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Útdráttur 

Ferðaþjónustan hefur á skömmum tíma orðið stærsta útflutningsgrein landsins. Vöxturinn sem 

við þekkjum í dag hefur verið stigvaxandi frá árinu 2010 og ferðaþjónustan hefur átt stóran þátt 

í uppbyggingu efnahagskerfisins hér á landi eftir hrun. Auknar gjaldeyristekjur hafa styrkt gengi 

krónunnar og þar af leiðandi lækkað verð á innfluttum vörum landsmönnum til heilla. Það eru 

margs konar tækifæri fyrir íslenskt samfélag sem fylgja vaxandi ferðaþjónustu, en það má ekki 

gleyma að áskoranir eru engu síðri. Með auknum vexti ferðamanna koma upp ný vandamál í 

bæði samfélagi og umhverfi.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um ábatann sem hefur orðið til vegna aukinna umsvifa í 

ferðaþjónustu sem og þau hagrænu vandamál sem fylgja. Það verður stuðst við raundæmi til 

þess að sýna áhrif skyndilegrar stöðvunar í komu ferðamanna. Einnig verður fjallað um 

fjárfestingar innan ferðaþjónustu og skoðað hvernig þær hafa aukist undanfarin ár. Komið 

verður inn á stöðu mála á Keflavíkurflugvelli og ólík sjónarmið varðandi hlutverk ríkisins í 

rekstri hans. Ábyrgð stjórnvalda varðandi viðgang greinarinnar er mikil og felst í að tryggja að 

ferðaþjónustan komi landsmönnum til góða á komandi árum í stað þess að skilja eftir sig sviðna 

jörð. Ef hægt verður að tryggja að ferðaþjónustan verði sjálfbær á komandi árum eru forsendur 

fyrir því að greinin muni eiga sinn þátt í auknum lífsgæðum landsmanna. 
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1. Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið hér á landi af völdum ferðaþjónustu á skömmum tíma og hafa 

þessar breytingar þvert á móti verið fjarlægar heldur birst okkur fyrir sjónum á degi hverjum. 

Fjölmiðlar færa okkur fréttir af greininni, sigrum hennar og áskorunum, af villtum 

ferðamönnum á hálendi Íslands og rútum sem leggja í óþökk borgarbúa á götuhornum. Ásýnd 

miðbæjarins hefur breyst og sitt sýnist hverjum um þá þróun, sumir eru hrifnir af iðandi mannlífi 

en aðrir láta lundabúðir fara í taugarnar á sér. Breytingar af völdum ferðaþjónustu hafa áhrif á 

fólk í bæði sveit og borg, hvort sem um ræðir möguleika til atvinnu eða flutninga úr 

foreldrahúsum. Sumir stofna bílaleigur á meðan aðrir leigja út herbergi til ferðamanna og út 

undan okkur heyrum við erlend tungumál hvort sem það er á veitingastöðum eða í sundlaugum. 

Ferðaþjónustan hefur átt stóran þátt í að rétta af hagkerfi landsins eftir efnahagshrunið 2008 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2015). Ríkið hefur undanfarin ár unnið hörðum höndum að því 

að auka hagsæld og stöðugleika í samfélaginu. Aukin umsvif í ferðaþjónustu voru kærkomin til 

þess að auka gjaldeyristekjur ríkisins og styrkja gengi krónunnar. Nú er umfang ferðaþjónustu 

í sögulegu hámarki og skapar hún stærstan hluta gjaldeyristekna Íslands (Greining 

Íslandsbanka, 2017). Ferðaþjónustan er orðin mjög fyrirferðamikil og má velta fyrir sér hvort 

hún sé orðin of stór. Til að mynda eru einungis fjórar þjóðir í heiminum háðari ferðaþjónustu 

en Ísland (Kolbeinn Tumi Daðason, 2015). Til þess að hægt sé að nýta ágóðann sem verður til 

vegna ferðaþjónustu á komandi árum verður að tryggja sjálfbærni hennar. Mikilvægt er að huga 

að innviðum landsins til að tryggja afkoma greinarinnar til framtíðar en þeir voru ekki í stakk 

búnir fyrir þann vöxt sem varð í fjölda ferðamanna á sínum tíma. Mikið hefur verið ritað um 

hvernig best sé tryggt að ferðaþjónustan verði ekki of stór og framtíð hennar verði arðbær. 

Hugmyndir um gjaldtöku á ferðamönnum hafa verið áberandi og árið 2014 var lagt fram 

frumvarp á Alþingi um náttúrupassa en það frumvarp hlaut hins vegar ekki brautargengi 

(„Frumvarp til laga um náttúrupassa“, 2014). 

Nýlega var hækkun virðisaukaskatts fyrirtækja innan ferðaþjónustu samþykkt á Alþingi. 

Yfirvöld telja að þetta muni skapa auknar tekjur af ferðaþjónustu og mögulega tempra fjölgun 

ferðamanna (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017b). Ef litið er til nágranna okkar Dana og 

reynslu þeirra af hækkun virðisaukaskatts á fyrirtæki innan ferðaþjónustu er ljóst að þær 

breytingar höfðu veruleg áhrif á fjölgun. Í Danmörku var virðisaukaskattur á fyrirtæki innan 

ferðaþjónustu hækkaður úr 22% í 25% árið 1992. Næstu 17 árin var fækkun í komu ferðamanna 

til landsins og það var ekki fyrr en árið 2009 sem fjölgun í komu ferðamanna varð á ný. Ljóst 

er að íslensk yfirvöld reyna með þessum aðgerðum að skapa tekjur og stýra álagi af 

ferðamönnum en áhugavert verður að fylgjast með framhaldinu. 
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Í fyrsta hluta verður fjallað um þróun og vöxt ferðaþjónustu á Íslandi og skoðað hvernig Ísland 

er sem áfangastaður. Þó svo að helstu umfjöllunarefnin í þessari ritgerð séu af efnahagslegum 

toga er óhjákvæmilegt að fjalla um umhverfis- og samfélagsleg áhrif að einhverju leyti. Líkan 

Butlers verður kynnt en það fjallar um lífsferil ferðamannastaða. Í öðrum hluta verður fjallað 

um þjóðhagslegan ávinning ferðaþjónustu og sú umfjöllun tengd við Landabréfið sem Ásgeir 

Jónsson skrifaði árið 2004. Í þriðja hluta verður komið að hættum sem fylgja ferðaþjónustu. Sá 

hluti einkennist af fræðilegri umfjöllun í bland við aðstæður á Íslandi með tilliti til 

ferðaþjónustu. Við munum ljúka þeirri umfjöllun með raundæmum frá Kosta Ríka, Taívan, 

Sviss og Kanaríeyjum. Þar verður farið yfir hvernig utanaðkomandi áhrif geta breytt 

ferðaþjónustu tímabundið og til lengri tíma. Í fjórða hluta verður fjallað um aukna fjárfestingu 

innan greinar og skoðað hvernig fjárfestingum ríkisins er háttað. Þar verður einnig fjallað um 

breytingar stjórnvalda á virðisaukaskatti og áhrifum þeirra. Í lokin verða umræður þar sem 

höfundar meta stöðu Íslands og ræða hver framtíð ferðaþjónustunnar sé. Þar verður skoðað 

hvort auknar fjárfestingar séu arðbærar til lengri tíma eða hvort fjárfestar séu að fara fram úr 

sér. 
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2. Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónustan að undanförnu 

Ferðaþjónustan hefur vaxið jafnt og þétt sem atvinnugrein í gegnum árin og stuðlað að 

fjölbreytni í atvinnulífi og afþreyingu. Greinin hefur stutt við aðrar stærri atvinnugreinar eins 

og landbúnað og sjávarútveg og þar með hjálpað til við að skapa meiri fjölbreytileika innan 

samfélaga um land allt. Ferðaþjónustan hefur sérstaklega verið mikilvæg fyrir minni bæjarfélög 

á landsbyggðinni þar sem atvinnumöguleikar á fámennum stöðum eru í mörgum tilfellum 

bundnir við eina atvinnugrein. Staðbundin aðföng sem ekki er hægt að flytja úr stað eins og 

náttúrufegurð, náttúruauðlindir, sögulegar minjar og fleira nýtast töluvert betur með tilkomu 

aukinnar ferðaþjónustu. Nýting á þessum staðbundnu auðlindum getur staðið undir byggð 

víðsvegar um landið (Ásgeir Jónsson, 2004).  

Ferðaþjónustan var eins konar stoðgrein á árum áður en er nú aðal útflutningsgrein Íslands. Frá 

1970 til 1985 voru gjaldeyristekjur sem hlutust af ferðaþjónustu í kringum 5% af öllum 

gjaldeyristekjum ríkisins en frá 1985 til 2008 fór þetta hlutfall hæst upp í 13% þrátt fyrir að 

hafa verið í kringum 10% lengst af (Hagstofa, e.d.). Til samanburðar voru gjaldeyristekjur sem 

sköpuðust af ferðaþjónustu árið 2016, 39% af heildar gjaldeyristekjum ríkisins. Þetta er mikil 

aukning frá fyrri tíð en spár gera ráð fyrir áframhaldandi vexti og að hlutfall gjaldeyristekna af 

ferðaþjónustu árið 2017 verði tæplega helmingur af öllum gjaldeyristekjum ríkisins eða um 

45% (Greining Íslandsbanka, 2017). Aðrar spár sem síðar er vitnað í gera ráð fyrir svipuðu 

umfangi þrátt fyrir að blæbrigðamunur sé á tölum eins og gengur og gerist þegar spár eru annars 

vegar. 

Fjölgun ferðamanna 

Þessi vöxtur ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar er fyrst og fremst drifinn áfram af þeirri 

gífurlegu aukningu sem orðið hefur á ferðamönnum sem heimsækja Ísland en þeim hefur 

fjölgað töluvert hraðar en spár gerðu ráð fyrir (Greining Íslandsbanka, 2016). Skráningar á 

komu ferðamanna til Íslands hófust árið 1949 en þá komu rúmlega 5.000 manns til landsins. 

Fjölgun ferðamanna var að meðaltali rúmlega 8% frá 1949 til ársins 2010 en þá hefst sá lygilegi 

vöxtur sem einkennt hefur undanfarin ár. Þessi fjölgun ferðamanna hefur verið svo mikil að 

heildarfjöldi þeirra á árunum 2009-2016 var nánast jafn mikill og frá upphafi skráninga fram til 

ársins 2008 (Ferðamálastofa, 2016). 

Fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur verið töluvert meiri en gerist á heimsvísu. Ferðamönnum á 

heimsvísu fjölgaði að meðaltali um 4,14% á ári frá 2010-2015 (World Tourism Organization, 

2016). Til samanburðar fjölgaði erlendum ferðamönnum sem fóru í gegnum Keflavíkurflugvöll 
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að meðaltali um 24% á ári frá 2010-2016. Árið 2016 fóru alls 1.767.726 ferðamenn í gegnum 

Keflavíkurflugvöll en það er 40% aukning frá árinu 2015. Gert er ráð fyrir að 97% allra 

ferðamanna sem koma til landsins fari í gegnum Keflavíkurflugvöll en annars koma ferðamenn 

til landsins í gegnum aðra flugvelli, með Norrænu eða öðrum skipum. Á mynd 1 má sjá fjölda 

ferðamanna árin 2005-2016 (Ferðamálastofa, 2017a). 

 

Mynd 1: Fjöldi ferðamanna til Íslands 2005-2016 (Ferðamálastofa, 2017a) 

Gistinætur ferðamanna 

Gistinóttum erlendra ferðamanna hefur fjölgað um 3,67 milljónir frá árinu 2010 og voru þær 

um 6,67 milljónir árið 2015. Þetta samsvarar fjölgun um 122% eða rúmlega 17% á ári. Þetta 

eru allar gistinætur á öllum skráðum gististöðum landsins og dreifast þær misjafnt yfir 

landshluta. Af öllum þeim gistinóttum sem voru seldar árið 2015 voru 42% af þeim á 

höfuðborgarsvæðinu. Suðurland hafði næst flestar seldar gistinætur eða um 18% og Norðurland 

eystra var með 13% af seldum gistinóttum. Líkt og mynd 2 sýnir, má sjá að stór hluti 

ferðamanna kýs að dvelja á Suðvesturhorni landsins (Greining Íslandsbanka, 2016). 
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Mynd 2: Hlutfall gistinátta eftir landsvæði (Greining Íslandsbanka, 2016). 

Undanfarin ár hafa gistinætur erlendra ferðamanna flestar verið á höfuðborgarsvæðinu sem og 

á Suðurlandi. Maskína gerði könnun meðal ferðamanna á Íslandi árið 2016. Samkvæmt 

niðurstöðum dvöldu 88,7% ferðamanna í Reykjavík á einhverjum tímapunkti á meðan dvöl 

þeirra stóð, 55,7% gistu á Suðurlandi á einhverjum tímapunkti og 47,6% gistu á Norðurlandi á 

einhverjum tímapunkti. Svarendur gátu merkt við fleiri en einn dálk eins og gefur að skilja sem 

skýrir hvers vegna samanlögð heildarprósenta er hærri en 100%. Á mynd 3 má sjá fjölda daga 

sem ferðamenn dvöldu, skipt niður eftir landshlutum (Ferðamálastofa, 2017b). 

 

Mynd 3: Meðalfjöldi daga sem ferðamenn eru á landinu eftir landsvæðum (Ferðamálastofa, 2017b) 

Ef gistinætur á hótelum eru skoðaðar kemur í ljós að dreifing ferðamanna er meiri um landið 

en áður. Gistinóttum á hótelum fjölgaði um 33,9% á landsvísu milli áranna 2015-2016 en það 

er ekki í samræmi við aukningu í fjölda ferðamanna til landsins þar sem ferðamenn eru farnir 

að nýta sér aðra gistimöguleika en hótelgistingar. Sem fyrr þá eru flestar gistinætur á hótelum 

á höfuðborgarsvæðinu og þar er einnig besta nýtingin eða um 78,8%. Dreifing ferðamanna um 
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landið er nú meiri en áður ef marka má aukningu í hótelgistingum í öðrum landshlutum en á 

höfuðborgarsvæðinu. Mesta aukningin var á Norðurlandi eða 55,1% á meðan gistinóttum á 

hótelum á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði minnst eða um 28,9% og 31%. 

Áhrif flugfélaga 

Framboð á flugi til Keflavíkur hefur aukist mikið undanfarin ár. Að lágmarki 26 flugfélög munu 

fljúga til Íslands yfir sumartímann árið 2017. Þetta er mikil aukning þar sem einungis 11 

flugfélög flugu til Íslands árið 2010 yfir háannatíma (Isavia, 2017). Þessi aukning á flugi til 

Íslands spilar mjög stórt hlutverk í fjölgun ferðamanna hér á landi. Með auknu framboði skapast 

meiri samkeppni sem leiðir til lægra verðs fyrir almenning og gerir Ísland að ákjósanlegri 

áfangastað. Það er orðið auðveldara og ódýrara fyrir ferðamenn að ferðast en áður fyrr. Aukið 

framboð á flugi kemur með breyttu rekstarformi flugfélaganna. Lággjaldaflugfélög eru orðin 

töluvert fleiri en áður og þau fljúga nú einnig lengra á sínum vélum en áður tíðkaðist. Andrew 

Charlton framkvæmdastjóri Aviation Advocacy segir að lággjaldaflugfélögin séu komin til að 

vera og þau hafi breytt flugheiminum til frambúðar. Fólk er farið að venjast því að ferðast með 

lággjaldaflugfélögum þar sem aukakostnaður kann að bætast við upprunalegt verð flugmiða 

(Arnhildur Hálfdánardóttir, 2017).  

Það fer ekki á milli mála hver áhrif erlendra flugfélaga eru á fjölda ferðamanna sem kjósa að 

ferðast til Íslands. Árið 2012 hóf Easy Jet að fljúga til Íslands í tíu mánuði á ári og í kjölfarið 

fjölgaði ferðamönnum frá Bretlandi um 40% eða um 27.000 ferðamenn. Sömu sögu er að segja 

af Air Berlin sem lengdi áætlunarflug sitt um fjóra mánuði árið 2015 og í kjölfarið komu 25% 

fleiri ferðamenn frá Þýskalandi þessa 4 mánuði en árið áður (Greining Íslandsbanka, 2016). 

 

Mynd 4: Fjöldi flugfélaga sem fljúga frá Keflavíkurflugvelli (Isavia, 2017) 

11

7

11 11

15
16

18

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

7 
 

Hvað gerist á árunum 2008-2015? 

Sökum efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 skapaðist mikil umfjöllun um Ísland sem var að 

mestu leyti neikvæð þó svo að hún hafi ekki beinst að ferðamannastöðum, náttúru eða 

almennum borgurum. Þessi umfjöllun skapaði vitund um Ísland meðal fólks út í heimi. 

Efnahagshrunið olli veikara gengi íslenskrar krónu sem leiddi til aukins kaupmáttar erlendra 

ferðamanna á Íslandi og í ljósi þess töldu hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar að neikvætt umtal 

myndi ekki tefla greininni í tvísýnu. 

Árið 2010 varð eldgos í Eyjafjallajökli sem olli mikilli röskun á flugumferð um alla Evrópu. 

Fjallað var um Ísland og eldgosið í Eyjafjöllum um allan heim og aftur var það á neikvæðum 

nótum en mynd af landi þöktu ösku var dregin upp af fjölmiðlum. Vissulega var mikil aska í 

kringum Eyjafjallajökul sem olli einhverjum skemmdum en engu að síður feykti ösku að mestu 

frá landi og í átt að Atlantshafi. 

Sama ár var Promote Iceland stofnað af hagsmunaaðilum ferðaþjónustu á Íslandi með það fyrir 

augum að kynna Ísland sem ákjósanlegan áfangastað. Fyrsta herferð samtakanna kallaðist 

Inspired by Iceland og var helsta markmið þeirrar herferðar að bæta ímynd Íslands eftir eldgosið 

og minnka neikvæða umfjöllun. Þar sem þessi markaðsherferð vakti mikla athygli á heimsvísu 

ákváðu hagaðilar innan samtakanna að halda áfram að samræma markaðsmál sín til þess að 

auka ferðamennsku á Íslandi. Áherslur markaðsherferða Promote Iceland hafa breyst í takt við 

fjölda ferðamanna en nýjustu herferðum er ætlað að ýta undir dreifingu ferðamanna um landið 

og ábyrga ferðamennsku til að stuðla að sjálfbærni. Fjöldi greina hafa verið skrifaðar um þessar 

herferðir og sérstaklega ber að nefna að Google rannsakaði herferðina Ask Guðmundur 

sérstaklega þar sem hún vakti mikla athygli. Ísland hefur nýtt þá vitundarvakningu sem varð í 

kringum árin 2008-2010 og náð að skapa jákvæða umfjöllun um landið. Allt markaðsstarf snýst 

um að sýna hvað Ísland hefur upp á að bjóða fyrir ferðamenn. Þetta markaðsstarf hefur átt stóran 

þátt í aukningu ferðamanna hingað til lands (Daði Guðjónsson, 2016). 

En það eru ekki aðeins markaðsherferðir sem hafa áhrif á aukningu ferðamanna til landsins. 

Flugfélögin skipa stóran sess eins og komið hefur fram og má sérstaklega nefna leiðarkerfi 

Icelandair sem miðar að því að hámarka nýtingu flotans með samspili Evrópu- og Ameríkufluga 

á mismunandi tímum sólarhrings (Axel Hall og Ásgeir Jónsson, 2004). Þeirra fyrirkomulag 

hefur gert Ísland að eins konar stoppistöð á milli Bandaríkjanna og Evrópu og hefur það aukið 

vitund ferðamanna um Ísland. Icelandair hefur einnig um langt skeið boðið upp á það sem 

kallast "stopover" en það gefur skiptifarþegum kost á að fresta brottför í allt að sjö daga án þess 

að innheimt sé fyrir sérstakt gjald (Icelandair, e.d.). 
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Á sviði millilendinga eru mikil tækifæri til framtíðar fyrir Ísland sökum landfræðilegrar legu á 

milli Evrópu og Norður-Ameríku og þá sérstaklega til þess að auka tekjur Isavia án þess að 

auka álag á innviði landsins (Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson, Valdimar Halldórsson, Ingvar 

Sverrisson og Aton ehf., 2016). Einnig hefur fjölgun flugfélaga sem fljúga til Íslands haft mikil 

áhrif en spurningin er hvort komi á undan, áhugi ferðamanna fyrir Íslandi eða flugframboð 

flugfélaga hingað til lands. 

