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Inngangur 

   Síðastliðin ár hafa Fréttaaðilar fjallað mikið um hina miklu aukningu í vexti 

ferðarmannafjölda sem kemur til Íslands auk þess að fjallað hefur verið töluvert um 

síbreytilegt fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu.  

  Með þessari skýrslu munu höfundar vonast til þess að finna út hvort að 

ferðarmenn geti talist til einnar breytu á fasteignamarkaði og hafi þar af leiðandi almennt áhrif 

á fasteignaverð ásamt því að gefa almenningi betri skilning á þeim breytum sem hafa áhrif á 

fasteignaverð og hvernig ferðarmannafjöldi hefur verið að breytast á Íslandi. 

Áhersla verður lögð á að tengja þær breytur sem geta haft áhrif á fasteignamarkað við þróun í 

fjölda ferðarmanna á Íslandi, en þar má nefna helstu breyturnar: Mannsfjölgun, kaupmátt 

launa og raunvexti.  

Íslenski fasteignamarkaðurinn verður borinn saman við Ítalska fasteignamarkaðinn þar sem 

Ítalía er einn af 5 eftirsóttustu ferðarmannastöðum í heiminum. Ísland sem hefur nýlega 

byrjað að finna fyrir aukningu ferðarmanna er borið saman við Ítalíu sem hefur haft áratuga 

reynslu af ferðarmönnum og stendur ofarlega í huga ferðarmanna sem hafa áhuga á að ferðast 

til Evrópu.  

  Airbnb sem hefur þá sérstöðu að vera ein stærsta og þekktasta vefsíða heims þegar 

kemur að skammtímaleigu á húsnæði, verður skoðuð með þeim tilgangi að finna hvernig 

aukinn fjöldi „Airbnb íbúða“ , sem eru íbúðir sem leigðar eru ferðarmönnum gegnum vefsíðu 

Airbnb, hefur áhrif á fasteigna og leiguverð í Reykjavík.  

Farið verður út í það hvernig ferðarmaðurinn hefur þróast hér á landi með þeirri áherslu á að 

skoða hegðun ferðarmanna þ.e.a.s. hvert þeir sækja, hvaða samgöngumáta þeir velja til að 

komast til landsins, skoða hvernig þeir haga gistimöguleikum sínum meðan á dvöl þeirra 

stendur ásamt ástæðum á bak við ákvörðun þeirra um að koma til landsins.  

 

Í þessari rannsóknarritgerð verður leitast við finna helstu breytur sem hafa áhrif á 

fasteignaverð hér á Íslandi  og verður megináhersla lögð á að svara rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar sem er: „Hefur fjölgun ferðamanna áhrif á Íslenskan fasteignamarkað ?“   
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Aðferðafræði 

  Helstu mælitæki þessarar ritgerðarsmíðar eru tölulegar upplýsingar og heimildir 

fengnar á netinu bæði frá einkaaðilum og stofnunum. Til að nálgast allar helstu upplýsingar 

hvað varðar vísitölur, ferðamenn og aðrar nytsamlegar tölulegar upplýsingar verða fengnar af 

opinberum vefsíðum. Þær opinberu vefsíður sem notaðar eru við tölulega gagnaöflun eru 

síður á borð við Hagstofu Íslands, Stjórnarráð Íslands og Dubai Statistic Center.  

Reynt verður að hafa meirihluta heimildanna sem nýttar eru í ritgerðinni ritrýndar og  

til þess verður notast við vefsíðurnar leitir.is og scholar.google.com.  

Ritgerðin verður sett upp eftir apa staðlinum sem er alþjóðlegur staðall notaður af 

Háskóla Reykjavíkur. 

Útdráttur 

Í kafla 2 verður fjallað um þróun ferðamannaiðnarins á Íslandi, farið verður yfir könnun sem  

Ferðamálastofa lét framkvæma til að fá innsýni í hegðun ferðarmanna og öðlast betri skilning 

á bakgrunn þeirra ferðarmanna sem heimsækja Ísland ásamt hvaða ógnir standa í vegi fyrir 

frekari þróun ferðarþjónustu á Íslandi. Kaflinn mun einnig innihalda umfjöllun á þróun 

ferðarmannaiðnaðarins á Íslandi og erlendis þar sem listi hjá MasterCard yfir mest heimsóttu 

borgirnar af ferðarmönnum sem gista þar yfir nótt er notaður sem grunnur að erlenda 

kaflanum.  

 

Kafli 3 skiptist í umfjöllun um fyrirtækið Airbnb, hvaða áhrif íbúðir skráðar á 

vefsíðunni Airbnb hafa á íslenskan fasteignamarkað ásamt því að skoða hvaða áhrif íbúðir 

skráðar á vefsíðunni Airbnb hafa á íslenskan fasteignamarkað ásamt áhrif þeirra á 

fasteignamarkað erlendis þar sem borgirnar London og New York verða hafðar að leiðarljósi. 

 

Í kafla 4 verður fjallað um þær breytur sem hafa áhrif á fasteignamarkaði, almenn 

umfjöllun um deilihagkerfið og stutt umfjöllun um fasteignamarkaðinn á Ítalíu.  

 

Í lok hvers kafla verður stutt samantekt sem ætlað er að auðvelda lesandanum að skilja 

kaflann og auðvelda yfirlestur á ritgerðinni.  
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2. Ferðamannaþróun á Íslandi 

2.1 Breytingar í ferðarmannafjölda á Íslandi 

    Ferðamaður er sá einstaklingur sem heimsækir annað land en það sem hann er með 

fasta búsetu, sér til afþreyingar eða til að stunda viðskipti. 

  Samkvæmt gögnum frá Ferðamálastofnu, sem meðal annars safnar upplýsingum um 

fjölda erlendra ferðamanna sem heimsækja Ísland í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 

öðrum flugvöllum og skipinu Norrænu á vegum Smyril Line sem er með aðstöðu á 

Seyðisfirði. Á síðu hagstofunnar er hægt að sjá að 2.224.603 erlendir ferðamenn komu  til 

Íslands í þeim tilgangi að dveljast eða millilenda hér á landi.  Talning Hagstofunnar tekur til 

ferðarmanna sem stíga aldrei fæti út fyrir flugstöð Leifs Eiríkssonar og því gefa 

niðurstöðurnar ekki skýra mynd af aukningu ferðarmanna sem nýta sér íslenska 

ferðarþjónustu að undanskildum 

íslenskum flugfélögum. 

Sjáum á Mynd 1 að fjöldi 

ferðamanna sem hafa heimsótt 

Ísland frá árinu 2006 þar sem 

fjöldinn á þeim tíma mældist 

422.280 manns fram til ársins 2017 

þar sem fjöldi ferðarmanna hér á 

landi náði hátindi sínum með 

2.224.603 heimsóknir yfir eitt ár.  

 

Hægt er að sjá út frá Mynd 1. að fjöldi heimsókna ferðarmanna hefur aukist gífurlega gegnum 

árin, en árið 2010 varð alþjóðleg fækkun á ferðamönnum um allan heim af sökum 

Eyjafjallajökuls hér á Íslandi sem gaus árið 2010. Í kjölfari gossins myndaðist mikil aska sem 

lamaði flugsamgöngur víða um heim. 

(Nassar, 2011) 

 

  Samkvæmt gögnum frá Nats, sem sér um flugumferðarstjórn í Bretlandi töldu þeir að 

102.000 flug höfðu verið aflýst af völdum ösku frá Eyjarfjallajökulsgosinu og höfðu þessar 

aflýsanir áhrif á sjö milljónir farþega. Iata, sem er samband sem samanstendur af 280 

flugfélögum og sér um að leysa ágreining sem tengist flugsamgöngum, gerðu ráð fyrir að 

flugfélög töpuðu 130 milljónum punda á dag meðan á eldgosinu stóð og heildar tap sem 
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Mynd 1: Fjöldi ferðamanna sem heimsóttu Ísland frá 2006 – 2017 
(Ferðamálastofa, 2018) 
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samsvaraði 1.200 milljónum punda (Nassar, 2011) 

 

 

2.2 Hver er ferðamaðurinn, skilgreining á hvaða ferðarmenn sækja til landsin 

 

  Ferðarmálastofa Ísland fékk fyrirtækið Maskínu til að leggja fram könnun sumarið 

2016 fyrir erlenda ferðamenn þar sem þeir voru spurðir um ástæður bakvið komu þeirra til 

landsins og beðnir um að veita grunnupplýsingar um sig sjálfa. (Ferðamálastofa, 2017) 

 Samkvæmt könnuninni frá Maskínu var hægt að sjá að þjóðerni þeirra ferðarmanna 

sem komu til Íslands skiptist á eftirfarandi hátt: Norður-Ameríkanar voru rúmlega 46,2%, 

19,6% komu frá Bretlandi, 17.8% frá Mið- og suður Evrópu, 6,3% frá Norðurlöndum, 5,2% 

frá Asíu ásamt því að 4,9% ferðarmanna komu frá öðrum löndum en nefnd voru hér að ofan. 

  Meðalaldurinn á þeim ferðarmönnum sem tóku þátt í könnuninni var 37 ára, svarendur 

könnunarinnar samanstóðu af 34% körlum og 66% konum. 

