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Útdráttur	  
Gengi gjaldmiðla er áhættuþáttur í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja og hefur sterk staða 

íslensku krónunnar leitt til neikvæðra áhrifa á afkomu þeirra. Megintilgangur þessa 

rannsóknarverkefnis er að varpa ljósi á stöðu hótela og gistiheimila á Íslandi með 

tilliti til gengisþróunar íslensku krónunnar og rannsaka hvernig þau bregðast við 

gengisáhættu. Í verkefninu er fjallað um ferðaþjónustu í heild sinni, hótel og 
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gistiheimili, gengisstyrkingu krónunnar og gengisáhrif. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð  til að fá innsýn inn í reynsluheim viðmælenda. Tekin voru viðtöl 

við fjóra einstaklinga sem starfa við fjármálastjórnun hjá ólíkum gistifyrirtækjum sem 

reka hótel og gistiheimili.  

 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að gistifyrirtæki sem reka hótel og gistiheimili 

geta hagrætt hjá sér rekstri með ýmsu móti til draga úr gengisáhættu og ber þar hæst 

að minnka misvægi á milli hlutfalls tekna og gjalda sem fellur til í erlendri mynt. Það 

bendir til þess að fækkun langtímasamninga við ferðaskrifstofur í erlendri mynt og 

aukin áhersla á tekjustýringu á sölu til almennra viðskiptavina, geri gistifyrirtækjum 

kleift að standa betur að vígi gagnvart gengisáhættu en ella. Gistifyrirtæki geta einnig 

dregið úr gengisáhættu með framvirkum samningum og með erlendri lánsfjármögnun 

í sömu mynt og erlendu tekjurnar eru í.   Almenn gengisáhætta er þó ávallt fyrir hendi 

óháð því hvort tekjur fyrirtækja séu í erlendri mynt eða krónu því að gengisstyrking 

krónunnar gerir Ísland að dýrari áfangastað fyrir erlenda ferðamenn sem gæti dregið 

úr eftirspurn eftir gistiherbergjum á hótelum og gistiheimilum og jafnframt komum 

erlendra ferðamanna til landsins.  
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1	  	  Inngangur	  
Á undanförnum árum hefur íslensk ferðaþjónusta vaxið úr því að vera lítil 

atvinnugrein í því að vera stærsta útflutningsgrein landsins. Ferðaþjónusta hefur haft 

víðtæk áhrif á efnahagslífið og aflar hún meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegurinn og 

álframleiðslan. Sprenging hefur verið í komum erlendra ferðamanna til landsins sem 

hefur leitt af sér mikið innstreymi gjaldeyris sem er ein af meginástæðum fyrir 
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gengisstyrkingu íslensku króunnar. Ein helsta áhættan sem íslensk ferðaþjónusta 

stendur frammi fyrir er sú að íslenska krónan styrkist of mikið gagnvart helstu 

viðskiptagjaldmiðlum og grafi þannig undan samkeppnishæfni greinarinnar. Verðlag 

á Íslandi þykir með því hæsta sem gerist í heiminum um þessar mundir sem skýrist að 

mestu leyti af gengisstyrkingu krónunnar og eru áhyggjur meðal rekstraraðila í 

ferðaþjónustu yfir því að Ísland verði óbærilega dýrt fyrir ferðamenn og að þeim fari 

að fækka. 

Gengi gjaldmiðla er áhættuþáttur í rekstri allra ferðaþjónustufyrirtækja því að mun 

hærra hlutfall tekna en gjalda verða til í erlendri mynt hjá ferðaþjónustufyrirtækjum 

og eðli málsins samkvæmt hefur undanfarin gengisstyrking leitt til neikvæðra áhrifa á 

afkomu þeirra. Í þessu verkefni verður rannsakað hvernig hótel og gistiheimili 

bregðast við gengisáhættu og hvaða áhrif undanfarin gengisstyrking krónunnar hefur 

haft á erlenda ferðamenn. Einnig verður fjallað um  hagtölur úr ferðaþjónustu, stöðu 

hótela og gistiheimila ásamt gengisþróun íslensku krónunnar. Í rannsókninni var beitt 

eigindlegri rannsóknaraðferð  til að fá innsýn inn í reynsluheim viðmælenda. Tekin 

voru viðtöl við fjóra einstaklinga sem starfa við fjármálastjórnun hjá ólíkum 

gistifyrirtækjum  sem reka hótel og gistiheimili. 

1.1	  	  Rannsóknarspurningar	  og	  markmið	  verkefnis	  
Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að varpa ljósi á stöðu hótela og gistiheimila á 

Íslandi og rannaka hvernig þau geta brugðist við gengisáhættu.. Einnig verður 

rannsakað hvort undanfarin gengisstyrking krónunnar hefur haft áhrif á gistifyrirtæki 

sem reka hótel og gistiheimili og að auki erlenda ferðamenn. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar verður lagðar til grundvallar í rannsókninni:  

 

Hvernig verja hótel og gistiheimili á Íslandi sig frá gengisáhættu? 

 

Hefur undanfarin gengisstyrking krónunnar haft áhrif á erlenda ferðamenn, 

hótel og gistiheimili? 

2	  	  Aðferðafræði	  
Í rannsóknum er hægt að nota megindlegar eða eigindlegar aðferðir. Megindlegar 

aðferðir eru oft notaðar þegar verið er að afla gagna frá stórum hóp, þá er hægt að fá 

tölulegar niðurstöður út frá mælingum og setja þær fram á tölfræðilegan hátt. Með 

megindlegum aðferðum er auðveldara að alhæfa frá úrtaki yfir á þýði. Með 
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eigindlegum aðferðum er hægt að túlka raunveruleika þátttakenda og skilja þeirra sýn 

á viðfangsefnið. Gögnin eru persónulegri en jafnframt er erfiðara að alhæfa um 

niðurstöður. Eigindlegar aðferðir ganga útá það að skilja frekar en að spá fyrir um 

eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einnig er hægt að nota blandaða 

rannsóknaraðferð þar sem nýttar eru bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir.  

2.1	  	  Gagnaöflun	  og	  þátttakendur	  rannsóknar,	  úrtak	  og	  aðgengi	  
Við framkvæmd rannsóknarinnar var ákveðið að nota eigindlega rannsóknaraðferð 

auk fyrirliggjandi gagna í formi skýrslna, rita og annarra heimilda. Eigindleg 

rannsókn var talin vera hentug rannsóknaraðferð fyrir verkefnið þar sem markmið 

verkefnsins er að fá dýpri sýn á hvernig hótel og gistiheimili bregðast við 

gengisáhættu. Tekin voru hálfopin viðtöl við fjóra aðila sem starfa við 

fjármálastjórnun gistifyrirtækjum í ferðaþjónustu. Hálfopin viðtöl eru stýrðar 

samræður þar sem eru framkvæmd svo að höfundur geti borið upp spurningar ef þær 

kynnu að vakna á meðan á viðtölunum stendur. 

 

Þátttakendur rannsóknar voru valdir markvisst eftir stærð og umfangi gistifyrirtækja 

sem þeir starfa hjá og áttu þeir að endurspegla ólík sjónahorn viðmælenda. Rætt var 

við fjármálastjóra frá tveimur hótelkeðjum, fjármálastjóra gistiheimilis og að lokum 

framkvæmdastjóra fyrirtækis sem rekur bæði hótel og gistiheimili. Viðtölin fóru fram 

í gegnum samskiptaforritin Skype og Google Hangouts og voru þau hljóðrituð með 

samþykki viðmælenda.  

 

2.2	  	  Greining	  gagna	  
Við greiningu eigindlegra gagna fer fram samspil rannsakanda og gagna. Með því að 

nota hálfopnar spurningar fæst meira flæði í samtali við viðmælendur. Spurningarnar 

voru staðlaðar en gætt var þess að hlusta vel og breyta röðun spurninga ef tilefni þótti 

til. Lögð var áhersla í rannsókninni að koma auga á þemu sem lýsir upplifun og 

reynslu viðmælenda. Með þemagreiningu komu ljós ákveðin  þemu sem viðmælendur 

töluðu um, en þau voru sex talsins sem voru studd með beinum tilvitnunum úr 

samtölunum.   

2.3	  	  Réttmæti	  og	  áreiðanleiki	  rannsóknar	  
Rannsakandi telur mikilvægi rannsóknarinnar þó nokkuð og tengist viðfangsefnið 

fyrirtækjum í gistirekstri og ferðaþjónustu sem er stærsta útflutningsgrein landsins. 

Rannsóknin snertir öll útflutningsfyrirtæki sem þurfa að takast á við gengisáhættu í 
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rekstri. Úrtakið  í rannsókninni er lítið og því er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar fyrir þýðið sem samanstendur af öllum hótelum og gistiheimilum á 

Íslandi. 

 

2.4	  	  Staða	  rannsakenda	  innan	  rannsóknar	  og	  siðferðileg	  álitaefni	  	  
Rannsakandi hefur undir höndum sér gögn viðmælenda, en mikilvægt er að að gæta 

fyllsta trúnaðar við meðferðar persónulegra og viðkvæmra gagna. Rannsakandi má 

með engum hætti misnota upplýsingar sem hann hefur undir höndum og einungis nota 

þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru við gerð rannsóknarinnar. Viðmælendur voru 

fullvissaðir um að allar upplýsingar sem fengnar væru úr viðtölunum yrðu einungis 

notaðar í þessari rannsókn og má rannsakandi ekki undir neinum kringumstæðum láta 

upplýsingarnar í hendur þriðja aðila.   

 

Viðmælendum var gert grein fyrir að þeir þyrftu ekki að svara ákveðnum spurningum 

ef þeir óskuðu eftir því. Viðmælendum var heitið nafnleynd og verða því engin nöfn 

gefin upp í rannsókninni. Þeir voru fullvissaðir um að svör þeirra væri ekki hægt að 

rekja til þeirra eða fyrirtækja þeirra sem þeir starfa hjá. Þeim var einnig gert ljóst að 

öllum persónulegum upplýsingum ásamt hljóðupptökum yrði eytt strax að lokinni 

rannsókn.  Staða rannsakanda innan rannsóknar er sú að hann hefur enga hagsmuni að 

gæta varðandi rannsóknarefnið og tengist gististaðageiranum  ekki á neinn hátt. 

 

 

 

 

 

 

3	  	  Uppgangur	  ferðaþjónustunnar	  
Ferðaþjónusta á heimsvísu hefur vaxið mikið á undanförnum sex áratugum og fer 

ferðaáfangastöðum sífellt fjölgandi um allan heim. Vöxturinn hefur verið nánast 

samfleyttur þrátt fyrir einstakar niðursveiflur sem sýnir styrk hennar og seiglu. 

Atvinnugreinin stendur fyrir um 30% af þjónustuútflutningi heimsins og hlutdeild 

hennar í heildarútflutningi á vöru og þjónustu jókst úr 6%  í 7% á árinu 2015. 

Samkvæmt Alþjóðaferðamálastofnuninni (UNWTO) var fjöldi ferðamanna á 

heimsvísu samtals 1,186 miljarður manna á árinu 2015  sem er aukning um  4,6% frá 
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fyrra ári og undanfarin sex ár hefur fjölgun ferðamanna verið a.m.k. 4% á  ári frá 

2010. Þessi vöxtur í fjölgun ferðamanna er meiri heldur en 

Alþjóðaferðamálastofnunin gerði ráð fyrir í langtímaspá sinni frá árinu 2010 til 2030. 

En hún spáði að meðaltali 3,3%  árlegum vexti sem átti að byrja í 3,8% vexti 2010 og 

minnka smám saman  með ári hverju og verða 2,9% árið 2030 (World Tourism 

Organization, 2016).  

Íslensk ferðaþjónusta hefur vaxið gríðarlega mikið á undanförnum sex árum og hefur 

vöxtur  ferðaþjónustunnar á Íslandi verið umtalsvert meiri en  það sem gengur og 

gerist á alþjóðlegum grundvelli. Uppgangur ferðaþjónustunnar hefur haft víðtæk áhrif 

á efnahagslífið á Íslandi og er ferðaþjónustan orðin ein mikilvægasta atvinnugrein 

landsins og aflar hún meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegurinn og álframleiðslan. 

Hlutur ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum þjóðarinnar óx úr 18,8% í 31,0% á árunum 

2010-2015 samkvæmt mælingum um útflutning vöru og þjónustu (Ferðamálastofa, 

2016).  

	  
Tafla	  1.	  Hlutur	  ferðaþjónustu	  í	  gjaldeyristekjum	  á	  Íslandi	  (Ferðamálastofa,	  2016).	  

 

Ferðaþjónustan er orðin ein umfangsmesta grein hagkerfisins á íslenskum 

vinnumarkaði og hefur störfum í greininni fjölgað til muna. Í heild fjölgaði störfum í 

hagkerfinu um 16.300 á tímabilinu frá 2010 til 2015 og eru 5.400 þeirra í 

ferðaþjónustugreinum þ.e. í flutningum með flugi, á ferðaskrifstofum og í rekstri 

gisti- og veitingastaða.  Það má því rekja ríflega eitt af hverju þremur störfum sem 

skapast hafa í hagkerfinu frá árinu 2010 til ferðaþjónustu. Eru þá ótalin þau störf sem 

vöxtur í öðrum ferðaþjónustutengdum greinum hefur skapað s.s. bílaleigum, smásölu, 

afþreyingu, menningu, tómstundum, verslun og annarri þjónustu (Íslandsbanki, 2016). 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins situr Ísland í fimmta sæti yfir þær þjóðir 

sem eru mest háðar ferðþjónustu en mælikvarðinn á það er hluti atvinnugreinarinnar í 

vergri landsframleiðslu. Árið 2015 stóð ferðaþjónustan á Íslandi fyrir 8,2% af vergri 
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landsframleiðslu en aðeins Malta, Króatía, Taíland og Jamaíka eru háðari 

ferðaþjónustu en Ísland. Það sem einkennir þjóðir sem eru mjög háðar ferðaþjónustu 

er fámenni og lítil hagkerfi og það á bæði við um Ísland (Vísir.is, 2017). 