3. Sérstaða Íslands og áhrif á samfélag og umhverfi 

Hlutfallslegir yfirburðir Íslands 

Enski hagfræðingurinn David Ricardo var uppi á árunum 1772-1823 og setti fram kenningu um 

hlutfallslega yfirburði (e.comparative advantages) snemma á 19. öld. Hann birti þessa kenningu 

sína fyrst í bókinni ,,On the Principles of Political Economy and Taxation“ árið 1817. 

Hugmyndir og kenningar hans fjalla um hlutfallslega yfirburði í framleiðslu sem eru komnir til 

af náttúrulegum orsökum. Ricardo segir að einstaklingar eða lönd eigi að einbeita sér að því að 

framleiða það sem er hagstæðast og flytja það út með tilheyrandi ábata. Ricardo studdi mál sitt 

með frægu dæmi um Portúgal og England. England þarf 100 vinnumenn til þess að framleiða 

föt í eitt ár og 120 vinnumenn til þess að framleiða vín í eitt ár. Þannig væri hag Englands best 

borgið með því að einbeita sér alfarið að því að framleiða föt og flytja inn vínið frá landi þar 

sem hagstæðari skilyrði eru til vínræktar. England myndi fjármagna innflutning á víni með 

útflutningi á fötum. Svo höfum við Portúgal en þeir þurfa 90 vinnumenn til þess að framleiða 

föt en 80 vinnumenn til þess að framleiða vín í eitt ár. Hag Portúgals er best borgið með því að 

framleiða einungis vín og flytja það út í skiptum fyrir föt frá Englandi þó svo að Portúgal þurfi 

færri vinnumenn en England til þess að framleiða föt. Portúgal myndi græða meira á því að 

setja alla sína vinnumenn í vínframleiðslu og hámarka framleiðslu sína þannig í stað þess að 

setja hluta af vinnumönnum sínum í framleiðslu á fötum (David Ricardo, 1821). 

Sjávarútvegur hefur verið stærsta útflutningsgrein Íslands í mörg ár og einungis nýlega hefur 

ferðaþjónustan tekið við því kefli. Íslendingar hafa nýtt sína hlutfallslegu yfirburði í gegnum 

árin sem hafa verið fiskimiðin en mörg lönd hafa engin fiskimið eins og til dæmis Sviss. 

Samkvæmt Ricardo hefur það verið rétt hjá Íslendingum að einbeita sér í svo miklu mæli að 

fiskivinnslu og útflutningi þar sem landfræðileg lega Íslands gerir sjómönnum kleift að nálgast 

fisk á auðveldan hátt. Ferðaþjónustan er nú orðin stærsta útflutningsgrein Íslands og það má 

segja að Ísland hafi hlutfallslega yfirburði vegna aðdráttarafls íslenskrar náttúru. Ferðamenn 

koma hingað til þess að upplifa náttúru og aðra sérstöðu landsins (Ferðamálastofa, 2017b). 
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Hvað dregur ferðamenn til Íslands? 

Eins og áður kom fram gerði Maskína könnun meðal ferðamanna sumarið 2016 fyrir 

Ferðamálastofu. Fjöldi svarenda var 2.250 og var svarhlutfall 50,2%. Samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar komu ferðamenn aðallega til Íslands út af áhuga á landinu og þeirri 

náttúrufegurð sem Ísland hefur upp á að bjóða. Flestir ferðamenn sögðu að þeim hefði fyrst 

dottið í hug að koma til Íslands annað hvort vegna almenns áhuga á náttúru og landi eða vegna 

meðmæla frá vinum og ættingjum. Þegar kom að vali á áfangastað var það íslensk náttúra ásamt 

löngun til þess að heimsækja Ísland eða til þess að upplifa íslenska menningu sem hafði mest 

áhrif á ákvörðun fólks. Þegar kannað var hver raunveruleg upplifun ferðamanna var stóðst 

Íslandsförin væntingar í 95,5% tilvika hjá svarendum. Það sem heillaði ferðamenn mest eftir 

ferðalag til Íslands var óspillt náttúran og landslagið. Ferðamenn voru greinilega ekki vanir því 

landslagi sem þeir upplifðu á Íslandi og fannst heillandi að sjá hversu sérstætt og frábrugðið 

landið var (Ferðamálastofa, 2017b). 

Það er óhætt að telja náttúru og landslag Íslands til hlutfallslegra yfirburða. Ísland getur boðið 

ferðamönnum upp á að upplifa þessa staði með litlum fórnarkostnaði. Vinsælustu 

ferðamannastaðirnir eru flestir fyrir utan höfuðborgarsvæðið þannig að landsbyggðin hefur 

hlutfallslega yfirburði í framboði á ferðamannastöðum (Ferðamálastofa, 2017c). 

Miðað við kenningu Ricardo er ekkert óeðlilegt að samfélagið einbeiti sér í meira mæli að 

ferðaþjónustu og að hlutfall starfa í tengslum við ferðaþjónustu hækki. Frá árinu 2010 þegar 

þessi mikli vöxtur ferðaþjónustunnar hefst eru um 42% allra starfa sem hafa skapast á landinu 

tengd ferðaþjónustu. Þetta hlutfall tekur einungis til greina þau störf sem tengjast ferðaþjónustu 

beint en ekki önnur störf tengd verslun og uppbyggingu. Þannig má áætla að um helmingur 

starfa sem hafa skapast á þessu tímabili séu beint eða óbeint tilkomin vegna ferðaþjónustu. Þessi 

vöxtur starfa í ferðaþjónustu er einnig mikill á heimsvísu og til marks um það var hlutfallsleg 

aukning starfa í ferðaþjónustu á Íslandi sú fjórða mesta í heiminum árið 2015 (Greining 

Íslandsbanka, 2017). 

Umhverfisáhrif 

Ferðaþjónustan á það sameiginlegt með öðrum atvinnugreinum að af henni geta hlotist bæði 

góð og slæm áhrif en þau eru eins og gefur að skilja afar margvísleg. Sum eru óháð skynjunum, 

viðhorfum og löngunum fólks og gætu því talist hlutlæg en önnur eru huglæg og gætu því haft 

mismunandi merkingu fyrir ólíka einstaklinga. Hvað sem því líður eru þessi áhrif felld undir 

þrjá flokka og geta verið, efnahagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg. Þessir flokkar tengjast 

innbyrðis og hafa áhrif hvor á annan. (Edward H. Huijbens, 2012). Í þessari ritgerð er að mestu 
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leyti sóst eftir að greina frá efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustu en öðrum eftirlátið að kanna 

áhrif ferðaþjónustu á umhverfi og samfélag þó svo að stuttlega sé fjallað um þau í þessum kafla 

og þeim næsta. 

 

Mynd 5: Áhrif ferðaþjónustu á samfélags-, umhverfis- og efnahagslega þætti og samspil þeirra 

Margir helstu ferðamannastaðir Íslands eru komnir til af náttúrunnar hendi. Ferðamenn koma 

til Íslands til þess að sækja í náttúruna og upplifa umhverfi sem þeir eru ekki vanir að sjá. 

Könnun Maskínu frá árinu 2016 staðfestir þetta. Það er löngu þekkt að ferðamenn geti rýrt virði 

helstu ferðamannastaða með ofnýtingu og er þar vísað til kafla um vandamál almenninga. 

Ferðamenn eru ekki einungis bundnir við ákveðna ferðamannastaði heldur ferðast þeir um 

landið þvert og endilangt og koma víða við. Með ferðum sínum hafa erlendir gestir okkar áhrif 

á umhverfið á mörgum stöðum. Í grein eftir Lem Tisdell sem kom út árið 1987 og ber heitið 

„Tourism, the Environment and Profit“ er fjallað um áhrif ferðamanna á umhverfið. Það er 

fróðlegt að rýna í atriði sem koma þar fram með tilliti til þess sem er að gerast á Íslandi í dag. 

Fyrst ber að nefna að of mikil umferð ferðamanna veldur rofi á gönguleiðum, vegum og öðrum 

ferðamannastöðum. Ferðamenn sem ferðast sjálfstætt og eru illa skipulagðir eiga það til að 

valda meiri óróa í náttúrunni þar sem þeir ferðast. Ef ekki eru fullnægjandi aðstæður fyrir 

úrgang og rusl þá verður aukinn úrgangur eftir í umhverfinu. Þetta hefur áhrif á gróður og 

dýralíf svo ekki sé minnst á þá sjónmengun sem af hlýst. Það er ekki einungis úrgangur sem 

hefur áhrif á gróður og undirlendi heldur einnig ágangur ferðamanna þegar ekki er farið eftir 

merktum leiðum, eða þegar farið er á staði sem eru viðkvæmir fyrir ágangi. Innviðir landsins 

eru berskjaldaðir fyrir auknu álagi af völdum ferðamanna. Ferðamönnum fylgja þó ekki 

einungis neikvæð áhrif á náttúru. Ef brugðist er rétt við aukningu ferðamanna getur það leitt til 

aukinna fjárfestinga í innviðum landsins. Það getur nýst landsmönnum og jafnvel aukið lífsgæði 

(Tisdell, 1987). 
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Fræðigrein Tisdell á að mörgu leyti vel við Ísland í dag þrátt fyrir að vera skrifuð árið 1987 en 

reglulega berast fréttir af slæmum aðbúnaði í kringum vinsæla ferðamannastaði þar sem skilyrði 

verða jafnvel hættuleg. Til dæmis eiga stígar til að verða ógangfærir vegna álags í bland við 

slæm veðurskilyrði en dæmi eru um að stígum við nokkra vinsælustu fossa landsins eins og 

Gullfoss og Dettifoss hafi verið lokað. Nýlega uppgötvuðu ferðamenn Brúarfoss, en hann vakti 

athygli á internetinu. Mjóir stígar liggja að fossinum en engin bílastæði eru til staðar og aðkoma 

er í gegnum einkaland. Átroðningurinn hefur verið svo mikill síðastliðið ár að ferðamenn hafa 

traðkað niður gróður og lagt bílum sínum þar sem eitt sinn var óspillt náttúra auk þess að hafa 

skilið eftir sig mikinn úrgang (Kristján Már Unnarsson, 2017). 

Í sumum tilfellum hefur borið á því að ferðamenn komist ekki í fullnægjandi salernisaðstöðu 

og gangi því að þörfum sínum úti í náttúrunni og klósettpappír og annað tilheyrandi er skilið 

eftir. EFLA verkfræðistofa gerði úttekt á salernisaðstöðu við helstu ferðamannastaði Íslands og 

gerði mat á fjárfestingaþörf. Niðurstöður leiddu í ljós að mikil þörf væri á endurskipulagningu 

og uppbyggingu. Þeirra mat var að uppsöfnuð þörf næmi 1,5-2 milljörðum á 16 vinsælustu 

ferðamannastöðum landsins (Efla, 2016). 

Það má segja að ferðamenn valdi mengun með því einu að vera á staðnum. Þegar ferðamenn 

eru orðnir of margir á sama stað er hætta á að upplifun þeirra verði verri. Þeir geta metið það 

sem svo að aðrir ferðamenn séu fyrir þeim og þar af leiðandi dragi úr þeim gæðum sem tiltekinn 

staður hefur upp á bjóða en það er mjög einstaklingsbundið hvað hverjum finnst. Þetta sýnir sig 

einnig í dæminu um Kanaríeyjar sem komið verður að síðar (Tisdell, 1987). 

Vegakerfið á Íslandi er ábótavant á mörgum stöðum og ráðamenn hafa sætt gagnrýni fyrir 

hversu illa er hugað að fjölförnum vegum. Nýlega var 1,2 milljarði til viðbótar bætt við þá 4,6 

milljarða sem þegar höfðu verið samþykktir í fjárlögum ríkisins fyrir árið 2017. Með þessu var 

brugðist við auknum fjölda ferðamanna. Þó svo að fjárlög hafi verið aukin þá segir 

samgönguráðherra að þörf hafi verið fyrir 14 milljarða til þess að klára samgönguáætlun að 

fullu („Samgönguráðherra“, 2017; Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2017). 

Ljóst er að það krefst mikilla fjármuna og vinnuafls að viðhalda fjölförnum ferðamannastöðum. 

Mikilvægt er að sinna viðhaldi til þess að ekki sé gengið of nærri ferðamannastöðunum með 

tilheyrandi hættu á niðurníðslu. Hætta er á að ferðamannastaðir missi aðdráttarafl sitt ef illa er 

hugsað um þá og það gæti haft erfiðar afleiðingar í för með sér fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. 

Fullnægjandi aðstæður vernda ekki einungis aðkomu að ferðamannastöðum heldur vernda þær 

einnig náttúruna og geta komið í veg fyrir ofnýtingu á náttúruauðlindum. Betur er fjallað um 

hættur sem fylgja því að hafa óheftan aðgang að náttúruauðlindum í kaflanum um vandamál 

almenninga. (Íslandsbanki, 2017). 
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Samfélagsleg áhrif 

Samfélög munu ávallt verða fyrir einhvers konar áhrifum af völdum ferðamanna vegna 

samspils og samskipta heimamanna við erlenda gesti sína. Ólíkir einstaklingar hafa 

mismunandi þarfir og langanir og að sama skapi misjafnt þol fyrir áreiti og áhrifum ferðamanna 

almennt. Þó svo að ferðaþjónusta stuðli að uppbyggingu innan samfélags eru aðrir þættir sem 

fylgja ferðamönnum sem fólk metur á misjafnan hátt. Lífsgæði heimamanna breytast eftir því 

hvernig samskipti við ferðamenn eru og hvernig þróun ferðaþjónustunnar er í heild sinni. 

Samskiptum heima- og ferðamanna má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi ber að nefna algengustu 

samskiptin en þau eiga sér stað þegar ferðamaður verslar vörur eða þjónustu og í nánast öllum 

tilvikum er það af heimamanni. Í öðru lagi þegar ferða- og heimamenn eru á sama stað á sama 

tíma og að lokum ber að nefna þegar þeir hittast og deila hugmyndum og upplýsingum, en það 

eru óalgengustu samskiptin. Þar sem ferðamenn stoppa oftar en ekki í skamman tíma myndast 

sjaldan persónuleg tengsl við heimamenn. Fyrir utan samskipti hópanna tveggja hefur 

ferðaþjónustan margs konar áhrif á samfélög og íbúa þess. Með auknum fjölda ferðamanna er 

hætta á að samsetning samfélaga breytist. Fleiri utanaðkomandi einstaklingar koma inn í 

samfélagið, bæði sem ferðamenn og einnig sem vinnuafl til þess að sinna aukinni eftirspurn. 

Lífsgæði íbúa breytast, ýmist til hins betra eða verra en það fer meðal annars eftir huglægu mati 

einstaklinga. Aukin eftirspurn eftir vörum og þjónustu fylgir fjölgun ferðamanna sem verður til 

þess að meiri þörf er á vinnuafli. Atvinnuleysi minnkar með auknum umsvifum í ferðþjónustu 

og í fyrstu er auðvelt að halda að slík áhrif hafi jákvæðar afleiðingar á samfélög. Störfin sem 

skapast eru hinsvegar oft á tíðum árstíðarbundin, illa launuð og laus við hæfniskröfur. Hætta er 

á að ferðaþjónustan sogi til sín vinnuafl úr öðrum greinum og dragi fólk úr skóla. Lágt hlutfall 

atvinnuleysis er þjóðhagslega hagkvæmt, en ef horft er til framtíðar geta langtímaáhrif verið 

mjög margvísleg. Ferðaþjónustan á Íslandi stækkar nú svo hratt að hún gæti þrengt að öðrum 

atvinnugreinum og gert þeim erfitt um vöxt. Greinin gæti þannig hugsanlega dregið vinnuafl 

frá nýsköpun og hindrað framgang sprota sem verða síðar fyrirtæki á borð við Marel eða CCP. 

Áhrif af þessum toga teljast íslensku samfélagi ekki til tekna, þó svo að atvinnuleysi til skamms 

tíma minnki. Til lengri tíma er hálaunuðum störfum fórnað og framþróun í hagkerfinu verður 

minni en ella. Þó svo að atvinnuleysi minnki með vaxandi ferðþjónustu geta heildaráhrif á 

hagkerfið verið neikvæð til lengri tíma. Slæmt verður að teljast ef ferðaþjónustan hefur 

hamlandi áhrif á menntunarstig landsins sem myndi verða til þess að lífsgæði yrðu ekki með 

þeim hætti sem við kjósum. Hættan er sú að framtíðar hagkerfi Íslands byggist á 

láglaunastörfum en nánar er fjallað um ruðningsáhrif í kafla um hollensku veikina. Kostnaður 

af samfélagslegum áhrifum mun ekki koma fram jafn fljótt og kostnaður af umhverfisáhrifum. 

Ef ruðningsáhrif verða það mikil að þau hamla framþróun og menntunarstigi landsins getur 
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kostnaður frá samfélagslegum áhrifum orðið töluvert meiri til langs tíma en kostnaðurinn af 

umhverfisáhrifum, þrátt fyrir að birtast seinna (Butler og Hinch, 1997; Richards og Hall, 2000). 

Ferðamenn sækja oftar en ekki í miðbæi borga sem þeir heimsækja. Á Íslandi er miðbær 

Reykjavíkur mjög vinsæll meðal ferðamanna. Þar rísa fjölmörg hótel og gistiheimili ásamt því 

að margar verslanir hafa opnað sem eru einungis ætlaðar ferðamönnum. Eins og síðar verður 

fjallað um nýta ferðamenn sér deilihagkerfið í auknu mæli. Tengsl eru á milli verðs og 

staðsetningu íbúða innan deilihagkerfis en íbúðir nær miðju eru að öllu jöfnu dýrari. Afleiðingin 

er sú að þessar íbúðir eru líklegri til að nýtast sem gististaðir í ljósi betri arðsemi og það hefur 

áhrif á líf íbúa. „Það er athyglisvert að skoða þróun eftir póstnúmerum því þá kemur í ljós að 

íbúum miðborgarinnar, í póstnúmeri 101, fækkaði um 299 í fyrra. Hvergi á landinu fækkaði 

íbúum um jafn marga en fækkunin jafngildir 1,9% íbúa í póstnúmerinu. Íbúum vesturbæjar 

Reykjavíkur fækkaði líka, um 0,25%, en þeim fjölgaði nokkuð í úthverfunum, Árbæ og 

Norðlingaholti (póstnúmer 110) og Grafarholti og Úlfarsárdal (póstnúmer 113) (Heiðar Örn 

Sigurfinnson, 2017).“ 

Höfundar telja að áhrif fólksfækkunar megi rekja beint til deilihagkerfisins. Búsetustaður hefur 

mismikla þýðingu fyrir fólk og sumir kjósa helst að búa í miðbænum. Þar hefur landslagið 

breyst á undanförnum árum. Ekki einungis út af átroðning ferðamanna heldur hefur íbúðaverð 

hækkað gríðarlega. Á tólf mánaða tímabili, frá mars 2016-2017 hækkaði húsnæðisverð um 

17.8%. Hátt íbúðarverð og fjöldi ferðamanna er það sem einkennir miðbæ Reykjavíkur og gæti 

það haft neikvæð áhrif á lífsgæði samfélagsins en auðvitað eru þau áhrif einstaklingsbundin 

(Íslandsbanki, 2017). 

Lífsferill ferðamannastaða 

Áhugavert er að skoða Ísland sem ferðamannastað út frá líkani Butlers og nánar verður fjallað 

um það í umræðum, almennt fjallaði Butler um þróun ferðamannastaða frá því að uppgötvun á 

sér stað og fram til enduruppgötvunar eða hnignunar. Hann dregur þessa kenningu sína úr 

markaðsfræði, nánar tiltekið frá kenningunni um lífsferil vöru. Líkan Butlers má sjá á mynd 6. 

Lífsferill ferðamannastaða skiptist í uppgötvun, þróun og vöxt, stöðnun og svo annaðhvort 

hnignun eða enduruppgötvun. Þegar nýir ferðamannastaðir eru uppgötvaðir eru þeir fyrst sóttir 

af ferðamönnum sem hafa þörf fyrir að sjá framandi staði, svo sem ósnerta náttúru eða annað 

sem þeir telja spennandi. Á þessu fyrsta stigi er fjöldi ferðamanna ekki mikill og innviðir eru 

ekki sniðnir að þörfum ferðamanna. Bein samskipti ferðamanna við heimamenn eru mikil þar 

sem vinnuafl tekur ekki mið af ferðamönnum. Því meiri athygli sem staður vekur, þeim mun 

vinsælli verður hann. Næsta stig snýr að vexti og þróun. Landið er markaðssett til þess að vekja 

athygli meðal ferðamanna og reynir markvisst að fjölga þeim. Uppbygging innviða hefst í 
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kringum álagssvæði ferðamanna og njóta heimamenn góðs af því. Aukinn fjöldi ferðamanna 

ferðast til landsins, og einnig verður breyting á hverskonar ferðamenn heimsækja landið. 

