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Efni: Umsögn SAF - Samtaka ferðaþjónustunnar um 513 mál, tiLlögu til 
þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027.

Hinn 29. mars sL Lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram á Alþingi tikögu tii 
þingsáiyktunar um fjármálaáætiun fyrir árin 2023-2027. Með henni ieggur ráðherra 
fjármáiaáætlun tii næstu fimm ára og er hún Lögð fram á grundveki gildandi 
fjármáiastefnu. Hún feLur í sér annars vegar greiningu á horfum í efnahagsmáium 
og fjármáium opinberra aðiLa í heiLd og hins vegar markmið og áætlun um fjármáL 
ríkis, sveitarfélaga og félaga í eigu þeirra. Fjármálaáætluninni var vísað til 
fjárlaganefndar 7. apríL sL. að fyrri umræðu Lokinni. Með töLvupósti, dags. 8. apn'L 
2022, óskaði nefndin eftir því að SAF - Samtök ferðaþjónustunnar veitti nefndinni 
umsögn um fjármáLaætLun. Á vettvangi SAF hefur tiLLagan verið yfirfarin og verður 
í umsögn þessari fjaLLað um þau atriði hennar og greinargerðar við hana sem 
ástæða þykir að vekja athygLi á og gera athugasemdir við.

• Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa minni áLögur og enga sértæka skatta til að 
auka samkeppnishæfni greinarinnar innan Lands og utan.

• StjórnvöLd þurfa að náLgast markaðssetningu á ferðaþjónustu sem stöðuga 
Langtíma fjárfestingu en ekki sem tímabundin átaksverkefni og auka 
framLög í 1-1.5 ma.kr. á ári.

• StjórnvöLd þurfa að Leggja aukna fjármuni til rannsókna í ferðaþjónustu til 
að auka og bæta rannsóknir og töLuLegar uppLýsingar í ferðaþjónustu. Auka 
þarf árLegt fjármagn tiL rannsókna í ferðaþjónustu um 250 m.kr.

• KLára þarf að aðgerðabinda stefnuramma ferðaþjónustu til 2030, 
Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu, tryggja fjármagn í 
verkefnaáætLun og hefja vinnu sem fyrst svo henni verði Lokið fyrir næstu 
áramót.

• StjórnvöLd þurfa að fjárfesta enn frekar í nauðsynLegum innviðum hér á 
Landi svo Landið sé stakk búið tiL að taka á móti þeim fjöLda ferðamanna sem 
viLja koma hingað tiL Lands. Ferðamenn sem og Landsmenn þurfa öruggari 
vegi, næga orku, nægt húsnæði um aLLt Land, fLutningskerfi fyrir raforku, 
innviði fyrir rafmagnsbifreiðar og fLeiri fLuggáttir tiL Landsins.

• StjórnvöLd þurfa að auka stuðning við atvinnugreinina þegar kemur að 
menntun og öryggismáLum, LoftsLags- og umhverfismáLum, nýsköpun og 
stafrænni þróun.

Samtök ferðaþjónustunnar ▼ Borgartúni 35,105 Reykjavík ▼ 511 8000 ▼ saf@saf.is » www.saf.is

mailto:nefndarsvi%25c3%25b0@althingi.is
mailto:saf@saf.is
http://www.saf.is


Efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu sjaldan meira

I fjármáiaáætlun þessari og fyrri ára er umfjöHun um ferðaþjónustuna viðamikil 
enda hefur hún vaxið hratt síðasta áratuginn upp í að vera ein stærsta 
útflutningsgrein Landsins. Það er þó alltaf sárt að sjá hvað umfjöLLun um greinina 
sjáLfa Líður fyrir skort á uppLýsingum. Er heLst við það að sakast að stjórnvöLd hafa 
ekki nægjanLegar góðar uppLýsingar um greinina tiLtækar. StjórnvöLdum hefur enn 
sem komið er ekki tekist nægjanLega veL tiL við skiLgreiningu, öfLun og úrvinnsLu 
uppLýsinga sem gagnast t.d. við mat á veikLeikum, styrkLeikum, áhættum og 
eftirspurn eftir ferðaþjónustu Landsins. Þegar Litið er tiL uppLýsinga sem Liggja tiL 
grundvaLLar umfjöLLun um aðrar atvinnugreinar, t.d. sjávarútveg og Landbúnað, fá 
ferðaþjónustuaðiLar á tiLfinninguna að atvinnugreinin hafi ekki verið tekin nægiLega 
aLvarLega. StjórnvöLd virðast oft taLa um ferðaþjónustu byggt á tiLfinningu en ekki 
töLum. Betur unnir og regLuLegri ferðaþjónustureikningar eru stærsta skrefið við að 
koma umfjöLLun um ferðaþjónustu á sama staLL og aðrar atvinnugreinar.