 

3.1	  	  Erlendir	  ferðamenn	  
Frá því að mælingar hófust árið 1949 fjölgaði erlendum ferðamönnum á Íslandi að 

jafnaði um 8% á ári til ársins 2007 (Greiningardeild Arion banka, 2016). Árið 2008 

skall efnahagskreppan á og þá dróg úr fjölgun erlendra ferðamanna og þeim fækkaði 

síðan lítillega á árunum 2009 og 2010. Frá árinu 2010 hefur fjölgun ferðamanna á 

milli ára verið stigvaxandi og hefur heildarfjöldi þeirra nærri fjórfaldast til ársins 

2016. Árið 2016 komu tæplega 1,8 milljón ferðamenn til landsins en árið 2010 komu 

tæplega 500 þúsund. Ferðamönnum fjölgaði um 40,1%  árið 2016 frá fyrra ári en árið 

2015 komu tæplega 1,3 miljón erlendir ferðamenn (Ferðamálastofa, e.d.1). Fjölgunin 

á árinu 2016 er sú mesta frá upphafi mælinga bæði er hvað varðar fjöldaaukningu og 

hlutfallslega aukningu frá fyrra ári (Vísir.is, 2016).  Í töflu 2 sést hvernig þróunin 

hefur verið í fjölda erlendra ferðamanna sem komu til Íslands um Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar á árunum 2007 til 2016 (Ferðamálastofa, e.d.1). Ferðamálastofa sér um 

talningar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar en almennt áætlar Ferðamálastofa að  um 97% 

erlendra ferðamanna sem koma til landsins komi um Leifsstöð, þ.e. um 3% komi um 

aðra flugvelli, með Norrænu og öðrum skipum talsins (Ferðamálastofa, e.d.2).  

	  
Tafla	  2.	  	  Fjöldi	  erlendra	  ferðamanna	  til	  Íslands	  um	  Flugstöð	  Leifs	  Eiríkssonar	  2007-‐2016	  

(Ferðamálastofa,	  e.d.1).	  
	  
	  

Í töflu 3 má sjá fjölda ferðamanna á árunum 2015 og 2016 eftir mánuðum og 

hlutfallslega aukningu milli mánaða. Vöxturinn er mikill utan háannatíma og er 
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hlutfallslegur vöxtur mestur á árinu 2016 síðustu þrjá mánuði ársins. Í október komu 

59,7% fleiri ferðamenn miðað við sama mánuð á fyrra ári, 61,4% fleiri komu í 

nóvember og 76,1% fleiri ferðamenn komu í desember (Ferðamálastofa, e.d.1).  

 

	  
Tafla	  3	  Fjöldi	  erlendra	  ferðamanna	  um	  Leifsstöð	  2015	  og	  2016	  eftir	  mánuðum	  	  

og	  hlutfallsleg	  aukning	  (Ferðamálastofa,	  e.d.1).	  

	  

Það er fjölbreyttur hópur ferðamanna sem leggur leið sína til Íslands eftir þjóðernum 

en  þó eru Bandaríkjamenn og Bretar langfjölmennastir. Á árinu 2016 voru 23,5% 

ferðamanna bandarískir og 17,9% breskir sem þýðir að rúm 41% ferðamanna komu 

einungis frá þessum tveimur löndum. Að öðru leyti er dreifing ferðamanna eftir 

þjóðernum nokkuð jöfn og eru þýskir ferðamenn þriðju flestir með 7,5% ferðamanna 

og aðrar þjóðir minna. Á mynd 1 sést þróun í fjölgun ferðamanna eftir þjóðernum frá 

árunum 2010 til 2016. Hlutfallslega hefur bandarískum, breskum og kanadískum 

ferðamönnum fjölgað mest undanfarin ár og aldrei eins mikið og á árinu 2016 

(Ferðamálastofa, e.d.1).  
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Mynd	  1.	  Erlendir	  ferðamenn	  eftir	  þjóðernum	  2010	  til	  2016	  	  (Ferðamálastofa,	  e.d.1).	  

 

Ferðamenn sem koma til Íslands eru af fjölbreyttu þjóðerni en hins vegar má telja það 

umhugsunarefni fyrir íslenska ferðaþjónustu ef fjöldi ferðamanna frá Bandaríkjunum 

og Bretlandi halda áfram að vaxa langt umfram fjölda ferðamanna frá öðrum löndum.  

Mikill fjölbreytileiki í þjóðernum ferðamanna er kostur þegar kemur að áhrifum 

gengisbreytinga á ferðaþjónustuna og hefur gengisþróun einnar myntar þá minni áhrif 

en ella. Ef að gengi myntar einnar þjóðar lækkar gæti ferðamönnum þaðan fækkað af 

þeim sökum en hugsanlega fjölgar ferðamönnum frá öðrum þjóðum sem eru að 

upplifa gengishækkun sinnar myntar á sama tíma  (Íslandsbanki, 2017).  

 

3.2	  	  Árstíðasveifla	  minnkar	  
Mikil árstíðarsveifla hefur einkennt greinina en hún fer þó minnkandi. Samt sem áður 

komu flestir ferðamanna til landsins yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst. Hlutfall 

ferðamanna sem voru hér yfir sumarmánuðina náði hámarki í tæplega 50% á árinu 

2010. Síðan þá hefur hlutfallið lækkað talsvert og komu um 40,2% ferðamanna á 

sumarmánuðunum 2015 (Íslandsbanki, 2016). 	  

Hlutfallslegur vöxtur í fjölda ferðamanna var mestur í nóvember og desember frá 

árinu 2010 til 2015 og nam árlegur vöxtur þessara tveggja mánaða rúmlega 30%. Yfir 

sama tímabil hefur árlegur vöxtur verið lægstur yfir sumarmánuðina eða á bilinu 16-

20%. Hafa hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu því náð talsverðum árangri í 

markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað allt árið. Ýmsir viðburðir og hagstæðari 

flugfargjöld utan háannatíma hafa einnig stuðlað að þessari þróun sem hefur skapað 
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betri rekstrargrundvöll fyrir aðila í ferðaþjónustutengdri starfsemi (Íslandsbanki, 

2016). 

 

3.3	  	  Áframhaldandi	  vöxtur	  
Í síðustu árum hefur vöxturinn í íslenskri ferðaþjónustu verið meiri en sérfræðingar 

hafa spáð fyrir og virðist ekkert lát vera á áhuga erlendra gesta á að koma til landsins. 

Líklegt þykir þó að hægja muni á fjölgun ferðamanna á næstu árum en hvenær það 

verður er ekki víst, en flestir sem spá fyrir um þróun ferðaþjónustunnar  sammælast 

um að vöxturinn í komum ferðamanna til Íslands muni á næstu árum staðna og leita í 

þann langtímavöxt sem hann hefur verið síðustu áratugi eða um 8% (Íslensk verðbréf, 

2015). Isavia gerir árlega farþegaspá um Flugstöð Leifs Eiríkssonar og í spánni fyrir 

árið 2017 er gert ráð fyrir 24,7% fjölgun erlendra ferðamanna milli ára. Gangi sú spá 

eftir mun heildarfjöldi erlendra brottfararfarþega verða rúmlega 2,2 miljónir um 

flugstöðina. Spáin er unnin út frá upplýsingum um afgreiðslutíma sem flugfélög hafa 

tryggt sér auk þess sem mjög gott samstarf er við helstu félögin um upplýsingar um 

vænt sætaframboð flugfélaganna sem er ein stærsta forsendan fyrir fjölgun 

ferðamanna til landsins (Isavia, 2016).  
 

4	  	  Hótel	  og	  gistiheimili	  
Til hótela og gistiheimila teljast öll þau hótel og gistiheimili sem eru með sérstaka 

gestamóttöku og bjóða lágmarks hótelþjónustu þ.e. dagleg þrif á herbergjum og 

salernum. Að auki eru í þessum flokki gistiheimili þar sem gistirými er 16 rúm eða 

fleiri og/eða 8 herbergi eða fleiri. Á árinu 2015 voru um 63% gistinótta  á gististöðum 

í þessum flokki (Hagstofa Íslands, 2016). Ríkisskattstjóri flokkar skráð fyrirtæki 

samkvæmt ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkun. Í töflu 4 má sjá yfirlit síðustu sjö ára yfir 

fjölda félaga sem eru skráð í tveimur atvinnugreinaflokkum sem hótel og gistiheimili 

með og án veitingaþjónustu. Hótel, gistiheimili hafa ekki farið varhluta af þeim mikla 

vexti sem hefur verið í ferðaþjónustu á Íslandi. Fjölgun fyrirtækja í atvinnugreininni 

hefur verið mikil undanfarin ár og voru skráð 650 félög árið 2016 í þessum tveimur 

atvinnugreinaflokkum en árið 2010 voru þau 370 og er það er aukning upp á 75,7%. 

Aukningin frá fyrra ári var 14,4% (Hagstofa Íslands, Fjöldi skráðra fyrirtækja eftir 

atvinnugreinum, 2017).  
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Tafla	  4.	  Fjöldi	  skráðra	  fyrirtækja	  og	  félaga.	  Heimild:	  Hagstofa	  Íslands.	  

	  
	  
4.1	  	  Gistinætur	  
Heildarfjöldi skráðra gistinótta á Íslandi árið 2016 var  um 7,8 miljónir og þar af voru 

gistinætur erlendra ferðamanna 6,8 miljónir  af gistinóttum á árinu en gistinætur 

Íslendinga voru um eina miljón. Gistinóttum erlendra ferðamanna hafa að jafnaði 

aukist um 21,2% á milli ára frá árinu 2010 en gistinóttum Íslendinga um 4,1% 

(Ferðamálastofa, 2017). Aukin eftirspurn eftir gistingu er afleiðing af fjölda erlendra 

ferðamanna sem koma til Íslands. Á mynd 2 sést þróunin í heildarfjölda skráðra 

gistinga frá árinu 2010 til 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 
Mynd	  2.	  Heildarfjöldi	  gistinótta	  á	  öllum	  tegundum	  gististaða.	  (Hagstofa	  Íslands,	  e.d.).	  

 

Gistinætur erlendra ferðamanna eru um þessar mundir tæplega 90% af öllum seldum 

gistinóttum á landinu en til samanburðar var hlutfallið um 68% á árinu 2001. Erlendir 

ferðamenn eru því umtalsvert veigameiri í íslenskri gistiþjónustu í dag en á árum áður 

(Íslandsbanki, 2017). 

Skráðar gistinætur á hótelum og gistiheimilum á árinu 2016 voru um 5,1 miljón og 

fjölgaði þeim um 25,8% frá fyrra ári. Gistinóttum fjölgaði alla mánuði ársins í 
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samanburði við fyrra ár. Gistinætur í annarri tegund gistingar en hótelum og 

gistiheimilum voru 2,6 miljónir á árinu 2016. Flestum var eytt á tjaldsvæðum 

(35,5%), í íbúðagistingu (21,0%) og farfuglaheimilum (18,5%). (Ferðamálastofa, 

2017). Erlendir ferðamenn gista flestir á hótelum og gistiheimilum eða um 64% en 

þetta hlutfall hefur lækkað um 6,4 prósentustig frá árinu þegar það var 71% 

(Íslandsbanki, 2017). Að mati greiningardeildar Íslandsbanka (2017) er ástæðan sú að 

fleiri erlendir ferðamenn velja nú að gista í íbúða-, heimagistingu, orlofshúsi eða á 

farfuglaheimili. Hlutfall hótela og gistiheimila í gistingum erlendra ferðamanna er að 

öllum líkindum lægra því að gistinóttatalning Hagstofunnar nær ekki yfir stóran hluta 

þeirra gistirýma sem eru á skráð á Airbnb því að upplýsingum um leigusala er 

ábótavant og því er erfitt að meta nákvæmlega framboð og nýtingu þeirra gistirýma. 

Hagstofan (2017) áætlar að heildarfjöldi gistinótta seldar í gegnum Airbnb og 

sambærilegar síður, sem vantar í gistináttatalninguna hafi verið ríflega ein miljón árið 

2016.  

Fjárfesting í hótelum hefur ekki fylgt eftir fjölgun ferðamanna og verðhækkun 

hótelgistingar hefur verið talsverð sem hafa skapað grundvöll fyrir mikinn vöxt 

deilihagkerfis eins og t.d. Airbnb. Gistinótt á Airbnb er ódýrari að meðaltali en á 

hótelherbergi og einnig geta fleiri deilt með sér kostnaði á Airbnb íbúð (Íslandsbanki, 

2017). Að því sögðu má samt sem áður leiða líkum að því að umfang Airbnb á Íslandi 

hafi haft lítil sem engin áhrif á hótel og gistiheimili þar sem almenn eftirspurn eftir 

gistirýmum hefur verið mikil og hótel og gistiheimili hafa ekki náð að anna eftirspurn 

á háannatímum.  

	  
4.2	  	  Herbergjanýting	  
Herbergjanýting á heilsárshótelum á landsvísu var 71,2% árið 2016 og hefur hún 

aukist um 51,8% frá árinu 2010 en þá var hún 46,9%. Herbergjanýting er hæst á 

höfuðborgarsvæðinu en á árinu 2016 var herbergjanýtingin þar 85,5% og næsthæst á 

suðurnesjum 72,7%. Í töflu 5 er borin saman herbergjanýting hótela eftir landsvæðum 

milli áranna 2015 og 2016 og  þar sést vel að árstíðabundinnar sveiflu gætir enn á 

landsbyggðinni þó hún hafi minnkað síðustu ár.  Herbergjanýtingin á 

höfuðborgarsvæðinu sveiflast lítið eftir árstíðum og er góð alla mánuði ársins 

(Ferðamálastofa, 2017).    
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Tafla 5. Herbergjanýting(%) á hótelum árin 2015 og 2016 (Ferðamálastofa, 2017). 

	  
Reykjavíkurborg stendur sig vel í samanburði við aðrar höfuðborgir á 

Norðurlöndunum þegar kemur að herbergjanýtingu. Yfir allt árið 2016 var 

meðalnýting hótelherbergja í höfuðborgum Norðurlandanna hæst í Reykjavík eða 

84% og lægst í Osló eða 66%. Frá árinu 2011 hefur nýtingin hækkað mest í Reykjavík 

eða um 20% sem er eðlilegt í ljósi þess að erlendum ferðamönnum fjölgaði um 227% 

hér á landi yfir tímabilið á meðan að hótelherbergjum fjölgaði einungis um 52% í 

Reykjavík (Íslandsbanki, 2017). 

Þrátt fyrir mikinn vöxt er tækifæri fyrir hendi að bæta herbergjanýtinguna þá 

sérstaklega utan háannatíma á landsbyggðinni.  Það þarf markvisst að vinna í því að 

dreifa ferðamönnum betur um landið til að ferðaþjónustan verði arðbærari og hámarka 

nýtingu fjárfestinga á hótelherbergjum á landsbyggðinni (Byggðastofnun, 2016).  

 

4.3	  	  Meðalverð	  hótelherbergja	  á	  Norðurlöndum	  hæst	  í	  Reykjavík	  
Meðalverð (ADR) herbergja á stöku hóteli fæst með því að deila heildartekjum af 

herbergjasölu með þeim fjölda herbergja sem eru nýtt (Jones, 2013). Meðalverð 

hótelherbergja í allri Reykjavík er orðið það hæsta á meðal höfuðborga á 

Norðurlöndunum og hefur það hækkað um 71% mælt í evrum frá árinu 2011  en 

samkvæmt verðvísitölu hefur verð á gistingu hækkað um 32%. Á árinu 2016 var 

meðalverð hótelherbergja í Reykjavík 137 evrur sem var 10-32% hærra en í öðrum 

höfuðborgum á Norðurlöndunum. Á mynd 3 sést þróunin í meðalverði hótelherbergja 
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frá 2011-2016 í Reykjavík í samanburði við Stokkhólm, Kaupmannahöfn og Osló. 

