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Samantekt
Íbúum á Íslandi hefur fjölgað verulega síðustu ár.  Sú fjölgun hefur verið að mestu á höfuðborgarsvæðinu 
en þó hefur íbúum fjölgað nokkuð á afmörkuðum vaxtarsvæðum á landsbyggðunum.  Hins vegar 
hefur íbúum ýmissa svæða á landsbyggðunum fækkað.  Fækkun íbúa skapar ýmis vandamál, en stór 
hluti tekna íslenskra sveitarfélaga er tengdur íbúum þeirra og íbúafjölda.   

Rekstur íslenskra sveitarfélaga hefur verið erfiður síðustu ár.  Þau urðu fyrir miklu höggi árið 2008, 
þegar efnahagshrun og fall krónunnar leiddi til minni tekna og mikils gengistaps sem leiddi til mikils 
rekstrartaps.  Reksturinn hefur síðan batnað hægt og rólega og árið 2013 var að meðaltali afgangur 
af rekstri sveitarfélaganna og þá var afkoman best hjá sveitarfélögum á landsbyggðunum.   Skuldir 
íslenskra sveitarfélaga eru yfirleitt miklar og í sumum tilfellum yfir þeim markmiðum sem þau hafa sett 
sér.  Skuldirnar hafa farið lækkandi frá árinu 2010 og horfur eru á áframhaldandi lækkun þeirra.   Lítil 
sveitarfélög skulda hlutfallslega minna en þau stærri og sveitarfélög á landsbyggðunum skulda minna 
en sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.  Á þessu eru þó ýmsar undantekningar og mörg sveitarfélög 
eru alveg skuldlaus á meðan skuldir nokkurra eru miklar.  

Almennt er rekstur minni sveitarfélaga heldur lakari en þeirra stærri.  Framlegð þeirra er minni og þau 
eiga því minna eftir til fjárfestinga og til að greiða fjármagnskostnað.   Hins vegar er fjármagnskostnaður 
þeirra lægri, vegna minni skulda, og afkoman því aðeins betri en hjá þeim stærri.   Miklar sveiflur 
hafa verið í fjárfestingum íslenskra sveitarfélaga – sérstaklega þó sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.  
Fjárfestingar þeirra náðu hámarki árin 2007-2009 en minnkuðu hratt þar á eftir.  Þær hafa heldur 
aukist síðustu ár og horfur eru á áframhaldandi aukningu þeirra.   Í heildina er staða sveitarfélaga 
á landsbyggðunum nokkuð góð.  Rekstur er yfirleitt góður og skuldir fremur litlar.  Fjárfestingar 
sveitarfélaga á landsbyggðunum hafa verið litlar og yfirleitt hefur verið gætt aðhalds og hófsemi.

Íslenskur sjávarútvegur er mikilvæg stoð í atvinnulífi undirstöðuatvinnuvegur landsins og kjölfesta 
margra byggða á Íslandi.  Gengi hans hefur því mikil áhrif á atvinnu, þróun samfélags og byggðar á 
landsbyggðunum.  Síðustu áratugi hefur verið minni vöxtur í greininni. Minni vöxtur hefur verið vegna 
samdráttar í afla en mikil þróun hefur verið í veiðum, vinnslu og markaðssetningu.   Útflutningsverðmæti 
hefur aukist nokkuð þrátt fyrir minni afla.  Það er góður árangur einkum vegna þess að litlar raunhækkanir 
hafa orðið á verði sjávarafurða fyrir utan miklar hækkanir á uppsjávarafurðum.

Afkoma íslensk sjávarútvegs hefur farið batnandi.  Þetta á einkum við um vinnsluna en þar hefur 
framlegð aukist mikið.  Bætt afkoma vinnslunnar er vegna tækniþróunar og hagræðingar.  Auk þess 
skiptir betri markaðsetning verulegu máli.  Afkoma útgerðarinnar hefur einnig batnað en þó ekki eins 
mikið og vinnslunnar.  Fyrir því eru nokkrar ástæður.  Kostnaður við olíu, sem er næst stærsti kostnaður 
útgerðarinnar, hefur hækkað mikið sem hefur haft mikil áhrif á framlegð.  Gjöld til ríkisins hafa aukist 
mjög mikið.  Þar eru mikilvægust veiðigjöld sem hafa haft mikil áhrif á framlegð útgerðarinnar.  Þrátt 
fyrir þetta hefur útgerðin náð að halda góðri framlegð með mikilli hagræðingu.  Efnahagsleg staða 
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja hefur batnað mikið síðustu ár.  Allt bókfært eigið fé atvinnugreinarinnar 
hvarf árið 2008 en síðan þá hefur það byggst hratt upp samhliða góðri afkomu. 
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Fyrirsjáanlegar eru miklar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi á næstu árum.  Fiskiskipastóllinn er 
gamall og þarfnast endurnýjunar og einnig þarf að endurnýja húsnæði og tæknibúnað.  Varlegt mat er 
að árlegar fjárfestingar íslensks sjávarútvegs verði á bilinu 20-27 ma. kr. næstu árin.  Þessar fjárfestingar 
munu leiða til betri nýtingar og meðhöndlunar afla og lækkunar á kostnaði einkum kostnaði vegna olíu 
og viðhalds.

Mikil fækkun starfa var í íslenskum sjávarútvegi allt til ársins 2008.  Þessi fækkun var einkum vegna 
hagræðingar og minni afla.  Mörg byggðalög hafa orðið illa fyrir barðinu á þessari fækkun starfa.  Þetta 
á einkum við um þau landsvæði sem byggt hafa mikið á veiðum og vinnslu á bolfiski og rækju.  Frá 
árinu 2008 hefur störfum fjölgað, einkum í fiskvinnslu.  Ólíklegt er að þessi fjölgun starfa í greininni 
sem verið hefur frá 2008 haldi áfram.  Vöxturinn hefur verið vegna strandveiða og uppgangs í 
íslenskum uppsjávariðnaði.  Þróun strandveiða og aðstæður á mörkuðum hafa því umtalsverð áhrif á 
atvinnusköpun, a.m.k. til skemmri tíma litið. Þessu til viðbótar munu tækniframfarir líklega valda því að 
sú þróun sem verið hefur síðustu áratugi og hefur leitt af sér fækkun starfa í sjávarútveg haldi áfram.  
Þó með minni hraða en áður, enda fari aflinn ekki lengur minnkandi.  Því er álitamál að hve miklu leyti 
íslenskur sjávarútvegur verði drifkraftur í fjölgun starfa og vexti atvinnulífs á landsbyggðunum næstu 
árin, komi ekki til nýjar leiðir til að auka verðmætasköpun í greininni.

Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið gífurlegur, sérstaklega frá árinu 2011.  Flest bendir til að 
vöxturinn haldi áfram þó hægja muni á honum.  Nú er ferðaþjónusta orðin mikilvægasta atvinnugrein 
landsins og uppspretta hagvaxtar og nýrra starfa.  Ferðaþjónustan á landsbyggðunum hefur notið 
þessa mikla uppgangs sem verið hefur í greininni.  Mest þó á Suðurlandi og Reykjanesi enda þau 
svæði næst Keflavíkurflugvelli.  Ferðaþjónustan á landsbyggðunum býr við gífurlega árstíðarsveiflu 
sem hefur neikvæð áhrif á nýtingu fjárfestinga og afkomu.  Hún hefur þó minnkað, einkum nálægt 
höfuðborgarsvæðinu.

Þörf er á verulegum fjárfestingum í íslenskri ferðaþjónustu.  Miðað við varfærna spá um þróun á 
fjölda ferðamanna á næstu árum þarf að fjárfesta fyrir 4-5 ma. á ári í hótelum og gistiheimilum á 
landsbyggðunum.  Sú fjárfesting verður mest á Suðurlandi og Reykjanesi enda þörfin mest þar sem 
helgast af nálægð við Keflavíkurflugvöll.  Störfum mun fjölga mikið í íslenskri ferðaþjónustu næstu 
árin.  Varlegt mat er að þeim fjölgi um meira en 7.000 til ársins 2020.   Mestur hluti þessarar fjölgunar 
verður á höfuðborgarsvæðinu en líklegt er að a.m.k. 3.000 ný störf verði til á landsbyggðunum, 
mest á Reykjanesi, Suðurlandi og Norðurlandi eystra.  Hinsvegar má gera ráð fyrir meiri aukningu á 
Norðurlandi eystra og Austurlandi ef umferð um flugvellina eykst og árangur næst í markaðssetningu 
beins flugs til þessara landsvæða.

Íslensk ferðaþjónusta verður áfram driffjöður í hagvexti og fjölgun starfa á Íslandi.  Það mun líka eiga 
við um landsbyggðirnar.  Störfum mun fjölga í atvinnugreininni og þróun hennar mun hafa mikil áhrif á 
þróun byggða og samfélaga.

Almennt eru horfur á landsbyggðunum ágætar.  Staða sveitarfélaganna er yfirleitt góð og þau hafa 
flest ágæta möguleika á frekari uppbyggingu.  Íslenskur sjávarútvegur er mikilvæg kjölfesta í atvinnulífi 
víða á landsbyggðunum.  Þar eru fyrirtæki sterk og öflug og hafa mikla getu til fjárfestinga.  Hins 
vegar er álitamál hvort íslenskur sjávarútvegur verði drifkraftur í fjölgun starfa og vexti atvinnulífs á 
landsbyggðunum næstu árin, komi ekki til nýjar leiðir til að auka verðmætasköpun í greininni.  Vöxtur 
og viðgangur landsbyggðanna mun á næstu árum að miklu leyti byggja á áframhaldandi vexti 
ferðaþjónustunnar.  Hún mun draga vagninn og viðgangur hennar mun vonandi leiða til fjölgunar íbúa 
og uppbyggingu atvinnulífs og byggða.
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Sveitarfélög á landsbyggðunum:  Staða, horfur og samanburður
Íslensk sveitarfélög eru mikilvægur hluti íslensks samfélags.  Mikilvægi þeirra hefur aukist jafnt og þétt 
og þau sinna sífellt stærri hluta af almannaþjónustu íslensks samfélags.  Því skiptir rekstur, þjónusta 
og fjárhagleg staða sveitarfélaganna íbúa þeirra miklu.  Í þessum kafla er farið yfir íbúaþróun, rekstur, 
skuldastöðu og fjárfestingar íslenskra sveitarfélaga.  Borin eru saman sveitarfélög á landsbyggðunum
við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.  Samanburður er gerður á reksti A-hluta og samstæðu, 
skuldastöðu og fjárfestingum.  Reynt er að svara þeirri spurningu hvort staða og rekstur sveitafélaga 
á landsbyggðunum sé með öðrum hætti en sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu.  Hvort munur sé á 
fjárhagsstöðu og hvort þróun fjárfestinga hafa verið með líkum hætti.

Þróun á íbúafjölda
Einn besti mælikvarðinn á styrk byggða, þjónustu þeirra og atvinnulíf er þróun á fjölda íbúa.  Mynd 
1 sýnir þróun á fjölda íbúa stærstu sveitarfélaganna 1998-2015.  Leiðrétt er fyrir sameiningum 
sveitarfélaga við gerð þessarar myndar og sýnir hún því raunverulega þróun íbúafjölda.  Myndin sýnir 
mjög mismunandi þróun.  Mest hlutfallsleg  fjölgun hefur orðið í sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur 
en íbúum Mosfellsbæjar fjölgaði á þessum tíma um 77%, Kópavogs um 67% og íbúum Garðabæjar 
fjölgaði um 57%.  Mest fækkun íbúa var hins vegar í Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður) þar sem 
íbúum fækkaði um 25%, þar á eftir var Vesturbyggð með 20% fækkun og síðan Norðurþing með 19% 
fækkun íbúa.  Það sem einkennir þau sveitarfélög þar sem fækkun hefur orðið mest er að atvinnulíf er 
nokkuð fábreytt.  Auk þess byggja þau á sjávarútvegi og hefur orðið verulegur samdráttur í útgerð og 
fiskvinnslu á þessum stöðum.   Eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu þar sem íbúum fækkar er 
Seltjarnarnes en þar fækkar íbúum um 4%.

Athyglisvert er að einungis fjölgar fólki í þremur af þeim sveitarfélögum (meira en 1000 íbúar 1998) sem 
teljast til hinnar „raunverulegu“ landsbyggðar.  Þá er átt við sveitarfélög sem eru í meira en klukkutíma 
akstursfjarlægð frá Reykjavík.  Fjölgun er uppá 22% í Fljótsdalshéraði, 19% fjölgun er á Akureyri og 
í Fjarðabyggð fjölgaði fólki um 9% árin 1998-2015.  Fjótsdalshérað og Fjarðabyggð njóta greinilega 
uppbyggingu stóriðju.  En að auki er sjávarútvegurinn í Fjarðabyggð mjög sterkur og hefur bæjarfélagið 
notið þess mikla uppgangs sem verið hefur í íslenskum uppsjávariðnaði.  Akureyri nýtur þess að vera 
stærsti og öflugasti staðurinn á landsbyggðunum með mikla þjónustu og fjölbreytt atvinnulíf.
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Nú vaknar sú spurning hvort að neikvæð íbúaþróun hafi snúist við síðustu árin?  Það á við um sum 
byggðalög.  T.d. má nefna Vesturbyggð en þar hefur neikvæð íbúaþróun snúist við síðustu ár samfara 
mikilli uppbyggingu í fiskeldi en frá árinu 2010 hefur fjölgun íbúa sveitarfélagsins verið 7%.   Neikvæð 
þróun í fjölda íbúa hefur haldið áfram í Fjallabyggð og Norðurþingi og þó sérstaklega í Norðurþingi.  Sú 
þróun er þó líklega að snúast við núna samhliða mikilli uppbyggingu í ferðaþjónustu og iðnaði í þessum 
sveitarfélögum.