Mynd 1: Útgjöld A hluta ríkissjóðs eftir málefnasviðum, verðlag ársins 2022
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I sáttmáLa ríkisstjórnar er Lögð áhersla á að ferðaþjónustan verði áfram stór þáttur í 
ísLensku atvinnu- og efnahagslífi og að mikiLvægt sé að atvinnugreinin nái hraðri 
uppbyggingu eftir áföLL heimsfaraLdursins. Samkvæmt sundurliðun á 
Langtímaútgjöldum eftir málaflokkum er ekki hægt að sjá þess merki að því 
markmiði stjórnarsáttmála sé framfyLgt í fjármálaáætLun, ef framLögin eru borin 
saman við framlög tiL annarra atvinnugreina og framLög nær í tíma (sjá mynd 1). Þá 
er framsetning á framLögum tiL málaflokksins engan veginn gagnsæ þegar reynt er 
að rýna í hver áform stjórnvalda eru á sviði rannsókna, stuðningsumhverfis eða 
uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu.

Ferðaþjónustan hefur um nokkurra ára skeið átt stærri hLutdeiLd í útfLutningstekjum 
en sjávarútvegur og ætti áhersla á viðgang hennar því að vera töLuverð. Þá hefur 
ferðaþjónusta umtalsverð óbein áhrif, t.d. á versLun og þjónustu, ýmsa 
menningarstarfsemi og matvælaframleiðslu. Ferðaþjónustan er sú atvinnugrein



sem hefur stuðlað að því að þjónustujöfnuður og þar með viðskiptajöfnuður hefur 
verið jákvæður hér á Landi frá 2009, ef frá er tekið árið 2021. Þá var það er ekki síst 
uppgangur í ferðaþjónustu og áhrif þeirrar atvinnugreinar á ríkissjóð, m.a. söfnun 
gjaLdeyrissjóðs og góða skuldastöðu ríkissjóðs, sem gerði það að verkum að staða 
efnahagsmáia var með þeim hætti að hægt var að ráðast í stuðningsaðgerðir líkt 
og stjórnvöld gerðu á tímum heimsfaraidurs.

Til þess að ríkissjóður nái sér aftur á strik þarf að nýta vaxtatækifærin og það er ekki 
eingöngu byggt með því að skapa tækifæri fyrir ný og framandi störf heldur þarf 
einnig að byggja á grunni þess sem hefur nú þegar virkað og mun haida áfram að 
virka. SAF leggur áhersiu á að aukið fjármagn verði lagt í rannsóknir fyrir greinina, 
ekki síst vegna mikilvægi ferðaþjónustu fyrir þjóðarbúið. Mikilvægt er að vinnsia á 
tölfræði og uppLýsingum um umsvif, getu, rekstrarskiLyrði, markaðshorfur, þróun 
og tækifæri ferðaþjónustu sé nýtt mun betur en nú er gert, m.a. tiL að hægt sé að 
fyLgjast með og bera saman við þróun erLendra markaða.

Fjárfesting stjórnvalda Í ferðaþjónustu

Fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa staðið í stórræðum undanfarin ár með mikiLLi 
nýsköpun og fjárfestingu sem átti Líka mikinn þátt í endurreisn Landsins eftir 
bankahrunið. í fjármátaættun kemur fram að fjöLgun ertendra ferðamanna muni 
ráða miktu um hagþróun næstu missera. Hagstofan og SeðLabankinn gera ráð fyrir 
að erLendir ferðamenn verði jafnmargir og fyrir faraLdur eða um 2 miLLjónir. Þar er 
jafnframt bent á að neysLa ísLendinga aukist að sama skapi og færist úr Landi sem 
dregur úr jákvæðum þjónustujöfnuði og þar með framLagi utanríkisviðskipta tiL 
hagvaxtar. Með markvissari nýtingu ferðaþjónustureikninga yfir þjónustuviðskipti 
Landsins við umheiminn má fá heiLdstæðari mynd af möguLeikum 
atvinnugreinarinnar.

í ferðaþjónustu giLdir eins og fyrir aLLar atvinnugreinar, sérstaklega þær sem eru í 
útfLutningi, að umgjörð samféLagsins í heiLd sé eins góð og hægt er. Þar hafa 
stjórnvöLd skyLdum að gegna, ekki bara þegar kemur að augLjósum þáttum eins 
innviðauppbyggingu og samkeppnishæfu rekstrarumhverfi heLdur ekki síður þegar 
kemur að viðhorfi tiL atvinnugreinarinnar og ákvarðanatöku um að byggja vel undir 
Langtíma starfsumhverfi hennar. Fyrirtækjum í ferðaþjónustu dugar ekki að seLja 
einungis flugsæti tiL Landsins, hér þurfa að vera í boði áhugaverðar vörur, fagleg 
þjónusta, öruggar samgöngur, næg orka og áreiðanLeg fjarskipti svo að nefndir séu 
þættir sem skipta afar mikLu máLi í dag. Því er mikiLvægt að stjórnvöLd fjárfesti í 
nauðsynLegum efnisLegum innviðum hér á Landi sem nýtast atvinnugreininni.