Greiningardeild Íslandsbanka reiknar með því að rúmlega helmingur þeirrar hækkunar 

sem hefur átt sér stað á hótelverði mælt í evrum sé vegna gengisþróunar 

(Íslandsbanki, 2017).  

 

	  
Mynd	  3.	  Meðalverð	  (í	  evrum)	  hótelherbergja	  	  á	  Norðurlöndum	  (Íslandsbanki,	  2017).	  

 

Breytingar á verði hótelherbergja innan ársins 2016 eru töluvert meiri í Reykjavík en í 

öðrum höfuðborgum á Norðurlöndum. Munur á hæsta og lægsta verði nemur 118% í 

Reykjavík, 55% í Kaupmannahöfn, 41% í Osló, 37% í Stokkhólmi og 18% í Helsinki. 

Á mynd 4 má sjá meðalverð hótelherbergja í Reykjavík, Kaupmannahöfn, Osló og 

Stokkhólmi eftir mánuðum á árinu 2016 (Íslandsbanki, 2017).   
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Mynd	  4.	  Meðalverð	  (í	  evrum)	  hótelherbergja	  á	  Norðurlöndum	  eftir	  mánuðum	  á	  árinu	  2016	  

(Íslandsbanki,	  2017) 

Herbergjanýting á hótelum í Reykjavík er hærri utan háannatíma en í öðrum 

höfuðborgum.  Greiningardeild Íslandsbanka telur að hluta að það sé vegna þess að 

tekjustýring hjá hótelum í Reykjavík sé talsvert virkari. 

Tekjustýring (e. Revenue management) nýtist t.d. hótelum og flugfélögum sem eru 

með hátt hlutfall af föstum kostnaði í samanburði við breytilegan kostnað. Þegar stakt 

hótelherbergi er selt fer aðeins lítið hlutfall af sölutekjum í það að greiða fyrir 

breytilegan kostnað sem fellur til vegna notkunar á herberginu eins og t.d. snyrtivörur, 

þrif, þvottur og orkunotkun. Að öðru leyti eru sölutekjur af stöku herbergi framlag til 

að dekka fastan kostnað og jafnframt að bæta við hagnað hótelsins. Tekjustýring felur 

í sér það spá fyrir um kauphegðun neytenda með því að hluta niður markaðinn, spá 

fyrir um eftirspurn og hagræða verðum fyrir ólíkar vörutegundir. Hótel geta nýtt sér 

tekjustýringu til að hámarka tekjur með því að hafa verð á gistiherbergjum breytileg 

eftir misjöfnum markaðsaðstæðum. Verðlagningin tekur mið af núverandi og áætlaðri 

framtíðareftirspurn og viðskiptavinir vita að verð er breytilegt eftir tímasetningu 

kaupa og fjölda lausra gistiherbergja (Jones, 2013).  

Eins og áður hefur verið nefnt þá er eftirspurn eftir gistiherbergjum ólík eftir árstíðum 

og því má telja að tekjustýring nýtist hótelum vel bæði til þess að bæta 

herbergjanýtingu og jafnframt að auka tekjur. 
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4.4	  	  Gistinóttum	  fjölgar	  ekki	  í	  takt	  við	  komur	  erlendra	  ferðamanna	  
Að jafnaði hefur gistinóttum fjölgað hlutfallslega í takt við tíðari komur erlendra 

ferðamanna en á árinu 2016 varð breyting þar á því þá fjölgaði ferðamönnum um 40% 

en gistinóttum aðeins um 22%. Þar af leiðandi fækkaði meðalfjölda gistinótta á hvern 

ferðamann í 3,83 eftir að hafa verið að meðaltali um fjóra og hálfa nótt nær 

undantekningalaust á árunum 2003 til 2015. Á mynd 5 sést þróunin í fjölda gistinótta 

á hvern erlendan ferðamann á árunum 2011 til 2016 (Túristi.is, 2017). Ýmsar ástæður 

gætu legið að baki þeirrar fækkunar og ólíklegt er að einhver ein ástæða skýri hana. 

Fyrst má nefna að úrtaksþekju gætir í samanburðinum því að hann byggir á 

gistináttatalningu Hagstofunnar sem nær ekki yfir gistingar allra ferðamanna sem 

koma til landsins. Gistináttatalningin nær t.d. ekki yfir óskráð gistirými á Airbnb og 

einnig hefur færst í aukana að ferðamenn gisti í svokölluðum ,,Camper” húsbílum 

sem bílaleigur leigja út. Fjöldi bílaleiga hefur sprottið upp síðustu ár sem leigja út 

slíka bíla og eins hefur umfang Airbnb á landinu vaxið mikið. Að því sögðu má draga 

þá ályktun að fækkun meðalfjölda gistinótta sé ekki eins mikil og mynd 5 gefur til 

kynna.  

	  
Mynd	  5.	  Fjöldi	  gistinótta	  á	  hvern	  erlendan	  ferðamann	  2011-‐2016	  (Túristi.is,	  2017.).	  

 

Önnur möguleg ástæða fyrir fækkun gistinótta á hvern erlendan ferðamann er sú að 

þeir hafi stytt dvöl sína á landinu vegna hærra verðlags sem skýrist af miklu leyti af 

styrkingu krónunnar. Þriðja mögulega ástæðan er sú að þeir skiptifarþegar Icelandair 

og WOW air sem nýta sér svokallaða “Stop-over” þjónustu, séu orðnir mun fleiri en 

áður. Þessi tvö flugfélög bjóða farþegum sínum sem ferðast frá Norður Ameríku til 
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Evrópu eða öfugt, að dvelja hér á landi á leið sinni yfir hafið. Sumir þessara farþega 

gista ekki á landinu heldur fara aðeins í stutta skoðunarferð og halda svo ferðalaginu 

sínu áfram samdægurs. Aðrir stoppa jafnvel í eina til tvær nætur enda á leið í ferðalag 

yfir Atlantshafið. Engin töluleg gögn eru fyrir hendi um fjölda skiptifarþega sem 

dvelja á landinu. Fjórða mögulega skýringin er að flugframboð hefur aukist og 

brottfarirnar tíðari og þar af leiðandi er ferðamaðurinn ekki bundin af tveimur til 

þremur brottförum í vikum líkt og áður tíðkaðist. (Túristi.is, 2017).  

 
4.4	  Herbergjaframboð	  
Framboð hótelherbergja hefur aukist umtalsvert á síðustu árum en þó ekki í takt við 

vöxt í fjölda ferðamanna. Frá árinu 2010 hefur herbergjaframboð hótela og 

gistiheimila á landsvísu fjölgað um 51,2% frá eða um 5.012 herbergi. Mest hefur 

fjölgunin verið á höfuðborgarsvæðinu en þar hafa bæst við 2.164 herbergi frá árinu 

2010. Hlutfallslega hefur herbergjum hins vegar fjölgað mest á Suðurnesjum frá 2010 

en fjöldinn hefur nærri tvöfaldast. Næstmest fjölgun hefur orðið á 

höfuðborgarsvæðinu eða 58,2% og á Suðurlandi eða 48,4%. Í júlí 2016 voru 14.787 

herbergi í boði á 470 hótelum, hótelíbúðum og gistiheimilum á Íslandi. Framboð 

herbergja var 14.180 á sama tíma á árinu 2015 og jókst því um 607 á milli ára. Í töflu 

6 má sjá að herbergjaframboðið var mest á höfuðborgarsvæðinu (39,8%) og þar eftir á 

suðurlandi (21,4%) og norðurlandi eystra (13%). Framboðsaukningin á milli áranna 

2015 og 2016 var mest á höfuðborgarsvæðinu (12,6%) en var á landsvísu 4,3% 

(Ferðamálastofa, 2017). Fyrir utan höfuðborgarsvæðið var framboðsaukning lítil á 

milli ára og það vekur athygli að herbergjaframboðið var minna á milli ára á þremur 

landsvæðum; norðurlandi vestra, austurlandi og suðurlandi. 

 

	  
Tafla	  6	  Fjöldi	  hótela	  og	  gistiheimila	  á	  Íslandi	  árin	  2015-‐2016	  (Ferðamálastofa,	  2017) 
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4.5	  Töluverðar	  fjárfestingar	  
Hótelherbergjum mun áfram að halda að fjölga á næstu árum til að reyna að mæta 

þörf á hótelherbergjum en samkvæmt úttekt Markaðarins, fylgiriti Fréttablaðsins um 

viðskipti og fjármál frá janúar 2016 var talið útlit fyrir að yfir 3.700 hótelherbergi 

gætu risið á Íslandi til ársins 2019, þar af um 2.500 á höfuðborgarsvæðinu. Áætluð 

heildarfjárfesting á að nema um 55-60 milljörðum króna á höfuðborgarsvæðinu og að 

kostnaður við hótelframkvæmdir á landsbyggðinni nemi um 20 milljörðum króna. 

Áætluð heildarfjárfesting í hótelum á landinu öllu var því talin að muni nema um 80 

miljarða króna á tímabilinu (Markaðurinn, 2016).  Ef að þessi fjárfestingaráform 

verða að veruleika þá verður heildarfjöldi hótelherbergja á landsvísu orðin 18.487 

talsins á árinu 2019 sem samsvarar ríflega 25% fjölgun. 

 

Í skýrslu Seðlabankans, Fjármálastöðugleiki (2017) kemur fram að útlán til 

ferðaþjónustu hafi aukist töluvert að undanförnu samfara aukinni fjárfestingu í 

atvinnugreininni og að miklum útlánavexti fylgi alltaf áhætta. Már Guðmundsson 

seðlabankastjóri lýsti yfir áhyggjum af offjárfestingu í hótelbyggingum á næstu árum 

á opnum fundi efnahags- og viðskiptanefndar í nóvember 2015: 

 „Yfirleitt fara svona fjárfestingarbylgjur fram úr sér að lokum og það er bara 

spurning hvað það verður mikið“ (Már Guðmundsson, 2015, bls. 6).  

 

Friðrik Már Baldursson, prófessor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík hefur einnig 

áhyggjur af offjárfestingum og telur fulla ástæðu til að fylgjast vel með þróuninni því 

ef það kæmi eitthvert bakslag þá yrðu einhver félög gjaldþrota. Friðrik Már telur að 

ýmislegt geti valdið því að það hægi á fjölgun farþega eða þeim fækki, til að mynda 

verkföll, fækkun flugferða, styrking á gengi krónunnar eða að Ísland detti einfaldlega 

úr tísku (Markaðurinn, 2016).  

 

Það bendir til þess að offjárfesting sé nú þegar farin að gera vart við sig hjá 

bílaleigum en bílaflotar þeirra hafa stækkað verulega til að mæta eftirspurn 

ferðamanna. Aldrei hafa verið skráðar fleiri bílaleigubílar hjá Samgöngustofu en þeir 

voru 26.293 þann 1.ágúst sl. (Mbl.is, 2017). Steingrímur Birgisson forstjóri telur að 

það hafi verið offjárfest í bílaleigubílum: 
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„Ég held að þetta verði erfiður vetur fyrir margar bílaleigur, alveg klárlega. Þessi 

fjöldi bílaleigubíla sem er núna er of mikill miðað við eftirspurn. Það hafa staðið bíl-

ar hjá flestum í nánast allt sumar“ (Steingrímur Birgisson, 2017).  

	  
4.6	  	  Fyrirhugaðar	  skattahækkanir	  
Á næsta ári 2018 gæti verið gerðar breytingar á virðisaukaskattskerfinu sem nær til 

ferðaþjónustu. Samkvæmt fjármálaáætlun Fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2018-

2022, á ferðaþjónustutengd starfsemi að færast þann 1.júlí 2018 úr lægra 

virðisaukaskattsþrepi (11%) í almennt virðisaukaskattsþrep (24%). Síðan verður 

almenna þrepið lækkað 1.janúar 2019 í 22,5% við einföldun skattkerfisins. 

Ferðaþjónusta hér á landi hefur notið skattalegra ívilnana því að hún var lengi lítil 

atvinnugrein í hægum vexti en nú telja stjórnvöld að þessar ívilnanir eigi ekki rétt á 

sér lengur þar sem greinin hefur vaxið gífurlega og er orðin undirstöðugrein sem aflar 

stærsta hluta gjaldeyristekna. Verði virðisaukaskattsbreytingin að veruleika og henni 

velt að fullu út í verðlagið mun verð á gistingu hækka um 10,4%. Skattalegar ívilnanir 

til ferðaþjónustu tíðkast víða en hún er í almennu virðisaukaskattsþrepi í Danmörku 

og Bretlandi (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). Þessi áform hafa verið 

gagnrýnd af mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum og telur Helga Árnadóttir formaður 

Samtaka ferðaþjónustunnar að þessi fyrirhugaða hækkun vera reiðarslag fyrir 

atvinnugreinina sem muni draga úr samkeppnishæfni hennar (RÚV, Reiðarslag fyrir 

ferðaþjónustuna, 2017). Ísland sem ferðaáfangastaður ætti því að vera dýrari heim að 

sækja fyrir erlenda ferðamenn. Ferðamönnum gæti þess vegna fækkað en það má hins 

vegar teljast jákvætt ef ríkið aflar meiri skatttekna sem gætu nýst í uppbyggingu á 

innviðum landsins. Tímasetning fyrirhugaðar virðisaukaskattshækkunar er 

athyglisverð í ljósi þess að Ísland er um þessar mundir talið vera eitt af dýrustu 

löndum í heimi. Það á  síðan eftir að koma í ljós hvort að af henni verður.  

Ein breyting var nýlega verið gerð á skattkerfinu sem snýr að gististöðum  

þegar gerðar voru breytingar á lögum nr. 126/2016 sem fela m.a. í sér að 

gistináttaskattur  verður hækkaður frá og með 1.september 2017 úr 100 kr. í 300 kr. 

fyrir hverja selda gistináttaeiningu (KPMG, 2017).  Gistináttaskatturinn hækkar því 

um þrefalt og er hlutfallsleg verðhækkun meiri eftir því sem gistiherbergi er ódýrara.  
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5	  	  Gengistyrking	  krónunnar	  
Gengi eins gjaldmiðils gagnvart öðrum er mælikvarði á hlutfallslegt verðmæti 

gjaldmiðlanna tveggja. Gengisvísitala krónunnar lýsir verði krónunnar miðað við 

körfu gjaldmiðla helstu viðskiptalanda Íslands að hverju sinni. Þegar talað er um að 

gengi krónunnar hafi breyst er verið að vísa í breytingar í gengisvísitölunni 

(Hagfræðistofnun HÍ, 2006). 