Landið er ekki lengur heillandi fyrir ferðamanninn sem heimsótti landið á uppgötvunar 

tímabilinu. Hægt verður að greina á milli háanna- og lágannatímabila út frá komu ferðamanna. 

Því lengra sem líður inn í vaxtartímabilið þeim mun þróaðra verður samfélagið á sviði 

ferðamála. Í kjölfarið verður stöðnun í komu ferðamanna. Hámarksfjölda ferðamanna hefur 

verið náð og innviðir landsins komast að þolmörkum hvað varðar ferðamannafjölda. Þessu 

fylgja samfélagsleg-, efnahagsleg- og umhverfisleg vandamál. Landið þarf að treysta á 

endurkomu gesta, því erfitt er að fanga nýja viðskiptavini þar sem landið er ekki jafn aðlaðandi 

og áður. Í kjölfarið getur tvennt gerst, annaðhvort verður hnignun í komu ferðamanna eða þá 

að landið verður enduruppgötvað. Ef hnignun í komu ferðamanna verður raunin, er ljóst að 

landið er ekki lengur samkeppnishæft öðrum ferðamannastöðum. Fyrirtækjum innan 

ferðaþjónustunnar fækkar og eftirspurn eftir vinnuafli minnkar. Ástandið í samfélaginu færist 

nær því sem var á uppgötvunar tímabilinu. Hótel og aðrar byggingar sem voru reistar til þess 

að þjónusta ferðamenn fá önnur not. Enduruppgötvun getur átt sér stað, en forsenda þess eru 

breytingar af einhverju tagi. Mögulegt er að endurskilgreina markhópa og markaðssetja tiltekið 

land samkvæmt því. Það krefst þess að yfirvöld og einkaaðilar vinni saman að settu markmiði. 

Einnig er hægt að endurskipuleggja ferðaþjónustuna og bæta það sem er ábótavant og mögulega 

mun það endurvekja áhuga ferðamanna. Tenerife gerði það með góðum árangri, eins og er 

komið inn á í dæmi um Kanaríeyjar (Butler, 2006). 

 

Mynd 6: Líkan Butlers: Lífsferill ferðamannastaða 

Fjöldi

Tími
Uppgötvun
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4. Þjóðhagslegur ávinningur ferðaþjónustu 

Gjaldeyrir og kaupmáttur 

Það sem fyrst ber á góma þegar rætt er um efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu er sá gjaldeyrir sem 

ferðamenn flytja inn við kaup á vörum og þjónustu hérlendis. Þessi gjaldeyrir á uppruna í 

heimalöndum viðkomandi ferðamanna og flokkast ferðaþjónustan því sem útflutningsgrein sem 

skilar gjaldeyristekjum (Edward H. Huijbens, 2012). Í skýrslu Íslandsbanka um íslenska 

ferðaþjónustu frá árinu 2017 er gert ráð fyrir að ferðaþjónustan muni skila 560 milljörðum í 

gjaldeyristekjum sama ár en til samanburðar er spáð að gjaldeyristekjur vegna útflutnings 

sjávarafurða verði 220 milljarðar (Hagstofa Íslands, 2016a). Sjá má á mynd 6 hvernig 

gjaldeyristekjur fyrir mismunandi atvinnugreinar hafa þróast yfir tíma. Mynd 7 sýnir skiptingu 

gjaldeyristekna eftir atvinnugreinum fyrir sama tímabil. 

 

Mynd 7: Gjaldeyristekjur eftir helstu atvinnugreinum (Greining Íslandsbanka, 2017) 
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Mynd 8: Hlutfallsleg skipting gjaldeyristekna eftir atvinnugreinum (Greining Íslandsbanka, 2017) 

Um útflutning almennt gildir að hann er mikilvægari smærri þjóðum en stærri, þetta kemur til 

vegna þess að smærri þjóðir búa ekki yfir nægjanlega stórum heimamarkaði til þess að 

samkeppnislegir yfirburðir og stærðarhagkvæmni geta notið sín til fulls og verða því að horfa 

til útflutnings til þess að auka vöxt. Til marks um þetta má nefna að útflutningur Bandaríkjanna 

er einungis 10% af landsframleiðslunni og ef litið er á heiminn allan sem eitt land er útflutningur 

auðvitað enginn. Sé horft til þjóða með innan við 20 milljónir íbúa með þróuð efnahagskerfi og 

stöðugan vöxt til lengri tíma kemur í ljós að tölfræðilega marktæk fylgni sé á milli þjóða með 

hátt útflutningshlutfall og landsframleiðslu á íbúa (Jóhannes Geir Sigurgeirsson, 2007). Í ljósi 

smæðar Íslands þarf vart að fjölyrða um mikilvægi útflutningsgreina fyrir land og þjóð og 

sérstaklega ekki í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Við efnahagshrunið gerði veik króna 

íslenskan útflutning samkeppnishæfari og þar sem einkaneysla dróst verulega saman var það 

fyrst og fremst útflutningur sem stóð undir viðspyrnu Íslands eftir að botni var náð (Hagstofa 

Íslands, 2016a). 

Sé í kjölfarið horft til hins íslenska efnahagsbata má sjá að ferðaþjónustan hefur raunar verið 

einn helsti drifkrafturinn honum að baki. Í ferðaþjónusturiti hagfræðideildar Landsbankans eru 

áhrif einstakra atvinnugreina til efnahagsbatans rakin. Í skýrslunni kemur eftirfarandi fram: 

„Um fjórðung efnahagsbatans má skýra beint með vexti í atvinnugreinunum sem teljast til 

ferðaþjónustu en í þeim eru meðal annars flutningar með flugi auk reksturs gistiheimila, 

veitingastaða og ferðaskrifstofa. Að einhverju leyti er þetta mat á hlutdeildinni vanmat því að 

hluti uppgangs í öðrum atvinnugreinum endurspeglar einnig aukinn fjölda ferðamanna. Til 

dæmis má ætla að hluti vaxtarins í byggingastarfsemi milli 2010 og 2014 sé vegna 
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hótelbygginga og að hluti aukningarinnar í verslun sé vegna erlendra ferðamanna“ 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2015). 

 

Mynd 9: Framlag atvinnugreina til efnahagsbatans 2011-2014 (Hagfræðideild Landsbankans, 2015) 

Hækkanir á nafngengi krónunnar gagnvart meðaltali helstu viðskiptamynta má að miklu leyti 

rekja beint til þessa auknu umsvifa ferðaþjónustunnar ásamt góðrar erlendrar stöðu 

þjóðarbúsins og bættra viðskiptakjara (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017a). Þá hefur 

ferðaþjónustan stutt við bætt lífskjör að mörgu leyti, til dæmis í formi aukins kaupmáttar, lágrar 

verðbólgu og útrýmingu atvinnuleysis („Horfur á fasteignamarkaði til 2017“, e.d.). Til marks 

um styrkingu krónunnar þurfti 180 krónur til að kaupa eina evru í upphafi árs 2010 en í lok árs 

2014 kostaði evran 155 krónur. Þetta átti sér stað þrátt fyrir kaup Seðlabanka Íslands á 220 

milljörðum evra nettó á tímabilinu og niðurgreiðslu íslenskra fyrirtækja á erlendum skuldum 

sem hefði án efa ekki komið til í svo ríku mæli hefði ferðaþjónustu ekki notið við 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2015). 

Styrking krónunnar hefði eflaust orðið meiri ef áðurnefnd kaup Seðlabanka á evrum hefðu ekki 

komið til. Afleiðingin er gjaldeyrisforði sem er slíkur að stærð að hann kann að ógna 

fjárhagslegum styrk Seðlabankans og þá fer rými bankans til frekari kaupa á gjaldeyri 

minnkandi. Því munu áhrif hans á gengismyndun fara minnkandi að öðru óbreyttu (Fjármála- 

og Efnahagsráðuneytið, 2017a). Styrking krónunnar hefur skilað sér í verðlag á Íslandi sem 

hefur gert innkaup á erlendum vörum ódýrari neytendum til hagsbóta. Verðbólga hefur því verið 

með lægsta móti allt til dagsins í dag og sé horft fram hjá áhrifum húsnæðisliðar lækkaði vísitala 

neysluverðs um 1,7% samkvæmt tölum frá mars 2017 (Hagstofa Íslands, 2017b). Á sama tíma 

hafa miklar hækkanir á kjarasamningum sett þrýsting á verðbólgu en hagstæð ytri áhrif hafa 
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vegið upp á móti þeim líkt og lágt heimsmarkaðsverð á olíu. Launahækkanir hafa því verið 

umfram verðbólgu sem hefur orðið til þess að kaupmáttur launa hefur aukist töluvert. Mynd 9 

sýnir ársbreytingar í launavísitölu, vísitölu neysluverðs og vísitölu kaupmáttar launa milli 

áranna 2015-2016 (Hagstofa Íslands, 2016b). 

 

Mynd 10: Ársbreyting á launavísitölu, vísitölu neysluverðs og vísitölu kaupmáttar launa milli áranna 

2015-2016 (Hagstofa Íslands, 2016b)  

Ókostir verðbólgu koma síður í ljós þegar að hún er í takti við verðbólgumarkmið Seðlabanka 

Íslands líkt og verið hefur undanfarna mánuði en há verðbólga hefur ótal ókosti í för með sér. 

Gefum Má Wolfgangi Mixa orðið: „Í umhverfi mikillar verðbólgu er erfitt að gera áætlanir og 

taka ákvarðanir því forsendur um verð eru stöðugt að breytast og eru ekki nauðsynlega í takti, 

þ.e. verð vara og framleiðslukostnaður þeirra. Fyrir heimili á þetta auðvitað við um framfærslu 

og laun til að standa undir henni. Verðbólga dregur auk þess úr hvatningu til að spara, nema 

vextir séu þeim mun hærri. Sé verðbólga að éta upp verðgildi peninga fer fólk að fjárfesta í 

eignum sem hækka í takti við verðbólgu.“ Hér eru ótalin áhrif vegna eignatilfærslna á 

handahófskenndan hátt og áhrif á fjárfestingar en við þessum neikvæðu áhrifum hefur 

ferðaþjónustan spornað nýverið (Már Wolfgang Mixa, 2010). 
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Mynd 11: Ársbreyting á vísitölu neysluverðs (Hagstofa Íslands, 2016b) 

Áhrif ferðaþjónustu á atvinnuleysi 

Til viðbótar hefur ferðaþjónustan gegnt lykilhlutverki í baráttunni gegn atvinnuleysi sem náði 

hámarki í kjölfar hrunsins 2008 (Hagstofa Íslands, e.d.). Í skýrslu Alþjóða ferðamálaráðsins 

(WTTC) frá 2017 er gerð grein fyrir þeim áhrifum sem greinin hefur á atvinnustig og verga 

landsframleiðslu. Störfum sem hljótast af ferðaþjónustu er skipt í bein og óbein störf ásamt 

afleiddum störfum en skilgreining á hverjum flokki er samkvæmt staðli TSA:RMF frá 2008. 

„Bein störf í ferðaþjónustu eru öll þau störf þar sem starfsmenn eiga í beinum tengslum við 

ferðamenn eða fyrirtæki þeim tengdum. Hér er átt við við störf á hótelum, ferðaskrifstofum, 

upplýsingamiðstöðvum ferðamála og flugfélögum. Jafnt er um að ræða þá sem starfa í 

„framlínustörfum“, svo sem í gestamóttöku eða flugliða, og þá sem starfa „baksviðs“, eins og 

matreiðslumenn, starfsmenn í bókunardeildum ferðaskrifstofa eða önnur skrifstofustörf. Óbein 

störf í ferðaþjónustu eru þau störf sem verða til óbeint vegna ferðaþjónustu eða að umsvif þeirra 

aukast. Hér má nefna sem dæmi störf þeirra sem framleiða aðföng fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, 

verslanir, bensínstöðvar, banka, og byggingarfyrirtæki“. Í afleiddum störfum er svo enn horft 

víðar og nú til smásölu af ýmsu tagi, húsnæðis, afþreyingar og muni fyrir heimili (Sigríður 

Þrúður Stefánsdóttir, Jón Torfi Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002). 

Bein störf voru 10 þúsund talsins árið 2016 sem er 5,5% af heildarstörfum hér á landi en spá 

fyrir 2017 gerir ráð fyrir að bein störf muni aukast um 12,8% og verði í kringum 11.500 talsins 

og 6% af heildarstörfum. Þegar á heildina er litið, það er á bein, óbein og afleidd störf er gert 

ráð fyrir að 69.500 störf verði á einn eða annan hátt tengd greininni árið 2017 eða 37,5% af 

öllum störfum á Íslandi líkt og myndir 10 og 11 gefa til kynna og verður það að teljast mjög 

hátt hlutfall. 
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Mynd 12: Hlutfall starfa komin til vegna ferðaþjónustu af heildarvinnuafli (World Travel & Tourism 

Council, e.d.) 

 

Mynd 13: Störf sem skapast í gegnum ferðaþjónustu (World Travel & Tourism Council, e.d.) 

Sé horft frá almennu framlagi greinarinnar til starfa á landsvísu og á sérstækt dæmi, nánar 

tiltekið Reykjanesið, má sjá að á ýmsu dundi þegar atvinnuleysi náði hámarki. 

Meðalatvinnuleysi á landinu var 9% en 17% á Reykjanesinu þegar verst lét. Afleiðingar 

efnahagshruns léku svæðið grátt og ekkert varð úr áformum um álver í Helguvík. Þá hvarf 

Bandaríska varnarliðið af landi brott í aðdraganda hrunsins en þar störfuðu 593 íslenskir 

starfsmenn undir lokin (Unnur Guðmundsdóttir og Þorvarður Guðmundsson, 2008). 

Frá þeim tíma hafa hins vegar orðið mikil vatnaskil og í mars 2017 mældist atvinnuleysi 2,8% 

(Vinnumálastofun, 2017). Stærsta einstaka ástæðan fyrir minna atvinnuleysi er aukin umferð 
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um Keflavíkurflugvöll. Lægstu spár greininga gera ráð fyrir að 381 starf myndist að meðaltali 

á ári við flugvöllinn til ársins 2040 sem nemur áhrifum heillar stóriðju (Dr. Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2016). Sömu sögu er að segja um allt land þegar horft er til minnkandi 

atvinnuleysis af völdum ferðaþjónustu, sérstaklega utan höfuðborgarsvæðis þar sem flutningar 

aflaheimilda, samdráttur í hefðbundnum búskap og búferlaflutningar ýta undir mikilvægi 

greinarinnar (Þuríður Backman, 2001). Til marks um framlag og aukið vægi hafa 

ferðaþjónustan og tengdir aðilar fengið útgefin um þriðjung atvinnuleyfa sem af er árs 2017 líkt 

og sést á mynd 14. Mynd 15 sýnir hvernig atvinnuleysi á Reykjanesinu hefur minnkað með 

tilkomu fleiri ferðamanna og almenns vaxtar í ferðaþjónustu (Vinnumálastofun, 2017). 

 

Mynd 14: Atvinnuleysi eftir landshlutum (Vinnumálastofun, 2017) 

 

Mynd 15: Atvinnuleysi á Reykjanesi (Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016) 
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Landabréfið 

Árið 2004 leit dagsins ljós Landabréf eftir Ásgeir Jónsson sem ber heitið Að græða á 

gestakomum: Þjóðhagslegur ábati ferðaþjónustu og hlutverk ríkisins og fjallar meðal annars um 

efnahagslegan ávinning íslensks samfélags af ferðaþjónustu.  

Þetta tiltekna Landabréf sprettur úr jarðvegi þar sem margir af æðstu ráðamönnum þjóðarinnar 

gera sér litla grein fyrir framtíðarmöguleikum ferðaþjónustu og efnahagslegum ábata hennar. 

Til marks um það var stóriðja í algleymingi en virkjunum á náttúru landsins var ætlað að knýja 

álver og skapa störf á landsbyggðinni, til að mynda á Austfjörðum þar sem Kárahnjúkavirkjun 

sér álverinu í Reyðarfirði fyrir rafmagni („Mat á samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum“, 

2006). Þessar framkvæmdir voru mjög umdeildar, í fyrsta lagi ollu þær miklu raski á íslenskri 

náttúru og í öðru lagi gerði ríkið í nafni skattgreiðenda framvirka orkusamninga tengda álverði. 

Það sem dregur ferðamenn hingað til lands er að miklu leyti íslensk náttúra og því má segja að 

ákveðin skammsýni felist í að fórna henni til að skapa störf við stóriðju. Einkum og sér í lagi 

þegar sami fjöldi starfa hefði skapast fyrir tilstilli ferðaþjónustu sem krefst þess að um náttúruna 

sé gengið af virðingu. Höfundar telja að ákveðinnar þreytu hafi gætt meðal 

umhverfisverndarsinna og frjálshyggjumanna og því kapp lagt á að undirstrika aðrar færar leiðir 

við uppbyggingu byggðarlaga. 

Niðurstaða skýrslunnar er á þann veg að efnahagslegur ávinningur af ferðaþjónustu sé 

margvíslegur og skiptist hann í fjóra hluta sem hér segir: Framleiðni vinnuafls eykst, framleiðni 

einkafjármagns eykst, framleiðni innviða og opinbers fjármagns eykst og loks myndast sterkari 

grundvöllur fyrir sérhæfingu og fjölbreytni. Áður en lengra er haldið er vert að minnast á að 

hugtakið framleiðni er skilgreint sem sá fjöldi af afurðum sem hægt er að framleiða úr einni 

einingu af aðföngum og hagfræðingum ber almennt saman um mikilvægi bættrar nýtingar og 

framleiðni til lengri tíma til grundvallar lífsgæða (Samtök Iðnaðarins, 2013). Í skýrslunni kemur 

þessi sama staðhæfing fram, það er að aukning í framleiðni sé meginstef til grundvallar aukinna 

lífsgæða en gjaldeyrisstreymi og atvinnustig ein og sér séu ónákvæmur mælikvarði á 

þjóðhagslegan ábata, nær sé að horfa til afraksturs þegar auðlegð er metin. Þjóðhagslegur 

ávinningur skapast því að miklu leyti vegna betri nýtingar á innviðum sem aftur grundvallast 

af veru fleira fólks á landinu á hverjum tíma fyrir sig, fleira fólk fjármagnar innviði ríkisins með 

óbeinni skatttöku og ónýttir framleiðsluþættir eru færðir í gagnið fyrir hið opinbera og 

einkaaðila (Ásgeir Jónsson, 2004). 

En hvernig skildu breytingar sem talað eru um í Landabréfi koma okkur fyrir sjónir á Íslandi í 

dag samanborið við þegar skýrslan var skrifuð fyrir rúmum áratug og hefur framleiðni og nýting 

aukist sé tekið mið af nýjustu gögnum líkt og spáð var? Í næstu fjórum undirköflum verður sagt 
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frá að hversu miklu leyti spádómar Landabréfsins hafa ræst með tilliti til framleiðni vinnuafls, 

framleiðni einkafjármagns, framleiðni innviða og opinbers fjármagns ásamt áhrifum á 

sérhæfingu og fjölbreytni. 

Framleiðni vinnuafls 

Í Landabréfinu segir að ferðaþjónustan hafi um langt skeið haft orð á sér fyrir að skapa 

láglaunastörf sem ekki krefjist sérstakrar færni eða menntunar. Það fer hins vegar fjarri að 

greinin sé ekki þjóðhagslega ábatasöm en fólk sem velur að starfa innan hennar hlýtur að gera 

það vegna þess að það sé besti kosturinn í ljósi starfsreynslu, menntunar og búsetu. Um 

hugsanleg ruðningsáhrif ferðaþjónustunnar og áhrif til lækkunar á menntunarstigi verður rætt 

síðar í ritgerðinni en í þessum kafla verður fyrst og fremst sóst eftir að greina frá jákvæðum 

afleiðingum greinarinnar. 