í maí 2021 birtu SAF Vegvísi um viðspyrnu ferðaþjónustunnar tiL 2025 
(https://vidspyrnan.is/) þar sem dregnar eru saman mikiLvægar áhersLur um 
starfsumhverfi atvinnugreinarinnar og tiLLögur að aðgerðum stjórnvaLda sem eru 
nauðsynLegar tiL að fLýta viðspyrnu hennar, styðja við endurreisn efnahagsLífsins og 
takmarka neikvæð og Langvarandi samféLagsLeg áhrif Covid-19 faraLdursins. 
Samtökin hvetja því nefndina, ráðuneyti og önnur stjórnvöLd eindregið tiLað nota 

https://vidspyrnan.is/


Vegvísinn við vinnu hvers kyns stefnumótum og aðgerðaráætlanir sem snúa að 
ferðaþjónustu.

SAF fagna þeirri stefnu stjórnvalda að mótuð verði ný húsnæðisstefna fyrir ísLand. 
Samtökin viija benda sérstaklega á skort á húsnæðisuppbyggingu á 
landsbyggðinni. Stjórnvöid verða að stíga inní með aðgerðum sem tryggja að hægt 
sé að byggja húsnæði á kaldari svæðum. Það er dapudeg staðreynd að skortur á 
húsnæði fyrir starfsfóik hamiar nú verulega uppbyggingu atvinnutækifæra á kaidari 
svæðum.

Skattar á ferðaþjónustu

í fjármálaáætlun kemur fram að akar stuðningsaðgerðir vegna Covid-19 muni 
hætta og í því sambandi er það sett fram að niðurfeLLing gistináttaskatts muni giLda 
út árið 2023 eða á meðan ferðaþjónustan nær vopnum sínum að ný. SAF viLja 
meina að þarna séu stjórnvöLd á ákveðnum viLLigötum. VitaskuLd fagna Samtökin 
því að gistináttaskattur sé ekki Lagður á eins og er. Samtökin teLja hins vegar engin 
rök mæLa með endurupptöku gistináttaskatts enda skaðar ÖLL sértæk skattheimta 
samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og hægir á viðspyrnu á tíma þar sem hvort 
tveggja er efnahagsLega mikiLvægt. SAF hvetja stjórnvöLd því tiL þess að Leggja 
skattinn af tiL frambúðar.

Gistináttaskattur er sLæm Leið tiL innheimtu gjaLds af ferðamönnum af ýmsum 
ástæðum, m.a. vegna þess hve ójafnt hann Leggst á seLjendur gistingar og skekkir 
því samkeppni. Af sömu ástæðum Leggst gistináttaskattur einnig ójafnt á 
ferðamenn og uppfyLLir því aLLs ekki markmið Löggjafans með áLagningu skattsins.

Á tímum þar sem atvinnurekendur eru að byggja upp fyrirtækin sín eftir storm þurfa 
stjórnvöLd að koma tiL móts við atvinnurekendur og Lækka áLögur. Það verður að 
teLjast varhugavert að skattar á atvinnuhúsnæði skuLi vera í hæstu hæðum og með 
því draga þeir úr samkeppnishæfni ísLenskrar ferðaþjónustu hér á Landi. Það hefur 
bein áhrif á getu greinarinnar þess tiL að skapa störf og verðmæti. StjórnvöLd eiga 
að búa atvinnuLífinu umhverfi og tækifæri tiL að skapa verðmæti en ekki skapa 
hindranir sem vinna gegn því. Það á sérstakLega við um ferðaþjónustu á næstu 
árum, sbr. umfjöLLun fjármáLaáætLunar um mikiLvægi hraðrar viðspyrnu 
greinarinnar. Samtökin viLja því hvetja stjórnvöLd tiL að Lækka hvers kyns áLögur á 
atvinnuLífið og Lækka opinberan kostnað við rekstur fyrirtækja.

Samgöngur og orkuskipti

Á undanförnum árum hafa fjárfestingar í vegagerð setið á hakanum og viðhaLd 
verið vanrækt. í fjármáLaáætLun kemur fram að Vegagerðin hafi metið uppsafnaða 
þörf fyrir fjárfestingu í viðhaLdi vegakerfisins sé á biLinu 80-85 ma.kr. sem á sér ekki 
síst orsök í of Lágu fjárfestingarstigi á árunum eftir fjármáLahrun. Þrátt fyrir aukið 
fjármagn tiL framkvæmda er Ljóst að stjórnvöLd verða að Leggja í frekari fjárfestingu 
og verður það vera í samræmi við aukin umsvif. Það á við bæði við um vegi og 
fLugveLLi. Skemmst er að minnast umfjöLLunar um viðhaLd á vegum á síðustu 
misserum en þar skorti bæði á gæði og eftirLit með framkvæmdum. Líkt og kemur 



fram í fjármálaáæUun þá má búast við aukinni umferð ferðamanna en einnig mun 
umferð þyngri faratækja aukast með hiiðsjón af vexti í fiskeldi. Samtökin telja því 
mikilvægt að rannsaka áhrif þungafiutninga á vegakerfið. Samtökin hvetja 
stjórnvöid og fiskeldið að skoða aðra samgöngumáta þegar kemur að því að ferja 
fisk úr fiskeldi og þá þurfa stjórnvöid að bæta aðstöðu fiugs á þeim svæðum.