Þegar krónan styrkist gagnvart ákveðnum gjaldmiðli þýðir það að sá gjaldmiðill sé að 

verða ódýrari í krónum talið en aftur á móti þegar krónan veikist gagnvart ákveðnum 

gjaldmiðli þýðir það að sá gjaldmiðill sé að verða dýrari. Gengisáhætta skapast vegna 

breytilegs gengis gjaldmiðla. T.a.m. ef lán er tekið í evru þá er möguleiki á því að 

gengi íslensku krónunnar eða evrunnar breytist á lánstímanum. Ef gengi krónunnar 

styrkist gagnvart evrunni þá er það hagstætt fyrir lántakanda á Íslandi sem borgar 

lægri afborgun fyrir vikið en aftur móti ef gengi krónunnar veikist gagnvart evrunni 

þá þarf lántakandi að greiða hærri afborgun (Íslandsbanki, e.d.1).  

 

Ferðaþjónusta er útflutningsgrein og eðli málsins samkvæmt hefur gengi gjaldmiðla 

áhrif á ferðaþjónustufyrirtæki sem selja vörur sínar og þjónustu út í erlendum 

gjaldmiðli. Sem dæmi minnka tekjur fyrirtækis þegar krónan styrkist gagnvart þeim 

viðskiptagjaldmiðli sem tekjurnar eru upprunnar í og að sama skapi aukast tekjurnar 

þegar krónan veikist gagnvart viðskiptagjaldmiðlinum.  Mun hærra hlutfall tekna en 

gjalda verða til í erlendri mynt hjá ferðaþjónustufyrirtækjum og því leiðir snörp 

gengishækkun krónunnar til neikvæðra áhrifa á afkomu þeirra (Forsætisráðuneytið & 

Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2017). Að sama skapi hefur gengislækkun 

krónunnar jákvæð áhrif á afkomu útflutningsfyrirtækja. Tekjur gististaða á Íslandi eru 

að mestu leyti uprunnar erlendis frá en eins og áður hefur komið fram eru seldar 

gistinætur til erlendra ferðamanna tæplega 90% af öllum seldum gistinóttum á 

landinu.  

	  
Ein helsta áhættan sem íslensk útflutningsfyrirtæki standa frammi fyrir þessi misserin 

er sú að íslenska krónan styrkist of mikið gagnvart helstu viðskiptagjaldmiðlum og 

grafi þannig undan samkeppnishæfni hagkerfisins (Kjarninn.is, 2016). Gengi íslensku 

krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum hefur þróast til verri vegar fyrir 

útflutningsfyrirtæki undanfarin fjögur ár. Á árunum 2013-2016 hefur krónan verið í 

samfelldu styrkingarferli og lækkaði gengisvísitala krónunnar um samtals 19% á 

tímabilinu. Þetta er aðeins í þriðja skiptið í sögunni sem krónan styrkist fjögur ár í röð 
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en það gerðist einnig á árunum 1997-2000 og 2002-2005. í kringum miðjan síðasta 

áratug lækkaði gengisvísitalan um 16,9% og um 4% á tímabilinu eftir miðjan tíunda 

áratug síðustu aldar. Á árinu 2016 lækkaði gengisvísitalan um 10,6% og hefur krónan 

ekki styrkst jafn mikið á milli ára frá kreppunni miklu á fjórða áratugi síðustu aldar 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2017). Gengi krónunnar hækkaði mikið árinu 2016 

gagnvart helstu viðskiptagjaldmiðlum. Hækkunin var mest gagnvart breska pundinu 

(38%) en var mun minni gagnvart bandaríska dollaranum (15%) og evrunni (19%) 

(Íslandsbanki, 2017). 

 

5.1	  	  Ísland	  á	  meðal	  dýrasta	  landa	  í	  heimi	  
Greiningardeild Arion banka óttast að Ísland verði dýrasta land í heimi ef raungengi 

krónunnar heldur áfram að styrkjast. Samkvæmt Eurostat var verðlag á Íslandi þann 

5.desember 2016, 53% hærra en að meðaltali í ESB og það vekur athygli að það var 

7% hærra en í Noregi og einungis 4% frá því að vera dýrara en í Sviss. Árið 2015 var 

Sviss dýrasta land í heimi miðað við mismun á landsframleiðslu í dollurum á 

nafnvirði og leiðrétt fyrir kaupmáttarjöfnuði samkvæmt mati 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Frá miðju ári 2015 hefur íslenska krónan styrkst gagnvart 

svissneskum franka miðað við kaupmáttarleiðrétt gengi gjaldmiðla (Greiningardeild 

Arion banka, Krónan: Sterkasta mynt í heimi?, 2016).  

 

 

5.2	  	  Vöxtur	  ferðaþjónustunnar	  hefur	  stuðlað	  að	  gengishækkun	  krónunnar	  
Gengishækkun krónunnar síðustu ár kemur til vegna jákvæðs viðskiptajöfnuðar, sem 

einkum má rekja til mikils vaxtar í ferðaþjónustu, góðrar erlendrar stöðu þjóðarbúsins 

og bættra viðskiptakjara. Styrking krónunnar hefði, að öðru óbreyttu, orðið meiri ef 

ekki hefðu komið til umfangsmikilla kaupa Seðlabanka Íslands á gjaldeyri. 

Þennslueinkenni eru víða sýnileg í hagkerfinu og ber þar hæst þær ríflegu 

launahækkanir sem hafa verið langt umfram verðlagsþróun og framleiðnivöxt. Erlent 

vinnuafl hefur flust til landsins í miklum mæli, einkum til starfa í ferðaþjónustu og 

byggingariðnaði. Þrátt fyrir merki um þenslu er jafnvægi íslenska hagkerfisins betra 

en oft áður þökk sé fordæmalausu gjaldeyrisinnflæði vegna ferðaþjónustu og er hrein 

erlend staða þjóðarbúsins jákvæð í fyrsta skipti frá stríðslokum. Að mati 

ráðherranefndar um efnahagsmál er þó rétt að hafa áhyggjur af þenslu. Í íslenskri 

hagsögu eru mörg dæmi um að mikilli gengisstyrkingu hafi fylgt snörp gengislækkun 
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og erfið aðlögun að nýju jafnvægi þjóðarbúsins.  (Forsætisráðuneytið & Fjármála og 

efnahagsráðuneytið, 2017).  Það þarf ekki að leita lengra aftur í tímann en til ársins 

2008 til að finna dæmi um slíkt þegar efnahagskreppan skall á. 

 

5.3	  	  Raungengi	  krónu	  í	  hæstu	  hæðum	  

Raungengi er skilgreint sem hlutfallsleg þróun verðlags eða launakostnaðar á einingu 

í heimalandi annars vegar og viðskipalöndunum mælt í sama gjaldmiðli (Seðlabanki 

Íslands, e.d.). Raungengi krónunnar endurspeglar meðalverð hennar í öðrum 

gjaldmiðlum sem er búið að leiðrétta miðað við verðbólgu í hverju landi (M5, e.d.). Á 

mynd 6 sést þróun raungengis sem tekur mið af hlutfallslegu neysluverði eftir 

ársfjórðungum frá 2001 til 2017 sést að það er í hæstu hæðum um þessar mundir. 

Raungengið  á öðrum ársfjórðungi 2017 var 103,4 og hefur ekki verið hærra síðan á 

fjórða ársfjórðungi 2005 þegar það var 105,7. (Seðlabanki Íslands, e.d.1). Kaupmáttur 

landsmanna í erlendri mynt hefur því ekki  verið hærri í rúman áratug. Á árinu 2005 

ýtti hátt raungengi undir innflutning frá útlöndum og var þá t.a.m. bandaríski dollarinn 

undir 60 krónum (RÚV, 2017).  

	  
Mynd	  6.	  Raungengi	  krónunnar	  á	  mælikvarða	  verðlags	  eftir	  ársfjórðungum	  2001-‐2017	  (Seðlabanki	  
Íslands,	  e.d.1)	  	  

 

Raungengi á mælikvarða verðlags skiptir máli fyrir val ferðamanna á áfangastað og 

almennt má gera ráð fyrir að hækkandi raungengi gjaldmiðils veiki samkeppnisstöðu 
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viðkomandi lands og leiði að öllu öðru óbreyttu til þess að ferðamenn dragi úr ferðum 

sínum þangað. Hins vegar geta aðrir þættir, svo sem áhugi á viðkomandi landi og háar 

tekjur ferðamanna, hæglega vegið á móti raungengishækkuninni.  (Hagfræðistofnun 

HÍ, 2006).  

 

 

6	  	  Gengisáhrif	  
Í þessum kafla er farið yfir hvaða áhrif gengi hefur á ferðaþjónustu, ferðamenn og  

fyrirtæki í útflutningi. 

	  
6.1	  	  Komur	  erlendra	  ferðamanna	  
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands rannsakaði áhrif raungengisbreytinga á fjölda 

erlendra ferðamanna árin 1992-2004 og gáfu niðurstöður til kynna að breytingar á 

raungengi hafi ekki tölfræðileg áhrif á komur ferðamanna til Íslands á sama ári, en 

hins vegar skipta breytingar á raungengi ári áður máli. Það var einungis á þremur af 

þrettán árum á rannsóknartímabilinu sem neikvætt samband var á milli 

raungengisbreytinga og ferðamannastraums til landsins. Árið 1993 og 1994 veiktist 

raungengi krónunnar jafnframt að ferðamönnum fjölgaði og árið 2002 styrktist 

raungengið samhliða að ferðamönnum fækkaði. Önnur ár var jákvætt samband á milli 

raungengisbreytinga og ferðamannastraums til landsins (Hagfræðistofnun HÍ, 2006).  

 

Ef litið er til áranna 2005 til 2016 er svipaða sögu að segja og frá rannsókn 

Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands því aðeins á þremur árum af tólf er neikvætt 

samband á milli fyrrnefndra stærða og því bendir ekki til þess að raungengi hafi 

afgerandi áhrif á straum ferðamanna til landsins á sama ári.  Árin 2006, 2008 og 2010 

var jákvætt samband á milli stærðanna. Á mynd 7 sést hlutfallsleg þróun stærðanna 

frá 2005 til 2016. Á árinu 2008 lækkaði raungengið um 20,7% milli ára þegar 

efnahagskreppan skall á og það gerðist einnig aftur á árinu 2009 þegar það lækkaði 

um 18,7% og þar af leiðandi urðu aðstæður til útflutnings töluvert betri (Seðlabanki 

Íslands, e.d.2). Hins vegar fækkaði ferðamönnum á árunum 2009 og 2010 en þeim fór 

að fjölga aftur 2011 sem er vísbending um að raungengisáhrif komi fram með 

seinkun. Líklegt er þó að efnahagskreppan hafi haft neikvæð áhrif á komur 

ferðamanna á árunum 2009 og 2010.   Síðustu sex ár hefur raungengið styrkst sex ár í 

röð samhliða undraverðum vexti í fjölda ferðamanna og má því telja líklegt að aðrir 
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þættir hafi meiri áhrif á ferðamannastraum til landsins en raungengi krónunnar. Að 

öðru óbreyttu ætti raungengislækkun krónunnar að auka kaupmátt erlendra 

ferðamanna.  

 

 
Mynd	  7.	  Hlutfallsleg	  þróun	  ferðamannastraums	  og	  raungengis	  krónu	  á	  mælikvarða	  verðlags	  árin	  

2005-‐2016	  (Ferðamálastofa,	  e.d.1,	  Seðlabanki	  Íslands,	  e.d.2).	  

 

Gengisstyrking krónunnar síðustu missera virðist ekki hafa dregið úr áhuga 

ferðamanna á Íslandi enn sem komið er. Hugsanleg ástæða fyrir því er að tveir af 

fyrirsjáanlegustu og stærstu útgjaldaliðum ferðamanna, flug og gisting hafa bæði 

lækkað í verði. Aukið flugframboð til landsins og lækkun á olíuverði hafa lækkað 

flugfargjöld og valkostum í gistingum hefur einnig fjölgað sem hefur leitt af sér úrval 

ódýrari gististaða. Þar sem þessir útgjaldaliðir  hafa dregist saman geta þeir vegað upp 

á móti þeim verðhækkunum sem erlendir ferðamenn lenda í.  Óvíst er að 

áframhaldandi gengisstyrking muni hafa áhrif á komur ferðamanna þó áhrifa geti gætt 

í samsetningu þeirra ferðamanna sem hingað koma. Á árunum 2003 til 2007 fjölgaði 

ferðamönnum um 50% þrátt fyrir talsverða styrkingu raungengis á þeim tíma. 

Ferðamönnum fækkaði svo lítillega á árunum 2009 og 2010 þrátt fyrir verulega 

veikingu krónunnar, en þá fækkun má eflaust rekja til efnahagssamdráttar beggja 

vegna Atlantshafsins. Undanfarin þrjú ár hefur fjöldi ferðamanna aukist um 82% á 

sama tíma og raungengið hefur styrkst um 17,5%. Það má ætla að neysla ferðamanna 
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hérlendis dragist saman með hækkandi raungengi (Forsætisráðuneytið & Fjármála og 

efnahagsráðuneytið, 2017). 

 

Ástæða fyrir því að gengisbreytingar hafi ekki samstundis áhrif á straum ferðamanna 

sem koma til landsins gæti verið vegna þess að ferðaþjónustan selur vörur sínar að 

miklu leyti 12-18 mánuði fram í tímann og er talið að áhrifa gengishækkana mun ekki 

gæta að fullu fyrr en að tveimur árum liðnum (Forsætisráðuneytið & Fjármála og 

efnahagsráðuneytið, 2017). Ferðamenn taka margir hverjir ákvörðun um áfangastað 

með löngum aðdraganda og telur greiningardeild Íslandsbanka (2017) nokkuð líklegt 

að áhrifin af styrkingu krónunnar á síðasta ári eigi eftir að koma að fullu fram í 

íslenskri ferðaþjónustu þá ekki síst vegna gengislækkunar breska pundsins á breska 

ferðamenn. Gengislækkun pundsins í kjölfar Brexit þjóðaratkvæðagreiðslunnar í júní 

hefur ekki haft áhrif á breska ferðalanga sem koma til landsins því þeim fjölgaði um 

31% á síðasta ári. 	  

	  
6.2	  	  Neysla	  erlendra	  ferðamanna	  
Til að átta sig á hvernig neysla erlendra ferðamanna hefur þróast er gagnlegt að líta til 

erlendrar greiðslukortaveltu. Eðli málsins samkvæmt hefur heildarkortaveltan aukist 

síðustu ár samhliða fjölgun ferðamanna en þó í mismiklum mæli. Þegar rýnt er í 

mánaðarlega kortaveltu á hvern erlendan ferðamann í íslenskum krónum kemur í ljós 

að neysla ferðamanna er almennt breytileg eftir mánuðum. Á mynd 8 sést að á síðustu 

fimm árum hefur mánaðarleg kortavelta á hvern ferðamann almennt verið hæst á 

vormánuðum og framan af sumri, nánar tiltekið frá apríl til júlí og einnig í desember 

og janúar. Það er athyglisvert að meðalkortaveltan byrjar að minnka strax í ágúst og 

gerir það reyndar alveg fram í nóvember og tekur síðan aftur að hækka í desember. 