Í þingsályktunartillögu frá 2001-2002 kemur eftirfarandi fram: „um nokkurra ára skeið hafa átt 

sér stað stórfelldir búferlaflutningar hér á landi. Mikil fólksfjölgun hefur verið á 

höfuðborgarsvæðinu en víðast hvar á landsbyggðinni hefur fólki fækkað að sama skapi. Þannig 

hefur t.d. ársstörfum undanfarið fækkað gífurlega í mörgum sjávarplássum með sölu og/eða 

flutningi aflaheimilda og aukinni tæknivæðingu í útgerð og fiskvinnslu. Á sama tíma hefur 

orðið mikill samdráttur í hefðbundnum búskap“ (Þuríður Backman, 2001). Í fyrsta lagi og í ljósi 

ofangreindra staðreynda er ferðaþjónustan gríðarlega mikilvæg landsbyggðinni því hún vegur 

upp á móti samdrætti í frumvinnslugreinum og getur nýst þeim sem áður hafa starfað í til dæmis 

fiskvinnslu. Í öðru lagi fara margir á mis við skólagöngu eftir grunnskóla og þurfa störf við hæfi 

og í þriðja lagi starfar skólafólk við greinina á sumrin þar sem frí þeirra fellur vel að 

árstíðasveiflum greinarinnar (Ásgeir Jónsson, 2004). Ein af fjórum meginniðurstöðum 

Landabréfsins er eins og áður segir að framleiðni vinnuafls muni aukast með auknum fjölda 

ferðamanna og það þrátt fyrir að greinin skapi ekki hálaunastörf. En á þetta við rök að styðjast 

sé horft á nýjustu tölur? Eftirfarandi greiningar byggja á tölum teknum saman af Hagstofu 

Íslands  

Mynd 16 sýnir fylgni milli aukningu á meðalfjölda gistinátta og fjölgunar launþega í 

gistiþjónustu fyrir árin 2008-2016. Líkt og sjá má er jákvæð fylgni milli þessa tveggja breyta. 

Sjá má að árin 2015 og 2016 eykst fjöldi gistinátta hlutfallslega meira en launþegar í greininni. 



 

24 
 

 

Mynd 16: Framleiðni í gistiþjónustu 

Mynd 17 sýnir fylgni milli fjölda farþega og nýtingu í gistirýmum fyrir árin 2008-2016. Líkt 

og sést eru punktarnir dreifðari og jákvæða fylgnin ekki jafn greinileg og á mynd 16. Hins vegar 

er ljóst að það er jákvæð fylgni milli þessara breyta en fjöldi ferðamanna eykst mun meira og 

hraðar en nýting gistirýma. 

 

Mynd 17: Nýting herbergja samhliða fjölda farþega 

Mynd 18 sýnir fylgni milli ársmeðalfjölda launþega í störfum tengdum ferðaþjónustu og 

meðalfjölda farþega yfir árið. Líkt og sést þá er augljós jákvæð fylgni milli þessara tveggja 

breyta. Grafið gefur til kynna að síðustu tvö ár hafi meðalfjöldi starfsmanna minnkað miðað 

við þá aukningu sem orðið hefur í fjölda farþega. Það gefur til kynna aukna framleiðni þar sem 

færri starfsmenn þarf til þess að sinna fleiri ferðamönnum. 
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Mynd 18: Framleiðni vinnuafls í ferðaþjónustu 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við spár Landabréfsins þess efnis að framleiðni vinnuafls 

aukist með tilkomu fleiri ferðamanna. Þessar niðurstöður renna stoðum undir nýjustu skýrslu 

Íslandsbanka (Greining Íslandsbanka, 2017). 

Á mynd 19 má sjá framleiðni vinnuafls árið 2010 en þá er hún á pari við framleiðni hins 

opinbera. Miðað við framleiðni aukningu síðustu tveggja ára sem birtist á myndum 16, 17 og 

18 gera höfundar ráð fyrir að framleiðni ferðaþjónustu hafi nú tekið fram úr framleiðni hins 

opinbera (Sigríður Mogensen, e.d.) 

 

Mynd 19: Virðisauki á starfsmann árið 2010 (Sigríður Mogensen, e.d.) 
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Munurinn kann engu að síður að segja lítið sökum eðlislægs framleiðnimunar á milli 

atvinnugreina og því er gott að sjá hlutfallslegan samanburð á framleiðni vinnuafls í 

atvinnugreinum á Íslandi samanborið við Norðurlöndin að gefnum forsendum í 

neðanmálsgreinum (Viðskiptaráð Íslands, 2016,neðanmálsgrein 1,2,3,4,5). Á sviði 

ferðaþjónustu og flutninga má sjá að vinnsluvirði á starfsmann er 18% lægra hérlendis en í 

nágrannalöndum. Mynd 20 sýnir samanburð eftir atvinnugreinum. 

 

Mynd 20: Samanburður vinnsluvirðis á starfsmann í hverri atvinnugrein, miðað við Danmörku, Noreg og 

Svíþjóð (Viðskiptaráð Íslands, 2016) 

Framleiðni einkafjármagns 

Þegar litið er til framleiðni einkafjármagns er horft til aukinna möguleika félaga og einstaklinga 

til bættrar nýtingar á fastafjármunum. Ein helsta birtingarmynd einstaklinga til að nýta eigur 

sínar betur með tilkomu aukins straums ferðamanna er í gegnum deilihagkerfið. Þannig getur 

fólk leigt út íbúðir sínar og bíla í gegnum vefsíður eins og t.d. Uber og Airbnb sem ættu að vera 

flestum kunnug. Airbnb býður upp á þjónustu fyrir fólk til þess að leigja út íbúðirnar sínar og 

Uber býður upp á leigubílakerfi þar sem almenningur notar einkabílinn sinn til þess að sinna 

leigubílaþjónustu, Uber hefur enn sem komið er ekki hafið starfsemi á Íslandi. Þann 1. janúar 

2017 tóku gildi ný lög um heimagistingu sem er ætlað að gera greinarmun á gististarfsemi í 

atvinnuskyni og tímabundinnar leigu einstaklinga í gegnum deilihagkerfið. Lögin heimila 

einstaklingum að leigja út heimili sín og aðra fasteign í allt að 90 daga án þess að þurfa að sækja 

um tiltekin rekstrarleyfi. Sé tiltekin íbúð hins vegar leigð í meira en 90 daga á vefsíðu eins og 
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Airbnb telst starfsemin vera atvinnurekstur. Í skýrslu sem VSÓ ráðgjöf vann fyrir 

Reykjavíkurborg og var gefinn út fyrir skemmstu er dreginn upp mynd af arðsemi útleiguíbúða 

að gefnum forsendum. Niðurstöður greiningar fyrir Airbnb íbúðir gera ráð fyrir að 201 gistinótt 

þurfi að meðaltali á íbúð í miðbænum til þess að vega upp á móti tilfallandi kostnaði sé 

viðkomandi aðili með rekstrarleyfi en einungis 170 sé rekstraraðili ekki með tilskilin réttindi. 

Ef íbúð er á almennum leigumarkaði þarf hins vegar 344 daga á ári til þess að vega upp á móti 

kostnaði að gefnum forsendum. Ávinningur þess að leigja íbúð í gegnum Airbnb virðist því 

ótvíræður og meiri en ávinningur hefðbundnar útleigu að því gefnu að nýtingarhlutfall sé yfir 

71% en nokkur óvissa ríkir um nýtingarhlutfall þeirra sem bjóða íbúðir sínar á Airbnb. Sé 

einungis horft til þriggja herbergja íbúðar í Reykjavík vestan Kringlumýrabrautar og 

Seltjarnarness þarf einungis 88 daga til þess að tekjur standi jafnt við árstekjur af venjulegri 

útleigu og vegi upp fórnarkostnað. Slíkri íbúð er því án nokkurs vafa betur borgið á Airbnb með 

tilliti til arðsemi. (VSÓ, 2017).  

Aðra sögu er ef til vill að segja um íbúð í Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, Norðlingaholti eða 

Úlfársdal. Í reiknilíkani höfunda eru gerð ráð fyrir nokkrum forsendum. Íbúð er staðsett í 

úthverfum Reykjavíkur1. Íbúðin er eins herbergja og fasteignamat hennar er 26 milljónir. Fyrir 

hana fáist 180.000 kr. á almennum markaði en 10.000 kr. á nóttina í Airbnb leigu. Höfundar 

gera ráð fyrir að nýtingarhlutfall Airbnb leigu sé 80% á sumrin en 64% á veturna. Í samræmi 

við útreikninga VSÓ skýrslu er gert ráð fyrir því að gjöld á hefðbundið leiguhúsnæði séu 0,2% 

af fasteignamati eða 52.000 kr. á ári en 1,6% eða 412.000 kr. sé um atvinnuhúsnæði að ræða. 

Í ljós kemur samkvæmt forsendum að hagkvæmasti punktur á framleiðslumöguleikajaðri íbúðar 

í úthverfi sem getur framleitt annaðhvort Airbnb gistingu eða hefðbundna útleigu sé fenginn 

með blönduðu úrræði. Til dæmis væri hægt að leigja skólafólki af landsbyggðinni íbúðina yfir 

veturinn og ferðamönnum yfir háannatíma til þess að tryggja hagkvæmustu samsetningu í 

punktinum A á mynd 21. Punktur B er óhagkvæmur og punkti C er ekki hægt að ná þar sem 

hann liggur utan jaðars. Mynd 22 sýnir samspil tekna og gjalda og hvernig mestum hagnaði er 

náð með blönduðu úrræði. Blandað úrræði sameinar kosti hárra tekna af völdum Airbnb og 

lágra gjalda íbúðarhúsnæðis og er því talið hagkvæmast. 

                                                           
1 Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, Norðlingaholti eða Úlfársdal 
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Mynd 21: Hefðbundin leiga og leiga í gegnum Airbnb. 

 

 

 

Mynd 22: Samanburður á hagkvæmni við útleigu íbúða 

Niðurstaða er aftur í samræmi við niðurstöður Landabréfs á þá leið að aukið magn ferðamanna 

hafi aukið framleiðni einkafjármagns. Sé horft til möguleika fólks á að nýta eigur sínar í gegnum 

deilihagkerfið kemur í ljós að nýtingin eykst og ekki einungis fyrir fólk í miðborginni heldur í 

mörgum tilfellum einnig fyrir fólk í útjaðri borgarinnar. 

Framleiðni innviða og opinbers fjármagns 

Þegar framleiðni innviða og opinbers fjármagns er skoðað er tilvalið að horfa til 

samgöngumannvirkja af einhverju tagi. Í þessari greiningu verður Keflavíkurflugvöllur 

skoðaður sem er ein af meginstoðum ferðaþjónustu hérlendis ásamt því að vera í eigu íslenska 

ríkisins í gegnum opinbera hlutafélagið Isavia. Í umræðu um sameiginlega innviði á Íslandi 

kemur jafnan fram að landið sé ógreiðfært og mikið yfirferðar og því sé fastur kostnaður á mann 

við viðhald og byggingu hár í samanburði við það sem gerist annars staðar. Þess vegna er aukin 
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umferð um samgöngumannvirki almennt talin af hinu góða þar sem kostnaður viðhalds lendir 

á fleiri herðum í gegnum beina og óbeina skatttöku. Í ljósi framangreinds er áhugavert að skoða 

framleiðni og draga upp mynd af heildarstöðu mála á Keflavíkurflugvelli frá 2008 þegar 

verulega dregur úr innlendri eftirspurn en mikill vöxtur á öllum sviðum hefur verið einkennandi 

frá þeim tíma. Líkt og sjá má á mynd 23 hefur umferðin aukist gífurlega um völlinn og ekkert 

lát virðist vera á þeim vexti (Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016). 

 

Mynd 23: Umferð um Keflavíkurflugvöll (Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016) 

Samhliða þessum vexti hefur stærsta áskorun stjórnvalda, Isavia, flugfélaga og annarra haghafa 

verið að jafna umferð utan helstu álagstíma á degi hverjum og yfir árstíðir utan sumars og stuðla 

þar með að betri nýtingu fjárfestinga en ella. Þessi markmið eru af sama meiði og dreifing 

ferðamennsku utan sumartíma og höfuðborgarsvæðis og eru meðal annars nýtingarsjónarmið 

að baki í báðum tilfellum. Á Keflavíkurflugvelli hefur þetta verið reynt með hvatakerfi sem 

gefur flugfélögum kost á betri kjörum utan háannatíma. Líkt og sjá má einskorðast umferð að 

mestu við morgna, síðdegi og miðnætti árið 2001 en á nýjustu gögnum má sjá að betur hefur 

tekist að dreifa úr umferð þó ennþá sé mikið verk fyrir höndum eins og má sjá á mynd 24. (Dr. 

Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016). 
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Mynd 24: Umferð um Keflavíkurflugvöll eftir tíma dags (Axel Hall og Ásgeir Jónsson, 2004; Dr. Huginn 

Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016) 

Til þess að svara hvort framleiðni hafi aukist er skynsamlegast að skoða þróun á meðalflugverði 

milli ára. Í ljósi þess að fjöldi erlendra ferðamanna lækkar meðalkostnað Íslendinga með því að 

halda föstum kostnaði niðri ætti það að birtast í lægra verði á flugi til og frá Keflavíkurflugvelli. 

Þetta helst í hendur við aukna samkeppni á markaði en fjöldi flugfélaga sem hingað flýgur hefur 

stóraukist með tilheyrandi framboði og verðlækkunum. Heimildum ber saman um að aukin 

samkeppni sé stærsti áhrifaþátturinn að baki verðlækkunum (Aðalheiður Kristinsdóttir, 2015; 

Jóhann Þórsson, 2016). Ekki má hins vegar gleyma öðrum þáttum sem hafa áhrif til lækkunar 

líkt og til dæmis lágt heimsmarkaðsverð á olíu sem ætti að gefa flugfélögum aukið svigrúm í 

rekstri („Crude Oil“, 2017). Að því sögðu má sjá á mynd 25 að meðalflugverð hefur lækkað frá 

árinu 2015 þegar mælingar hefjast af hálfu dohop, en fyrirtækið er í mjög góðri stöðu til að 

safna gögnum um verðþróun á markaði. Með þetta til hliðsjónar má gera ráð fyrir að framleiðni 

Keflavíkurflugvallar hafi aukist, sé ennfremur litið til myndar 24 og staðhæfinga Dr. Hugins 

varðandi umferð utan háannatíma má sjá að tekist hefur að dreifa álagi yfir daginn svo nokkru 

nemur og þar með hefur betri nýting náðst þó svo að hér sé ennþá mikið verk óunnið. 
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Mynd 25: Meðalverð á flugmiða frá Keflavíkurflugvelli (Jóhann Þórsson, 2016) 

Sérhæfing og fjölbreytni. 

Byggðarlög eru oft háð einum atvinnuvegi og þar af leiðandi berskjölduð gagnvart breytingum 

(Ásgeir Jónsson, 2004). „Síldin farin, fer ég líka“ söng Bubbi um veru sína í sjávarplássi áður 

en hann hélt suður. Til flutninga hefði kannski ekki þurft að koma ef meiri fjölbreytni hefði 

notið við í atvinnulífi þess tiltekna pláss. Einn helsti kostur ferðaþjónustu og um leið ein helsta 

skýring þess að sóst er eftir að efla viðgang hennar er sú að hún er auka stoð undir atvinnulífið. 

Á landsbyggðinni dvelja fáir og því er erfitt að ná fjölbreytni í atvinnulífi en gestakomur hjálpa 

til. Oft felst nýsköpun í því að tengja saman mismunandi atvinnugreinar á nýjan hátt. Það er 

ekki ómögulegt verkefni á landsbyggðinni og má nefna grænmetisræktun á Friðheimum sem 

dæmi. Þar hefur frumkvöðlastarf verið unnið þar sem landbúnaður og ferðaþjónusta eru samofin 

en ferðamönnum gefst tækifæri á að kynnast bændum, skoða ræktunaraðstöðu og smakka 

afurðir. Hér er því ekki einungis verið að selja hrávöru sem væri í þessu tilfelli tómatar heldur 

er boðið upp á upplifun sem er persónuleg og minnisstæð. Annað dæmi um slíkt væri fiskur en 

nú bjóða fyrirtæki upp á ferðir þar sem ferðamenn veiða fiskinn sjálfir, elda og njóta hans um 

borð í báti, við þetta eru tvinnaðar sögur af sjómönnum og menningarleg tengsl styrkt. Nýjasta 

dæmið um nýsköpun af þessu tagi eru bjórböð Bruggsmiðjunnar sem hefur hingað til verið 

þekkt fyrir að brugga Kalda. Nú gefst gestum tækifæri á að skoða bruggaðstöðuna og baða sig 

í herlegheitunum. Er það spá höfunda að þegar fram líða stundir muni þessi þróun færast í vöxt 

og leiða til dýnamískara atvinnulífs („Um Friðheima“, 2013) (Örn D. Jónsson og Edward H. 

Huijbens, 2014).  
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5. Hættur tengdar ferðaþjónustu 

Harmleikur almenninga 

Til þess að stuðla að sjálfbærni náttúruauðlinda þarf að tryggja að þær séu ekki ofnýttar. 

Aukning ferðamanna hefur í för með sér aukna umferð um náttúruauðlindir landsins, en líkt og 

áður hefur komið fram er náttúran ein helsta ástæðan fyrir því að ferðamenn ákveða að koma 

til landsins (Ferðamálastofa, 2017b). 

Sameiginlegar auðlindir (e. open-access common property) eru gæði sem eru opin almenningi 

og öllum er frjálst að nýta. Það hefur enginn eignarétt yfir sameiginlegum auðlindum og þar af 

leiðandi getur enginn hindrað fólk í að nýta sér gæðin sem þeim fylgja. Það er samkeppni um 

nýtingu á sameiginlegum auðlindum en með aukinni neyslu er ekki mögulegt að útiloka nýtingu 

annarra. Þó svo að einn aðili hugsi um að ofnota ekki ákveðna auðlind munu aðrir nýta sér 

afurðir hennar þar til gæði tæmast. 

Dæmi um sameiginlegar auðlindir eru almenningsgarðar þar sem allir geta notað aðstöðu sem 

í boði er. Annað dæmi eru fiskimið þar sem veiðar eru heimilar öllum. Náttúruauðlindir á 

Íslandi falla undir þann flokk að vera sameiginlegar auðlindir þar sem þær eru að mestu leyti 

aðgengilegar almenningi. Þar að auki eru engar takmarkanir á borð við aðgangseyri eða fjölda 

neytenda. Þetta getur haft í för með sér vandamál sem tengjast ofnýtingu á sameiginlegum 

auðlindum og kallast þetta vandamál harmleikur almenninga (e. tragedy of the commons) (Axel 

Hall, e.d.; Jeffrey M. Perloff, 2012). 

Garett Hardin setti fram kenninguna um harmleik almenninga árið 1968. Þar setti hann fram 

dæmi um bændur með aðgengi að sameiginlegri jörð sem enginn er með skilgreint eignarhald 

yfir. Landsvæðið getur bara tekið á móti ákveðið mörgum nautgripum áður en það eyðileggst 

og verður ónothæft. Bændurnir sammælast um að hver bóndi setji einungis þann fjölda af 

nautgripum sem landið getur tekið við. Bændurnir ákveða svo hver fyrir sig, að bæta við fleiri 

nautgripum frá sínu býli þó svo að þeir viti að það muni hafa neikvæð áhrif á beitarlandið. 

Ávinningurinn fyrir hvern bónda verður sá að hann mun hljóta allan ágóðan sem verður til af 

því að ala annað naut. Neikvæðu áhrifin, niðurbrot á landsvæðinu, munu hins vegar dreifast á 

alla bændur sem eiga aðgengi að landinu. Persónulegur ágóði til skamms tíma er því töluvert 

meiri en neikvæðu áhrifin sem bændurnir verða fyrir þegar einum nautgrip er bætt við. Á 

endanum þegar allir bændurnir hafa hugsað á þennan veg eru of margir nautgripir á landinu 

sem leiðir til ofnotkunar og eftir stendur ónýtt land sem enginn bóndi getur notað (Garett 

Hardin, 1968). 
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Áhrif ofnýtingar 

Ferðaþjónustan á Íslandi reiðir sig mikið á náttúru og umhverfi og ofnotkun á þessum 

auðlindum getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir atvinnugreinina. Þegar ferðamenn 

nýta sér gæði auðlinda er mögulegt að þeir skilji eftir sig áverka sem minnka gæði þeirra sem á 

eftir koma. Óheftur aðgangur að sameiginlegum auðlindum eins og þessum leiðir til ofnýtingu 

og getur haft neikvæð efnahagsleg áhrif. Óheftur aðgangur að auðlindum getur haft slæm áhrif 

á ferðaþjónustu og til dæmis er hætta á myndun fjöldaferðamennsku (e. mass tourism) á helstu 

ferðamannastöðum landsins. Upplifun ferðamanna getur orðið verri fyrir vikið. Í kjölfarið mun 

ferðaþjónustan á Íslandi einkennast af ferðamönnum sem hafa lægri kaupmátt en þeir 

ferðamenn sem myndu koma til landsins ef ekki væri fyrir ofnýtingu auðlinda og of margra 

ferðamenn. Fjöldaferðamennska getur haft áhrif á hvers konar ferðamenn kjósa að heimsækja 

landið. „Ferðaþjónustan getur eyðilagt ferðaþjónustuna“ (Pedro Pintassilgo og João Albino 

Silva, 2006). 