Samtökin vilja fagna því að stjórnvöld vilji fjöiga fiuggáttum inn til iandsins tii að 
gefa ferðamönnum færi á byrja ferðalag sitt nær vöLdum áfangastöðum. Vonandi 
mun mikiiandaflugstöð og aukið mikiiandaflug á Akureyri styrkja ferðaþjónustu á 
Norður- og Austurlandi. Mikilvægt er að stjórnvöld taki höndum saman við 
hagsmunaaðila á Austuhandi um að styrkja grundvök fyrir miLlilandaflugi um 
EgiLsstaðafLugvöLL Líkt og gert hefur verið á AkureyrarfLugveLLi. Eins þurfa stjórnvöLd 
að haLda áfram að styðja dyggiLega við FLugþróunarsjóð og fyLgja því góða fordæmi 
sem við sjáum á AkureyrarfLugveLLi. En þar er að hefjast beint fLug tiL fjögurra 
áfangastaða sem stuðLað að meiri dreifingu ferðamanna og aukinni 
verðmætasköpun á Norður- og Austuhandi. Með þessi markmið í huga er einnig 
mikiLvægt að stjórnvöLd Leiti Leiða tiL að jafna eLdsneytisverð tiL miLLiLandafLugs tiL að 
bæta samkeppnishæfni HugvaUanna á Akureyri og EgiLsstöðum.

Samtökin fagna þvíjákvæða viðhorfi sem stjórnvöLd hafa sýnt máLefnum orkuskipta 
í samgöngum. MikiLvægt er að haLda þeirri vegferð áfram og greina veL hvar skóinn 
kreppir tiL að bregðast við með auknu fjárframLagi eða annarri aðstoð og skapa 
þannig forsendurtiLorkuskipta um aLLt Land í öLLum greinum samgangna. Samvinna 
við ökutækjaLeigur, sem eru stærsti einstaki kaupandi ökutækja á ísLandi, sem og 
þungafLutningaaðiLa er LykiLatriði ívegferð orkuskipta ökutækja. Þá er samvinna við 
fLugrekendur og skipaútgerðir mikiLvæg tiL að stuðLa að orkuskiptum í fLugi og á 
hafi.

HLeðsLuinnviðir og aðgengi að orku eru forsenda þess að orkuskipti gangi upp. Þess 
vegna er mikiLvægt að stjórnvöLd tryggi að aðiLar sem ætLa að byggja og reka sLíka 
innviði fái bæði fjárhagsLegan og fræðiLegan stuðning með það að markmiði að 
uppbygging í þágu orkuskipta geti átt sér stað um aLLt Land. Uppbygging 
nauðsynLegra innviða er grunnforsenda orkuskipta ísamgöngum.

UmfjöLlun um máLefnasvið Ferðaþjónustu

MáLefnasviðið teLur fram ýmis verkefni sem ríkið vinnur að er varða ferðaþjónustu. 
MikiLvægt er að stutt sé veL við þessi verkefni og teLur SAF að veruLega þurfi að bæta 
í á ýmsum sviðum.

Árið 2018 var regLugerð um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða breytt svo að nú 
þarf verk að vera hafið og a.m.k. háLfnað svo hægt sé að greiða út 40% styrksins. 
Þetta veLdur framkvæmdaaðiLum oft erfiðLeikum þar sem þeir hafa ekki aðgang að 
fjármagni tiL að standa straum af upphafskostnaði. Samkvæmt uppLýsingum SAF 
hafa fjármáLafyrirtækin ekki viLjað veita Lán byggt á úthLutun sjóðsins. ÆtLa má að ef 
ríkið beitti sér í því að einfaLda fjármögnunarferLið, t.d. í samstarfi við 
fjármögnunaraðiLa, myndu fLeiri verkefni geta farið fyrr af stað og þannig hraðað



nauðsynLegri innviðauppbyggingu á ferðamannastöðum. Einnig þarf ríkið að styðja 
duglega við verkefnið Vörður og mætti setja aukið fjármagn í verkefnið tiL að fLýta 
uppbyggingu fyrirmyndaráfangastaða um alLt Land.

Markaðssetning ferðaþjónustu á erlendum mörkuðum

Markvissar aðgerðir í markaðsmálum í gegnum heimsfaraLdurinn hafa tryggt að 
tekist hefur að verja samkeppnisstöðu landsins á helstu mörkuðum ferðaþjónustu 
og styrkja ímynd ísLands sem áfangastaðar. Ljóst er að það hefði ekki tekist ef ekki 
hefði komið til verulega aukið fjármagn í gegn um verkefnið Saman í sókn.