  Þegar þeir ferðarmenn sem þátt tóku í könnuninni voru spurðir um hvernig 

meðaltekjur þeirra voru samanborið við meðaltekjur í þeirra heimalandi gáfu svörin til kynna 

að meirihluti svarenda voru með meðaltekjur í þeirra heimalandi meðan, 41 prósent sögðust 

vera yfir meðaltali en aðeins 16 prósent undir meðaltali. (Ferðamálastofa, 2017) 

Spurning 16 í könnuninni spurði svarendur um hver tilgangur þeirra með 

heimsókninni var, afgerandi meirihluti svarenda eða 90,1 prósent svöruðu að ferðin var 

hugsuð sem frí meðan 5,1 prósent komu til að hitta vini eða ættingja og einungis 4,6 prósent 

komu til landsins í viðskiptalegum tilgangi. (Ferðamálastofa, 2017) 

  Þegar svarendur voru spurðir út í af hverju þeir völdu að koma til Íslands svöruðu 83 

prósent að þeir kæmu til að skoða náttúruna, 52,6 prósent sögðust alltaf hafa langað að 

heimsækja Ísland, 18,9 prósent svöruðu því að hagstæð kjör á flugmiðum hafi verið 

áhrifavaldur á ákvörðun þeirra og 32,1 prósent svarenda sögðust hafa komið hingað vegna 

þess að þau hafi heillast af sögu Íslands. Þessi svarmöguleiki bauð svarendum upp á að velja 

fleiri en einn valmöguleika. (Ferðamálastofa, 2017) 

  Könnunin spurði einnig um hvaða aðstöðu svarendur völdu að nýta til að gista meðan 

á ferð þeirra stóð og voru niðurstöðurnar á þann hátt að 76,9 prósent af svarendum völdu að 

gista á Hóteli eða gistiheimili, 22,2 prósent sögðust nýta sér húsnæði sem væri í einkaeigu 

þ.e.a.s. íbúðir sem leigðar eru í gegnum skammtímaleigusíður líkt og Airbnb. 5,1 prósent 

svarenda sögðust nýta sér gistingu sem stæði þeim til boða hjá vinum eða ættingjum, 5,1 



9 
 

prósent nýttu sér sumarhús eða gestaíbúðir, 4,7 prósent nýttu sér bændagistingu meðan 4,2 

prósent sögðust gista á tjaldsvæðum og 3,4 prósent nýttu sér aðra gistimöguleika en þá sem 

voru listaðir.  

  

  Samkvæmt sem sýnir myndrænt niðurstöður úr könnuninni er hægt að sjá að meirihluti 

þeirra ferðamanna sem koma til 

landsins heimsækja Reykjavík. 

Suðurlandið og nágrannarbæir 

Reykjavíkur eru næst mest sóttir á 

eftir Reykjarvík þar sem u.þ.b. 

helmingur þeirra sem koma til 

landsins heimsækja 

nágrannabæina og suðurlandið. 

 

 

 

 

 

2.3 Breytur sem geta haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustu. 

   Eins og kafli 2.1 gefur til kynna þá er íslenski ferðamannaiðnaðurinn sífellt að stækka 

og er orðinn ein af stærstu atvinnugreinum Íslands.  Þar sem náttúran á Íslandi er eftirsótt af 

ferðamönnum eins og ferðamálastofa  sýndi fram á með rannsókn sinni (Ferðamálastofa, 

2017) sem  sýnir að íslensk náttúra hafði mikil áhrif á ákvörðun  þeirra ferðarmanna sem  

heimsækja Ísland. 

  Íslensk náttúra getur verið óútreiknanleg og hættuleg en það sýndi sig vel í 

eyjafjallajökulsgosinu árið 2010 sem lamaði flugsamgöngur og setti tímabundið stop á 

ferðarmannaiðnað. Þrátt fyrir þær slæmu afleiðingar sem fylgdu gosinu þá fjölgaði 

ferðarmönnum aftur hér á landi en það hefur sýnt sig að “ferðarmenn eru líklegir til að halda 

áfram að koma á áfangastaði þegar að áhrif atburða líkt og náttúruhamfarir hefur riðið yfir“ 

(Gil-alana og Edward, 2017) 

Geysir og Jökulsárlón eru ein af kennileitum íslenskrar náttúru og góð skólabókardæmi um 

ferðarmanna áningarstaði sem geta horfið í náinni framtíð.  Geysir var vinsæll goshver sem 

gaus tugi metra upp í loft en fer í dvala af og til, (Snæbjörn Guðmundsson, 2017) en nýlegasta 

virkni sem vitað er í geysir var árið 2016. (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016) 
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Mynd 2: Fjöldi ferðamenna sem heimsótti hvern landshluta á Íslandi 
(Ferðamálastofa, 2017) 
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  Geysissvæðið er í dag þekkt fyrir strokk sem er einnig goshver sem gýs reglulega en 

þó töluvert minni gos heldur en í Geysir. Jökulsárlón er staðsett við Breiðamerkurjökuls og er 

þekkt fyrir ísjaka sem berast í lónið úr Breiðamerkurjökli en lónið hefur síðastliðin ár verið að 

hitna og jökullinn að hopa og er komið svo vatnið sem kemur í lónið er orðið 7 sinnum heitara 

árið 2017 en það var árið 1974. (Brandon, 2017)  

Geysir og Jökulsárlón eru fordæmi um hvað koma skal ef sjávarhitastig heldur áfram að 

hækka og veðurfar að breytast.   

  Með hverfandi náttúru munu ferðarþjónustufyrirtæki þurfa koma fram með nýjar 

lausnir fyrir ferðarmenn. Þar er gervi raunveruleiki (VR) að koma sterkur inn með því að gera 

fólki kleift að upplifa staði sem það hefði annars ekki verið líklegt til að fara á líkt og 

Norðurpólinn eða Everest. (Cheong, 1995) 

            Náttúrunni stafar ekki einungis ógn af veðurfari heldur einnig af miklum ágangi 

ferðarmanna líkt og hefur sýnt sig í Fjarðárgljúfri fyrir austan þar sem að loka þurfti fyrir 

umferð af sökum ágangs ferðarmanna (Kristín Ólafsdóttir, 2018).  Í Stonehenge á Bretlandi 

hefur einnig verið gripið til aðgerða gegn ágangi ferðarmanna með því að loka af ákveðið 

svæði fyrir ferðarmenn þar sem að það hefur verið staðfest að umferð ferðarmanna og 

snertiþörf þeirra hefur hraðað niðurbroti steinanna. (Cheong, 1995) 

  Þó svo að náttúran sé mikilvægur þáttur fyrir Íslendinga að huga að til þess að halda í 

ferðarmanninn þá þurfa Íslendingar einnig að huga að hættum sem eru tengdar 

ferðarmanninum óbeint líkt og gengisbreytingar, samgöngur og menningu.   

Samgöngur eru mikilvægar bæði fyrir Íslendinga til að komast til og frá vinnu ásamt 

að vera mikilvægur ferðarmáti fyrir erlenda ferðarmenn til að ferðast um og skoða það sem 

Ísland hefur uppá að bjóða. Samgöngur eru skilgreindar sem rútur, strætó og flugvélar sem 

taka fast gjald við akstur og flug á fyrir framákveðnum leiðum. Ferðarmaðurinn reiðir sig 

mikið á samgöngur og er það mikið bættum samgöngum að þakka að ferðarmannastraumur 

eykst. (Gascon H., 2014)  

  Á Íslandi eru samgöngur góðar innan höfuðborgarsvæðisins en ábótavant á 

landsbyggðinni líkt og hefur sýnt sig í rekstri Herjólfs og flugrekstri frá Keflavíkurflugvelli til 

Akureyrar þar sem nýlega var ákveðið að draga úr umsvifum flugáætlunarinnar.  

Ef mynd 2.1.2 er skoðuð er hægt að sjá að ferðarmaðurinn er minna að leita á landsbyggðina 

og getur það verið tengt litlum möguleikum á samgöngum útá landsbyggðinni. Það er því ljóst 

að ríkið þarf að passa vel uppá rekstur almenningssamganga á Íslandi og reyna efla 

samgöngur til að auka ferðarmannastraum á landsbyggðina.  
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 Ísland hefur sinn eigin gjaldmiðil sem kallast Íslenska krónan betur þekkt sem „króna“ 

og hefur hann sýnt fram á í gegnum tíðina að hann er fremur viðkvæmur gagnvart 

gengisbreytingum. Það er því mikill ótti meðal frumkvöðla í ferðarmannaiðnaðinum ásamt 

ferðaþjónustu sambandinu við að krónan muni styrkjast ásamt verðaukningu vegna skatta sem 

hafa verið kynntir á ferðarþjónustuaðila. (Gil-alana, 2017). Því sterkari sem krónan verður 

þeim mun dýrara verður það fyrir ferðarmenn að koma til Íslands sem getur í framhaldi 

orsakað minna framboð af ferðarmönnum á Íslandi.  

2.4 Þróun ferðaþjónustu erlendis 

  Í skýrslu sem gerð var fyrir MasterCard eru 50 vinsælustu borgir þar sem gestir eyða 

minnst einni nóttu tilgreindar en þar sitja í efstu fjórum sætunum Bangkok, London, Paris og 

Dubai (Hedrick-Wong, 2016)  en í þessum kafla munum við fjalla stuttlega um þróun 

ferðamannaiðnaðarins í þessum borgum.  

 Efst á lista MasterCard yfir mest heimsóttu borgirnar af gestum sem dvöldu að 

minnsta kosti eina nótt, situr Bangkok með 21,47 milljón gesti yfir árið 2016 (Hedrick-Wong, 

2016)  og er spá fyrir árið 2017 fjögurra prósenta fjölgun. (Erenhouse, 2017) .   

Ferðarþjónusta var í upphafi ekki álitin vera þess virði þar sem ferðarþjónusta var mjög 

vanrækt í Bangkok og í raun voru tekjur sem komu í tengslum við ferðaþjónustuna ekki 

álitnar vera mikils virði. (Ouyyanont, 2001) 

  Flugvöllurinn í Bangkok gegndi hlutverki sem millilendingasvæði þar sem flugvélar 

lentu til að taka eldsneyti og farþegar til að skipta um fluglegg. Af þeim 189 þúsund farþegum 

sem milli lentu í Bangkok árið 1959 yfirgáfu aðeins 1/3 af þeim farþegum flugvöllinn til að 

fara inn í landið(Ouyyanont, P., 2001) Mikil uppbygging varð í Thailandi í kjölfari Víetnam 

stríðsins og voru fjölmargir Amerískir hermenn sendir til Thailands í tengslum við stríðið. 