Þróun íbúafjölda sveitarfélaga hefur verið mismunandi síðustu áratugi.  Sveitarfélög í nágrenni 
Reykjavíkur hafa bætt við sig fjölda íbúa þó að borgurum Reykjavíkur hafi lítt fjölgað.  Hins vegar hafa 
ýmiss byggðalög, sérstaklega á Vestfjörðum og Norðurlandi, tapað verulegum hluta íbúa sinna.  Fyrir 
því eru nokkrar ástæður en mörg þeirra hafa orðið fyrir miklum samdrætti í sjávarútvegi.  Einhæft 
atvinnulíf, lélegar samgöngur og lítil þjónusta skiptir þar einnig máli.
  
Rekstur sveitarfélaga
Verulegar sveiflur hafa verið í rekstri íslenskra sveitarfélaga síðustu ár.  Tekjur þeirra sveifast nokkuð í 
takt við gang efnahagslífsins – enda er útsvarið stærsti tekjupóstur þeirra.  Þau urðu því fyrir verulegu 
höggi við efnahagshrunið 2008 en frá árinu 2010 hafa tekjur þeirra aukist jafnt og þétt.   Mynd 2 
sýnir þróun á tekjum íslenskra sveitarfélaga (A-hluta) árin 2007-2013.  Allar tölur eru á verðlagi ársins 
2013 og því sýnir myndin þróun á raunstærðum.  Tekjurnar voru mestar árið 2007 þegar þær námu 
tæpum 250 ma. kr.   Síðan lækka þær hratt og ná lágmarki árið 2010 þegar þær fara undir 200 ma. 
kr.  Lækkunin er bæði vegna lægri skatttekna auk þess sem þjónustutekjur sveitarfélaganna lækka 
verulega.  Framlag úr jöfnunarsjóði lækkar nokkuð árin 2008 og 2009 en hefur hækkað síðan.  Mesta 
hlutfallsleg lækkun er á þjónustutekjum sveitarfélaganna.  Þær lækka um 38% að raunvirði árin 2007-
2011 en hafa hækkað síðan.  
Frá árinu 2010 hafa tekjur sveitarfélaganna hækkað um 13% að raungildi en þær höfðu ekki 
náð þeim hæðum 2013 sem tekjurnar voru í 2007.

Mynd 1.  Þróun á íbúafjölda stærstu sveitarfélaganna 1998-2015.  Heimild: Hagstofan.
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Þróun gjalda íslenskra sveitarfélaga hefur að nokkru fylgt þróun tekna – en þó er eðlilega nokkur tregða 
til lækkunar gjalda þegar tekjur lækka.  Að raunvirði lækkuðu rekstrargjöld íslenskra sveitarfélaga 
um tæplega 9% 2007-2010.  Lítil lækkun var á launakostnaði sveitarfélaganna en nokkur á öðrum 
rekstrarkostnaði sem lækkaði um 13% árin 2007-2013.  

Mynd 2.  Tekjur A-sjóðs íslenskra sveitarfélaga 2007-2013 á verðlagi ársins 2013.  Heimild:  
Samband íslenskra sveitarfélaga

Mynd 3.  Gjöld A-sjóðs íslenskra sveitarfélaga 2007-2013 á verðlagi ársins 2013.  Heimild:  Samband íslenskra 
sveitarfélaga.

Afkoma íslenskra sveitarfélaga hefur verið mjög sveiflukennd síðustu árin.  Mynd 4 sýnir þróun afkomu, 
fjármagnsliða og óreglulegra liða íslenskra sveitarfélaga 2007-2013.  Myndin sýnir vel að afkoma 
sveitarfélaganna var mjög góð árið 2007.  Þá gekk í raun allt upp.  Rekstrarniðurstaða (fyrir fjármagns- 
og óreglulega liði) var mjög góð.  Fjármagnsliðir voru hagstæðir og sveitarfélögin voru með miklar 
óreglulegar tekjur, sem að mestu voru vegna sölu eigna.  Niðurstaðan er því sú að sveitarfélögin voru 
með rúmlega 72 ma. kr. afgang (hagnað) árið 2007 (á verðlagi ársins 2013).   Viðsnúningur er síðan 
gífurlegur árið 2008 en þá er tapið af rekstri sveitarfélaganna rúmir 24 ma. kr.   Viðsnúningurinn er 
alger.  Tekjur lækka, rekstur versnar og að auki hækka fjármagnsliðir mikið vegna aukinnar verðbólgu 
og gengistaps.  Síðan þá hefur reksturinn batnað nokkuð og var bestur árið 2013 þegar tæplega 10 
ma. kr. afgangur var af rekstri sveitarfélaganna.
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Mynd 4. Afkoma, fjármagnsliðir og óreglulegir liðir A-hluta íslenskra sveitarfélaga 2007-2013 á verðlagi ársins 
2013.  Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga.

Þegar rekstur samstæðu sveitarfélaganna er skoðaður breytist myndin nokkuð.  Inn í samstæðunni 
eru veitur sveitafélaganna en þar er Orkuveita Reykjavíkur fyrirferðamest.  Myndi 5 sýnir að afkoma 
samstæðu sveitarfélaganna var mjög góð árið 2007.  Síðan er samstæðan með gríðarlegt tap árið 
2008 sem nemur á verðlagi ársins 2013 tæpum 138 ma. kr.  Ástæður tapsins var m.a. gríðarlega 
óhagstæðir fjármagnsliðir en þeir voru það ár tæplega 175 ma. kr.  Rekstur samstæðunnar hefur síðan 
batnað hratt og var tæplega 17 ma. kr. afgangur árið 2013.

Mynd 5.  Afkoma, fjármagnsliðir og óreglulegir liðir samstæðu íslenskra sveitarfélaga 2007-2013 á verðlagi 
ársins 2013.  Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga.
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Skuldastaða
Sveitarfélögum hefur verið sett viðmið varðandi skuldir þeirra.  Í grófum dráttum er miðað við að 
skuldir og skuldbindingar séu ekki meira en 150% af tekjum þeirra.    Mynd 6 sýnir þróun skulda 
og skuldbindinga A-hluta íslenskra sveitarfélaga og samstæðu árin 2007-2013.  Eins og myndin 
sýnir þá versnaði staða sveitarfélaganna mikið árin 2008-2010 og náði þetta hlutfall hámarki árið 
2010 þegar það var rúmlega 250% hjá samstæðunni og rétt undir 150% hjá A-hluta.  Hafa verður í 
huga að Orkuveita Reykjavíkur er mjög ráðandi í samstæðu sveitarfélaganna og mikil skuldaukning 
Orkuveitunnar árið 2008 vegna gengisfalls krónunnar er stærsta skýringin á mikilli hækkun þessa 
hlutfalls hjá samstæðunni árin 2008-2009.   Frá þeim tíma hefur staðan skánað nokkuð og var komin 
undir 185% hjá samstæðunni og 118% hjá A-hluta sveitarfélaganna árið 2013.  Þó er ljóst samkvæmt 
þessu að skuldastaða samstæðunnar í heild er yfir þeim mörkum sem sett hafa verið og þurfa skuldir 
því að lækka enn frekar.

Mynd 6.  Þróun skulda og skuldbindinga íslenskra sveitarfélaga í hlutfalli við tekjur 2007-2013.  Heimild:  Sam-
band íslenskra sveitarfélaga.

Samanburður á afkomu og skuldastöðu
Í framhaldi af þessu vaknar sú spurning hvernig fjárhagsleg staða einstakra íslenskra sveitarfélaga sé 
og hvort að munur sé á henni milli landshluta, landsbyggðar, höfuðborgar og annarra svæða.  
Ef sveitarfélög eru flokkuð í fjóra flokka þ.e. Reykjavík, höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur en þar 
eru Kópavogur og Hafnarfjörður stærstu sveitarfélögin, vaxtasvæði á landsbyggðunum en þar eru 
Reykjanesbær og Akureyri leiðandi og önnur svæði þar sem m.a. eru Ísafjörður og Vestmannaeyjar þá 
má bera saman stöðu þeirra.  Mynd 7 sýnir niðurstöðu rekstrar þessa flokks íslenskra sveitarfélaga árið 
2013.  Myndin sýnir niðurstöðu rekstrar í hlutfalli við tekjur og sýnir bæði A-hlutann og samstæðuna.   
Þarna sést að rekstur sveitafélaganna var góður árið 2013.  Samtals var afgangur af rekstri A-hluta 
4,3% af tekjum þetta ár og afgangur samstæðunnar var 5,5% af tekjum.  Þegar myndin er skoðuð 
sést að afkoma A-hluta sveitarfélaganna, þegar þau eru flokkuð á þennan hátt, er sambærileg.  Best 
er hún hjá öðrum sveitarfélögum (landsbyggðirnar) en slökust hjá 
Reykjavíkurborg.
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Þegar staða samstæðunnar er skoðuð breytist myndin nokkuð.  Þá er afkoma samstæðunnar betri en 
A-hluta, á þennan mælikvarða hjá öllum þessum aðilum nema hjá vaxtasvæðum utan höfuðborgarinnar.  
Áfram er afkoma annarra sveitarfélaga (landsbyggðanna) best en þetta ár var afgangur af rekstri 
samstæðu þeirra 7,0% af tekjum.

Mynd 7.  Hlutfallslegur afgangur af rekstri (hagnaður/tekjur) A-hluta og samstæðu íslenskra sveitarfélaga 2013.  
Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga.

Þegar skuldastaða þessara flokka sveitarfélaga er borin saman og notaður sami mælikvarði og áður 
var sýnd þróun á, þ.e. skuldir og skuldbindingar í hlutfalli við tekjur, þá eru niðurstöður athyglisverðar.  
Mynd 8 sýnir þennan samburð.  Staða Reykjavíkurborgar er áhugaverð.  A-hlutinn stendur ágætlega 
á þennan mælikvarða með skuldir og skuldbindingar undir 80% af tekjum.  Hins vegar leiða miklar 
skuldir Orkuveitu Reykjavíkur til þess að heildarskuldir samstæðunnar voru meira en 220% af 
tekjum árið 2013.  Enginn munur er á stöðu höfuðborgarsvæðisins utan Reykjavíkur og vaxtasvæða 
utan höfuðborgarsvæðisins.  Þar eru skuldir A-hluta rétt rúmlega 150% af tekjum og skuldir og 
skuldbindingar samstæðunnar tæplega 170%.  Athygli vekur að flokkurinn önnur sveitarfélög, sem 
eru önnur sveitarfélög á landsbyggðunum en þau sem eru á vaxtarsvæðum, standa best samkvæmt 
þessu.  Skuldir A-hluta þeirra eru rúmlega 90% af tekjum og skuldir og skuldbindingar samstæðu 
þeirra eru rétt undir 110% af tekjum.
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Mynd 8.  Skuldir og skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í hlutfalli við tekjur 2013.  Heimild:  Samband íslen-
skra sveitarfélaga.

Við fyrstu sýn virðist vera jákvætt samband á milli stærðar sveitarfélaga og skulda þeirra.  Mynd 
9 sýnir samhengi íbúafjölda sveitarfélaga og nettóskulda á íbúa A-hluta þeirra.  Nettóskuldir eru 
heildarskuldir og skuldbindingar að frádregnum veltufjármunum.   Nettóskuldir sýna betur skuldastöðu 
en heildarskuldir vegna þess að mörg sveitarfélög eiga mikið handbært fé sem hægt er að nota til að 
greiða niður skuldir.  Nettóskuldir leiðrétta því fyrir þeirri skekkju sem er þess vegna.  Á myndinni er 
dregin leitnilína sem sýnir jákvætt samhengi á milli íbúafjölda og nettóskulda á íbúa þ.e. því fleiri íbúar 
sem eru í sveitarfélaginu því meiri eru skuldirnar.   Algengt er að minnstu sveitarfélögin sé skuldlítil eða 
skuldlaus og eru nokkur þeirra eru eiga verulega fjármuni sem eru meiri en skuldir þeirra.  Vert er að taka 
fram að hefðbundin tölfræðipróf sem byggja á normaldreifingu gagnast ekki þegar skoðuð er staða 
íslenskra sveitarfélaga í samhengi við íbúafjölda.  Ástæðan er sú að íbúafjöldi íslenskra sveitarfélaga er 
alls ekki normaldreifður sem er m.a. vegna þess að Reykjavík er alltof stór miðað við önnur sveitarfélög 
til að það sé í samræmi við normaldreifingu.   Því verður að taka þessa leitnilínu með nokkrum fyrirvara 
enda er hún ekki tölfræðilega marktæk.
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Mynd 9.  Nettóskuldir (þús. kr./íbúa) A-hluta sveitarfélaga 2013 og íbúafjöldi þeirra.  Heimild:  Samband íslensk-
ra sveitarfélaga.

Til að kanna samhengi á milli skulda og íbúafjölda er því eðlilegt að beita annarri aðferð.  Það er því 
gert með því að skipta sveitarfélögum í tvo flokka jafnstóra eftir íbúafjölda til að skoða samhengi 
nettóskulda á íbúa og íbúafjölda sveitarfélganna.  Tafla 1 sýnir helstu niðurstöður þessa samanburðar.