Kortaveltan á hvern ferðamann var svipuð á árunum 2013 og 2014 en hækkaði síðan á 

árinu 2015 og enn frekar á árinu 2016 fyrir utan tvo síðustu mánuði ársins. Í 

maímánuði 2016 var kortaveltan tæplega 160 þúsund krónur sem er sú hæsta á síðustu 

fimm árum. Í desember 2016 og á fyrstu fimm mánuðum ársins 2017 hefur 

kortaveltan á hvern ferðamann minnkað miðað við sömu mánuði frá fyrra ári. Í apríl 

2017 var hlutfallsleg minnkun kortaveltu á hvern ferðamann mest eða 21,1%. Í apríl 

2016 var kortaveltan 153.821 krónur en í apríl 2017 fór hún niður í 121.387 krónur 

(Ferðamálastofa, e.d.1), (Rannsóknasetur verslunarinnar, e.d.).  Hafa þarf í huga að 

mynd 8 byggir á tölum um fjölda ferðamanna um Keflavíkurflugvöll og nær því ekki 

til allra þeirra sem koma til landsins um aðra flugvelli eða Norrænu.  
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Mynd	  8.	  Mánaðarleg	  kortavelta	  á	  hvern	  erlendan	  ferðamann	  frá	  janúar	  2013	  til	  maí	  2017	  
(Ferðamálastofa,	  e.d.),	  (Rannsóknasetur	  verslunarinnar,	  e.d.). 

 

Það má ætla að sterkt gengi krónunnar eigi stóran þátt í að kortavelta á hvern 

ferðamann hafi minnkað undir lok ársins 2016 og fram til maí 2017. Raungengi 

krónunnar  miðað við hlutfallslegt neysluverð hækkaði snarplega frá þriðja 

ársfjórðungi 2016 til annars ársfjórðungs 2017 eða um 21,5%.  Raungengið var 85,1 á 

öðrum ársfjórðungi 2016 en var komið í 103,4 á öðrum ársfjórðungi 2017 (Seðlabanki 

Íslands, e.d.1). Það bendir til þess að kaupmáttur erlendra ferðamanna hafi rýrnað sem 

gæti skýrt mánaðarlega kortaveltuminnkun á hvern ferðamann.  

 

6.3	  	  Minnkandi	  afkoma	  útflutningsfyrirtækja	  
Stefán Broddi Guðjónsson, forstöðumaður Greiningardeildar Arion banka segir að 

það sé farið að gæta áhrifa af sterkari krónu á afkomu sjávarútvegsfyrirtækja.  

Jafnframt segir hann að það sama muni gerast með ákveðin ferðaþjónustufyrirtæki og 

iðnað (RÚV, 2017). Bílaleigur eru eitt dæmi um slík fyrirtæki en afkoma þeirra hefur 

einnig versnað vegna gengisstyrkingar krónunnar að sögn Steingríms Birgissonar 

forstjóra Hölds/Bílaleigu Akureyrar (Mbl.is, 2017). Gengisstyrking krónunnar hefur 

að undanförnu farið illa með rekstur ferðavefsins Dohop. Davíð Gunnarsson 

framkvæmdastjóri Dohop reiknar með að fyrirtækið muni verða af 60-80 miljónum 

króna á árinu 2017 sem er talsvert miðað við að velta fyrirtækisins var á síðasta ári 

um 300 miljónir króna veltu. Til þess að stemma stigu við minnkandi tekjur hefur 

fyrirtækið tekið á það ráð að færa hluta kostnaðar erlendis með því að segja upp 

starfsfólki Íslandi og ráða frekar starfsfólk í Austur-Evrópu (Vísir.is, 2017).  
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6.4	  	  Afbókanir	  	  

Á undanförnum mánuðum á árinu 2017 hefur komið til þess að a.m.k. tveir 

ferðaheildsalar hafi afbókað gistiherbergi á Íslandi því þau eru orðin of dýr. 

Ferðaheildsalar bóka ferðir fram í tímann og því hefur núverandi gengisstyrking 

neikvæð áhrif á tekjur þeirra. T.a.m. afbókaði viðskiptavinur ferðaskrifstofunnar 

Kötlu DMI sem er einnig endursöluaðili, 7.500 gistinætur fyrir 1.100 þýska 

ferðamenn sem áttu að ferðast landsins vorið 2018. Pétur Óskarsson, 

framkvæmdastjóri Kötlu DMI hafði þetta að segja um afbókanirnar: 

„Þetta er soldið tónninn sem við erum að fá til baka af heildsölumarkaðnum, 

að Ísland er orðið of dýrt 2018 og margir sem hafa verið að sinna því mjög vel 

undanfarin ár, ætla að einbeita sér að einhverju öðru núna“ (Pétur 

Óskarsson, 2017). 

 

Pétur vill meina að þær ferðaskrifstofur sem Katla DMI eigi viðskipti við vilji líta á 

ódýrari kosti og nefnir sem dæmi að verð á ferðum til Noregs hafi lækkað (RÚV, 

2017).  Í mars 2017 bárust fréttir af því að ferðaheildsalan Obeo Travel í Osló hafi 

afbókað um 1.500 pakkaferðir til Íslands sumarið 2017. Rannveig Snorradóttir, 

framkvæmdastjóri Obeo Travel sagði að uppselt hafi verið í nær allar sambærilegar 

ferðir síðasta sumar (RÚV, 2017). Þó svo að eitthvað hafi verið um afbókanir er ekki 

þar með sagt að eftirspurn eftir gistingu hafi dregist saman. 

 

6.5	  	  Fyrri	  rannsóknir	  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá árinu 2014 skiptir 

flugframboð höfuðmáli fyrir komur erlendra ferðamanna til lítilla eyríkja á meðan að 

gengisáhrifin vega minna. Lítil eyríki eins og Ísland eru háð flugsamgöngum og eru 

þannig settar ákveðnar skorður varðandi fjölgun ferðamanna.  Umtalsverð aukning 

hefur verið á flugframboði til landsins og sem hefur stuðlað að fjölgun ferðamanna og 

er það ljóst að hægja taki á fjölgun ferðamanna ef flugframboð minnkar 

(Greiningardeild Arion banka, Ferðamannalandið Ísland: Draumaland eða 

Djöflaeyja?, 2016). Samkvæmt rannsóknum sem gerðar voru á ferðaþjónustu í 

Ástralíu hefur gengi gjaldmiðla minniháttar áhrif á val ferðamanna á áfangastað og 

ferðakaup, en hins vegar hefur gengið meiri áhrif á útgjöld ferðamanna á 

áfangastaðnum sjálfum (WTTC, 2016). 
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Niðurstöður annarrar rannsóknar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sýna að hreyfingar í 

gengi gjaldmiðils þess lands sem ferðamaðurinn kemur frá hafa oft ekki síður áhrif en 

gengishreyfingar gjaldmiðils þess lands sem ferðast er til. T.a.m. hafa ferðir 

Íslendinga til útlanda stóraukist samhliða hækkun gengis krónunnar undanfarin 

misseri. Einnig hefur mestur vöxtur undanfarið verið í ferðamönnum hingað til lands 

frá þeim þjóðum sem hafa verið að upplifa gengishækkun sinnar heimamyntar. Má 

þar nefna Bandaríkjamenn en þeim fjölgaði um 71% á síðasta ári og eru fjölmennastir 

ferðamanna hér á landi um þessar mundir. Að sama skapi hefur norskum 

ferðamönnum fækkað síðastliðin tvö ár sem má væntanlega rekja að einhverju leyti til 

mikillar gengislækkunar norsku krónunnar. Norska krónan hefur lækkað nokkuð 

skarpt frá upphafi árs 2013 og hefur gengið farið úr 23,2 krónum niður í 13,4 krónur á 

árinu  2016 m.a. vegna olíuverðsþróunar (Íslandsbanki, 2017).  

	  

Corgel, Lane og Walls (2013) rannsökuðu áhrif gengisbreytinga á eftirspurn eftir 

hótelherbergjum í Bandaríkjunum yfir tímabilið 1992 til 2012 og voru niðurstöður 

þeirra skýrar. Gengi gjaldmiðla hefur marktæk en þó minniháttar áhrif á uppsafnaða 

eftirspurn eftir hótelherbergjum á landsvísu en þegar sundurliðuð gögn eru skoðuð 

leiddi það í ljós að gengi gjaldmiðla hefur sterk áhrif á eftirspurn eftir hótelum í efri 

verð- gæðaflokkum en aftur á móti mun minni áhrif á hótel í lægri verðflokkum. 

Gengisáhrifin eru sterkust hjá hótelum efri verðflokkum í borgum með 

alþjóðaflugvöll sem skýrist líklega af því að slíkar borgir laða frekar að sér erlenda 

ferðamenn en aðrar borgir. 

 

 

6.6	  	  Viðbrögð	  við	  gengisáhættu	  
Fyrirtæki í ferðaþjónustu og þ.á.m. hótel og gistiheimili geta brugðist við 

gengisáhættu með ýmsu móti og verða helstu þættir í þessum kafla taldir upp. 

 

6.6.1	  	  Samræming	  á	  milli	  tekna	  og	  kostnaðar	  í	  erlendri	  og	  innlendri	  mynt	  
Fyrirtæki sem hafa hluta tekna og kostnaðar í erlendri mynt geta freistað þess að 

breyta þeim hlutföllum til að fá betra samræmi á milli erlendrar og innlendra mynta. 

Þau gætu fært tekjur sínar úr erlendri mynt í íslenskar krónur og fært þannig 

gengisáhættuna á aðra, t.d. ferðaskrifstofur. Sum hver ferðaþjónustufyrirtæki hafa 

kost á því að færa verðlagningu sína yfir í krónur hvort sem starfsemi þeirra er 
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eingöngu innanlands eða einnig erlendis. Fyrirtæki sem hafa starfsemi erlendis eins 

og flugfélög þurfa að selja þjónustu sína í mynt viðkomandi lands. Það gæti verið 

vandmeðfarið að breyta samsetningu kostnaðar því suma framleiðsluþætti, eins og t.d. 

vinnuafl gæti verið erfitt að kaupa erlendis frá. Sum fyrirtæki geta mætt gengisáhættu 

með því að hafa hluta lánsfé í erlendri mynt. Þegar gengi krónunnar styrkist dragast 

tekjur í erlendri mynt saman í krónum talið en um leið lækka vaxtagreiðslur og 

afborganir af erlendu lánunum í krónum talið (Hagfræðistofnun HÍ, 2006). 

 

6.6.2	  	  Gengisvarnir	  
Í flestum löndum hafa fyrirtæki í inn- og útflutningi nýtt sér gengisvarnir til að draga 

úr gengisáhættu. Þær fela í sér notkun framvirkra gjaldmiðlasamninga, 

skiptasamninga og valréttarsamninga til að læsa inni breytingar á gengi (Mbl.is, Nýta 

ekki gengisvarnir, 2003). Framvirkir samningar henta fyrirtækjum sem eru með tekjur 

í einni mynt en gjöld í annarri. Með því að selja tekjumyntina framvirkt má draga úr 

óvissu vegna gengishreyfinga fram að þeim tíma sem gjöldin eru greidd 

(Íslandsbanki, e.d.). Jón Karl Ólafsson (2008) þáverandi formaður Samtaka 

ferðaþjónustunnar  hélt erindi á iðnþingi árið 2008 og fjallaði hann m.a. um 

gengisvarnir. Hann vildi meina að gengisvarnir væru mjög dýrar og flóknar, 

sérstaklega þegar gengissveiflur eru eins miklar og þær eru á Íslandi.  

 

Í rannsókn Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2006 kemur fram að 

ferðaskrifstofur noti gengisvarnir markvissast af  öllum ferðaþjónustufyrirtækjum því 

mesta misvægið milli tekna og gjalda er hjá þeim.  Þó eru dæmi um að 

ferðaþjónustufyrirtæki nýti sér hvorki gengisvarnir né erlenda lántöku til að verjast 

gengisáhættu jafnvel þótt að það gæti reynst happadrjúgt. Þau fyrirtæki eru oftar en 

ekki í minni kantinum og má því velta því upp hvort að sérhæfð fjármálastjórnun af 

því tagi sé erfiðari fyrir minni fyrirtæki (Hagfræðistofnun HÍ, 2006).  
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7.	  	  Viðtöl	  við	  fjármálastjóra	  gistifyrirtækja	  
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar. Viðtöl voru 

tekin við fjóra einstaklinga sem starfa við fjármálastjórnun hjá ólíkum hótelum og 

gistiheimilum.  Viðmælendur voru valdir til að endurspegla ólíkar stærðir þeirra 

gistifyrirtækja sem þeir starfa hjá. Fullrar nafnleyndar er bæði gætt hjá viðmælendum 

og fyrirtækjum þeirra.  

 

• Viðmælandi 1 starfar hjá hótelkeðju (hér eftir „H1“) sem er stærsta fyrirtækið 

af þeim fjórum sem viðmælendur starfa hjá. 

• Viðmælandi  2 starfar hjá hótelkeðju (hér eftir „H2“) og er næststærsta 

fyrirtækið af þeim fjórum sem viðmælendur starfa hjá. 

• Viðmælandi 3 starfar hjá fyrirtæki 3 (hér eftir „H3“) sem rekur bæði hótel og 

gistiheimili og er þriðja stærsta fyrirtækið af þeim fjórum sem viðmælendur 

starfa hjá. 

• Viðmælandi 4 starfar hjá fyrirtæki 4 (hér eftir „H4“) sem rekur gistiheimili og 

er minnsta fyrirtækið af þeim fjórum sem viðmælendur starfa hjá. 

 

Við greiningu gagna voru svör viðmælenda greind í sex meginþemu. Með 

þemagreiningu komu í ljós ákveðin sex atriði sem viðmælendur áttu sameiginleg. Í 

fyrsta hluta er farið yfir þá gengisáhættu sem fyrirtæki viðmælenda búa við, annar 

hluti fjallar um gengisvarnir fyrirtækjanna, þriðji hluti fjallar um skattabreytingar, 

fjórði hluti er um áhrif gengisstyrkingar krónunnar, fimmti hluti fjallar um að Ísland 

sé mögulega að verða of dýrt fyrir ferðamenn og sjötti og síðasti hlutinn er um 

stöðugleika í rekstri. 

 

 

7.1	  	  Gengisáhætta	  
Fyrirtæki búa við beina gengisáhættu ef tekjur þeirra eru ekki í sama gjaldmiðli og 

gjöld sem getur leitt til gengishagnaðar eða gengistaps. H1, H2 og H4 eru að hluta til 

með tekjur í erlendri mynt og nær allan rekstrarkostnað í íslenskum krónum og þar af 

leiðandi búa þau við gengisáhættu. Viðmælendur 1, 2 og 4 sögðu að gengistap hafi 

verið í rekstri fyrirtækja þeirra sem skýrist að mestu leyti af gengishækkun krónunnar.  