Með þessum miklu umsvifum Ameríska hersins voru innviðir landsins bættir svo um munar 

og ferðamönnum tók að fjölga. Með þessari auknu aðsókn ferðarmanna myndaðist mikil 

uppbygging í hótelrýmum og fjölgaði þeim úr 959 hótelrýmum árið 1960 í 7.064 hótelrými 

árið 1967. (Ouyyanont, 2001) Þessi uppbygging í hótelbyggingum stuðlaði að aukinni 

aukningu mannkjarna líkt og kaffihús, hárgreiðslustofa, verslunarmiðstaða o.s.frv.. 

(Ouyyanont, 2001)  

  Besta dæmi um uppbyggingu mannkjarna kringum hótel væri svæðið í kringum 

Ercwan hótelið þar sem að nærumhverfi þess varð svokallað “snjall” hverfi þar sem allar 

bestu þjónusturnar voru í boði. (Ouyyanont, 2001)  Í dag er Bangkok í efsta sæti mest 

heimsóttu borga samkvæmt lista sem MasterCard gefur út og er ferðamannaiðnaðurinn aðal 

innkoma Tælendinga. (Kerdpitak, 2017)     
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  London vermir annað sæti á lista MasterCard yfir mest heimsóttu löndin af 

næturgestum með  19,88 milljón gesta árið 2016 (Hedrick-Wong, 2016)   og var spáð fimm 

prósentu aukningu árið 2017. (Erenhouse, 2017) Ferðaiðnaður í London var aldrei álitinn stór 

partur af efnahagi borgarinnar fyrr en seint á sjötta áratugnum (1970-1979) þegar fjöldi 

ferðarmanna tvöfaldaðist á þeim áratug. (Tyler, 2009). London hefur gegnt þeirri sérstöðu að 

hafa ekki þurft að endurskapa borgina kringum ferðarmanninn eins og t.d. eyða landmörkum 

sem borgin er þekkt fyrir. (Tyler, 2009). 

    London hefur uppá mikið að bjóða og mikinn menningararð sem dæmi má nefna 

Big-Ben, London Parliament og Tower bridge, en þessi menningararður borgarinnar ásamt 

verslun hefur verið mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðarmenn.  

Í dag vinna 10% af vinnandi einstaklingum störf sem hafa tengingu við ferðarþjónustu í 

London ásamt því að tekjur af ferðarmannaiðnaðinum samsvarar 7% af landsframleiðslu 

(GDP) London borgar. (LDA 2008A) (Tyler, 2009)  

  Í þriðja sæti listans situr menningarborgin París sem er þekkt fyrir kennileyti sín líkt 

og Eiffel turninn og Louvre safnið. Það var ekki fyrr en árið 1991 sem borgaryfirvöld byrjuðu 

að höfða til ferðarmanna með því að setja á fót “Paris promotion” sem var þriggja manna 

hópur innan borgarráðsins sem hafði þann tilgang að markaðsetja ímynd borgarinnar fyrir 

ferðarmenn. (Pearce, 1998) 

          “Paris promotion” hópurinn ásamt öðrum ráðgjöfum gerðu fyrsta planið sem borgin 

hafði gert til að höfða til ferðamanna árið 1991 en nokkrar ástæður lágu að baki þessarar 

miklu áhyggju sem borgin hafði varðandi framtíð ferðarmannaiðnaðarins og má þar nefna 

aukinna vinsælda borgarferða meðal Evrópubúa og aukin vitneskja að ferðarmenn myndu 

ekki ávallt halda áfram að sækja í París ef ekkert yrði gert til að koma í veg fyrir það. (Pearce, 

1998)  

  Áður en hópurinn “Paris promotion” var stofnaður hafði “Direction d’Aménagement 

Urbain” sem var stofnun  sem hélt utan um þéttbýlis stefnu Parísar haft íbúa í fyrsta sæti 

þ.e.a.s. hannað stefnu í þéttbýlismyndun með íbúa að sjónarljósi og að berjast gegn því sem 

þeir töldu skaðleg áhrif ferðarmanna fremur en að laða að gesti. (Pearce, 1998) 

           Í dag er París einn þekktasti áfangastaður ferðarmanna og þá einna helst er borgin 

þekkt fyrir að vera borg rómantíkar og menningar þar sem borgin hefur aflað sér sess í 

menningarheiminum fyrir hið víðfræga Louvre safn þar sem Mona Lisa er staðsett ásamt 

mörgum öðrum verkum eftir heimsfræga listamenn.  

            Dubai situr í fjórða sæti lista MasterCard en borgin hefur einkennst af hraðri 

uppbyggingu. Árið 1930 voru íbúar borgarinnar 20 þúsund talsins, Dubai History, 2018) en 
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árið 2018 hefur íbúafjöldi risið upp í 3.053.808 íbúar skv. Dunai Statistic Center sem er 

opinber vefsíða sem er rekin af hinu opinbera og heldur utan um tölulegar upplýsingar um 

borgina. (Goverment of Dubai, e.d.)      

                    Þessi hraða þróun borgarinnar hefur haft mikil áhrif á ferðarmenn en þessi áhrif 

sjást einna helst í fjölda ferðarmanna sem koma til borgarinnar. (Khan ofl, 2017) 

Dubai hefur lagt mikla áherslu á uppbyggingu innviða borgarinnar og hefur það skilað 

borginni þeim heiðri að vera fyrirmynd varðandi uppbyggingu innviða fyrir mörg önnur lönd, 

bæði þróaðra og þróunar landa.  

  Síðan árið 2014 hefur uppbygging í Dubai einkennst af prógrammi sem kallast 

“Smart Dubai” og snýst um að gera Dubai að “Glöðustu” borg á jörðu fyrir bæði þá sem búa í 

borginni og þá sem að heimsækja borgina. (Government of Dubai e.d., 2018) 

 

 

2.5 Samantekt  

            Ferðaþjónusta á Íslandi er búin að sanna að hún er sífellt stækkandi og verulega 

mikilvæg auðlind sem er vert að nýta. Fjölgun ferðarmanna hefur gefið borgum tækifæri á að 

vaxa og þróast líkt og í Bangkok sem að gekk í gegnum miklar breytingar í kjölfari mikillar 

fjölgunar ferðarmanna til landsins. Dubai er einnig góð fyrirmynd fyrir það hvernig standa á í 

aðlögun stórborgar fyrir ferðarmenn með því að leggja jafn mikla áherslu á íbúa og 

ferðarmenn.                        

             Eins og könnun sem Ferðamálastofa gerði með aðstoð gagnaöflunar fyrirtækisins 

Maskínu er hægt að sjá að meirihluti þeirra sem heimsækja Ísland koma hingað með það í 

huga að skoða náttúru Íslands og upplifa langþráða ósk um að koma hingað til lands.     

              Íslendingar geta ekki talist vera stór þjóð en í byrjun árs 2018 voru Íslendingar 

348.450 talsins (Hagstofa, e.d.), vegna þessa geta Íslendingar ekki leyft sér að taka á móti of 

mörgum ferðamönnum í einu þar sem ferðamenn eru u.þ.b. sexfalt fleiri á ársgrundvelli en 

fjöldi Íslendinga.  

  

Dubai og Bangkok hafa sýnt gífurlega aukningu í uppbyggingu innviða þar sem að 

miklar breytingar hafa sést í bæði samgöngum og mannkjörnum sem bjóða uppá ýmsa 

þjónustu sem standa bæði íbúum og ferðarmönnum til boða.   
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3. Airbnb  

Airbnb er ekki eina vefsíðan sem bíður uppá skammtímaleigu á húsnæði, en hún er 

markaðsráðandi á þeim vettvangi.  Á undanförnum árum hefur færst í vöxt að íbúðarhúsnæði 

séu nýtt til skammtímaleigu fyrir erlenda ferðamenn. Gögn sem sjá má á vefsíðunni AirDNA 

styrkja það málefni en AirDNA heldur utan um gögn sem eru opinber á vefsíðu Airbnb og 

reiknar ýmsar breytur út frá þeim gögnum. 

         Árið 2007 lögðu Brian Chesky og Joe Gabbia grunninn að því sem átti eftir að 

verða milljarða dollara fyrirtækið Airbnb.(Brown, 2016). Á þeim tíma sem Joe og Brian voru 

að stofna Airbnb höfðu þeir lítinn sem engan pening milli handanna og ákváðu að reyna borga 

leiguna með því að leigja út loftdýnu í íbúðinni. Einungis 48 tímum frá því að þeir fengu 

hugmyndina var fólk byrjað að hafa samband við þá í þeirri von um að fá að gista hjá þeim á 

loftdýnunni (Melia Dost, 2017). Til að fjármagna reksturinn hófu þeir sölu á 

morgunverðarkössum sem voru sérhannaðir af þeim, salan á morgunverðarkössunum skilaði 

þeim um það bil 30 þúsund dollurum. (Shambler, 2016).  

  Viðskiptamódel  Airbnb ber með sér sjón stofnendanna á hvaða þörf fyrirtæki þeirra á 

að sinna en það er fólk sem eiga ekki efni á íbúðinni sem þau eru í og þurfa auka pening til að 

hjálpa til við að borga leiguna.(Melia Dost). Það er því hægt að segja að Airbnb hafi verið og 

sé enn leið fyrir leigjendur til að hjálpa við að drýgja tekjur með því að minnka 

leigugreiðslurnar hlutfallslega. 

  Á heimasíðu AirBnB er hægt að velja milli herbergis og allar íbúðarinnar. Ef skoðaðar 

eru íbúðir sem leigðar eru án gestgjafa má sjá að algengt er að hægt sé að panta íbúðirnar flest 

alla daga ársins, en það er þvert á markmið Airbnb sem er að hjálpa fólki að eiga fyrir leigu á 

íbúðum heldur er markaðurinn að færast í þá átt að fólk er ýmist að kaupa eignir með þann 

tilgang að skrá þær á Airbnb eða áfram leigja íbúðir með hagnað að sjónarmiði.    