Tafla 1.  Nettóskuldir (þús. kr./íbúa) A-hluta sveitarsjóðs stórra og lítilla sveitarfélaga 2013.  Heimild:  Samband 
íslenskra sveitarfélaga.

Niðurstöðurnar eru afgerandi.  Lítil sveitarfélög eru að meðaltali í raun skuldlaus enda eiga þau að 
meðaltali meiri veltufjármuni en sem nemur skuldum og skuldbindingum.  Stærri sveitarfélög eru 
skuldugri en að meðaltali voru nettóskuldir á íbúa þeirra 626 þúsund krónur árið 2013.  Til að greina 
hvort munur sé á skuldastöðu sveitarfélaganna eftir íbúafjölda er beitt Kruskal-Wallis prófi.  Kruskal-
Wallis próf er óstikabundið próf (nonparametric) sem hér er notað til að prófa hvort miðgildi skuldastöðu 
þessara tveggja flokka sveitarfélaga hafi verið jafnt.  Núlltilgátan er að miðgildi néttóskulda á íbúa sé hið 
sama hjá litlum og stórum sveitarfélögum.  Núlltilgátunni er algjörlega hafnað eins og sést á P-gildinu.  
Óhætt er því að fullyrða að marktækt sé að skuldir lítilla sveitarfélaga séu mun minni en stórra. 
Þegar staða samstæðunnar er greind er niðurstaðan svipuð og hjá A-hlutanum.  Nettóskuldir stærri
sveitarfélaga eru þá að meðaltali 985 þúsund krónur á íbúa en hjá þeim minni eru nettóskuldir á íbúa 
einungis 247 þúsund krónur.  Og það er mjög tölfræðilega marktækt að skuldir samstæðu lítilla 
sveitarfélaga eru minni en þeirra stærri.  Því er óhætt að fullyrða að lítil sveitarfélög skuldi minna en 
þau stærri.

En hvernig er samanburðurinn á stöðu sveitarfélaga á landsbyggðunum og á höfuðborgarsvæðinu?  
Í þessari greiningu eru 25 sveitarfélög flokkuð til höfuðborgarsvæðisins en þau eru þá í minna en 1 
klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík.  Sveitarfélög á landsbyggðunum eru þá 49. Tafla 2 sýnir 
nettóskuldir sveitarfélaga á íbúa eru minni á landsbyggðunum en hjá sveitarfélögum sem flokkast 
til höfuðborgarsvæðisins eða eru í næsta nágrenni þess.  Áhugavert er að meiri breytileiki er í 
fjárhagsstöðu sveitarfélaga á landsbyggðunum en sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem sést á 
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hærra staðalfráviki, og nágrenni þess.  Þrátt fyrir að skuldir séu að meðaltali minni hjá sveitarfélögum á 
landsbyggðunum en hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess er ekki tölfræðilega 
marktækur munur stöðu þessara tveggja hópa. Tafla 2.  Nettóskuldir (þús. kr./íbúa) A-hluta sveitarfélaga  
2013.  Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga.

Tafla 2.  Nettóskuldir (þús. kr./íbúa) A-hluta sveitarfélaga  2013.  Heimild:  Samband íslenskra 
sveitarfélaga.

Sama niðurstaða fæst þegar staða samstæðunnar er borin saman.   Skuldir sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu eru þá 707 þúsund krónur að meðaltali á íbúa 2013 en 569 þúsund hjá 
sveitarfélögum á landsbyggðunum.   Líkt og á við um A-hlutann er ekki tölfræðilega marktækt að 
munur sé á skuldastöðu samstæðu sveitarfélaga nálægt Höfuðborginni og landsbyggðunum.

Samanburður á framlegð
Góður mælikvarði á rekstur sveitarfélaga er framlegðarhlutfall þeirra (hagnaður fyrir vexti, afskriftir og 
óreglulega liði í hlutfalli við tekjur).  Þessi kennitala sýnir því hversu hátt hlutfall tekna sveitarfélögin eiga 
eftir, þegar búið er að greiða almennan kostnað við rekstur.

Árið 2013 var framlegð A-hluta íslenskra sveitarfélaga að meðaltali (óvegið meðaltal) 10,5% og hjá 
samstæðunni var það að meðaltali 14,5%.   Við fyrstu sýn virðist vera jákvætt samband á milli stærðar 
sveitarfélaga og framlegðarhlutfall þeirra.  Mynd 10 sýnir samband íbúafjölda og framlegðar íslenskra 
sveitarfélaga (A-hluta) árið 2013.  Dregin er leitnilína sem sýnir jákvætt samband á milli stærðar 
sveitarfélaga og framlegðar þeirra.  Líkt og áður verður að draga í efa gildi þessarar leitnilínu enda er 
dreifing íbúafjölda íslenskra sveitarfélaga langt frá því að vera normaldreifð.

Mynd 10.  Framlegðarhlutfall (framlegð/tekjur) A-hluta sveitarfélaga 2013 og íbúafjöldi þeirra.  Heimild:  
Samband íslenskra sveitarfélaga.
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Því er eðlilegt að beita öðrum aðferðum við greiningu á samhengi íbúafjölda sveitarfélaga og 
framlegðarhlutfalls þeirra.  Líkt og áður er byrjað að skipta íslenskum sveitarfélögum í tvo jafnstóra 
hópa eftir íbúafjölda þeirra.  Tafla 3 sýnir að framlegðarhlutfall stórra sveitarfélaga er hærra en þeirra 
smærri.  Að meðaltali var framlegðarhlutfall stórra sveitarfélaga 12,1% árið 2013 en 9,0% hjá þeim 
smærri.  Þó er ekki tölfræðilega marktækt að framlegðarhlutfall minni sveitarfélaga hafi verið annað 
en framlegðarhlutfall þeirra stærri.  Athyglisvert er að meiri breytileiki er í framlegðarhlutfalli minni  
sveitarfélaga en þeirra stærri enda er staðalfrávik framlegðarhlutfalls þeirra meira en tvöfalt hærra.  
Af því má draga þá ályktun að mikill breytileiki sé í rekstri og afkomu lítilla sveitarfélaga og er breytileikinn 
meiri en hjá þeim stærri.

Tafla 3.  Framlegðarhlutfall A-hluta sveitarsjóðs stórra og lítilla sveitarfélaga 2013.  Heimild:  Samband íslensk-
ra sveitarfélaga.

Þegar samstæðan er skoðuð eykst munurinn á stærstu og minnstu sveitarfélögunum.  Að meðaltali var 
framlegðarhlutfall samstæðu stóru sveitarfélaganna 17,4% árið 2013 og hjá smáum var það 11,6%.  
Samkvæmt tölfræðiprófi sem er óstikbundið og byggir á röðun (Kruskal-Wallis) þá var tölfræðilega 
marktækur munur á framlegðarhlutfalli samstæðu stórra og lítilla sveitarfélaga árið 2013.  Rekstur 
smárra sveitarfélaga var því marktækt lakari en þeirra stærri á þennan mælikvarða árið 2013.

Tafla 4.  Framlegðarhlutfall samstæðu stórra og lítilla sveitarfélaga 2013.  Heimild:  Samband íslenskra sveitar-
félaga.

Í framhaldi af þessu er vert að bera saman framlegð sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðunum.   Í þessari greiningu eru 25 sveitarfélög flokkuð til höfuðborgarsvæðisins en þau eru 
þá í minna en 1 klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík.  Sveitarfélög á landsbyggðunum eru þá 49.  
Tafla 5 sýnir þennan samanburð.  Að meðaltali er framlegðarhlutfall sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur 
heldur hærra en sveitarfélaga á landsbyggðunum.  Þó er ekki tölfræðilega marktækt að munur sé á 
framlegð þessara tveggja flokka sveitarfélaga.  Svipaðar niðurstöður fást þegar samstæðan er skoðuð.  
Framlegð samstæðu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess er hærri en þó er ekki 
tölfræðilega marktækur munur þar á. 
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Tafla 5.  Framlegðarhlutfall A-hluta sveitarsjóðs sveitarfélaga 2013.  Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga

Fjárfestingar 
Verulegar sveiflur hafa verið í fjárfestingum íslenskra sveitarfélaga síðustu ár.  Mynd 11 sýnir þróun 
á fjárfestingu sveitarfélaga (A-hluta) í varanlegum rekstrarfjármunum á höfuðborgarsvæðinu og 
nágrenni þess og annarra sveitarfélaga árin 2002-2013.  Allar tölur eru á verðlagi ársins 2013.  Eins 
og myndin sýnir þá voru fjárfestingar sveitarfélaga stöðugar allt til ársins 2005.  Þá verður þar veruleg 
breyting á sérstaklega hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.  Fjárfestingar þeirra í varanlegum 
rekstrarfjármunum aukast þá úr 15 ma. kr. árið 2005 í 50 ma. kr. 2008 sem er tæplega 240% aukning.  
Aftur á móti vaxa fjárfestingar sveitarfélaga á landsbyggðunum minna en þær fara úr 6,3 í 8,8 ma. kr. á 
þessum tíma sem er aðeins 40% aukning.  Samdrátturinn frá 2008 hefur verið minni á landsbyggðunum.  
Fjárfestingar náðu lágmarki árið 2011 þegar þær voru aðeins 2,9 ma. kr. á landsbyggðunum en 10,4 
ma. kr. á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þessi.  Frá þeim tíma hafa fjárfestingar aukist nokkuð bæði 
á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðunum.

Mynd 11.  Árlegar fjárfestingar íslenskra sveitarfélaga (A-hluti) 2002-2013 á verðlagi ársins 2013.  Heimild:  
Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í framhaldi af þessu er áhugavert að skoða þróun fjárfestinga sveitarfélaganna í samanburði við árlegar 
afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna.  Til lengri tíma, ef enginn vöxtur er hjá sveitarfélögunum og 
starfsemi og verkefni eru óbreytt, ættu árlegar fjárfestingar að vera þær sömu og afskriftir.  Mynd 12 
sýnir þróun á árlegum fjárfestingum/afskriftum sveitarfélaga 2002-2013.  Borin eru saman sveitarfélög 
á landsbyggðunum og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess.  Myndin sýnir að allt 
þetta tímabil hafa fjárfestingar verið mun meiri en árlegar afskriftir.  Framan af eru árlegar fjárfestingar 
í varanlegum rekstrarfjármunum 3-4 faldar afskriftir.  Hámarkið er síðan árið 2008 þegar fjárfestingar 
eru tæplega 8 faldar afskriftir á höfuðborgarsvæðinu en rúmlega 4 faldar afskriftir á landsbyggðunum. 
Botninum er síðan náð árið 2011 en þó eru fjárfestingar nokkru meiri en afskriftir það ár.
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Mynd 12.  Kennitalan fjárfestingar/afskriftir íslenskra sveitarfélaga (A-hluti) 2002-2013.  Heimild:  Samband 
íslenskra sveitarfélaga

Samantekt - sveitarfélög
Íbúum á Íslandi hefur fjölgað verulega síðustu ár.  Sú fjölgun hefur verið að mestu á höfuðborgarsvæðinu 
en þó hefur íbúum fjölgað nokkuð á afmörkuðum vaxtarsvæðum á landsbyggðunum.  Hins vegar 
hefur íbúum ýmissa svæða á landsbyggðunum fækkað.  Fækkun íbúa skapar ýmis vandamál – en 
stór hluti tekna íslenskra sveitarfélaga er tengdur íbúum þeirra og íbúafjölda.   Rekstur íslenskra 
sveitarfélaga hefur verið erfiður síðustu ár.  Þau urðu fyrir miklu höggi árið 2008, þegar efnahagshrun 
og fall krónunnar leiddi til minni tekna og mikils gengistaps sem leiddi til mikils rekstrartaps.  Reksturinn 
hefur síðan batnað hægt og rólega og árið 2013 var að meðaltali afgangur af rekstri sveitarfélaganna 
og þá var afkoman best hjá sveitarfélögum á landsbyggðunum.  Skuldir íslenskra sveitarfélaga eru 
yfirleitt miklar og yfir þeim markmiðum sem þau hafa sett sér.  Skuldirnar hafa farið lækkandi frá árinu 
2010 og horfur eru á áframhaldandi lækkun þeirra.   Lítil sveitarfélög skulda hlutfallslega minna en 
þau stærri og sveitafélög á landsbyggðunum skulda minna en sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.  
Á þessu eru þó ýmsar undantekningar og mörg sveitarfélög eru alveg skuldlaus og skuldir nokkurra 
eru miklar.  Almennt er rekstur minni sveitarfélaga heldur lakari en þeirra stærri.  Framlegð þeirra 
er minni og þau eiga því minna eftir til fjárfestinga til að greiða fjármagnskostnað.   Hins vegar er 
fjármagnskostnaður þeirra lægri, vegna minni skulda, og afkoman því aðeins betri en hjá þeim 
stærri.   Miklar sveiflur hafa verið í fjárfestingum íslenskra sveitarfélaga – sérstaklega þó sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu.  Fjárfestingar þeirra náðu hámarki árin 2007-2009 en minnkuðu hratt þar á 
eftir.  Þær hafa heldur aukist síðustu ár og horfur eru á áframhaldandi aukningu þeirra. Í heildina er 
staða sveitarfélaga á landsbyggðunum nokkuð góð.  Rekstur er yfirleitt góður og skuldir fremur litlar.  
Fjárfestingar sveitarfélaga á landsbyggðunum hafa verið litlar og yfirleitt hefur verið gætt aðhalds og 
hófsemi.
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Sjávarútvegurinn: 
Mikilvæg undirstaða atvinnulífsins á landsbyggðunum
Íslenskur sjávarútvegur hefur löngum verið mikilvægasta atvinnugrein landsins.  Þetta á sérstaklega 
við um landsbyggðirnar, þar sem sjávarútvegur hefur verið undirstöðuatvinnugreinin í flestum 
byggðalögum.  Umsvif, afkoma og vöxtur sjávarútvegsins hafa því verið lykilatriði í þróun atvinnulífs og 
byggðar á landsbyggðunum.  Í þessum kafla er farið yfir stöðu íslensks sjávarútvegs, afla, verðmæti, 
afkomu og fjárfestingum atvinnugreinarinnar.  Tilgangurinn er að greina stöðu greinarinnar – einkum 
fjárhagslega – og svara hvort greinin verði áfram burðarás í atvinnulífi landsbyggðanna.  Einnig að 
svara þeirri spurningu hvort íslenskur sjávarútvegur geti orðið aftur sú driffjöður í vexti atvinnulífs og 
byggðar á landsbyggðunum eins og hann hefur löngum verið síðustu áratugi.