Gengistap á árinu 2016 hjá H1 var meira en Viðmælandi 1 gerði ráð fyrir og hann 

sagði eftirfarandi: 
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„Við höfum mælt hvað við höfum orðið af miklum tekjum og ég hefði 

sannarlega viljað hedgað (varið) mig fyrir þessari styrkingu árið 2016 en það 

sá það enginn fyrir“.  

 

Það getur ekki komið til bókhaldslegs gengistaps hjá H3 því að bæði tekjur þess og 

gjöld eru alfarið í krónum. Almenn gengisáhætta er ávallt fyrir hendi hjá öllum 

útflutningsfyrirtækjum hvernig sem tekjur og gjöld eru samsettt eftir gjaldmiðlum því 

að gengisstyrking krónunnar getur haft neikvæð áhrif á eftirspurn eftir vöru eða 

þjónustu þeirra. Hins vegar getur gengislækkun krónunnar haft jákvæð áhrif á 

eftirspurnina. 

7.1.3	  	  Tekjur	  og	  kostnaður	  
Sölutekjur af gistingu hjá fyrirtækjum viðmælenda eru ýmist í krónum eða evrum en 

H1 og H2 eru þó einnig með sölu í bandarískum dollurum í mjög litlum mæli. 

Samsetning tekna fyrirtækjanna eftir gjaldmiðlum er ólík eftir stærð þeirra en stærri 

tvö fyrirtækin, H1 og H2 eru með meirihluta tekna í evrum en minni fyrirtækin, H3 og 

H4 eru mestmegnis með tekjur í krónum. Rekstrarkostnaður allra fyrirtækjanna er 

nánast allur í krónum.  

Til að leggja mat á gengisáhættu sem er til staðar hjá hverju fyrirtæki fyrir sig er hægt 

að bera saman hlutfall tekna við kostnað sem fellur til í erlendri mynt. Það lítur út 

fyrir að H2 búi við mestu gengisáhættuna í samanburði við hin þrjú fyrirtækin þar 

sem mesta misvægið á milli hlutfalls tekna og kostnaðar í erlendri mynt er hjá H2. 75-

80% tekna fyrirtækisins er í erlendri mynt á móti 5-7% kostnaðar og er því misvægið 

á bilinu 68-75%. Gengisáhætta H1 er næstmest þar sem um 60%  tekna þess er í 

erlendri mynt á móti 0% kostnaðar en H4 býr við talsvert minni gengisháhættu en 

tekjur þess eru um 26% í erlendri mynt á móti 0% kostnaðar.  H3 býr hins vegar ekki 

við beina gengisáhættu því bæði tekjur þess og rekstrarkostnaður er allt í krónum og 

því bera viðskiptavinir þess alla gengisáhættuna.  

	  
Tafla	  7	  .	  Misvægi	  á	  milli	  tekna	  og	  gjalda	  í	  erlendri	  mynt	  hjá	  gistifyrirtækjum	  viðmælenda	  
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Viðmælandi 3 segir H3 hafi alla tíð verið með allar sínar tekjur í krónum  því að 

rekstrarumhverfið er stöðugra með krónu. Auk þess vill hann meina að hótel séu ekki 

eins tilbúin að gefa tilboð og selja í erlendum gjaldmiðlum sem ætla má að sé vegna 

aukinnar gengisáhættu. Viðmælandi 2 tók undir þetta og sagði að margir 

samkeppnisaðilar sé komnir yfir í íslenskar krónur og það er örugglega mismikil 

ánægja á meðal ferðaskrifstofa með það því erlendar ferðaskrifstofur vilja eiga 

viðskipti í erlendri mynt. H3 er í viðskiptum við sömu ferðaskrifstofur ár eftir ár og 

segir Viðmælandi 3 segir að þær hafi hingað til ekki óskað eftir að eiga viðskipti við 

fyrirtækið í öðrum gjaldmiðli en krónu. Það er athyglisvert því viðskiptavinir þess 

bera alla gengisáhættuna og eru að upplifa töluverða verðhækkun í sínum eigin 

gjaldmiðli vegna gengishækkunar krónunnar. Það má ætla að það sé auðveldara fyrir 

litlu fyrirtækin, H3 og H4 að semja við ferðaskrifstofur í krónum þar sem þau eru með 

talsvert minna framboð af herbergjum og selja því út herbergi í minna magni heldur 

en H1 og H2. 

 

En þó svo að H3 sé með allar tekjur í krónum er það ekki laust við gengisáhættu. 

Þegar gengissveiflur eiga sér stað fara þær beint út í verðlagið mælt í öðrum 

gjaldmiðlum. Gengishækkun krónunnar hækkar því verð samstundis til erlendra 

ferðamanna sem gæti mögulega dregið úr eftirspurn þeirra. Viðmælandi 3 talaði um 

áhrif gengis á H3: 

„Áhrifin eru þau til langs tíma að það er meiri óvissa um bókanir, það verður 

til þess að við erum varkárari í hækkunum. Hækkanir voru hins vegar 

ákveðnar síðasta haust. Semsagt eins og er skilar það sér í meiri óvissu um 

framtíðarbókanir og um viðbrögð framtíðar ferðamanna við gengisþróun“ 

(Munnleg heimild, Viðmælandi 3). 

 

7.1.4	  	  Sala	  til	  ferðaskrifstofa	  og	  almenn	  viðskiptavina	  
Viðskiptavinir hótela og gistiheimila eru annað hvort ferðaskrifstofur eða almennir 

viðskiptavinir. Mesta gengisáhættan er þegar gerðir eru langtímasamningar við 

ferðaskrifstofur á einhverju ákveðnu verði í erlendri mynt. Áhættan er meiri eftir því 

sem lengri samningarnir eru. Viðmælandi 1 sagði: 

Eitt er það að þú ert að semja við ákveðna ferðaheildsala fram í tímann með 

hópana um eitthvað fast evruverð. Síðan er gengisáhættan mismikil, ef 

viðskiptamódelið byggist einvörðungu á þessu þá er þetta gríðarlega vont. 
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Viðmælandi 2 tók í sama streng: 

…“viðskiptamennirnir[ferðaskrifstofurnar]þurfa að fá föst samningsverð fram 

í tímann. Þá erum við kannski með 20% gengisfall og þeir eru með verð í 

evrum sem er orðið 20% lægra fyrir okkur. Það er það sem er erfiðast“. 

 

Sala til almennra viðskiptavina fer aðallega fram á vefsíðum gististaðanna og 

bókunarvélum. Viðmælendur 1 og 2 nefna að hjá þeirra fyrirtækjum sé notuð 

verðstýring til að fá hærri bókanir með lækkuðu herbergjaverði og síðan vilja þau fá 

ákveðinn fjölda bókana á hæsta verði og þá loka þau jafnvel á sölu tímabundið fyrir 

ákveðið tímabil.   Gengisáhætta er einnig til staðar í almennri sölu en fyrirtækin geta 

betur stjórnað sölunni með tekjustýringu og haft söluna styttra fram í tímann. 

 

Viðmælendur voru spurðir um hvernig salan á gistiherbergjum skiptist eftir 

ferðaskrifstofum og almennum viðskiptavinum og það kom í ljós að litlu 

gistifyrirtækin, númer 3 og 4 eru meira í viðskiptum við ferðaskrifstofur heldur en þau 

stóru, H1 og H2.  Um 70% af sölu H3 er til ferðaskrifstofa og um 90% af sölu H4 er 

til ferðaskrifstofa. 30-40% af sölu H1 er vegna sölu til ferðaskrifstofa. Viðmælandi 2 

segir að hlutfallið af bókunum til lengri tíma sé ekki hátt og því vill hann meina að 

fyrirtækið sé langmest að horfa á skammtímagengisáhættu. En tölulegar upplýsingar 

um söluskiptingu eftir ferðaskrifstofum og almennrar sölu G2 fengust ekki frá 

Viðmælanda 2. Það má ætla að stærri hluti sölu H3 og H4 séu langtímasamningar en 

H1 og H2 setji meiri áherslu á að tekjustýra sölu til almennra viðskiptavina.   

 

7.1.5	  	  Verðskrá	  og	  bókunarfyrirvari	  og	  hvenær	  tekjur	  berast	  
Gistifyrirtækin fjögur gefa út verðskrár sem gilda í á bilinu eitt til eins og hálfs árs. 

Viðmælandi 1 sagði að H1 hafi stytt gildistíma verðskráa hótela sinna úr 18 mánuðum 

í 14 og dregið úr sölu til lengri tíma og því að gengisáhættan í dag sé það mikil. Hann 

sagði:  

„Það er engin launung á því að menn [ferðaskrifstofurnar] eru búnir að suða 
um verð haustið 2018 frá því í byrjun árs. Við ætlum ekkert að gefa það út 
fyrir en júní á þessu ári“.  
 

Það er greinilegt að ferðaskrifstofur setja þrýsting á gistifyrirtækin að gefa þeim verð 

sem fyrst og Viðmælendur 1, 2 og 3 segja að ferðaskrifstofurnar taki frá herbergi 
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lengra fram í tímann án þess þó að vera komin með verð. Viðmælandi 2 talaði um 

ferðaskrifstofurnar þegar þær taka frá herbergi án verða: 

„Þeir (ferðaskrifstofurnar) vita ekki hvað verðin verða, þeir vita það að það 
verður hækkun og þeir verða bara að bregðast við því þá“.  
 

Gengisáhætta er til staðar þegar að gistifyrirtæki tekur á móti bókun á verðlögðu 

herbergi í erlendri mynt og þangað til að það fær greitt fyrir það. Það má gera ráð fyrir 

að gengisáhættan sé meiri eftir því sem lengri tími líður til greiðslunnar frá 

viðskiptavini. Viðskiptavinir hótela og gistiheimila greiða fyrir herbergin sín að 

lokinni dvöl þeirra. Allir viðmælendur segja að almennir viðskiptavinir greiða 

reikning þegar þeir yfirgefa gististaðinn en ferðaskrifstofur fá sendan reikning að 

lokinni dvöl viðskiptavina sinna með nokkurra vikna greiðslufresti.  

Greiðslufresturinn bætist þá ofan á þá gengisáhættu sem er til staðar. 

	  
7.2	  	  Gengisvarnir	  
Viðmælendur töluðu um hvaða aðferðir fyrirtæki þeirra beita til að draga úr 

gengisáhættu og benda svör þeirra til þess að það sé meiri umræða innan tveggja stóru 

gistifyrirtækjanna þeirra um gengismál og hvernig þau eigi að haga rekstri sínum með 

tilliti til gengisáhættu.  

 

7.2.1	  	  Tekjur	  og	  kostnaður	  í	  sömu	  mynt	  
Með því að ná betra samræmi á þeim hluta tekna og kostnaðar sem fellur til í erlendri 

mynt er hægt að draga úr gengisáhættu. H3 býr ekki við beina gengisáhættu af því að 

tekjur og kostnaður þess eru bæði í íslenskum krónum og segir Viðmælandi 3 að þar 

af leiðandi búi H3 ekki við gengisáhættu. H1, H2 og H4 eru með tekjur að hluta til í 

evrum og mögulega geta þau hagrætt hjá sér í rekstri og fært söluna meira yfir í 

krónur. En það má áætla á þessum tímum að það sé vandasamara vegna sterkrar stöðu 

krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum.  

 

7.2.2	  	  Lánsfjármögnun	  í	  erlendri	  mynt	  
Fyrirtæki sem eru með tekjur í erlendri mynt geta varið sig að einhverju leyti frá 

gengisáhættu með erlendri lánsfjármögnun. H1 og H4 verja sig að einhverju leyti með 

því að hafa hluta af lánsfjármögnun í evrum en öll lánsfjármögnun hjá H2 og H3 í 

krónum. Viðmælandi 1 sagði: 
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…þá höfum verið að hedga(verja) okkur með því að taka erlend lán, evrulán.  

Við eigum alltaf nóg af evrum til að borga af því . 

 

H2 er með 75-80% tekna í evrum en til að vega upp á móti gengissveiflum þá gæti 

fyrirtækið hagrætt og fjármagnað hluta af lánum í evru.  Aftur á móti er ekki ástæða 

fyrir H3 að taka erlend lán til að draga úr gengisáhættu því að tekjur þess eru allar í 

krónum. 

 

7.2.3	  	  Tekjustýring	  
Fyrirtæki geta minnkað gengisáhættu með því að draga úr langtímasamningum við 

ferðaskrifstofur og í staðinn að leggja áherslu á að tekjustýra sölunni á vefsíðu þeirra 

og bókunarvélum. Viðmælendur 1 og 2 nefndu að tekjustýring væri liður hjá þeirra 

fyrirtækjum í að mæta gengisáhættu. Í langtímasamningum eru viðskiptamenn með 

föst verð en Viðmælandi 1 sagði eftirfarandi um langtímasamninga: 

„Við höfum líka verið að breyta því þannig að hverfa meira frá þessum 

langtímasamningum, það er ekkert verið að gera nýja slíka samninga vegna þess að  

það er það mikil áhætta að selja þetta eitt og hálft ár fram í tímann eða bara ár fram 

í tímann“. 

 

Viðmælandi 1 segir jafnframt að það sé meira farið út í það að stýra sölunni: 

„Við erum með töluvert af gangandi traffík og daily rate (breytilegu verði) á vefnum 

og á bókunarvélum og við stýrum þessu og þetta er mikil tekjustýring á verðunum hjá 

okkur frá degi til dags“.  

 

	  
Með tekjustýringu er hægt að teygja á bókunum og Viðmælandi 2 talaði um 

bókanaþungann hjá H2: 

„Maður gæti mjög auðveldlega lokað sumrinu liggur við ár fram í tímann eins og 

staðan er í dag ef maður ætlaði ekki að tekjustýra. Venjulega er helmingur af 

bókunum að koma inn síðustu þrjá mánuðina og helmingurinn er að koma níu 

mánuði undan því ef við erum að horfa á 12 mánaða tímabil“. 

 

Þegar Viðmælandi 4 var spurður um hvernig H4 verji sig frá gengisáhættu minntist 

hann ekki á tekjustýringu og eins og fyrr segir býr H3 ekki við gengisáhættu.  En það 

má gera ráð fyrir að H3 og H4 séu samt að tekjustýra sölunni sinni þar sem þau eru 

skráð á helstu bókunarvélum þar sem tekjustýring er möguleg frá degi til dags.  



	  

	  42	  

 

7.2.4	  	  Framvirkir	  samningar	  
Ein leið fyrir fyrirtæki til að tryggja stöðugt gengi fram í tímann er gera framvirka 

samninga við banka til að festa gengið í sölusamningum í erlendum gjaldmiðli. H1 er 

eina fyrirtækið af þeim fjórum sem nýtir sér þessa tegund gengisvarnar en það gerir 

það í litlum mæli. Viðmælandi 1 sagði: 

„Við höfum líka verið að gera framvirka við samninga til þess að festa gengið á 

evrusamningum. Við kaupum framvirka samninga hjá bankanum en það er í litlu 

mæli. Við erum að prófa og fóta okkur áfram í þeim efnum en við munum væntanlega 

nýta það meira“. 

