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Formáli og samantekt

Ferðaþjónustugreining Hag-
fræðideildar Landsbankans 
kemur nú út í þriðja sinn. Á 
þeim skamma tíma síðan út-
gáfa hófst hafa orðið gríðar-
legar breytingar. Í kjölfar 
alþjóðlegrar fjármálakreppu 
og eldgossins í Eyjafjalla-
jökli, sem setti flugumferð 
víða um heim úr skorðum, 
fækkaði komum erlendra 
ferðamanna til Íslands um 
2,8% árin 2009 og 2010. Frá 
þeim tíma hefur þeim hins 
vegar fjölgað um 70%. Okkar 
mat er að þessi þróun haldi 
áfram þó eitthvað hægist á 
henni. 

Hagfræðideild Landsbank-
ans gerir ráð fyrir að strax 
á næsta ári megi búast við 
meira en milljón erlendum 
ferðamönnum til landsins og 
þá eru komur erlendra ferða-
manna með skemmtiferða-
skipum ekki meðtaldar. Til 

samanburðar komu hingað 
rétt um 300 þúsund erlendir 
ferðamenn um aldamótin. Ef 
til vill væri nær að tala um 
byltingu en breytingu á svo 
skömmum tíma.

Til að öðlast skilning á 
stöðu greinarinnar, afkomu 
hennar og þróun, höfum við 
greint tæplega 1200 árs-
reikninga fyrirtækja í þeim 
atvinnugreinum sem henni 
tengjast. Sú greining bendir 
til þess að samfara fjölgun 
ferðamanna hafi afkoma í 
greininni batnað þó bat-
anum hafi vissulega verið 
misskipt. 

Í skýrslunni er einnig fjallað 
ítarlega um ýmsa þætti sem 
tengjast ferðamönnunum 
sjálfum, hvaðan þeir koma 
og hvenær á árinu, hversu 
miklu þeir eyða og í hvað. 
Einnig er fjallað um þróun 

fjárfestinga undanfarin ár 
og nauðsynlegar aðgerðir 
sem ráðast þarf í til að mæta 
örum vexti.

Það er óhætt að segja að 
vöxtur ferðaþjónustunnar 
hafi orðið á mjög heppi-
legum tíma í íslensku 
efnahagslífi. Ferðaþjónustan 
hefur tekið við fjölda fólks 
sem missti störf sín í 
öðrum greinum og mikill 
uppgangur og frumleiki 
hefur einkennt starfsemina. 
Heildarstaða ferðaþjón-
ustunnar er hins vegar að 
mörgu leyti síðri en okkar 
hefðbundnu atvinnugreina. 
Árstíðabundnar sveiflur eru 
auðvitað enn miklar, þó vel 
hafi tekist að draga úr þeim, 
og enn eru mjög mörg fyrir-
tæki afar smá og vanmáttug. 

Einnig má benda á að 
gagnasöfnun um mikils-

verða þætti ferðaþjónustu 
er af skornum skammti, 
rannsóknar- og þróunarstarf 
takmarkað og nauðsynlega 
samræmingu milli opin-
berra aðila og rekstraraðila í 
greininni skortir. Umræðan 
um gjaldtöku við vinsæla 
ferðamannastaði varpar 
skýru ljósi á þessa stöðu. 

Aðalatriðið er þó – eins og 
skýrslan leiðir í ljós – að 
ferðaþjónustan hefur tekið 
forystu í gjaldeyrisöflun í 
landinu og aflar nú meiri 
gjaldeyristekna en bæði 
sjávarútvegur og álfram-
leiðsla. Þjóðhagslegt mikil-
vægi greinarinnar hefur 
því aukist ótrúlega mikið 
á skömmum tíma og brýnt 
er að innviðir hennar og 
skipulag verði styrkt til 
samræmis. Þar hefur hið 
opinbera stóru hlutverki að 
gegna. 
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Árið 2013 var þriðja metárið 
í röð í ferðaþjónustu. Aldrei 
hafa fleiri ferðamenn komið 
til landsins, aldrei hafa 
gjaldeyristekjur verið hærri 
og aldrei fyrr hefur ferða-
þjónustan lagt jafn mikið til 

heildarútflutnings. Samhliða 
fjölgun ferðamanna hefur 
vægi ferðaþjónustunnar 
í efnahagslífinu aukist 
verulega. Til marks um það 
skilaði ferðaþjónustan meiri 
gjaldeyristekjum en álfram-

leiðsla árið 2012 og var þá 
næst stærsta útflutnings-
greinin. Samkvæmt fyrstu 
áætlunum Hagstofunnar 
fór ferðaþjónustan fram úr 
sjávarútvegi sem sú grein 
sem skilaði mestum gjald-

eyristekjum til þjóðarbúsins 
árið 2013. Fyrstu áætlanir 
Hagstofunnar benda til þess 
að útflutningstekjur ferða-
þjónustunnar hafi verið 2,5 
ma.kr. meiri en útflutnings-
verðmæti sjávarafurða. 

Ferðaþjónustan í fararbroddi

Á 20 árum hefur ferðaþjónustan vaxið úr því að vera ágætis 
aukabúgrein á sumrin í að vera meginútflutningsatvinnuvegur 
þjóðarinnar.

Útflutningur Heimild: Hagstofa Íslands, Hagfræðideild Landsbankans
Fast verðlag
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Búist er við áframhaldandi 
vexti ferðaþjónustunnar á 
komandi árum og að fjölgun 
erlendra ferðamanna hér á 
landi verði talsvert meiri 
en almennt gengur og 
gerist. Því er útlit fyrir að 
útflutningstekjur vegna 
ferðaþjónustu vaxi töluvert 
hraðar á næstu árum en 
tekjur af útflutningi sjávar- 
og álafurða og að greinin 
festi sig í sessi sem megin 
útflutningsatvinnuvegur 
þjóðarinnar.

Milljón ferðamenn 2015

Samkvæmt upplýsingum 
frá Ferðamálastofu fjölgaði 
ferðamönnum sem til 
landsins komu um 21% milli 
áranna 2012 og 2013. Alls 
komu 781 þúsund ferðamenn 
til landsins um Leifsstöð 
árið 2013, en um 96% þeirra 
ferðamanna sem hingað 
koma fara um Leifsstöð og 
gefur talningin því góða 
mynd af heildarfjöldanum. 
Fjölgunin hefur verið hröð 
undanfarin ár, á bilinu 17-

21% á ári síðastliðin 3 ár, 
og reyndar fjölgar ferða-
mönnum æ hraðar frá einu 
ári til annars.   

Ferðaþjónustuárið 2014 fer 
vel af stað. Mikil fjölgun var 
í komum erlendra ferða-
manna fyrstu tvo mánuði 
ársins, eða 40% í janúar og 
31% í febrúar. Þetta er meiri 
fjölgun en á sama tímabili 
í fyrra, en engu að síður 
gerum við ráð fyrir að fjölg-
unin yfir árið í heild verði 
heldur minni en á síðasta 

ári. Í ljósi væntinga um 
aukinn hagvöxt erlendis, um 
fjölgun ferðamanna á heims-
vísu, framboð á flugi til 
landsins, fjölgun gistirýmis 
og þróun undanfarinna ára 
gerir Hagfræðideild Lands-
bankans ráð fyrir að ferða-
mönnum muni fjölga um 
18% árið 2014.1 Við reiknum 
með áframhaldandi kröft-
ugum vexti árið 2015 eða 
15% fjölgun. Árið 2016 er 
búist við að fjölgun ferða-
manna verði farin að leita í 
átt að langtímameðaltali og 

1  Spá Hagfræðideildar um fjölgun ferðamanna tekur til þeirra sem hingað koma um Leifsstöð, en hluti ferðamanna kemur með öðrum leiðum. Erfiðara er að fá upplýsingar um þá 
farþega og hliðrast hlutfall þeirra með tímanum. Þá eru farþegar í skemmtiferðaskipum ekki taldir með því þeir stoppa jafnan stutt við og hafa langoftast næturdvöl um borð í skipi.

Fjöldi ferðamanna um Leifsstöð Heimild: Ferðamálastofa, Hagfræðideild Landsbankans
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verði 9%. Aukningin verður 
mest utan háannatíma, en 
einungis er búist við 8% 
fjölgun ferðamanna að 
meðaltali yfir sumarmánuð-
ina árið 2014. Þessi spá er 
langt fyrir ofan heimsvöxt 
ferðamanna, en samkvæmt 
Ferðamálaráði Evrópu 
er gert ráð fyrir að ferða-
mönnum fjölgi um 4,7% á 
heimsvísu árið 2014 og 5,2% 
árið 2015. Einnig er gert ráð 
fyrir að ferðamönnum fjölgi 
minna í Evrópu en á heims-
vísu, eða um 3,9% árið 2014 
og 4,2% árið 2015. 

Gangi spá okkar eftir munu 
ferðamenn verða orðnir yfir 
ein milljón árið 2015 og 
tæpar 1,2 milljónir árið 2016. 
Gróft áætlað gæti það haft í 
för með sér að heildargjald-
eyristekjur af ferðaþjónustu 
yrðu 385 ma.kr. á ári í lok 
spátímans. Haldi þessi þróun 
áfram í framhaldi af spá-
tímabilinu og endurspegli 
sögulegt meðaltal undan-
farin 65 ára (9% fjölgun milli 
ára), má gera ráð fyrir því að 
2 milljónir erlendra ferða-
manna sæki landið heim árið 
2023.

Vöxtur ekki sjálfsagður

Viðvarandi fjölgun erlendra 
ferðamanna er auðvitað ekki 
sjálfgefin og ýmsir þættir 
geta sett strik í reikning-
inn. Hagvaxtarþróun í 
heimalöndum ferðamanna 
hefur t.a.m. töluverð áhrif á 
ferðavenjur þeirra. Spár gera 
ráð fyrir því að hagvöxtur 
fari vaxandi á komandi árum 
í heimaríkjum þeirra sem 
mest sækja Ísland heim. 
Gangi þær spár eftir mun 
það ýta undir fjölgun ferða-
manna. 

Dragi á hinn bóginn úr al-
þjóðlegum hagvexti gæti 
það haft þau áhrif að þeim 
ferðamönnum sem hingað 
koma fari fækkandi eða 
fjölgi a.m.k. hægar en nú er.  
Eins getur mikil styrking 
krónunnar haft áhrif, en fyrir 
gengisfall nefndu ferðamenn 
oft hátt verðlag sem helsta 
ókost landsins. 

Hækkun olíuverðs getur 
einnig haft áhrif á fjölda 
ferðamanna. Ferðamönnum 
fækkaði um 7% á Íslandi 
í kjölfar olíukreppunnar 
1973 og um 14% í kjölfar 

Landsframleiðsla og fjölgun ferðamanna Heimild: Bloomberg, Ferðamálastofa
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olíukreppunnar árið 1979. 
Eins er mikilvægt að huga 
að fjárfestingu innviða og 
ferðamannastaða hér á landi. 
Helstu ferðamannastaðir 
og innviðir þurfa að vera í 
stakk búnir til þess að taka 
á móti þeim fjölda ferða-
manna sem búist er við. Ef 
fjárfesting heldur ekki í við 
fjölda ferðamanna er hætta 
á neikvæðri upplifun þeirra 
af helstu ferðamannastöðum 
sem gæti orðið til að draga 
úr áhuga á Íslandi. 