Gjaldtaka við ferðamannastaði 

Það eru leiðir til þess að komast hjá vandamáli almenninga. Ein af þeim gerir útilokun 

mögulega. Það er gert með því að skilgreina eignarétt, setja reglur um umgengni eða með 

gjaldtöku við almenninga. Í kjölfar aukinnar ásóknar í helstu ferðamannastaði hér á landi hefur 

sú spurning vaknað hvernig best sé að annast gjaldtöku til þess að fjármagna uppbyggingu, 

viðhald og verndun ferðamannastaða ásamt stuðningi við málefni er tengjast öryggi 

ferðamanna. Margar leiðir við gjaldtöku eru færar líkt og dæmin sanna frá öðrum löndum og 

hafa íslensk stjórnvöld sýnt áhuga á að bregðast hratt við þrátt fyrir að heildstæðar aðgerðir á 

borð við náttúrupassa hafi ekki enn hlotið brautargengi. Það er ástæða fyrir seinagangi við 

samhæfðar aðgerðir af þessum toga en ört stækkandi hagsmunir eru í húfi samhliða vexti 

ferðaþjónustunnar sem er nú stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Best er að yfirgripsmiklar 

aðgerðir séu gerðar í sem mestri sátt við hagsmunaaðila en ekki ríkir sátt um hvaða leið skuli 

farin meðal kjörinna fulltrúa og aðila innan greinarinnar (Aagot Vigdís Óskarsdóttir, e.d.). Þessi 

ósátt um hvaða leið skuli farin á rætur að rekja til ólíkra viðhorfa til gjaldtöku á 

ferðamannastöðum og töluvert hefur verið skrifað um hvað liggur þar að baki. Náttúrupassinn 

í sinni upprunalegu mynd var niðurstaða skýrslu sem ráðgjafafyrirtækið Boston Consulting 

Group vann fyrir Icelandair, Bláa lónið, Höldur / Europcar og Isavia og var gefin út í september 

2013. Skýrslan bendir á nokkrar áskoranir sem ferðaþjónusta í örum vexti þarf að hafa í huga 

til að tryggja sjálfbærni, skilvirkni og ábatasemi og eru þær sem hér segir; varðveisla náttúru 

og upplifun ferðamanna, dreifing álags yfir árstíðir og landshluta og að veita betri upplifanir og 

fanga samhliða því meira virði frá ferðamönnum. Tekjum af passanum yrði safnað saman í sjóð 

og væri ráðastafað á fjóra ólíka vegu. Um 10% af tekjum sem væri aflað færi í að fjármagna 

verkefnið sjálft, 40% af tekjum yrði dreift aftur til ferðamannastaða, sveitafélaga og 
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landeigenda og væri ráðstafað eftir fjölda ferðamanna á hverjum stað. Seinni helmingnum af 

tekjunum yrði svo skipt á milli tveggja fjárfestingasjóða, sá fyrri myndi útdeila styrkjum til þess 

að þróa svæði sem fá færri heimsóknir og sá síðari myndi lána fé til arðbærra verkefna við 

uppbyggingu ferðamannastaða á sveigjanlegri forsendum en bankar og aðrar fjármálastofnanir 

veita (The Boston Consulting Group, 2013). 

Frumvarp um náttúrupassa að fyrirmynd skýrslu BCG var lagt fyrir Alþingi á 144. 

löggjafarþingi 2014-2015 sem lausn á vandamálum sem sköpuðust vegna fyrri aðgerða 

stjórnvalda en ekki náðist meirihluti fyrir tillögunni. Vandamálum sem náttúrupassanum var 

ætlað að leysa voru að hluta tilkomin vegna laga um gistináttaskatt nr. 87/2011 en með þeirri 

lagasetningu var 100 krónu skattur lagður á hverja selda gistingu sem söluaðilum bar að skila í 

ríkissjóð.  Fjölmargir annmarkar eru á þessu fyrirkomulagi, tekjurnar af skattinum eru ekki 

nægjanlegar til þess að standa straum af uppbyggingu ferðamannastaða, mótframlags er krafist 

af þeim sem nýta sér framlög og þeir sem gista til dæmis í sumarbústöðum greiða engan skatt 

og eru þar með laumufarþegar. Þar að auki er ráðstöfunin íþyngjandi fyrir gistiheimili og 

hlutfallslega mest fyrir þau sem bjóða lægsta verðið (Eva Rakel Jónsdóttir, 2016). 

Samkvæmt frumvarpinu átti gjald fyrir náttúrupassa af hálfu einstaklings að vera 1.500 kr og 

væri gildistími þrjú ár. Staðir á ábyrgð ríkisins væru sjálfkrafa aðilar að náttúrupassa en 

einkaaðilum er gert fært að sækja um aðild en með henni afsala þeir sér rétti til að rukka 

aðgangseyri annan en þann sem handhafar náttúrupassa greiða fyrir. Virðisaukandi starfsemi 

eða aukin þjónusta er þar ekki meðtalin og því heimil („Frumvarp til laga um náttúrupassa“, 

2014). 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartar framtíðar er stuttlega 

komið inn á áherslur nýrrar ríkisstjórnar varðandi ferðaþjónustu. Þar segir að vægi 

ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar endurspeglist í verkefnum stjórnsýslunnar og 

langtímastefnumótun. Einnig er talað um áherslur næstu ára en þar er minnst á samhæfða 

stýringu ferðamála, áreiðanlegri gagnaöflun og rannsóknir, náttúruvernd, aukna arðsemi, 

dreifingu ferðamanna um allt land og síðast en ekki síst er minnst á skynsama gjaldtöku í formi 

bílastæðagjalda (Stjórnarráð, 2007). Þessi áherslubreyting nýrrar ríkisstjórnar kallar á breytta 

lagasetningu og Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið leggur nú drög að frumvarpi sem 

heimilar ríkinu að innheimta bílastæðagjöld í dreifbýli en ekki einungis þéttbýli eins og hingað 

til hefur tíðkast („Megi innheimta við ferðamannastaði“, 2017).  
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Hollenska veikin 

Eins og fram hefur komið skapar ferðaþjónustan stærstan hluta gjaldeyristekna ríkisins og 

samkvæmt spá Íslandsbanka stefnir í að hlutfall gjaldeyristekna frá ferðaþjónustu muni hækka 

enn frekar á árinu 2017. Innflæði á gjaldeyri hefur aukist töluvert undanfarin ár, eða um 37,2% 

frá árinu 2009, og hefur þetta innflæði á gjaldeyri styrkt gengi krónunnar (Íslandsbanki, 2017). 

Ferðaþjónusta hefur aldrei verið svona stór áhrifavaldur í íslensku efnahagslífi og því þurfa 

stjórnvöld að huga vel að þessari nýju auðlind sem landið er með í höndum sér. 

Uppgötvun á nýjum náttúruauðlindum getur haft í för með sér vandamál og þrátt fyrir að 

ferðaþjónustan sé ekki náttúruauðlind í sama skilningi og olía og gas, getur hún leitt til sömu 

vandamála. Uppgötvun nýrra náttúruauðlinda getur hækkað jafnvægisraungengi sem leiðir til 

þess að hagnaður frá öðrum útflutningsgreinum lækkar (Gylfi Zoega, Marta Skúladóttir og 

Tryggvi Þór Herbertsson, 2000). Þetta vandamál er þekkt sem hollenska veikin í kjölfar 

gasfundar úti fyrir ströndum Hollands sem síðar átti eftir að leiða til vandamála í efnahagslífi 

landsins snemma á sjötta áratugnum. Í kjölfar uppgötvunar varð gas þeirra helsta 

útflutningsgrein um tíma og þessi óvænta auðlind varð til þess að gengi gyllinis, sem var 

gjaldmiðill Hollands á þeim tíma, styrktist gífurlega. Styrking gjaldmiðilsins hafði í för með 

sér neikvæð áhrif á afkomu annarra útflutningsgreina Hollands. Á þessu tímabili lækkuðu tekjur 

af heildarútflutningi Hollands þó svo að gasvinnsla hefði bæst við útflutningsgreinar landsins. 

Það þýðir að gasútflutningurinn þrengdi ekki bara að öðrum útflutningsgreinum heldur hafði 

beinlínis neikvæð áhrif á heildarútflutning Hollendinga (Þorvaldur Gylfasson, 2001). 

Þegar ein atvinnugrein skapar svo miklar gjaldeyristekjur geta fyrirtæki innan hennar hækkað 

laun starfsmanna sem aftur leiðir til hækkunar launa á almennum vinnumarkaði. Undir þessum 

kringumstæðum er samkeppni um vinnuafl afar erfið fyrir aðrar atvinnugreinar. Með nýrri 

útflutningsgrein sem skapar meiri arðsemi til styttri tíma breytist samsetning útflutningsgreina 

þjóðar. Þetta verður til þess að aukið fjármagn og vinnuafl flyst yfir í viðkomandi atvinnugrein 

til þess að hámarka hagnað. Þá er spurning hvort að nýja útflutningsgreinin sé að ýta til hliðar 

atvinnugreinum sem skila meiri efnahagslegum vexti og fjölbreytni til lengri tíma. Greinar sem 

stuðla að tækniframförum eða öðrum framförum fyrir þjóðfélag eru dæmi um atvinnugreinar 

sem geta orðið fórnarlömb í þessu samhengi. Þegar ástand eins og hollenska veikin myndast 

hefur það neikvæð áhrif á efnahagslegan vöxt og skilar lægri efnahagslegum vexti til lengri 

tíma (Þorvaldur Gylfasson, 2001). 

Vísbendingar um hollensku veikina á Íslandi 

Ferðaþjónustan skapar gífurlegt innflæði af erlendum gjaldmiðlum sem gerir samfélögum sem 

reiða sig í miklu mæli á ferðaþjónstuna viðkvæm fyrir hollensku veikinni. Áhrif 
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ferðaþjónustunnar eru aðeins öðruvísi en þegar samfélög finna nýja náttúruauðlind. Eins og 

hefur verið fjallað um er hætta á að ný arðbær náttúruauðlind dragi úr öðrum greinum. Hins 

vegar þegar ferðaþjónustan er annars vegar verða óbeinu áhrifin mismunandi út frá 

atvinnugreinum. Það má skipta atvinnugreinunum í þrennt; í fyrsta lagi ferðaþjónustu, í öðru 

lagi þjónustu og verslun og í þriðja lagi aðra starfsemi. Þjónusta og verslun eru vörur og 

þjónusta sem er neytt innanlands og eru ekki til útflutnings. Önnur starfsemi eru aðrar stórar 

atvinnugreinar sem eru mögulega til útflutnings, í tilfelli Íslands þá væri það sjávarútvegur, 

álframleiðsla, landbúnaður og fleira. Þessar atvinnugreinar og þá sér í lagi sjávarútvegur verða 

fyrir beinum neikvæðum áhrifum vegna vaxtar ferðaþjónustu í gegnum gengishækkanir sem 

gera útflutning á fiski erfiðan. Helstu áhrif ferðaþjónustu á landbúnað eru að öllum líkindum 

tilfærsla starfa. Ólíklegt er að þetta hafi mikil áhrif á álframleiðlu þar sem samningar í þeim 

geira eru gjarnan framvirkir. Fyrstu merki þess að hollensku veikinnar sé farið að gæta verður 

að mati höfunda minnkandi arðsemi sjávarútvegs. 

Tilfærsla aðfanga 

Með auknum fjölda ferðamanna krefjast atvinnugreinar sem tengjast ferðaþjónustu fleiri 

aðfanga og með aukinni ásókn ferðamanna mun ferðaþjónustan krefjast starfsfólks úr öðrum 

atvinnugreinum til þess að geta haldið áfram að sinna eftirspurn. Útflutningur á ferðaþjónustu 

hefur vaxið sem hefur styrkt gengi krónunnar sem leiðir til þess að tekjur af öðrum 

útflutningsgreinum hafa minnkað (Íslandsbanki, 2017). Fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar 

njóta góðs af þessum vexti ferðamanna og framboð starfa vex. Með auknu framboði af störfum 

innan ferðaþjónustunnar og lágum kröfum starfsveitanda, myndast aukinn hvati fyrir 

einstaklinga að ganga í störf innan ferðaþjónustunnar og fyrirtækjum reynist auðvelt að sækja 

sér vinnuafl. Störf innan ferðaþjónustu eru almennt talin vera árstíðarbundin og illa launuð 

(Butler og Hinch, 1997). 

Fyrirtæki, sem sinna verslun og þjónustu innanlands, njóta einnig góðs af aukningu ferðamanna 

þar sem ferðamenn auka eftirspurn eftir innlendum vörum og þjónustu. Þetta eykur spurn eftir 

starfsfólki innan verslunar- og þjónustugeirans. Aukin eftirspurn gerir fyrirtækjum kleift að 

verðleggja vörur hærra og við þetta mun verðlag á innlendum vörum hækka, sem bitnar á 

landsmönnum. Þetta hefur þau áhrif að starfsfólk flytur sig úr öðrum atvinnugreinum landsins 

yfir í ferðaþjónustu eða þá í verslun og þjónustu. Breytingar á samsetningu útflutningsgreina 

og atvinnugreina getur valdið því að stórar útflutningsgreinar leggist af. Verðlag á vöru og 

þjónustu í verslunum hækkar sem hefur letjandi áhrif á neyslu Íslendinga innanlands (Inchausti-

Sintes, 2015). 
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Áhrif á menntun Íslendinga 

Vísbendingar eru til staðar um að aðdráttarafl ferðaþjónutu sé meðþeim hætti að ungmenni kjósi 

að fara beint á vinnumarkað í stað þess að sækja sér menntun. Sýnt hefur verið fram á að lönd 

sem búa yfir miklum náttúruauðæfum og skapa miklar tekjur í gegnum þau, leggja minni 

fjármuni í menntakerfið sitt. Sömuleiðis er neikvætt samband á milli náttúruauðlinda landa og 

skólasóknar. Menntunarstig er lægra í þeim löndum sem búa yfir miklum og arðbærum 

náttúruauðlindum. Þó svo að ferðaþjónustan sé að skapa mörg störf gæti hún mögulega verið 

að valda því að færri sæki sér menntun. Menntunarstig hefur jákvæð áhrif á hagvöxt landa og 

ef vöxtur ferðaþjónustu verður slíkur að hann hefur áhrif á skólasókn er hætta á því að hagvexti 

landsins til lengri tíma sé ógnað. (Þorvaldur Gylfasson, 2001). Á mynd 26 hér að neðan má sjá 

hlutfallslega skiptingu atvinnuleysis eftir menntunarstigi á Íslandi frá því í janúar 2007 og fram 

í mars áratug síðar. Hlutfallslegt atvinnuleysi eftir menntun mælir hvernig skipting eftir 

menntun er meðal atvinnulausra en gefur ekki til kynna hvort að fleiri eða færri séu 

atvinnulausir en áður. Athygli vekur að samhliða hlutfallslegri lækkun á atvinnuleysi 

grunnskólamenntaðra eykst hlutfallslegt atvinnuleysi háskólamenntaðra töluvert á tímabilinu 

og var 25% í mars 2017. 

 

Mynd 26: Hlutfallsleg skipting atvinnuleysis (Vinnumálastofun, 2017) 

Sé horft á mynd 26 frá janúar 2007 til janúar 2017 kemur í ljós áberandi og neikvæð fylgni upp 

á -0,951 á milli tveggja efstu línanna sem tákna hlutfallslegt atvinnuleysi grunn- og 

háskólamenntaðra, Mincer varpar ljósi á þetta samband með skrifum sínum. 

Í fjölmörgum erlendum rannsóknum til dæmis; Mincer, Ashenfelter og Ham og Nickell og Bell 

(eins og vísað er til í Backhouse og Salanti, 2000) er sýnt fram á að atvinnuleysi sé lægra meðal 
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langskólagenginna og færð eru rök fyrir því að þetta sé ein af þremur helstu kostum menntunar 

ásamt hærri launum og auknum tækifærum á að vinna sig upp. Mincer bendir á að í löndum 

með þróaðan efnahag sýna niðurstöður rannsókna að sterk neikvæð fylgni sé milli atvinnuleysis 

og menntunar yfir tíma og þetta virðist líka eiga við um Ísland og birtist okkur hér fyrir ofan. 

Enn fremur kemur fram að þeir sem eru með lægri menntun eru þrisvar sinnum líklegri til að 

vera atvinnulausir en þetta hlutfall er rúmlega 3,3 á Íslandi yfir ofangreint tímabil. Mincer vill 

ekki fullyrða hvað orsakar fylgni af þessu tagi sökum skorts á megindlegum rannsóknum. Hann 

bendir þó á að þessi neikvæða fylgni sé líklegast tilkomin vegna þess að atvinnuleit sé 

árangursríkari hjá þeim sem hafa háskólapróf og kemur það til af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi 

hafa menntaðir einstaklingar meiri hvata til þess að leita sér að vinnu sökum fórnarkostnaðar 

atvinnuleysisbóta, sem eru yfirleitt þær sömu fyrir alla. Í öðru lagi er atvinnuleit skilvirkari og 

mat á upplýsingum tengdri þeirri leit er betra og í þriðja lagi hafa fyrirtæki meiri hvata til þess 

að fylla stöður sem krefjast mikillar menntunar sökum hærri fasts kostnaðar slíkra starfa 

(Backhouse og Salanti, 2000).  

Skyndileg stöðvun 

Það er talað um skyndilega stöðvun (e. sudden stop) þegar innflæði fjármagns stöðvast eða 

minnkar skyndilega af völdum utanaðkomandi atburða sem oftast eru ófyrirséðir. Skyndileg 

stöðvun veldur því að vöxtur lands dregst saman, framleiðni minnkar, efnahagur versnar og 

meiri hætta myndast á gjaldþrotum fyrirtækja (Guillermo A. Calvo, 2003). Efnahagir landa eru 

ólíkir og misjafnlega næmir fyrir áhrifum skyndilegrar stöðvunar en henni fylgir oft 

efnahagskrísa og í kjölfarið hækka vextir sem leiðir til minni eftirspurnar á fjármálamörkuðum. 

Sýnt hefur verið fram á að vextir hækka verulega í aðdraganda og í kjölfar skyndilegrar 

stöðvunar en veruleg minnkun á innflæði fjármagns mun að öllum líkindum hafa neikvæð áhrif 

á gengi gjaldmiðils. Seðlabankar geta nýtt gjaldeyrisforða til þess að reyna viðhalda stöðugu 

gengi og lágmarka áhrif af minna innflæði, það tekur hins vegar tíma fyrir lönd að jafna sig á 

efnahagskrísu og í mörgum tilfellum er gjaldeyrisforði landa ekki nægilega stór til þess að halda 

úti stöðugu ástandi. Þetta verður til þess að gjaldeyrisforði landa minnkar gífurlega. En þetta 

eru einungis fáein vandamál sem lönd þurfa að takast á við í kjölfar þess að innflæði fjármagns 

minnkar. 

Eins og áður segir eru efnahagskerfi landa misjafnlega í stakk búin til að takast á við krísur. 

Lönd sem gengið hafa í gegnum niðursveiflu í kjölfar skerts innflæðis fjármagns voru 

rannsökuð og þróuð ríki áttu margt sameignlegt. Löndin voru með sinn eigin gjaldmiðil, eða 

með gjaldmiðil sem var viðkvæmur fyrir gengissveiflum. Því hærra sem skuldahlutfall 

fyrirtækja í bæði einkageira og í opinberum geira var, þeim mun viðkvæmara var það land fyrir 
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breytingum á innflæði fjármagns. Ef fjármögnun í landinu var að miklu leyti í erlendri mynt þá 

jók það einnig viðkvæmni landa (Calvo, Izquierdo og Mejia, 2004). 