Aflinn
Fiskafli íslenskra skipa hefur farið minnkandi síðustu áratugina.  Þetta sést vel á mynd 13 en hún sýnir 
þróun á afla íslenskra fiskiskipa frá 1991-2014.  Myndin sýnir að hann var mestur árin 1996, 1997 og 
2002 en þá fór aflinn yfir 2 millj. tonna.   Minnstur var aflinn 1991 þegar hann var einungis  rétt rúmlega 
1 millj. tonna og 2010 og 2014 þegar hann var tæp 1,1 millj. tonna. Sveiflur í heildarafla hafa að mestu 
verið vegna mikilla sveiflna í loðnuafla.  Mestur loðnuafli var þau ár sem heildarafli var mestur, en þau 
ár fór loðnuaflinn yfir 1 millj. tonna.

Mynd 13. Þróun heildarafla íslenskra fiskiskipa 1991-2014. Heimild: Hagstofan og Fiskistofa

Verulegar sveiflur hafa verið í þorskafla en þorskurinn hefur lengi verið mikilvægasti fiskistofninn.  Árið 
1991 var þorskafli Íslendinga 306 þúsund tonn en hann minnkaði stöðugt allt til ársins 2008 þegar 
hann náði lágmarki og var þá einungis 151 þúsund tonn.  Síðan hefur þróunin snúist til hins betra og 
þorskaflinn var kominn í 239 þúsund tonn árið 2014.  Afli annarra mikilvægra botnfisktegunda (ýsu, 
ufsa og karfa) hefur dregist mikið saman.  Samtals var aflinn af þessum þremur fisktegundum 257 
þúsund tonn árið 1991, en var einungis 132 þúsund tonn árið 2014 og hefur hann ekki verið svo lítill 
lengi.  Samdráttur hefur verið í veiðum á öllum þessum þremur tegundum.
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Afli af grálúðu sem er mikilvæg fisktegund, vegna verðmætis hennar, hefur farið minnkandi.   Aflinn 
var 35 þúsund tonn 1991 en var einungis 10 þúsund tonn 2014.  Gífurlegur samdráttur hefur verið 
í rækjuveiðum.  Árið 1991 voru rækjuveiðar íslenskra skipa 38 þúsund tonn, en þær náðu síðan 
hámarki 1995 þegar þær voru 76 þúsund tonn.  Frá þeim tíma hefur orðið algjört hrun og voru veiðar 
á rækju á Íslandsmiðum einungis 7 þúsund tonn árið 2014.  

Það hefur vegið nokkuð á móti miklum samdrætti í veiðum á loðnu, þorski og rækju að veiðar hafa 
hafist á nýjum fisktegundum.  Veiðar á kolmunna hófust aftur árið 1995 eftir langt hlé.  Þær náðu 
hámarki 2003 þegar íslensk fiskiskip veiddu 501 þúsund tonn af kolmunna.  Árið 2014 veiddu þau 
síðan 183 þúsund tonn.  Veiðar á makríl hófust að einhverju marki 2008 en þá var aflinn 112 þúsund 
tonn. Aflinn í fyrra var 171 þúsund tonn.  Mikil aukning hefur verið í síldveiðum en endurkoma norsk-
íslensku síldarinnar hefur aukið síldarafla.  Árið 1991 var afli íslenskra skipa af síld 78 þúsund tonn en 
hann var síðan í hámarki 2008 þegar hann var 370 þúsund tonn.  Síldaraflinn hefur síðan minnkað en 
hann var einungis 159 þúsund tonn árið 2014.

Mynd 14 sýnir þróun á afla í tonnum og afla í þorskígildum frá árinu 1950.  Þorskígildi er góður 
mælikvarði á verðmæti mismunandi fisktegunda enda er verðmæti einstakra tegunda sett í samræmi 
við verðmæti þorsks.  Sem dæmi til útskýringar má nefna að þorskígildisstuðull ufsa er nú 0,49.  
Það þýðir að 2,04 tonn af ufsa (1/0,49) samsvara einu tonni af þorski.  Þorskígildi er því einna besti 
mælikvarðinn á verðmæti aflans.  Myndin sýnir vel að afli Íslendinga jókst jafnt og þétt allt til ársins 
1966.  Þá veldur hrun í síldveiðum því að afli minnkar mikið og mælt í þorsígildum minnkar aflinn um 
20% árin þar á eftir.  Síðan tekur við langt tímabil þar sem aflinn eykst jafnt og þétt.  Hámarki nær 
aflinn síðan árið 1981 þegar hann fer yfir 750 þúsund tonn í þorskígildum – enda voru þorskveiðar 
þá í hámarki.    Síðan má segja að aflinn minnki jafnt og þétt á þennan mælikvarða.  Því veldur minni 
þorskafli og minni afli annarra botnfisktegunda eins og t.d. karfa, ýsu og grálúðu.  Aflinn nær síðan 
lágmarki árið 2008 þegar hann er rétt rúmlega 400 þúsund þorskígildi.  Frá þeim tíma hefur aflinn aukist 
nokkuð og var kominn í 690 þúsund þorskígildi árið 2013.  Hafa verður í huga að þorskígildisstuðlarnir 
breytast árlega í samræmi við breytingar á fiskverði.  Aukning í afla frá árinu 2008 er að mestu vegna 
breytingar á þorskígildisstuðlum.  Gildi þorskígildisstuðla fyrir uppsjávarfiska hefur hækkað verulega 
síðustu ár og skýrir það að mestu aukinn afla í þorskígildum.  Myndin sýnir að ef að notaðir eru fastir 
þorskígidisstuðlar, þá hefur aflinn lítið aukist frá árinu 2008.  

Mynd 14. Þróun heildarafla íslenskra fiskiskipa í þorskígildum 1950-2013. Heimild: Háskólinn á Akureyri

Verðmæti útflutnings og verðþróun
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Verðmæti útflutnings og verðþróun
Þrátt fyrir að afli hafi heldur minnkað síðustu áratugi eins og áður var rakið hefur verðmæti hans ekki 
lækkað.  Mynd 15 sýnir þróun á verðmæti útfluttra sjávarafurða frá 1991-2014.  Allar tölur eru á 
verðlagi ársins 2014.  Myndin sýnir að á föstu verðlagi hefur verðmæti útfluttra sjávarafurða aukist um 
20% frá árinu 1991.  Hæst var verðmætið árin 2011-2012 þegar það var rúmlega 280 ma. kr.  Þá fór 
saman góð veiði á helstu uppsjávartegundum auk þess sem afurðaverð var hátt.  Nokkur lækkun var 
síðan árið 2014 enda minnkuðu veiðar á uppsjávarfiski, einkum loðnu, mikið.  

Mynd 15. Þróun á útflutngingsverðmæti sjávarafurða 1991-2014 á verðlagi ársins 2014. Heimild: Hagstofan

Almennt má segja að verð sjávarafurða hafi heldur hækkað síðustu áratugi að nafnvirði en hækkanir 
hafa verið litlar á föstu verðlagi.  Þetta sést þegar mynd 16 er skoðuð en hún sýnir þróun á afurðaverði 
1991-2014 í SDR að nafnvirði.  SDR er skammstöfun á reiknieiningu sem Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn 
notar.  Vægi einstakra mynta í SDR er nú þannig að USD er 45%, EUR 29%, JPY 15% og GBP 11%.  
Mest hefur verð mjöls og lýsis hækkað en það hefur hækkað um 220% á þessu tímabili.  Miklar sveiflur 
hafa verið í þróun verðs á mjöli og lýsi, verðið hækkaði mikið 1996-1998, en þá hækkaði það um 
tæplega 60%.  Lækkaði síðan mikið en hefur farið mjög hækkandi síðustu ár, en frá árinu 2006 hefur 
það hækkað um 54%.  Ástæður meiri hækkana þessa flokks afurða en annarra eru einkum aukin 
eftirspurn eftir mjöli og lýsi í fóður í fiskeldi.

Minnst hækkun hefur verið á rækjuafurðum en þær hafa einungis hækkað um 22% að nafnvirði á 
þessum tíma.  Ástæður lítilla hækkanna á rækju eru meiri veiðar og aukning á rækjueldi.  Því hefur 
framboð rækju aukist mun meira en annarra sjávarafurða sem leitt hefur til minni verðhækkana.  Verð 
á botnfiski hækkaði á þessu tímabili um 24% að nafnvirði.  Verð botnfisks náði hámarki 2008 en 
lækkaði síðan nokkuð í kreppunni þar á eftir.  Það hefur síðan hækkað aftur og er nú svipað og það 
var árið 2008.  Í heildina hefur verð íslenskra sjávarafurða hækkað um 52% í SDR frá árinu 1991 til 
ársins 2015 að nafnverði.  Áætla má að það samsvari um 5% hækkun að raunvirði þegar tekið er tillit 
til verðlagshækkana, sem hafa verið tæplega 2% á ári á SDR reiknieiningunni.
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Mynd 16.  Þróun afurðaverðs sjávarafurða í SDR 1991-2015.  (Heimild: Hagstofan)

Fjöldi starfa
Mikil og samfelld fækkun var í fjölda starfa í íslenskum sjávarútvegi allt til ársins 2008.  Þetta sést vel 
á mynd 17 en hún sýnir þróun á fjölda ársverka í greininni.  Í árbyrjun 1991 unnu 14.200 manns í 
atvinnugreininni og voru 6.200 starfandi við fiskveiðar og 8.000 við fiskvinnslu.  Við sjávarútveg störfuðu 
þá 10,4% af íslensku vinnuafli.  Fjöldi starfa náði hámarki árin 1995-1996 þegar 16.000 ársverk voru 
unnin í greininni.  Árið 2008 unnu einungis 7.300 manns í íslenskum sjávarútvegi og störfuðu þá 
einungs 4,1% af íslensku vinnuafli þar.  Á þessum tíma fækkaði því starfandi fólki í atvinnugreininni um 
49%, 61% fækkun var í fiskvinnslu en 32% fækkun á sjómönnum.  Viðsnúningur hefur síðan verið frá 
2008.  Sjómönnum hefur lítið fjölgað en hins vegar hefur þeim fjölgað sem vinna við fiskvinnslu um 
rúmlega 60%.  Árið 2014 störfuðu um 9.100 í íslenskum sjávarútvegi sem þá samsvaraði 5,1% af 
íslensku vinnuafli.  
Ólíklegt er að þessi fjölgun starfa í greininni sem verið hefur frá 2008 haldi áfram.  Vöxturinn hefur 
verið vegna strandveiða og uppgangs í íslenskum uppsjávariðnaði.  Þróun strandveiða og aðstæður 
á mörkuðum hafa því umtalverð áhrif á atvinnusköpun í greininni, a.m.k. til skemmri tíma litið. Þessu
til viðbótar munu tækniframfarir líklega valda því að sú þróun sem verið hefur síðustu áratugi og 
hefur leitt af sér fækkun starfa í sjávarútveg, haldi áfram, þó með minni hraða en áður, enda fari aflinn 
ekki lengur minnkandi.  Því er álitamál að hve miklu leyti íslenskur sjávarútvegur verði drifkraftur í 
fjölgun starfa og vexti atvinnulífs á landsbyggðunum næstu árin, komi ekki til nýjar leiðir til að auka 
verðmætasköpun í greininni.
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Mynd 17.  Þróun á fjölda ársverka í íslenskum sjávarútvegi 1991-2014.  Heimild: Hagstofan

Stærð flotans
Afli íslenskra fiskiskipa hefur farið minnkandi og því má gera ráð fyrir að stærð fiskiskipaflotans hafi 
minnkað líka.  Sú hefur líka verið raunin eins og sést á mynd 18 en hún sýnir þróun á stærð skipaflotans 
1999-2014.  Myndin sýnir að á þessum tíma hefur stærð skipastólsins mæld í brúttótonnum minnkað 
um 18,5% en 8,5% ef samanlagt afl aðalvéla er tekið saman.   Fjöldi fiskiskipa var 1.976 árið 1999 en 
var kominn niður í 1.685 árið 2014 sem gerir 14,7% fækkun

Mynd 18.  Þróun á stærð skipaflotans samanlagt í brúttótonnum og afli aðalvéla í kW 1999-2014.  Heimild: 
Hagstofan

Þegar fækkun skipa er sett í samhengi við minni afla eru niðurstöðurnar áhugaverðar.  Afli íslenskra
skipa lækkar um 11% í þorskígildum árin 1999-2014.  Fækkun skipa, í fjölda, í brúttólestum og vélarafli 
er því í góðu samræmi við minni afla. 
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Arðsemi
Yfirleitt hefur íslenskur sjávarútvegur verið arðsamur þótt oft hafi verið undantekningar.  Almennt 
hefur arðsemi íslensks sjávarútvegs aukist á síðustu árum en það á sérstaklega við um fiskvinnsluna 
þar sem arðsemin hefur aukist mikið.  Arðsemi veiðanna hefur einnig aukist en ekki eins mikið.  Mynd 
19 sýnir þróun á hagnaðarhlutfalli (hagnaður/tekjur) og EBITDA hlutfalli (EBITDA/tekjur) veiðanna 1997-
2013.  Eins og myndin sýnir var enginn hagnaður af veiðunum árin 1997-2001.  Eftir það batnaði 
afkoman nokkuð.  Árið 2008 er þó sérstakt en þá var tap útgerðarinnar yfir 100% af tekjum.  Ástæður 
þessa eru mjög óhagstæðir fjármagnsliðir en mikið gengisfall krónunnar olli því að fjármagnsgjöld 
voru meira en 120% af tekjum þetta ár.  Það er vegna þess að lang stærstur hluti skulda íslenskrar 
útgerðarfyrirtækja er í erlendum gjaldmiðlum en ársreikningar eru yfirleitt í íslenskum krónum.  Síðan þá 
hefur afkoma útgerðarinnar verið stöðug og góð og hagnaður hefur að jafnaði verið 13,7% af tekjum 
frá árinu 2009.  