  Með komu betri tækninýjunga þá er markaðurinn síbreytilegur, skilin milli fólks eru 

sífellt að minnka sem þýðir minnkandi kostnaður við markaðsetningu þjónustu og vara. Þessi 

minkandi skil auðveldar fólki að leigja út fasteignir til ferðamanna sem annars hefðu verið 

óleigðar hér heima fyrir eða í notkun af heimamönnum. Með þessum sístækkandi 

skammtímaleigu markaði stafar sú ógn við heimamenn að fasteignir sem annars hefðu verið á 

almennum markaði eru núna allt í einu að standa ferðamönnum til boða.  Samkvæmt gögnum 

AirDNA  eru 2.539 íbúðir leigðar í gegnum AirBnB í Reykjavík, þar af eru 1.457 íbúðir 

leigðar gegnum svokallaða „multi hosts“ en það eru leigjendur á Airbnb sem eru  með fleiri 

en eina íbúð í leigu á hverjum tíma.  
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3.1 AirBnB á erlendri grundu  

 

  Í New York í Bandaríkjunum hefur myndast slæmt ástand á fasteignamarkaði þar sem 

Airbnb hefur verið mikið umdeilt fyrir að hafa áhrif á  hækkandi verð á fasteignamörkuðum. 

Skv.  niðurstöðum skýrslu sem gerð var af „Urban politics and Governanace research group“ 

hafði Airbnb tekið milli 7-13 þúsund íbúðir af langtíma leigumarkaði þarlendis en þessi aukna 

eftirspurn eftir leiguíbúðum hefur orsakað 1,4% hækkun á leiguverði yfir seinustu þrjú ár. 

(Wachsmuth o.fl., 2018) 

  Til þess að sporna við aukinni þróun Airbnb í New York tók borgin upp ný lög árið 

2016 sem kveða á um að „ólöglegt er að auglýsa eða leigja heila íbúð í styttri tíma en 30 

daga“. (Griswold, 2017). 

Þessi lög svipa mikið til laga sem íslensk yfirvöld samþykktu árið 2017 þar er það gert 

ólöglegt fyrir einstaklinga að leigja eigin íbúð í lengur en 90 daga. Þó svo að íslenska ríkið 

geti leitað réttar síns gagnvart ólöglega leigðum íbúðum þykir afar ólíklegt að ríkið muni beita 

jafn mikilli hörku og New York borg hefur gert en þar eru lögin jafnframt talin vera ein þau 

ströngustu í Ameríku. (Griswold, 2017). 

 Samkvæmt fyrrnefndri skýrslu er talið að ólöglega skráðar íbúðir í New York eru 87% 

af eignum sem leigðar eru sem heilar eignir. (Wachsmuth o.fl., 2018) Vegna þessa fjölda 

ólöglegra íbúða hefur New York borg þurft að leita réttar síns og er þar einna helst að nefna 

mál borgarinnar gagnvart hjónum sem leigt höfðu 7 íbúðir í borginni en þeim var gert að 

greiða borginni 1,2 milljón dollara fyrir að hafa leigt íbúðirnar. (Walker, 2018). 

  Áhrif Fjölgunar á Airbnb íbúðum hefur ekki einungis áhrif á leigumarkaðinn heldur 

hefur hann einnig áhrif á fasteignaverð almennt en „ef að Airbnb íbúðum fjölgar um tvöfalt þá 

mun fasteignaverð hækka um 6 til 11 prósent“ (Sheppard, 2016) 

  Samkvæmt gögnum sem eru opin almenningi á vefsíðu AirDNA kemur fram 

meðalverð fyrir næturgistingu  í New York er 167 dollarar á mánuði og nýting á þeim 

gistirými sem er skráð á Airbnb er 74 prósent, samkvæmt þessum tölum getur leigusali á 

Airbnb reiknað með að fá 3.674 dollara á mánuði í tekjur af leigu. Tölur sem eru fengin af 

vefsíðu Rent Jungle fyrir apríl mánuð árið 2018, sem sérhæfir sig í hjálpa einstaklingum að 

finna sér íbúðir til að leigja sér með auðveldustum hætti, en þar sýna þeir að meðaltekjur af 

íbúð á almennum leigumarkaði í New York eru 3417 USD sem gerir 257 USD mun á Airbnb 

og almennum markaði. (Rent Jungle, e.d.) 
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3.2 Samantekt á Airbnb kaflanum. 

Eitt af lögmálum framboðs og eftirspurnar er lýst þannig að því meiri sem eftirspurnin verður 

því hærra verður verðið sem neytendur eru tilbúnir að borga. Lögmálið má nota á flest öllum 

mörkuðum og þar með talið fasteignamarkaði. Í skýrslu frá Íslandsbanka frá árinu 2016 

kemur fram að ein af hverjum 23 íbúðum í Reykjavík hafi verið í útleigu til ferðarmanna á 

hverjum degi í júlí 2016.(Íslandsbanki, e.d.) 

Í gögnum fengnum frá AirDNA kemur í ljós að yfir tvö þúsund íbúðir eru skráðar í Reykjavík  

á Airbnb og þar af  yfir eitt þúsund íbúðir skráðar á aðila sem leigja fleiri en eina íbúð á 

Airbnb.  

 Í New York ríkir sambærileg staða þar sem „Airbnb íbúðir“ þ.e.a.s. íbúðir leigðar á 

Airbnb eru að taka margar íbúðir af almennum leigumarkaði og keyra upp leiguverð á 

almennum leigumarkaði. Ein af ástæðum fjölgunar líkt og sést hefur seinustu ár á 

skammtímaleigumarkaði er að ferðarmönnum fer fjölgandi og þar með eftirspurnin eftir 

næturgistingu sem hefur skilað sér í að leigusalar hafa sett íbúðir sínar á 

skammtímaleigumarkað með aukinn hagnað að sjónarmiði.(Ert o.fl, 2016)  

  Slík aukning á skammtímamarkaði líkt og hefur verið seinustu ár hefur tekið margar 

íbúðir af almennum markaði og myndað þar af leiðandi meiri eftirspurn eftir leiguíbúðum til 

langtímaleigu. Þrátt fyrir að skammtímaleigumarkaðurinn sé að hækka langtímaleigu með því 

að minnka framboð á almennum markaði (Varma o.fl, 2016) er hagnaðurinn sem hægt er að 

fá af leigu gegnum skammtímamarkað líkt og Airbnb meiri en hægt er að fá fyrir sambærilega 

íbúð á almennum leigumarkaði.  
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4. Úr dreifbýli í þéttbýli 

  Frá landnámi Íslands til ársins 1607 höfðu  Íslendingar verið búsettir í húsnæðum 

gerðum úr torfi og grjóti, voru þessi húsnæði nefnd torfhús. Það var ekki fyrr en á 

einokunartímanum (1607), að Íslendingar hófu að notast við timbur til að byggja sér húsnæði. 

(Pétur H. Árnason, Sigurður Líndal og Jón Karl Helgasson, 2016) 

   Á miðöldum (473 til 1500) voru ekki til nein þorp á Íslandi, eingöngu voru til litlar 

þyrpingar sem myndast höfðu í kringum iðnað, þá aðalega í kringum búskap og fiskiðnað. 

Þetta voru tímar sem flest vinnufært fólk vann af nauðsyn til þess að afla sér til matar en ekki 

til fjárs.  

Með stöðugri þróun fór fólk að finna sér nýjar og betri leiðir til að þess að bæta 

lífsgæði þeirra og hóf í kjölfarið að mynda lítil þorp og bæi. Á tímum iðnbyltingunnar 

innleiddu Íslendingar í auknu mæli nýja véltækni, sem jók framleiðni í sveitabýlum og 

minnkaði þörfina eftir vinnuafli. Það fólk sem missti vinnu sína vegna aukinni tækniþróun hóf 

að flytja frá sveitabæjum og sótti í framhaldi í stærri bæi til að leita sér að nýjum 

atvinnutækifærum.  (Pétur o.fl, 2016)  

  Þessir nýju möguleikar ýttu undir sífellt meiri þörf á vélaþróun og færra starfsfólki 

sem skilar sér í enn meiri aukningu í brottfluntingi úr sveitabæjum sem höfðu í langan tíma 

treyst á handvinnuafl.   

  Árið 1703 var byrjað að telja Íslendinga í fyrsta skiptið, (Íslendingabók, e.d) á þeim 

tíma var stærsti þéttbýlistaðurinn Hellissandur þar sem íbúarnir voru 231 talsins. Það var ekki 

fyrr en árið 1923 að einstaklingar sem bjuggu í þéttbýli voru hlutfallslega fleiri en þeir sem 

bjuggu í dreifbýlum eða um 53 prósent. Þróunin hélt áfram jafnt og þétt fram til dagsins í dag 

þar sem eingöngu 6% landsmanna búa í dreifbýli. (Hagstofa Íslands, e.d.) 

  Eigi er vitað af hverju Íslendingar kjósi að flytjast til Reykjavíkur í því magni sem þeir 

gera ‚‘‘Slíkt einpóla borgarmynstur er einsdæmi meðal vestrænna ríkja og minnir meira á 

borgarmyndun í ríkjum þriðja heimsins,‘‘ (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 

2002)   Hugsanlegar ástæður fyrir vali á Reykjavík sem höfuðborg eru aðgengi að höfn, 

atvinnu og landbúnaði ( Axel o.fl, 2002) Þó svo margir staðir hafi boðið uppá sömu 

möguleika þ.e.a.s. höfn, landbúnað og atvinnu.  
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4.1 Breytur á Íslenskum fasteignamarkaði  

  Það eru margir þættir sem hafa bein áhrif á almennan fasteignamarkað á Íslandi, sem 

helstu dæmi má nefna, ástand hagkerfis landsins að hverju sinni, raunvexti, kaupmátt launa og 

fólksfjölgun.  