Bretar fyrirferðamestir

Bretar voru fjölmennastir 
ferðamanna árið 2013, eða 
137 þúsund talsins. Í febrúar 
2014 voru þeir svo margir 
að þeir voru fjölmennari 
en Íslendingar sem fóru 
um Leifsstöð en það mun 
hafa verið í fyrsta sinn sem 
það gerist. Í öðru sæti voru 
Bandaríkjamenn og voru 
þeir tæplega 120 þúsund. 
Fjöldi ferðamanna frá 
þessum tveimur löndum 
var svo til jafn árið 2012, 
en þeim hefur fjölgað mest 

síðustu ár. Frá árinu 2010 
hefur ferðamönnum frá 
Bandaríkjunum fjölgað um 
42.000 (54%) og Bretum um 
70.000 (103%) og helming 
heildarfjölgunar milli ár-
anna 2012 og 2013 má rekja 
til þessara tveggja þjóða. 
Samanlagt eru Bretar og 
Bandaríkjamenn þriðjungur 
allra erlendra ferðamanna 
sem hingað koma. Rússum 
fjölgaði hlutfallslega mest 
milli ára, eða um 48%, en 
þeir eru fremur fáir enn 
sem komið er, eða einungis 
um 7.000. Kanadabúum og 

Kínverjum fjölgaði einnig 
umfram meðaltal. 

Sænskum ferðamönnum 
fækkaði milli ára einum 
þjóða. Ferðamönnum frá 
Norðurlöndunum hefur 
reyndar fjölgað mun minna 
en frá öðrum þjóðum. Þrjár 
Norðurlandaþjóðir, Svíþjóð, 
Danmörk og Finnland, eru 
meðal þeirra fjögurra þjóða 
þar sem fjölgunin er hægust 
allt frá árinu 2002.  Þetta 
kann að skýrast af þeirri 
ástæðu að flugsamgöngur 
til þessara ríkja hafa löngum 

Breyting í fjölda (v.ás) Heildarbreyting Breyting 2013 

Þjóðerni ferðamanna Heimild: Ferðamálastofa, Hagfræðideild Landsbankans
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verið tíðar og því minna 
rými til vaxtar. Mikil aukn-
ing á flugi til Bandaríkjanna 
og Bretlands (m.a. með til-
komu erlendra lággjaldaflug-
félaga) og ekki síst til Kanada 
sést greinilega á komutölum 
ferðamanna þaðan. Fjöldi 
ferðamanna frá Kanada hefur 
tólffaldast á þessu tímabili.  

Nær engin árstíðasveifla 
í komum Breta

Ferðamönnum hefur fjölgað 
töluvert utan háannatíma 

undanfarin ár, hvort heldur 
sem mið er tekið af beinum 
fjölda eða fjölda gisti-
nátta. Árstíðasveiflan sem 
einkennir íslenska ferðaþjón-
ustu er því á undanhaldi. 
Þegar íslenska árstíðasveifl-
an er borin saman við þá 
finnsku, kemur í ljós að hún 
er minni í Finnlandi. Einnig 
eru jafnmargar gistinætur 
yfir dimmustu mánuðina, 
desember og janúar, og í 
júlí og ágúst. Af þessu sést 
að Finnum hefur tekist vel 
að markaðssetja landið til 
vetrarferða. Þróunin hefur 

verið í rétta átt á Íslandi, 
en þörf er á því að auka enn 
frekar komur ferðamanna 
yfir vetrartímann. 

Sem fyrr segir eru Bretar 
fjölmennastir þeirra ferða-
manna sem hingað sækja, 
en þeir skera sig líka úr að 
því leyti að þeir hafa verið 
fleiri utan háannatíma en 
á háannatímanum. Engin 
breyting varð á þessu á 
árinu 2013, reyndar fjölgaði 
þeim frekar utan háannar. 
Þessi þáttur í ferðahegðun 
Breta er sérstaklega mikil-

vægur og hefur jákvæð áhrif 
á ferðaþjónustuna í heild, 
þar sem auðveldara er að 
þjónusta svipaðan fjölda árið 
um kring en að fá alla inn á 
sama tíma. Þegar borin er 
saman árstíðabundin sveifla 
í komutölum ferðamanna um 
Leifsstöð og fjöldi gistinátta 
einstakra þjóða kemur í ljós 
að Bretar eru mikilvægustu 
ferðamennirnir, a.m.k. á 
þann mælikvarða, því þeir 
ferðast hingað jafnt og þétt 
yfir árið og eru áberandi 
margir. 

Gistinætur á hótelum, Ísland og Finnland Myndin sýnir hlutfall gistinátta í hverjum mánuði samaborið við júli hvers árs.
Heimild: Hagstofa Íslands, Statistics Finland, Hagfræðideild Landsbankans
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Ísland í sérflokki hvað 
varðar vöxt ferðamanna 
í Evrópu

Spár um komur ferðamanna 
hingað í framtíðinni, benda 
til þess að ferðamönnum 
frá Asíu og Ameríku muni 
fjölga meira en frá Evrópu. 
Sérstaklega er gert ráð fyrir 
miklum vexti ferðamanna 
frá Suður- og Suðaustur-Asíu 
og benda má á að Kínverjum 

fjölgaði umfram meðaltal 
á Íslandi á síðasta ári, þrátt 
fyrir að ekki sé boðið upp á 
beint áætlunarflug þaðan. 
Innan Evrópu er reiknað 
með mestri fjölgun ferða-
manna frá Austur-Evrópu, 
sem rímar ágætlega við 
fjölgun rússneskra ferða-
manna. 

Fjölgun ferðamanna á Ís-
landi á síðasta ári var sú 

mesta í Evrópu. Lettland 
kom næst með 14% fjölgun. 
Raunar er það svo að frá 
árinu 2008 hefur hlutfallsleg 
fjölgun ferðamanna til Ís-
lands skorið sig verulega 
úr í Evrópu. Ferðamönnum 
fjölgaði um 80% hér á landi 
samkvæmt upplýsingum 
European Travel Commiss-
ion, en um þriðjung í Lett-
landi þar sem þeim fjölgaði 
næstmest. Ferðahegðun 

í tilteknum löndum sýnir 
enn fremur að í Þýskalandi, 
Bretlandi, Rússlandi og 
Kanada var hlutfallslega 
mest aukning á ferðum til 
Íslands. Það sama má segja 
um Bandaríkin, Frakkland, 
Kína og Japan, Ísland var þar 
einnig ofarlega á blaði.

Gistináttafjöldi og árstíðasveifla Heimild: Hagstofa Íslands, Hagfræðideild Landsbankans
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Í umfjöllun um fjölda ferða-
manna er oftast stuðst 
við tölur um brottfarir frá 
Leifsstöð. Þá eru ótaldir 
þeir ferðamenn sem koma 
til landsins um aðra flug-
velli eða með Norrænu. 
Ferðamálastofa telur að 4% 
ferðamanna komi til lands-
ins með öðrum hætti en um 
Leifsstöð. 
 
Töluverður fjöldi fólks kemur 
við hér á landi með skemmti-
ferðaskipum og er ekki inni í 
mati Ferðamálastofu á fjölda 
ferðamanna. Ástæðan fyrir 

því er sú að þeir ferðamenn 
gista ekki í landinu. Hingað 
komu um 92 þúsund manns 
af 80 skemmtiferðaskipum 
árið 2013. Þeir stoppa venju-
lega stutt á hverjum stað, eða 
frá nokkrum klukkutímum 
og upp í þrjá daga. Ekki er 
óalgengt að hvert skip geri 
viðkomu á nokkrum stöðum 
kringum landið. Langflestir 
farþeganna gista og snæða 
um borð í skipinu og eru því 
ekki fullgildir ferðamenn. 
Neysla þeirra er eins og gef-
ur að skilja minni en þeirra 
sem koma hingað með flugi. 

Samkvæmt könnun sem 
gerð var árið 2009 keypti 
hver ferðamaður sem kom í 
land úr skemmtiferðaskipi 
varning og þjónustu fyrir 75 
evrur. Inni í þeim tölum er 
allt frá einum kaffibolla til 
lengri skoðunarferða. Ótalið 
er svo það sem áhöfnin sjálf 
kaupir til rekstursins, olíu og 
kost, auk hafnargjalda.

Ef gert er ráð fyrir að fjölgun 
ferðamanna um Leifs-
stöð verði 18% í ár munu 
koma hingað til lands 920 
þús. ferðamenn með flugi. 

Ef þeim 4% sem Ferða-
málastofa telur að komi eftir 
öðrum leiðum er bætt við þá 
tölu fer fjöldi ferðamanna í 
960 þúsund. Þá eru ótaldir 
þeir 95.000 gestir sem ætlað 
er að komi inn í landið af 
skemmtiferðaskipum. Sam-
tals má þá gera ráð fyrir að 
erlendir gestir til Íslands 
fari yfir eina milljón strax á 
þessu ári.

Skemmtiferðaskip – kemur milljónasti ferðamaðurinn á þessu ári?

Farþegar með skemmtiferðaskipum Heimild: Faxaflóahafnir
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Árið 2005 var erlend korta-
velta tæpir 30 ma.kr. en var 
komin upp í rúma 90 ma.kr. 
árið 2013. Aukningin er 
einnig veruleg þegar litið 
er á kortaveltuna í evrum, 
en hún hefur aukist úr 209 
m.evra árið 2005 í 566 
m.evra árið 2013 (170% 
aukning). 

Kortaveltujöfnuður, þ.e. 
munurinn á veltu erlendra 
greiðslukorta hér á landi 
og innlendra greiðslukorta 
erlendis, var jákvæður um 
tæpa 13 ma.kr. árið 2013, 
en árið 2007 var hann 
neikvæður um 35 ma.kr.2 
Þessi jöfnuður hefur lengst 
af verið neikvæður því 
íslenskir ferðamenn hafa 

jafnan eytt meiri gjaldeyri 
erlendis en erlendir ferða-
menn hérlendis. Þetta er því 
mikilvægur umsnúningur 
fyrir þjóðarbúið. 

Árið 2007 fóru 470 þúsund 
Íslendingar í gegnum 
brottfararhliðið á Leifsstöð 
og 460 þúsund erlendir 
ferðamenn komu til lands-

ins. Árið 2013 hafði staðan 
breyst verulega, 365 þúsund 
Íslendingar fóru utan en 
hingað komu 781 þúsund 
erlendir ferðamenn. Þetta 
þýðir með öðrum orðum 
að þegar kortaveltu er deilt 
niður á fjölda ferðamanna, 
eru Íslendingar enn mun 
eyðslusamari erlendis en 
útlendingarnir eru hér 

Kortavelta ferðamanna þrefaldast á átta árum

Mikilli fjölgun ferðamanna fylgir eðlilega meiri eyðsla. Kortavelta 
erlendra ferðamanna hefur aukist verulega undanfarin ár og hefur 
rúmlega þrefaldast á föstu verðlagi á síðustu átta árum.