Það eru áhættuþættir innan þjóða sem gera þau viðkvæm fyrir utanaðkomandi áhrifavöldum 

sem valda því að innflæði fjármagns minnkar verulega. Ferðaþjónustan er orðin stærsta 

útflutningsgrein Íslands og hún skapar meira en þriðjung gjaldeyristekna landsins (Greining 

Íslandsbanka, 2017). Ef svo færi að ferðamönnum á landinu myndi skyndilega fækka verulega, 

þá myndu útflutningstekjur landsins minnka og fjöldi fyrirtækja innan ferðaþjónustunnar yrðu 

í vandræðum með að skapa tekjur. 

6. Raundæmi 

Í þessum kafla verður fjallað um lönd sem hafa orðið fyrir áföllum sem verða til þess að 

ferðamönnum fækkar verulega. Höfundar munu skoða Kosta Ríka, Sviss, Taívan og 

Kanaríeyjar. Áföll landanna eru af ólíku meiði en í niðurstöðum verða gerð á því skil að hversu 

miklu leyti Íslandi stafar ógn af sams konar hættum. 

Kosta Ríka 

Efnahagskrísan árið 2008 hafði margvísleg áhrif um heim allan. Ferðþjónustan á heimsvísu bar 

þess greinilega merki að fólk eyddi minni peningum í ferðalög en áður. Niðursveiflan í 

ferðamálum stóð samfleytt í 15 mánuði og náði lágpunkti í mars árið 2009 þar sem 

ferðamönnum fækkaði um 12% á heimsvísu miðað við fyrra ár. Fækkun ferðamanna á 

heimsvísu hafði misjöfn áhrif á þjóðir eftir því hversu veigamikil atvinnugreinin var í efnahag 

hvers lands fyrir sig. Til þess að skoða hverslags áhrif niðursveifla hefur á hagkerfi sem treystir 

að stóru leyti á ferðaþjónustu er horft til Kosta Ríka (World Tourism Organization og 

International Labour Organization, 2013). 

Í Kosta Ríku búa 4,8 milljónir manna og búa flestir í nágrenni við höfuðborgina San José eða 

rétt rúmur þriðjungur. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 2016 kemur fram vísitala um þróun 

lífsgæða2 (Human Development Index) og Kosta Ríka er þar í 66. sæti af löndum heims (Selim 

Jahan, 2016). Hagvöxtur þar í landi var á bilinu 6% til 12% frá 2003-2008. Stærstu 

útflutningsafurðir landsins eru meðal annars ferðaþjónusta, kaffi, bananar og ananas. 

Ferðaþjónustan er stærsta einstaka útflutningsgrein Kosta Ríku og hefur verið það frá árinu 

1995 allt til dagsins í dag, til marks um það voru gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu 23% af öllum 

útflutningi landsins árið 2008. 

                                                           
2 vísitala mælir lífslíkur, læsi, menntun og lífsgæði.
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Í ljósi ofangreindra staðreynda er ferðaþjónustan landinu mikilvægur atvinnuvegur sem skapar 

bæði mörg bein og óbein störf. Gróflega var áætlað árið 2008 að um 80.000 störf innan Kosta 

Ríku væru beintengd ferðaþjónustu og að önnur 120.000 hafi tengst greininni óbeint. Í heildina 

má áætla að um 16% af öllum störfum landsins tengist ferðaþjónustu á einn eða annan hátt 

(World Tourism Organization og International Labour Organization, 2013). 

Kosta Ríka hefur nána tengingu við Bandaríkin og hafa sveiflur í efnahagslífi þar í landi mikil 

áhrif á Kosta Ríku. Nær helmingur allra sem ferðast til landsins koma frá Norður-Ameríku, þá 

einna helst frá Bandaríkjunum, eða um 48%, næst flestir ferðamenn koma frá Mið-Ameríku og 

þar á eftir koma ferðamenn frá Evrópu. Áhrif fjármálakreppunnar endurspegluðust því nokkuð 

augljóslega í fjölda ferðamanna sem heimsóttu Kosta Ríku, sérstaklega voru áhrif kreppunnar 

mikil í Bandaríkjunum sem hafði bein áhrif á getu þarlendra ferðamanna til að ferðast suður á 

bóginn. Í kjölfar hrunsins varð niðursveifla sem fækkaði ferðamönnum frá Evrópu um 14% og 

ferðamönnum frá Norður-Ameríku um 6%. Í heildina fækkaði erlendum ferðamönnum um 9% 

árið 2009. Það var ekki einungis fækkun á fjölda ferðamanna sem hafði áhrif á afkomu 

ferðaþjónustunnar heldur einnig ferðavenjur þeirra sem til landsins komu en þeir stoppuðu 

styttra og eyddu minna, þannig að hver og einn ferðamaður skilaði minni tekjum til landsins en 

áður. Kvittunum frá ferðamönnum fækkaði um 10% milli áranna 2008-2009 (World Tourism 

Organization og International Labour Organization, 2013). 

Þessi skyndilega fækkun á ferðamönnum hafði veigamikil áhrif á allt þjóðfélagið. Fyrirtæki og 

einstaklingar gátu ekki lengur treyst á ferðaþjónustu sem öruggan atvinnuveg. Mörg störf 

töpuðust á þessum tíma og atvinnuleysi jókst. Innan ferðaþjónustunnar voru uppsagnir, færri 

vinnustundir og óborguð leyfi nokkra mánuði í senn meðal algengustu aðgerða fyrirtækja 

gangvart starfsfólki. Þetta hafði áhrif á störf sem tengjast ferðaþjónustu beint og óbeint, en í 

heildina er áætlað að 4,5% af fólki í störfum tengdri ferðaþjónustu hafi misst atvinnu sína. Verst 

úti urðu starfsmenn í byggingavinnu og tengdum störfum þar sem fjöldi einstaklinga með 

tryggingu í gegnum fyrirtæki sín fækkaði um 19%. Starfsfólk sem missti ekki vinnu sína varð 

einnig fyrir tapi á þessu tímabili. Vinnustundum fækkaði mikið og þar sem störf tengd 

ferðþjónustu eru sveiflum háð voru starfsmenn sendir í launalaus leyfi yfir lágannatíma, og 

oftar en ekki voru það 2-3 mánuðir í senn. Meðal annarra örþrifaráða vinnuveitenda var að 

frysta laun starfsmanna sem hafði neikvæð áhrif á virði launa og minnkaði kaupmátt 

starfsmanna. Verðbólgan í landinu fór upp í 8% árið 2009 sem lækkaði kaupmátt enn frekar. Í 

heildina litið má segja að kaupmáttur þeirra sem ekki misstu störfin sín hafi lækkað að meðaltali 

um 12%. Þar sem störf innan ferðaþjónustunnar eru að mörgu leyti láglauna störf sem krefjast 

ekki sérstakrar færni eða menntunar voru starfsmenn nær fátækramörkum en áður (World 

Tourism Organization og International Labour Organization, 2013).  
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Fyrirtækin í landinu áttu mis erfitt með að vinna sig í gegnum þessa niðursveiflu. Fyrirtæki sem 

bjóða upp á einhvers konar gistiþjónustu taka stærstan hluta af útgjöldum ferðamanna og 

eðlilega urðu áhrif fækkana mest á þau. Almennt áttu meðalstór og lítil fyrirtæki erfiðara með 

að vinna sig í gegnum þessa krísu samanborið við stór alþjóðleg fyrirtæki sem störfuðu í 

landinu. Alþjóðlegu fyrirtækin hafa stærri auðlindir að sækja í og eru betur undirbúin fyrir 

einhvers konar niðursveiflu. Til þess að nýta sér stærð sína ennþá betur buðu stærri hótel 

ferðamönnum upp á tilboð sem minni hótel áttu erfitt með að keppa við. Fyrir hrunið var 

uppbygging á hótelum mikil og var henni nánast lokið árið 2008. Framboð á hótelherbergjum 

var því mikið miðað við ferðamannastraum fyrir hrun. Með fækkun ferðamanna stóðu eftir 

mörg tóm hótelherbergi. Nýting hótelherbergja í nóvember 2009 var 44% miðað við 60% 

nýtingu í nóvember 2007 (World Tourism Organization og International Labour Organization, 

2013). 

Milli áranna 2008 og 2009, lækkaði heildarútflutningur Kosta Ríku um 8% og landsframleiðsla 

minnkaði um 2% eftir að hafa verið í stöðugum vexti undanfarin ár. Hlutfallslega minnkaði 

mikilvægi ferðaþjónustunnar í heildarútflutningi landsins. Framlag ferðaþjónustunnar til 

landsframleiðslu minnkaði úr 7.3% í 6,8% og gjaldeyristekjur lækkuðu um 0,3% af heildar 

gjaldeyristekjum landsins (World Tourism Organization og International Labour Organization, 

2013). 

Á árunum 2008-2009 varð skyndileg breyting á komu ferðamanna til Kosta Ríka sem hafði 

gífurleg áhrif á atvinnuleysi, útflutning, tekjur borgara og tekjur fyrirtækja. Þessi breyting var 

bein afleiðing efnahagskrísunnar sem hafði áhrif um allan heim. Það var fátt sem Kosta Ríka 

gat gert til þess að sjá eða koma í veg fyrir áföll sem ferðaþjónustan varð fyrir. Þessi skyndilega 

fækkun ferðamanna var afleiðing utanaðkomandi áhrifa sem erfitt var að spá fyrir um. 
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Sviss 

Árið 2011 ákvað svissneski seðlabankinn (SNB) að festa gengi svissneska frankans við gengi 

evrunnar og í kjölfarið kostaði ein evra 1,2 franka. Þessi ákvörðun var tekin þegar mikil óvissa 

var á fjármálamörkuðum heimsins og gengi evrunnar var óstöðugt. Evran hafði veikst mikið og 

gengi svissneska frankans var orðið svo sterkt gagnvart evrunni að það bitnaði á útflutningi 

landsins. Eftir að gengi frankans var fest við evru myndaðist traust gagnvart svissneskum 

fjármálamörkuðum og töldu margir fjárfestar að peningum sínum væri best borgið á 

fjármálamörkuðum í Sviss (C.W., 2015). 

Útflutningur á vörum og þjónustu skipar stóran hluta af landsframleiðslu Sviss. Síðustu ár hefur 

hlutfall útflutnings verið á bilinu 60-72% af vergri landsframleiðslu og hefur stór hluti verið til 

annarra Evrópulanda þar sem evran er gjaldmiðill. Þýskaland stundar mestu viðskiptin við Sviss 

og tæplega 20% af öllum útflutningi fer þangað, Frakkland og Ítalía skipa einnig stóran sess í 

útflutningi landsins („Switzerland Exports“, e.d.). Helstu útflutningsafurðir Sviss eru málmar, 

úr, lyfjafræðilegar vörur ásamt vélum og vélbúnaði en þessar vörur standa undir um 60% af 

heildarútflutningi landsins. 

Seðlabanki Sviss ákvað þann 15. Janúar 2015 að aftengja gengi svissneska frankans frá evru og 

lækka stýrivexti á sama tíma. Ákvörðunin var tekin vegna þess að evran hafði verið að falla 

gagnvart öðrum gjaldmiðlum og lækkaði þar að leiðandi frankann, til að mynda hafði 

gjaldmiðillinn fallið um 10% gagnvart dollara, en Bandaríkin eru stórt útflutningsland fyrir 

Sviss og lækkaði þetta útflutningstekjur frá þeim talsvert. Aftengingin olli miklum óróa á 

fjármálamörkuðum í Evrópu þar sem gengi frankans styrktist gífurlega. Eins og áður kom fram 

kostaði evran 1,2 franka áður en gengið var aftengt en eftir tilkynningu Seðlabankans fór verð 

á einni evru niður í 0,85 franka. Gengið jafnaði sig á komandi mánuðum og náði jafnvægi í 

kringum 1,05 franka gagnvart evru. Tilkynningin frá Seðlabankanum kom öllum að óvörum 

þar sem áður hafði verið tilkynnt að til stæði að halda tengingu milli franka og evru. Þessi 

skyndilega styrking frankans bitnaði á útflutningsgreinum Sviss þar sem minna fékkst fyrir 

vörur og þjónustu. Framleiðsla og útflutningur á málmum, hugviti, vélum og öðrum vélbúnaði 

urðu fyrir neikvæðari áhrifum en aðrar greinar, þar sem þessar vörur öðrum fremur eru fluttar 

til landa á evrusvæðinu. Í atvinnugreinum tengdum framleiðslu og þróun véla og vélbúnaðar 

fækkaði starfsfólki um 10% frá því að frankinn var aftengdur evrunni, á sama tíma var aukning 

í sambærilegum störfum í Þýskalandi um 30%. Það hægðist ekki bara á einstaka greinum heldur 

minnkaði vöxtur á landsframleiðslu Sviss og fór úr 2% vexti árið 2014 niður í 0,8% vöxt árið 

2015 („Swiss economy slowly recovering from exchange rate shock“, 2017). 
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Ferðaþjónusta er mikilvæg stoðgrein í atvinnuvegum landsins og hjálpar til við að skapa 

gjaldeyristekjur en árið 2004 voru tekjur af ferðaþjónustu 4,7% af öllum útflutningstekjum. 

Styrking frankans hafði áhrif á ferðaþjónustuna og útgjöld ferðamanna hækkuðu. Ferðaþjónusta 

í Sviss er að stórum hluta knúin áfram af neyslu Svisslendinga og þeir nýta sér stóran hluta af 

öllum seldum gistinóttum. Árið 2015 voru alls seldar 35,6 milljónir gistinátta og af þeim nýttu 

innlendir ferðamenn sér tæpan helming.  

Viðbrögð erlendra ferðamanna við skyndilegri styrkingu frankans birtust ekki um leið heldur 

varð 6% aukning á seldum gistinóttum í febrúar miðað við árið áður. Talið er að ferðamenn hafi 

verið búnir að bóka og borga ferðir sínar áður en fréttir af styrkingu frankans bárust. Í tilfelli 

Sviss var það ekki fyrr en tveimur mánuðum síðar að ferðaþjónustan bar merki þess að 

eftirspurn væri minni. Í heildina fækkaði seldum gistinóttum í mars 2015 um 7,4% á milli ára, 

en sé einungis horft til ferðamanna frá Evrópulöndum varð fækkun um 14,5% („Strong franc 

hits Swiss tourism hard in March“, 2015). Allt árið 2015 varð fækkun gistinátta meðal erlendra 

ferðamanna um 1,7% frá árinu 2014 þar sem fækkun Þjóðverja var sú mesta. Annars konar 

gistingar en þær hefðbundnu urðu svo jafnvel fyrir meiri áhrifum af sterkum gjaldmiðli. Tekjur 

frá ferðaþjónustunni lækkuðu þar sem styrking gjaldmiðilsins hafði áhrif á flest alla þjónustu 

innan greinarinnar. Tekjur frá erlendum ferðamönnum lækkuðu milli áranna 2014 og 2015 um 

3,7%. Atvinnuleysi í Sviss er almennt lágt. Færri ferðamenn draga úr eftirspurn eftir störfum í 

ferðaþjónustu, þar með talið þjónustustörfum og störfum við flutning ferðamanna, þá fækkaði 

störfum í veitingageira og gistiþjónusta um 2,4% í heildina árið 2015 („Swiss Tourism in 

Figures 2015, Structure and Industry Data“, 2016).  

Frankinn og gengi hans hafa augljóslega mikil áhrif á efnahagslífið í Sviss og gengisstyrkingar 

koma sér illa fyrir efnahaginn þar sem mikið traust er lagt á útflutning. Ferðaþjónustan verður 

fyrir neikvæðum áhrifum, en þó ekki jafn miklum og ætla mætti. Það er sökum þess að innlendir 

ferðamenn eru stór hluti af ferðamönnum landsins og þar af leiðandi hefur styrking 

gjaldmiðilsins ekki jafn mikil áhrif á ferðaþjónustuna eins og verið hefði ef hlutfall erlendra 

ferðamanna væri hærra.  
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Taívan 

Taívan er eyja í Kyrrahafinu úti fyrir ströndum Kína. Þar búa um 23,3 milljónir manna og þar 

hafa orðið örar breytingar á lífsskilyrðum fólks frá miðri síðustu öld, til marks um það telst 

Taívan til Asíutígranna fjögurra ásamt Hong Kong, Singapúr og Suður-Kóreu en mikill vöxtur 

og iðnvæðing hefur átt sér stað í þessum löndum og lífsgæði eru há. Til marks um framsækið 

stjórnarfar bar Tsai Ing-we sigur í lýðræðislegum kosningum árið 2016 og varð þar með fyrsti 

kvenkyns forseti landsins („Taiwan country profile“, 2017). 

21. september árið 1999 varð jarðskálfti upp á 7,3 á Richter skala og átti hann upptök sín í miðju 

landinu og var þetta stærsti jarðskjálfti sem orðið hefur á Taívan á 20. öldinni. Mikil eyðilegging 

varð á innviðum landsins, vegir, skolpkerfi, gas og orkustöðvar landsins skemmdust og margir 

bæir jöfnuðust við jörðu. Fleiri en 2.400 létu lífið og rúmlega 13.000 manns slösuðust, einnig 

misstu 10.000 manns heimili sín. Í kjölfarið hægði á hagkerfinu og framleiðsla á innlendum 

vörum dróst saman um 0,4% á seinasta ársfjórðungi miðað við áætlanir fyrir jarðskjálftann 

(Huang og Min, 2002). 

Þetta hafði mikil áhrif á ferðaþjónustu landsins þar sem miklar skemmdir urðu á 

ferðamannastöðum og töluvert dró úr trausti og vilja erlendra ferðamanna. Ekki bætti úr skák 

að jarðskjálftinn reið yfir á háannatíma og því ljóst að afleiðingar yrðu meiri en ella. 

Eyðileggingin varð mest í miðri Taívan þar sem skemmdir urðu á skemmtigörðum og öðrum 

fjölsóttum stöðum. Kostnaður við viðgerðir á ferðamannastöðum var meiri en 16 milljónir 

Bandaríkja dollara (Huang og Min, 2002). 

Vöxtur hafði verið í ferðaþjónustu innan Taívan framan af ári og hafði ferðamönnum fjölgað 

um 15% miðað við árið áður. Í kjölfar jarðskjálftans fækkaði ferðamönnum um 15% frá 

september og fram í desember. Heimsóknum á vinsælustu ferðamannastaði landsins fækkaði 

um 27% og nýting á hótelherbergjum í landinu féll um 60%. Ferðamenn hættu við að ferðast 

til landsins og flugfélög sem voru með áætluð flug til Taívan fengu mörg þúsund afbókanir. 

Ljóst var að um mikinn tekjumissi væri að ræða fyrir fyrirtæki sem starfa innan 

ferðaþjónustunnar. Ferðamannastaðir sem eru reknir af ríkinu urðu af tekjum upp á 19,5 

milljónir dollara og einkarekin fyrirtæki töpuðu um það bil 119 milljón dollurum (Huang og 

Min, 2002). 

Í kjölfar jarðskjálftans sáu yfirvöld að þau þyrftu að fara í aðgerðir til þess að lágmarka skaðann. 

Ferðamálastofnun Taívan fór því strax að reyna stýra umræðunni til þess að lágmarka neikvætt 

umtal. Ljóst var að mestu skemmdirnar höfðu orðið inn í miðju landinu en hætta var á að 

umheimurinn héldi að öll eyjan væri illa farin. Farið var í markaðsstarf til þess að sýna 
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umheiminum að það væri óhætt að ferðast til Taívan, meðal annars var áhrifavöldum, boðið til 

landsins til þess reyna að vekja traust meðal birgja og ferðamanna. Ferðamálastofnun hjálpaði 

fyrirtækjum innan ferðaþjónustunnar með því að létta á lánum þeirra á meðan niðursveiflunni 

stóð og aðstoða við uppbyggingu ferðamannastaða (Huang og Min, 2002). 