 

4.1.1 Hagvöxtur  

Hagvöxtur sýnir vöxt landsframleiðslu á milli ára. Eftirspurn húsnæðis er mjög háð 

kaupmætti launa, hærri hagvöxtur og hærri laun gefa almenningu aukinn möguleika á að 

fjárfesta í fasteignum. Aftur á móti ef samdráttur á sér stað í hagkerfinu þá munu laun lækka 

sem leiðir til skertra möguleikar almennings til þess að kaupa fasteign. Þeir sem missa störf 

sín munu í flestum tilfellum á endanum ekki eiga efni á afborgunum af lánum sem hvíla á 

fasteign þeirra og í kjölfarið missa fasteignina sína til lánveitanda. 

 Í raun er hægt að segja að eftirspurn eftir fasteign er teygjanleg, hækkandi tekjur leiða 

til stærra fjármögnunarmöguleika fyrir fasteignir. 

 

4.1.2 Traust í fasteignaviðskiptum  

            Fasteignakaup hafa lengi verið talin ein stærstu einstöku kaup sem einstaklingur gerir 

með það í huga að notast við eignina sjálfur. Vegna mikilvægi ákvörðunar um fasteignakaup 

verður traust milli kaupanda og seljanda að vera til staðar en meðal þeirra eiginleika sem 

seljandi þarf að búa yfir til að auka traust sitt eru fagmennska, ástríða fyrir starfi sínu og 

skuldbinding við söluna. (Roulac, 1994). 

             Mikilvægi trausts í fasteignaviðskiptum er mikið, en samkvæmt könnunum sem 

sérfræðingar á sviði hegðunar hafa gert er það staðfest að kaup á fasteign eru ein af mest 

stressandi upplifunum sem einstaklingur verður fyrir á lífstíð sinni, og því mikilvægt að 

kaupandi getur treyst seljanda að hann sé að koma hreint fram. (Roulac, 1994).  

             Sjálfstraust hefur ávallt verið talinn mikilvægur kostur einstaklings þegar mikilvæga 

ákvörðun þarf að taka. Ef einstaklingar óttast að verð á fasteignamarkaði fari lækkandi, þá 

munu þeir ekki taka þá áhættu að taka mikilvæga ákvörðun líkt og að kaupa fasteign. 

   

4.1.3 Kaupmáttur launa 

  Vístala kaupmátt launa er byggð á vístölu neysluverðs og launavísitölu.  

Vísitalan segir okkur  hversu mikið einstaklingur með ákveðið mikil laun getur keypt af vöru 

og þjónustu fyrir þau laun sem hann vinnur sér inn í hverjum mánuði.  
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 Launvísitalan í maí 2017 var 617,8 stig og var búin að hækka um 3,2% frá apríl mánuðinum 

á undan, en síðustu 12 mánuði var launvístalan búin að hækka um 7,8% 

 

  það segir okkur að þessi aukna hækkun sem átti sér stað milli áranna 

2016-2017 má  rekja til almenna launahækkunar hjá kjarasamtökum, má þar einna helst nefna 

Samtök Atvinnulífsins en þeir ásamt aðildarsamtökum sínum ákváðu að hækka almenn laun 

félagsmanna um 4,5% og tók sú breyting gildi 1.maí 2017. (Samtök Atvinnulífsins, e.d.) 

  Vístala íbúðarverðs á höfuðborgarasvæðinu sýnir breytingar á meðaltali 

fermetraverðs.  íbúðarhúsnæðum skipt upp í flokka eftir stærðum húsnæðisins, þ.e.a.s. hvort 

það heyrist undir fjölbýli eða sérbýli.  Meðalfermetraverðið er síðan reiknað út fyrir 9 flokka 

íbúðarhúsnæðisins og er niðurstaðan vegin með hlutdeild viðkomandi flokka í 

heildarverðmæti á markaði miðað við undanfarna 24 mánuði i senn. Vístala íbúðaverðs var 

100 stig 1.janúar 1994.  

(,,Vísitala Íbúða‘‘) 

 

 

Mynd 3: Graf sem ber saman vísitölu kaupmátt launar við vísitölu fasteignar 

 

  Ef litið er til mynd 3 er hægt að sjá hvernig vísitalan hjá kaupmátti launa er  borin 

saman við vísitölu fasteignaverðs. Það er hægt að sjá smá lækkun árið 2007 til 2008 á báðum 

vístölunum sem gefa til kynna að áhrif að einhverju tagi átti sér stað. Hægt er að sjá á mynd 

1.1 að kaupmáttur launa fer síhækkandi frá árinu 2011. Þegar kaupmáttur launa fer hækkandi 

er hægt að sjá að vístala fasteignar fylgir rólega með hækkuninni. Það virðist að vissu leyti að 

kaupmáttur launa hefur áhrif á vístölu fasteignar en þó ekki jafn mikil áhrif og halda mætti.   
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4.1.4 Atvinnuleysi 

Á árunum 2006 til 2007 hér á Íslandi var atvinnuleysishlutfall verulega lágt og fór niður í 1 

prósent árið 2007.  Það var svo þegar efnahagshrunið byrjaði síðari árs 2007 að atvinnuleysi 

tók kipp og rauk úr 1 prósenti  upp í 8,4 prósent árið 2009. 

Oswald Kenningin 

  Oswald setti fram kenningu sína sem ber nafnið Oswald hypothesis sem sýnir fram á 

að með auknu eignarhlutfalli einstaklinga á fasteignamarkaði því hærra verður atvinnuleysi. 

„Gróflega áætlað sýnir Oswald kenningin að með 5% auknu eignarhlutfalli einstaklinga á 

fasteignamarkaði þá eykst á sama tíma atvinnuleysi einstaklinga um 1%“ (Flatau o.fl, 2002) 

 

Mynd 5: Brottfluttir aðilar frá Íslandi (Hagstofa, 2018) 

 Eins og sést á mynd 5 sýnir hér að ofan þá eru mikil tengsl milli atvinnuleysis og 

brottflutnings íbúa á Íslandi en eins og mynd 4. bendir á þá var atvinnuleysi meðal erlendra 

aðila töluvert minna en atvinnuleysi Íslendinga og má það að miklu leyti rekja til hlutfallslega 

meiri brottflutning erlendra ríkisborgara en Íslendinga frá Íslandi.   

Mynd 4: Atvinnuleysi á Íslandi milli þjóðflokka (Hagstofan, 2018) 
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Þegar atvinnuleysið eykst líkt og það gerði árin 2007 og 2008 þá má í flestum tilfellum ganga 

út frá því að einstaklingar hafi minni fjármuni en ella til að greiða af lánum og kaupa 

fasteignir og því er einn af fylgifiskum hraðrar aukningar í atvinnuleysi vanalega mikil órói á 

fasteignamarkaði sem skilar sér í lægra fasteignaverði.  Óróinn sem myndast á 

fasteignamarkaði ásamt óttanum við að geta hugsanlega misst vinnuna dregur úr löngunum 

einstaklinga til að fjárfesta í efnislegum og óefnislegum eignum líkt og fasteignum, bílum, 

skuldabréfum og hlutabréfum. 

  Líkt og tímabilið rétt fyrir efnahagshrunið árið 2007 sýndi fram á var hægt að sjá 

tengingu á milli aukins hagvaxtar og fjöldi erlendra ríkisborgara. Þegar framboð á 

atvinnumöguleikum jókst rétt fyrir efnahagshrunið 2007, þá fjölgaði erlendra ríkisborgurum 

sem tóku að sér störf sem Íslendingar ýmist höfðu ekki áhugan á atvinnu eða viltu ekki vinnu.  

   Á mynd 5. er hægt að sjá að  svipuð aukning erlendra ríkisborgara á sér stað á árunum 

2015 til 2016 og átti sér stað árin 2006 til 2007. Aukningin sem varð á fyrri árunum var vegna 

mikils framboðs starfa og mikillar uppsveiflu í Íslensku efnahagslífi. Þessi sveifla sem sést 

árin 2015 til 2016 skýrist einna fremst af auknum starfamöguleikum í ferðamannaiðnaðinum 

og er sá iðnaður að skapa fjöldamörg störf fyrir íslenskt efnahagslíf.  

  Raunvextir 

Raunvextir eru þeir vextir sem eru umfram verðbólgu. Þeir halda verðgildi sínu hvort 

sem verðbólgan fer upp eða niður. Raunvaxtastig hefur verið hærra hér en tíðkast hefur verið 

annarstaðar, sökum að verðtryggingin hér á landi hefur enga útbreiðslu. 

   Í kringum árið 1970 til ársins 1979 voru raunvextir hér á Íslandi í kringum 6% en eftir 

að Ólöfslög voru sett á lagnirnar árið 1979, sem var almenn heimild til verðtryggingar 

fjárskuldbindinga, sem leiddu til þess að raunvextir hækkuðu verulega, voru um 9% eða 

hærri, enda voru landsmenn búnir að minnka sparnað sinn eftir áratuga langa skömmtun á 

lánum og handstýrða neikvæða vexti. 

  Síðustu árin hafa raunvextir langra ríkiskuldabréfa verið að lækka hægt og rólega og 

eru í dag árið 2018 um 3,3%. (,,Verðbólga‘‘) 

  Til þess að geta reiknað út raunvexti verður litið á Fisher Equation, (‚,The Fisher 

Equation‘‘)það eru til flóknari útfærslu af formúlunni en í þessari rannsókn verður fylgt eftir 

formúlunni sem er búið 

að einfalda til muna.  