2   Setja verður þann fyrirvara við kortaveltujöfnuðinn að inni í tölum um kortanotkun Íslendinga eru netviðskipti sem geta bjagað myndina.

Kortavelta erlendra ferðamanna Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands
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á landi. Árið 2013 var 
meðalkortavelta Íslendinga 
í útlöndum 84% hærri en 
útlendinga hér á landi. Það 
er reyndar nokkur breyting 
frá því fyrir gengisfall, en á 
árunum 2004 til 2008 var 
þetta hlutfall yfir 120%.

Óbreytt neysla í evrum 
milli 2012 og 2013

Meðalneysla ferðamanna 
segir þó mögulega merki-
legri sögu. Samsetning 
ferðamanna kann að breytast 
í tímans rás, t.d. með tíðari 
og ódýrari ferðum hingað 
til lands, og það ætti að hafa 

áhrif á meðalneysluna. Þó 
er ekki að sjá neina sérstaka 
breytingu á þessu í gögn-
unum. Kortavelta á hvern 
ferðamann á föstu verðlagi 
dróst saman um 2,2% á milli 
áranna 2012 og 2013. Þegar 
litið er á árin fyrir og eftir 
fall krónunnar sést að aukn-
ingin hefur þó verið töluverð 
á milli tímabilanna. Korta-
veltan á hvern ferðamann í 
krónum talið var 46% meiri 
á árunum 2009-2013 en árin 
2005-2008. Þegar neyslan er 
skoðuð í evrum varð engin 
breyting á meðalneyslu 
ferðamanna milli áranna 
2012 og 2013. Aukning frá 
árunum fyrir gengisfallið er 

minni mælt á föstu verðlagi, 
eða 17% milli tímabilanna. 
Ferðamenn hafa því ekki 
aðeins aukið neyslu sína á 
föstu verðlagi heldur einnig 
í „heimagjaldmiðli“. Ein 
skýring á þessari þróun gæti 
verið að aukið framboð sé 
á vörum og þjónustu fyrir 
ferðamenn. 

Þegar kortaveltan er brotin 
niður á mánuði á árunum 
2009 til 2013 sést að þeir 
ferðamenn sem hingað 
koma utan háannatíma, eyða 
meiru en hinir. Það hefur 
verið markmið hagsmuna-
aðila að fjölga ferðamönnum 
utan háannar og virðist 

það hafa tekist samkvæmt 
tölum frá árinu 2013, þó  
enn sé mikil árstíðasveifla 
í ferðaþjónustunni. Árs-
tíðasveiflan hefur minnkað 
á síðustu árum og má gera 
ráð fyrir að sú þróun haldi 
áfram. Það mun hafa jákvæð 
áhrif á íslenska ferðaþjón-
ustu að því marki að arðsemi 
hennar mun vaxa að öðru 
óbreyttu. Það mun einnig 
verða til þess að margar 
rekstrareiningar og ýmis 
sérhæfð þjónusta í greininni 
sem hafa ekki borið sig til 
þessa eiga möguleika á að 
gera það á næstu árum. 

Kortavelta ferðamanna Heimild: Seðlabanki Íslands, Ferðamálastofa
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Kortavelta á hvern ferðamann Heimild: Hagstofa Íslands. 
Á verðlagi hvers árs
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Hlutfall af heildarsölu í tax-free % af heildarsölu varnings sem fengin er endurgreiðsla virðisaukaskatts af.
Heimild: Tax Free World Wide, Global Blue, Hagfræðideild Landsbankans.
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Bandaríkjamenn  
og Rússar kaupa  
mest af varningi

Þegar mat er lagt á mikil-
vægi ferðamanna er m.a. 
hægt að líta til þess hversu 
mikinn gjaldeyri þeir koma 
með inn í landið. Bretar virð-
ast vera mikilvægastir þegar 
kemur að fjölda og árstíða-
sveiflu. En þegar litið er á 
neyslu þeirra á varningi sem 
virðisaukaskattur er endur-
greiddur af, kemur í ljós að 
eyðsla þeirra er hlutfalls-
lega minni en fjöldinn gefur 
til kynna. Þegar heildar-
sölutölur tax-free varnings 
árið 2013 eru skoðaðar, sést 
að Bandaríkjamenn eru 
þar drýgstir. Hlutur þeirra 
að þessu leyti hefur vaxið 
töluvert á tímabilinu, enda 

hefur bandarískum ferða-
mönnum fjölgað mikið. 
Norðmenn koma fast á hæla 
þeirra, en þeir voru með 
hæsta hlutfall heildareyðslu 
í fyrra. Norskum ferða-
mönnum fjölgaði hins-
vegar mun minna á milli ára. 
Danir skera sig úr, en sala til 
þeirra hefur dregist mikið 
saman undanfarin ár þó lítil 
breyting hafi orðið á fjölda 
ferðamanna þaðan. 

Rússar kaupa mest

Staðan breytist nokkuð 
þegar heildareyðslu þjóða 
er deilt niður á fjölda 
ferðamanna sem þaðan 
koma. Rússar skera sig 
úr, meðalferðamaður frá 
Rússlandi kaupir varning 

fyrir 250% hærri fjárhæð 
en meðalferðamaðurinn í 
samanburðarhópnum. Norð-
menn, sem næstir koma, 
eru rétt rúmlega hálfdrætt-
ingar á við Rússa, svo mikill 
er munurinn. Danir hafa 
dregist aftur úr á þennan 
mælikvarða því á árinu 
2009 keyptu Danir mest á 
heildina litið og næst mest 
á hvern ferðamann. Þeir eru 
nú í fimmta sæti á báðum 
þessum mælikvörðum og 
hafa því heldur dregið úr 
eyðslu sinni hér.  

Fróðlegt er að bera saman 
Breta og Bandaríkjamenn, en 
frá þessum löndum kemur 
hingað svipaður fjöldi ferða-
manna. Að meðaltali kaupa 
Bandaríkjamenn fyrir 112% 
hærri fjárhæð en Bretar og 

reyndar kaupa Bretar næst 
minnst allra þeirra þjóða 
sem miðað er við. Bretar eru 
því ekki mikilvægir þegar 
kemur að verslun, en eins 
og áður er nefnt, er fjöldi 
þeirra mikill og þeir koma 
gjarnan utan háannar og 
leggja drjúgt af mörkum til 
að draga úr árstíðabundnum 
sveiflum. Þeir styðja því vel 
við að auðveldara er að halda 
hér úti ferðaþjónustu sem 
heilsársgrein. Ferðamynstur 
og hegðan Rússa er gjörólík 
svo dæmi sé tekið, lang-
flestir þeirra koma hingað á 
háannatíma, eða 4 sinnum 
fleiri á mánuði á háannatíma 
en utan hans. Mikilvægi 
þeirra er hins vegar bundið 
við verslunina eins og 
tölur um kortaveltu sýna svo 
glögglega. 

Sala tax-free varnings á ferðamann Sala í hlutfalli við meðalsölu (=1) til allra landa.
Heimild: Tax Free World Wide, Global Blue, Ferðamálastofa, Hagfræðideild Landsbankans 
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27.608 kr.
Gistiþjónusta

21.355 kr.
Samgöngur

18.454 kr.
Ferðaþjónusta

14.665 kr.
Veitingaþjónusta

10.054 kr.
Ýmis önnur þjónusta

4.336 kr.
Dagvara

4.687 kr.
Fataverslun

182 kr.
Opinber gjöld

3.109 kr.
Menning, afþreying, 
tónleikar, söfn ofl. 

15.285 kr.
Verslun

Krónur á ferðamann

Heimild: Ferðamálastofa og Hagstofa Íslands
Erlend kortavelta á Íslandi á hvern ferðamann.
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Afkomugreiningin byggir 
á ársreikningum 1.187 
fyrirtækja sem öll eiga það 
sammerkt að vera ÍSAT-
flokkuð í atvinnugreinum 
sem tengjast ferðaþjónustu. 
Gögnin voru fengin úr árs-
reikningagrunni Creditinfo 
og ná yfir tímabilið 1997 til 
2012.

Gögnin eru vissulega 
töluvert gloppótt fyrri árin 
þar sem oft vantar rekstrar-
tölur fyrir sum fyrirtæki 
einstök ár. Eftir því sem 
líður á tímabilið fjölgar þeim 
fyrirtækjum sem gögnin 
ná yfir og þá er hægt að 
draga ályktanir af þeim með 
afdráttarlausari hætti. Ýmist 
er fjallað um heildina/meðal-

fyrirtækið eða hið dæmi-
gerða fyrirtæki í umfjöll-
uninni, en það síðarnefnda 
er skilgreint sem miðgildi3 
dreifingarinnar hverju sinni. 
Töluverður mismunur getur 
verið á rekstrarþróun hins 
dæmigerða fyrirtækis og 
meðalfyrirtækis vegna þess 
að hið síðarnefnda fylgist 
verulega að við nokkur mjög 
stór ferðaþjónustufyrirtæki. 
Þróun meðalfyrirtækisins 
getur því gefið nokkuð 
skakka mynd af þróun hins 
dæmigerða fyrirtækis og því 
rétt að aðgreina þróunina.  

Til einföldunar eru fyrir-
tækin flokkuð í fimm megin-
flokka: 

» Farþegaflutningar: 
Millilanda- og strand-
flutningar með farþega, 
farþegaflutningar með 
áætlunar- eða leigu-
flugi, farþegaflutningar á 
skipgengum vatnaleiðum 
og annars konar farþega-
flutningar á landi.

» Ferðaskipuleggjendur: 
Nær yfir mjög fjölbreytta 
starfsemi. Þar á meðal 
fyrirtæki sem bjóða upp 
á dagsferðir sem fela í 
sér ýmiss konar afþrey-
ingu og frístundaiðju, 
svo sem hestaferðir, vél-
sleðaferðir, fljótasiglingar 
og ævintýraferðir með 
sérútbúnum ökutækjum.

» Ferðaskrifstofur: Fyrir-
tæki sem setja saman, 
bjóða fram og selja ferðir í 
atvinnuskyni. Ferðaskrif-
stofa getur jafnframt haft 
með höndum og veitt alla 
þá ferðatengdu þjónustu 
sem ferðaskipuleggjandi 
veitir.

» Gisting: Hótel og gisti-
heimili með eða án 
veitingaþjónustu, orlofs-
dvalarstaðir, annars konar 
gististaðir og gistiaðstaða.

» Bílaleigur: Leiga á 
bifreiðum og léttum vél-
knúnum ökutækjum.

Rekstur og afkoma ferðaþjónustufyrirtækja

Rekstur íslenskrar ferðaþjónustu hefur tekið jákvæðum breyt-
ingum samfara gengisfallinu 2008 og miklum vexti ferðamanna  
á síðustu árum. Tekjuaukning hefur verið í takt við vöxt ferða-
manna og arðsemi ferðaþjónustunnar hefur batnað verulega. 
Arðsemin hefur á síðustu árum verið umfram arðsemi í flestum 
öðrum atvinnugreinum.

3  Miðgildi fæst með því að raða fyrirtækjunum í stærðarröð og taka það fyrirtæki sem er í miðju dreifingarinnar. 
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Í greiningunni eru dregnar 
ályktanir um ferðaþjón-
ustuna í heild sinni, enda 
ætti úrtakið að gefa nokkuð 
góða vísbendingu um þróun 
rekstrar í greininni á tíma-
bilinu. Flokkarnir sem hér er 
stuðst við eru þó ekki tæm-
andi fyrir öll þau fyrirtæki 
sem byggja afkomu sína á 
þjónustu við ferðamenn að 
hluta eða heild, enda mis-
jafnt hve miklu máli ferða-
menn skipta fyrir reksturinn, 
t.d. hjá veitingastöðum. 

Tekjuvöxtur í samræmi 
við fjölgun ferðamanna

Eins og búast mátti við 
jukust tekjur ferðaþjónustu-
fyrirtækja árið 2012. Tekjur 
greinarinnar í heild jukust 
um 13,6% milli áranna 2011 
og 2012, samanborið við 

19% árið áður. Tekjur hins 
dæmigerða ferðaþjónustu-
fyrirtækis hækkuðu ögn 
meira árið 2012. Heildar-
tekjuþróun greinarinnar er 
töluvert háð stærstu fyrir-
tækjunum en þau eru mjög 
stór í samanburði við hið 
dæmigerða fyrirtæki. Því 
hafa tekjuþróun greinarinnar 
í heild sinni og tekjuþróun 
hjá dæmigerðu fyrirtæki 
ekki alltaf farið saman. Ekki 
þarf að leita lengra aftur en 
til ársins 2010 til að finna 
dæmi um það. Það ár drógust 
tekjur greinarinnar í heild 
sinni saman um 2% meðan 
tekjur dæmigerðs fyrirtækis 
jukust um 13%. Dæmi um 
mikinn heildarvöxt má finna 
árið 2007 þegar vöxturinn 
nam 34%, en á sama tíma 
nam vöxtur hins dæmigerða 
fyrirtækis einungis 14%.
Sé horft á þróun einstakra 

undirgreina kemur í ljós að 
vöxturinn hefur verið misjafn. 
Rétt eins og myndin fyrir 
greinina í heild sýnir, var 
tekjuþróunin árið 2010 einna 
neikvæðust og tekjur drógust 
saman hjá öllum nema ferða-
skrifstofum. Árið 2009 jukust 
á hinn bóginn tekjur allra 
fyrirtækja í ferðaþjónustu 
nema ferðaskrifstofa, tekjur 
þeirra lækkuðu það árið 
um 26%. Tekjur hækkuðu í 
öllum undirgreinunum árin 
2011 og 2012, en á árabilinu 
2009-2012 hefur heildar-
tekjuvöxtur undirgreinanna 
verið mjög misjafn, liggur 
allt frá 4% (ferðaskrifstofur) 
og upp í 110% (gisting), en 
lítill heildarvöxtur hjá ferða-
skrifstofum á þessu tímabili 
skrifast að nokkru leyti á 
mikinn tekjusamdrátt árið 
2009. 

Ef skoðaður er vöxtur tekna 
hjá hinu dæmigerða fyrir-
tæki innan hvers flokks er 
myndin talsvert önnur. Þá 
verður vöxturinn nokkuð 
jafnari milli greinanna. Mest 
jukust tekjurnar hjá bílaleig-
um, eða um 124%, en minnst 
hjá dæmigerðu farþegaflutn-
ingafyrirtæki, eða 42%. 

Rekstrarhagnaður  
sem hlutfall af tekjum 
leitar upp á við

Heildar EBITDA-framlegð4 
ferðaþjónustunnar hefur 
verið töluvert brokkgeng 
frá síðustu aldamótum. 
Sum árin hefur hún verið í 
kringum 13% en önnur allt 
niður í 5%. Yfir tímabilið 
má greina ákveðna leitni 
til hækkunar, hvort sem 
litið er til heildarinnar eða 

4  EBITDA stendur fyrir mismun á rekstrartekjum og -gjöldum án afskrifta. EBITDA-framlegð er síðan EBITDA sem hlutfall af tekjum. 

Paraður samanburður milli samliggjandi ára fyrir vöxt tekna í heild sinni
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild LandsbankansVöxtur rekstrartekna

 %

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Vöxtur tekna – heild Vöxtur tekna – miðgildi



Landsbankinn     Ferðaþjónusta á Íslandi    19

Farþegaflutningar

Ferðaskipuleggjendur

Ferðaskrifstofur

Gisting

Bílaleigur

Tekjuvöxtur 2009-2012 Heildarvöxtur á tímabilinu
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild Landsbankans
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EBITDA-framlegð er EBITDA sem hlutfall af tekjum
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild LandsbankansEBITDA-framlegð
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hins dæmigerða fyrirtækis. 
EBITDA-framlegð hjá hinu 
dæmigerða fyrirtæki hefur 
að meðaltali legið aðeins 
hærra en hjá heildinni. Árin 
2003 og 2011 var hún þó 
hærri hjá ferðaþjónustunni 
í heild en hjá dæmigerðu 
fyrirtæki.  

EBITDA-framlegð er mjög 
breytileg innan ferðaþjón-
ustunnar. Hún er allajafna 
langhæst hjá bílaleigum og 
hefur legið á bilinu 43-46% 
árin 2009-2012 sem er 
verulega meira en hjá hinum 
greinunum. Við fyrstu sýn 
kann svo há EBITDA-fram-
legð að benda til þess að 
eftir miklu sé að slægjast 
með að opna bílaleigu. 
Þegar betur er að gáð kemur 

í ljós að slíkur rekstur er 
mun fjármagnsfrekari en 
hinar greinarnar og fer 
umtalsverður hluti EBITDA 
í fjárfestingu á hverju ári. 
Næsthæsta EBITDA-fram-
legðin á síðustu árum hefur 
verið í gistingu, að meðaltali 
14%, en lægst hjá ferðaskrif-
stofum, eða 3% að meðaltali 
á þessu tímabili. 

Töluvert betri arðsemi 
eftir fall krónunnar

Arðsemi má mæla á ýmsan 
hátt, en hérna er miðað við 
rekstrarhagnað að frádregn-
um afskriftum (EBIT) sem 
hlutfall af eignum. Afskriftir 
eru ákveðinn mælikvarði á 
fjárfestingarþörf og EBIT 

sem hlutfall af eignum er 
betri mælikvarði á arðsemi 
til lengri tíma litið en 
EBITDA. Þetta er vegna þess 
að ekki er tekið tillit til mis-
munandi fjárfestingarþarfar 
fyrirtækja þegar EBITDA er 
notað. 

Arðsemi í ferðaþjónustunni 
í heild á ofangreindan 
mælikvarða fór hækkandi 
frá 1997 til 2012. Arðsemin 
árin 2010-2012 mældist 
að meðaltali 9,1%, sem 
er vel yfir meðaltalinu á 
árabilinu 1997-2009, þegar 
hún mældist 2,8%. Arðsemi 
á árinu 2009 var óvenjulág 
og ef ekki væri fyrir það ár 
væri arðsemin eftir gengis-
fall mun hærri en fyrir það. 
Ekki verður á hinn bóginn 

séð að arðsemi hjá hinu 
dæmigerða fyrirtæki hafi 
farið batnandi á tímabilinu 
og ekki virðist heldur sem 
uppsveifla í ferðaþjónustu 
árin 2011 og 2012 hafi 
megnað að breyta því. Arð-
semin var lægri árin 2011 
og 2012, eftir gengisfall, en 
t.d. á árunum 2005 til 2007. 
Að einhverju leyti má skýra 
mun á arðsemi dæmigerðs 
fyrirtækis og heildinni 
með áhrifum stærðarhag-
kvæmni, en að sjálfsögðu 
skiptir vöxtur Icelandair 
Group verulega máli þegar 
litið er á þróun í arðsemi 
íslenskrar ferðaþjónustu í 
heild sinni. 

Arðsemi mæld sem EBIT sem hlutfall af eignum
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild LandsbankansArðsemi í ferðaþjónustu

 %

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Heild Miðgildi



Landsbankinn     Ferðaþjónusta á Íslandi    21

Arðsemi í ferðaþjónustu 
samanborið við aðrar 
atvinnugreinar

Þegar arðsemi ferðaþjón-
ustunnar er borin saman 
við aðrar atvinnugreinar 
á síðustu árum kemur í 
ljós að hún er nokkuð yfir 
meðallagi. Arðsemin hefur 
að meðaltali verið hæst í 
sjávarútvegi á árabilinu 
2008-2011, rúmlega 10%. 
Ferðaþjónustan kemur þar 
næst með arðsemi upp 
á 6%. Meðalarðsemin í 
stóriðju er nokkuð lægri 
en í ferðaþjónustu og 
sjávarútvegi, eða 2,1%. 
Lægsta meðalarðsemin á 
tímabilinu var í byggingar-
starfsemi og mannvirkja-
gerð og var hún neikvæð 

um 2,3%. Aðrar greinar sem 
einnig skiluðu neikvæðri 
arðsemi á tímabilinu voru 
landbúnaður og heild- og 
smásöluverslun. 

Árið 2009 einkenndist 
öðru fremur af alþjóðlegu 
fjármálakreppunni. Mikið 
verðfall varð á heimsmark-
aðsverði á áli sem leiddi 
til neikvæðrar arðsemi af  
stóriðju upp á 3%. Arðsemi í 
byggingarstarfsemi breytt-
ist úr 5,2% árið 2008 í 
-7,9% árið 2009 og arðsemi 
ferðaþjónustunnar lækk-
aði niður í 0,2%, en ferða-
mönnum fækkaði miðað við 
árið á undan. 

Sveiflur í arðsemi eru 
mestar í byggingarstarfsemi 

og mannvirkjagerð og 
næstmestar í ferðaþjónustu. 
Sveiflurnar eru minnstar í 
iðnaði og næstminnstar í 
landbúnaði.  

Meiri arðsemi skapar 
forsendur fyrir aukinni 
fjárfestingu 

Ljóst er að arðsemi í 
ferðaþjónustu undanfarin 
ár hefur verið nokkuð góð í 
samanburði við aðrar stórar 
atvinnugreinar. Verulegur 
vöxtur hefur verið í 
greininni á síðustu árum 
og áframhaldandi vöxtur 
kallar á meiri fjárfestingu. 
Hagfelldur samanburður á 
arðsemi í greininni miðað 
við aðrar greinar ætti að 

auka líkurnar á að ferðaþjón-
ustufyrirtækjum takist að 
laða til sín fjármagn. 

Arðsemi í undirgreinum 
ferðaþjónustu er mismikil. 
Á tímabilinu 2009-2012 
var hún að jafnaði hæst hjá 
ferðaskipuleggjendum, að 
meðaltali 12,4%, en lægst 
hjá ferðaskrifstofum, þar sem 
meðaltalið er 3,1%. Meðal-
arðsemin á þessu tímabili 
var þó í öllum tilfellum meiri 
en meðalarðsemin næstu 
fjögur árin á undan, þ.e. árin 
2005-2008. Frá þessum tíma 
hefur arðsemin batnað mest 
hjá ferðaskrifstofum, en hún 
var neikvæð um 41% árið 
2008 og neikvæð að meðal-
tali um 8,2% á tímabilinu 
2005-2008. Arðsemi bíla-

Arðsemi mæld sem EBIT sem hlutfall af eignum. Arðsemi fyrir ferðaþjónustu í heild sinni.
Heimild: Creditinfo , Hagstofa Íslands, Hagfræðideild LandsbankansArðsemi í atvinnulífinu
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leiga og ferðaskipuleggjenda 
hefur batnað verulega, 
en minnst hefur arðsemi 
hækkað í farþegaflutningum 
og gistingu. 

Töluverður vöxtur  
hjá hinu dæmigerða 
fyrirtæki

Greiningin sem fer hér 
á eftir tekur mið af hinu 
dæmigerða fyrirtæki nema 
annað sé tekið fram. 

Hið dæmigerða ferðaþjón-
ustufyrirtæki hefur aldrei 
skilað jafn miklum tekjum 

og árið 2012. Tekjur þess 
námu 13 m.kr. og vöxtur 
tekna milli áranna 2011 og 
2012 er tæplega 20%. Til 
samanburðar var meðaltalið 
12,5% á tímabilinu 1997-
2011. Þessum tekjuvexti 
fylgdi töluvert hærri rekstr-
arhagnaður fyrir afskriftir 
(EBITDA), en hann jókst um 
46% á milli ára og var 1,8 
m.kr. 

Eiginfjárhlutfallið er 9,1%, 
sem er aðeins lægra en árið 
2011, þegar það var 11,3%. 
Eiginfjárhlutfallið 2012 var 
orðið þó nokkru hærra en 
árin 2009 og 2010 þegar það 

mældist á bilinu 5,7 til 6,9%. 
Árið 2008 var það neikvætt 
um 5,2%. 

EBITDA-framlegð  
í ferðaþjónustu hefur 
tekið stakkaskiptum  
á síðustu 15 árum 

Mikið vatn hefur runnið 
til sjávar í íslenskri ferða-
þjónustu á síðustu 15 árum 
hvað rekstur varðar. Hann 
hefur tekið mjög jákvæðum 
breytingum á þessu tímabili 
og reyndar hafði sú þróun 
hafist fyrir gengisfallið 
2008, en það hafði auðvitað 

verulega jákvæð áhrif á 
rekstur ferðaþjónustunnar. 

Ferðaþjónustan hefur 
tekið út ákveðinn þroska og 
komist betur á legg á þessum 
árum. Fjöldi ferðamanna 
sem hlutfall af fjölda þeirra 
sem vinna við ferðaþjónustu 
hér á landi hefur vaxið tölu-
vert. Um aldamótin síðustu 
komu hingað 38 erlendir 
ferðamenn fyrir hvert starf 
í innlendri ferðaþjónustu 
en þeir voru orðnir 58 árið 
2009. 

EBITDA-framlegð í ferða-
þjónustu hefur farið hækk-

Farþegaflutningar

Ferðaskipuleggjendur

Ferðaskrifstofur

Gisting

Bílaleigur

Arðsemi eftir undirgreinum ferðaþjónustu Arðsemi mæld sem EBIT sem hlutfall af eignum. Arðsemi fyrir ferðaþjónustu í heild sinni.
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild Landsbankans
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andi á tímabilinu. Hún var 
að meðaltali 6% árin 1997-
1999, en leitaði síðan hratt 
upp á við næstu árin. Árið 
2001 varð töluverð veiking 
á krónunni og í kjölfarið var 
fastgengisstefnan afnumin 
og krónan sett á flot. Veik-
ingin hjálpaði til við að við-
halda EBITDA-framlegðinni, 
en árin 2001 og 2002 varð 
nokkur fækkun ferðamanna. 
Frá og með árinu 2003 tók 
við samfelld fjölgun ferða-
manna allt til ársins 2009, 
en það ár fækkaði þeim 
um 2% m.v. árið  á undan. 
Árið 2009 náðist hæsta 
hlutfall EBITDA af tekjum 

á öllu tímabilinu þrátt að 
ferðamönnum hafi fækkað 
lítillega. Mikil veiking 
á gengi krónunnar milli 
áranna 2008 og 2009 ræður 
mestu um þetta. Þrátt fyrir 
fækkun ferðamanna jókst 
kortavelta þeirra hér á landi 
um tæpan helming milli 
þessara ára. Árið 2010 féll 
EBITDA-framlegð verulega, 
en það ár hafði gosið í 
Eyjafjallajökli neikvæð 
skammtímaáhrif á innlenda 
ferðaþjónustu. Kortavelta 
erlendra greiðslukorta var 
nánast óbreytt milli ára á 
sama tíma og rekstrarkostn-
aður fyrirtækjanna jókst um 

7%. Árin 2011 og 2012 hefur 
EBITDA-framlegð verið 
svipuð og árið 2010.  

EBITDA-framlegð  
hækkar í öllum  
greinum nema einni

Ef borin er saman EBITDA-
framlegð á fyrstu fimm árum 
tímabilsins og síðustu fimm 
árin,  sést að verulegur bati 
hefur orðið á hlutfallinu. 
Meðaltalið fyrri fimm árin 
var  7,3%, en 13,4% þau fimm 
síðari og er munurinn 6,1 
prósentustig. Framlegðin 
hefur í öllum tilfellum verið 

hærri á seinna tímabilinu ef 
frá eru taldar bílaleigur, en 
hlutfallið var nokkuð hátt á 
fyrra tímabilinu í samanburði 
við hinar greinarnar. Hlut-
fallið hefur breyst töluvert 
í farþegaflutningum, hjá 
ferðaskipuleggjendum og í 
gistingu. 

Eðli rekstrar í ferðaþjónustu 
felur í sér að nokkur breyti-
leiki er í EBITDA-fram-
legð. Þannig er hlutfallið 
t.d. hærra hjá hótelum og 
gistiheimilum án veitinga-
þjónustu en með veitinga-
þjónustu. Hér er eðlilegt að 
sú spurning vakni hvort eðli 

Heimild: Ferðamálastofa, Hagstofa Íslands,  
Hagfræðideild LandsbankansFjöldi erlendra ferðamanna á hvert starf í ferðaþjónustu
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ferðaþjónustufyrirtækjanna 
hafi breyst og að skýringar á 
hækkandi EBITDA-framlegð 
megi rekja til þess að nú séu 
hlutfallslega fleiri fyrirtæki 
með hærri framlegð en var í 
upphafi tímabilsins. 

Tekjumöguleikar  
hafa vaxið umfram 
mögulegan kostnað

Tekjumöguleikar íslenskrar 
ferðaþjónustu hafa vaxið 
mikið milli þessara tveggja 
tímabila. Meðalgengi 

krónunnar var 82% hærra 
á seinna tímabilinu en því 
fyrra. Fjöldi ferðamanna 
ríflega tvöfaldaðist. Séu 
áhrif þessara tveggja þátta 
metin saman má álykta að 
tekjumöguleikarnir hafi 
tæplega fjórfaldast. Á sama 
tíma hefur verðlag hér á 
landi tæplega tvöfaldast 
og launavísitalan ríflega 
tvöfaldast, en breyting 
á rekstrarkostnaði fyrir-
tækjanna ætti að fylgja þeim 
tveimur þáttum nokkuð 
náið eftir. Þá hefur fjölgun 
ferðamanna verið  nokkuð 

umfram fjölgun þeirra sem 
starfa í greininni. Það er 
því ljóst að tekjumöguleikar 
hafa vaxið verulega og eru 
umfram mögulegan vöxt 
rekstrarkostnaðar eins og 
hann mælist með hækkun 
verðlags og launa. Þarna 
er því að finna meginskýr-
inguna á því hvers vegna 
EBITDA sem hlutfall af 
tekjum hefur vaxið eins og 
raun ber vitni. 

Aukin sérhæfing  
einnig skýring?

Það sem einnig kann að 
skýra hækkandi EBITDA-
framlegð er sú staðreynd 
að með fjölgun ferðamanna 
hefur skapast rekstrar-
grundvöllur fyrir ýmsa 
sérhæfðari ferðaþjónustu þar 
sem samkeppnin er minni 
og EBITDA-framlegð hærri. 
Fjöldi ferðamanna hefur 
ávallt áhrif á hversu mikla 
sérhæfingu í ferðaþjónustu 
hægt er að bjóða því jafnan 
þarf ákveðinn lágmarks-

Heimild: Ferðamálastofa, Hagstofa Íslands, 
Hagfræðideild LandsbankansÞróun áhrifaþátta á tekjur og gjöld í ferðaþjónustu
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fjölda til að reksturinn geti 
staðið undir sér. 

EBITDA-framlegð  
hefur líklega hækkað 
áfram milli áranna  
2012 og 2013

Gera má ráð fyrir að hlut-
fall EBITDA af tekjum hafi 
haldið áfram að vaxa milli 
áranna 2012 og 2013, en 
milli þessara ára fjölgaði 
erlendum ferðamönnum 
um 20,7%. Gengisvísitala 
krónunnar styrktist örlítið 

milli ára sem vegur þá á 
móti. Verðlag innanlands 
hækkaði um 3,9% og launa-
vísitalan um 5,7%. 

Lægri EBITDA-framlegð 
eftir gengisfall

Þó að töluverður bati hafi 
náðst í EBITDA-fram-
legð á milli tímabilanna 
1997-2001 annars vegar 
og 2008-2012 hins vegar 
er athyglisvert að sjá 
hvernig EBITDA-fram-
legðin árin 2010-2012 var 

í samanburði við tímabilið 
2005-2009. EBITDA-fram-
legð lá á bilinu 11,2%-12,3% 
á tímabilinu 2010-2012 til 
samanburðar við EBITDA-
framlegð upp á 13,9-18% 
árin 2005-2009. Bæði 
gengisfallið og töluvert 
fleiri erlendir ferðamenn 
hafa því ekki megnað 
að halda EBITDA-fram-
legðinni uppi, hvað þá að 
hækka hana, en skýringar 
á þessu eru ekki augljósar. 
EBITDA-framlegð hefur 
hækkað eftir gengisfall hjá 
bílaleigum og ferðaskipu-

leggjendum, en lækkað í 
öðrum greinum; í gistingu, 
hjá ferðaskrifstofum og 
í farþegaflutningum. Í 
þessum þremur síðasttöldu 
greinum eru mun fleiri 
fyrirtæki en bílaleigur og 
ferðaskipuleggjendur og 
það skýrir þá hvers vegna 
EBITDA-framlegð hefur 
lækkað hjá hinu dæmigerða 
fyrirtæki. 
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EBITDA-framlegð fyrir og eftir gengisfall Hér er átt við hið dæmigerða fyrirtæki
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild Landsbankans
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Þriðjungur fjárfestir  
ekki neitt

Með almennri fjárfestingu 
er vísað til fjárfestingar 
hjá dæmigerðu fyrirtæki í 

ferðaþjónustu.5 Fjárfestingin 
var nokkuð minni árið 2012 
en árið 2011. Fjárfesting hjá 
hinu dæmigerða íslenska 
ferðaþjónustufyrirtæki nam 
um 630 þúsund krónum árið 

2011, en 380 þúsund krónum 
árið 2012. Helsta skýringin 
á því að fjárfestingin er jafn 
lítil að krónutölu og raun 
ber vitni er að meirihluti 
fyrirtækja í ferðaþjónustu 

eru mjög lítil, hvort sem 
miðað er við stærð efnahags-
reiknings, veltu eða fjölda 
starfsmanna. Einnig skiptir 
máli að mörg fyrirtæki fjár-
festa lítið sem ekkert sum 

Fjárfesting hefur tekið við sér

Almenn fjárfesting í ferðaþjónustu tók nokkuð við sér árin 2011 
og 2012 eftir að hafa verið í lágmarki frá 2002 til 2010. 

5  Meginforsendur í þessari greiningu á fjárfestingu í greininni eru þær að breyting varanlegra rekstrarfjármuna taki einungis tillit til afskrifta og kaupa eða sölu á rekstrarfjár-
munum. Kaup á rekstrarfjármunum skilgreinist síðan sem fjárfesting. Afskriftir draga úr virði varanlegra rekstrarfjármuna og fjárfestingar auka virði þeirra. Ef lækkun varanlegra 
rekstrarfjármuna er t.d. minni að krónutölu en afskriftir skýrist mismunurinn af aukinni fjárfestingu. Þetta er því ákveðin nálgun við mat á fjárfestingu fremur en bein mæling á 
henni. Hér er einnig horft til allrar fjárfestingar í greininni en ekki einungis nýfjárfestingar eins og gert er t.d. við mat á áhrifum fjárfestingar á hagvöxt. 

Hér er átt við hið dæmigerða fyrirtæki
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild LandsbankansÞróun fjárfestingar
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ár og selja jafnvel rekstrar-
fjármuni sem mælist þá sem 
neikvæð fjárfesting. Hlutfall 
þeirra fyrirtækja sem ekki 
fjárfestu í nýjum rekstrar-
fjármunum og seldu heldur 
ekki rekstrarfjármuni frá sér, 
liggur á bilinu 31-40% árin 
2003-2012. Að meðaltali 
hefur því rúmur þriðjungur 
fyrirtækja hvorki fjárfest í né 
selt rekstrarfjármuni á þessu 
tímabili. 

Litlar fjárfestingar miðað 
við tímabilið 1998-2001

Fjárfestingu áranna 2011 
og 2012 má vafalaust  rekja 
til fjölgunar ferðamanna, 
en þegar þessi ár eru borin 
saman við árin 1998-2001 
kemur í ljós að fjárfestingin 

á síðarnefnda tímabilinu 
var umtalsvert meiri. Séu 
tölurnar færðar til verðlags 
ársins 2012 kemur í ljós að 
fjárfesting hins dæmigerða 
fyrirtækis nam að meðaltali 
1,5 m.kr. á fyrra tímabilinu, 
en rúmri 0,5 m.kr. á því 
seinna. Á árunum 1998-2001 
stóðu um 90% fyrirtækja í 
fjárfestingum, en hlutfallið 
var 70% árabilið 2011-2012. 
Það er þó ívið hærra en árin 
2002-2010 þegar það nam að 
meðaltali 63%. 

Mikil uppsveifla  
í kringum aldamótin

Há skuldsetning ferðaþjón-
ustufyrirtækja í kjölfar falls 
krónunnar á árunum fyrir 
hrun, og þar af leiðandi bág 

eiginfjárstaða, er líklega 
stór áhrifaþáttur á þróun 
fjárfestinga í greininni. Á 
árabilinu 1998-2001 var 
hærra hlutfall fyrirtækja 
með jákvæða eiginfjárstöðu 
en árin 2011-2012. Hér kann 
einnig að skipta máli að 
aðgengi að fjármagni hafi 
almennt verið meira á fyrra 
tímabilinu en því seinna. Á 
fyrra tímabilinu var hag-
kerfið, öfugt við síðustu ár, á 
mikilli siglingu og mældist 
meðalhagvöxtur þá 4,7%, 
sem er mikill vöxtur á 4 ára 
tímabili. 

Lítil fjárfesting  
í hlutfalli við EBITDA

Til að setja fjárfestingu í 
samhengi við undirliggjandi 
rekstur er gott að miða 
hana við rekstrarhagnað 
án afskrifta (EBITDA). Sú 
rekstrarstærð er ákveðinn 
mælikvarði á getu fyrirtækja 
til að standa skil á ávöxtun 
þess fjármagns sem bundið 
er í rekstrinum og því 
ágætur mælikvarði á fjár-
festingargetu hverju sinni. 

Fjárfesting sem hlutfall af 
EBITDA nam 17% árið 2011 
en 10% árið 2012. Leita þarf 
aftur til ársins 2005 til að 
finna hærra hlutfall. Þetta 
hlutfall var þó töluvert hærra 
á tímabilinu 1998-2001 
þegar það var að meðaltali 

Heimild: Creditinfo,  
Hagfræðideild Landsbankans

Heimild: Creditinfo,  
Hagfræðideild LandsbankansHlutfall fyrirtækja sem fjárfestir Fjárfesting sem hlutfall af EBITDA
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62%. Fjárfestingin á þennan 
mælikvarða er því ekkert 
sérstaklega mikil í sögulegu 
ljósi. 

Þrátt fyrir verulegan upp-
gang og sívaxandi tekjur 
langt umfram flestar aðrar 
atvinnugreinar, virðist fjár-
festing í ferðaþjónustu 
ekki skera sig verulega frá 
annarri atvinnuvegafjár-
festingu hér á landi á síðustu 
árum, en þær hafa verið 
mjög takmarkaðar. Hagtölur 
frá 1970 sýna að almenn 
atvinnuvegafjárfesting hefur 
aldrei fallið í eins djúpa lægð 
og á síðustu árum. 

Reksturinn misjafnlega 
fjármagnsfrekur

Fjárfestingarþörf fyrirtækja í 
ferðaþjónustu er misjöfn eins 
og í öðrum atvinnugreinum. 
Rekstur bílaleigu er t.d. mun 
fjármagnsfrekari en rekstur 
ferðaskrifstofu. Bílaleigur 
þurfa reglulega að setja veru-
legt fjármagn í fjárfestingu 
á nýjum bílum á meðan fjár-
festingarþörf ferðaskrifstofa 
er almennt lítil í hlutfalli 
við ýmsar rekstrarstærðir. 
Fjárfestingar dreifast einnig 
oft á tíðum misjafnlega yfir 
tíma. Bygging nýs hótels 
útheimtir t.d. mikla fjárfest-
ingu í upphafi og er eðlilega 
margföld á við árlegt viðhald 
hótelsins.

Mesta fjárfestingin  
hjá bílaleigum

Af undirflokkunum fimm 
hefur fjárfestingin verið mest 
hjá bílaleigum. Á tímabilinu 
frá 1998-2012 var fjárfesting 
hins dæmigerða fyrirtækis 
í þeim flokki að meðaltali 
82% af EBITDA. Þetta hlut-
fall liggur á bilinu 16-54% í 
hinum flokkunum. Hlutfallið 
hjá ferðaskipuleggjendum 
var 54% en 16% hjá ferða-
skrifstofum. Hlutfallið í 
farþegaflutningum nam 26% 
og 22% í gistingu. Bíla-
leigur, öfugt við mörg önnur 
fyrirtæki, skipta reglulega 
út umtalsverðum hluta þess 
fjármagns sem bundið er í 
rekstrinum hverju sinni með 
því að kaupa nýja bíla og selja 
eldri bíla. 

Langmestu sveiflurnar í 
fjárfestingu virðast vera 
hjá ferðaskipuleggjendum. 
Staðalfrávikið er t.a.m. 98% 
á tímabilinu 1998-2012. Til 
samanburðar er staðalfrávik-
ið á bilinu 28-46% í hinum 
flokkunum og lægst er það í 
farþegaflutningum. 

Stærri fyrirtæki fjárfesta 
hærra hlutfall af EBITDA

Stærð fyrirtækja virðist hafa 
áhrif á hversu hátt hlutfall 
af EBITDA félög leggja til 
hliðar í fjárfestingu. Þannig 
er fjárfestingin allajafna 
meiri hjá stærri fyrirtækjum. 
Þetta kann að skýrast af 
betra aðgengi að fjármagni 
og þá sérstaklega lánsfjár-
magni. 

 

 

Farþegaflutningar

Ferðaskipuleggjendur

Ferðaskrifstofur

Gisting

Bílaleigur

Fjárfesting sem hlutfall af EBITDA 1998-2012 Hér er átt við hið dæmigerða fyrirtæki
Heimild: Creditinfo, Hagfræðideild Landsbankans
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Huga þarf að ýmsu í fjár-
festingu; hótelrými þarf að 
vera nægjanlegt, samgöngur 
og flugvellir þurfa að bera 
fjöldann, fjölbreytt afþreying 
þarf að vera í boði, huga þarf 
að viðhaldi og uppbyggingu 
vinsælla ferðamannastaða 
ásamt því að innviðir þurfa 
að vera í lagi. Skortur á við-
eigandi fjárfestingu getur 
haft skaðleg áhrif á náttúru- 
perlur landsins, haft nei-
kvæð áhrif á upplifun ferða-
manna og komið í veg fyrir 
frekari vöxt á komandi árum.

Flugvélar og flugvellir

Ísland er afskekkt eyja í 
Norður-Atlantshafi og því 
er flugið lífæð ferðaþjón-
ustunnar og áframhaldandi 
fjölgun ferðamanna háð 

flugtíðni til og frá landinu. 
Icelandair er langstærsta 
félagið í íslenskri ferðaþjón-
ustu og stór hluti ferða-
manna kemur hingað á 
þeirra vegum. Samkvæmt 
tölum um farþegafjölda Ice-
landair má ætla að félagið 
flytji um 55% allra ferða-
manna til landsins.6 Ice-
landair hyggur á töluverðar 
fjárfestingar á næstu árum í 
flugvélum. Félagið hefur til-
kynnt að það hyggist kaupa 
16 Boeing 737-MAX vélar á 
árunum 2018 til 2021 og hef-
ur kauprétt á átta vélum til 
viðbótar. Ekki er ljóst hvort 
þessar vélar séu hugsaðar 
sem viðbót við núverandi 
flota eða hvort þær komi í 
stað hans. Listaverð flugvéla 
af þessari tegund er um 100 
milljónir Bandaríkjadala, en 
gert er ráð fyrir að Icelandair 

fái talsverðan afslátt, þó 
óljóst sé hversu mikill hann 
verður. Ekki er heldur ljóst 
hversu margar vélar verða á 
endanum keyptar, en megin-
hluti þessarar fjárfestingar 
liggur utan þess tíma sem 
þessi greining horfir helst til. 

Aukning ferðamanna hingað  
til lands byggir ekki ein-
vörðungu á flugi íslensku 
félaganna tveggja, Icelandair 
og Wow air. Mikil fjölgun 
hefur orðið á komum erlendra 
flugfélaga til landsins undan-
farin ár.  Árið 2013 stóðu 17 
flugfélög fyrir reglubundnu 
áætlunarflugi til Íslands yfir 
sumartímann, en einungis 
fimm yfir vetrartímann. 
Erlend flugfélög eru sum 
hver með töluverð umsvif á 
Íslandi, til að mynda áætlar 
Easy-jet að fljúga hingað 15 

sinnum á viku yfir sumar-
tímann. Alls verða 16 flug-
félög með áætlunarflug til 
Keflavíkurflugvallar á þessu 
ári, en á árunum 2005–2009 
voru þetta á bilinu 6-10 flug-
félög. 

Álagið innan dagsins á 
Keflavíkurflugvelli er gríðar-
lega sveiflukennt, fyrst og 
fremst vegna þess hvernig 
Icelandair hagar sínu flugi. 
Önnur félög eins og Nor-
wegian, SAS og Easy-jet eru 
ekki jafn bundin af komu- og 
brottfarartíma og Icelandair 
og hefur fjölgun ferða á 
þeirra vegum átt þátt í að 
jafna sveiflurnar og bæta 
nýtingu mannvirkjanna. 

Stór hluti fjölgunar flugferða 
er á vegum annarra félaga 
en Icelandair og því mikil-

Fjárfesting í ferðaþjónustu á komandi árum

Ferðaþjónustan á Íslandi vex hratt um þessar mundir og því er 
brýnt að fjárfesting sé í samræmi við fjölgun ferðamanna. 

6   Í farþegatölum Icelandair er hver flugferð talin sér. Miðar keyptir aðra leið geta breytt hlutfallinu. 
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vægt að Leifsstöð anni þeirri 
eftirspurn. Isavia – rekstrar-
félag flugvallarins og flug-
stöðvarinnar – hefur ákveðið 
að fara í miklar fjárfestingar 
á Keflavíkurflugvelli á 
komandi árum til þess að 
mæta aukinni umferð. Þegar 
Leifsstöð var opnuð árið 
1987 var búist við því að 750 
þúsund farþegar færu um 
hana á hverju ári og var flug-
stöðin hönnuð til að taka við 
1 milljón og þótti vel í lagt. 
Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar síðan þá. Árið 2013 
fóru 2,75 milljónir farþega 
um Leifsstöð og því hefur 
nánast þurft að þrefalda af-
kastagetu flugstöðvarinnar 
frá opnun hennar. 

Fjárfesting Isavia, sem rekur 
flugvelli Íslands, hefur ekki 
verið sérstaklega mikil 
undanfarin ár, hún nam 700 
m.kr. 2010 og 2011 hvort ár, 

1,7 ma.kr. árið 2012 og árið 
2013 var fjárfest fyrir 2,7 
ma.kr. Á þessu ári er áætluð 
fjárfesting Isavia 8,5 ma.kr. 
Um helmingur fer í nýfram-
kvæmdir í mannvirkjum og 
stækkun flugstöðvar við 
Keflavíkurflugvöll. Isavia 
mun fjárfesta fyrir samtals 
24 ma.kr. árin 2014 til 2016. 
Við Keflavíkurflugvöll á 
meðal annars að byggja tvö 
rútuhlið til að anna aukinni 
umferð strax á þessu ári, 
tvö ný rútuhlið verða tekin í 
notkun árið 2015 og fjögur 
árið 2016. Til viðbótar við 
24 ma.kr. uppsafnaða fjár-
festingu áranna 2014-2016 
er áætluð nýfjárfesting við 
Keflavíkurflugvöll fyrir 13 
ma.kr. árin 2017 til 2018.  
Keflavíkurflugvöllur virðist 
því vera með áætlun sem 
tekur mið af líklegri fjölgun 
ferðamanna á næstu árum.

Mikil uppbygging hótela 
frá og með árinu 2015

Sívaxandi ferðamanna-
straumi þarf að fylgja 
samsvarandi fjárfesting í 
gistirými, en árleg fjölgun 
hótelherbergja á landinu 
öllu hefur verið mismikil 
frá árinu 2001. Að meðaltali 
fjölgaði hótelherbergjum 
um 376 á ári fram til ársins 
2012, en sveiflurnar eru 
miklar. Árið 2009 fækkaði 
hótelherbergjum t.d. um 
80, en það er eina árið sem 
fækkun varð. Mest varð 
aukningin árið 2012 þegar 
hótelherbergjum fjölgaði um 
648. Ekki liggja fyrir tölur 
um árið 2013, en áætla má 
að herbergjum hafi fjölgað 
um 160 það ár. 

Á landinu öllu eru 10.600 
hótelherbergi sem opin eru 
allt árið, á höfuðborgarsvæð-

inu eru þau 4.000 en 6.600 
á landsbyggðinni. Fjölgunin 
árið 2012 var því einungis 
6%, en ferðamönnum hefur 
fyrst og fremst fjölgað utan 
háannar og því er ekki þörf 
á að herbergjafjöldinn haldi 
í við heildarfjölgun þeirra. Í 
júlí og ágúst koma um 120-
130 þúsund ferðamenn til 
landsins í hvorum mánuði 
og á þeim tíma nýtist ýmis-
konar önnur og árstíðabund-
in gisting.

Á næstu tveimur árum er 
búist við að hótelherbergjum 
muni fjölga um 1.100, þar 
af um 900 í Reykjavík ef 
áætlanir ganga eftir. Þetta er 
umtalsvert umfram meðal-
tal síðustu ára. Árið 2016 er 
reiknað með því að Lands-
símahúsinu við Austurvöll 
verði breytt í hótel og að 
um 400 herbergja hótel rísi 
á Hörpureitnum. Einnig 

Flugfélög á Keflavíkurflugvelli – Lágmark 10 brottfarir Heimild: Isavia
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verður að minnast á stór-
huga uppbyggingu sem 
fyrirhuguð er á vegum 
Stracta víðsvegar um landið, 
en áætlanir þeirra ganga út 
á byggingu 1.000-1.500 her-
bergja á næstu árum.

Það er því ljóst að töluverð 
fjárfesting stendur fyrir 
dyrum í hótelgeiranum á 
næstu árum. Áætlað er að 
fyrirhugaðar framkvæmdir á 
þessu ári kosti á bilinu 3,5-5 
ma.kr. Á næsta ári reiknum 
við með að fjárfestingin 
aukist verulega og verði á 
bilinu 11-16 ma.kr. Gangi 
áætlanir um hótel við Hörpu, 
Landssímahúsi og Stracta 
eftir mun fjárfesting árið 
2016 og árin þar á eftir verða 
á bilinu 20-26 ma.kr. Standist 
þessi áform öll munu á næstu 
örfáu árum verða tekin í 
notkun um 2.800 ný hótel-
herbergi um land allt.

Meirihlutinn af nýjum hótel-
herbergjum sem opnuð voru 
í fyrra eru í Reykjavík, en auk 
þeirra bættust við tvö hostel. 
Áætlað er að 260 hótelher-
bergi bætist við á þessu ári 
en meirihluti þeirra verður 
utan höfuðborgarsvæðisins. 

Herbergjanýting á höfuð-
borgarsvæðinu var yfir 90% 
í júní, júlí og ágúst 2012 
og væntanlega var hún 
ekki lakari árið 2013. Því 
má gera ráð fyrir að þegar 
hafi myndast töluverð þörf 
fyrir fleiri hótelherbergi í 
Reykjavík og miðað við spá 
okkar um fjölgun ferða-
manna fer þörfin vaxandi. 
Hluta af aukinni eftirspurn 
hefur verið mætt með leigu 
á íbúðum og/eða herbergjum 
í heimahúsum til ferða-
manna, en lítið eftirlit hefur 
verið með starfsemi af því 
tagi og líklegt að verulegur 

hluti hennar sé svört. Útlit er 
fyrir að aðeins 48 hótelher-
bergi bætist við í Reykjavík 
á þessu ári, en að á næsta ári 
aukist framboðið verulega, 
eða um ríflega 850 herbergi.  

Fjárfestingarsjóðir  
hasla sér völl

Á síðustu árum hefur 
verið lögð aukin áhersla í 
markaðsstarfi á að fjölga 
ferðamönnum utan  háanna-
tíma og draga þar með úr 
árstíðasveiflunni í ferðaþjón-
ustunni. Talsverður árangur 
hefur náðst í þeim efnum 
og fjölgun ferðamanna utan 
háannar síðustu ár hefur 
verið hlutfallslega mun meiri 
en yfir sumarmánuðina. 
Jafnari dreifing ferðamanna 
stuðlar að betri nýtingu fjár-
magns, en brýnt er að byggja 
upp afþreyingu sem höfðar 

til þess hóps ferðamanna sem 
vilji er til að laða til landsins. 
Hingað til hefur verið lítið 
um einkarekna fjárfestingar-
sjóði sem hafa það að mark-
miði að fjárfesta í ferðaþjón-
ustu. Mikilvægt skref í þessa 
átt var þó stigið á liðnu ári 
þegar Landsbréf hf. settu á fót 
sjóð (ITF 1) sem ætlað er að 
fjárfesta í heilsársafþreyingu 
á þessu sviði. Stærð sjóðsins 
er ríflega tveir milljarðar 
króna og er stefnt á að fjár-
festa í 5-10 verkefnum. 

Nú þegar hefur fyrsta verk-
efnið litið dagsins ljós, en 
Hestagarðurinn Fákasel á 
Suðurlandi var opnaður í 
desember 2013. Þar fer fram 
hestatengd ferðaþjónusta 
sem byggir á hestasýningum 
og geta allt að 850 manns 
fylgst með hverri sýningu. 
Einnig hefur verið ákveðið 
á vegum sjóðsins að ráðast 

Fjölgun hótelherbergja Heimild: Hagstofa Íslands, Hagfræðideild Landsbankans
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í gerð ísganga í Langjökli. 
Mikill fjöldi ferðamanna 
leggur leið sína að Lang-
jökli og er töluverð starfsemi 
ferðaþjónustufyrirtækja 
þar fyrir. Göngin munu 
gefa ferðamönnum kost á 
að skoða jökulinn að innan 
auk þess sem í boði verður 
fræðsla um jökla. Ferðamenn 
munu fara á jökulinn á 
sérútbúnum farartækjum 
að mynni ganganna og geta 
síðan gengið inn í jökulinn 
sjálfan. Göngin munu geta 
tekið við allt að 400 gestum 
á dag og gert er ráð fyrir að 
þau verði opnuð vorið 2015.

Mikilvægt að horfa  
til framtíðar

Eins og rakið hefur verið hér 
að framan er unnið hörðum 
höndum að því innan ferða-
þjónustunnar að takast á við 

mun umfangsmeiri og stærri 
markað en við höfum átt að 
venjast. Ferðaþjónustan er 
orðin burðarás í hagvexti 
og gjaldeyrisöflun þjóðar-
innar og því brýnt að vel sé 
á málum hennar haldið ef 
svo á að vera til frambúðar. 
Ferðaþjónusta hefur t.a.m. 
verið mun mikilvægari 
þáttur í landsframleiðslunni 
hér á landi en í viðmiðunar-
löndum okkar undanfarin 
ár. Hlutdeild greinarinnar 
var orðin 5% árið 2011 og 
hefur aukist verulega síðan. 
Þá var um 5% vinnuafls-
ins í greininni og hefur sú 
tala einnig hækkað. Fyrr í 
þessari skýrslu hefur verið 
farið yfir hversu stóran og 
stækkandi hlut greinin á í 
gjaldeyrisöflun þjóðarinnar.

Ferðaþjónusta er að jafn-
aði ekki hátekjugrein. 
Gögn benda til þess til að 

virðisauki pr. starfsmann 
í ferðaþjónustu sé undir 
meðaltali í landinu. Þegar 
tekið er mið af því hversu 
mikilvæg greinin er orðin, 
verður ljóst að brýnt er að 
bæta þar úr. Virðisauki í 
lykilatvinnugrein þjóðar þarf 
að vera meiri og auka verður 
framleiðni pr. starfsmann 
með því að laða til landsins 
verðmætari ferðamenn. 

Augljóst má telja að óbreytt 
þróun greinarinnar er ekki 
líkleg til að skila miklum 
virðisauka. Vinsælustu 
áfangastaðir ferðamanna 
þola varla álagið á háanna-
tíma og með auknu álagi á 
tímum þar sem veðurfar og 
aðstæður geta verið erfiðar, 
stefnir víða í óefni. Skyn-
samlegt verður að teljast að 
fjölga eftirsóknarverðum 
áfangastöðum og dreifa 
álagi um landið. 

Þá þarf einnig að huga að 
aðstæðum og kjörum starfs-
fólks. Ferðaþjónustan hefur 
tekið við fjölda starfsmanna 
á erfiðum tímum síðustu ára. 
Atvinnulífið nálgast æ meir 
eðlilegt horf og búast má við 
að starfsmönnum ferðaþjón-
ustu bjóðist í framtíðinni 
betur launuð störf annars 
staðar. Þá kann að verða erfitt 
að manna greinina nema 
framleiðni í henni aukist.

Opinberir aðilar hafa 
stórt hlutverk – og bera 
mikla ábyrgð 

Í skýrslu Hagfræðideildar 
um ferðaþjónustuna sem 
gefin var út í mars 2013 var 
fjallað ítarlega um hlut-
verk opinberra aðila við 
þróun ferðaþjónustu. Þessi 
atvinnugrein hefur þá sér-
stöðu að vettvangur hennar 

Herbergjanýting á höfuðborgarsvæðinu Heimild: Hagstofa Íslands
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er yfirleitt almannasvæði 
í opinberri eigu. Sú staða 
hefur torveldað möguleika 
á arðbærri uppbyggingu 
vegna þess að gestir hafa 
ekki verið krafðir um 
greiðslu fyrir notkun. Lengi 
hefur verið rætt að nota 
mætti hóflega gjaldtöku til 
uppbyggingar á vinsælum 
ferðamannastöðum og/eða 
til þess að þróa nýja. Þarna er 
virk þátttaka hins opinbera 
mjög mikilvæg.

Æ meira máli skiptir að  
heildarhagsmunir ferða- 
þjónustunnar séu teknir 
með í reikninginn við 
uppbyggingu og þróun á 
landsvæðum og svæðum 
í borgum og bæjum, ekki 
síst við stórar fjárfestingar 
í grunngerð eins og flug-
velli og hafnir. Styrkja þarf 
samstarf opinberra aðila og 
þeirra sem starfa í greininni. 
Staðbundið frumkvæði er 
ekki nægilegt til þess að 

skila nauðsynlegum árangri, 
leggja þarf áherslu á að 
skoða landið og skipulag 
þess í heild.

Það er ljóst að ferðaþjón-
ustan er orðin burðarás í 
íslensku atvinnulífi. Þess 
vegna skýtur það skökku við 
að opinber framlög til rann-
sókna og þróunar í greininni 
séu aðeins brotabrot af því 
sem aðrar atvinnugreinar 
fá. Mikið er rætt um að 
leggja þurfi áherslu á virði 
hvers ferðamanns í staðinn 
fyrir að einblína á fjölda. Í 
þessari skýrslu hefur t.d. 
verið sýnt fram á að til þess 
að það markmið náist, þurfi 
sennilegast að sækja ferða-
menn frá löndum sem hafa 
verið utan okkar hefðbundna 
markaðssvæðis. Það gefur 
augaleið að það þarf miklar 
rannsóknir og markaðs-
starf til þess að ná árangri á 
þessu sviði og þátttaka hins 
opinbera er nauðsynleg til að 

tryggja heildarhagsmuni og 
heildarsýn. Þessi hlið máls-
ins er ekki síður mikilvæg en 
verndun mikilvægra ferða-
mannastaða og uppbygging 
og fjárfesting á þeim. 

Hvað segir sagan – 
áherslur og forgangs-
röðun

Vorið 2012 kynntu stjórnvöld 
áform um fjárfestingar-
áætlun með það að mark-
miði að styðja við hagvöxt 
og fjölbreytni í atvinnulífi. 
Um 2,2 ma.kr. voru ætlaðir 
ferðaþjónustu með beinum 
og óbeinum hætti og skyldi 
sú upphæð dreifast á þrjú 
ár. 1,5 ma.kr. var ætlaður til 
uppbyggingar nýrra ferða-
mannastaða og 750 m.kr. 
átti að nota til þess að byggja 
upp innviði viðkvæmra en 
vinsælla ferðamannastaða á 
friðlýstum svæðum. 

Þessi áætlun komst ekki 
til framkvæmda nema að 
litlu leyti. Í fjárlagafrum-
varpi ársins 2014 og fjár-
aukalögum fyrir árið 2013 
var kveðið skýrt á um að 
hætt skyldi við þessi áform 
að undanskildum þeim fram-
kvæmdum sem búið væri 
að bjóða út og skuldbinda 
með samningum. Talið var 
að tekjur ríkissjóðs gætu 
ekki staðið undir þessum 
verkefnum og ekki kæmi til 
álita að fjármagna þau með 
lántökum. Upphaflegar hug-
myndir gengu út á að þessi 
verkefni skyldi fjármagna 
með veiðigjaldi, sölu eigna 
og arðgreiðslum ríkisfyrir-
tækja. Áformum um tekjur af 
veiðigjaldi var breytt og þau 
lækkuð verulega, og hætt var 
að mestu við sölu eigna. Spár 
um lægri arðgreiðslur til 
ríkisins hafa hins vegar ekki 
staðist og þær verða mun 
meiri en reiknað var með.
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Hverjar eru  
afleiðingarnar?

Niðurskurður á opinberum 
framlögum bitnar m.a. á 
Framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða, Þjóðgörðum, 
sóknaráætlunum landshluta 
og áætlunum um uppbygg-
ingu innviða friðlýstra 
svæða. Fyrir utan þetta voru 
framlög til Ferðamálastofu 
og ýmissa þátta ferðamála 
lækkuð sem liður í almennu 
aðhaldi hins opinbera.

Þessi niðurskurður sem 
að ofan er nefndur, lýsir 
ákveðinni forgangsröðun 
og spurning hvort rökin 
fyrir henni séu haldbær. 
Rúmir tveir milljarðar 
króna til þessara brýnu 
verkefna hefðu verið stórt 
skref í þá átt að svara þörf 
á viðhaldi og uppbyggingu 
ferðamannastaða. Þannig 
má segja að við séum enn 
á byrjunarreit hvað þessi 

mál varðar. Sú staðreynd að 
niðurskurðurinn er rétt-
lættur með þeim rökum að 
fyrirhuguð fjármögnun hafi 
ekki náðst, sýnir að málefni 
ferðaþjónustunnar eru ekki 
jafn ofarlega í forgangs-
röðinni og málefni annarra 
atvinnugreina. Í ljósi þess 
hversu mikilvæg þessi grein 
er orðin, verður að draga 
réttmæti slíkrar forgangs-
röðunar í efa. 

Gjaldtaka er nauðsynleg, 
en framkvæmdin verður 
ekki einföld

Í stuttu máli má segja að 
uppgangur í ferðaþjónustu 
og fjölgun ferðamanna sé 
slíkur að hefðbundin upp-
bygging eins og við þekkjum 
hana, dugi alls ekki til að 
halda í við þróunina. Á 
vinsælustu og mest sóttu 
stöðunum nálgast menn 
hámarks afkastagetu og 

veruleg hætta skapast á 
slysum og óbætanlegum 
skemmdum á viðkvæmri 
náttúru. Þá verður ekki langt 
í að upplifun ferðafólks 
verði ekki eins jákvæð og 
stefnt var að. Mjög brýnt 
er að samstaða náist um 
skýra stefnumörkun og við-
eigandi áætlanir um það 
hvernig landið – og reyndar 
samfélagið í heild – getur 
tekið við stöðugt fleiri ferða-
mönnum með sjálfbærum 
og arðbærum hætti þannig 
að ferðaþjónustan verði 
áfram burðarás í hagkerfinu. 
Opinberir aðilar þurfa að 
hafa forystu um verkaskipt-
ingu og þátttöku allra aðila, 
svo sem sveitarfélaga, land-
eigenda, hagsmunasamtaka, 
t.d. á sviði náttúruverndar, 
og síðast en ekki síst fyrir-
tækjanna sjálfra.

Ný gjaldtaka eða skattlagn-
ing af einhverjum toga sem 
ætluð er til uppbyggingar, er 

ekki auðveld í framkvæmd. 
Slíkt fyrirkomulag krefst 
rannsókna og yfirlegu, en 
læra má af reynslu annarra 
þjóða. Tímasetningin er hins 
vegar góð. Vegna fyrirsjáan-
legrar fjölgunar ferðamanna 
á næstu árum, ætti að vera 
hægt að skipuleggja skatt-
lagningu þannig hún valdi 
ekki umtalsverðu raski, 
heldur stuðli að sjálfbærri 
þróun greinarinnar. Líklegt 
er að það þurfi að fara var-
lega og gæta hófs við gjald-
töku því Ísland á í mikilli 
samkeppni um ferðamenn 
við aðrar þjóðir og þeir hafa 
úr mörgu að velja. Auðvitað 
verður að gera ráð fyrir því 
að aukin skattlagning og þar 
með verðhækkun valdi því 
að færri ferðamenn heim-
sæki Ísland en annars væri. 
Staðan hér er hins vegar 
einstök um þessar mundir og 
því ekki eftir neinu að bíða.
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Innihald og form þeirra greininga sem birtast hér er unnið af starfs-
mönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. og byggist á aðgengileg-
um, opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær voru unnar.  
Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna  
Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar þær eru dagsettar, 
en þær geta breyst án fyrirvara.

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem 
byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru settar fram, 
enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða 
óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög hans eða fyrir 
hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuað-
ili. Greiningar eru engu að síður unnar sjálfstætt af Hagfræðideild 
Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað 
starfssviða sem eru aðgengilegar á vef bankans.

Útgefandi: Landsbankinn hf.
Ábyrgðarmaður: Daníel Svavarsson
Að skýrslunni unnu: Ari Skúlason, Arnar Ingi Jónsson,  
Daníel Svavarsson, Gústaf Steingrímsson, Magnús Stefánsson  
og Sveinn Þórarinsson
Upplag: 1.000
Hönnun: Jónsson & Le’macks
Umbrot: Guðmundur Ragnar Steingrímsson
Myndir: Marino Thorlacius
Prentun: Prentmet
Gefið út í mars 2014



Inni á baksíðu

Eskifjörður



B
Æ

 2
3

0
C

 m
a

rs 2
0

14

BAKSÍÐA