 

Þessir framvirku samningar hjá H1 hafa verið til skamms tíma en Viðmælandi 1 segir 

að þau hafi hugsað sér með næstu samningum að hafa þá lengri, í 12 eða 18 mánuði.  

Viðmælandi 2 segir að stefna H2 hefur verið að taka ekki þessa framvirku samninga. 

En hann sagði: 

„Það þarf að leggja fram mjög háar tryggingar og tæknilega séða borgar bankinn 

okkur vexti á það eitthvað smotterí. Það er mikill kostnaður við að leggja fram háar 

fjárhæðir í tryggingar sem er gallinn við það“. 

 

Gengi krónunnar sveiflast í báðar áttir og ef að kemur til þess að krónan veikist á 

samningstímanum þá finnst mönnum það vera fúlt að sögn Viðmælenda 1 og 2. Þrátt 

fyrir það telur Viðmælandi 1 að  það sé gott fyrir H1 að vera með framvirka samninga 

og sagði jafnframt: 

„Já, en samt sem áður, við skulum segja að ef gengið hreyfist í hina áttina þá finnst 

mönnum kannski skítt að hafa misst af því tækifæri að innleysa á hagstæðara gengi 

þó að í rekstrinum sértu að gera góða hluti þá er það inn í þjóðarsál okkar að ætla 

líka að fara að græða á genginu. Þetta þarf að komast í orðræðuna og marka sér 

stefnu í því þannig að menn átti sig á því að við erum bara að vinna með þennan 

rekstrarreikning og afkomu í rekstrinum Við erum ekki að spila á gengið, við ætlum 

að núlla áhættuna í rekstri“. 

 

Framvirkir samningar nýtast ekki H3 því það býr ekki við gengisáhættu og 

Viðmælandi 4 minntist ekki á að H4 geri framvirka samninga til að verja sig gegn 

gengissveiflum. Það má draga þá ályktun að það sé erfiðara fyrir minni fyrirtæki að 

gera framvirka samninga því það þarf að binda mikið fé í tryggingu.   
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7.2.5	  	  Ákvæði	  um	  riftun	  	  sölusamninga	  vegna	  verðbreytinga	  
Fyrirtæki geta verið með ýmis riftunarákvæði í sölusamningum sínum vegna breyttra 

aðstæðna sem hafa áhrif á verð. Stóru fyrirtækin, H1 og H2 eru með ákvæði sem ná til 

gengisbreytinga sem segir að ákveðin verðlækkun er nóg til að geta rift samningum. 

Viðmælendur 1 og 2 segja að fyrirtæki þeirra hafi ekki nýtt þessi ákvæði og að þau 

séu aðeins notuð sem neyðarúrræði. Viðmælandi 2 sagði þetta um riftunarákvæðið:  

„Helsta sem myndi gerast væri þá að við myndum einfaldlega segja upp samningum 

ef verðin eru of lág til framtíðar. Við ákváðum að gera það ekki í fyrra þrátt fyrir að 

það væri mikil styrking á stuttum tíma. Það er ákvörðun sem við myndum ekki taka 

nema það væri virkilega mikilvægt fyrir okkur“. 

 

Að sögn Viðmælenda 3 og 4 eru H3 og H4 ekki með nein riftunarákvæði í sínum 

sölusamningum vegna gengisbreytinga. 	  

 

7.2.6	  	  Fyrirframgreiðslur	  
Enginn af viðmælendum nefndi að fyrirframgreiðslur væri leið til að draga úr 

gengisáhættu. Viðmælandi 1 og Viðmælandi 2 nefndu að það tíðkist hjá  fyrirtækjum 

þeirra að hluti herbergjabókana frá ferðaskrifstofum sé greiddur fyrirfram. H1 og H1 

krefja stundum nýja viðskiptavini um fyrirframgreiðslu til að verja sig viðskiptalega 

en H1 og H1 hafa samt ekki krafist meiri fyrirframgreiðslu vegna hækkandi gengis 

krónunnar . Viðmælandi 2 talar um að dýrustu langtímabókanir frá ferðaskrifstofum 

séu fyrirframgreiddar og þess vegna sé gengisáhættan hjá H2 meiri til skamms tíma. 

H1 býður almennum viðskiptavinum sínum  á vefsíðu sinni upp á greiða strax fyrir 

gistingu við bókun en sá valkostur er lítið nýttur. Viðmælandi 1 sagði þetta: 

Þau herbergi sem eru á afslætti því það er greitt strax eru líka non-refundable og því 

geta gestir ekki afbókað eða breytt þeim bókunum. Það koma alltaf inn nokkrar 

bókanir á dag sem eru greiddar strax og non-ref en hitt er þó mun algengara“ 

(munnleg heimild, Viðmælandi 1). 

 

Það má færa rök fyrir því ef að hótel og gistiheimili fá greitt í meira mæli fyrirfram  

minnki það gengisáhættu þeirra því tíminn er þá mun skemmri frá bókun til greiðslu. 
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7.3	  	  Skattabreytingar	  
Öll gistifyrirtækin nema H3 eru með ákvæði í sölusamningum um verðhækkanir sem 

tekur til skattabreytinga. Ef stjórnvöld boða skattabreytingar með stuttum fyrirvara 

geta þau gistifyrirtæki hækkað verð í útgefinni verðskrá til ferðaskrifstofa sem nemur 

þeim skattabreytingum. Viðmælandi 4 telur nauðsynlegt að hafa riftunarákvæði vegna 

skattabreytinga: 

„Stundum er fyrirvarinn stuttur frá yfirvöldum varðandi skattabreytingar og því er 

þetta nauðsynlegt“.   

 

Gistináttaskattur verður hækkaður á árinu 2017  og segir Viðmælandi 2 að núverandi 

verðskrá H2 til kúnna þeirra hækki vegna þess. En H2 nýtti sér aftur á móti ekki 

ákvæðið þegar gistináttaskatturinn var fyrst settur árið 2012. Þá kom sú hækkun með 

næstu verðskrá. H3 er ekki með riftunarákvæði í sínum sölusamningum vegna 

skattabreytinga og því getur komið til þess að fyrirtækið þurfi að bera kostnað ef 

skattabreytingar hafa áhrif á gildandi verðskrá til ferðaskrifstofa. Viðmælandi 3 sagði:  

„Þær skattabreytingar sem gerðar eru koma inn með næstu verðskrá því við erum 

með samning við ferðaskrifstofur. Þess vegna höfum við lagt áherslu á að 

skattabreytingar komi með löngum fyrirvara til þess að við þurfum ekki að bera 

kostnaðinn af því sjálf“. 

 
Eins og gefur að skilja þá líst Viðmælendum 1, 3, 4 líst illa á fyrirhugaðar 

virðisaukaskattsbreytingar á næsta ári en viðmælandi 2 svaraði ekki spurningum um 

þær skattabreytingar. Viðmælendum 3 og 4 telja að það sé ekki hægt að hækka skatta 

á ferðaþjónustuna. Viðmælandi 4 telur að Ísland sé komið að þolmörkum verðlega séð 

og þar af leiðandi myndi skattahækkun hafa neikvæð áhrif á bókanir H4. Viðmælandi 

3 sagði þetta um skattabreytinguna: 

„Hún er afleit jafnvel þó að ár sé í hana. Vegna gengisins er ekki hægt að leggja 

hana ofan á verðskrána. Síðan finnst mér of bratt að setja hana á í einu stökki vegna 

gengis og því þeir sem eru að byggja upp eins og margir hafa verið að gera síðustu 

misserin gerðu ráð fyrir ákveðnum tekjum næstu árin til að greiða niður 

framkvæmdir sem koma til með að minnka við skattbreytinguna“. 

Viðmælandi 1 tók undir með Viðmælanda 3 að skattabreytingin muni hafa áhrif á 

fjárfestingaráform þess: 

„Við erum að byggja og erum með áform um að byggja á fleiri stöðum lengra inn í 

framtíðina Við erum að setjast niður og viljum aðeins sjá hvort að þessar hækkanir á 
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virðisaukaskatti  og annað hvort það raunverulega gerist með þessum hætti og 

hvernig túrisminn tekur við því. Það teygir aðeins á fjárfestingaráformum inn í 

framtíðina hjá okkur. Við flýtum okkur hægar, við getum sagt það“. 
 

Eins og fyrr sagði þá svaraði Viðmælandi 2 ekki spurningum um fyrirhugaðar 

virðisaukaskattsbreytingar en almennt séð líst honum illa á skattahækkanir á 

ferðaþjónustu: 

„Ég myndi fara varlega ef þú ætlar t.d. að setja nýja skatta. Ætlarðu þá að setja nýja 

skatta til að ferðamenn verða of fáir og síðan ætlarðu að breyta sköttum eftir ár og þú 

heldur áfram í einhverri hringavitleysu. Það er einmitt ekki stöðugleiki“. 

7.4	  	  Eftirspurn	  hefur	  ekki	  minnkað	  
Viðmælendur töluðu allir um að uppgangur væri hjá þeirra gististöðum og sögðu þeir 

að eftirspurn eftir gistingu væri mikil, gistinóttum hafi fjölgað og herbergjanýting hafi 

aukist undanfarin ár. Þrír viðmælendur af fjórum töluðu um að flestir gististaðir þeirra 

hafi verið nánast fullbókaðir, þá sérstaklega á sumrin. Árstíðasveiflum fer þó 

minnkandi og sagði Viðmælandi 2 að herbergjanýting á hótelum þeirra fari yfir 90% 

en er aðeins lægri í örfáa mánuði á ári. Fjármálastjóri 1 segir að hótelin á 

höfuðborgarsvæðingu hafa ekki náð að anna eftirspurn eftir gistingu og að vissu leyti 

hafa heimagistingar hjálpað til. Viðmælandi 3 lýsir uppganginum hjá H3:  

„Það er búið að vera gjörsamlega fullt hjá okkur og breytingin er sú að það liggur 

við að það þurfi ekki að auglýsa. Það er aukning ár frá ári án þess að hafa fyrir því 

og aukningin hefur verið hvað mest yfir vetratímann síðustu 3-4 ár“.  

 

Viðmælandi 2 og Viðmælandi 4 segja að ferðamenn kvarti yfir því að það sé dýrt á 

Íslandi og telja þeir að ferðmenn minnki eyðsluna eftir því sem að gengi krónunnar 

hækkar. Viðmælandi 4 nefnir að Bretar kvarti sérstaklega yfir verðlaginu sem kemur 

lítið á óvart því krónan hefur styrkst meira gagnvart breska pundinu en öðrum 

viðskiptagjaldmiðlum. Verðlag á Íslandi hefur reyndar lengi þótt vera hátt og sagði 

Viðmælandi 2 að á hverju ári kvarti viðskiptavinir yfir að verð þeirra séu of há. 

 

Þrátt fyrir að erlendir ferðamenn séu að upplifa mikla verðhækkun að undanförnu, 

hefur ekki dregið úr eftirspurn eftir gistingu hjá gistifyrirtækjunum fjórum. Þess ber 

þó að geta að umræða um hvort að eftirspurn hafi minnkað að undanförnu hjá H4 kom 

ekki upp í viðtali við Viðmælanda 4. En ætla má að eftirspurn hafi ekki minnkað 

heldur hjá H4 því hann sagði að á síðustu árum hafi eftirspurnin aukist á ári hverju.  

Viðmælandi 2 svaraði hvort að eftirspurnin hafi minnkað hjá H2: 
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„Nei við höfum ekki séð það ennþá. Ég myndi ekki halda að þessi gengisaukning væri 

farin að hafa áhrif hvort sem er núna. En það gæti vel verið eftir sex mánuði að ég 

segi eitthvað annað, sérstaklega ef þetta heldur áfram“. 

 

Viðmælandi 2 sér ekki heldur fram á  að herbergjanýting á gististöðum H2 verði lægri 

en í fyrra. Viðmælandi 1 sagði að það séu margar aðrar breytur sem hafa áhrif á 

eftirspurn eins og t.a.m. talaði fjármálastjóri 3 um að Ísland hefði mikið aðdráttarafl 

og Viðmælandi 4 tók í sama streng er hann sagði: 
 „Það sem bjargar okkur er að Ísland er hip og kúl í dag“.  
 
 
7.5	  	  Ísland	  er	  mögulega	  að	  verða	  of	  dýrt	  
Allir viðmælendur lýstu yfir áhyggjum af ferðaþjónustunni vegna styrkingu íslensku 

krónunnar og fyrirhugaðra skattahækkana en óvissa er á meðal viðmælenda um hvaða 

áhrif frekari verðhækkanir hafa á erlenda ferðamenn. Sú hætta er til staðar að Ísland 

verði of dýr áfangastaður og að ferðamönnum fari að fækka. Viðmælandi 2 sagði: 

„Langtímaáhættan er sú að Ísland verði of dýrt fyrir túrista. En varðandi gengið er 

aðallega hættan að allir verði of dýrir, ekki bara við verðum of dýrir“.  

 

  Viðmælandi 1 talaði um að á einhverjum tímapunkti gæti dregið úr eftirspurn: 

„Þannig sjáum við að eftirspurnin eftir landinu er gríðarleg en hvar verður 

þessi vendipunktur, hvenær erum við búin að ofbjóða?“ 

 

Viðmælandi 2 sagði: 

„Við eigum mjög erfitt með að segja til um hvað gerist, við höfum aldrei fengið 

þennan fjölda ferðamanna áður. Við þekkjum ekkert áhrifin, Mikil gengisstyrking 

gæti haft lítil áhrif en hún gæti líka haft mikil áhrif. Við bara vitum það ekki“. 

 
Viðmælandi 4 telur að Ísland sé komið að þolmörkum verðlega séð og að krónan 

megi ekki styrkjast mikið meira og að auki hefur hann verulegar áhyggjur af 

fyrirhuguðum virðisaukaskattshækkunum og sagði hann: 

„… aðstæður eru bara erfiðar á allan hátt og viðkvæmar í dag vegna gengis“ 

(Viðmælandi 4, munnleg heimild). 

 
Viðmælandi 3 hefur áhyggjur af verðlaginu í landinu og segir að með frekari 

gengishækkunum gæti það alveg gerst að ferðamönnum fækki. Og hann sagði: 
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„Gengið það hefur áhrif það er alveg á hreinu. Það breytist kannski samsetningin af 

þeim ferðamönnum sem koma“. 

 

Viðmælandi 3 telur að þá myndu efnameiri ferðamenn koma frekar til landsins heldur 

en þeir efnaminni en eins og gefur að skilja hafa verðhækkanir minni áhrif á þá. En 

Viðmælandi 3 er samt nokkuð bjartsýnn fyrir hönd ferðaþjónustunnar: 

„Ég geri alveg ráð fyrir því að það séu bjartar horfur. Gengið er spurning 

náttúrulega en ég held að landið hafi það mikið aðdráttarafl og við erum svo lítil í 

rauninni. lítill hluti af öllum ferðamönnum í heiminum. Ef að allt verður gert rétt 

hérna megin á landinu þá ættum við að vera í góðum málum“. 