Rannsókn var framkvæmd þar sem spár um komu ferðamanna án jarðskjálftans voru bornar 

saman við raunverulegan fjölda ferðamanna sem heimsóttu landið. Fyrstu mánuðina eftir 

jarðskjálftann varð 25%-30% samdráttur í fjölda ferðamanna miðað við spár. Ellefu mánuðum 

síðar var þessi munur orðinn tæplega 5% og ljóst að ferðaþjónustan var ekki búin að jafna sig 

að fullu þrátt fyrir bætt skilyrði. Aðgerðir yfirvalda virðast því hafa skilað árangri og mögulega 

hefði tekið ennþá lengri tíma að endurreisa ferðaþjónustuna ef aðstoð yfirvalda hefði ekki notið 

við. Þó svo að skemmdir á ferðamannastöðum hafi verið mestar við upptök skjálftans varð 

orðspor alls Taívan fyrir neikvæðum áhrifum og tíma tekur að græða slíks sár. (Huang og Min, 

2002). 
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Kanaríeyjar 

Kanaríeyjar er eyjaklasi sem tilheyrir Spáni, en eyjarnar eru staðsettar 120 km frá ströndum 

Sahara og 2.000 km suður af meginlandi Spánar. Eyjaklasinn samanstendur af 7 eyjum, 

Tenerife, Fuertventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera og El Hierro og eru 

taldar upp eftir stærð. Tenerife og Gran Canaria eru vinsælustu áfangastaðir ferðamanna af 

eyjunum sjö. Ferðþjónusta skipar stóran sess í efnahagslífi Kanaríeyja en árið 2006 var hún 

tæplega 30% af vergri landsframleiðslu. Árið 2007 komu samtals 10 milljónir ferðamanna á 

eyjarnar og voru flestir þeirra frá Þýskalandi og Bretlandi. Milli áranna 1990 og 1998 fjölgaði 

ferðamönnum um 71% en eftir það hefur verið stöðnun í vexti (Santana-Jiménez og Hernández, 

2011). 

Atferli ferðamanna var skoðað með tilliti til fjölda gesta á ferðamannastöðum. Gerð var 

rannsókn á ferðamönnum sem heimsækja Kanaríeyjar og hvenær þeim finnst of margir gestir 

vera á áfangastöðum. Í kjölfarið var fundið út hver teygni þeirra var gagnavart áfangastöðum. 

Rannsóknin var gerð meðal Þjóðverja og Breta en þeir eru tveir helstu hópar ferðamanna sem 

heimsækja eyjarnar. Niðurstöðurnar voru ólíkar, Bretar sýndu jákvæð viðbrögð við fjölgun 

ferðamanna. Þeir voru stöðugir í sínum svörum gagnvart öllum eyjunum.  

Svör frá Þjóðverjum voru önnur. Fjölgun ferðamanna á Fuerteventura og Tenerife hafði engin 

áhrif á þá en hins vegar hafði fjöldi ferðamanna á hinum eyjunum neikvæð áhrif. Ef 

ferðamönnum fjölgaði um 1% fækkaði þýskum ferðamönnum um 0,45% á öðrum eyjum. Þetta 

voru óvæntar niðurstöður með tilliti til Tenerife en gagnvart Fuerteventura þá var þetta viðbúið 

vegna þess hversu stutt hún er komin á þroskaferlinu. Fuerteventura er ennþá vaxandi 

ferðamannastaður á meðan Tenerife hefur staðnað. Þeir staðir sem eru framarlega á lífsferli 

sínum hafa ekki náð hámörkun ferðamanna og þar af leiðandi er minna áreiti vegna fjölda 

ferðamanna. Þar sem Tenerife er fullþroska ferðamannastaður hefur vöxtur í fjölda ferðamanna 

staðnað og út frá því hefði mátt áætla að hámarksfjölda ferðamanna hefði verið náð. Hætta er á 

að áreiti frá öðrum ferðamönnum á fullþroskuðum ferðamannastöðum sé meira en ef þeir væru 

ennþá á vaxtarstigi. Þess vegna héldu rannsakendur að fjöldi ferðamanna yrði vandamál á 

Tenerife, en svo var ekki. Líkleg ástæða þess að Tenerife er ekki að verða fyrir neikvæðum 

áhrifum vegna offjölgunar ferðamanna er sú að yfirvöld hafa unnið markvisst að því að bæta 

aðstöðu fyrir ferðamenn á eyjunni. (Santana-Jiménez og Hernández, 2011). 



 

47 
 

7. Ofhitnun í íslenskri ferðaþjónustu 

Ofhitnun 

Í kafla númer 4 um þjóðhagslegan ávinning sem hlýst af aukinni ferðaþjónustu var gengissaga 

krónunnar frá efnahagshruni og til loka árs 2014 rakin. Ljóst þykir að það reyndist Íslendingum 

ákaflega vel að hafa sinn eigin gjaldmiðil. Frá 2015 og til dagsins í dag hefur svo farið að síga 

á ógæfuhliðar fyrir útflutningsfyrirtæki á Íslandi ef svo má að orði komast í ljósi þess að 

gengisstyrkingar eru útflutningsgreinum í mörgum tilfellum óhagstæðar. Vísað er til könnunnar 

sem Samtök Atvinnulífsins framkvæmdu árið 2016, en 71% svarenda meðal fyrirtækja í 

ferðaþjónustu töldu áhrif af sterkari krónu vera neikvæð fyrir sinn rekstur (Greining 

Íslandsbanka, 2017). Enn fremur: „mun hærra hlutfall tekna en gjalda ferðaþjónustufyrirtækja 

verða til í erlendri mynt. Því leiðir skörp gengishækkun til neikvæðra áhrifa á afkomu 

ferðaþjónustufyrirtækja“ (Anna Borgþórsdóttir Olsen o.fl., 2017). 

Fyrr í hagsögunni á viðlíka uppgangstímum og nú hefur ójafnvægi yfirleitt farið að gæta í 

þjóðarbúskapnum og krappar gengislækkanir komið í kjölfar styrkinga með erfiðri aðlögun að 

nýju jafnvægi. Nú hins vegar virðist meiri innstæða fyrir vexti en oft áður. „Þrátt fyrir miklar 

launahækkanir, aukin ríkisútgjöld og háa vexti er jafnvægi í hagkerfinu betra en oftast áður. 

Verðbólga mælist innan verðbólgumarkmiðs, þjóðhagslegur sparnaður er mikill, útlánavöxtur 

er hóflegur, utanríkisviðskipti eru rekin með afgangi og skuldir heimila, fyrirtækja og hins 

opinbera lækka“ (Anna Borgþórsdóttir Olsen o.fl., 2017).  Sá ótti er engu að síður til staðar að 

þenslu taki að gæta sökum örs vaxtar í ferðaþjónustu (Seðlabanki Íslands, 2017a). 

Þenslueinkenni tengd þessum vexti á einn eða annan hátt eru ríflegar launahækkanir, hækkun 

útgjalda, vaxtastig, innflutningur vinnuafls, halli á vöruskiptum, kaupmáttaraukningar og 

hækkanir á fasteignamarkaði sem hafa verið þær mestu á byggðu bóli (Seðlabanki Íslands, 

2017b). Fasteignamarkaðurinn hefur þrátt fyrir örar hækkanir verið sagður undirverðlagður um 

langa hríð af greiningaraðilum en í maí mánuði 2017 er þess farið að gæta að hækkanir séu 

umfram kaupmátt og verðlag í fyrsta skipti frá því fyrir hrun. Þorsteinn Víglundsson, ráðherra 

félags- og húsnæðismála tekur undir vísbendingar bólumyndunar og lýsir yfir áhyggjum af 

lánum með háu veðsetningarhlutfalli en þeirra er farið að gæta í litlu mæli. Hættan er því sú að 

fasteignabóla sé tekin að myndast sem ætti að valda aukinni skuldsetningu meðal fólks sem 

fjárfestir í húsnæði. Reynslan á Íslandi hefur raunar sýnt að lítið megi út af bera til þess að 

greiðslubyrði lána verði fólki um megn og nauðsynlegt er því að huga að framboðshlið 

fasteignamarkaðar til þess að reyna að koma í veg fyrir hærra veðsetningarhlutfall meðal fólks 

almennt. Hátt veðsetningarhlutfall gerir lántakendur berskjaldaðri fyrir kerfislægum áhættum 

en sá lærdómur ætti að vera Íslendingum í fersku minni. Ofan á þetta bætast svo áhrif 
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deilihagkerfis og stórra leigufélaga sem hafa tekið töluvert magn íbúða úr umferð ef svo má að 

orði komast (Viðskiptablaðið, 2017). 

Það er ekki einungis á fasteignamarkaði þar sem ofhitnunar er farið að gæta heldur er vert að 

minnast á aðstæður á Keflavíkurflugvelli en vaxtaverkjum þar á bæ hefur verið lýst lítillega í 

fjórða kafla. Keflavíkurflugvöllur í núverandi mynd starfar á þolmörkum á háannatímum og 

arðbær tækifæri eru í boði til stækkana og þróunar á svæðum í kringum völlinn. Þessi verkefni 

eru af slíkri stærðargráðu að þau eru þensluhvetjandi nema rétt sé haldið á spöðum, t.d. með því 

að dreifa fjármögnun og framkvæmdum sem mest. Til að mynda höfðu 16 milljarðar verið 

notaðir í október á árinu 2016 í framkvæmdir en til samanburðar ætlar Landsnet að verja 20 

milljörðum í uppbyggingu dreifikerfis fyrir Blöndu og Kröflu á næstu þremur árum (Dr. Huginn 

Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016). Keflavíkurflugvöllur er í eigu hins opinbera og um það hefur 

verið deilt á Alþingi hvaða rekstrarfyrirkomulag sé hentugast fyrir slíka starfsemi. Þeir sem tala 

fyrir aukinni einkavæðingu benda á að ekki sé heppilegt að skattgreiðendur verði fyrir tapi af 

hálftómum flughöfnum ef til niðursveiflu kemur, en aðrir benda á einokun yrði hann seldur 

einkaaðilum og mikilvægi flugvallarins fyrir landsmenn alla (Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 

2017). Mikilvægi þess að móta framtíðarsýn og stefnumótun fyrir ferðamannalandið Ísland 

virðist koma upp úr krafsinu þegar stækkunaráform Keflavíkurflugvallar eru rædd og 

spurningar vakna á borð við: Hversu marga ferðamenn viljum við fá hingað til lands? Og: Að 

hversu miklu leyti þurfa aðrar innviðaframkvæmdir víðs vegar um land að haldast í hendur við 

þennan fjölda ferðamanna? Þrátt fyrir að taka undir sjónarmið einkavæðingar vill Þórdís 

Gylfadóttir, ferðamálaráðherra ekki gerast svo svartsýn að spá hér hruni í komum ferðamanna 

en ekki er komin almennileg reynsla á ferðaþjónustuna hérlendis til að geta sagt til um hvað 

framtíðin ber í skauti sér, hvort greinin sé hluti af breytingum til frambúðar eða tískubóla sem 

springur. Fyrrverandi háskólarektor telur til dæmis að ævintýralegur vöxtur ferðamanna muni 

ekki halda áfram og varar við fjöldagjaldþrotum og kreppu sem afleiðingu af offjárfestingu 

samfara minnkandi straumi ferðamanna. Hann telur að hér ríki gullæði í ferðaþjónustu og líkir 

greininni við síldarævintýri, loðdýraeldi og fiskeldi fyrri áratuga, þá sé bankakreppan enn í 

fersku minni (Ásgeirsdóttir, 2016). Ljóst má þykja að verkefni stjórnvalda hérlendis eru af allt 

öðru meiði en kollega þeirra á meginlandinu. Þar er efnahagslífið örvað með ýmsum hætti en á 

Íslandi er reynt að koma í veg fyrir þenslu með því að fara hægt í sakir. (Hallgrímur Oddsson, 

2015) . 

Útlán 

Fjármálastöðuleikaráð skilgreindi þrjá stærstu viðskiptabankana sem kerfislega mikilvæg 

fjármálafyrirtæki, það er Arion banki hf., Landsbanki hf. og Íslandsbanki hf. Stærsti 
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eignaflokkur þessara banka eru útlán til viðskiptavina, en í lok árs 2016 voru þau um 71% af 

heildareigum þeirra og er það hækkun milli ára en árið áður var þetta hlutfall um 69%. Fyrirtæki 

eru 49% af þeim sem bankarnir lána til og einstaklingar eru 41%. Aukning hefur verið í útlánum 

á milli ára og hrein ný útlán jukust á milli ára. Þessi aukningu má rekja til aukinnar eftirspurnar 

fyrirtækja eftir lánsfé, þar sem útlán til heimila drógust saman milli ára. Bankarnir eru farnir að 

lána meira í erlendum gjaldmiðlum til fyrirtækja. Fyrirtæki í byggingastarfsemi og þjónustu eru 

að auka vægi sitt í lánasöfnun bankanna. Mörg þessara fyrirtækja er hægt að tengja við 

ferðaþjónustuna (Seðlabanki Íslands, 2017a). 

Af lánasöfnum bankanna til fyrirtækja skipa fasteignafélögin stærstan hluta, í kjölfarið koma 

fyrirtæki tengd sjávarútvegi og svo fyrirtæki tengd ferðaþjónustu. Af heildarútlánum nema 

útlán til ferðaþjónustu 8,5%, af lánum einungis til fyrirtækja þá var það hlutfall 14%. Það er 

aukning um 27% frá árinu áður. Eins og áður kemur fram hefur ferðaþjónustan vaxið hratt og 

mikil uppbygging átt sér stað innan greinarinnar. Útlán viðskiptabankanna til ferðaþjónustunnar 

hafa ekki vaxið á sama hraða en það má rekja til þess að hluti af uppbyggingunni er 

fjármagnaður utan bankakerfisins með fagfjárfestingasjóðum eða með samlagshlutafélögum 

sem hafa verið stofnuð utan um einstaka fjárfestingar. Lífeyrissjóðirnir spila þar stórt hlutverk. 

Mynd 27 sýnir hlutfall lána til ferðaþjónustunnar af lánasöfnum KMB til fyrirtækja (Seðlabanki 

Íslands, 2017a). 

 

Mynd 27: Hlutfall lána til ferðaþjónustu af lánasöfnum KMB til fyrirtækja (Seðlabanki Íslands, 2017a) 

Bílaleigur 

Bílaleigur hafa vaxið hratt frá því að ferðamönnum fór að fjölga í kringum 2010. Árið 2016 var 

met aukning í fjölda bílaleigubíla og fór fjöldi skráðra bílaleigubíla í bifreiðaskrá í fyrsta skipti 

yfir 20.000. Nákvæmur fjöldi skráðra bílaleigubíla var 20.847 þegar mest lét, það var aukning 
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um 35% frá 2015. Aldrei hefur bílaleigubílum fjölgað svo hratt á milli ára, en vöxturinn frá 

2010 hefur verið á milli 7%-26%. Mynd 28 sýnir hvernig bílaleigubílum hefur fjölgað frá árinu 

2010. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi vexti í komu ferðamanna og því mun bílaleigubílum 

að öllum líkindum fjölga áfram. Á árunum fyrir 2010 var hlutfall bílaleigubíla 2%-3% af 

heildarbílaflota landsins en seinustu ár hefur þeim fjölgað í að vera um það bil 10% af öllum 

bílum (Greining Íslandsbanka, 2017). 

 

Mynd 28: Fjöldi bílaleigubíla í umferð (Greining Íslandsbanka, 2017) 

Sala á nýjum bílum til fyrirtækja og einstaklinga hefur aukist mikið á seinustu árum, bílaleigur 

hafa enga síður keypt tæplega helming af öllum seldum bílum. Árið 2016 fjárfestu bílaleigurnar 

í 42% af öllum seldum bílum sem er í takt við árin eftir efnahagshrunið 2008. Fyrir hrun var 

þetta hlutfall töluvert lægra. Bílaleigugreinin krefst mikilla fjárfestinga. Meðalverð á 

bílaleigubílum er í kringum 3 milljónir króna og miðað við fjölda nýrra bílaleigubíla árið 2016 

sem voru 9.250 talsins, var bein fjárfesting í bílakaupum tæpir 28 milljarðar króna. Auk þess 

þurfa bílaleigur að fjárfesta í tækjakosti, húsnæði, vinnuafli og viðhaldi á bílum. Það er áætlað 

að heildarvelta greinarinnar hafi verið um 48 milljarðar árið 2016. Ef spár ganga eftir og 

aukning ferðamanna heldur áfram sem fram horfir gæti velta greinarinnar orðið 60 milljarðar 

(Greining Íslandsbanka, 2017). 

Hótel 

Eins og kom fram í kafla 2 jókst sala gistinátta á hótelum ekki í samræmi við aukningu 

ferðamanna. Það er búist við að þessi þróun haldi áfram á næstum árum. Á síðastliðnum árum 

hefur hótelherbergjum fjölgað á landinu öllu. Það má sjá sveiflur í fjölda hótelherbergja miðað 

við árstíðir og tengja það við eftirspurn ferðamanna. Minni hótel eða gistiheimili leggja niður 

starfsemi þegar láganna tímabil ganga í garð. Á seinustu tveimur árum, frá janúar 2015 til janúar 

2017, hefur hótelherbergjum fjölgað um 40%. Þegar mest lét hafði hótelherbergjum fjölgað um 
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47% en það var frá janúar 2015 til ágúst mánaðar 2016. Mynd 29 sýnir framboð hótelherbergja 

frá árinu 2015 til 2017 (Hagstofa Íslands, 2017a). 

  

Mynd 29: Fjöldi hótelherbergja á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2017a) 

Spár gera ráð fyrir áframhaldandi aukningu í komu ferðamanna til landsins og áætlað er að þörf 

sé fyrir 1.400 herbergi á höfuðborgarsvæðinu, miðað við sömu herbergjanýtingu og á síðasta 

ári. Mikil uppbygging á hótelum hefur átt sér stað á síðustu árum og fjölgar þeim hratt á 

höfuðborgarsvæðinu. Það eru áætlanir um að halda áfram uppbyggingu hótela til þess að taka 

á móti ferðamönnum. Á árinu 2017 er áætlað að byggð verði 465 hótelherbergi á 

höfuðborgarsvæðinu en það er einungis 30% af því sem þyrfti að byggja til að anna eftirspurn 

ferðamanna. Ef svo fer að ferðamönnum fjölgar og ekki verður nægilegt framboð 

hótelherbergja mun eftirspurn eftir annars konar gistingu aukast. Það gæti haft í för með sér enn 

frekari hækkun húsnæðisverðs, sér í lagi miðsvæðis í Reykjavík (Greining Íslandsbanka, 2017). 

  



 

52 
 

Virðisaukaskattur á ferðaþjónustu 

Árið 2014 lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram frumvarp um breytingar á skattkerfinu. 

Þetta frumvarp var samþykkt undir lok 2014 og tók gildi 1. janúar 2015. Með þessum lögum 

breyttist skatthlutfall virðisaukaskatts, bæði í neðra og efra þrepi. Efra þrepið, eða almenna 

þrepið, lækkaði úr 25,5% í 24%, á meðan lægra þrepið hækkaði úr 7% í 11%. Auk þess að 

breyta hlutfalli virðisaukaskatts færðu yfirvöld ýmsa starfsemi tengda ferðaþjónustu úr almennu 

þrepi í lægra þrepi. Aðallega voru þetta fyrirtæki í fólksflutningum en einnig fyrirtæki í beinni 

þjónustu við ferðamenn. Sem dæmi voru hvalaskoðun, hestaleiga, snjósleðaferðir og fleiri 

greinar færðar í lægra þrepið. Þessi tiltekna breyting tók gildi 1. Janúar 2016 (Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið, 2014). 

Nú hefur verið lögð fram ný fjármálaáætlun fyrir árin 2018 til 2022. Þar eru lagðar til breytingar 

á almennu þrepi virðisaukaskatts sem felur í sér lækkun úr 24% í 22,5%. Þessu er ætlað að taka 

gildi 1. janúar 2019. Til þess að gera þessa lækkun mögulega hefur verið lagt til að fella flestar 

atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu undir almennt þrep virðisaukaskatts. Þessi breyting myndi 

taka í gildi 1.júlí 2018. Ef þessi lög taka gildi, þýðir það að fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar 

fari úr því að borga 11% virðisaukaskatt í að borga 24% virðisaukaskatt í hálft ár frá 1.júlí 2018 

til 1.janúar 2019. Ef skattalækkunin í almenna þrepinu tekur gildi greiða fyrirtæki innan 

ferðaþjónustunnar 22.5% skatt. Þetta er meira en tvöföldun á skattgreiðslum fyrirtækjanna og 

er ljóst að áhrifin á afkomu eru mikil (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). 