Við höfum nýtt tímann vel og sáð ríkulega. TiL þess að koma uppskerunni í hús er 
þó þörf á frekari aðgerðum og breyttri náLgun. Verkefnið ísLand - saman í sókn 
hefur náð góðum árangri og viðbrögð við markaðsefni hafa sýnt að áhugi á að 
ferðast tiL ísLands er einatt meiri hjá þeim sem markaðsaðgerðir hafa náð tiL en 
samanburðarhópa.

Markviss markaðssetningarvinna gagnvart helstu mörkuðum ferðaþjónustunnar er 
m.a. mikilvæg forsenda þess að markmið um aukin verðmæti fremur en fjöLda, 
sem Stefnurammi um ferðaþjónustu tiL 2030 byggir á, náist. Markviss og 
árangursrík neytendamarkaðssetning fyrir ferðaþjónustu er einnig 
gríðarmikiLvægur þáttur í því að hraða viðspyrnu ferðaþjónustunnar og þar með 
endurreisn efnahagsLífsins eftir faraldurinn. Markaðssetning fyrir ferðaþjónustu 
hefur frá árinu 2010 aðaLLega verið í formi átaksverkefna sem óvissa hefur ríkt um 
árLega hvort haLdi áfram.

Árangursríkt markaðsstarf byggir þvert á móti á Langtímahugsun og skipuLagi fram 
í tímann. Þetta á sérstakLega við í samhengi við eðLi ferðaþjónustunnar sem 
atvinnugreinar sem vinnur aUtaf Langt fram fyrir sig í tíma. Samtökin hvetja 
eindregið tiL þess að stjórnvöLd skipti því aLgerLega um kúrs varðandi 
neytendamarkaðssetningu ferðaþjónustu, hætti að Líta á hana sem tímabundin 
átaksverkefni og taki þess í stað að fjármagna markaðssetninguna sem 
Langtímafjárfestingu fyrir samféLagið. Rannsóknir sýna ótvírætt að sLík fjárfesting í 
markaðssetningu fyrir ferðaþjónustu er ein aLLra arðbærasta fjárfesting sem 
ríkissjóður getur Lagt í, og skiLar um 26 föLdum ávinningi fyrir samféLagið, eða ROI 
26:1 (útreikningar ísLandsstofu).

Samanburður við önnur lönd sem ísLand ber sig gjarnan saman við sýnir ótvírætt 
að við höfum varið töluvert minna fé til markaðssetningar á hvern ferðamann hér 
á Landi en annarsstaðar. Á Norðurlöndunum eru Finnland og Noregur um margt 
sambæriLegir áfangastaðir og ísLand og sækja á svipaða markaði og markhópa. í 
Noregi og FinnLandi hafa stjórnvöld varið um einum miLLjarði íslenskra króna í 
markaðssetningu fyrir hverjar tvær miLljónir ferðamanna, sem er svipaður fjöldi sem 
heimsótti ísLand árið 2019. Önnur Lönd sem skoðuð voru sérstakLega voru
Danmörk, Svíþjóð, Kanada og Nýja 
ísLand, eru nokkuð sambæriLeg

SjáLand. Norðurlöndin, Reykjavík fyrir utan 
þegar kemur að fjárframlögum til

markaðssetningar en Kanada og sérstakiega Nýja SjáLand verja umtalsvert meiri



fjármunum til markaðssetningar en hér eru til umræðu. Nýja SjáLand sækja 3,5 
miLljónir ferðamenn heim á ári en stjórnvöid verja um 9 milijörðum ISK til 
markaðssetningar á ári.

Samtök ferðaþjónustunnar hvetja stjórnvöld því eindregið til að stjórnvöld taki 
ofangreindar staðreyndir alvarlega og auki verulega við framlag ríkisins til 
neytendamarkaðssetningar íslandsstofu á ferðaþjónustu erlendis. Framlagið verði 
1-1,5 ma.kr. árlega, líkt og SAF vísa í á Vidspyrnan.is, til að halda í við 
samanburðarlönd og verði varanleg skuldbinding, ekki tímabundið átaksverkefni, 

Án þessara breytinga mun ísland óhjákvæmilega dragast aftur úr 
samkeppnislöndum gagnvart eftirspurn og ímynd áfangastaðarins á næstu árum, 
þvert á áætlanir stjórnvalda út frá efnahagslegu mikilvægi, og mun erfiðara og 
tímafrekara verður að stýra þróun verðamætasköpunar í greininni í átt til þeirra 
markmiða sem sett eru fram í Stefnuramma til 2030.