 

Það kom fram í samtölum við alla viðmælendur að uppbygging og fjárfesting væri hjá 

fyrirtækjum þeirra.  H1 og H4 eru að byggja við gististaði sína með tilheyrandi 

fjárfestingu, H4 er í fjárfestingum í innviðum sínum og H3 fjárfesti í nýju hóteli á 

síðasta ári. Viðmælandi 2 talaði um fjárfestingar og launkostnað í ferðaþjónustu: 

„Það eru rosalega miklar fjárfestingar í gangi og það þarf miklar fjárfestingar, mikið 

viðhald og kostnaður, mjög há laun eru núna á Íslandi“. 

 

Viðmælandi 1 tekur undir að launakostnaður sé hár um þessar mundir og segir að það 

hafa verið kjarasamningshækkanir.Það má velta því fyrir sér hvort ef rekstur einhverja 

gististaða muni þyngjast ef það kemur til þess að ferðamönnum fækki. 

 

 

7.6	  	  Stöðugleiki	  í	  rekstri	  
Það var rauður þráður í gegnum öll samtölin að viðmælendur eru að leita eftir meiri 

stöðugleika í rekstri gististaða sinna og ferðaþjónustunnar í heild sinni. Stöðugleikinn 

í rekstri virðist vera meiri hjá H3 en hjá hinum fyrirtækjunum þremur og segir 

Viðmælandi 3 að rekstrarumhverfið sé stöðugra með því að vera með allar tekjur í 

íslenskum krónum.  Viðmælandi 4 segir að gengissveiflur séu ekki til góðs og hann 

vill sjá meiri stöðugleika í rekstrarumhverfinu. Viðmælandi 1 talaði um að H1 sé að 

reyna auka stöðugleika í rekstri sínum með því að gera framvirka samninga:.  

„Þetta þarf að komast í orðræðuna og marka sér stefnu í því þannig að menn átti sig á því að 

við erum bara að vinna með þennan rekstrarreikning og afkomu í rekstrinum Við erum ekki 

að spila á gengið, við ætlum að núlla áhættuna í rekstri“. 
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Viðmælandi 2 talaði um það sem hann vill sjá í rekstri H2 og að ríkið þurfi að ýta 

undir stöðugleika: 

„Stöðugleiki, lág verðbólga og hægar gengisbreytingar eru það sem maður vill sjá. 

Þessi margumtöluðu ábyrgð í ríkisfjármálum sem skipta máli. Við erum að leita að 

eftir stöðugleika, ekki vexti og hruni. Við eigum það örugglega sameiginlegt með 

öllum rekstri á Íslandi. Og að ríkið ýti undir stöðugleika frekar en  að ýta undir 

einhverjar bylgjur“. 

 

Það má draga þá ályktun að rekstrarumhverfi gistifyrirtækis er stöðugra ef það getur 

sneitt hjá gengisáhættu eins og raunin er hjá H3.   

 

 

8	  	  Niðurstöður	  og	  umræður	  
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
 
8.1	  	  Gengisvarnir	  
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig hótel og gistiheimili verja sig frá 

gengisáhættu. Gistifyrirtæki sem reka hótel og gistiheimili geta farið nokkrar leiðir til 

að verja sig frá gengisáhættu í rekstri. Þau geta hagrætt í sínum rekstri og lækkað 

hlutfall sölu í erlendri mynt en það liggur í augum uppi ef að hótel og gistiheimili 

selja allt út í íslenskri krónu varpa þau gengisáhættunni yfir á viðskiptamennina sína. 

Það er hægara sagt en gert þar sem gistifyrirtæki eiga í viðskiptum við ferðaskrifstofur 

sem margar hverjar forðast að semja um verð í krónum. Hlutfall tekna sem falla til í 

erlendri mynt hjá stóru gistifyrirtækjunum H1 og H2 er afgerandi hærra en hjá þeim 

litlu, H3 og H4. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að lítil hótel og gistiheimili 

eigi auðveldara með að gera sölusamninga eingöngu í íslenskum krónum heldur en 

stór hótel þar sem þau eru með talsvert minna framboð af herbergjum og selja því út 

herbergi í minna magni heldur en H1 og H2. 

Hótel og gistiheimili minnka gengisáhættu með því að stytta langtímsamninga við 

ferðaskrifstofur og einnig að gera þá í minna mæli og í stað þess að leggja meiri 

áherslu á að tekjustýra almennri sölu á vefsíðum og bókunarvélum. Með tekjustýringu 

er hægt að teygja á bókunum, loka á ákveðin söluverð og að auki breytt verðum frá 

degi til dags.  
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Hótel og gistiheimili geta gert framvirka samninga við banka til að festa gengið í 

sölusamningum í erlendum gjaldmiðli til að lágmarka gengisáhættu. Þannig er dregið 

úr óvissu vegna gengishreyfinga fram að þeim tíma sem gjöldin eru greidd. Gengi 

krónunnar getur sveiflast í báðar áttir og ef að kemur til þess að krónan veikist á 

samningstímanum þá er líklegt að fyrirtæki verði af tekjum. Það bendir til þess að 

framvirkir samningar séu ekki notaðir í miklum mæli af gistifyrirtækjum en það má 

draga þá ályktun að það sé erfiðara fyrir minni gistifyrirtæki að gera framvirka 

samninga því það þarf að binda mikið fé í tryggingu.  Einungis eitt af fjórum 

gistifyrirtækjum í rannsókninni gerir framvirka samninga en það er í litlum mæli. 

Fyrirtæki sem eru með tekjur í erlendri mynt geta minnkað gengisáhættu í rekstri með 

erlendri lánsfjármögnun í sömu mynt og erlendu tekjurnar eru í.  Misvægið á milli 

tekna og gjalda sem fellur til í erlendri mynt verður þar af leiðandi minna.  

Gistifyrirtæki geta verið með ýmis riftunarákvæði í sölusamningum sínum vegna 

breyttra aðstæðna sem hafa áhrif á verð og þ.á.m. eru gengisbreytingar. Það bendir til 

þess að stærri gistifyrirtæki séu frekar með slík ákvæði í sölusamningum sínum heldur 

en þau minni sem segja að ákveðin verðlækkun vegna gengisbreytinga geri þeim 

kleift að rifta sölusamningum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar eru þessi ákvæði 

nýtt aðeins sem neyðarúrræði.  

Það væri hægt að draga verulega úr gengisáhættu í rekstri ef herbergjabókanir væru 

greiddar fyrirfram því þá er mun skemmri tími frá bókun til greiðslu. Stærri 

gistifyrirtæki krefjast fyrirframgreiðslu en þó aðallega til að verja sig viðskiptalega 

séð. Sum hótel bjóða almennum viðskiptavinum á vefsíðu sinni að greiða strax fyrir 

gistingu við bókun með afslætti, en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er sá 

valkostur lítið nýttur.  

8.2	  	  Gengisáhrif	  	  á	  ferðamenn,	  hótel	  og	  gistiheimili	  
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar virðist gengisstyrking krónunnar síðustu missera 

hvorki haft neikvæð áhrif á komur erlenda ferðamanna til landsins eða eftirspurn eftir 

herbergjum á hótelum og gistiheimilum. Hins vegar höfðu allir viðmælendur 

rannsóknar áhyggjur af því að sú gæti orðið raunin áður en langt um líður. Það er 

hægt að draga þá ályktun að aðrir þættir en gengi gjaldmiðla hafi meiri áhrif á bæði 

ferðamannafjölda sem kemur til landsins og eftirspurnina eftir herbergjum á hótelum 

og gistiheimilum. Síðustu sex ár hefur raungengi krónunnar styrkst sex ár í röð 
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samhliða undraverðum vexti í fjölda ferðamanna og má því telja líklegt að aðrir þættir 

hafi meiri áhrif á ferðamannastraum til landsins en raungengið. Ísland er vinsæll 

ferðaáfangastaðar og má gera ráð fyrir því að vinsældirnar hafi vegið upp á móti 

gengisstyrkingu krónunnar.  

Það bendir til þess að kaupmáttur erlendra ferðamanna hafi minnkað  hækkandi 

raungengi krónunnar því að meðaltalsneysla á hvern ferðamann sem heimsækir Ísland 

hefur minnkað að undanförnu. Í desember 2016 og á fyrstu fimm mánuðum ársins 

2017 hefur erlend kortavelta á hvern ferðamann minnkað miðað við sömu mánuði frá 

fyrra ári. Það ber saman við að raungengi krónunnar  miðað við hlutfallslegt 

neysluverð hækkaði snarplega frá þriðja ársfjórðungi 2016 til annars ársfjórðungs 

2017 eða um 21,5%.  

Gengi gjaldmiðla hefur tvenns konar áhrif á hótel og gistiheimili. Í fyrsta lagi hefur 

gengi íslensku krónunnar bein áhrif á afkomu gistifyritækja sem eru með tekjur í 

erlendri mynt en gengisstyrking krónunnar undanfarin ár hefur leitt til gengistaps í 

rekstri þeirra. Hins vegar þegar krónan veikist leiðir það til gengishagnaðar.  

 

Í öðru lagi er almenn gengisáhætta ávallt fyrir hendi óháð því hvort tekjur hótela og 

gistiheimila séu í erlendri mynt eða krónu því að gengisstyrking krónunnar gerir 

Ísland að dýrari áfangastað fyrir erlenda ferðamenn sem gæti mögulega dregið úr 

eftirspurn eftir gistiherbergjum á hótelum og gistiheimilum og jafnframt komum 

erlendra ferðamanna til landsins.  

 

Gengisáhætta í rekstri er til staðar þegar að gistifyrirtæki tekur á móti bókun á 

verðlögðu herbergi í erlendri mynt og þangað til að það fær greitt fyrir það. Það má 

gera ráð fyrir að gengisáhættan sé meiri eftir því sem lengri tími líður til greiðslunnar 

því að gengi gjaldmiðla hefur því meiri tíma til að sveiflast. Algengast er að 

viðskiptamenn, hvort sem það eru ferðaskrifstofur eða einstaklingar greiði fyrir 

herbergin að lokinni dvöl. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er mesta 

gengisáhættan hjá hótelum og gistiheimilum af langtímasamningum við 

ferðaskrifstofur sem bóka herbergi með allt að 18 mánaða fyrirvara á föstu verði. 

Gengi krónunnnar hefur verið í samfelldu styrkingarferli í fjögur ár hefur það leitt til 

gengistaps í rekstri hjá gistifyrirtækjum sem hafa tekjur í erlendri mynt. Evran er 
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algengasta erlenda tekjumyntin en krónan styrktist gagnvart evru t.a.m. um 19% á 

árinu 2017. 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar bendir til þess að stór hótel búi við meiri 

gengisáhættu í rekstri heldur en lítil því að stóru gistifyrirtækin H1 og H2  hafa mun 

meira misvægi á milli hlutfalls tekna og kostnaðar í erlendri mynt heldur en  litlu 

gistifyrirtækin H3 og H4. Það má ætla að því minna sem misvægið er þeim mun 

minni gengisáhætta er til staðar hjá tilteknu fyrirtæki.  

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er mesta ógnin sem steðjar að hótelum og 

gistiheimilum um þessar mundir og jafnframt ferðaþjónustunni í heild sinni er sú að 

Ísland verði of dýr ferðaáfangastaður. Þar af leiðandi gæti ferðamönnum fækkað og 

dregið úr eftirspurn eftir gistingu á hótelum og gistiheimilum. Verðlag á Íslandi er 

með því hæsta í heiminum og með frekari gengishækkun krónunnar og ef að 

fyrirhugaðar skattahækkanir verða að veruleika gæti dregið úr samkeppnishæfni 

Íslands að laða að sér ferðamenn. Hótel og gistiheimili standa í talsverðum 

fjárfestingum um þessar mundir sem felast í fjölgun gististaða og gistiherbergja á 

landinu öllu. Það eru vísbendingar um að offramboð sé nú þegar af bílaleigubílum hér 

á landi en spurningin er sú hvort að slíkt muni gerast í hótelgeiranum ef ferðamönnum 

færi að fækka.  

Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að óstöðugleiki skapast í rekstri gistifyrirtækja  

vegna gengissveiflna krónunnar. Stjórnendur gistifyrirtækja vilja sjá meiri stöðugleika 

í rekstri og reyna að draga úr gengisáhættu með gengisvörnum en það bendir til þess 

að hægt sé að ná fram meiri stöðugleika ef tekjur fyrirtækis eru í sömu mynt og gjöld 

þess.  
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10	  	  Viðauki	  
 
10.1	  	  Viðtalsspurningarlisti	  
 
Hver er heildarfjöldi herbergja á þínum gististað/gististöðum? 

 

Í hvaða gjaldmiðli verðleggið þið herbergin?  

 

Þurfið þið að breyta verðum á herbergjum vegna gengisáhrifa eða annarra óvæntra 

kostnaðarþátta? 

 

Hvernig semjið þið um verð við bæði íslenskar og erlendar ferðaskrifstofur og aðra 

milliliði? 

 

Hversu stór hluti af sölu ykkar er í gegnum ferðaskrifstofur og aðra milliliði? 

 

Hversu langt fram í tímann er hægt að bóka hjá ykkur hótelherbergi?  

 

Hvenær skilar greiðslan sér frá viðskiptavini ? 

 

Hvenær er þunginn í bókununum?   

 

Hefur það komið til tals innan þíns fyrirtækis að gera breytingar á bókunar- og 

greiðslufyrirkomulaginu?  

 

Telur þú að gengisáhrif séu stór áhrifaþáttur á ferðaþjónustu? 

 

Telur þú að gengi gjaldmiðla hafi áhrif eða geti haft áhrif á þitt fyrirtæki ? 

 

Hvernig getur fyrirtækið varið sig frá gengisáhættu? 

 

Getur fyrirtækið þitt rift samningi ef gengi breytist of mikið frá bókun til 

greiðsludagsetningu? 
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Hvernig meðhöndlið þið breytingar á skattheimtu yfirvalda sem snúa að rekstri 

hótelsins?  

 

Hvernig sérðu fyrir þér næstu ár í ferðaþjónustu almennt og stöðu gistifyrirtækja? 

 

Hversu stórar sveiflur þarf að vera til að það fari að skaða ferðaþjónustuaðila á 

Íslandi? 

 

Viltu sjá breytingar í viðskiptaumhverfinu á Íslandi sem gætu verið til hagsbóta fyrir 

þitt fyrirtæki og ferðaþjónustuna í heild sinni? 

 

Á íslenska þjóðin að halda í íslensku krónuna eða er ástæða til þess að skoða upptöku 

annars gjaldmiðils ? 

 

 