Í ljósi þess hversu stór ferðaþjónustan er orðin á Íslandi þá telja yfirvöld að skattalegar ívilnanir 

eigi ekki rétt á sér lengur. Fyrirtæki sem færast milli þrepa, úr lægra þrepi (11% VSK) upp í 

almennt þrep (22,5% VSK) verða hér talin upp. Gistiþjónusta, fólksflutningar eins og rútuferðir, 

skipulagðar afþreyingaferðir, hestaferðir og hvalaskoðun. Öll þjónusta ferðaskrifstofa sem felst 

í því að skipuleggja ferðir sem og ferðaleiðsögn. Aðgangseyrir að baðaðstöðu og heilsulindum, 

en sundlaugar og líkamsræktastöðvar falla ekki í þennan flokk. Veitingastaðir munu áfram vera 

í neðra skattaþrepi í samræmi við matvæli. 

Með þessum breytingum verður hlutfall virðisaukaskatts á hótelgistingu með því hæsta sem 

þekkist, en einungis Danmörk skattleggur hótelgistingu hærra. Þetta mun hafa áhrif á verðlag 

og leiða til dýrara ferðalags fyrir ferðamann að sem dvelja á Íslandi. Miðað við óbreytta neyslu 

ferðamanna er áætlað að þetta muni auka heildarkostnað ferðamanna um 4% (Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið, 2017b). 

Vörugjöld. 

Eins og áður hefur komið fram hefur bílaleigum og bílaleigubílum fjölgað gífurlega síðustu ár. 

Af öllum skráningaskyldum ökutækjum þarf að greiða vörugjöld í ríkissjóð. Þessi gjaldskylda 
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nær yfir ný og notuð ökutæki og ekki skiptir máli hvort ökutækin séu framleidd innanlands eða 

innflutt. Vörugjald af ökutækjum er mismunandi eftir losun koltvísýrings (CO2). Bílaleigur eru 

ekki undanskildar vörugjöldum, en fá hinsvegar afslátt af þeim. Afslátturinn er allt frá 10% upp 

í 35% af venjulegum vörugjöldum (Tollstjóri, e.d.). 

1. janúar 2018 mun þessi afsláttur falla niður og þar af leiðandi munu bílaleigur ekki fá nein 

sérkjör af vörugjöldum. Sem dæmi keyptu bílaleigur 9.250 bíla árið 2016 sem skilaði sér í 

fjárfestingum upp á u.þ.b. 28 milljarða. Af því gefnu að meðal afsláttur bílaleigubíla sé 15%, 

hefði þetta hækkað kostnað bílaleiganna um 4,2 milljarða. Það er ljóst að þetta mun koma til 

með að hafa áhrif á útgjöld bílaleiganna (Greining Íslandsbanka, 2017). 

Hver verða áhrifin af breytingum stjórnvalda? 

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) eru hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa innan 

ferðaþjónustunnar. Hlutverk SAF er að gæta hagsmuna félagsmanna og tryggja góð 

starfsskilyrði („Hvað er SAF?“, e.d.). Þegar ljóst var að aukin skattbyrgði myndi falla á fyrirtæki 

ferðaþjónustunnar mótmæltu SAF. Yfirlýsing sem SAF sendi frá sér greindi frá áhyggjunum 

samtakana. Þar var helst talað um að nú þegar væru fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar að berjast 

við lægri afkomu vegna gengisstyrkingar og launahækkana. Fyrirtæki sem starfa út á landi eiga 

í hættu á að verða fyrir mestu áhrifunum. Með því að auka kostnað ferðamanna enn frekar þá 

munu þeir eiga minni fjármuni til þess að ferðast um landið. Samtökin telja að með þessari 

skattlagningu sé verið að draga úr samkeppnishæfni landsins á alþjóðavísu. Einnig benda þau 

á að skuggahagkerfið gæti stækkað (SAF, 2017). 

Aukin vörugjöld munu hafa mikil áhrif á bílaleigurnar, en SAF telur að þetta gæti haft víðtækari 

áhrif en einungis á bílaleigurnar sjálfar. Bílaleigur þurfa að halda áfram að fjárfesta í bílum, 

bæði til þess að anna eftirspurn og einnig til þess að endurnýja bílaflotann. Ferðamenn nýta sér 

oftar en ekki bílaleigubíla til þess að ferðast um landið. Meira en helmingur ferðamanna ferðast 

um landið á bílaleigubílum og er ljóst að bílaleigur eiga stóran þátt í því að dreifa ferðamönnum 

um landið. SAF telja að þetta muni leiða til þess að bílaleigubílar muni eldast og hafa áhrif á 

öryggi og gæði umferðar. Aukið öryggi fylgir nýjum bílum. Það má vissulega tengja gæði og 

öryggi í umferð við samfélagslegan kostnað af völdum ferðamanna. Þetta gæti einnig haft í för 

með sér verðhækkanir á bílaleigubílum sem dregur úr eftirspurn. Færri ferðamenn myndu 

ferðast um landið og þar af leiðandi fækkar ferðamönnum í dreifðari byggðum („SAF lýsa furðu 

sinni“, 2017). 



 

54 
 

Eins og hefur verið fjallað um þá er nýting á hótelherbergjum ekki jafn góð út á landi eins og á 

höfuðborgarsvæðinu. Það má áætla að fyrirtæki sem reka sig með litlum eða engum hagnaði 

muni þurfa leggja niður starfsemi eða skera verulega niður með tilkomu aukins skatts. 

8. Umræður 

Áhættuþættir 

Tilgangur þess að fjalla um löndin fjögur í kafla 6. var að gera grein fyrir hættum sem gætu 

steðjað að Íslandi í framtíðinni. Í þessum kafla er ætlunin að sjá hvort að hægt sé að draga 

lærdóm af reynslu annarra og velta vöngum yfir því hversu berskjaldað landið sé fyrir þessum 

hættum. Fyrst var fjallað um Kosta Ríka en þar voru áhrif efnahagskreppu skoðuð á land þar 

sem stærsta atvinnugreinin er ferðaþjónusta. Ferðaþjónustan er þessa stundina einnig stærsta 

útflutningsgrein Íslands og því áhugavert að skoða samanburð á milli landanna tveggja. Í tilfelli 

Kosta Ríku var tæpur helmingur ferðamanna frá Bandaríkjunum og hafa sveiflur í efnahagslífi 

þar í landi mikil áhrif á Kosta Ríku. Ef litið er til Íslands má sjá skiptingu gesta eftir þjóðerni á 

árinu 2016 á mynd 30. 

 

Mynd 30: Gestir eftir þjóðerni (Ferðamálastofa, 2017a) 

Á meðan Kosta Ríka reiðir sig á Bandaríkin er svipaða sögu að segja frá Íslandi en samkvæmt 

ítarlegri tölum en birtast í töflu eru að minnsta kosti helmingur ferðamanna sem hingað koma 

frá Evrópu. Líklegt má teljast að efnahagir einstakra ríkja innan Bandaríkjanna séu nátengdari 

en efnahagir mismunandi Evrópulanda en um það verður ekki fullyrt hér. Hins vegar má segja 

að lönd innan Evrópu hafi orðið tengdari hvor öðru í efnahagslegum skilningi með tilkomu 

Evrópusambandsins, því felst minni vörn í dreifingu gesta frá löndum Evrópu en áður sé horft 

til kerfislægs hruns. Landfræðilega er Ísland í góðri stöðu til þess að fá að jöfnu ferðamenn frá 

Norður-Ameríku og Evrópu og að leggja áherslu á að draga úr áhættu með því að dreifa umferð. 

Það væri hægt með því að auka hlutfall gesta frá Kanada, Norður-Ameríku og loks Asíu en 

Skúli Mogensen forstjóri og eigandi WOW air segir einungis spurningu um tíma hvenær flug 
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til álfunnar hefjist (Svavar Hávarðsson, 2017). Hefðbundnar leiðir til að draga úr umfangi eru 

að auka kostnað með einhverjum hætti. Reglugerðir Evrópusambandsins um flugvallargjöld 

gera yfirvöldum erfitt að hækka þau eftir hentisemi en hærri flugvallargjöld leiða til hærra verðs 

flugmiða sem ætti að draga úr eftirspurn („on airport charges“, 2009). Hins vegar er hækkun 

virðisaukaskatts fær leið til að draga úr umfangi greinarinnar og ætla má að það sé tilgangur 

hækkana nýverið. Höfundar telja að töluverð áhætta sé fólgin í stærð ferðaþjónustunnar og leita 

verði leiða til að draga úr þeirri stærð. 

Vandamálið sem Sviss glímdi við var að svissneski frankinn var orðinn mjög sterkur og það 

olli samdrætti í ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan í Sviss og á Íslandi eru um margt ólíkar en í Sviss 

er stór hluti ferðamanna innlendur en hér á landi eru ferðamenn að langstærstum hluta erlendis 

frá. Ferðaþjónustan þar í landi er því betur í stakk búin til að takast á við gengisflökt en sú 

íslenska. Nú um stundir virðist ekkert lát á styrkingu krónunnar og því eðlilegt að menn velti 

fyrir sér hvað sé til bragðs að taka til þess að koma í veg fyrir að hún verði of sterk. 

Verði krónan of sterk gagnvart helstu viðskiptamyntum munu erlendir ferðamenn hafa hér 

minni kaupmátt. Vísbendingar eru um að gengishreyfingar hafi engu að síður takmörkuð áhrif 

á komu ferðamanna. Frá 2003-2007 fjölgaði ferðamönnum um 50% þrátt fyrir styrkingu krónu. 

Einnig fækkaði ferðamönnum lítillega frá 2009-2010 þrátt fyrir gríðarlegt gengisfall. Í dag er 

ljóst að fjöldi ferðamanna eykst sífellt samhliða sterkari krónu. Því má gera ráð fyrir að Ísland 

búi yfir töluverðu gengisþoli og ferðamenn virðast setja sér eyðsluviðmið í sinni eigin mynt 

áður en hingað er komið, þeir eyði svo ýmist minna eða meira eftir gengisflökti (Ásgeir Jónsson, 

2017). Hér skal taka fram að fluggjöld hafa lækkað og meira úrval er í gistingu sem ætti að 

útskýra þessi áhrif að hluta. Þrátt fyrir að sterkari króna sé ekki hentug útflutningsfyrirtækjum 

yrði hægari vöxtur í komu ferðamanna hingað til lands ekki óhentugur, höfundar mæla raunar 

með að hægt sé á vexti þeirra með einhverjum hætti. Hins vegar yrði skyndileg stöðvun stórt 

vandamál sem ber að forðast með öllum leiðum. 

Taívan var þriðja landið í kafla 6. en þar varð stór jarðskjálfti sem hafði áhrif á vilja ferðamanna 

til að heimsækja landið. Á Íslandi eru náttúruhamfarir stór áhættuþáttur enda miklar 

jarðhræringar víða um land og saga náttúruhamfara er löng. Að auki fara nánast allir farþegar 

sem hingað koma í gegnum einn flugvöll og í því felst ákveðin áhætta. Árið 2010 fjölgaði til 

að mynda ferðamönnum á heimsvísu en fækkaði á Íslandi vegna goss í Eyjafjöllum (Bjarki 

Ármannsson, 2016). Í þessari ritgerð verður ekki gerð tillaga að viðbragðsáætlun en áhætta 

náttúruhamfara er hér með undirstrikuð. Svipaða sögu er að segja um Kanaríeyjar en þar fólst 

lærdómur í að einblína á gæði í stað magns. 
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Samfélag, umhverfi og efnahagur 

Það er ljóst að þessir þættir styðja við hvorn annan eins og fjallað var um í kafla 3. Til þess að 

umhverfisleg áhrif af völdum ferðaþjónustunnar verði ekki einungis neikvæð, þá er nauðsynlegt 

að fjárfesta í innviðum landsins. Aukið viðhald á náttúruauðlindum, uppbygging á innviðum og 

gott aðgengi að ferðamannastöðum, ljóst er að þetta krefst aukinnar fjárveitingar til greinarinnar 

en talið er að þessar aðgerðir muni auka virði Íslands sem ferðamannastaðar. Aukið virði skilar 

auknum efnahagslegum ávinningi ef rétt er að staðið. Einhverskonar gjaldataka við 

ferðamannastaði eða komugjöld ferðamanna myndu skila miklum efnahagslegum ábata fyrir 

ríkið og auka fjármuni til uppbyggingar á innviðum. 

Með stækkandi ferðaþjónustu er enn mikilvægara að samfélagið sé byggt upp á sterkum 

efnahagslegum grunni. Til dæmis þegar þróunarlönd eru uppgötvuð af ferðamönnum tekur 

ferðaþjónustan fljótlega yfir sem yfirburðar atvinnugrein. Þá er hætta á því að atvinnugreinar 

tiltekinnar þjóðar verði einsleitar. Ferðaþjónustan er láglauna atvinnugrein sem krefst ekki 

mikillar hæfni og er sveiflukennd með tilliti til árstíða. Til þess að þjóðfélagið ráði við að halda 

uppi öflugri ferðaþjónustu án þess að hún taki alfarið yfir þá þurfa að vera fjölbreyttar og sterkar 

atvinnugreinar til staðar í landinu. Hins vegar þá eru stærstu atvinnugreinar Íslands einnig 

útflutningsgreinar. Ört vaxandi ferðaþjónusta er að valda því að gengi krónunnar er að styrkjast. 

Það er dýrt fyrir önnur lönd að versla við Ísland og afkoma útflutningsfyrirtækja hefur farið 

minnkandi í kjölfar styrkingar krónunnar. Með þessu áframhaldi munu útflutningsgreinarnar 

eiga erfitt uppdráttar og vinnuafl færast að miklu leyti yfir til ferðaþjónustunnar. Það eru sterkar 

vísbendingar um að ruðningsáhrif af völdum ferðaþjónustunnar séu farin að hafa áhrif. 

Mikilvægt er að bregðast við til þess að hindra að ástand svipað hollensku veikinni myndist hér. 

Það er að Ísland endi með illa menntað vinnuafl sem að stærstum hluta sérhæfir sig í þjónustu 

og verslunarstörfum. 

Hvaða ástand er æskilegt? 

Mjúk lending. Talað eru um mjúka lendingu þegar hagvöxtur er nægilega mikill til þess að 

komast hjá niðursveiflu en ekki of mikill þannig að hætta sé á verðbólgu. Stjórnvöld geta haft 

áhrif á á hagkerfið þannig að þetta ástand náist, hvort sem það er með hækkun eða lækkun 

skatta. Ákjósanlegt er að hafa stöðugan hagvöxt sem leiðir til langtíma velferðar ríkja. Það þarf 

að sjá til þess að mjúk lending eigi sér stað þegar hagvöxtur fer upp fyrir eðlileg mörk með 

hóflegum aðgerðum („Soft Landing“, 2003).  

Samkvæmt hefðbundnum hagfræðikenningum eiga stjórnvöld að hækka skatta og nota önnur 

tól til þess að tempra þenslu. Í greinagerð sem gefin var út samhliða fjármálaáætlun ríkisins 
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2017 tilgreina yfirvöld að sjálfvirkir sveiflujafnarar eigi að sjá til þess að þenslan verði ekki of 

mikil. Með sjálfvirkum sveiflujöfnurum er verið til uppbyggingu á tekju- og gjaldaliðum hins 

opinbera. Á góðæristímum hækkar hlutfall skatta af tekjum og á sama tíma lækka útgjöld hjá 

hinu opinbera. Vel samsett skattafyrirkomulag er mikilvægt til þess að sjálfvirkir sveiflujafnarar 

skili tilætluðum árangri. 

Hagvöxturinn á Íslandi er að miklu leiti til kominn af völdum ferðaþjónustunnar. Mikil óvissa 

ríki um framtíðarþróun ferðaþjónustunnar og ljóst er að tempra þarf vöxt hennar. Með aukinni 

skattlagningu á ferðaþjónustufyrirtæki má sjá að yfirvöld eru að breyta samsetningunni á 

sjálfvirka sveiflujafnaranum. Með þessu á að jafna samkeppnishæfni atvinnugreina innanlands. 

Er þetta rétta leiðin til þess að viðhalda réttum hagvexti og tempra vöxt ferðaþjónustunnar? 

Með þessu er verið að nota þjóðhagsleg tæki sveiflujöfnunar til þess að takast á við sértækt 

vandamál. Almennt eru sjálfvirkir sveiflujafnarar ekki notaðir til þess að bregðast við 

vandamálum sem snúa að einstökum atvinnugreinum. (Fjármálaráð, 2017).  

Framtíð ferðaþjónustunnar 

Það virðist erfitt fyrir greiningaaðila að spá fyrir um fjölgun ferðamanna. Undanfarin ár hefur 

fjöldi ferðamanna farið langt fram úr öllum spám. Samkvæmt spá Íslandsbanka sem var gefin 

út í mars á þessu ári, er áætlað að ferðamönnum fjölgi um 30% árið 2017. Gangi það eftir munu 

2,3 milljónir ferðamanna heimsækja landið í ár sem er fimmföldun á fjölda ferðamanna frá 

árinu 2010. Mun vöxturinn einnig fara framúr þessum spám eins og undanfarin ár?  

Þegar hugað er að framtíðarvexti ferðaþjónustu á Íslandi þá er vert að hafa líkan Butlers um 

lífsferil ferðamannastaða til hliðsjónar. Það virðist vera erfitt að greina hvar Ísland er statt á 

þessum lífsferli. Helga Kristjánsdóttir reyndi að spá fyrir um lífsferil Íslands sem áfangastaðar 

í skýrslu sinni sem hún birti í Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Þar var hún 

með gögn sem náðu yfir fjölda ferðamanna á Íslandi til ársins 2011. Samkvæmt hennar líkani 

þá átti fjöldi ferðamanna ekki að ná 900.000 áður en vöxturinn myndi staðna. Það hefur enginn 

staðsett Ísland á líkani Butlers og þá er erfitt að segja til um hvort vaxtarstigið sé rétt að byrja 

eða hvort vöxtur ferðamanna fari að staðna á næstu árum.  

Hagfræðikenningin „the rule of 70“, segir til um hversu hratt ákveðin breyta tvöfaldast miðað 

við vaxtahraða undanfarin tímabil (Robin Bade og Michael Parkin, 2011). Setjum upp 

sviðsmynd þar sem Ísland er framarlega á vaxtarskeiðinu á líkani Butlers, þannig að vöxturinn 

á næstu árum yrði svipaður og á árunum 2011-2016. Ef við beitum „the rule of 70“ þá tvöfaldast 

fjöldi ferðamanna á tæplega 2,7 árum. Það þýðir að um mitt árið 2019 yrðu ferðamenn tvöfalt 

fleiri en þeir voru 2016, eða rúmlega 3.5 milljónir. Miðað við þá vaxtaverki sem gætir nú þegar 
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er hætta á að slík aukning muni ganga nærri innviðum landsins. Ef ferðamönnum fjölgar fram 

yfir þolmörk landsins þá ýtir það landinu nær hnignun í komu ferðamanna samkvæmt Butler. 

Höfundum þykir ljóst að hægja verði á fjölgun ferðamanna. Ferðaþjónustan getur drepið 

ferðaþjónustuna. 

Ofhitnun? 

Það er vissulega mikil aukning í fjárfestingum innan ferðaþjónustunnar. Lán viðskiptabankanna 

til fyrirtækja innan ferðaþjónustunnar hafa aukist undanfarin ár en ekki í samræmi við vöxt 

greinarinnar. Það er hægt að álykta að fyrirtæki fjármagni sig með öðrum leiðum en í gegnum 

bankakerfið. Fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar hafa verið að líða fyrir styrkingu krónunnar og 

aukin skattlagning mun einnig koma til með að hafa neikvæð áhrif á fyrirtækin. Þó svo að 

framlegð fyrirtækjanna sé að minnka er samt rekstrargrundvöllur þar sem teikn eru á lofti um 

frekari fjölgun ferðamanna. Það er hinsvegar mikil ábyrgð lögð á herðar stjórnvalda að koma 

jafnvægi á ferðaþjónustuna og tryggja að landið sé í stakk búið til að taka á móti ferðamönnum. 

Að því gefnu að engin utanaðkomandi áhrif, eins og var fjallað um í raundæmunum, valdi því 

að skyndileg stöðvun verður á komu ferðamanna þá er raunhæft að halda uppi öflugri 

ferðaþjónustu hér á landi á komandi árum. Það krefst þess að stjórnvöld hægi á vexti 

ferðamanna og tryggi sjálfbæra ferðaþjónustu sem mun ekki vaxa framúr sér. 
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