Markmið og mælikvarðar

í stefnuramma stjórnvalda og atvinnugreinarinnar til 2030 eru sett fram 
metnaðarfull markmið undir yfirskriftinni „Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar 
ferðaþjónustu." Þar er lögð áhersla á sjálfbæra aukna verðmætasköpun sem stuðli 
að bættum Lífskjörum og hagsæld í samféLaginu. í því samhengi er mikilvægt að 
halda til haga að ferðaþjónusta býr við mikLa alþjóðlega samkeppni og heLsta 
hLutverk stjórnvalda er að skapa atvinnugreininni samkeppnishæft umhverfi tiL að 
hún geti staðið undir þeim væntingum og því hLutverki sem hún hefur í íslensku 
samféLagi. Hafa þarf í huga að aukin hagsæLd og bætt Lífskjör byggjast fyrst og 
fremst á þekkingu á atvinnugreininni og samspiLi hennar við önnur mikilvæg 
markmið um hagþróun næstu misserin. Þannig er raungengi á mælikvarða launa 
góð vísbending um samkeppnisstöðu greinarinnar á alþjóðlegum mörkuðum. 
HeiLbrigð efnahagsumgjörð ekki síst á vettvangi kjarasamninga getur því skipt 
sköpum fyrir markmið um sjáLfbæra verðmætasköpun í greininni.

MikiLvægt er að taka upp fyrri vinnu við aðgerðaráætlun fyrrnefnds stefnuramma, 
en sú vinna hefur legið niðri frá upphafi faraldurs. Samtökin Leggja mikla áhersLu að 
sú vinna fari í gang í síðasta Lagi í haust og kLárist fyrir næstu áramót. Samtökin 
minna á að í aðgerðabindingunni er gert ráð fyrir að verkefnum sé forgangsraðað, 
að þau fái ábyrgðaraðiLa (t.d. ráðuneyti eða stofnun), að fjármagn sé áætlað og 
tímamörk sett. SAF hefur sent inn minnisbLað til ráðuneytis ferðamáLa þar sem farið 
er yfir með hvaða hætti samtökin sjá fyrir sér að kLára megi verkefnið á þessum 
tíma. Aðgerðabinding stefnurammans, er mikiLvægasta stefnumótunarverkefni 
stjórnvalda og atvinnugreinarinnar sameiginLega fyrir þróun ísLenskrar 
ferðaþjónustu til Langs tíma. Gera verður ráð fyrir fjármagni tiL verkefnisins og 
fjármagni tiL forgangsverkefna sem þar munu verða skiLgreind í fjármálaáætlun 
stjórnvaLda.



Of sterk áhersla á Jafnvægisás ferðamála sem grundvöll stefnumótunar

Að mati SAF er sú áhersLa sem kemur fram í rammagrein á bLs. 291 sérstök náLgun, 
en þar segir: "Stefnumörkun stjórnvaLda byggist á niðurstöðum Jafnvægisáss 
ferðamáLa ásamt öðrum gögnum um þróun og áhrif ferðaþjónustu." Hvorki byggir 
stefnurammi ferðaþjónustu tiL 2030 á Jafnvægisás ferðamáLa, né er eðLiLegt að 
aðgerðabinding stefnurammans byggi á þeim niðurstöðum sérstakLega umfram 
önnur gögn, rannsóknir eða árangursviðmið. Jafnvægisás ferðamáLa er 
tiLraunatæki tiL að mæLa þoLmörk og getur vissuLega sem sLíkt vísað á mikiLvæga 
þætti sem nauðsynLegt er að stjórnvöLd beini athygLi og fjármunum að tiL úrbóta 
eða þróunar í atvinnugreininni. Hins vegar geta stefnumótunaráhersLur stjórnvaLda 
um atvinnugreinina ekki byggt sérstakLega á þoLmarkamæLitæki. Þvert á móti hLýtur 
aukin verðmætasköpun í ferðaþjónustu sem skapar arðsemi fyrir atvinnuLíf og 
samféLag að vera LykiLforsenda og mæLikvarði stefnumörkunar stjórnvaLda um 
atvinnugreinina ásamt víðtækri gagnadrifinni þekkingu á forsendum 
verðmætasköpunar og áhrifum greinarinnar.

Alþjóðlegir mælikvarðar

SAF fagna því að ráðuneytið sé að fikra sig í átt að aLþjóðLegum mæLikvörðum yfir 
umsvif greinarinnar eða neysLu erLendra og innLenda ferðamanna samkvæmt 
niðurstöðum ferðaþjónustureikninga og Leggja tiL að við vinnsLu á töLfræði yfir 
mæLikvarða sé tekið mið af áhersLum aLþjóðastofnana á sviði ferðaþjónustu.

SAF viLja benda ráðuneytinu á að það mætti bæta uppLýsingar yfir gagnaheimiLdir 
að baki settum markmiðum og mæLikvörðum tiL að auðveLda notandanum að átta 
sig á og skiLja markmið og mæLikvarða. Þannig er senniLega verið að vísa í 
meðaLútgjöLd þegar taLað er um árLeg útgjöLd hvers edends ferðamanns. Þá er 
heimiLdin sem vísað er tiL og á að Liggja tiL grundvaUar mæLikvarðanum ekki rétt 
samkvæmt eftirgrennsLan SAF.1

SAF tekur undir það sem kemur fram í fjármáLaáætLun að mikiLvægt sé að erLendir 
ferðamenn fari víðar um Landið enda tryggir það góða og hagkvæma nýtingu á 
náttúruauðLindum og innviðum ef hægt er að stunda ferðaþjónustu í fLeiri 
LandshLutum en á stór höfuðborgarsvæðinu. MikiL árstíðarsveifLa í eftirspurn 
ferðamanna innan ársins eftir vöru og þjónustu dregur úr arðsemi og stöðugLeika 
fyrir fLesta hagaðiLa.