Mynd 19.  Þróun EBITDA hlutfalls (EBITDA/Tekjur) og hagnaðarhlutfalls (Hagnaður/Tekjur) útgerðarinnar 1997-
2013.  Heimild: Hagstofan.

Betri mælikvarði á rekstur útgerðarinnar er þróun EBITDA hlutfallsins.  Þetta hlutfall sýnir hversu mikið 
er hlutfallslega eftir af tekjum þegar búið er að greiða alla almenna rekstraliði eins og: laun, veiðarfæri, 
olíu og veiðigjald en veiðigjald flokkast til gjalda og lækkar því EBITDA fyrirtækjanna.   Þetta hlutfall 
hefur aðeins hækkað frá árinu 1997 en þá var það 17,0% en það var komið í 20,1% árið 2013.  
Þetta er mjög góður árangur ef haft er í huga að næst stærsti kostnaðarliður útgerðarinnar, olía, hefur 
hækkað mikið á þessum tíma.  Árið 1997 var kostnaður við olíu 8,1% af tekjum en hann var kominn 
í 10,9% árið 2013.  Önnur gjöld útgerðarinnar hafa hækkað mikið.  Inn í þeim eru veiðigjöld stærsti 
kostnaðarliðurinn en Hagstofan flokkar veiðigjöld með öðrum gjöldum.  Önnur gjöld voru 7,4% af 
tekjum árið 1997 en voru komin í 16,2% árið 2013.  Árið 2013 greiddi útgerðin 9,8 ma. kr. í veiðigjöld 
sem var þá 6,2% af tekjum útgerðarinnar.  Ekki voru greidd veiðigjöld árið 1997 en þá var greitt gjald 
í Þróunarsjóð sjávarútvegsins og önnur gjöld sem þá námu 942 millj. kr. sem var þá 1,6% af tekjum.  
Kostnaður vegna gjalda ríkisins hafa aukist mikið á þessum tíma eða sem samsvarar um 4,6% tekjum 
útgerðarinnar.  Því er athyglisvert að framlegð útgerðarinnar (EBITDA hlutfall) hefur hækkað á þessum 
tíma þrátt fyrir þennan kostnaðarauka.  

En í hvaða kostnaðarliðum hefur útgerðin náð að hagræða?  Þegar tölur Hagstofunnar eru skoðaðar 
þá hafa allir kostnaðarliðir nema olía og gjöld (veiðigjöld) lækkað hlutfallslega.  Laun sem er langstærsti 
kostnaðarliður útgerðarinnar hefur lækkað um rúmlega 4 prósentustig á þessum tíma.  Kostnaður við 
veiðarfæri, viðhald og stjórnun hefur einnig lækkað verulega hlutfallslega.  Því má segja að útgerðin 
hafi náð miklum árangri í hagræðinu og hafi hækkað framlegð þrátt fyrir mikla hækkun olíuverðs og 
veiðigjalda.



Haustráðstefna Íslenskra verðbréfa 2015

27

Afkomubati vinnslunnar er mun meiri en útgerðarinnar.  Það sést vel þegar að mynd 20 er skoðuð.  
Lítill hagnaður var af vinnslunni allt til ársins 2001.  Síðan skánaði afkoman en undantekning er árið 
2008 þegar mikið gengistap olli því að tap var um 38% af tekjum.  Tapið var tilkomið, eins og raunin 
var hjá útgerðinni, vegna gengistaps á langtímaskuldum í erlendum gjaldmiðlum.  Athygli vekur að tap 
er hlutfallslega minna hjá vinnslunni árið 2008 en skýringin á því er sú að fiskvinnslan er hlutfallslega 
minna skuldsett en útgerðin.  Frá árinu 2009 hefur afkoman verið góð og hagnaður fiskvinnslunnar 
verið að meðaltali 11,2% af tekjum.  

Mynd 20.  Þróun EBITDA hlutfalls (EBITDA/Tekjur) og hagnaðarhlutfalls (Hagnaður/Tekjur) fiskvinnslunnar 1997-
2013.  Heimild: Hagstofan.

Þegar þróun EBITDA hlutfalls fiskvinnslunnar er skoðuð sést mikill rekstrarbati vinnslunnar vel.  Árin 
1997-2007 var EBITDA hlutfall vinnslunnar að meðaltali 9,6%.  Eftir það hefur þetta hlutfall hækkað 
mikið en það var að meðaltali 17,9% árin 2009-2013.  Þetta er gríðarmikil hækkun í atvinnugrein 
sem byggir á lítilli framlegð.  En í hverju felst þessi rekstrarbati?  Hvaða kostnaðarliðir hafa lækkað?  
Langstærsti kostnaðarliður fiskvinnslunnar er kostnaður við hráefni.  Árið 1997 var hráefnishlutfall 
(hráefniskostnaður/tekjur) fiskvinnslunnar 56,6% en það hafði lækkað niður í 54,6%.  Launakostnaður 
sem er næst stærsti kostnaðarliðurinn lækkaði mun meira eða úr 16,9% í 12,4% á þessum tíma.  
Aðrir kostnaðarliðir lækka nær allir hlutfallslega.  Því hefur afkoma vinnslunnar batnað mikið á þessum 
tíma – og meira en hjá útgerðinni.  Ástæður þessa bata eru mikil hagræðing, fækkun fiskvinnsla, meiri 
sérhæfing, betra val markaða og aðrar aðgerðir sem bætt hafa afkomuna.  Auk þessa skiptir máli að 
raungengi krónunnar hefur verið lágt frá árinu 2008 og því hefur launakostnaður verið lágur.  

Þróun efnahags og fjárhagsstaða
Miklar sviptingar hafa verið í þróun efnahags íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja síðustu árin.  Efnahagurinn 
stækkaði mjög mikið allt fram til ársins 2008, en hefur minnkað mikið síðan.  Mynd 21 sýnir þróun á 
nettóskuldum greinarinnar árin 1997-2013 og eru allar tölur á verðlagi ársins 2013.  Nettóskuldir eru 
heildarskuldir að frádregnum veltufjármunum.  Að auki sýnir myndin þróun eiginfjárhlutfalls (eigið fé/
eignir).  Myndin sýnir áhugaverða þróun.   Árin 1997-2004 eru litlar breytingar á nettóskuldum íslensks 
sjávarútvegs – og eru þær rúmlega 200 ma. kr. á verðlagi ársins 2013 allt þetta tímabil.  Eiginfjárhlutfall 
atvinnugreinarinnar er einnig stöðugt - á bilinu 25-30%.  Síðan er eins og „fjandinn verði laus“ og 
aukast skuldir greinarinnar gríðarlega árin 2005-2008.  Þær ná hámarki í árslok 2008 þegar þær fara 
í nær 600 ma. kr.  Ástæður þessarar aukningar skulda eru miklar fjárfestingar í aflaheimildum en árin 
2004-2008 er tvöföldun á eignfærðum aflaheimildum í bókaldi fyrirtækjanna.  Auk þessa aukast skuldir 
vegna ýmissa fjárfestinga sem oft voru ótengdar sjávarútvegi.  
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Mynd 21.  Þróun nettóskulda (heildarskuldir-veltufjármunir) íslensks sjávarútvegs 1997-2013 á verðlagi ársins 
2013 (vinstri ás) og þróun eiginfjárhlutfalls (hægri ás).  Heimild: Hagstofan.

Myndin sýnir að allt eigið fé atvinnugreinarinnar hverfur árið 2008 þegar íslenskur sjávarútvegur skilar 
miklu bókfærðu tapi sem einkum er vegna mikils gengistaps á skuldum í erlendri mynt.  Frá þeim tíma 
hefur eigið fé byggst hratt upp og árið 2013 var eiginfjárhlutfall atvinnugreinarinnar komið í fyrra horf og 
nálgaðist 30%.  Frá 2008 hafa nettóskuldir greinarinnar lækkað hratt.  Þær hafa farið úr tæplega 600 
ma. kr. niður í 275 ma. kr. árið 2013.  Skuldalækkunin er einkum tilkomin vegna mjög góðrar afkomu og 
mikillar fjármunamyndunar sem notuð hefur verið til að greiða niður skuldir.  Að auki hafa fjárfestingar 
verið litlar og hafa þær verið langt undir eðlilegri endurnýjun skipa, húsnæðis og tækjabúnaðar.  Auk 
þessa hafa dómar í gengismálum og afskriftir skulda félaga sem höfðu óviðráðanlega skuldastöðu 
stuðlað að lækkun skulda.  

Sú kennitala sem er mest notuð, og segir skýrustu sögu um þróun á skuldastöðu greinarinnar er 
kennitalan nettóskuldir/EBITDA.  Þessi kennitala segir okkur því gróft til tekið hversu mörg ár fyrirtæki 
væri að greiða uppi skuldir ef allir fjármunir sem reksturinn byggi til færi til greiðslu skulda og engar 
vaxtagreiðslur væru.  Almennt er talið að hjá góðum fyrirtækjum með traustan fjárhag þá sé þessi 
kennitala undir 4,0 en ef hún er komin yfir 10,0 þá sé skuldastaðan óviðráðanleg.  Misjafnt er þó eftir 
atvinnugreinum hversu há þessi kennitala má vera.  Í atvinnugreinum þar sem lítil endurfjárfestinga
þörf er til staðar og félög búa við lágan fjármagnskostnað þá má þessi kennitala vera hærri.  Hvorugt 
á nú við um íslenskan sjávarútveg og því eru þessi mörk sem áður voru nefnd vel við hæfi.  Mynd 22 
sýnir þróun á þessari kennitölu fyrir íslenskan sjávarútveg í heild.  Árið 1997 voru nettóskuldir/EBITDA 
5,2 hjá atvinnugreininni en þessi kennitala var síðan hagstæðust árið 2001 þegar hún náði lágmarki 
í 3,6.  Í árslok 2008 var þessi kennitala komin í 9,8 og skuldastaða greinarinnar í heild mjög slæm.  
Síðan þá hefur staðan lagast mikið og var þessi kennitala komin í 3,8 í árslok 2013 og skuldastaða 
greinarinnar í heild því orðin góð.

Þessar fjárfestingar voru að mestu með lánsfé í erlendri mynt.  Að lokum leiðir gengisfall krónunnar árið 
2008 til þess að skuldir fyrirtækjanna, mældar í íslenskum krónum, ná hámarki þetta ár.  
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Mynd 22.  Þróun nettóskulda/EBITDA íslensks sjávarútvegs 1997-2013.  Heimild: Hagstofan.

Nú vaknar sú spurning hver staða einsakra fyrirtækja er og hvort samhengi sé á milli stærðar þeirra 
og afkomu.  Tafla 6 sýnir fjárhagsstöðu 200 stærstu sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi árið 2013.  
Fyrirtækjunum er raðað eftir stærð og er sá mælikvarði sem notaður á stærð er kvóti félaganna í 
þorskígildum.  Taflan sýnir miðgildi þessara kennitalna.  Almennt sýnir taflan góða fjárhagsstöðu 
fyrirtækjanna.  Þetta á einkum við um stærstu og minnstu félögin.  Minnstu félögin (félög 101-200 
í stærð skv. kvótaúthlutun) eru flest skuldlítil enda eru kennitalan nettóskuldir/EBITDA undir 1,0.  
Miðgildi eiginfjárhlutfalls er 26% og miðgildi nettóskulda á hvert þorskígild eru lágar.  Fjárhagsstaða 
stærstu félaganna er einnig góð.  Kennitalan nettósk/EBITDA er 4,2, bókfært eiginfjárhlutfall er gott, 
greiðslustaðan er góð eins og sést á viðunandi veltufjárhlutfalli og nettóskuldir á þorskígildi eru ekki 
háar.  Fjárhagstaða millistóru félaganna er slökust.  Skuldastaða margra er þar erfið og óviðráðanleg
hjá einhverjum.  Bókfært eigið fé er lágt en hafa verður í huga að bókfært eigið fé gefur oft ekki til kynna 
góða mynd af raunverulegri eiginfjárstöðu félaganna enda virði aflaheimilda oft langt undir markaðsvirði 
í bókhaldi félaganna. 