  Raunvextir = Nafnvextir – Verðbólga 

  Raunvextir hafa  áhrif á mánaðarlegan kostnað við það að taka lán fyrir fasteign. Ef 

raunvextir eru háir mun það auka mánaðarlegan kostnað sem mun leiða til þess að eftirspurn 
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eftir fasteign mun fara minnkandi. Hins vegar lætur háir vextir leigumarkaðinn líta betur út. ( 

 

  Nafnvextir 

  Þegar aðili tekur lán er honum sýndir nafnvexti sem lánið ber. Lánveitandinn ákveður 

vextina og reynir að finna út hvað er honum ásættanlegt þar sem hann vill að nafnvextir verða 

umfram verðbólguna í landinu. Þeir innbera þær væntingar sem lánveitandi veitir um 

þróunina á verðbólgu í landinu og tekur þannig mið af þeim vaxtakjörum sem hann 

fjármagnar sig á. Til þess að lánveitandi getur hagnast á þessum viðskiptum þá vill hann að 

vextir á útlánum hans séu hærri en innlánsvextirnir, þ.e.a.s. ávöxtun ef aðilar leggja peningana 

sína inn í banka. (‚,The Fisher Equation‘‘) 

 

 

Mynd 6: Graf sem lýsir verðbólgu á íslandi á milli 2009-2018 (Seðlabanki Íslands, 2018) 

 

Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands er að halda vístölu neysluverð á stiginu 2.5 og er hægt 

að sjá það á mynd 6 fyrir ofan. Íslendingar eru búnir að ná mögnuðum árangri að ná niður 

verðbólguna eftir efnahagshrunið 2008 og er hægt að sjá í byrjun árs 2009 að vísitala 

neysluverðs var 18,6% en er orðin 3,3% í byrjun maí árið 2018.  

 

Fisher effect á neikvæðum Raunvöxtum 

Ef nafnvextir eru hærri en verðbólgan verða raunvextir jákvæðir, en raunvextir verða 

neikvæðir sé verðbólgan hærri. Ef raunvextir eru neikvæðir getur verið skynsamara að 

fjárfesta í föstum eignum líkt og húsum. Þess vegna er mikilvægt fyrir einstakling sem er að 

hugsa um að fjárfesta til að vita hvort það er hagkvæmt að kaupa eign eða geyma peninginn 
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inná bankabók og fjárfesta í eigninni síðar. Ef einstaklingur er að fara kaupa húsnæði en hann 

tekur ákvörðun um að kaupa húsnæði eftir eitt ár, hann á pening fyrir húsnæðinu í dag en 

tekur ákvörðun um að leggja peninginn inná bankabók til að safna ávöxtun. Ef það verður 

mikil verðbólga, sem sagt umfram nafnvexti þá myndast neikvæðir vextir sem munu hækka 

fasteignaverð og það sem einstaklingurinn var búinn að ávaxta sér á þessu eina ári er ekki 

lengur nóg til þess að kaupa húsnæðið. (‚,The Fisher Equation‘‘) 

4.1.5 Verðtrygging  

Mikið hefur verið rætt í fréttum og meðal almennings um að afnema skuli verðtrygginguna 

þar sem meirihluti almennings virðist vera hlynntir afnámi hennar eða u.þ.b. 8 af hverjum 10 

samkvæmt könnun Capacent („Átta af hverjum“, 2008). 

  Verðtrygging lána er trygging lánveitandans um að hann muni geta eignast samskonar 

eign að lánstíma loknum. Verðtryggð lán eru í flestum tilfellum tengd neysluvísitölu til að 

lánsfjárhæðin endurspeglist af aukinni eða minnkandi verðbólgu þar sem verðbólga er „oftast 

mæld sem tólf mánaða breyting vísitölu neysluverðs („Verðbólga“, 2015). 

  Þessi mikla samstaða almennings um að afnema skuli verðtryggingu hefur ýtt undir 

pólitískan vilja ýmissa flokka til að afnema verðtrygginguna. Framsókn, Miðflokkurinn og 

Samfylkingin eru þeir stjórnmálaflokkar sem hafa barist einna helst fyrir að verðtryggingin 

verði afnumin og þá sérstaklega Samfylkingin þar sem snemma árs 2016 lögðu fyrrum 

þingmenn flokksins, þau Sigríður Ingibjörgsdóttir og Helgi Hjörvar, fram nýtt frumvarp sem 

ætlað var að banna verðtryggingu á nýjum neytendalánum en það frumvarp var ekki 

samþykkt þar sem frumvarpið fór gegn vilja þáverandi ríkisstjórnar um Evrópusambandið og 

nýs gjaldmiðils (Þingmenn Samfylkingarinnar, 2016) 

  Það hafa ekki aðeins stjórnmálaflokkar áhuga á að berjast fyrir bættum rétti 

almennings heldur er stofnun sem ber heitið Neytendasamtökin – frjáls félagssamtök sem 

lengi hefur barist fyrir því að verðtrygging yrði afnumin og vilja meina að verðtryggð 

neytendalán eins og þau líta út í dag brjóti á lögum Evrópusambandsins (Pinedo M. E., 2014) 

   Þegar litið er á n lið 4.gr. laga um neytendalán nr 33/2013, skilgreinir það neytenda 

sem einstakling sem er með eða er að fara taka neytendalán ætlað til einkanota en ekki í 

atvinnuskyni. Þessi sömu lög taka einnig fyrir reglur um greiðslumat neytenda, en áður en lán 

er heimilað þarf neytandi að standast svokallað greiðslumat sem metur hæfileika neytenda til 

að geta staðið undir mánaðarlegum greiðslum.  

  Í dag þá hefur neytandi lítið val um hvort hann taki verðtryggt eða óverðtryggt lán þar 

sem greiðslubyrði af verðtryggðum lánum er lægra en af óverðtryggðum. Sem dæmi þá getur 

einstaklingur með 350.000,- krónur í laun á mánuði, einn bíl og engar skuldbindingar keypt 
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fasteign fyrir 39.000.000,- króna með verðtryggðu láni en einungis fasteign fyrir 26.000.000,- 

króna á óverðtryggðu láni. Vegna þess að neytendalánalög taka fyrir að ekki megi lána 

einstaklingi ef lánveitandi telur einstakling ekki vera borgunarmann lánsins þá hefur neytandi 

lítið annað að velja um en að taka verðtryggða lánið ef kaupverð fasteignar er hærra en 

26.000.000,- króna.   

Árið 1979 voru sett lög sem báru nafnið Ólafslög, en þessi lög voru sett á vegna mikils 

óstöðugleika á verðlagi og slæmrar efnahagsstöðu Íslendinga (Pinedo, 2014).  Á níunda og 

tíunda áratugnum var ástandið á fjármálamörkuðum orðið það slæmt að það þótti ekki lengur 

vit í að leggja peninginn inná bankabækur heldur voru flestir á þeirri skoðun á þeim tíma að 

eina vitið væri að fjárfesta í fasteignum þar sem það þótti betri leið til að geyma fjármagn 

(Tryggvi Þór Herbertsson, 2004).  Lögin sjálf gerðu lítið til að stoppa verðbólgumyndun þar 

sem hún hélt áfram að aukast eftir að lögin höfðu verið sett á og náði hámarki árið 1983 þar 

sem hún sló fjölda Íslandsmeta. Það má segja að lögin hafi gegnt sínu hlutverki sem var að 

auka stöðugleika á fjármálamarkaði og þá sér í lagi fasteignamarkaði (Magnússon, 2003).  

 

4.1.6 Lánamöguleikar  

  Þrír helstu viðskiptabankar Íslands, þeir Arion banki, Landsbankinn og Íslandsbanki 

bjóða þrjár tegundir íbúðarlána þ.e.a.s. verðtryggð, óverðtryggð og blönduð lán auk þess sem 

fyrstu fasteignakaupendur geta fengið viðbótarlán frá 5% allt að 15 prósent af andvirði 

fasteignarinnar. Af þessum helstu þremur íbúðarlánum hafa verðtryggð lán sem kynnt voru 

Íslendingum eins og þau líta út í dag með Ólafslögum árið 1979 verið einna vinsælust en 

rúmlega 75 prósent af andvirði veittra íbúðarlána síðastliðin ár hafa verið verðtryggð lán.  

 (Landsbankinn, e.d.) 

  Verðtryggð lán eru byggð á vísitölu neysluverðs sem veldur því að lánveitendur bera 

litla sem enga áhættu á verðbólgubreytingu þar sem að með því að tengja lánin við vísitölu 

neysluverðs er lánendum ávallt tryggt að þeir fái núvirði lánsins greitt til baka.  Bankar hafa 

verið virkir í að veita verðtryggð lán þar sem að “verðtrygging eyðir óvissu um raunávöxtun 

til lengri tíma og lækkar fjármagnskostnað” – (Stjórnarráðið, 2011) 

  Vísitala neysluverðs sem verðtryggð lán eru byggð á innifelur í sér allann þann helsta 

nauðsynja kostnað sem hefðbundin fjölskylda notar, má þar nefna kaup á húsgögnum, lyfjum 

og fötum ásamt rekstri bifreiða þ.m.t. eldsneyti. (Katrín Ólafsdóttir, 2010) 

             Því meira sem verð vörunnar sem Hagstofan notast við í útreikningi á 

vísitöluneysluverðs eykst, því hærri verður vísitalan og þar með eykst verðbólga sem skilar 
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sér í hærri greiðslubyrði af verðtryggðum íbúðarlánum. Óverðtryggð lán halda sér í stað þar 

sem að þau eru ekki bundin vísitölu neysluverðs heldur eru þau vanalega bundin föstum 

vöxtum sem eru fyrir fram ákveðnir í ákveðinn fjölda ára í senn.  

4.1.7 Framboð og eftirspurn 

Ef fylgt er eftir hinum hefðbundnum lögum um framboð og eftirspurn þá er hægt að 

útskýra með einföldum hætti hvað gerist ef framboði af húsnæðum mun lækkar, þá mun 

eftirspurnin hækka sem leiðir til aukningu í verði á húsnæði.  

  Í greininni ‚‘What affect house prices?‘‘ (Jacobsen, D.H. og Naug B.E., 2004)  er talið 

að  eftirspurn eftir fasteign samanstendur af tveimur þáttum : Eftirspurn eftir fjölda 

eigendaskiptum á íbúð og hinsvegar eftirspurn fyrir íbúðarhúsnæði sem fjárfestingatækifæri. 

Þeir gera ráð fyrir því að fyrri þátturinn um eftirspurnin um eigandaskipti er töluvert stærri 

heldur en þátturinn um fjárfestingu. Jacobsen og Naug leggja áherslu í formúlu sinni á að 

eftirspurn með eigendaskiptum á fasteign ásamt því að bæti við leiguíbúðum inn í 

útreikningum sínum. 

 

Jacbosen og Naug nálgunin, Eftirspurn 

  Jafnan sem Jacobsen og Naug lögðu fyrir segir okkur að ef eftirspurn eftir íbúðum 

eykst ef tekjur munu hækka og eftirspurnin muni lækka eftir kostnaðurinn við það að eiga 

húsnæði hækka, þ.e.a.s. kostnaðurinn við að leigja hús og almennt viðhald.  

  Ef húsnæðiskostnaður verður of hár eða yfir jafnaðarverðið þ.e.a.s. verð sem 

einstaklingur er reiðubúinn að greiða fyrir húsnæðið þá mun eftirspurnin eftir húsnæði 

minnka.  
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  X  gefur til kynna breytu sem er lesanleg, þ.e.a.s. pólístíska stefnu, útlánastefnu 

bankana, væntingar um framtíðartekjur og kostnaður við að viðhalda húsnæði.  

  Pólitísk stefna er talin mjög mikilvæg, þar sem lög og breytur er mismunandi eftir 

löndum og geta mismunandi flokkar haft öðruvísi skoðun á hlutunum. Þeir geta breytt 

fjármálastefnu, lögum sem geta haft neikvæð áhrif á ákvörðunina hjá einstaklingum sem eru 

að gera sýna fyrstu kaup.  

   Það er mikilvægt að ræða um væntingarnar sem einstaklingar hafa varðandi 

framtíðartekjurnar sínar þar sem kaup á húsnæði er keypt í þeim tilgangi að vera varanleg 

kaup ásamt fyrir því að vera stærstu kaupin sem einstaklingur gerir á lífskeiðinu sínu, þar að 

segja vera stærsta fjárhagslegu skuldbinding þeir geta sett sig í. (Jabosen o.fl, 2004) 

 

4.1.8 Landfræðilega staðsetningar  

  Þegar meta á virði fasteignar er mikilvægt að líta til staðsetningu eignarinnar en það 

eru þrír þættir sem geta haft áhrif á aukið eða minnkað verðmæti eignar. Þættirnir eru 

staðsetning eignar, aðgengi að eigninni og hvaða verktaki byggði eignina. (Messeh og Kigige, 

2011) 

Þegar talað er um staðsetningu eignar þá er litið til fjarlægðar á milli eignar og annarra 

mannkjarna líkt og atvinnu, afþreyingu og nauðsynlegrar þjónustu eins og 

heilbrigðisþjónustu. Því lengri sem fjarlægðin milli eignar og mannkjarna er því minna verður 

verðmæti eignarinnar.  (Messeh og Kikige, 2011) 

  Aðgengi að eign er stór áhrifaþáttur á verðmæti eignar hér á landi vegna slæmrar stöðu 

vegakerfisins á Íslandi. Það kostar mikla fjármuni að leggja malbik og má til viðmiðunar hafa 

kostnað reykjarvíkurborgar við malbikun þar sem gert var ráð fyrir árið 2017 að malbika 32 

km og var kostnaður áætlaður 1,5 millj.kr fyrir verkið. (,,Malbikað fyrir 1,5milljarð í sumar‘‘)  

   Ritgerð “Omboi” fullyrðir að því betra aðgengi þ.e.a.s. vegir eru að eigninni því meira 

verðmæti felst í eigninni.  

   Verktaki og seljandi eignarinnar skiptir máli þegar kemur að því að meta virði hennar. 

Oft gildir sú regla að því meira traust sem fólk leggur til verktakans/seljanda því meira kann 

það að meta þjónustu þess sem skilar hærra söluverði en annars. Á árunum fyrir kreppu 

þekktist það að erlendir verktakar voru fluttir inn til þess að fylla upp í laus störf í 

byggingaiðnaði hér á landi.  Líkt og sést á grafi 2.1.5. þá þekktist það á árunum fyrir kreppu 

að hús voru byggð í miklu flýti og fjöldi erlendra verkamanna boðaðir hingað til lands í 

byggingarvinnu. Þessi mikla aukning í uppbyggingu fasteigna  sem byggð voru á árunum fyrir 
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efnahagskreppuna 2008 einkenndust á stuttum byggingartíma sem skilaði sér að nýbyggð hús 

voru ekki byggð eins vel líkt hús hér áður fyrir enda mikið að gera hjá byggingaverktökum á 

þessum tíma. Tjónstilkynningar náðu hámarki árið 2009 þar sem tilkynnt var í 15% af 

byggðum fasteignum um tjón neðst fóru tjónatilkynningar í 3% árið 1999 en stóðu í 7% árið 

2012. (Sigurður Rúnar Birgisson, 2013) 

 Það er því mikilvægt á litlu landi sem Ísland er, að verktakar sem byggir fasteignina njóti 

mikið traust og hafi ekki fengið slæmt orð á sig af tjóni sem tilkynnt af hans völdum.  

  Í Bandaríkjunum og víðar hefur verið aukning í byggingu svokallaðra lokaða hverfa 

sem geta verið skilgreind sem íbúðarhverfi þar sem umferð er takmörkuð með öryggishliðum 

sem er ásamt húsasjóðum sem sjá um að halda hverfinu uppi.  Slík hverfi þekkjast ekki á 

Íslandi að undanskildum sumarhúsabyggðum sem mörg hver hafa takmarkað aðgengi gesta. 

  Rannsókn sem gerð var af Washington University in St Louis og Michael fyrir Wells 

fargo árið 2001 sýnir að hús í lokuðum hverfum eru að jafnaði 26% dýrari en sambærileg hús 

í opnum hverfum sem hafa enga aðgangsstýringu. (Lacour-Little og Malpezzi, 2001). 
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4.1.9 Hótel (Hótelherbergi) 

 

 
Mynd 7: Nýting á hótelherbergjum um allt land. (Hagstofan, 2018) 

 

  Mesta hótelnýtingin var á höfuðborgarasvæðinu árið 2016 þegar það náði hámarki og  

mældist hún þá um 85,5%. Þetta má rekja til fjölgunar erlendra ferðarmanna sem heimsækja 

Ísland. Árið 2017 er búið að vera samdráttur í nýtingu á hótelherbergjum um land allt nema á 

suðurlandinu. 

 

 

Mynd 8: Fjöldi ferðamanna á 'islandi borið saman við nýingu hótelherbja (Hagstofan, 2018) 

 

 

Sjáum út frá mynd 8 að það hefur verið fjölgun í ferðamönnum frá árinu 2007 til ársins 2017.  

Miðað við hvernig þróun er búin að vera á aukning á ferðamönnum er hægt að gera ráð fyrir 

áframhaldandi aukningu ferðarmanna komandi ár. Gera má ráð fyrir að töluverð þörf muni 

myndast fyrir fleiri hótelherbergi um land allt, þá aðalega á höfuðborgarasvæðinu. 
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Mynd 9: árstíðarbundin hótelnýtning frá árunum 2006 til 2017  (Hagstofan, 2017) 

 

  Eins og Mynd 9.gefur til kynna er dvöl erlendra ferðarmanna á hótelum á Íslandi mjög 

árstíðarbundin. Gögn sem notuð eru við gerð myndar 9 endurspegla landið allt og er 

gögnunum skipt upp í mánuði til að fá skýrari mynd á þróun nýtingu ferðarmanna á 

hótelherbergjum. Hótelnýtingin eykst í byrjun maí og nær hápunkt sínum í Júlí mánuðunum 

undanfarin 10 ár. Þegar nálgast er september þá fer að draga úr fjölda erlendra ferðamanna og 

er eftirspurn eftir hótelgistingu samhliða því. Árið 2013 voru 96 Hótel starfandi í Júlí 

mánuðinum en í Desember á sama ári voru það 86. Þessar tölur gefa okkur til kynna að sum 

Hótel sem eru starfandi hér á landi eru með árstíðarbundinn rekstur. (Alþingi, e.d.) 

 

 4.1.10 Fólksfjölgun 

  Með aukinni þéttbýlismyndun hafa Íslendingar sótt sífellt meira að 

höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt skýrslu samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

fækkaði fólki sem bjó á landsbyggðinni um 1.200 manns meðan íbúum á höfuðborgarsvæðinu 

fjölgaði um 7.500 manns á árunum 2009 til 2014. (Ingunn S. Þorsteindóttir og Sigurður 

Snævarr, 2014) 
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Mynd 10: Mannfjöldi borið saman við fædda umram dána 

Fólksfjöldi á Íslandi hefur aukist úr 299 þúsund manns árið 2006 í 338 þúsund manns árið 

2017 en það er aukning um gróflega 39 þúsund manns. Eins og tafla 2.1.1 sýnir þá hefur fjöldi 

fæddra umfram látna fallið meðan að fólksfjöldi eykst en ef tafla 2.1.2  er skoðuð nánar þá má 

sjá að á sama tíma og fæddir umfram dána eru að fækka þá eru aðfluttum einstaklingum 

umfram brottflutnum að fjölga en það getur verið ein ástæðan fyrir því af hverju fólksfjölgun 

heldur áfram meðan að fæddir umfram dána fækka. 

 

Mynd 11: Fjöldi aðfluttra umfram brottflutta (Hagstofan, 2017) 

 Samkvæmt  Mynd.11  hér fyrir ofan þá einkennist árið 2007 á því að fjöldi aðfluttra 

umfram brottflutta var mikill líkt og á árunum 2015 til 2017 en ástæður fyrir því er mikil 

aukning í atvinna og batnandi efnahagur. Því meiri sem aðfluttir eru umfram brottflutta því 
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betra ástand er á þjóðfélaginu og öfugt en á sama tíma og hlutfallið eykst þá eykst eftirspurn 

eftir íbúðarhúsnæðum bæði á leigumarkaði og sölumarkaði. Ef að aðfluttir umfram brottflutta 

hækkar mikið á skömmum tíma þá getur það verið ábending um að svokölluð fasteignabóla sé 

að myndast líkt og árið 2007 en þá lækkaði hlutfall aðfluttra umfram brottfluttna hratt sem 

sprengdi fasteignabóluna og fasteignaverð snarhækkuðu í kjölfarið. 

                                                    

4.1.11 Deilihagkerfið  

Deilihagkerfið snýst um að miðla og skiptast á eignum, þjónustu og þekkingu 

einstaklinga og er í flestum tilfellum án afskipta þriðja aðila.  

  Kostirnir við frekari aukningu í deilihagkerfinu eru margir og hægt er að nefna að það 

getur aukið framleiðni þar sem deilihagkerfið byggir á hagkvæmri nýtingu á 

framleiðsluþáttunum.  

Hlutir sem voru lítið eða illa nýttir fá nýjan tilgang og mun það leiða til að verðmæti 

þeirra eykst. Með aukinni hagkvæmni mun það draga úr sóun verðmæta og vernda umhverfið 

til lengri tíma. Neytendur hafa það hlutverk að vinna bæði verk sem framleiðindi og 

dreifingaraðili hefðu annars gert og kallast sú skerðing á hlutverkum framleiðanda og 

dreifingaraðila framneysla.  

  Með innleiðingu á framneyslu mun það draga úr kostnaðarliðum á borð við 

flutningskostnað, framleiðslukostnað, auglýsingar kostnað o.s.frv.  

Umsagnir skipta alla máli, viðskiptavini sem fyrirtæki og eru viðskiptasögur aðila sem nýta 

sér deilivefsíður skráðar niður, aðhald viðskiptavina er mikið og er árangur mældur í orðspori.  

 

  Það er hægt að segja að deilihagkerfið snertir alla þrjá þætti samfélagsins sem eru:  

1) Einstaklinginn, framneytendur eru neytendur, framleiðendur og dreifingaraðilar.  

2) Fyrirtæki, þetta mun leiða til aukinna samkeppni á markaðinum. 

3) Hið opinbera, fá tekjur út frá sköttum og gjöldum ásamt því að hafa umsjón með eftirliti og 

leyfisveitingar. Sjá einnig um skipulagsmál.  
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4.2 Samanburður við önnur lönd  

 

4.2.1 Ítalía   

  Til að ná samanburð við önnur lönd er litið til Ítalíu, sem þekkt er fyrir 

ferðamannaiðnarinn og þar er  auðveldalega hægt að sjá hvernig aukning í ferðaþjónustu 

hefur haft áhrif á efnahaginn í Ítalíu. Ítalía er í fimmta sæti í mest heimsóttu löndin í 

heiminum (UNWTO 2013).    

  Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabankanum í Ítalíu, Bank of Ítalía þá sýna  gögn sem 

snúa að fasteignageiranum, að rúmlega 20% af landsframleiðslunni er tilkomið vegna 

fjárfestinga í byggingariðnaðinum, leigutekjum,  ásamt tekjum fasteignabraskara, þ.e.a.s 

einstaklingar sem kaupa og selja fasteignir.  

Gögn frá árinu 2010 frá fjármálaráðuneytinu í Ítalíu sýna að fermetrinn í 

meðalhúsnæði þar í landi 1.578 evrur. ( Finna meðalverðið á Íslandi 2010 ) Núvirða. 

 

  Samkvæmt nýlegri greiningu er greinilegt samband milli aukins framlags ferðamanna 

og þjónustu til  aukningu á landframleiðslunni 

Árið 2012 á Ítalíu var ferðamannaþjónustan 63milljarðar evrur sem var 4.1% af 

landsframleiðslunni. Ef tekið er til greina beinu og óbeinu áhrifin þá mun þessi upphæð 

hækkað upp í 161milljarðar evrur sem samsvarar 10,3% af landsframleiðslu.  

 

  Samkvæmt gögnum frá ISTAT sem er opinber vefur sem rekinn er af Ítalska ríkinu, 

þeir sjá um að halda uppi tölfræðilegum gögnum um atburði sem eiga sér stað, líkt og 

Hagstofan Íslands gerir á Íslandi, en árið 2012 þá voru um 380milljónir ferðamanna sem gistu 

í Ítalíu, bæði innlendir sem erlendir. 

  ISTAT veitir einnig upplýsingar um fjölda fyrirtækja sem eru starfsrekinn á svæði sem 

eru þekkt ferðmannassvæði, þar með talið Hótel, tjaldsvæði og almenn ferðamannþorp, ásamt 

því að halda undir upplýsingar hvernig húsnæði ferðamaðurinn velur sér, en samkvæmt 

gögnum frá Gambassi (2006) er eingöngu þriðjungur raunverulegir ferðamenn þar í landi, 

þ.e.a.s. einstaklingur sem er með búsetu í öðru landi en Ítalíu og dvelur þar sér til afþreyingar. 

Ferðavísitalan samanstendur af fjórum breytum sem gefa okkur hina raunverulega mynd af 

markaðinum. 

 

 1)  Heildar fjöldi húsnæði sem eru tileinkaðir ferðamönnum.  

   2)  Næturgistingar ferðamanna í formlegum ferðamannabúðum 
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   3)  Heildartekjur Safna, það má túlka þessa sem menningarlega breytu. 

 4)  Heildar fjöldi fasteigna sem eru ekki í eigu heimamanna. 
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5. Samantekt 

Íslenskur fasteignamarkaður hefur gengið gegnum miklar breytingar frá landnámi. 

Höfuðborg Íslands Reykjavík hefur síðastliðin ár einkennst af háu fasteignaverði tilkomið 

vegna lítils framboðs af íbúðum og mikilli eftirspurn bæði af fjárfestun og einstaklingum eftir 

íbúðum í Reykjavík. Aðrar ástæður fyrir háu fasteignaverði eru gott aðgengi að fasteign 

þ.e.a.s. góðar samgöngur, nálægð við mannkjarna og hver bygði fasteignina.  

Síðla árið 2007 reið yfir efnahagshrun á Íslandi sem olli miklu atvinnuleysi og miklum 

breytingum á vísitölu neysluverðs.  Atvinnuleysi náði hátindi sínum árið 2009 þegar það stóð 

í 8,4 prósentum en sama ár var vísitala neysluverðs í 18,6 prósentum. Vísitala neysluverðs 

felur í sér allann þann helsta nauðsynlega kostnað fyrir hina hefðbundnu fjölskyldu. Hækkun 

vísitölunnar olli því að greiðslubirgði af verðtryggðum lánum jókst verulega meðan laun 

almennings lækkuðu og myndaðist því grafalvarlegt ástand á fasteignamarkaði þar sem fólk 

gat ekki staðist skil á afborgunum og neyddist til að yfirgefa heimili sín.  
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6. Niðurstöður 

  Þegar gögn sem koma fram í ritgerð þessari eru skoðuð má sjá að ferðamaður hefur 

mikil áhrif á fasteignamarkað með því að stuðla að uppbyggingu mannkjarna, samfélags og 

innviða en það sést einna helst ef skoðuð eru gögn frá Dubai og Bangkok.   

 Með fjölgun í fjölda ferðamanna sem koma til Íslands skapast ný störf sem hefur beina 

tengingu við fækkun atvinnulausra einstaklinga. Aukning í störfum tengdum ferðaþjónustu á 

Íslandi hefur óbein áhrif á vísitölu neysluverðs sem að lokum skilar sér í lægri vaxtagreiðslum 

á verðtryggðum lánum, en þau lán eru ein af vinsælustu tegundum lána sem 

viðskiptabankarnir þrír þ.e.a.s. Arion banki, Landsbankinn og Íslandsbanki veita lán útá.  

 Ferðamenn sem hingað koma velja í auknum mæli að nýta sér svokallaðar „Airbnb 

íbúðir“, þær tegundir íbúða hafa skapað mikil vandræði á erlendum fasteignamörkuðum með 

því að taka undir sig íbúðir sem annars hefðu verið í boði á almennum fasteignamarkaði eða 

leigumarkaði, en svipað mynstur má einnig sjá á Íslenskum fasteignamarkaði.  

 

 

Umræða 

Það er áhugavert að skoða hversu mikið að ferðamönnum koma til landsins þar sem 

við erum smáþjóð hér á Íslandi og vera taka á móti Erlendum einstaklingum sem eru 6 á móti 

hverjum 1 Íslendingi í fjölda. Þeirra markmið var helst í að skoða nátturuna, sem kom í raun 

ekkert á óvart þar sem Ísland hefur að bjóða uppá mikla nátturuparadís, en fjöldi þeirra sem 

komu eingöngu að til að skoða nátturuna kom svolítið mikið á óvart þar sem við Íslendingar 

erum sjálfir ekki sú duglegasta til að kanna okkar eigin nátturu.   

  Það væri gaman að sjá hvort að Ísland mundi þróast hraðar ef það mundi byggja 

innviði þess í átt að ferðamanninum, við erum búin að reyna það með betrum 

samgönguleiðum en það er altaf möguleikinn á betri samgöngur, þar með talið lest og ódýrari 

flugfargjöld innanlands, að keyra bifreið milli landshluta getur verið tímafrekt og 

kostnaðarsamt, einnig er spurning hvort að skemmtunargildið er hátt þegar það kemur að 

langtímakeyrslu.  Fasteignir á Íslandi er mjög breytilegur og þess vegna var fróðlegt að fara 

yfir þær helstu breytur og sjá hvernig þær hafa í raun bein áhrif á fasteignaverðið. Sumar 

breytur eins og kaupmáttur launa töldu við vera augljósan kost að vera bein áhrif á vístölu 

fasteignaverðs, en hún hafði í raun mun minni áhrif en búast var við, Íslendingar eru greinlega 
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ekki í miklum fasteignahugleiðingum ef þau verða fyrir launahækkun í störfum þeirra. Þróun 

á löndum sem er með mikla mannfjölda hafa verið að taka mikla vaxtastökk fram úr Íslandi 

sem hafa verið mjög fámenn þjóð, það verður fróðlegt að sjá hvernig Íslendingar muna þróa 

sig áfram ef þeir einblína meira á ferðamanna iðnarins með að viðhalda nátturuna til 

hliðsjónar. 
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