SAF vilja jafnframt benda á að mikilvægt sé að Leggja ekki áhersLu á markmið og 
mæLikvarða sem hafa LitLa þýðingu jafnveL þótt þeir séu áhugaverðir í sjáLfu sér. SAF 
teLur t.a.m. að ekki sé skýr tenging miLLi hLutverks stjórnvaLda eða ráðuneytisins og 
markmiðs og mæLikvaða yfir ánægju starfsfóLks í ferðaþjónustu ekki nema um sé 
að ræða opinbera starfsmenn sem þjóna ferðamönnum. Ánægja starfsfóLks í 
ferðaþjónustu skiptir máH fyrir viðkomandi fyrirtæki en mæLikvarðinn hefur enga

1 Neðanmálsgreinar á bls. 295 í fjármálaáætlun séu ekki réttar.



skýra tengingu við stefnu stjórnvaida eða ábyrgð. Ánægja starfsfólks er ekki góður 
mæiikvarði á viðhorf samféiagsins aks tii ferðaþjónustu, rétt eins og að 
starfsánægja kennara í grunnskólum er ekki góður mæiikvarði á viðhorf 
samfélagsins aks til menntakerfisins í heild.

Það veLdur Samtökum ferðaþjónustunnar ugg þegar stjórnvöLd náLgast 
atvinnugreinina ferðaþjónustu með öðrum hætti en aðrar grunnatvinnugreinar í 
Landinu. Samtökin hafa tiL að mynda ekki séð stjórnvöLd Leggja sérstaka þörf á að 
mæLa sérstakLega ánægju starfsfóLks í öðrum útfLutningsgreinum tiL að Leggja megi 
mæLinguna tiL grundvakar í fjármáLaáætLun og stefnumörkun.

Skortur á fé til rannsókna Í ferðaþjónustu

Samtökin teLja að fjármagn sem varið er tiL rannsókna í ferðaþjónustu sé akt of Lítið 
og að því sé ekki nægitega markvisst varið, en framtög tit rannsókna í ferðaþjónustu 
eru um tífaLt Lægri en framtög tiL rannsókna í sjávarútvegi þrátt fyrir að 
verðmætasköpun ferðaþjónustu hafi verið meiri um árabiL en í sjávarútvegi.

Samtökin gerðu á sínum tíma ítarLegar athugasemdir í undirbúningi setningu 
regLugerðar nr. 20/2020 um gagnaöfLun og rannsóknir á sviði ferðamáLa og teLja 
að ekki hafi verið nægitegt mark tekið á þeim athugasemdum. Samtökin teLja t.d. 
að enn sé of mikiL áhersLa Lögð á að rannsóknir í ferðamáLum skuLi taka mið af 
gagnaöfLun fyrir þotmarkamætikvarða Jafnvægisáss ferðamáta, jafnvet að því marki 
að það hafi hamLandi áhrif á aðrar mikiLvægar rannsóknir í greininni. Þótt í 
Jafnvægisási ferðamáta feList gagnLegir mæLikvarðar á ýmis þotmörk er hann ekki 
og á ekki að vera upphaf og endir í rannsóknum í ferðaþjónustu. Meginmarkmið 
með rannsóknum atvinnuvega hLýtur fyrst og fremst að miða að sem mestri 
hagsætd.

SAF gerir kröfu um að ráðuneytið og fjáhaganefnd finni Leiðir tit að fjármögnun og 
verkefni í RannsóknaráætLun verði í þágu atvinnuLífsins og heiLdarhagsmuni 
þjóðarbúsins. Á það hefur skort, bæði í umfang og inntaki. Rannsóknirnar þurfa að 
vera í betra samræmi við þarfir greinarinnar. Því Leggja samtökin áherstu á að 
regLugerð nr. 20/2020 um gagnaöftun og rannsóknir á sviði ferðamáta verði 
endurskoðuð svo hún styðji betur við áættanagerð og stefnumörkun stjórnvatda 
og fyrirtækja í ferðaþjónustu.

Samþætting markmiða og viðmiða við aLþjóðLega hagskýrstustaðta og þar með við 
stefnumörkun í opinberum fjármátum getur aukið samtat og samstarf miLLi 
ráðuneyta, stofnana hins opinbera og annarra aðiia og bætt stefnumótun og 
eftirfyLgni stefnumiða. SAF Leggja enn og aftur þunga áhersLu á að stjórnvötd bæti 
úr og taki upp mæLikvarða á grunni niðurstaðna úr ferðaþjónustureikningum. 
Markmið um aukna verðmætasköpun og arðsemi umfram fjöLda ferðamanna 
byggir t.a.m. á niðurstöðum reikninganna en eitt af meginmarkmiðum þeirra er að 
Leggja mat á neysLu/útgjöLd innLendra sem ehendra ferðamanna á áfangastað.