Tafla 6.  Miðgildi helstu kennitalan íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 2013.  Heimild:  Creditinfo.

Fjárfestingar
Fyrirsjáanlegar eru miklar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi.  Þær verða einkum í skipum en einnig í 
vinnslu og búnaði.  Íslenski fiskiskipaflotinn er nú orðinn mjög gamall og hefur elst hratt síðustu áratugi.  
Mynd 23 sýnir þróun á meðalaldri flotans 1999 til ársins 2014.  Myndin sýnir að flotinn hefur elst mjög 
mikið á þessum tíma.  Á 15 árum hefur meðalaldur flotans farið úr 18 í 27 ár.  Það þýðir að í raun hefur 
sáralítil endurnýjun orðið á þessum tíma.  Aukinn meðalaldur hefur verið mestur á togurum en minni 
á vélskipum.  
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Mynd 23.  Þróun meðalaldurs íslenska fiskiskipaflotans 1999-2014.  Heimild: Hagstofan.

Því er ljóst að mikil uppsöfnuð endurnýjunarþörf er í íslenska fiskiskipaflotanum.  Flotinn er orðinn það 
gamall að meðalaldur hans getur ekki hækkað mikið meira.  Skipin eru orðin óhagkvæm, þarfnast 
mikils viðhalds og eyða meiri olíu en nýrri og hagkvæmari skip.  Miðað við kostnað við nýsmíðar, þá 
er ljóst að árlega þarf að fjárfesta fyrir 15-20 ma. kr. í fiskiskipum til að viðhalda núverandi skipakosti.  
Fjárfesta þarf nokkuð í vinnslubúnaði og tækjum – en þær fjárfestingar eru minni en í skipunum.  Miðað 
við kostnað við endurnýjun tækjabúnaðar o.fl. má ætla að árleg fjárfestingarþörf íslenskrar fiskvinnslu 
sé á bilinu 5-7 ma. kr. á næstu árum.  Varlegt mat er því að samtals verði árleg fjárfesting íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja næstu árin á bilinu 20-27 ma. kr.   Því má áætla að fram til ársins 2020 muni 
greinin fjárfesta fyrir a.m.k. 100 ma. kr. 

Samantekt - sjávarútvegur
Íslenskur sjávarútvegur er undirstöðuatvinnuvegur landsins og kjölfesta margra byggða á Íslandi.  
Gengi hans hefur því mikil áhrif á atvinnu, þróun samfélags og byggðar á landsbyggðunum.  Síðustu 
áratugi hefur verið ákveðin stöðnun í greininni.  Sú stöðnun hefur verið vegna samdráttar í afla en mikil 
þróun hefur verið í veiðum, vinnslu og markaðssetningu.   Útflutningsverðmæti hefur aukist nokkuð 
þrátt fyrir minni afla.  Það er góður árangur einkum vegna þess að litlar raunhækkanir hafa orðið á 
verði sjávarafurða fyrir utan miklar hækkanir á uppsjávarafurðum – einkum mjöli og lýsi.  Mikil fækkun 
starfa var í atvinnugreininni allt til ársins 2008.  Þessi fækkun var einkum vegna hagræðingar og 
minni afla.  Mörg byggðalög hafa orðið illa fyrir barðinu á þessari fækkun starfa.  Þetta á einkum við 
um þau landsvæði sem byggt hafa mikið á veiðum- og vinnslu á bolfiski og rækju.  Frá árinu 2008 
hefur störfum fjölgað aðeins einkum í fiskvinnslu.  Ólíklegt er þó að sú þróun haldi áfram enda muni 
áframhaldandi framfarir í tækni og frekari hagræðing leiða til þess að líklega fækkar eitthvað störfum í 
atvinnugreininni – þó fækkun starfa verði ekki eins mikil og verið hefur síðustu áratugi.

Afkoma íslensk sjávarútvegs hefur farið batnandi.  Þetta á einkum við um vinnsluna en þar hefur 
framlegð greinarinnar aukist mikið.  Bætt afkoma vinnslunnar er vegna tækniþróunar og hagræðingar.  
Auk þessa skiptir betri markaðsetning verulegu máli.  Einnig hefur meiri samþætting veiða og vinnslu 
þau áhrif að hagnaður færist frá útgerðinni til vinnslunnar.   Afkoma útgerðarinnar hefur einnig batnað 
en þó ekki eins mikið og vinnslunnar.  Fyrir því eru nokkrar ástæður. 



Haustráðstefna Íslenskra verðbréfa 2015

31

Kostnaður við olíu sem er næst stærsti kostnaður útgerðarinnar hefur hækkað mikið sem hefur 
haft mikil áhrif á framlegð greinarinnar.  Gjöld til ríkisins hafa aukist mjög mikið.  Þar eru mikilvægust 
veiðigjöld sem hafa haft mikil áhrif á framlegð útgerðarinnar.  Þrátt fyrir þetta hefur útgerðin náð að 
halda góðri framlegð með mikilli hagræðingu.  Efnahagsleg staða íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 
hefur batnað mikið síðustu ár.  Allt bókfært eigið fé atvinnugreinarinnar hvarf árið 2008 en síðan þá 
hefur það byggst hratt upp samhliða góðri afkomu greinarinnar.   Almennt eru stærstu og minnstu 
fyrirtækin sterk fjárhagslega.  Fyrirtæki af millistærð eru hins vegar skuldugri og skuldir sumra þeirra 
enn of miklar.

Fyrirsjáanlegar eru miklar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi á næstu árum.  Fiskiskipastóllinn er 
gamall og þarfnast endurnýjunar og einnig þarf að endurnýja húsnæði og tæknibúnað.  Varlegt mat er 
að árlegar fjárfestingar íslensks sjávarútvegs verði á bilinu 20-27 ma. kr. næstu árin.  Þessar fjárfestingar 
munu leiða til betri nýtingar og meðhöndlunar afla og lækkunar á kostnaði einkum kostnaði vegna olíu 
og viðhalds.

Fyrirsjáanlegt er að íslenskur sjávarútvegur verði áfram kjölfesta í íslensku efnahagslífi.  Hann verður 
áfram mikilvæg atvinnugreinin á landsbyggðunum og þróun hans mun hafa mikil áhrif á þróun byggðar.  
Ekki er fyrirsjáanleg veruleg fjölgun starfa, nema til komi nýjar leiðir til aukinnar verðmætasköpunar.  
Í heildina eru horfur í atvinnugreininni þó góðar og líklegt að íslenskur sjávarútvegur verður áfram 
mikilvægur burðarás í atvinnulífi landsbyggðanna.
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Ferðaþjónustan: Mótorinn sem dregur vagninn
Gífurlegur vöxtur ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur ekki farið fram hjá neinum.  Þessi atvinnugrein sem 
áður skipti fremur litlu og margir litu á sem einhverskonar „krútt hobby“ er núna orðin mikilvægasta 
atvinnugrein landsins.   Mikilvægi atvinnugreinarinnar sést best á því að ferðaþjónustan er nú talin 
standa undir verulegum hluta að gjaldeyristekjum þjóðarbúsins og áætlað er að um 9,4% af íslensku 
vinnuafli vinni beint við ferðaþjónustu.   Þessi vöxtur hefur verið mikill og óvæntur.  Fáir hefðu spáð því 
fyrir 20 árum að aðalatvinnuvegur Íslendinga yrði ferðaþjónusta og yfir 1 milljón ferðamanna kæmu 
árlega til landsins.
Í þessum kafla er farið yfir íslenska ferðaþjónustu og mikilvægi hennar.  Þróun hennar er rakin og reynt 
að spá fyrir um framhaldið.  Farið er yfir stöðu hennar, þróun í fjölda ferðamanna,  þróun á gistingu, 
árstíðasveiflu greinarinnar og fjölda starfsmanna.  Farið er yfir þróun í rekstri og efnahag greinarinnar.  
Lögð er áhersla á landsbyggðirnar og stöðu ferðaþjónustunnar þar.
Tilgangur þessa kafla er að meta stöðu ferðaþjónustunnar þá sérstaklega landsbyggðunum.  Svara á 
þeirri spurningu hvort ferðaþjónustan geti orðið áfram orðið sú driffjöður í vexti byggðar og atvinnulífs 
og hún hefur verið síðustu ár.  Hver afkoman sé og hver þörfin sé á frekari fjárfestingum í ferðaþjónustu 
á landsbyggðunum.

Vöxturinn 
Besti mælikvarðinn á vöxtinn í ferðaþjónustunni er fjöldi þeirra ferðamanna sem koma til landsins. 
Mynd 24 sýnir fjölda komufarþega með flugi og skipum en á myndina vantar farþega skemmtiferðaskipa.  
Myndin sýnir þróun á fjölda ferðamanna til landsins 1980-2014.  Vöxturinn hefur verið gífurlegur, 
sérstaklega síðustu ár, en í raun hefur verið mikill vöxtur allt þetta tímabil.  Árið 1980 voru ferðamenn 
tæplega 66 þúsund en árið 2014 voru þeir um 998 þúsund.  Á 34 árum gerir þetta að meðaltali 8,3% 
vöxt á ári ef vöxturinn er mældur með faldmeðaltali (e. geometric mean).  

Mynd 24.  Fjöldi ferðamanna á Íslandi (komufarþegar skipa og flugfélaga) 1980-2014.  Heimild:  
Ferðamálastofa.

Áhugavert er að skoða árlegan vöxt ferðamanna eftir tímabilum.  Mynd 25 sýnir árlegan vöxt ferðamanna 
eftir áratugum.  Myndin sýnir að vöxturinn hefur verið nokkur jafn allt þetta tímabil en síðustu ár skera 
sig nokkuð úr með tæplega 20% meðalvexti á ári.  Minnstur var vöxturinn á áttunda áratug síðustu 
aldar þegar hann var rúmlega 2% á ári.  Vöxturinn var svipaður á níunda og tíunda áratugnum eða 
tæplega 8% á ári.  Heldur hægði á vextinum í byrjun þessarar aldar en frá 2010 hefur vöxturinn verið 
gífurlegur. 
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Mynd 25.  Árlegur meðalvöxtur ferðamanna á Íslandi (komufarþega skipa og flugfélaga) 1970-2014.  Heimild:  
Ferðamálastofa.

Þegar tímabilið 1980 til 2014 er skoðað nánar hefur ferðamönnum einungis fækkað fimm ár, þ.e. árin: 
1992, 2001, 2002, 2009 og 2010.   Fækkun ferðamanna var yfirleitt lítil þessi ár en mest fækk-un var 
árið 2002 þegar ferðamönnum til Íslands fækkaði um 6,2%.   Þessi ár eiga eitt sammerkt, en kreppa 
var í helstu nágranna  og viðskiptalöndum Íslendinga öll þessi ár, enda er sterkt samband milli vaxtar 
ferðamannaiðnaðarins og gangs efnahagslífsins. 

En hvernig er þessi vöxtur í alþjóðlegum samanburði?  Mynd 26 sýnir vísitölu fjölda ferðamanna á 
Íslandi í samanburði við fjölda ferðamanna í heiminum 1995-2014.  Hún sýnir vel að vöxturinn hefur 
verið miklu meiri á Íslandi en í heiminum.  Vöxturinn á Íslandi var að meðaltali 9,1% en 4,1% í alþjóðlegri 
ferðaþjónustu þessi ár.  Eins og myndin sýnir var vöxtur ferðaþjónustunnar á Íslandi svipaður og 
erlendis 1995 til 2002 en þá skilja leiðir.  Síðan þá hefur vöxturinn verið mun meiri hér á landi, en frá 
árinu 2002 hefur vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu verið að meðaltali 11,2% á ári en 4,1% á alþjóðavísu.  
Í framhaldi af þessu má spyrja er marktækt samhengi í árlegum vexti ferðamanna á heimsvísu og fjölgun 
ferðamanna á Íslandi?  Þetta tímabil (1995-2014) er jákvætt samhengi á milli fjölgunar ferðamanna 
á Íslandi og erlendis.  Fylgnin er jákvæð, þ.e. þau ár sem vöxtur er erlendis, er líklegra að vöxtur sé 
á Íslandi.  Sama á við um samdrátt en samdráttur verður frekar þau ár á Íslandi þegar samdráttur er 
á alþjóðlegum ferðamarkaði.  Þó eru þessi tengsl ekki tölfræðilega marktæk, enda tímabilið of stutt, 
og punktar gagnaseríunnar of fáir (þeir eru einungis 19) til að möguleiki sé á marktæku sambandi.  
Þrátt fyrir það má fullyrða að samhengi sé á milli fjölgunar ferðamanna á Íslandi og í heiminum og 
áframhaldandi stækkun markaðsins erlendis muni koma íslenskum ferðaiðnaði til góða. 
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Mynd 26.  Vísitala fjölda ferðamanna á Íslandi og heiminum 1980-2014.  Heimild:  Ferðamálastofa og UNWTO.

Heldur vöxturinn áfram?
Nú má spyrja mun þessi vöxtur halda áfram?  Ef svarið við spurningunni er já hversu mikill verður hann?  
Almennt hafa sérfræðingar vanmetið vöxt íslenskrar ferðaþjónustu síðustu árin.  Vöxturinn hefur verið 
meiri en gert var ráð fyrir.  Mikill aukning í fjölda ferðamanna er af nokkrum ástæðum.  Mestu skiptir 
meiri sýnileiki landsins en í kjölfar mikillar fjölmiðlaumfjöllunar er landið orðið þekktur áfangastaður.  
Ísland er öðuvísi en aðrir áfangastaðir og er orðinn staður sem margir vilja koma til allavegana einu sinni 
á ævinni.  Aukið framboð á ódýru flugi er þó mikilvægasti þátturinn.  Almennt kjósa ferðamenn að fara 
til þeirra staða sem bjóða upp á beint flug.  Talið er að ferðamannastraumurinn aukist 2-6 falt til Íslands 
frá svæðum sem bjóða upp á beint flug í fyrsta skipti.  Því eru góðar og auðveldar flugsamgöngur og 
áframhaldandi vöxtur í flugi og fjölda áfangastaða lykilatriði í aukningu í fjölda ferðamanna til landsins.

Því bendir allt til þess að vöxtur muni halda áfram þó að 20% vöxtur muni ekki verða til lengdar.  Flestir 
sem spá fyrir um þróun ferðaþjónustunnar ganga yfirleitt út frá því að vöxtur í fjölda ferðamanna 
leiti fljótlega í þann langtímavöxt sem hann hefur verið síðustu áratugi.  Hver þessi langtímavöxtur 
hefur verið er umdeilanlegt en oft hefur verið miðað við 7,0% vöxt, þó að langtímavöxtur í komum 
ferðamanna til Íslands hafi verið 8,3% árin 1980-2014.  
 
Alþjóða ferðamálaráðið (UNWTO) gefur út ítarlega spá um þróun ferðamanna á heimsvísu.  Það 
áætlar að heildarfjöldi ferðamanna hafi verið 1.133 millj. árið 2014.  Langstærsti ferðamarkaðurinn 
er Evrópa með rúmlega 51% af komufarþegum það ár.  Næst stærsti markaðurinn er síðan Asía 
og Kyrrahafið með rúmlega 23% af komufarþegum.  Ameríka er þar á eftir með um 16%.  Afríka og 
Miðausturlönd reka síðan lestina en á báðum svæðum er fjöldi ferðamanna undir 5% af heildarfjölda 
heimsins.  Íslenski ferðamarkaðurinn er mjög lítill í alþjóðlegum samanburði.  Hann er einungis 0,09% 
af heimsmarkaðnum og skiptir því litlu máli.  Markaðurinn er því risastór og markaðshlutdeild Íslands 
sáralítil í hinum evrópska ferðamarkaði.

Eins og sést í töflu 7 þá hefur verið góður vöxtur í alþjóðlegum ferðaiðnaði síðustu áratugi.  Ef árin 
2005-2014 eru skoðuð var vöxtur í heiminum að meðaltali 3,8% á ári.  Mestur var vöxturinn í Asíu en 
minnstur á stærsta markaðnum þ.e. í Evrópu.  Þetta er þó miklu minni vöxtur en á Íslandi.  Alþjóða 
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ferðamálaráðið reynir að áætla vöxt í ferðamannaiðnaðinum næstu áratugina.  Ráðið gerir ráð fyrir að 
árlegur vöxtur í heiminum verði 3,8% fram til 2020 en heldur dragi svo úr honum og áratuginn þar á 
eftir er gert ráð fyrir 2,9% vexti.  Nýmarkaðslönd munu samkvæmt spánni draga vagninn, enda verður 
vöxtur þar mun meiri en í þróuðum löndum.  Athygli vekur að spáin gerir ráð fyrir að vöxturinn verði 
minnstur í Evrópu enda markaðurinn þar þróaðastur auk þess sem hagvaxtahorfur þar eru lakari en á 
öðrum landssvæðum.

Tafla 7.  Yfirlit yfir vöxt í fjölda farþega 1980-2014 og spár um vöxt til 2030.  Heimild: UNWTO

Talað er um að lönd fari í gegnum fjóra fasa við uppbyggingu og þróun ferðaiðnaðarins.  Uppbyggingu, 
mikinn vöxt, stöðnun og svo hnignum.  Hins vegar þegar skoðaðar eru tölur alþjóða ferðamálaráðsins 
um fjölda ferðamanna í einstaka löndum, þá er erfitt að koma auga á lönd þar sem ferðaiðnaðurinn 
er í hnignun, af því hann er kominn of langt áfram í þróuninni, og sé kominn í hnignunarfasann.  Í 
stærstu og þróuðustu ferðamannalöndum Evrópu er enn vöxtur.  Til dæmis jókst fjöldi ferðamanna til 
Spánar um 23,4% árin 2010-2014.  Í Bretlandi var vöxturinn 15,2%, vöxturinn var 11,3% á Ítalíu og í 
Frakklandi var hann 7,8% á þessu tímabili.  

Þau lönd þar sem ferðamönnum fer fækkandi eiga það sameiginlegt að þau hafa lent í vandræðum 
vegna öryggismála, í þeim er stríð og ferðamenn telja sig ekki örugga.  Ef skoðuð eru þau lönd þar 
sem ferðaþjónusta er fremur stór (meira en 1 millj. ferðamenn á ári) þá er mest hlutfallsleg fækkun 
ferðamanna 2010-2014 í Úkraínu þar sem ferðamönnum fækkar um 40,0%, í Líbanon en þar fækkar 
um 37,5%, í Egyptalandi þar sem fækkunin er 31,5% og í Jórdanía en þar er fækkun um 5,0%.

Ef við horfum til granna okkar, Norðurlandanna og Írlands, þá er ákveðin stöðnun á þeim mörkuðum 
og fremur lítil fjölgun ferðamanna.    Ferðamönnum fjölgaði einungis um 0,9% í Svíþjóð 2010-
2013 og fækkun var um 2,1% á sama tíma í Danmörku.  Góður vöxtur hefur hins vegar verið í 
ferðamannaiðnaðinum á Írlandi en þar fjölgaði ferðamönnum um 15,8% árin 2010-2013.  

En hver er framtíðin í íslenskri ferðaþjónustu – verður vöxtur áfram og hversu mikill?   Allar spár um 
þróun á fjölda ferðamanna eru háðar mikilli óvissu.   Í greiningu á ferðaþjónustunni frá mars á þessu ári 
er því spáð að vöxturinn í fjölda ferðamanna á næsta ári verði 15,0% en fari síðan niður í langtímavöxt 
sem sé 8,0%.  Í annarri spá frá september 2014 er því spáð að vöxtur ferðamanna yrði 13,7% árið 
2015, 12,6% árið 2016 og 10,6% árið 2017.  Sú spá er líklega of varfærin enda gerði hún einungis ráð 
fyrir 1,3 milljónum ferðamanna 2017.  Í þriðju spánni er ekki spáð fyrir um þróun á fjölda ferðamanna, 
heldur segir einungis í nýjust greiningu sinni frá mars 2015 að gert sé ráð fyrir að fjöldi ferðamanna 
muni vaxa um 23% í ár.

Þessar spár byggja á nokkrum staðreyndum. Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið um 20% á ári 
frá árinu 2010.  Þessi vöxtur hefur verið vegna aukins sýnileika landsins, og hefur miklu meira framboð 
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af ódýru flugi verið lykilatriði.  Auk þessa hefur lækkun á raungengi krónunnar haft jákvæð áhrif og bætt 
samkeppnisstöðu landsins.  Því er ljóst að landið er í vaxtarfasa en óvíst er hvenær stöðnun – sem 
kæmi fram í hægum vexti – verður.  Langtímavöxtur greinarinnar, á Íslandi, frá árinu 1980 hefur verið 
um 8,3% að meðaltali á ári.   Langtímavöxtur ferðaþjónustu í heiminum er áætlaður 3,8% á ári fram til 
2020 og er gert ráð fyrir að hann lækki niður í 2,9% eftir það.  Því er eðlilegt að setja fram þrjár spár um 
þróun í fjölda ferðamanna fram til ársins 2020.  Bjartsýna spá, líklega spá og svartsýna spá.  Líklega 
spáin gerir ráð fyrir að vöxturinn á næsta ári verði heldur lægri en verið hefur síðustu ár eða 15%.   Eftir 
það fari árlegur vöxtur í langtímameðaltalið og verði 8,3% á ári.  Niðurstaða þessa er að árið 2020 verði 
fjöldi ferðamanna á Íslandi (án skemmtiferðaskipa) rétt undir 1,9 milljónum.  Bjartsýna spáin gengur 
út frá því að „ferðamannasprengjan“ haldi áfram næstu 3 ár með um 20% árlegum vexti, en eftir það 
fari vöxturinn í langtímameðaltalið sem hefur verið 8,3% á ári.  Niðurstaða þessa er að árið 2020 fari 
fjöldi ferðamanna vel yfir 2,4 milljónir.  Svartsýna spáin gerir síðan ráð fyrir því að vöxturinn fari strax í 
langtímameðaltalið 8,3% næsta á og verði það áfram í 2 ár.  Síðan verði vöxturinn í samræmi við spár 
um vöxt ferðaþjónustunnar á heimsvísu eða 3,8% á ári.  Samkvæmt þessu verða ferðamenn á Íslandi 
rúmlega 1,6 milljónir árið 2020.

Mynd 27.  Spá um þróun á fjölda ferðamanna til Íslands 2015-2020.

Samkvæmt þessu bendir flest til þess að áfram séu góðar horfur í íslenskri ferðaþjónustu.  Greinin muni 
vaxa áfram og mun hún áfram vera megindrifkraftur hagvaxtar á Íslandi.  Búast má við áframhaldandi 
fjölgun erlendra ferðamanna þó líklega muni draga úr þeim mikla vexti sem verið hefur síðustu ár.

Ferðaþjónustan og landsbyggðirnar
Ferðaþjónustan hefur verið mikilvæg atvinnugrein á ýmsum svæðum á landsbyggðunum.  Á nokkrum 
stöðum hefur ferðaþjónustan verðið undirstöðuatvinnugreinin og vægi hennar hefur aukist sam-hliða 
meiri ferðamannastraumi.  Besti mælanlegi mælikvarði á stærð og þróun ferðaþjónustunnar eftir 
landshlutum er fjöldi gistinótta.  Mynd 28 sýnir þróun á fjölda gistinótta 1998-2014.  Myndin sýnir 
að Höfuðborgarsvæðið ber höfuð og herðar yfir önnur svæði með yfir 2,3 milljónir gistinótta 2014.  
Suðurland kemur þar á eftir með yfir 1,0 milljón gistinótta og síðan Norðurland eystra.  Lestina reka 
síðan Vestfirðir og Norðurland vestra með innan við 200 þúsund gistinætur.
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Mynd 28.  Þróun gistinótta (allar tegundir gistingar) 1998-2014.  Heimild:  Hagstofan.

Nú vaknar sú spurning hvort landsbyggðirnar hafi notið góðs af þeirri uppsveiflu sem orðið hefur í 
íslenskri ferðaþjónustu.  Svarið er já en vöxtur inná landsbyggðunum hefur verið mikill og litlu minni en í 
Reykjavík þó að hún beri höfuð og herðar yfir önnur landssvæði.  Í mynd 29 er sýnd hlutfallsleg aukning 
í fjölda gistinótta árin 1998-2014.  Myndin sýnir að aukningin er mest á Suðurnesjum um 500%, næst 
koma Vestfirðir með tæplega 400% aukningu og síðan höfuðborgarsvæðið með um 267% aukningu.  
Minnstur er vöxturinn síðan á Norðurlandi en á Norðurlandi eystra og vestra er vöxturinn tæplega 
220% á báðum svæðum.  Því má fullyrða að allt landið hafi notið aukningar í fjölda ferðamanna en ekki 
eingöngu höfuðborgarsvæðið.

Mynd 29.  Aukning í fjölda gistinótta (allar tegundir gistingar) 1998-2014 eftir landshlutum.  Heimild:  Hagstofan.
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Þrátt fyrir að vöxtur ferðaþjónustunnar á landsbyggðunum hafi verið mikill, og hafi haldist í hendur við 
vöxt hennar á höfuðborgarsvæðinu, þá hefur ferðaþjónustan á landsbyggðunum ákveðna veikleika.  
Hún er árstíðabundnari en stærstur hluti gesta kemur yfir sumarið, en dreifingin í höfuðborginni er 
jafnari.  Þetta leiðir síðan til þess að nýting á gistiplássi og öðrum fjárfestingum tengdri ferðaþjónustunni 
er mun lakari á landsbyggðunum en í höfuðborginni.  Mynd 30 sýnir nýtingu hótela og gistiheimila 
eftir mánuðum árið 2014 eftir landshlutum.   Þegar myndin er skoðuð, vekur athygli hversu mikil 
árstíðarsveifla er í nýtingu á gistingu.  Mest er árstíðasveiflan á Austurlandi en þar fer nýtingin hæst 
í 93,7% í júlí en er ekki nema 3,3% í desember.  Svipað er upp á teningnum á flestum öðrum 
landssvæðum nýtingin er góð yfir sumarið en mjög léleg á öðrum árstímum.  Munur á nýtingu besta og 
versta mánaðar á Norðurlandi er 68,3% og á Vesturlandi og Vestfjörðum er þessi munur 75,0%.  Þetta 
á ekki við um gistirými á höfuðborgarsvæðinu.  Þar var nýtingin best í mars 92,6% en verst í janúar 
62,2% og munur á nýtingu besta og versta mánaðar einungis 27,7%.  Athygli vekur að Suðurnes og 
Suðurland hafa svipað mynstur nýtingar og önnur svæði á landsbyggðunum.  Ætla mætti að þau nytu 
nálægðar við höfuðborgarsvæðið og Keflavíkurflugvöll og því væri nýtingin þar jafnari og líkar þeirri 
sem er í höfuðborginni.  Svo er ekki en munur á nýtingu besta og versta mánuðar á Suðurlandi er 
63,9% og á Suðurlandi er þessi munur 65,0%.  Árstíðasveiflan í gistingu á Suðurlandi og Suðurnesjum 
er því svipuð og á Norðurlandi.

Mynd 30.  Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum eftir landshlutum 2014.  Heimild:  Hagstofan.

Athygli vekur þegar að þróun á heilsársnýtingu hótela og gistiheimila er skoðuð að þá hefur ársnýting 
hótela og gistiheimila hækkað á öllu landinu frá árinu 2007.  Yfirlit yfir þessa þróun er á mynd 31.  
Mest hefur aukning nýtingar gistirýmis orðið á Höfuðborgarsvæðinu en þar hefur hún farið úr 59,6% 
árið 2007 upp í 80,2% árið 2014 sem er ekki langt frá fullri nýtingu.   Góð aukning hefur einnig verið 
á nýtingu á Suðurnesjum þar sem heildarnýting ársins fór úr 44,5% árið 2007 í 58,2% 2014.  Athygli 
vekur að minnst aukning nýtingar hefur verið á Norðurlandi.  Þar jókst hún einungis um 1,9 prósentu 
stig á þessu tímabili og var þar lægst árið 2014 af öllum landshlutum, einungis 38,6%.
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Mynd 31.  Heilsársnýting herbergja á hótelum og gistiheimilum eftir landshlutum 2007-2014.  Heimild:  Hagstofan.

Því er ljóst að gífurlegur vöxtur hefur verið í íslenskri ferðaþjónustu.  Fjöldi ferðamanna hefur aukist 
meira en 220% síðustu 10 ár.  Nýting á gistirýmum hefur batnað einkum á höfuðborgarsvæðinu og 
einnig nokkuð á Suðurlandi og Suðurnesjum.   Nú vaknar sú spurning hvort landsbyggðirnar hafi tapað 
hlutdeild í þessari aukningu?  Svo er ekki, en árið 2007 voru 42,0% allra gistinótta á höfuðborgarsvæðinu 
en árið 2014 hafði þetta hlutfall einungis hækkað í 42,3%.  Þau svæði á landsbyggðunum sem 
bættu sína hlutdeild voru Suðurnes sem fór úr 3,0% í 4,3%, Vestfirðir hækkuðu úr 2,9% í 3,6% og 
Suðurland sem fór úr 17,7% í 18,0% hlutdeild á gistinóttum árin 2007-2014.  Norðurland tapaði aftur 
á móti hlutdeild bæði Norðurland eystra og vestra sem og Austurland.  En í heildina verður ekki mikil 
breyting á hlutdeild einstakra landshluta á heildargistingu á þessu tímabili.  Því má draga þá ályktun að 
hlutfallslega meiri aukning hafi verið á gistirými á landsbyggðunum en á höfuðborgarsvæðinu og því 
hafi nýtingin ekki batnað eins mikið á því svæði og í borginni.  Að auki er árstíðarsveiflan miklu meiri 
úti á landi en í höfuðborginni og hefur hún lítið minnkað þar.  Það leiðir til þess að nýting gistirýmis út á 
landi – einkum á þeim svæðum sem eru langt frá Keflavíkurflugvelli – hefur lítið aukist.

Fjöldi starfa
Íslensk ferðaþjónusta hefur orðið sífellt mikilvægari hluti íslensks atvinnulífs.  Mynd 32 sýnir þróun 
á fjölda þeirra sem starfa í atvinnugreininni 2008-2014.  Einnig sýnir myndin fjölda ferðamanna á 
hvert starf í greininni þetta tímabil.  Á þessum tíma fjölgar starfsmönnum í ferðaþjónustu á Íslandi um 
42,4%.  Hins vegar fjölgar ferðamönnum á sama tíma um 98,7%.  Því er fjölgun starfsmanna mun 
minni heldur en fjölgun ferðamanna.  Af þessu leiðir að fjölgun ferðamanna á hvert starf er mikil.  Árið 
2008 voru tæplega 42 ferðamenn á hvert starf en þeir voru komnir í 59  árið 2014.  Þetta er mikil 
„framleiðniaukning“ sem nemur 39,5% á þessum tíma.  Það gefur til kynna betri nýtingu fjárfestinga og 
mannafla, sem ætti að bæta afkomu og arðsemi greinarinnar.  Þó verður að taka því með ákveðnum 
fyrirvara enda er þessi mælikvarði á framleiðni háð ýmsum takmörkunum.
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Mynd 32.  Fjöldi starfsmanna við ferðaþjónustu 2008-2014 (hægri árs).  Fjöldi ferðamanna á hvert starf (vinstri 
ár).  Heimild: Hagstofan.

Yfirleitt eru þeir sem starfa við ferðaþjónustu flokkaðir í fimm flokka eftir því við hvað þeir starfa. Flestir 
starfa við veitingasölu og þjónustu.  Þar störfuðu rúmlega 7.100 árið 2014 og hafði þeim fjölgað 
um 25% frá 2008.  Næst koma þeir sem vinna á hótelum og gistiheimilum.  Árið 2014 störfuðu þar 
4.000 manns.  Fjölgun starfa frá árinu 2008 er mikil eða um 82%.  Síðan eru þeir sem starfa við 
farþegaflutninga með flugi en þeir voru 2.500 árið 2008.  Þar er fjölgunin minnst einungis 14% frá 
2008.  Í öðrum atvinnugreinum tengdri ferðaþjónustu störfuðu 1.750.  Þar var fjölgunin 65%.  Minnsti 
flokkurinn, ferðskrifstofur og ferðaskipuleggjendur, þar fjölgar mest eða um 107% og störfuðu 1.500 
þar árið 2014.

En hversu mikið mun störfum fjölga í íslenskri ferðaþjónustu?  Það er háð mörgum þáttum.  Þó er 
ljóst að ef sú fjölgun ferðamanna sem áður var spáð verður mun störfum fjölga mikið.  Miðað við þá 
grunnspá sem sett var fram áður, þ.e. að ferðamenn án ferðamanna á skemmtiferðaskipum yrðu 
tæplega 1,9 millj. árið 2020, þá má gera ráð fyrir að störfum í ferðaþjónustu muni fjölga a.m.k um 
7.300 frá árinu 2014 fram til ársins 2020.  Þá er miðað við að á þessum tíma verði 123 ferðamenn á 
hvert nýtt starf (jaðarstærð) eins og raunin var árið 2014.  Á árunum 2010-2013 voru hins vegar 90 
ferðamenn á hvert nýtt starf.  Þessar forsendur eru því varfærar og kæmi ekki á óvart ef fjölgun starfa 
í íslenskri ferðaþjónustu yrði meiri en þetta.

Þessi störf verða til um allt land.  Mest munu þau verða til á höfuðborgarsvæðinu og þar verða þau einnig 
oftast heilsársstörf.  Líklegt er að flest þau störf sem tengjast flugi verði til á höfuðborgarsvæðinu og á 
Reykjanesi.  Þegar tekið er tillit til þessa og gengið út frá því að árstíðasveifla og dreifing ferðamanna 
verði líkt og var árið 2014 þá má búast við að um 55-60% af nýjum störfum í ferðaþjónustu verði til 
á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi.  Það er því samtals um 4000-4400 ný störf.  Afgangurinn 
3000-3300 störf yrðu síðan til annars staðar.  Mest á Suðurlandi um 1.000-1.100 störf, á Norðurlandi 
eystra líklega á bilinu 700-800 störf.  Færri störf yrðu síðan til annars staðar en þessi aukning mun þó 
skipta miklu máli í öllum landshlutum.

Tækifærin á landsbyggðunum
Mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustunni síðustu ár og er atvinnugreinin nú orðin mikilvægasta 
atvinnugrein landsmanna.  Í ár bendir flest til að fjöldi ferðamanna sem komi til landsins fari yfir 1,2 
milljónir og verði meira en 140% fleiri en árið 2010.   Gera má ráð fyrir áframhaldandi vexti greinarinnar – 
þó hljóti að draga úr þeim gífurlega vexti sem verið hefur frá árinu 2011.  Þessi vöxtur og áframhaldandi 
aukning býður upp á mikil tækifæri.   Landsbyggðirnar hafa haldið sínum hlut í vexti ferðaþjónustunnar 
ágætlega þó að ferðaþjónustan á landsbyggðunum hafi ákveðinn veikleika – mikla árstíðasveiflu – sem 
hefur augljóslega slæm áhrif á arðsemi hennar.  Ýmis tækifæri eru til fjárfestinga í ferðaþjónustunni úti 
á landi.  Þau eru í gistingu og þá á svæðum sem hafa jafnari árstíðarsveiflu og betri nýtingu.  Einnig 
í sérhæfðri afþreyingu, sem tengist ferðaiðnaðinum, en þar ættu vel undirbúin verkefni að geta náð 
góðri arðsemi.
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En nú vaknar sú spurning hversu mikil fjárfestingarþörfin sé í ferðaþjónustunni úti á landi.  Ljóst er að 
ef gengið er út frá áframhaldandi fjölgun ferðamanna í samræmi við grunnspá sem sett fram var áður, 
þ.e. að vöxtur næsta árs verði 15% og vöxturinn fari síðan í langtímameðaltal sem hefur verið 8,3% 
að verulegra fjárfestinga er þörf í gistirýmum.   Af einstökum svæðum landsbyggðanna þarf mest að 
fjárfesta á Suðurlandi, sem nýtur nálægðar við Keflavíkurflugvöll.  Einnig er nokkur fjárfestingarþörf á 
Suðurnesjum.  Hlutfallslega minni fjárfestingarþörf er á Norðurlandi, Vestfjörðum og Austurlandi enda 
nýting gistirýmis þar slakari.  Erfitt er að áætla hversu miklar þessar fjárfestingar eru.  Margar breytur 
hafa þar áhrif eins og fjöldi ferðamanna, dreifing um landið, samkeppni við tjaldstæði og heimagistingu 
o.fl.  En ef gengið er út frá því að litlar breytingar verði á flestum breytum nema að nýting hótela og 
gistiheimila batni hægt og rólega á landsbyggðunum má áætla hver þörfin er fyrir fjárfestingar.  Gróft 
mat er að árleg fjárfestingaþörf í hótelum og gistiheimilum á landsbyggðunum sé um 4-5 ma. kr. á ári 
næstu árin sem að mestu er á Suðurlandi og Suðurnesjum.  Seinna þarf að fjárfesta á Norður-, Austur- 
og Vesturlandi enda nýting þar verri og mun meiri ónýtt afkastageta á hótelum og gistiheimilum.

Samantekt - ferðaþjónusta
Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið gífurlegur – sérstaklega frá árinu 2011.  Flest bendir til að 
vöxturinn haldi áfram þó hægja muni á honum.  Nú er ferðaþjónusta orðin mikilvægasta atvinnugrein 
landsins og uppspretta hagvaxtar og nýrra starfa.  Ferðaþjónustan á landsbyggðunum hefur notið 
þessa mikla uppgangs sem verið hefur í greininni.  Mest þó á Suðurlandi og Reykjanesi enda þau 
svæði næst Keflavíkurflugvelli.   Ferðaþjónustan á landsbyggðunum býr við gífurlega árstíðarsveiflu 
sem hefur neikvæð áhrif á nýtingu fjárfestinga og afkomu.   Hún hefur þó minnkað – einkum nálægt 
höfuðborgarsvæðinu.

Þörf er á verulegum fjárfestingum í íslenskri ferðaþjónustu. Miðað við varfærna spá um þróun 
á fjölda ferðamanna á næstu árum þarf að fjárfesta fyrir 4-5 ma. á ári í hótelum- og gistiheimilum 
á landsbyggðunum.  Sú fjárfesting verður mest á Suðurlandi og Reykjanesi enda þörfin mest þar.  
Störfum mun fjölga mikið í íslenskri ferðaþjónustu næstu ár.  Varlegt mat að fjölgun starfa verði meiri en 
7.000 til ársins 2020 í atvinnugreininni.   Mestur hluti þessarar fjölgunar verður á höfuðborgarsvæðinu 
en líklegt er að a.m.k. 3.000 ný störf verði til í atvinnugreininni á landsbyggðunum mest á Suðurlandi 
og á Norðurlandi eystra.

Tilgangur þessa kafla var að meta stöðu ferðaþjónustunnar þá sérstaklega landsbyggðunum.  
Svara átti þeirri spurningu hvort ferðaþjónustan geti orðið áfram orðið sú driffjöður í vexti byggðar 
og atvinnulífs og hún hefur verið síðustu ár.   Hvort hún getur stuðlað að vexti og eflingu byggða 
á landsbyggðunum og hvort sé þörf á aukinn fjárfestingu í atvinnugreininni.  Svörin eru afgerandi.  
Íslensk ferðaþjónusta verður áfram driffjöður í hagvexti og fjölgun starfa á Íslandi.  Það mun líka eiga 
við um landsbyggðirnar.  Störfum mun fjölga í atvinnugreininni og þróun hennar mun hafa mikil áhrif á 
þróun byggða og samfélaga.
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