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Efni: Umsögn um tillögu til bingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2018 -  2022 2. mál

Ágætu nefndarmenn í fjárlaganefnd,

Samtök ferðaþjónustunnar (Samtökin) hafa farið yfir þingsályktunartillögu um fjármálastefnu fyrir 
árin 2018 -  2022, mál nr. 2 og eru með eftirfarandi ábendingar.

Samtökin fagna nýrri lagaumgjörð og breyttum vinnubrögðum í stefnumörkum um opinber fjármál. 
Samtökin fagna sérstaklega heildstæðri stefnu um afkomu og skuldaþróun opinbera aðila þ.e. A- 
hluta ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja hins opinbera þar sem fram koma skýr töluleg markmið um; 
umfang, afkomu og þróun eigna og skulda þessara aðila. Heildstæð stefnumörkun hins opinbera 
styður þannig betur við almenn hagstjórnarmarkmið og þar með við jafnvægi í efnahagsmálum til 
skemmri og lengri tíma.

Þá fagna Samtökin festu í opinberum fjármálum ásamt samhengi milli fjármálastefnu, 
fjármálaáætlunar og fjárlaga. Í lögunum eru sett fram töluleg markmið sem eiga að stuðla að 
jafnvægi í efnahagsmálum. Kröfur um grunngildi eiga jafnframt að styðja við þetta markmið. 
Samtökin telja ástæðu til að fagna sérstaklega kröfum um varfærni, gagnsæi og stöðugleika í 
fjármálastefnunni. Í því samhengi taka Samtökin undir að; „vanda þurfi til undirbúnings ákvarðana 
sem þurfa að vera vel ígrundaðar og studdar af heildstæðri áhættugreiningu og mati á áhrifum til 
skemmri og lengri tíma“.

Ferðaþjónustan á Íslandi er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins. Samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofu Íslands var vægi hennar í VLF um 8,4% á árinu 2016. Þá sýna útreikningar samtakanna 
að beinar, nettó tekjur ríkis og sveitafélaga árið 2016 hafi numið um 54 miljörðum króna og um 65 
milljörðum á síðasta ári. Það er ósennilegt að einhver ein atvinnugrein skili jafn mikilum tekjum til 
hins opinbera. Fram hefur komið að áætlaðar gjaldeyristekjur ársins 2017 eru um 535 milljarðar 
króna eða ríflega 40% af heildar gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. Samtökin benda á að þjóðhagslegur 
ábati greinarinnar er ekki sjálfgefinn, staða greinarinnar getur breyst með litlum fyrirvara af ýmsum 
ástæðum og þegar eru blikur á lofti. Því er afar mikilvægt að stjórnvöld vandi vel undirbúning 
áætlana og ákvarðana t.a.m tengda ferðaþjónustu ásamt því að styðja þær með áhættugreiningu og 
áhrifamati til skemmri og lengri tíma.



Þekkt og áreiðanleg rekstrarskilyrði eru nauðsynleg forsenda til að tryggja samkeppnishæfni 
útflutningsgreina eins og ferðaþjónustu í harðri alþjóðlegri samkeppni. Þar gegnir fjármálastefna 
stjórnvalda lykilhlutverki.

Samtökin áskilja sér rétt að koma með frekari athugsemdir á síðari stigum.
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