Vert er að benda á að hjá FerðamáLastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNWTO) og 
meðaL aLþjóðastofnana hefur átt sér stað mikiL vinna við að tengja niðurstöður



ferðaþjónustureikninga við aðra mikilvæga þjóðhagsreikninga, svokakaða 
umhverfisreikninga (e. System of Environmental Economic Accounting - SEEA) 
og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, en slík tenging er grundvölLur mæiinga á 
sjáLfbærni ferðaþjónustu.

Að mati SAF er afar mikiivægt að nýta markvisst ofangreinda reikninga ekki síst til 
að meta ávinninginn eða virðisaukann af því að styðja við greinina. Framtíðarsýn 
íslenskrar ferðaþjónustu tii 2030 ber yfirskriftina „Leiðandi í sjálfbærni" og með 
öfiugu greiningatæki ferðaþjónustureikninga, hliðarreikninga við 
þjóðhagsreikninga verður mun auðveidara að fyLgjast með árangri af markmiðum 
stefnurammans. Þá Leggur SAF áhersLur á mikiLvægi töLfræðigagna um 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna tiL að hægt sé að fyLgjast með mæLanLegum 
markmiðum um þróun ferðaþjónustunnar samkvæmt þeim.

I Lögum um opinber fjármáL er taLað um að stefnumörkun stjórnvaLda skuLi m.a. 
byggt á grunngiLdum eins og gagnsæi sem feLst í því að sett séu auðsæ og 
mæLanLeg markmið tiL meðaLLangs tíma um þróun opinberra fjármáLa í samræmi 
við þau grunngiLdi. Undir Liðnum „04-559 Ýmis ferðamáL" og „111 
Rannsóknir;markaðs- og kynningarmáL í ferðaþjónustu" er um Lítið gagnsæi að 
ræða ef Lesandinn viLL rekja sig áfram tiL að finna hver útgjöLdin eru tiL rannsókna í 
ferðaþjónustu. Hér má t.d. benda á að framLög tiL markaðsmáLa eiga ekki að faLla 
undir framLög tiL rannsókna. Eins og fram kemur á meðfyLgjandi mynd er 
samanburðurinn sLáandi.

Mynd 2 : Fjármálaáætlun 2023-2027 samanburður á fé til rannsókna. Milijónir kr.

■ 14 111 Rannsóknir;markaðs- og kynningarmál íferðaþjónustu ■ 14 Áætlaðar aðrar rannsóknir íferðaþjónustufyrir utan markaðsstarf innanlands

□ 13.20 Rannsóknir; þróun og nýsköpun í sjávarútvegi ■ 12.20 Rannsóknir; þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum

Heimild: Fjármálaáætlun 2023-2027 og eigin áætlanir og útreikningar SAF 



Til vitnis um möguleg tækifæri í ferðaþjónustu þá tæplega fjórföiduðust (3,7) (aun 
(iaunasumma yfir staðgreiðs(usky(dar (aunagreiðsiur, verðiag hvers árs) í 
einkennandi greinum á tímabilinu 2010-2019 meðan Laun aks rúmiega 
tvöföLduðust. Lengi vei var vægi ferðaþjónustu í vinnsLuvirði á grunnvirði um 3-4% 
en frá árinu 2010 hefur vægi hennar hækkað úr 3,3% af VLF í 7,5%.

Mynd 3 : Vinnsluvirði í nokkrum atvinnugreinum

% af heildarvinnsluvirði
Heimild: Hagstofa slands, þjóðhagsreiknmgar og ferðaþjónustureikningar.

Því miður hefur ábendingum atvinnuLífsins um stóraukna rannsóknaþörf í 
ferðaþjónustu Lítið sem ekkert verið sinnt árum saman. Þar að auki eru 
Ferðaþjónustureikningar (TSA) nú framkvæmdir fyrir tímabundið samningsfé í 
gegn um ráðuneyti ferðamáLa en eru ekki fjármagnaðir sem eðliLegur og fastur 
hLuti verkefna Hagstofu ísLands.

Samtökin Leggja því ti( að fjárveiting tiL rannsókna í ferðaþjónustu verði nú hækkuð 
um 250 m.kr. árLega á giLdistíma fjármálaáætlunarinnar ti( að auka og bæta 
rannsóknir í ferðaþjónustu, sbr. markmið í stjórnarsáttmáLa um efLingu rannsókna, 
nýsköpunar og menntunar í ferðaþjónustu.

Samtök ferðaþjónustunnar Leggja tiL að þingsáLyktunartiLLagan verði endurskoðuð 
með tiLLit tiL ofangreindra athugasemda. Samtökin áskiLja sér rétt ti( að koma með 
frekari ábendingará síðari stigum.

VirðingarfyLLst.

Jóhannes Þór SkúLason 
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar


