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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um markaðsbrest í ferðaþjónustu sem á sér stað vegna 

almannagæða.  Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið gríðarlega mikið undanfarin ár og 

er í dag ein mikilvægasta atvinnugrein landsins. Ferðaþjónustan byggir tilvist sína að 

miklu leyti á náttúru landsins en náttúran laðar að fjölda erlendra ferðamanna ár hvert. 

Náttúra landsins flokkast ekki sem einkagæði eins og hin venjulega vara vegna þess 

að náttúra hefur ekki verð sem myndast á markaði þegar framboð er jafnt eftirspurn. 

Eðlilegt er að flokka náttúru landsins sem almannagæði en það eru gæði sem ekki er 

hægt að útiloka aðgang að og gæðin verða ekki fyrir áhrifum af fjölda neytenda. Nú 

þegar búast má við mikilli fjölgun ferðamanna til landsins á komandi árum er rétt að 

staldra aðeins við þessa fullyrðingu. Fjölgun ferðamanna getur vissulega haft neikvæð 

áhrif á náttúru landsins og verður hún því fyrir áhrifum að fjölda neytenda. Þar sem 

áhersla er lögð á markaðsbrest vegna tilvist almannagæða í ritgerðinni er 

Vatnajökulsþjóðgarður notaður sem dæmi um almenningsþjóðgarð. Með stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðar voru framfara skref tekin í verndun náttúru landsins. Strangar 

reglur gilda um nýtingu auðlinda innan þjóðgarðsins og auknar kröfur eru gerðar um 

aðstöðu og skipulag til að geta tekið á móti ferðamönnum. Í þjóðgörðum erlendis er 

algengt að einhvers konar gjaldtaka sé notuð. Með gjaldtöku er hægt að takmarka 

aðgang ferðamanna að náttúrunni innan þjóðgarðsins og hugsanlega er hægt að nota 

gjaldtöku til að leiðrétta þann markaðsbrest sem á sér stað vegna almannagæða. Í ljósi 

þess að fjölgun ferðamanna til landsins er staðreynd er nauðsynlegt að mati höfundar 

að velta fyrir sér þeim möguleika að taka upp gjaldtöku í tengslum við náttúru Íslands. 

Vandi stjórnvalda felst þá í því að finna út hversu mikil gjaldtakan á að vera til að hún 

beri árangur.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar í BS námi við Hagfræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin gildir 12 ECTS einingar. Viðfangsefni ritgerðarinnar eru almannagæði í 

ferðaþjónustu og markaðsbrestur sem á sér stað vegna þeirra. Leiðbeinandi ritgerðar er 

Sveinn Agnarsson aðjúnkt við Háskóla Íslands og forstöðumaður Hagfræðistofnunar. 
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1 Inngangur  

Ferðaþjónusta er ein mikilvægasta atvinnugrein Íslands og hefur hlutur ferðaþjónustu í 

þjóðarbúinu farið sífellt vaxandi undanfarin ár. Tæknibreytingar, aukið vægi 

menntunar og aukinn hlutur hins opinbera í greininni eru meðal breytinga og framfara 

í greininni undanfarin ár. Ferðaþjónusta byggir að mestu leyti tilvist sína á náttúru 

landsins. Hér má finna ósnortna náttúru, miklar andstæður, jökla og eldfjöll sem laða 

að fjölda ferðamanna ár hvert. Undanfarin ár hefur ferðaþjónustan þróast í átt að 

umhverfisvænni þjónustu og áhersla hefur verið lögð á sjálfbæra þróun. Þrátt fyrir að 

fjölgun ferðamanna til landsins sé jákvæð fyrir íslensk ferðaþjónustufyrirtæki og 

íslenska hagkerfið fylgja því einnig neikvæð áhrif. Hver ferðamannastaður getur 

einungis tekið á móti takmörkuðum fjölda ferðamanna á hverjum tíma. Aukin ásókn 

að helstu ferðamannastöðum Íslands getur því leitt til átroðnings sem getur haft 

varanleg áhrif á umhverfið (Samgönguráðuneytið, 2003). Náttúra landsins er viðkvæm 

auðlind sem eyðist ef of hart er gengið að henni. Nýting á náttúrunni þarf því að hafa 

hagsmuni hagkerfisins og komandi kynslóða að leiðarljósi. 

Náttúra landsins flokkast ekki sem einkagæði eins og hin venjulega vara. Náttúrua 

hefur ekki verð sem myndast á markaði þegar framboð er jafnt eftirspurn. Náttúra er 

auðlind sem almennt séð flokkast sem almannagæði. Hugtakið almannagæði hefur 

verið skilgreint sem gæði sem ekki er hægt að útiloka aðgang að (e.non-excludability) 

og gæðin verða ekki fyrir áhrifum af fjölda neytenda (e. non-rivlary). Almannagæði 

leiða ekki til skilvirks jafnvægis á markaði heldur á sér stað markaðsbrestur 

(Nicoloson og Snyder,2008). Markaðsbrestur á sér stað þegar markaðsöflin bregðast 

hlutverki sínu og ná ekki fram hagkvæmustu ráðstöfun framleiðsluþátta. Ásamt 

almannagæðum eru ytri áhrif algeng orsök markaðsbresta. Markaðsbrestir er ein helsta 

ástæða fyrir aðkomu hins opinbera að almennum markaði. Þegar öfl markaðarins 

bregðast og óskilvirkni og ójöfnuður myndast þá þarf hið opinbera að grípa inn í og 

reyna að ná fram skilvirku jafnvægi (Ágúst Einarsson, 2005). 

Markmið með þessari ritgerð er að kanna markaðsbrest í ferðaþjónustu sem á sér stað 

vegna almannagæða og hvað sé hægt að gera til að leiðrétta þennan markaðsbrest. 

Annar hluti ritgerðarinnar er fræðilegur hluti þar sem farið er yfir helstu hugtök sem 

notuð eru í ritgerðinni s.s. einkenni gæða, markaður og markaðsbrestir og ástæður 

þeirra. Í þriðja hluta verður fjallað almennt um ferðaþjónustu á Íslandi og mikilvægi 
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greinarinnar fyrir íslenskt hagkerfi ásamt því að fjalla um mikilvægi náttúru landsins 

fyrir greinina. Í fjórða hluta er farið yfir hver inngrip hins opinbera geta verið þegar 

markaðsbrestur á sér stað. Þar sem áhersla er lögð á markaðsbrest vegna tilvist 

almannagæða eru almenningsþjóðgarðar notaðir sem dæmi. Farið verður yfir helstu 

ástæður þess að þjóðgarðar eru stofnaðir og er Vatnajökulsþjóðgarður notaður sem 

dæmi um íslenskan þjóðgarð. Að lokum er fjallað um þann möguleika að taka upp 

gjaldtöku að þjóðgarðinum. Þar sem markaðurinn brestur vegna almannagæða 

myndast ekki rétt verð á gæðunum og ekki rétt magn er framleitt. Í ritgerðinni verður 

því fjallað um hvort að gjaldtaka væri leið til að leiðrétta þann markaðsbrest sem á sér 

stað og hversu mikil hún ætti að vera til að bera árangur. Helstu niðurstöður eru svo 

teknar saman í fimmta hluta.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1  Gæðin í hagkerfinu 

Í hagkerfinu má finna margvísleg gæði en með gæðum er átt við vörur og þjónustu. 

Þessum gæðum hefur verið skipt niður í flokka eftir eiginleikum og einkennum þeirra. 

Þessir eiginleikar eru hvort að útilokun að vörunni sé möguleg og hvort gæðin verði 

fyrir áhrifum af fjölda neytenda (Hindriks og Myles, 2006).  

Flest þeirra gæða sem til eru flokkast sem einkagæði. Hægt er að útloka aðgang að 

slíkum gæðum og fjöldi neytenda skiptir máli. Dæmi um slík gæði er hin venjulega 

vara sem við kaupum úti í búð t.d. gosflaska eða fatnaður. Einkagæði uppfylla 

fullkomlega skilyrði um skilvirkni markaðar og fylgir lögmálinu um framboð og 

eftirspurn. Verðlagning á slíkum gæðum fer eftir jafnvægi framboðs og eftirspurnar og 

myndast á markaði í flestum tilfellum án afskiptar hins opinbera (Mankiw, 2001). 

Andstæðan við einkagæði eru almannagæði. Hugtakið almannagæði hefur verið 

skilgreint sem gæði sem ekki er hægt að útiloka aðgang að (e. non-excludability) og 

gæðin verða ekki fyrir áhrifum af fjölda neytenda (e. non-rivalry). Ef slík gæði eru til 

staðar geta allir notið þeirra og viðbótarneytandi dregur ekki úr framboði gæðanna 

fyrir aðra. Algeng dæmi um almannagæði eru almannavarnir, löggæsla og loft. 

Augljóslega er ekki hægt að útiloka aðgang að hreinu lofti og viðbótarneytandi dregur 

ekki úr framboði á hreinu lofti fyrir aðra neytendur. Almannagæði leiða ekki til 

skilvirks jafnvægis á markaði. Einkenni almannagæða gerir það að verkum að hvati 

neytenda breytist. Þar sem neytendur geta notið ákveðinna gæða án þess að þurfa að 

borga sérstaklega fyrir gæðin getur komið upp vandamál sem kallað hefur verið 

laumufarþegavandamálið. Slíkt vandamál leiðir til óskilvirkni þar sem hægt er að 

njóta vörunnar án þess að greiða uppsett verð fyrir (Hindriks og Myles, 2006). Ágætt 

dæmi um laumufarþegavandann er flugeldasýning. Einstaklingur getur notið þess að 

horfa á flugeldasýningu sem nágranninn heldur fyrir vini sína án þess að borga krónu 

fyrir (Mankiw, 2001). Annað dæmi er þegar einstaklingur nýtir sér þráðlaust net 

nágrannans án þess að borga afnotagjald af netinu.  

Til eru gæði sem hvorki geta talist almannagæði né einkagæði. Margar vörur uppfylla 

annað af þessum tveimur skilyrðum sem nefnd hafa verið. Gæði sem hægt er að 

útiloka en fjöldi neytenda hafa ekki áhrif eru kölluð klúbbgæði. Hægt er að kaupa 

aðgang eða greiða ákveðið gjald til að geta notið klúbbgæða, t.d. gerast meðlimur í 
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golfklúbbi eða líkamsrækt. Áskriftarsjónvarp er algengt dæmi um klúbbgæði. Borga 

þarf ákveðið gjald til þess að geta notið gæðanna en gæðin verða ekki fyrir áhrifum af 

viðbótarneytanda. Sundlaugar eru einnig gott dæmi um klúbbgæði (Mankiw, 2001).  

Sameiginlegar auðlindir eru gæði sem útiloka ekki aðra frá notkun þeirra en fjöldi 

neytenda hefur áhrif á notagildi annarra. Almenningsgarðar er gott dæmi. Ekki er hægt 

að útiloka aðgang að slíkum gæðum en ef ásókn fólks eykst mun það valda 

neikvæðum áhrifum á gæðin. Troðningur og eyðilegging gróðurs getur verið orsök 

fjölgun gesta í almenningsgörðum. Margar af okkar helstu náttúruperlum eru 

sameiginlegar auðlindir sem og ýmsar dýrategundir eins og fiskur í sjónum. Oft á 

tíðum er ekki skýr eignaréttur yfir sameiginlegum auðlindum og getur það leitt til 

ofnýtingar á gæðunum (Ágúst Einarsson, 2005).  

 

  Gæðin verða fyrir áhrifum af fjölda notenda 

  Já  Nei 

  

Já  

Einkavörur 

gosdrykkir 

fatnaður 

Klúbbgæði 

áskriftarsjónvarp 

golfklúbbar 

Útilokun möguleg  matvörur  Sundlaugar 

  

Nei 

 

Sameiginlegar auðlindir 

náttúruperlur t.d. Þórsmörk 

fiskur í sjónum 

Almannagæði 

hreint loft 

almannavarnir 

    Mynd 1: Flokkun gæða eftir eiginleikum 

Eins og sjá má á ofangreindum dæmum er oft erfitt að flokka gæði niður í áðurnefnda 

flokka. Sum gæði geta tilheyrt fleiri en einum flokki og einnig er algengt að gæðum sé 

breytt úr t.d. almannagæðum í klúbbgæði. Tökum sem dæmi sjónvarpsútsendingar 

Skjás eins en þær flokkast núna sem klúbbgæði þar sem neytendur þurfa að borga 

ákveðið áskriftargjald til að fá aðgang að gæðunum. Þar með eru gæðin ekki opin 

öllum heldur einungis þeim sem eru tilbúnir að borga slík gjöld en gæðin uppfylla hins 

vegar ennþá skilyrðin um að þau verða ekki fyrir áhrifum af fjölda neytenda. Áður 

fyrr hefðu sjónvarpsútsendingar Skjás eins flokkast sem almannagæði þar sem engin 

áskriftargjöld voru til staðar og þar með engin útilokun á gæðunum. 
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2.2  Markaðir og markaðsbrestir 

Hugtakið markaður í hagfræðilegum skilningi má skilgreina sem hóp af kaupendum 

og seljendum ákveðinnar vöru eða þjónustu sem koma saman á ákveðnu tímabili á 

ákveðnum stað. Kaupendur eða neytendur mynda eftirspurn eftir vörunni, þ.e. vilja til 

að kaupa þessa ákveðnu vöru en seljendur mynda framboðið af vörunni. Þegar 

neytendur eru tilbúnir að kaupa vöruna á sama verði og seljendur vilja selja vöruna á 

myndast jafnvægi á markaði en þá er framboð jafnt eftirspurn (Mankiw, 2001). 

Eftirspurn ræðst ekki einungis af verði vörunnar sem um ræðir heldur einnig fleiri 

þáttum eins og ráðstöfunartekjum einstaklinga og verði á öðrum vörum. Túlka má 

eftirspurn einstaklings með eftirfarandi falli:  

 

Eftirspurt magn einstaklings i af vöru x er: 

𝑥 = 𝑥i(𝑝x, 𝑝y, 𝐼) 

 

Hér er gert ráð fyrir að einungis tvær vörur séu á markaði. Heildareftirspurn á markaði 

má finna með því að leggja saman lárétt eftirspurn allra einstaklinga eftir vörunni. 

Heildareftirspurnarferillinn er þá fundin út frá eftirspurnarfallinu með því að breyta 

verði vörunnar en öðrum þáttum er haldið föstum (Nicoloson og Snyder, 2008). 

Heildareftirspurn á markaði má túlka með eftirfarandi falli: 

 

𝑋i =  𝑥i,j(𝑝1, … , 𝑝n, 𝐼j)𝑚
𝑗 =1  

 

Heildarframboð á ákveðinni vöru á markaði má finna með því að leggja saman 

framboðsferla allra fyrirtækjanna. Heildarframboð má túlka með eftirfarandi falli: 

𝑄s (P,v,w) =  𝑞i(𝑃, 𝑣, 𝑤)𝑛
𝑖=1  

 

Framboðsfallið lýsir hér framboði á markaði sem falli af áhrifaþáttum eins og verði 

vörunnar og verði á aðföngum (Nicoloson og Snyder,2008). Aðrir þættir hafa einnig 

m = fjöldi einstaklinga 

n = fjöldi vara 

i = varan 

j = einstaklingur 

P = verð vörunnar 

v = leiguverð 

w =laun 

px = verð á vöru x 

py = verð á vöru y 

I = ráðstöfunartekjur 

(1) 

(2) 

(3) 
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áhrif á framboð eins og t.d. tæknibreytingar (Ágúst Einarsson, 2005). Þegar búið er að 

finna heildareftirspurnar- og heildarframboðsferlana má finna út jafnvægisverð og 

jafnvægismagn á markaðnum. Jafnvægisverð myndast þegar eftirspurt magn (QD) er 

jafnt og framboð (Qs). Þá myndast jafnvægi á markaðnum og hvorki neytendur né 

seljendur hafa hvata til að breyta ákvörðunum sínum. Jafnvægi á markaði má túlka 

með eftirfarandi jöfnum (Nicoloson og Snyder,2008): 

𝑄D 𝑃*, 𝑃′ , 𝐼 =  𝑄S 𝑃*, 𝑣, 𝑤  

eða: 

𝑄D 𝑃* = 𝑄S(𝑃*) 

Á mynd tvö hér að neðan má sjá líkan sem sýnir hvernig jafnvægi myndast á markaði. 

Skurðpunktur framboðs og eftirspurnarferlana sýnir jafnvægisverð (P*) og 

jafnvægismagn (Q*) (Mankiw, 2001). 

 

Mynd 2: Jafnvægi á markaði 

Heildarframboðs- og eftirspurnarferlarnir geta færst til. Þættir eins og breytingar á 

ráðstöfunartekjum einstaklinga, verð á staðgönguvörum og smekkur neytenda geta 

valdið færslu eftirspurnarferilsins. Þá myndast tímabundið ójafnvægi þar til 

markaðurinn nær að aðlagast breyttum aðstæðum. Þættir sem færa framboðsferilinn til 

geta verið breytingar á verði aðfanga, fjöldi framleiðanda og tæknibreytingar. 

 

 

 

framboð 

jafnvægi á markaði 

eftirspurn 

P*

* 

Q*

* 

magn 

verð 

P* = jafnvægisverð vörunnar 

P´= verð á öðrum vörum 

 
(4) 
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Jafnvægisverðið hækkar þá eða lækkar eftir því hvernig ferlarnir færast til (Besanko 

og Braeutigam, 2005). 

Það jafnvægisástand sem fjallað hefur verið um hér að ofan á við þegar fullkomin 

samkeppni er til staðar. Eiginleikar fullkominnar samkeppni eru að fyrirtæki eru 

verðtakar en með því er átt við að ákvarðanir hvers fyrirtækis fyrir sig hafa ekki áhrif 

á markaðsverðið. Upplýsingar á markaðnum eru fullkomnar og allir aðilar 

markaðarins þekkja markaðsverðin. Mörg fyrirtæki eru á markaðnum sem öll 

framleiða sömu einsleitu vöruna og markmið fyrirtækjanna er að hámarka hagnað. 

Kostnaður við viðskipti milli seljenda og neytenda er enginn (Besanko og Braeutigam, 

2005). Þegar langtímajafnvægi er á samkeppnismarkaði er verð jafnt og 

jaðarkostnaður, bæði til langs og skamms tíma sem þýðir að jafnvægið er skilvirkt. Þá 

er enginn hvati til skapa umframhagnað með ábótasamari viðskiptum. Hagnaður 

framleiðenda er í raun fórnarkostnaður þeirra framleiðsluþátta sem þeir fjárfestu í 

fyrirtækjum sínum. Ekki er hægt að framleiða vöruna með lægri kostnaði og síðasta 

framleidda einingin er jafn mikils virði fyrir neytendur og virði þeirra auðlinda sem 

notaðar voru við framleiðsluna (Morgan, Katz og Rosen, 2009).  

Hér að ofan var lýst svokallaðri hlutajafnvægisgreiningu (e. partial equilibrium 

analysis). Í slíkum greiningum er einn tiltekinn markaður skoðaður og ekki er gert ráð 

fyrir áhrifum á hagkerfið í heild sinni eða á aðra markaði. Þegar skoða á hvernig 

breyting á einum markaði hefur áhrif á aðra markaði og hagkerfið í heild er svokölluð 

almenn jafnvægisgreining (e. general equilibrium analysis) notuð. Dæmi þar sem 

almenn jafnvægisgreining kemur að góðum notum er þegar skoða á hvernig auðlindir 

sem eru notaðar á einum markaði standa ekki lengur til boða á öðrum mörkuðum 

(Nicoloson og Snyder,2008).  

Nú verður fjallað nánar um almenna jafnvægisgreiningu. Byrjum á því að skoða 

jafnvægi út frá neyslu einstaklinga. Einstaklingur hámarkar nytjar sínar með því að 

kaupa vörur, að gefnum föstum tekjum, þannig að jaðarstaðgönguhlutfall (e. marginal 

rate of substitution) tveggja vara sé jafnt og verðhlutfall varanna:  

𝑀𝑅𝑆x,y =  𝑃x/𝑃y 

Jaðarstaðgönguhlutfall (MRS) lýsir því hvað einstaklingur er tilbúinn að gefa af einni 

vöru til að fá aðra (Morgan, Katz og Rosen, 2009). Hámörkun nytja einstaklings er 

lýst á mynd 3 hér að neðan. Á myndinni má sjá jafngildisferla einstaklings og 

(5) 
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tekjuband hans. Jafngildisferlar sýna mismunandi samsetningu vöru og þjónustu sem 

veita einstaklingum sömu nytjar. Einstaklingar geta færst til á jafngildisferlinum án 

þess að nytjar hans breytast. Tekjubandið lýsir þeim tekjum sem einstaklingur hefur til 

ráðstöfunar og er táknað með I á myndinni. I stendur því fyrir tekjur, px er verð á vöru 

x og py er verð á vöru y. Til að hámarka nytjar þá notar einstaklingur allar sínar tekjur 

við kaup á vörum x og y. Punktur C sýnir hæstu mögulegar nytjar að gefnu 

tekjubandi. Vörusamsetning x* og y* er því skynsamlegasta leiðin fyrir einstakling að 

ráðstafa kaupmætti sínum til að hámarka nytjar (Nicoloson og Snyder,2008).  

 

Mynd 3: Hámörkun nytja 

Þegar jafnvægi er í neyslu einstaklings er halli tekjubandsins, Px/Py, jafn halla 

jafngildisferlanna. Við getum einnig sett þetta fram þannig að jaðarnytjar einstaklinga 

þ.e. breyting á heildarnytjum vegna neyslu á viðbótareiningu sé jafnt og verðhlutfall 

varanna tveggja: 

𝑃x/𝑃y =  𝑀𝑈x / 𝑀𝑈y 

þá gildir einnig: 

𝑀𝑅𝑆x,y =  𝑀𝑈x / MUy 

Jaðarnytjar (e. marginal utility) er hér táknað með MUx fyrir vöru x og MUy fyrir vöru 

y. Jafna 7 segir okkur að jaðarstaðgönguhlutfall einstaklings er jafnt hlutfalli 

jaðarnytja hvar sem er á jafngildisferlunum. 

 

 

 

 

 

 

  

C 

Tekjuband: I = pxx + pyy  

y* 

x* Magn af vöru 

x 

Magn 

af vöru 

y 

Jafngildisferlar  

(6) 

(7) 



14 

 

Í hagkerfi með fleiri en einn einstakling þurfa jaðarstaðgönguhlutföll allra 

einstaklinganna að vera jöfn til þess að skilvirk neyslusamsetning náist (Morgan, Katz 

og Rosen, 2009). 

𝑀𝑅𝑆Jón = 𝑀𝑅𝑆Gunnar 

Til þess að skoða jafnvægi út frá framleiðendum notum við 

framleiðslumöguleikaferilinn. Framleiðslumöguleikaferillinn sýnir mögulega 

samsetningu tveggja vara sem hægt er að framleiða að gefnu föstu magni 

framleiðsluþátta. Á mynd 4 hér að neðan má sjá framleiðslumöguleikaferilinn. 

 

Mynd 4: Framleiðslumöguleikaferillinn 

Nota má ferilinn til að skýra eitt mikilvægasta hugtak hagfræðinnar, fórnarkostnað. 

Fórna þarf einni einingu af vöru x til að geta aukið framleiðslu á vöru y. 

Fórnarkostnaður aukinnar framleiðslu á y er því ákveðið magn af x. Halli 

framleiðslumöguleikaferilsins sýnir það magn af vöru y sem þarf að fórna til að geta 

framleitt eina einingu í viðbót af vöru x. Gildi hallans hefur verið kallað 

jaðarskiptihlutfall í framleiðslu (e. marginal rate of transformation). 

Jaðarskiptihlutfallið (MRTx,y) er jafnt jaðarkostnaðarhlutfalli varanna tveggja, x og y: 

𝑀𝑅𝑇x,y =  𝑀𝐶x/𝑀𝐶y. 

Jaðarkostnaður (e. marginal cost) er sá kostnaður sem fylgir framleiðslu á 

viðbótareiningu af vöru. MCx táknar hér jaðarkostnað vöru x og MCy táknar 

jaðarkostnað vöru y (Besanko og Braeutigam, 2005). 

 

 

 
Ox 

Magn af x  

Magn af y 

P1 

P2 

P3 

P4 

Oy 

y4 

y3 

y2 

y1 

x1 x2 x3 x4 

(8) 

(9) 
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Í almennri jafnvægisgreiningu endurspegla jafngildisferlar einstaklinga eftirspurn 

þeirra eftir vörum og framleiðslumöguleikaferillinn endurspeglar framboðið. Hægt er 

nú að finna út jafnvægisverð og magn á markaði (Nicoloson og Snyder,2008). 

 

 

Mynd 5 : Almennt jafnvægislíkan  

Á mynd 5 má sjá almenna jafnvægislíkanið. Búið er að setja saman myndir 3 og 4 og 

má því sjá framleiðslumöguleikaferilinn ásamt jafngildisferlum einstaklinganna. 

Miðað við verðhlutfall px/py mun fyrirtæki framleiða vörusamsetningu x1, y1. Í þessum 

punkti er hagnaður hámarkaður þar sem verðhlutfallið er jafnt  jaðarkostnaðarhlutfalli 

varanna tveggja (px/py=MCx/MCy). Hins vegar er eftirspurn neytenda meiri en sem 

nemur þessari framleiðslusamsetningu og er því umframeftirspurn eftir vöru x en 

umframframboð af vöru y. Eftirspurn neytenda er í punkti x´1,y´1 miðað við 

tekjubandið sem er hér táknað með línu C. Verð á vöru x mun hækka en verð á vöru y 

lækkar þannig að verðhlutfallið hækkar. Framleiðendur bregðast við þessum 

breytingum með því að auka framleiðslu á vöru x en draga úr framleiðslu á vöru y. 

Neytendur breyta einnig hegðun sinni og auka eftirspurn eftir vöru y en minnka 

eftirspurn eftir vöru x. Jafnvægi næst með framleiðslusamsetningu x*,y* með 

verðhlutfall p*x, p*y. Mynd 5 sýnir samspil framboðs og eftirspurnar fyrir tvo markaði 

við að ná almennu jafnvægi (Nicoloson og Snyder, 2008).  

Hagfræðingurinn Adam Smith talaði um í bók sinni, Auðlegð Þjóðanna, að ósýnileg 

hönd stjórnaði markaðnum með verð sem sitt helsta verkfæri. Ósýnilega höndin sæi til 

 

 

 

Magn af x  

Magn af y 

Halli = -px/py 

E 

C* 
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y
* 

y´1 

x1 x
* x´1 

C 

Halli = -p*x/p*y 
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þess að framleiðsluþáttum yrði ráðstafað á hagkvæman og skilvirkan hátt milli aðila 

markaðarins. Það er talað um Paretó jafnvægi eða Paretó hagkvæmni þegar ekki er 

hægt að endurráðstafa framleiðsluþáttum á annan hátt til þess að bæta stöðu einstakra 

aðila án þess að minnka hag annarra. Ráðstöfun framleiðsluþátta er hagkvæm í 

framleiðslu ef engin önnur ráðstöfun leiðir til framleiðslu á viðbótareiningu án þess að 

draga úr framleiðslu á annarri vöru. Til þess að Paretó hagkvæm ráðstöfun náist þarf 

jaðarstaðgönguhlutfall einstaklinga (MRS) milli tveggja vara að vera jafnt og 

jaðarskiptihlutfall (MRT) framleiðenda milli tveggja vara (Morgan, Katz og Rosen, 

2009). Þá er: 

𝑀𝑅𝑆x,y =  𝑀𝑅𝑇x,y 

Þetta má setja fram á stærðfræðilegan máta. Gerum ráð fyrir tveimur vörum (x og y) 

og einum einstakling í hagkerfinu. Nytjafall einstaklingsins er U(x,y). 

Framleiðslumöguleikaferill samfélagsins er gefinn með: T(x,y)=0. Vandamál 

einstaklingsins er að hámarka nytjar að gefnum framleiðslutakmörkunum. 

Hámörkunarvandamálið er því: 

𝓛 = 𝑈 𝑥, 𝑦 +  𝜆[𝑇 𝑥, 𝑦 ] 

Finnum fyrstu gráðu skilyrði fyrir hámarki: 

𝓛/𝑥 = 𝑈/𝑥 +  𝜆𝑇/𝑥=0  

𝓛/𝑦 = 𝑈/𝑦 + 𝜆𝑇/𝑦=0 

𝓛/𝜆 = 𝑇 𝑥, 𝑦 = 0 

Setjum saman fyrstu tvær jöfnurnar: 

𝜕𝑈

𝜕𝑥
/ 

𝜕𝑈

𝜕𝑦
= 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
/ 

𝜕𝑇

𝜕𝑦
   

eða: 

𝑀𝑅𝑆x,y = MRTx,y 

(10) 

(11) 

(11.a) 

(11.b) 

(11.c) 

(12) 
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Punktur E á mynd 5 hér að ofan lýsir þessu jafnvægi. Þá er halli 

framleiðslumöguleikaferilsins jafn halla jafngildisferla einstaklinga. Jaðarskiptihlutfall 

í farmleiðslu er því jafnt jaðarstaðgönguhlutfalli einstaklinga.  

Drögum nú saman þessi skilyrði fyrir samkeppnisjafnvægi. Einstaklingar hámarka 

nytjar sínar þannig að: 

𝑃x/𝑃y =  𝑀𝑈x/𝑀𝑈y 

og við höfum séð að:  

𝑀𝑅𝑆x,y =  𝑀𝑈x / 𝑀𝑈y 

𝑀𝑅𝑆Jón = 𝑀𝑅𝑆Gunnar =  𝑃x/𝑃y. 

Fyrirtæki hámarka hagnað þannig að verð sé jafnt og jaðarkostnaður framleiðslu á 

viðbótareiningu:  

𝑃x/𝑃y =  𝑀𝐶x/𝑀𝐶y  

og við höfum séð að:  

𝑀𝑅𝑇x,y =  𝑀𝐶x/𝑀𝐶y. 

Ef við setjum þessar jöfnur saman þá leiðir það til jafnvægis á markaði milli neytenda 

og framleiðenda (Besanko og Braeutigam, 2005). 

𝑀𝑅𝑇x,y =  𝑀𝑅𝑆x,yJón = 𝑀𝑅𝑆x,yGunnar.  

Hér að framan var farið yfir nauðsynleg skilyrði fyrir Paretó hagkvæmri ráðstöfun. Þá 

er spurningin hvort að raunverulegt hagkerfi geti náð þessari hagkvæmni í framleiðslu 

og neyslu. Svarið felst í svokallaðri velferðarsetningu nr. 1 (Morgan, Katz og Rosen, 

2009). En hún tryggir að samkeppnismarkaðir nái hagkvæmustu ráðstöfun sem 

möguleg er og að allir framleiðsluþættir séu notaðir á sem hagkvæmastan hátt. Hins 

vegar er ekki víst að sú tekjudreifing sem fylgir sé ákjósanleg. Velferðarsetning nr. 2 

segir að hægt er að ná fram tekjudreifingu sem er ásættanleg með verðmyndun á 

samkeppnismarkaði ef upprunaleg ráðstöfun er aðlöguð á viðeigandi hátt (Nicoloson 

og Snyder,2008). Þar sem allir neytendur samfélagsins miða við sömu verðhlutföll 

þegar samkeppnisjafnvægi er til staðar þá munu allir neytendur hafa sama 

jaðarstaðgönguhlutfall (Morgan, Katz og Rosen, 2009).  

(13) 
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Ósýnilega höndin bregst stundum hlutverki sínu og markaðurinn nær ekki að mynda 

jafnvægi. Hagfræðingar kalla það markaðsbrest þegar öfl markaðarins bregðast og 

óskilvirkni og ójafnvægi myndast.  Ekki er þá framleitt það magn af gæðum sem þarf 

til að hámarka hagsæld og markaðurinn nær ekki af sjálfsdáðum að ná fram 

hagkvæmustu ráðstöfun framleiðsluþátta (Ágúst Einarsson, 2005).  

2.3  Ástæður markaðsbresta 

2.3.1 Ytri áhrif 

Ein helsta ástæða markaðsbresta eru ytri áhrif. Með ytri áhrifum er átt við áhrif af 

ákvörðunum eða viðskiptum aðila sem utanaðkomandi þriðji aðili verður fyrir. Ytri 

áhrif leiða til þess að hagkvæm ráðstöfun framleiðsluþátta næst ekki. Þegar ytri áhrif 

eru til staðar endurspeglar markaðsverð ekki viðbótarkostnaðinn eða ábatann á þriðja 

aðila sem fylgir viðskiptunum. Það er til staðar samfélagslegur kostnaður eða ábati 

sem ekki var gert ráð fyrir áður en viðskipti áttu sér stað. Markaðsverðið endurspeglar 

því ekki réttar upplýsingar um raunverulegan kostnað sem þarf til þess að skilvirk 

ráðstöfun framleiðsluþátta eigi sér stað (Nicoloson og Snyder, 2008). Þegar jafnvægi 

ríkir á samkeppnismarkaði er verð jafnt og jaðarkostnaður fyrirtækis. Hins vegar ætti 

verð að vera jafnt og samfélagslegur jaðarkostnaður til að ná fram hagkvæmni. Þegar 

ytri áhrif eru til staðar mun verð gefa röng skilaboð til markaðarins um kostnað 

samfélagsins. Nota má almenna jafnvægislíkanið til að sýna þessi áhrif fyrir hagkerfi 

sem hefur einn einstakling (Morgan, Katz og Rosen, 2009).  

Nytjafall einstaklingsins má setja fram á eftirfarandi hátt: 

𝑛𝑦𝑡𝑗𝑎𝑟 = 𝑈(𝑥c, 𝑦c) 

Nytjar einstaklingsins fara eftir neyslu á vörum x og y en neyslan er hér táknuð með xc 

og yc. Einstaklingurinn hefur ákveðið upphafsmagn af x og y sem hann getur ráðstafað 

í framleiðslu eða neyslu, hér táknað með x* og y*. Til einföldunar er gert ráð fyrir því 

að vara x sé eingöngu framleidd með gæðum y, en það er táknað á eftirfarandi hátt: 

𝑥o = 𝑓(𝑦i) 
i = aðföng (e.input) 

o = afurð (e. output) 

(14) 

(15) 
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Framleiðsla á gæðum y fer ekki einungis eftir magni af x sem notað er í framleiðsluna 

heldur líka því magni af x sem er framleitt. Framleiðslufall fyrir vöru y má tákna með: 

𝑦o = 𝑔(𝑥i, 𝑥o) 

Hlutaafleiðan g1 er fundin með því að diffra jöfnu 16 með tillit til 𝑥i (𝑦0/𝑥i ) og til 

að finna hlutaafleiðu g2 er jafnan diffruð með tillit til 𝑥o  (𝑦0/𝑥o ). Þar sem g1 > 0 , 

segir það okkur að með meiri aðföngum x er hægt að framleiða meira af gæðum y. En 

g2< 0 gefur til kynna að meiri framleiðsla á gæðum x dregur úr framleiðslu á gæðum y 

vegna ytri áhrifa. Framleiðsla á vöru y getur t.d. verið staðsett neðar við vatnsfall 

heldur en framleiðsla á vöru x sem mengar. Framleiðandi y þyrfti þá að meðhöndla þá 

mengun sem framleiðsla á x skapar (Nicoloson og Snyder 2008). 

Framleitt magn af gæðum x og y er takmarkað af upphafsmagni og viðbótarmagni 

sem framleitt er. Þetta má setja fram á eftirfarandi hátt: 

𝑥c + xi = 𝑥o + x* 

𝑦c + 𝑦i = 𝑦o + y* 

Vandamálið sem samfélagið stendur frammi fyrir er að hámarka nytjar með tilliti til 

takmarkana sem gefnar hafa verið í jöfnum 15-18 hér að ofan. Til að finna hagkvæma 

ráðstöfun notum við Lagrange margfaldara í hámörkunarvandamálinu: 

𝓛 = 𝑈 𝑥c, 𝑦c + 1 𝑓 𝑦i − 𝑥o + 2 𝑔 𝑥i, 𝑥o − 𝑦o + 3 𝑥c + 𝑥i − 𝑥o − 𝑥* +  

4(𝑦c + 𝑦i − 𝑦o − 𝑦*) 

Fáum út sex fyrstu gráðu skilyrði fyrir hámörkun: 

𝓛/𝑥c = 𝑈1 +  3 = 0               

𝓛/𝑦c = 𝑈2 +  4 = 0 

𝓛/𝑥i = 2𝑔1 +  3 = 0 

𝓛/𝑦i = 1𝑓y +  4 =  0 

g1=hlutaafleiða xi   

g2=hlutaafleiða x0 
(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(19.a) 

(19.b) 

(19.c) 

(19.d) 
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𝓛/𝑥o = −1 + 2𝑔2 − 3 = 0 

𝓛/𝑦o = −2 − 4 = 0 

Næsta skref er að nota þessi fyrstu gráðu skilyrði og einangra λ úr jöfnunum. Hægt er 

að finna hlutfall jöfnu 19.a og 19.b og fá út eftirfarandi: 

𝑀𝑅𝑆 = 𝑈1/𝑈2 = 3/4 

U1 og U2 lýsir hér jaðarnytjum og við höfum séð að hlutfall jaðarnytja er jafnt og 

jaðarstaðgönguhlutfall vara. Hlutfall jöfnu 19.c og jöfnu 19.f leiðir til: 

𝑀𝑅𝑆 = 3/4 = 2𝑔1/2 = 𝑔1 

Hámörkun í framleiðslu á y krefst þess að jaðarstaðgönguhlutfall (MRS) hjá 

einstaklingum sé jafnt og jaðarframleiðsla á x við framleiðslu á y.  

Til að ná fram hagkvæmni í framleiðslu á x þarf líka að taka tillit til þeirra ytri áhrifa 

sem framleiðslan kann að hafa á y. Með því að sameina jöfnur 19.d-19.f hér að ofan er 

niðurstaðan eftirfarandi: 

𝑀𝑅𝑆 = 3/4 = (−1 + 2𝑔2)/4 = −1/4 + 2𝑔2/4 

𝑀𝑅𝑆 = 1/𝑓y − 𝑔2 

Þessi niðurstaða gefur til kynna að jaðarstaðgönguhlutfall (MRS) einstaklings þarf líka 

að vera jafnt og dy/dx sem fæst við framleiðslu á x. Fyrri hluta jöfnu 22, 1/fy, má túlka 

sem andhverfu jaðarframleiðslu af y í framleiðslu á x. Seinni hluti jöfnunnar, g2, lýsir 

þeim neikvæðu áhrifum sem aukin framleiðsla á x hefur á framleitt magn af y. Þessi 

síðasti hluti er til staðar vegna nauðsynjar þess að taka tillit til þeirra neikvæðu ytri 

áhrifa sem fylgir framleiðslu á vöru x. Ef gildið á g2 væri jafnt og núll myndu jöfnur 

21 og 22 sýna sömu skilyrði fyrir skilvirkri framleiðslu fyrir bæði vöru x og vöru y. 

Þar sem ytri áhrif eru til staðar er erfiðara að finna rétt magn framleiðslu af vöru x 

(Nicoloson og Snyder,2008). 

Óhagkvæm ráðstöfun auðlinda mun eiga sér stað ef stuðst er við verðlagningu á 

samkeppnismarkaði. Eins og fram hefur komið mun einstaklingur sem vill hámarka 

nytjar sínar setja: 

(20) 

(21) 

(22) 

(19.e) 

(19.f) 
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𝑀𝑅𝑆 =  𝑝x/py 

og framleiðandi sem vill hámarka hagnað af framleiðslu á vöru y velur magn af xi 

miðað við:  

𝑝x =  𝑝y𝑔1 

eða: 

𝑝x/𝑝y =  g1 

Þannig er skilyrðum um skilvirkni fullnægt samkvæmt jöfnu 21. Hins vegar mun 

framleiðandi á vöru x horfa framhjá þeim ytri áhrifum sem framleiðsla á vöru y verður 

fyrir og velja magn af yi samkvæmt: 

𝑝y = 𝑝x𝑓y 

eða: 

𝑝x/𝑝y = 1/𝑓y 

Skilyrðum um skilvirkni samkvæmt jöfnu 22 er því ekki fullnægt hér. Of mikið magn 

af vöru x er framleitt miðað við það magn sem telst vera skilvirkt. Þetta má sjá með 

því að skoða jaðarframleiðslu af y við framleiðslu á vöru x (fy) en jaðarframleiðslan er 

minni við markaðsráðstöfun samkvæmt jöfnu 24 heldur en við hámarksráðstöfun í 

jöfnu 22. Meira af yi er notað við framleiðslu á x (þar af leiðandi meira framleitt af 

vöru x) en þarf til að ná skilvirkri niðurstöðu í ráðstöfun gæða (Nicoloson og 

Snyder,2008).  

2.3.2 Almannagæði  

Tilvist almannagæða leiðir til þess að hagkvæm ráðstöfun framleiðsluþátta næst ekki 

og markaðsbrestur á sér stað. Til að útskýra þetta nánar er almenna jafnvægislíkanið 

notað. Gerum ráð fyrir að einungis séu tveir einstaklingar til staðar, táknaðir með A og 

B og einungis tvær vörur eru framleiddar í hagkerfinu. Vara y er einkagæði og hvor 

einstaklingur hefur upphagsráðstöfun y
A
* og y

B
*. Einstaklingarnir geta annað hvort 

notað y í beina neyslu eða nýtt hlut af y í framleiðslu á vöru x sem eru almannagæði. 

(23) 

(24) 
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Það magn sem er ráðstafað í framleiðslu á x er táknað með y
A

s og y
B

s (Nicoloson og 

Snyder, 2008).   

Framleiðsla á almannagæðunum x er sett fram með eftirfarandi framleiðslufalli: 

𝑥 = 𝑓(𝑦sA +  𝑦sB) 

Nytjum einstaklinganna má lýsa með: 

𝑈A[𝑥, (𝑦A* −  𝑦sA)] 

𝑈B[𝑥, (𝑦B* −  𝑦sB)] 

Framleitt magn af almannagæðunum x kemur fram á svipaðan hátt í nytjakúrfum 

einstaklinganna. Á þennan hátt er eiginleikum almannagæðanna, samkeppnislaus í 

neyslu og útilokun ekki möguleg, gerð skil á stærðfræðilegan hátt. Neysla hvors 

einstaklings á almannagæðunum er sú sama og er óháð því hversu mikið þeir lögðu til 

við framleiðsluna á þeim. Báðir einstaklingarnir neyta heildarmagnsins sem framleitt 

er. Neysla einstaklings á x dregur ekki úr því magni af x sem B getur neytt. Þessir 

eiginleikar almannagæða gera það að verkum að skilvirk framleiðsla næst ekki. 

Nauðsynleg skilyrði fyrir skilvirkri ráðstöfun framleiðsluþátta felst í því að velja það 

magn af ysA og  ysB sem hámarka nytjar einstaklings A að gefnum nytjum einstaklings 

B (Nicoloson og Snyder, 2008).  

𝑳 =  𝑈A(𝑥, 𝑦A* −  𝑦sA)  +  [𝑈B(𝑥, 𝑦B* −  𝑦sB)  −  𝐾] 

K táknar hér fast magn nytja hjá einstaklingi B. 

Finna má þá fyrstu gráðu skilyrði fyrir hámarki: 

𝑳/𝑦sA =  𝑈1A𝑓’ −  𝑈2A +  𝑈1B𝑓’ = 0 

 𝑳/𝑦sB =  𝑈1A𝑓’ −  𝑈2B +  𝑈1B𝑓’ = 0 

Samanburður jafnanna leiðir í ljós eftirfarandi: 

𝑈2B = 𝑈2A 

Núna er hægt að finna út forsendur fyrir skilvirkni í framleiðslu á almannagæðum x. 

Út frá fyrstu gráðu skilyrðunum má sjá að: 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(28.a) 

(28.b) 

(29) 
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𝑈1A/𝑈2A + 𝑈1B/𝑈2B = 1/𝑓’ 

eða: 

𝑀𝑅𝑆A + 𝑀𝑅𝑆B = 1/𝑓’ 

Þar sem allir neytendur fá sama ábata ef viðbótareiningu af x verður 

jaðarstaðgönguhlutfallið (MRS) að endurspegla það magn af y sem allir neytendur 

væru tilbúnir að gefa upp til að fá eina einingu í viðbót af x. Framleiðsla á x og y á 

samkeppnismarkaði mun ekki ná fram þessari ráðstöfun gæðanna. Hver einstaklingur 

mun við samkeppnisverð px og py jafna sínu jaðarstaðgönguhlutfalli við verðhlutfallið 

px/py. Til að hámarka hagnað mun framleiðandi á vöru x setja 1/ 𝑓’ jafnt við px/py. 

Þetta mun ekki uppfylla skilyrði um hámörkun og verðhlutfallið px/py yrði of lágt og 

ekki nægilegur hvati er til staðar til að framleiða vöru x. Neytandi á einkamarkaði 

tekur ekki tillit til þess hvernig neysla hans á almannagæðum hefur áhrif á ábata 

annarra þannig að einstaklingur eyðir of litlu magni af framleiðsluþáttum í slíka 

framleiðslu. Virði viðbótarframleiðslueiningar hjá almannagæðum er jafnt summu 

ábata allra neytenda af því viðbótarmagni. Eftirspurn einstaklinga er lögð saman 

lóðrétt í tilfellum almannagæða en ekki lárétt eins og gert er á fullkomnum 

samkeppnismarkaði fyrir einkagæði. Verð sem fæst á slíkum eftirspurnarferli fyrir 

almannagæði endurspeglar hversu mikils virði viðbótarframleiðslueining er fyrir alla 

neytendur en hinn hefðbundni markaðseftirspurnarferill endurspeglar ekki 

raunverulegan jaðarábata einstaklinga (Nicoloson og Snyder,2008).  

2.3.3 Lausn Lindahls á almannagæða vandamálinu 

Sænski hagfræðingurinn E. Lindahl kom fram með lausn á þessum vanda. Hann taldi 

að einstaklingar væru tilbúnir að greiða skatt vegna almannagæða svo fremi að aðrir 

neytendur myndu einnig greiða slíkan skatt. Hann gerði ráð fyrir því að einstaklingar 

fengju að vita frá hinu opinbera kostnaðarhlutdeild sína í almannagæðunum og þeir 

myndu bregðast við með því að gefa til kynna á móti hvert eftirspurt magn þeirra eftir 

gæðunum væri. Hægt er að nota almenna jafnvægislíkanið til að sýna fram á þessa 

lausn. Einstaklingur A fær sína hlutdeild (α
A
) uppgefna og er spurður um eftirspurn 

(x) sína með tilliti til kostnaðarhlutdeildar hans (Nicoloson og Snyder, 2008). 

Einstaklingurinn velur það magn af almannagæðunum sem hámarkar nytjar: 

𝑛𝑦𝑡𝑗𝑎𝑟 = 𝑈A[𝑥, 𝑦A* −  A𝑓 -1(𝑥)] 

(30) 

(31) 
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Fyrstu gráðu skilyrðin í þessu nytjahámörkunar vali á x eru: 

𝑈1A − 𝑈2B(1/𝑓’) = 0 

eða: 

𝑀𝑅𝑆A = A/𝑓’ 

Ef einstaklingur B stendur frammi fyrir sama vali mun hann velja magn af x sem 

fullnægir:  

𝑀𝑅𝑆B = B/𝑓’ 

Jafnvægi myndast þegar A + B= 1. Þetta segir okkur að útgjöldin sem 

einstaklingarnir leggja til almannagæðanna leiða af sér að skattekjurnar nægja til að 

greiða fyrir þau.  

𝑀𝑅𝑆A + 𝑀𝑅𝑆B = (A +  B)/𝑓’ = 1/𝑓’ 

Þetta jafnvægisástand yrði skilvirkt. Með því að kynna einstaklingum jafnvægishluta 

skattaverðs mun hann ná fram réttu magni af framleiðslu á almannagæðum. Hins 

vegar er ekki alltaf hægt að nota þessa lausn á almannagæða vandamálinu. 

Laumufarþegavandinn er vel þekkt vandamál þegar almannagæði eru til staðar. Vegna 

einkenna almannagæða myndast hvati fyrir neytendur til að vera laumufarþegar. 

Vegna laumufarþegavandans getur orðið erfitt að fá réttar upplýsingar til að reikna 

Lindahl hlutdeildir fyrir jafnvægi. Þar sem einstaklingar vita að þeirra hlutur í 

skattgreiðslum er byggður á eftirspurn þeirra eftir almannagæðum verður til hvati fyrir 

þá að gera lítið úr eftirspurn og leyna valröðun sinni (Nicoloson og Snyder, 2008). 

Laumufarþegar greiða minna heldur en það sem er jarðarvilji hans til að borga fyrir 

vöruna. Lægra verð er borgað en ábatinn sem fæst með neyslu vörunnar. Vegna 

tilvistar laumufarþega er vandasamt fyrir fyrirtæki að framleiða almannagæði. Erfitt er 

að gera grein fyrir nákvæmum kostnaði vegna gæðanna og tekjur eru lægri, þar af 

leiðandi er minna framleitt af gæðunum en annars hefði verið. Fyrirtæki geta ekki 

framleitt og selt vöruna með hagnaði ef margir geta notið hennar án þess að þurfa 

greiða fyrir vöruna. Ef framleiðsla á almannagæðum væri í höndum einkaaðila yrði 

framboð af gæðunum of lítið (Field og Field, 2002). 

Aðrar mögulegar ástæður fyrir markaðsbresti er einokun og ósamhverfar upplýsingar. 

Einokun er þegar fyrirtæki hefur markaðsvald eða einokunarstöðu og getur haft 

(32) 

(33) 

(34) 
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veruleg áhrif á markaðsverð. Skilvirkt jafnvægi framboðs og eftirspurnar getur ekki 

myndast við slíkar aðstæður og ójöfnuður er til staðar. Ósamhverfar upplýsingar geta 

leitt til óhagkvæmrar ráðstöfunar auðlinda. Kaupendur og seljendur hafa oft 

ósamhverfar upplýsingar um markaðsviðskipti þar sem annar aðilinn í viðskiptum 

tveggja hefur meiri upplýsingar en hinn aðilinn (Hindriks og Myles, 2006). 
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3 Ferðaþjónusta á Íslandi  

Ferðaþjónusta er ein mikilvægasta atvinnugrein Íslands og hefur greinin vaxið 

gríðarlega mikið undanfarin ár. Árið 1996 gaf samgönguráðuneytið út skýrslu um 

stefnumótun í ferðaþjónustu til ársins 2005. Í skýrslunni var farið yfir helstu þætti sem 

tengjast ferðaþjónustu og framtíðarmarkmið sett fyrir greinina (Samgönguráðuneytið, 

1996). Síðan þá hefur ferðaþjónustan vaxið vonum framar og miklar breytingar og 

framfarir hafa orðið í greininni. Tæknibreytingar hafa haft jákvæð áhrif á 

ferðaþjónustu en aukin notkun internetsins auðveldar ferðamönnum að bóka og 

skipuleggja ferðir sínar til landsins. Ferðir hafa styst og eru oft bókaðar með styttri 

fyrirvara en áður og ferðamenn ferðast mun meira á eigin vegum. Þróunin hefur verið 

í þá átt að einkabílar eru að taka við af hópferðabílum og minni hópar einstaklinga 

taka við af stórum ferðamannahópum. Undanfarin ár hefur menntun einnig hlotið 

meira vægi innan greinarinnar og áhersla hefur verið lögð á betra skipulag og 

samræmingu á námsframboði. Umhverfismál hafa hlotið meiri athygli en lögð er 

aukin áhersla á sjálfbæra þróun ferðaþjónustunnar. Einnig hefur hlutverk hins 

opinbera aukist síðan árið 1996 með auknum framlögum til greinarinnar 

(Samgönguráðuneytið, 2005). 

3.1  Mikilvægi ferðaþjónustu 

Vöxtur ferðaþjónustu hefur í för með sér jákvæð þjóðhagsleg áhrif og ávinning. Aukin 

ferðaþjónusta leiðir af sér bætta framleiðni vinnuafls og innviða og bætta framleiðni 

opinbers og einkafjármagns. Áhrifin eru í flestum tilfellum meiri á landsbyggðinni þar 

sem meira er um vannýtingu á fjármagni og mannvirkjum. Ferðaþjónustufyrirtæki 

hafa til dæmis getað nýtt sér skólabyggingar úti á landi á sumrin fyrir ferðaþjónustu 

sem annars myndu standa auð. Aukin atvinnusköpun fylgir auknum vexti 

ferðaþjónustunnar og getur því dregið úr atvinnuleysi. (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2004). Vandamálið er hins vegar að háannatími ferðaþjónustunnar stendur 

yfir í fáa mánuði af árinu og þess á milli er minni þörf fyrir starfsfólk. Námsmenn hafa 

aukin tækifæri á sumarvinnu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum en þeir geta brúað bilið yfir 

sumarmánuðina þegar skólarnir eru í fríi. Þessi lausn hefur dregið úr vandanum og er 

góð niðurstaða fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu, unga námsmenn og hagkerfið í heild. 

Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur í för með sér aukna möguleika á sérhæfingu og 

fjölbreytni innan greinarinnar. Íslendingar eru fámenn þjóð og möguleikar á auknum 
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fjölbreytileika í verslun og þjónustu takmarkaðir. Fastur kostnaður fjárfestinga til 

framkvæmda á innviðum og mannvirkjum til almenningsnota dreifist því á fáa aðila. 

Með fjölgun ferðamanna til landsins aukast möguleikar fyrir verslun og þjónustu að 

þróast enn frekar og geta veitt fjölbreyttara og betra útval vegna aukinnar 

stærðarhagkvæmni (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). 

Eins og fram hefur komið hefur eitt helsta vandamál ferðaþjónustu á Íslandi verið að 

háannatíminn stendur einungis yfir sumarmánuðina en stóran hluta ársins detta umsvif 

í greininni niður. Þetta gerir það að verkum að tekjur dreifast ekki jafnt yfir árið og 

erfiðara er að reka ferðaþjónustufyrirtæki. Lögð hefur verið áhersla á að jafna 

ferðamannastrauminn yfir árið og reynt hefur verið að markaðsetja ferðaþjónustuna á 

þann hátt að fleiri ferðamenn komi til landsins utan háannatíma. Náttúra landsins er 

helsta söluvara ferðaþjónustunnar og getur því reynst erfitt að lengja 

ferðamannatímann þar sem aðgengi að náttúruperlum landsins er takmarkað yfir 

vetrartímann. En aukið framboð af vöru og þjónustu fyrir ferðamenn utan háannar, t.d. 

ráðstefnuferðir og helgarferðir og aukin áætlunarflug yfir vetrartímann eru meðal 

aðgerða til þess að jafna fjölda ferðamanna yfir árið. Ferðaþjónustan byggir á gæðum 

sem eru staðbundin eins og náttúrfegurð og eru flestar af okkar náttúruperlum utan 

höfuðborgarsvæðisins. Ferðaþjónustan gegnir því mikilvægu hlutverki fyrir 

landsbyggðina. Með fjölgun ferðamanna til landsins hafa verslunar og 

þjónustufyrirtæki sprottið upp sem ættu sér eflaust ekki tilvistar von nema vegna 

ferðamannastraums til landsins ár hvert. Menningarsetur og söfn af ýmsum toga eru 

meðal fyrirtækja sem hafa verið stofnuð síðast liðin ár í tengslum við ferðaþjónustu 

(Samgönguráðuneytið, 2005). 

Þegar atvinnuvegir landsins eru skoðaðir má sjá að atvinnugreinin ferðaþjónusta hefur 

mikla sérstöðu. Erfitt er að segja til um það hvað nákvæmlega telst sem ferðaþjónusta 

þar sem greinin tengist á einn eða annan hátt öðrum atvinnugreinum. Þar af leiðandi er 

oft erfitt að meta hversu mikil áhrifin af aukinni ferðaþjónustu eru í raun. Bein áhrif 

eru tekjur sem verða til með rekstri ferðaþjónustufyrirtækja og skattar sem ríkið fær til 

sín af ferðaþjónustu. Aukning ferðamanna til landsins eykur möguleika á inngöngu 

nýrra fyrirtækja á markaðinn. Markaðshindranir eru tillögulega fáar og því jákvætt ef 

fleiri fyrirtæki herja inn á markaðinn með aukinni samkeppni sem skilar sér í auknum 

ábata fyrir neytendur. Ýmis rekstur og fyrirtæki tengjast ferðaþjónustunni á óbeinan 

hátt. Fyrirtæki nýta sér aðföng í ferðaþjónustunni en starfa samt sem áður ekki beint 
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innan greinarinnar. Ferðamenn koma til landsins og nýta sér margskonar þjónustu 

fyrirtækja sem ekki endilega teljast ferðaþjónustufyrirtæki. Það fylgja því óbein áhrif 

af ferðaþjónustu. Afleidd áhrif fylgja einnig aukinni ferðaþjónustu. Með því er átt við 

að aukin eftirspurn eftir vöru og þjónustu kallar á aukna framleiðslu á vörunni sem 

kallar á aukið vinnuafl og þar fram eftir götunum. Það er því augljóslega erfitt að meta 

hver hin raunverulegu óbeinu og afleiddu áhrif eru af ferðaþjónustu þar sem þau liggja 

ekki beint við. Mun einfaldara er að rannsaka beinu áhrifin (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2004).  

3.2  Hlutverk hins opinbera í ferðaþjónustu 

Ferðamál heyra undir Iðnaðarráðuneytið en skrifstofa ferðamála hjá ráðuneytinu hefur 

yfirumsjón með málum sem snúa að stefnumótun, landkynningu, vexti og nýsköpun 

innan greinarinnar (Iðnaðarráðuneytið, (á.á.)).  

Þar sem hlutur ferðaþjónustunnar í þjóðarbúinu fer sífellt vaxandi hafa stjórnvöld 

tekið virkan þátt í stefnumótun síðustu ár. Stjórnvöld hafa gert sér grein fyrir því 

hversu mikilvæg ferðaþjónustan er fyrir íslenskt hagkerfi og hversu nauðsynlegt er að 

styðja við greinina. Nú þegar landið gengur í gegnum fjármálakreppu hafa miklar 

umræður sprottið upp um hversu stórt hlutverk ferðaþjónustan mun leika í 

uppbyggingu efnahagslífsins. Veiking krónunnar hefur orðið ferðaþjónustunni til 

framdráttar þar sem ódýrara er nú að ferðast til landsins en áður var og hefur það haft 

jákvæð áhrif í för með sér fyrir ferðaþjónustu og verslun í landinu þar sem ferðamenn 

skila gjaldeyristekjum inn í hagkerfið. 

Samkvæmt kenningum hagfræðinga á borð við Adam Smith eiga markaðsöflin að sjá 

um að markaðurinn nái skilvirku jafnvægi án afskipta stjórnvalda. Ef markaðurinn fær 

að starfa óhindrað ætti í flestum tilfellum að nást hagkvæm niðurstaða fyrir neytendur 

og seljendur. Hins vegar er í sumum tilfellum nauðsynlegt að stjórnvöld grípi inn í til 

að tryggja jafnræði og sanngjarna niðurstöðu þegar markaðsöflin bregðast hlutverki 

sínu. Aðkoma stjórnvalda að ferðaþjónustu ætti ekki að vera meiri en nauðsyn krefur. 

Stjórnvöld eiga í raun ekki að skipta sér meira af ferðaþjónustu en öðrum greinum 

heldur eiga þau að fylgja ákveðnu hlutleysi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). 

Hingað til hefur hlutverk ríkisins verið að stuðla að stefnumótun, styðja við menntun, 

rannsóknar- og þróunarverkefni og viðhald og uppbygging á samgöngum landsins. 

Ríkið leggur til fjármagn til ferðaþjónustu til að styðja við uppbyggingu greinarinnar 
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og fer upphæð framlagsins eftir þeim markmiðum og stefnum sem stjórnvöld setja 

hverju sinni fyrir greinina í samráði við aðila ferðaþjónustunnar. Sveitarfélög koma 

einnig að greininni en þeirra helsta hlutverk er að standa vörð um hagsmuni 

ferðaþjónustunnar í atvinnu-, umhverfis- og skipulagsmálum (Samgönguráðuneytið, 

2005). 

Í ferðamálaáætlun fyrir árin 2006-2015 sem gefin var út árið 2005 á vegum 

samgönguráðuneytisins eru sett fram ákveðin markmið fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. 

Þar kemur fram að áhersla skuli lögð á að rekstrarumhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu 

skuli vera sambærilegt og rekstrarumhverfi fyrirtækja erlendis í sama geira sem og 

önnur gjaldeyrisskapandi fyrirtæki á Íslandi. Einkarekin ferðaþjónustu fyrirtæki eiga 

ekki að þurfa að vera í samkeppni við opinbera aðila og að lágmarka og einfalda skuli 

opinbert eftirlit með ferðaþjónustufyrirtækjum. Tryggja skal fé til lengri tíma til 

sameiginlegrar markaðssetningar og þátttöku stjórnvalda í nýsköpunar- og 

vöruþróunarstarfi ferðaþjónustunnar. Mikil áhersla er lögð á umhverfismál og er m.a. 

talað um að stuðla að uppbyggingu þjóðgarða sem sameinar útivist og náttúrvernd í 

því sambandi (Samgönguráðuneytið, 2005). 

Hingað til hefur hið opinbera komið að almennri landkynningu og á að skapa Íslandi 

þá ímynd sem eðlileg þykir á erlendri grundu. Ábyrgð ríkisins felst í því að ímynd 

landsins út á við og landkynning sé trúverðug og hafi jákvæð áhrif fyrir 

ferðaþjónustuna og þjóðina í heild (Samgönguráðuneytið,2003). Eðlilegast er að 

markaðssetning landsins sé í höndum ríkisins þar sem um er að ræða markaðsbrest 

vegna laumufarþegavandans. Ef hvert fyrirtæki sér um að auglýsa sína þjónustu og 

landið sjálft er það í raun að gera öllum ferðaþjónustufyrirtækjum á landinu greiða. 

Icelandair hefur verið öflugt í markaðssetningu landsins erlendis. Sjá má stórar 

auglýsingar með myndum af náttúrperlum landsins eins og Gullfossi og Geysi á 

flugvöllum erlendis. Önnur fyrirtæki græða á slíkri markaðssetningu án þess að borga 

krónu fyrir auglýsinguna þ.e. þau eru í raun laumufarþegar (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2004). 

Framkvæmdir á samgöngu- og flutningakerfi sem og viðhald á því er í höndum 

íslenska ríkisins. Samgöngukerfi eins og vegir landsins eru sameiginlegar auðlindir og 

því eðlilegt að ríkið sjái um það kerfi. Ríkið ber ábyrgð á rannsóknum og þróun 

upplýsinga- og samgöngukerfa og samvinnu á alþjóðavettvangi. Öryggi landsmanna 

og þar með ferðamanna á landinu er einnig að miklu leyti í höndum hins opinbera. 
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Þetta á við um öryggi í samgöngum, í flugi, á sjó og umferð bifreiða, slökkvilið, 

veðurstofa, lögregla, landshelgisgæsla og heilbrigðiseftirlit (Samgönguráðuneytið, 

2003). Eðlilegt er að slík þjónusta sé í höndum hins opinbera þar sem um er að ræða 

almannagæði.  

3.3  Náttúra landsins  

Mikilvægasta söluvara ferðaþjónustunnar er landið sjálft og náttúra þess. Ísland hefur 

mikla sérstöðu miðað við önnur lönd og er náttúran eitt helsta aðdráttarafl sem laðar 

að erlenda ferðamenn. Hér má finna ósnortna náttúru, miklar andstæður, eldvirkni, 

jökla, gróðurvinjar og miklar auðnir, jarðhita, hreint vatn og loft, en slík fjölbreytni er 

sjaldgæf og er því mikilvægt að vernda náttúru landsins (Samgönguráðuneytið, 2003). 

Samkvæmt könnun sem gerð var á vegum Ferðamálaráðs kom fram að 80% erlendra 

ferðamanna nefna að íslensk náttúra sé helsta ástæða fyrir komu þeirra til Íslands 

(Ferðamálaráð Íslands, 2004). Ferðaþjónustan hefur þróast undanfarin ár í átt að 

umhverfisvænni þjónustu og áhersla lögð á sjálfbæra þróun. Með hugtakinu sjálfbær 

þróun er átt við að nýta skuli auðlindir landsins með það markmið að hámarka 

efnahagslegum og félagslegum þörfum án þess þó að draga úr möguleikum komandi 

kynslóða að nýta auðlindina (Samgönguráðuneytið,2005). Þar sem náttúra landsins er 

undirstaða tilvistar ferðaþjónustu á Íslandi hefur mikil vakning verið meðal fólks 

innan greinarinnar að leggja aukna áherslu á verndun landsins. Mikil vinna hefur verið 

lögð í að marka stefnu og skipulag til þess að tryggja að ekki verði gengið of hart að 

landinu og þar með eyðileggja grunnstoðir ferðaþjónustunnar. Náttúran er viðkvæm 

auðlind sem eyðist ef of hart er gengið að henni. Nýting á náttúrunni þarf því hafa 

hagsmuni hagkerfisins og komandi kynslóða að leiðarljósi (Samgönguráðuneytið, 

2003).  

Neikvæð ytri áhrif eru til staðar í náttúrunni. Umferð um náttúruna hefur í för með sér 

landspjöll og jarðvegseyðingu. Það má sjá á mörgum ferðamannastöðum. Mengun 

hefur neikvæð ytri áhrif á náttúruna og þar með fyrir ferðaþjónustu. Mengun má finna 

við strendur landsins af frárennsli en einnig í fjörum vegna slæmrar umgengni. 

Loftmengun er einnig til staðar af útblæstri bíla og reyk frá iðnaðar fyrirtækjum. 

Slæmur frágangur og umhirða mannvirkja getur verið sjónmengun fyrir ferðamenn og 

eyðing sorps og annars úrgangs er ábótavant á mörgum stöðum (Samgönguráðuneytið, 

2003). 
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Þrátt fyrir að fjölgun ferðamanna hér á landi sé mjög jákvæð fyrir íslenskt hagkerfi 

fylgja því einnig aukin vandamál. Ferðamannastraumurinn beinist að tiltölulega fáum 

stöðum á landinu. Aukin aðsókn að helstu ferðamannastöðum landsins hefur í för með 

sér átroðning en hver ferðamannastaður getur einungis tekið á móti takmörkuðum 

fjölda fólks á hverjum tíma. Taka má Gullna hringinn sem gott dæmi þar sem 

gríðarlegur fjöldi ferðamanna heimsækir Gullfoss og Geysi á ári hverju. Þolmörk 

ferðamannastaða eru mismunandi en með því er átt við hámarksfjölda sem svæði geta 

tekið á móti án þess að það dragi úr gæðum svæðisins með skemmdum á umhverfi, 

mannvirkjum, upplifun annarra ferðamanna og neikvæðum áhrifum á samfélagið. 

(Samgönguráðuneytið, 2003). 

Verndun og nýting náttúrunnar er einna mikilvægasti þátturinn í stefnumótun 

ferðaþjónustunnar fyrir framtíðina. Aðgengi að ferðamannstöðum krefst 

skipulagningar og takmarkanir á aðgengi þurfa að vera á þeim stöðum sem teljast vera 

í hættu og eru of viðkvæmir. Tryggja þarf öryggi ferðamannsins og áfangastaðir þurfa 

að vera aðlaðandi og spennandi. Hugsanlega gæti gjaldtaka að helstu 

ferðamannastöðum landsins verið góð tekjulind til þess að standa straum af auknum 

kostaði vegna viðhalds og uppbyggingar en nánar verður fjallað um gjaldtöku síðar í 

þessari ritgerð (Samgönguráðuneytið,2003).  

Flokka má náttúru landsins sem almannagæði. Hins vegar þarf að endurskoða þessa 

fullyrðingu þegar ferðamönnum fjölgar. Á Íslandi er ferðamönnum frjálst að ferðast 

um landið og njóta landslagsins og náttúrunnar. Fjölgun ferðamanna, innlendra sem 

erlendra um landið hefur gert það að verkum að aukin ásókn að náttúru landsins hefur 

leitt til átroðnings og ofnotkunar. Þegar ásókn ferðamanna að helstu náttúruperlum 

landsins byrjar að hafa neikvæð áhrif á náttúruna er erfitt að halda því fram að gæðin 

verði ekki fyrir áhrifum að fjölda neytenda en það eru ein einkenni almannagæða eins 

og áður hefur komið fram. Það má því segja að náttúran sé almannagæði þar til fjöldi 

neytenda byrjar að hafa neikvæð áhrif en þá er réttara að flokka náttúrana sem 

sameiginlega auðlind. 
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4 Inngrip hins opinbera vegna markaðsbresta 

4.1  Markaðsbrestir og aðkoma stjórnvalda 

Markaðsbrestir er ástæða fyrir aðkomu hins opinbera að almennum markaði. Einn eða 

fleiri markaðsbrestir þurfa því að vera til staðar til þess að hægt sé að réttlæta inngrip 

hins opinbera. Það þurfa að vera til staðar sterk rök fyrir því að hið opinbera geti í 

raun náð fram betri og skilvirkari lausn en markaðurinn gerir. Hlutverk hins opinbera 

er að reyna ná skilvirku jafnvægi og tryggja jöfnun með ýmsum aðgerðum. Stjórnvöld 

reyna að leiðrétta markaðsbrestinn. Stjórnvöld geta valið að beita laga- eða 

reglugerðarvaldi eða reynt að ná fram markaðslausnum sem að þeir sem eiga í hlut 

reyna að nota til leysa vandamálið hverju sinni (Hindriks og Myles, 2006). 

Dæmi um aðgerðir stjórnvalda til að draga úr neikvæðum ytri áhrifum eins og mengun 

eru mengunargjöld eða mengunarskattur (Ágúst Einarsson, 2005). Hagfræðingurinn 

A.C. Pigou kom fram með lausn við vandanum um ytri áhrif og byggir hún á því að 

hafa áhrif á hvata með því að setja skatta á starfsemina sem veldur ytri áhrifum 

(Nicoloson og Snyder, 2008). Skattur er settur á hverja framleidda einingu þess sem 

mengar sem jafngildir jaðarskaðanum fyrir samfélagið þegar hagkvæmt magn 

vörunnar er framleitt. Skatturinn hækkar jaðarkostnað framleiðenda en þeir þurfa nú 

að greiða skatt ásamt því að greiða verð fyrir aðföng (Morgan, Katz og Rosen, 2009). 

Rök hagfræðinga með slíkri skattlagningu er að hún minnkar mengun á hagkvæman 

hátt. Fyrirtæki draga úr framleiðslu þar sem kostnaður hefur aukist vegna 

mengunarskattsins og þar af leiðandi dregur úr mengun (Ágúst Einarsson, 2005). Í 

almenna jafnvægislíkaninu krefst lausn Pigou hámarks skatts að upphæð: 

𝑡 = − 𝑝y𝑔2 

Skattur á hverja einingu af x endurspeglar þann jaðarskaða sem x veldur, sem er 

minna framleiðslumagn y miðað við markaðsvirði y. Með þessum hámarksskatti mun 

verð á x vera px – t og mun fyrirtækið sem framleiðir x velja aðföng y með tilliti til: 

𝑝y =  𝑝x − 𝑡 𝑓y 

Ráðstöfun auðlinda mun þá verða samkvæmt:  

MRS = px /py =  1/fy + t/py = 1/fy − g2 

(35) 

(36) 

(37) 
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En þetta eru skilyrðin fyrir hámarki miðað við jöfnu 22 í fræðilega hluta ritgerðar. 

Pigouskattur krefst þess að nægar upplýsingar séu fyrir hendi til að réttur skattur sé 

settur á og skilvirk lausn náist. Skattlagningaraðilinn þarf því að þekkja framleiðslufall 

fyrirtækisins vegna framleiðslu á y. Pigou lausnin gerir einnig ráð fyrir því að ekkert 

kosti að framkvæma lausnina og að stjórnmálamenn og embættismenn hafi því hvata 

til að framkalla lausnina (Nicoloson og Snyder, 2008).  

 

Mynd 6: Pigouskattur 

Mynd 6 sýnir neikvæð ytri áhrif á markaði. Framboðsferillinn (F) fyrir vöru x 

endurspeglar einnig jaðarkostnað framleiðslunnar (JK). Þegar jafnvægi myndast á 

markaðnum er jafnvægismagn Q* framleitt og jafnvægisverð er P*. Vegna ytri áhrifa 

af framleiðslunni er jaðarkostnaður fyrirtækisins ekki sá sami og samfélagslegur 

jaðarkostnaður (JK´). Á myndinni lýsir bilið á milli JK og JK´ ferlanna þeim ytri 

áhrifum sem framleiðslan hefur á þriðja aðila. Kostnaðurinn vegna ytri áhrifanna er 

ekki endilega fastur. Á myndinni eykst kostnaðurinn eftir því sem framleiðsla á vöru x 

eykst. Þegar jafnvægismagn Q* er framleitt þá er samfélagslegur kostnaður hærri 

heldur en jafnvægisverð P*. Pigouskattur ætti að jafngilda þessum mismun á 

samfélags- og einkajaðarkostnaði en þessi mismunur er táknaður með t á myndinni. 

Skatturinn ætti því að endurspegla kostnaðinn af ytri áhrifunum og ná fram hagkvæmu 

framleiddu magni. Samkvæmt myndinni ætti framleitt magn að vera Q** og verð P** 

en það verðlag myndi endurspegla allan kostnaðinn sem fylgir framleiðslunni 

(Nicoloson og Snyder, 2008). 
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Aðrar leiðir sem hægt er að fara til að draga úr ytri áhrifum er reglusetning stjórnvalda 

og útgáfa leyfa til fyrirtækja og bein stjórnun á magni mengunar (Nicoloson og 

Snyder, 2008). Í tilfelli jákvæðra ytri áhrifa geta stjórnvöld t.d. studd við rannsóknir 

sem hafa jákvæð ytri áhrif í för með sér, aukið fjármagn til menntunarmála og gefið út 

tímabundin einkaleyfi til að tryggja tækniframfarir (Ágúst Einarsson, 2005). 

Ekki er alltaf víst að aðkoma stjórnvalda að markaðnum leysi vandann um 

markaðsbresti. Í sumum tilvikum væri hagkvæmara ef aðilar markaðarins gætu náð 

fram skilvirkri lausn án aðgerða stjórnvalda. Hér má vísa í Coase kennisetninguna en 

hún segir að ef aðilar geta samið um lausn án þess að neinn viðskiptakostnaður falli til 

vegna samningsgerðar þá ætti ekki að þurfa inngrip stjórnvalda til að ná fram 

jafnvægi. Þá skiptir ekki heldur máli hvor aðilinn ber bótaskylduna samkvæmt lögum. 

Þegar viðskiptakostnaður þ.e. kostnaðurinn sem fellur til við að koma á viðskiptum er 

mjög hár er ekki hagkvæmt fyrir einstaklinga að reyna ná fram lausn sín á milli. Þegar 

reynt er að leysa flókin vandamál vegna ytri áhrifa og þegar viðkomandi aðilar eru 

margir getur það einnig reynst erfitt og hreint ógerlegt að leysa vandamálið án aðstoð 

stjórnvalda (Coase, 1960).  

Nauðsynlegt er því að geta sýnt fram á að aðkoma stjórnvalda myndi í raun leiða til 

þess að skilvirkt markaðsjafnvægi myndi nást. Ein ástæða fyrir því að hagkvæm 

niðurstaða næðist ekki með aðkomu stjórnvalda er tilvist pólitískra aðgerða til að ná 

fram vilja einstakra stjórnmálaafla í stað þess að ná fram þjóðhagslega hagkvæmri 

niðurstöðu til að hámarka velferð þjóðarinnar. Þjóð í fulltrúalýðræði  kýs 

frambjóðendur fremur en að kjósa um málefnin beint. Þjóðin kýs ákveðna aðila til að 

sjá um ráðstöfun almannagæða í von um að slíkt sé gert með hag þjóðarinnar í huga. 

Stjórnmálamenn taka ákvarðanir í umboði kjósenda, þeir eru í raun umboðsmenn. 

Stjórnmálamenn geta notað sitt pólitíska afl til að ná fram ákveðinni lausn sem kemur 

sér vel fyrir ákveðna aðila eða fyrirtæki í stað þess að ná fram lausn sem er hagkvæm 

fyrir heildina sem í þessu tilfelli er þjóðin (Nicoloson og Snyder, 2008).  

4.2  Eignaréttur 

Náttúra er gæði sem ekki fylgja lögmálinu um framboð og eftirspurn. Þau eru í 

langflestum tilfellum án eignaréttar og eru því ekki með eiginlegt verð eins og hin 

venjulega vara. Ósýnilega höndin eða markaðsöflin geta því ekki stjórnað ráðstöfun 

og framleiðslu slíkra gæða á hagkvæman hátt. Þar sem enginn eignaréttur er til staðar 
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er algengt að gengið sé á slík gæði og þau ofnýtt en slíkt getur haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér. Eignaréttur gegnir því gríðarlega miklu hlutverki þegar 

náttúruauðlindir eru til skoðunar. Erfitt getur verið að leiðrétta markaðsbresti vegna 

ytri áhrifa þegar eignaréttur ekki skýr. Ástæða fyrir því að gengið er um of á 

náttúruauðlindir, t.d. átroðningur ferðamanna á viðkvæmri náttúru, ofbeit sauðfjár á 

afréttum og ofnýting fiskistofna er að það skortir skýran eignarétt yfir gæðunum. 

Eignaréttur er nú þegar yfir hluta af náttúruauðlindum landsins, t.d. ákveðin landsvæði 

bænda, laxveiðiár, sumarbústaðalönd og svo mætti áfram telja. Markaðsöflin ráða 

ráðstöfun og verðmyndun á slíkum gæðum og hagkvæmt jafnvægi ætti því að nást. 

Aðrar náttúrauðlindir eru í sameign hópa, t.d. skógræktarfélaga. Hins vegar eru flestar 

þær auðlindir sem skipta hvað mestu máli fyrir þjóðarbúið án sérstaks eignaréttar 

(Ragnar Árnasson, 2004). 

Ferðaþjónustan byggir að miklu leyti tilvist sína á þeim gæðum sem enginn 

eignaréttur er á. Má þar nefna ýmsar af þekktustu náttúruperlum landsins, hálendið, ár 

og fossa sem laða að fjölda ferðamanna ár hvert. Ein leið til að leiðrétta markaðsbrest 

vegna skorts á eignarétti væri að ríkið seldi jarðir til einkaaðila. Vandamálið við slíka 

lausn væri hins vegar að náttúruauðlindir skipta þjóðina miklu máli og væri því erfitt 

að ná fram sanngjarni lausn með því að selja ákveðnar jarðir til einkaaðila. Það væri 

mjög pólitískt málefni þar sem náttúruauðlindir eru eitt það mikilvægasta sem við 

Íslendingar eigum og mun án vafa vera mikilvægt fyrir hagvöxt og efnahag landsins í 

framtíðinni. Ekki er heldur víst að niðurstaða með eignarétti og einkavæðing á þeim 

náttúrugæðum sem eru í eðli sínu almannagæði væri hagkvæmari en ef þau væru í 

eigu stjórnvalda og nýting þeirra myndi miðast við að hámarka hagsæld þjóðarinnar 

en ekki bara einstakra aðila og fyrirtækja (Ragnar Árnasson, 2004). 

4.3  Þjóðgarðar 

Stofnun þjóðgarða er ein leið sem farin hefur verið til að vernda landsvæði og náttúru. 

Samkvæmt Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum IUCN (e. The International Union 

for Conservation of Nature) eru þjóðgarðar ósnortin eða lítt snortin svæði sem eru 

afmörkuð með þeim tilgangi að vernda náttúru og vistkerfi. Eitt meginmarkmið með 

stofnun þjóðgarða er að varðveita náttúru, menningu og sögu svæðisins fyrir komandi 

kynslóðir. Einnig er markmið að varðveita menningarlega og sögulega þætti svæðisins 
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sem og veita gestum tækifæri til fræðslu og möguleika á að njóta náttúru og landslags 

viðkomandi svæðis (IUCN, 2010) 

Hugmyndin um vernduð landsvæði og stofnun þjóðgarða er ekki ný af nálinni. Þjóðir í 

Afríku hafa frá aldaöðli verndað landsvæði samkvæmt ákveðnum reglum og hefðum. Í 

Evrópu þekkjast svipaðar hugmyndir en á miðöldum voru veiðilendur verndaðar þar. 

Nútímalegri hugmyndir um þjóðgarða má hins vega rekja til Norður Ameríku en 

vegna aukinnar nýtingar og ágangi á víðerni landsins voru samtök náttúruunnenda 

stofnuð. Markmið þeirra var að vernda nær ósnortna náttúru Yellowstone svæðisins. 

Alþjóðlegu náttúruverndasamtökin voru stofnuð árið 1948. Vegna starfsemi 

samtakanna komst verulegur skriður á stofnun þjóðgarða víða um heim (alþt. 2002-

2003, A-deild, bls. 1305-1319). Yellowstone þjóðgarðurinn í Bandaríkjunum er fyrsti 

þjóðgarðurinn (e. National Park) sem stofnaður var í heiminum en fljótlega fylgdu 

fleiri lönd í kjölfarið (Vatnajökulsþjóðgarður, (á.á.)). 

Áður fyrr voru þjóðgarðar stofnaðir með það markmið að vernda landsvæði fyrir 

ágangi. Þetta var oftast gert að frumkvæði náttúruverndasinna og vísindamanna. Þetta 

hefur breyst á síðustu árum og er nú meiri áhersla lögð á að auka möguleika á útivist 

og sköpun nýrra starfa fremur en einungis að vernda svæðið (alþt. 2002-2003, A-

deild, bls. 1305-1319). Yellowstone þjóðgarðurinn var stofnaður til að vernda 

umhverfið, dýralíf og lífríkið til þess að hægt væri að nýta svæðið sem afþreyingu og 

seinna meir til vísindarannsókna. Fyrsti þjóðgarður Kanada, Banff, var hins vegar 

stofnaður af pólitískum og efnahagslegum ástæðum til að vega á móti kostnaði sem 

fylgdi gerð járnbrautar þvert yfir meginlandið. Vinsældir þjóðgarðsins urðu miklar og 

fljótlega var garðurinn farinn að anna ýmisskonar eftirspurn eftir afþreyingu á borð 

við veiði, hestaferðir og fjallaklifur. Þjóðgarðar fylgja almennt þeirri stefnu að vernda 

mikilvægt landsvæði og náttúru og efla skilning samfélagsins og ánægju af svæðinu. 

Ná þarf jafnvægi milli þess að nota svæðið til afþreyingar fyrir ferðamenn og vernda 

það. Hugmyndir um þjóðgarða til verndunar voru ekki þróaðar að fullu þegar fyrstu 

þjóðgarðarnir voru stofnaðir. Í gegnum árin hafa þessar hugmyndir þróast og aðlagast 

breyttum aðstæðum (Fennell, 1999). Hugtakið þjóðgarður hefur ekki fengið sömu 

skilgreiningu hjá öllum þjóðum heimsins. Þjóðgarðar eru reknir með ólíkum hætti og 

svæðin sem eru vernduð eru gjörólík að eðli. Mismunandi reglur geta gilt um 

umgengnisrétt, nýtingu lands og eignarhald. Vernduð svæði í Frakklandi eru mjög 

lítið takmörkuð og mikil áhersla lögð á möguleika almennings til að njóta svæðanna 
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til útivistar. Í Sviss eru hins vegar mjög strangar reglur um aðgengi almennings. 

Umferð í þjóðgörðum er mjög takmörkuð og reglur gilda um hvaða svæði eru opin 

almenningi og á hvaða tíma er leyfilegt að ferðast um garðinn (alþt. 2002-2003, A-

deild, bls. 1305-1319).  

4.3.1 Þjóðgarðar og markaðsbrestir 

Ferðaþjónusta samanstendur meðal annars af fyrirtækjum í veitingaþjónustu, 

samgönguþjónustu, s.s. flugi og öðrum almenningssamgöngum, hótelrekstri og öðrum 

gistirekstri og ferðaskrifstofum. Flest þessi fyrirtæki eru í eðli sínu einkafyrirtæki sem 

hafa það markmið að hámarka hagnað eins og hver önnur fyrirtæki. Verð á 

þjónustunni og vörunum myndast á markaði þegar eftirspurn er jöfn framboði eins og 

áður hefur komið fram. Mörg fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar byggja hins vegar 

rekstur sinn á framboði af vörum sem fylgja ekki markaðslögmálinu. Stór hluti 

ferðaþjónustunnar í heiminum byggir að miklu leyti tilvist sína á þjóðgörðum og 

öðrum vernduðum svæðum sem eru oftast nær í almannaeign. Þarna á sér stað 

markaðsbrestur og þess vegna eru margir af þjóðgörðum heimsins reknir að mestu 

leyti af hinu opinbera (Fennell, 1999). Án inngripa hins opinbera og stuðnings væru 

þjóðgarðar og önnur svæði eflaust ekki til í dag, eða að minnsta kosti ekki í núverandi 

mynd. Allur sá ávinningur sem þeir skila væri minni eða jafnvel yrði farið á mis við 

hann. Flestir þjóðgarðar erlendis eru ekki hrein almannagæði í eðli sínu vegna þess að 

til að fá aðgang að mörgum þeirra þarf að borga aðgangseyri sem gerir þjóðgarða í 

raun að klúbbgæðum (Turner, 2002). 

Tilvist ytri áhrifa er ein ástæða fyrir því að einkaaðilar geta ekki náð fram hagkvæmri 

framleiðslu. Ytri áhrif eru til staðar í þjóðgörðum eins og annars staðar. Átroðningur 

gesta getur haft neikvæð áhrif á náttúruna og þar með neikvæð ytri áhrif fyrir aðra 

gesti þjóðgarðsins og gesti í framtíðinni. Jákvæð ytri áhrif eru einnig til staðar í 

þjóðgörðum. Ánægjan sem fylgir því að heimsækja þjóðgarð, upplifa náttúruna, 

fræðast um viðkomandi landssvæði og sögu þess leiðir af sér jákvæð ytri áhrif. Innan 

þjóðgarða eins og í Bandaríkjunum eru aukin tækifæri til staðar fyrir rannsóknarfólk, 

t.d. jarðfræðinga og landfræðinga sem getur leitt af sér jákvæð ytri áhrif fyrir 

utanaðkomandi aðila. Ef jákvæð ytri áhrif eru til staðar leiðir það til þess að 

einkaaðilar gætu ekki framleitt nægilega mikið magn af gæðunum en of mikið yrði 

framleitt ef neikvæð ytri áhrif eru til staðar. Einnig er hægt að líta á þjóðgarð sem 

þriðja aðilann sem verður fyrir ytri áhrifum. Þjóðgarðar geta verið í hættu vegna 
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neikvæðra ytri áhrifa af völdum t.d. verksmiðja og virkjana sem eru til staðar utan við 

þjóðgarðinn. Vatnsmengun og loftmengun getur haft neikvæð áhrif fyrir náttúru og 

lífríki innan þjóðgarða og væri verndun svæðisins best í höndum stjórnvalda. 

Hagkvæmast væri að fela þeim að vernda svæðin og sjá til þess að áhrifin geti ekki 

haft skaða í för með sér (Turner, 2002). 

Auknar umræður um rekstur og stjórnun þjóðgarða og þær hættur sem steðja að tilvist 

þeirra hafa leitt til þess að rannsakendur hafa viðurkennt ákveðin vandamál sem 

þjóðgarðar í Bandaríkjunum glíma við vegna innri og ytri þátta. Vísbendingar hafa 

komið fram sem gefa til kynna að þjóðgarðar í núverandi mynd muni ekki vera 

nægilega skilvirkir fyrir framtíðina. Þrátt fyrir að flestir þjóðgarðar heimsins gegni 

fjölbreyttum hlutverkum er einnig ákveðinn þrýstingur á þá. Þjóðgarðar hafa verið 

vinsælir meðal ferðamanna og því mikilvægur þáttur í þróun greinarinnar um allan 

heim (Fennell, 1999). Ferðaþjónusta hefur jákvæða þætti í för með sér fyrir 

samfélagið. Aukin atvinnutækifæri, auknar gjaldeyristekjur og aukin landkynning eins 

og áður hefur komið fram. En ferðaþjónusta hefur einnig verið gagnrýnd. 

Gagnrýnendur benda á áhrif af fjölgun ferðamanna á fjölfarin svæði, eyðingu gróðurs 

og slæma umgengni um viðkvæm svæði sem neikvæð áhrif ferðaþjónustu fyrir 

samfélagið (Green og Thomas, 1995). Þessi neikvæðu áhrif af fjölgun ferðamanna á 

þjóðgarða eru ein mest langvarandi vandamál sem þjóðgarðar standa frammi fyrir. 

Yellowstone og Yosemite þjóðgarðarnir í Bandaríkjunum eru dæmi um þjóðgarða sem 

hafa þurft að glíma við vandamál tengd auknum fjölda ferðamanna (Fennell, 1999) 

4.4  Vatnajökulsþjóðgarður 

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður 9. júní 2008 og er hann stærsti þjóðgarður í 

Evrópu. Þjóðgarðurinn er um 13.600 ferkílómetrar að flatarmáli og nær yfir um 13% 

af Íslandi en um það bil helmingur svæðisins er þakið jökli. Verndun Vatnajökuls og 

landsvæða sem honum tengjast er helsta markmiðið með stofnun þjóðgarðsins (Vinir 

Vatnajökuls,(á.á)). Önnur markmið eru að vernda menningu og sögu svæðisins, 

útvega fræðslu fyrir gesti og veita þjóðinni sem og erlendum ferðamönnum aðgang að 

þeim náttúruperlum sem fyrirfinnast á svæðinu. Einnig felast þar mikil 

rannsóknartækifæri fyrir t.d. jarð- og landfræðinga þar sem þjóðgarðurinn hefur mikla 

sérstöðu í heiminum hvað varðar stórbrotið landslag og náttúrufar. Þjóðgarðinum er 

skipt í 4 svæði; Norður, Austur, Vestur og Suðursvæði en á hverju svæði má finna 
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svokallaðar gestastofur þar sem meðal annars er hægt að fá nauðsynlegar upplýsingar 

um hvert svæði fyrir sig (Vatnajökulsþjóðgarður, (á.á.)) Meginstarfstöðvar 

þjóðgarðsins eru gestastofurnar og skrifstofur þjóðgarðsvarða og þaðan er stjórnað 

daglegum rekstri og landvörslu. Upplýsingamiðstöðvar eru til staðar á svæðinu sú 

þjónusta er í flestum tilfellum í höndum sjálfstætt starfandi rekstraraðila sem voru til 

staðar á svæðinu fyrir stofnun þjóðgarðsins. Ákveðnir þjónustusamningar hafa verið 

gerðir við þá um að sinna upplýsingagjöf um þjóðgarðinn (Umhverfisráðuneytið, 

2006a).  

4.4.1 Ástæða fyrir stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 

Samkvæmt 2.gr laga um Vatnajökulsþjóðgarðs nr. 60/2007 sem tóku gildi 1.maí 2007 

er helsta ástæða fyrir stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs verndun náttúrunnar, 

landslagsheilda  og menningaminja á svæðinu sem og veita almenningi kost á að njóta 

náttúrunnar á svæðinu. Þjóðgarðurinn hefur hins vegar mikla sérstöðu miðað við aðra 

þjóðgarða sem stofnaðir hafa verið á Íslandi hvað varðar stærð og fjölbreytni. Þess 

vegna var mikil áhersla lögð á að sérstök lög yrðu samþykkt fyrir þjóðgarðinn 

(Umhverfisráðuneytið, 2006a). Vatnajökulsþjóðgarðurinn er ekki sá fyrsti sem 

stofnaður er hér á landi. Áður hefur verið stofnaður þjóðgarður á Þingvöllum, 

Skaftafelli, Jökulsárgljúfrum og Snæfellsjökli (alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1305-

1319). 

Samkvæmt íslenskum lögum felst í þjóðgarði æðsta stig verndunar og er því besta 

tryggingin fyrir að ekki verði gengið frekar á þau svæði sem tilheyra þjóðgörðum 

(alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1305-1319). Þjóðgarðar geta haft jákvæð efnahagsleg 

og atvinnuleg áhrif. Þeir geta skilað ávinningi í gegnum ferðaþjónustu, verktöku og 

aðra starfsemi sem tengist rekstri þjóðgarða. Þjóðgarðar tryggja varðveislu landsvæða 

sem hafa sérstakt gildi og varðveita náttúruleg ferli. Þeir auka möguleika á 

vísindarannsóknum á svæðinu og auknum tækifærum til kennslu á náttúrulegum 

þáttum. Aukin atvinnutækifæri geta skapast með stofnun þjóðgarða sem stuðlar 

jafnframt að því að sveitir geta haldist í byggð. Innan þjóðgarða má oft finna 

menningarlega og sögulega þætti eins og gamlar byggingar, hleðslugarða, gamla vegi 

og stíga sem eru varðveittir innan garðanna. Þjóðgarðar skapa einnig aukin tækifæri til 

útivistar fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn. Erlendis hafa þjóðgarðar haft jákvæð 

áhrif fyrir hagkerfið og skilað miklum efnahagslegum ávinningi og atvinnusköpun. Í 

Ástralíu er árlegur kostnaður stjórnvalda við átta svæði sem skilgreind eru sem 
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þjóðgarðar um 3 milljarðar króna en árlegar ferðamannatekjur nema 100 milljörðum 

króna. Ekki eru til nákvæmar upplýsingar um efnahagslegt gildi íslensku 

þjóðgarðanna. Hins vegar er ljóst að þjóðgarðurinn á Þingvöllum hefur verið 

mikilvægur fyrir atvinnusköpun í fámennu samfélagi í nágrenni þjóðgarðsins. 

Þjóðgarðurinn í Skaftafelli hefur einnig gegnt lykilhlutverki fyrir samfélagið í 

sveitinni. Almenn ferðaþjónusta og þjónusta við þjóðgarðinn hefur skapað 

atvinnutækifæri fyrir Öræfinga sem skipt hafa sköpum fyrir sveitina (alþt. 2002-2003, 

A-deild, bls. 1305-1319). Þeir þættir sem hér hafa verið taldir upp voru meðal 

röksemda sem notaðar voru fyrir stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Önnur rök með 

stofnun þjóðgarðsins voru áform um virkjanir. Verndun svæðisins myndi koma í veg 

fyrir að hægt væri að virkja á svæðinu sem spillti ómetanlegum náttúruperlum (alþt. 

2002-2003, A-deild, bls. 1305-1319). 

4.4.2 Mikilvægi Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir ferðaþjónustu 

Eins og fram hefur komið fer ferðaþjónustan sífellt vaxandi hér á landi. Fjöldi 

ferðamanna til landsins hefur farið stigvaxandi síðustu ár og er gert ráð fyrir að sú 

aukning haldi áfram á næstu árum. Hreinleiki íslenskrar náttúru og forn menning 

þjóðarinnar hefur verið meðal áhersluþátta í kynningu landsins fyrir erlenda 

ferðamenn. Til þess að landið geti tekið á móti þessum gífurlega fjölda ferðamanna 

þarf að skipuleggja vel þau svæði sem heimsótt eru og tryggja að ekki verði gengið of 

hart að náttúrunni. Ferðaþjónustan byggist að miklu leyti á framboði á áfangastöðum 

með óspilltri og sérstæðri náttúru ásamt þjónustu fyrir ferðamenn. Þjóðgarðar gegna 

lykilhlutverki í þessu sambandi. Þjóðgarðar sameina þessa helstu þætti í ferðaþjónustu 

ásamt því að vernda landsvæðið gegn ágangi. Reynslan hefur sýnt að þjóðgarðar í 

útlöndum eru eitt helsta aðdráttarafl hvers lands þrátt fyrir að þeir séu í raun ekki 

markaðssettir eins og þekkist í ferðaþjónustu. Það má segja að beint samband sé á 

milli uppbyggingar ferðaþjónustu og stofnunar þjóðgarða. Þar sem svæðið sem 

Vatnajökulsþjóðgarður tilheyrir er gífurlega víðfemt eru mismunandi aðstæður á 

hverju svæði og þar af leiðandi hægt að bjóða upp á mismunandi þjónustu. Á sumum 

svæðum er bílaumferð leyfð en önnur svæði eru einungis ætluð gangandi 

vegfarendum. Í uppbyggingu ferðaþjónustu þarf því að taka tillit til þess hvað hvert 

svæði getur boðið upp á og þjónusta þannig mismunandi markhópa (alþt. 2002-2003, 

A-deild, bls. 1305-1319).  
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Vatnajökulsþjóðgarður er mikið aðdráttarafl fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn. 

Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir Umhverfisráðuneytið árið 2006 er áætlað að 

Vatnajökulsþjóðgarður geti fjölgað ferðamönnum til landsins um 5-7% árið 2012 eða 

30-42 þúsund manns umfram það sem hefði orðið ef þjóðgarðurinn hefði ekki verið 

stofnaður. Talið var í skýrslunni að þjóðgarðurinn myndi skila mikilli aukningu í 

gjaldeyristekjum eða um 3-4 milljörðum króna árið 2012 og 11 milljörðum árið 2020. 

Taldar voru líkur á því að útgjöld innlendra sem erlendra ferðamanna muni aukast á 

því svæði sem þjóðgarðurinn spannar. Útgjöld erlendra ferðamanna eru talin geta 

aukist um 1200 milljónir króna árið 2012 og innlendra ferðamanna um 300-350 

milljónir. Samkvæmt könnunum komu um 200 þúsund innlendir sem erlendir 

ferðamenn á svæðið sem tilheyrir þjóðgarðinum árið 2005. Flestir komu í þjóðgarðinn 

í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum. Talið er líklegt að 300-320 þúsund ferðamenn muni 

heimsækja þjóðgarðinn árið 2012 (Umhverfisráðuneytið, 2006b). Ekki eru til 

nákvæmar tölur yfir fjölda ferðamanna sem heimsóttu Vatnajökulsþjóðgarð á ári 

hverju frá því að þjóðgarðurinn var stofnaður. Árið 2009 voru í fyrsta skipti taldar 

gestakomur í Skaftafelli með nákvæmari aðferðum. Samkvæmt niðurstöðum úr 

talningum má áætla að met hafi verið slegið í fjölda heimsókna yfir árið. Á tímabilinu 

8. apríl – 30. desember voru skráðar 263.306 heimsóknir á svæðið 

(Vatnajökulsþjóðgarður, (á.á.)).  

4.4.3 Hlutverk stjórnvalda  

Samkvæmt 4. grein laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 er þjóðgarðurinn 

ríkisstofnun. Umhverfisráðherra fer með yfirstjórn þeirra mála sem lúta að 

þjóðgarðinum og skipar ráðherrann stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til fjögurra ára í senn. 

Samkvæmt 5. og 6. grein sömu laga er hlutverk stjórnarinnar að hafa umsjón með 

rekstri þjóðgarðsins og stjórn stofnunarinnar. Meðal verkefna stjórnarinnar er gerð 

fjárahagsáætlunar um rekstur þjóðgarðsins, stefnumótun í málefnum sem tengjast 

þjóðgarðinum, eftirlit með framkvæmd reglna og verndunaráætlunar og samskipti og 

samstarf við sveitarfélög, stofnanir og hagsmunaðila um málefni þjóðgarðsins. Fram 

kemur í 7 gr. áðurnefndra laga að dagleg framkvæmd á eftirliti innan þjóðgarðsins er 

hins vegar í höndum þjóðgarðsvarða. Vatnajökulsþjóðgarði er skipt í 4 rekstrarsvæði 

sem eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar. Áhersla hefur verið lögð á að líta á 

þjóðgarðinn sem eina heild og að allt skipulag varðandi stofnun, stjórn og rekstur hans 
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uppfylli alþjóðleg viðmið þjóðgarða og friðlýstra svæða (Umhverfisráðuneytið, 

2006a). 

Áður en lög um Vatnajökulsþjóðgarð voru sett var hlutverk sveitarfélaga að aðkomu 

þjóðgarða einungis óbein með setu í ráðgjafanefnd. Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 

kveða á um að stjórn og rekstur þjóðgarða sé í höndum Umhverfisstofnunar. 

Sveitarfélögin lögðu áherslu á meiri og beinni aðkomu að stjórn og rekstri 

Vatnajökulsþjóðgarðs en hann nær til átta sveitarfélaga. Landfræðilega og rekstrarlega 

er umfang Vatnajökulsþjóðgarðs mun meira heldur en áður hefur þekkst hér á landi 

við rekstur þjóðgarða og því eðlilegt að sett væru sérstök lög um stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Umhverfisstofnun kemur því ekki beint að stjórn og rekstri 

þjóðgarðsins en veitir aðstoð og faglega ráðgjöf í þeim verkefnum sem viðkoma 

þjóðgarðinum (Umhverfisráðuneytið, 2006a). 

Þjóðgarðar í heiminum eru ýmist í ríkiseigu, einkaeign, eign sveitarfélaga eða blanda 

af þessum þáttum. Meginreglan er þó í flestum tilfellum sú að þjóðgarðar séu á landi 

sem er alfarið í ríkiseigu (alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1305-1319). Hingað til hafa 

allir þjóðgarðar hér á landi verið í ríkiseign þrátt fyrir að samkvæmt 

náttúruverndarlögum sé það í raun heimilt að svæði séu í einkaeign. Lög um 

Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 gera hins vegar ráð fyrir að hluti af svæðinu verði í 

einkaeign en það á ekki við um aðra þjóðgarða sem hafa verið stofnaðir hér á landi. 

Samkvæmt lögunum geta því landsvæði innan þjóðgarðsins verið í einkaeign. Þá er átt 

við svæði sem voru í einkaeign áður en þjóðgarðurinn var stofnaður. Heimilt er að 

friðlýsa svæði sem eru innan þjóðgarðsins en er það háð samþykki landeigenda. Gert 

er ráð fyrir að landeigendur og ábúendur geti haldið áfram sinni nýtingu af svæðinu, 

s.s. búfjárbeit og veiðum. Stærsti hluti Vatnajökulsþjóðgarðs er hins vegar í ríkiseign. 

Þjóðgarðarnir í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum er í ríkiseign, umhverfisráðuneytið og 

landbúnaðarráðuneytið sjá um nokkrar jarðir, Landsgræðsla Íslands á einhverjar jarðir 

og svo er ákveðinn hluti svæðisins þjóðlenda (alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1305-

1319).  

Samkvæmt 12. grein laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 er skylda að gera 

ákveðna verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Þar er farið yfir markmið um verndun og 

verndaraðgerðir einstakra svæða, landnýtingu og mannvirkjagerð og hversu mikið 

aðgengi ferðamanna á að vera að svæðinu og umferðaréttur almennings. 

Umhverfisráðherra þarf síðan að samþykkja slíka verndaráætlun. Verndaráætlun er 
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gríðar mikilvæg þar sem allar skipulagsáætlanir sem sveitarfélögin gera eru bundnar 

því efni sem er í verndaráætluninni eins og fram kemur í 13. grein sömu laga. 

Framkvæmdir innan þjóðgarðsins verða að koma fram í áætluninni, s.s. vega- og 

stígagerð og mannvirkja framkvæmdir. Strangar reglur gilda því um allar 

framkvæmdir innan þjóðgarðsins og megin áhersla lögð á verndun lífríkis og náttúru. 

Akstur og almenn umferð gangandi, ríðandi eða hjólandi manna innan garðsins er 

einnig takmörkuð. En samkvæmt 15. grein áðurnefndra laga er akstur utan vega 

stranglega bannaður þótt undanþágur séu gefnar við akstri vélknúinna ökutækja á 

jöklinum sjálfum. Þjóðgarðsvörður hefur heimild samkvæmt lögum að loka 

þjóðgarðinum ef hann telur hættu steðja að náttúru, lífríki og landslagi vegna umgangi 

manna og umferðar. Sektir við brotum á lögum og reglum innan þjóðgarðsins renna 

beint í ríkissjóð eins og fram kemur í 22.grein áðurnefndra laga.  

4.5  Gjaldtaka  

Til að hægt sé að stofna þjóðgarð þarf að vera til staðar fjármagn sem færi í að útbúa 

aðstöðu til að taka á móti ferðamönnum, leggja vegi og göngustíga o.s.frv. Þegar búið 

er að stofna þjóðgarðinn þarf að reka hann og fé þarf því að vera til staðar til að mæta 

kostnaði af rekstrinum ár hvert. Ýmsar leiðir hafa verið farnar til þess að safna 

fjármagni. Dæmi um leið sem farin hefur verið er gjaldtaka eða aðgangseyrir að 

þjóðgörðum. Gjaldtaka af ferðamönnum við notkun eða heimsókn á ákveðin svæði 

þekkist víða erlendis. Algengt fyrirkomulag er að hafa tvö mismunandi verð í gangi. 

Eitt verð fyrir innlenda ferðamenn og annað verð fyrir erlenda ferðamenn. Gjaldið eða 

verðið sem ferðamenn borga ætti að endurspegla vilja samfélagsins til að borga 

(Fennell, 1999).  

Monteverde Cloud Forest Reserve í Costa Ríka tók upp á því að krefjast gjaldtöku af 

ferðamönnum. Frá árinu 1970 þurftu allir gestir, innlendir sem erlendir að borga 2,30 

Bandaríkjadollara til að fá aðgang að garðinum sem er frekar lágt aðgangsgjald. 

Vegna aukningar ferðamanna og eftirspurnar eftir heimsóknum í garðinn varð að 

endurhugsa gjaldtökuna. Þá var tekið upp á því að nota nokkur verðaðgreiningar þrep. 

Árið 1995 var byrjað að rukka minna en einn bandaríkjadollara fyrir innlenda 

námsmenn, 1.50 dollara fyrir innlenda ferðamenn, 4 dollara fyrir erlenda námsmenn, 8 

dollara fyrir erlenda ferðamenn sem eru á eiginvegum og 16 dollara fyrir erlenda gesti 

sem eru í hópferð á vegum ferðaskrifstofu. Með þessari aðferð náði garðurinn fram 
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hagkvæmari niðurstöðu og varð fjárhagslega betur sjálfbjarga. Gjaldtaka getur ekki 

komið í stað annarar fjármögnunar heldur er hún einungis ætluð til að auka við 

fjármagnið. Ólíklegt er að tekjur af heimsóknum ferðamanna getið staðið straum af 

þeim kostnaði sem fylgir rekstri og viðhaldi verndaða svæða. Hugsanlega er hægt að 

krefjast gjalds af ákveðnum svæðum innan þjóðgarðsins sem þurfa t.d. meiri vernd og 

aðhald (Fennell, 1999). Gjaldtaka af heimsóknum ferðamanna gengur ekki alltaf upp 

og það eru takmarkanir á hversu áhrifarík aðferðin er. Fjáröflun verður háð 

ferðamönnunum, þeim mun fleiri ferðamenn þeim mun meiri tekna er aflað. 

Möguleiki er á að fáir ferðamenn heimsæki garðinn sérstaklega ef hann er fjarri 

alfaraleið. Einnig er ferðamannatíminn takmarkaður við fáa mánuði á ári í mörgum 

löndum eins og á Íslandi þannig að miklar tekjur fengjust 4-5 mánuði á ári en litlar 

sem engar tekjur hina mánuðina. (Fennell, 1999). 

Með einhversskonar gjaldtöku væri hægt að ná fram hagkvæmari og skilvirkari lausn 

á fjárhagsvanda þjóðgarða og verndaðra svæða. Auknar tekjur væru til staðar til að 

mæta kostnaði vegna reksturs og viðhalds og jafnvel auka hagnað sem hægt væri að 

nýta í nýjar framkvæmdir. Stjórnendur þjóðgarða og annarra verndaða svæða, hvort 

sem það er hið opinbera, hagsmunasamtök eða einkarekin fyrirtæki, þurfa miða 

gjaldtöku við aðstæður í garðinum hverju sinni, þörf á starfsfólki og eftirspurn 

stjórnenda eftir ferðamönnum í garðinn (Fennell, 1999). 

Hér að ofan hefur verið fjallað um gjaldtöku sem fjáröflunarleið til að standa undir 

kostnaði sem fylgir þjóðgörðum. Meginmarkmið með því að krefjast aðgangseyris 

fyrir inngöngu inn í þjóðgarð er því fjáröflun. Skoða má gjaldtöku í þjóðgörðum 

einnig frá öðru sjónarmiði. Eins og fram hefur komið er náttúran og mest allt svæðið 

sem tilheyrir þjóðgörðum á Íslandi almannagæði.  Ekki er hægt að útiloka fólk frá því 

að heimsækja svæði og aukinn fjöldi fólks hefur ekki áhrif á notagildi annarra af 

svæðinu. Þetta á vissulega við um mörg svæði þar sem fjöldi ferðamanna er innan 

ákveðinna marka. En hvað gerist svo þegar fjöldi ferðamanna að ákveðnum svæðum 

eykst? Það kemur að því að fjöldinn byrjar að hafa neikvæð áhrif á landssvæðið vegna 

ágangs og ofnotkunar. Sumir telja að svæði sem eru með opin aðgang þ.e. krefjast 

ekki aðgangseyris frá ferðamönnum muni ekki ná fram vistfræðilegri skilvirkni og 

hagkvæmni í rekstri svæðisins. Mikil eftirspurn og of mikill fjöldi heimsókna á 

svæðið getur haft neikvæð áhrif á svæðið þar sem engar hömlur eru settar á hversu 

marga gesti svæðið getur tekið á móti á hverjum tíma. Rannsóknir á þolmörkum 
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svæða og mat á því hversu marga ferðamenn hvert svæði getur tekið á móti án þess að 

ganga of hart að náttúrunni hafa aukist gríðarlega undanfarin ár. Reynt hefur verið að 

dreifa ferðamönnum á fleiri svæði og lengja ferðamannatímann. Með betri 

skipulagningu ætti að vera hægt að reka svæði með opinn aðgang en hafa þarf í huga 

þolmörk hvers svæðið og grípa þá inn í og takmarka aðgang ef þess er þörf (Fennell, 

1999). Líta má þá á gjaldtöku sem lausn á þessum vanda þegar þarf að takmarka 

aðgang að svæðum. Með því að krefjast aðgangseyris af svæðum er í raun verið að 

gera þjóðgarða að klúbbgæðum (Turner, 2002).  

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar voru fundin nauðsynleg skilyrði fyrir Paretó 

hagkvæmri ráðstöfun einkagæða. Sýnt var fram á að fyrir tvær vörur og tvo 

einstaklinga væru nauðsynleg skilyrði: 

MRSx,y
Jón

 = MRSx,y
Gunnar

 = MRTx,y 

Einstaklingar setja sama virði á einkagæði en einstaklingar geta neytt mismunandi 

magns af gæðunum. Þess vegna er eftirspurn eftir einkagæðum lögð saman lárétt. Hins 

vegar neyta einstaklingar sama magns af almannagæðum en þeir geta metið virði 

gæðanna mismunandi. Þar af leiðandi er eftirspurn eftir almannagæðum lögð saman 

lóðrétt. Nauðsynleg skilyrði til að hagkvæm ráðstöfun almannagæða náist er ekki þau 

sömu og þegar einkagæði eru til staðar en þar þarf jaðarstaðgönguhlutfall allra 

einstaklinga samfélagsins að vera jafnt til að hagkvæm ráðstöfun náist. Þegar 

almannagæði eru til staðar eru jaðarstaðgönguhlutföll einstaklinga lögð saman.  

MRSx,y
Jón

 + MRSx,y
Gunnar

 = MRTx,y 

Þar sem allir neyta sama magns af almannagæðunum þá þarf heildarvirði þeirra af 

síðustu einungunni sem framleidd var, samanlögð jaðarstaðgönguhlutföll, að vera jöfn 

þeim samfélagslega kostnaði sem hlaust við að útvega gæðin (Morgan, Katz og 

Rosen, 2009).  

Hægt er að takmarka aðgang að þjóðgörðum með gjaldtöku. En ef takmörkun er 

möguleg er þá líklegt að einkamarkaðir nái fram hagkvæmu magni af gæðunum? 

Vandamál þeirra sem reka garðinn er að finna sanngjarnt verð sem mætir kostnaði 

sem fylgir þjóðgarðinum. Til að ná fram Paretó hagkvæmri ráðstöfun ætti verð að vera 

jafnt og jaðarkostnaður. En einkenni almannagæða gera það að verkum að 

jaðarkostnaður við að veita viðbótareinstaklingi vöruna er jafn og núll. Samkvæmt 

þessum skilyrðum ætti gjaldið því að vera jafnt og núll en einkaaðilar gætu þá ekki 



46 

 

séð um framleiðslu á gæðunum því hagnaður yrði ekki hámarkaður. Til þess að 

framboð á almannagæðum væri mögulegt á einkamörkuðum yrðu fyrirtækin að notast 

við fullkomna verðaðgreiningu þannig að hver aðili borgar verð sem endurspeglar 

þeirra jaðarvilja til að borga fyrir gæðin. Einstaklingar sem hafa jákvætt virði á 

gæðunum myndu heimsækja garðinn en aðrir myndu væntanlega sleppa því. 

Vandamál við slíka verðaðgreiningu er að fullkomnar upplýsingar um eftirspurnarföll 

einstaklinganna þurfa að vera til staðar. Ólíklegt er að einkaaðili hafi þessar 

upplýsingar og getur því ekki notað slíka verðaðgreiningu (Morgan, Katz og Rosen, 

2009).  

Verð á skilvirkum mörkuðum endurspeglar virði vörunnar fyrir neytendur. Hversu 

mikil gjaldtakan ætti að vera þ.e. verðið ætti taka mið af virði gæðanna. Vandamálið 

hins vegar þegar almannagæði eru til skoðunar er að gæðin hafa ekki verð og því erfitt 

að meta hvert virði náttúrunnar er. Vandasamt getur því verið að mæla virði þeirra 

gæða sem ekki myndast á markaði en ýmsar leiðir hafa verið farnar. Notast hefur 

verið við aðferðir sem miða að því að meta hversu mikið einstaklingur væri tilbúinn 

að greiða fyrir vöruna eða þjónustuna. Neytendur hafa mismunandi smekk fyrir 

vörum. Þeir hafa val og velja þá vöru eða þjónustu sem hefur mesta virði í þeirra 

augum. Það er mjög mismunandi milli neytenda hversu mikið þeir eru tilbúnir að 

borga fyrir sömu vöru. Sumir neytendur væru tilbúnir að borga mikið til að geta 

skoðað náttúruna í Vatnajökulsþjóðgarði en aðrir myndu ekki vilja borga neitt. Vilji 

neytenda til að borga fyrir ákveðna vöru ætti að endurspegla ábatann sem hann fær 

fyrir vöruna. Jaðarvilji lýsir því hversu mikið einstaklingur er tilbúinn að borga fyrir 

eina einingu í viðbót af gæðunum. Jafnvægi á markaði myndast þegar jaðarvilji til að 

borga fyrir eina einingu í viðbót er jafn jaðarkostnaði við að framleiða eina einingu í 

viðbót (Field og Field, 2002). Ráðstöfun almannagæða telst vera Paretó hagkvæm ef 

vilji einstaklinga til að borga er jafn mikill eða hærri en kostnaðurinn við að útvega 

almannagæðin. Eins og áður hefur komið fram er ekki víst að einstaklingar séu 

hreinskilnir og láti í ljós hversu mikils virði gæðin eru í þeirra huga. Vegna 

laumufarþegavandans er hvati fyrir einstaklinga að segja ekki satt og gera minna úr 

eftirspurn þeirra eftir gæðunum (Morgan, Katz og Rosen, 2009). Vandi stjórnvalda er 

að finna út hversu mikil gjaldtakan á að vera til að hún beri árangur út frá vilja 

neytenda til að borga fyrir gæðin.  
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Samkvæmt 21. grein laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 er heimilt að taka 

gjöld fyrir aðgang á svæðinu og innan þjóðgarðsins og fyrir veitta þjónustu meðan á 

dvölinni stendur. Gjöldin myndu renna beint til þjóðgarðsins og ættu að mæta 

kostnaði við eftirlit með gestum þjóðgarðsins og þjónustu við þá. Heimilt er að 

krefjast gjalds fyrir heimsókn í þjóðgarðinn t.d. ákveðið dagsgjald sem veitti aðgöngu 

að þjónustu innan svæðisins. Hægt væri að gefa afslátt ef dvalið væri lengri tíma. 

Heimilt er einnig að rukka sérstaklega fyrir aðgang að tjaldsvæðum. Upphæð gjaldsins 

þarf að byggja á rekstraráætlun þjóðgarðsins og þarf að birta hana í reglugerð sem 

stjórnin leggur fyrir umhverfisráðherra. Fyrirkomulag á gjaldtöku er því nokkuð frjáls 

en þarf alltaf að byggjast á rekstraráætlun og er alltaf háð samþykki 

umhverfisráðherra.  
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5 Niðurstöður  

Ferðaþjónusta Íslands er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins og ekki síst núna 

þegar landið gengur í gegnum mikla efnahagserfiðleika. Vöxtur ferðaþjónustu hefur 

verið mikill síðustu ár og er talið að ferðamönnum haldi áfram að fjölga á næstu árum. 

Ferðaþjónustan er gríðarlega háð náttúru landsins en stór hluti ferðamanna kemur 

hingað til lands til að skoða og upplifa ósnortna náttúru og hreinleika sem hér finnst. 

Eins og fram hefur komið má skilgreina má náttúru Íslands sem almannagæði. 

Almennt séð er ekki hægt að útiloka aðgang að náttúrunni og fjöldi neytenda hefur 

ekki áhrif á gæðin. Nú þegar búast má við mikilli fjölgun ferðamanna til landsins á 

komandi árum þarf að staldra aðeins við þessa fullyrðingu og endurskoða hana. Hvað 

gerist þegar ásókn ferðamanna eykst að okkar helstu náttúruperlum? Geta 

ferðamannastaðir landsins tekið endalaust á móti ferðamönnum án þess að ganga um 

of á náttúruauðlindir þjóðarinnar? Það kemur vissulega að því að aukning ferðamanna 

skili sér í neikvæðum áhrifum á náttúruna. Átroðningur og jarðvegseyðing geta haft 

varanleg áhrif á náttúruna sem skerðir möguleika komandi kynslóða að nýta 

auðlindina. Vegna þess hversu mikilvæg náttúran er fyrir ferðaþjónustu og þjóðina 

alla hefur mikil vakning orðið meðal aðila ferðaþjónustunnar og stjórnmálamanna að 

standa vörð um auðlindina. Fyrir 15-20 árum var ásókn erlendra ferðamanna til 

landsins ekki vandamál. Ferðamenn voru tiltölulega fáir og ferðamannastaðir gátu 

með góðu móti tekið á móti gestum án þess að ganga óhóflega á náttúruna. Í dag lítur 

málið öðru vísi út. Vissulega er það gleðiefni að ferðaþjónustan sé í blóma en til þess 

að vöxturinn hafi ekki neikvæð áhrif náttúruauðlindir þarf að gera ráðstafanir.  

Það á sér stað markaðsbrestur í ferðaþjónustu vegna almannagæða og þess vegna 

myndast ekki rétt verð á gæðunum og ekki rétt magn er framleitt. En hvað er hægt að 

gera til að leiðrétta slíkan markaðsbrest? Eins og fram hefur komið þá er 

markaðsbrestur ein ástæða fyrir inngripum hins opinbera á almennan markað. Ýmsar 

leiðir hafa verið farnar til að leiðrétta markaðsbresti. Pigouskattur er til dæmis notaður 

til að leiðrétta markaðsbresti vegna ytri áhrifa.Velta má fyrir sér hvort að gjaldtaka að 

náttúruauðlindum eins og Vatnajökulsþjóðgarði væri ein leið til að leiðrétta 

markaðsbrest vegna almannagæða. Gjaldtaka eins og tíðkast erlendis þekkist almennt 

séð ekki hér á landi. Ef miða á gjaldtöku við verðlagningu eins og hún er á 

samkeppnismarkaði ætti verð að jafngilda jaðarkostnaði en eins og fram hefur komið 

gilda skilyrði fullkominnar samkeppni ekki þegar verðleggja á almannagæði. Til að ná 
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fram Paretó hagkvæmri ráðstöfun almannagæða þarf samanlagður jaðarvilji 

einstaklinga til að borga fyrir gæðin að vera jafn jaðarkostnaði við að framleiða gæðin. 

Að finna jaðarvilja einstaklinga til að borga fyrir almannagæði er ekki einfalt mál. 

Erfitt er að finna út hversu mikils virði gæðin eru í augum neytenda og þar með hversu 

mikið þeir væru tilbúnir að greiða fyrir þau. Einnig er ekki víst að neytendur gefi upp 

réttar upplýsingar varðandi vilja þeirra til að borga en hér er vísað í 

laumufarþegavandamálið. 

Hugmyndin um gjaldtöku hefur verið í umræðunni í þjóðfélaginu síðustu ár og 

sérstaklega eftir að ferðamönnum tók að fjölga að verulegu leyti. Ekki eru allir 

sammála að gjaldtaka sé vænlegur kostur. Hugsanlegt er að Íslendingar væru ekki 

tilbúnir að þurfa borga fyrir gæði sem alltaf hafa verið þeim opin. Væru allir tilbúnir 

að þurfa borga fyrir að sjá Gullfoss eða Geysi? Þar sem helstu náttúruperlur landsins 

eru í almannaeign þá fyndist eflaust mörgum hart að þurfa að borga fyrir gæði sem 

þeir telja sig eiga sjálfir. Hins vegar finnst flestum sjálfsagt að borga fyrir aðgang að 

þjóðgörðum erlendis. Skoðum sem dæmi möguleikann á að taka upp gjaldtöku í 

Vatnajökulsþjóðgarði. Vegna stærðar þjóðgarðsins getur það reynst erfitt að krefjast 

aðgangseyris að svæðinu. Svæðið sem þjóðgarðurinn tilheyrir er víðfemt og ekki 

greinilega afmarkað. Líklega væri ein lausn að vera með gjaldtöku að ákveðnum 

svæðum innan þjóðgarðsins og þá sérstaklega að þeim svæðum sem eru í mestri hættu 

að verða fyrir neikvæðum ytri áhrifum vegna fjölgunar ferðamanna. Skoða má hvort 

að gjaldtaka og þar með takmörkun að náttúrunni væri hugsanleg leið til að leiðrétta 

þann markaðsbrest sem á sér stað. Vandinn felst þá í því að finna út hversu mikil 

gjaldtakan ætti að vera og þyrfti að miða hana út frá jaðarvilja neytenda til að borga. Í 

ljósi þess að fjölgun ferðamanna til landsins er staðreynd er nauðsynlegt að mati 

höfundar að skoða fyrir alvöru þann möguleika að taka upp gjaldtöku að helstu 

ferðamannastöðum í náttúru landsins. 
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