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Svigrúm síðustu mánaða 
nýtt til nýsköpunar í 
ferðaþjónustu, en auk-
innar bjartsýni gæt-
ir í geiranum í nýrri 
viðhorfskönnun KPMG.
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Með falli Wow 
air í fyrra  
jukust áhyggjur  
ferðaþjónust uað-

ila af framboði flugsæta til lands-
ins enda fækkaði ferðamönnum 
um ríflega 14% á síðasta ári. Þær 
áhyggjur fóru beint í annað sæti í 
nýrri viðhorfskönnun KPMG fyr-
ir SAF og Íslenska ferðaklasann. 
Áhyggjur af kostnaði við bókunar-
síður hröpuðu hins vegar niður í 
neðsta sæti listans og segir Jóhann-
es Þór Skúlason, framkvæmdastjóri 
SAF, að sú umræða hafi þroskast og 
aðilar séð hvað það myndi kosta að 
ætla að reyna að halda úti slíkum  
síðum sjálfir.

Niðurstöður viðhorfskönn-
unnarinnar verða kynnar á mál-
stofu KPMG, Samtaka ferða-
þjónustufyrirtækja og íslenska 
ferðaklasans í dag klukkan 8.30 
í Borgartúni 27. Í könnuninni var 
spurt út í væntingar ferðaþjón-
ustuaðila um samkeppnishæfni á 
komandi ári, ógnanir og tækifæri á 
árinu sem og eftir fimm ár, áhersl-
ur síðustu 12 mánuði og hvaða 
þættir skipta fyrirtækin mestu 
máli á árinu.

Í síðasta tilfellinu gafst fyrir-
tækjum í geiranum kost á að raða 
málaflokkum í röð eftir mikilvægi, 
og þar brenna gengismálin helst á 
fyrirtækjunum, annað árið í röð. 
Þó lækkar hlutfall þeirra úr 35% 
í 28% sem telja samkeppnisstöð-
una veikjast á árinu. Það gæti þó 
að einhverju leyti kristallast í því 
að hlutfall stærri fyrirtækja eykst 
í könnuninni milli ára.

Önnur atriði halda sinni stöðu 
innan mikilvægisröðunarinnar, 
utan þess að annars vegar nýsköp-
un og vöruþróun og hins vegar er-
lend samkeppni rjúka upp listann, 
það fyrrnefnda í 6. sæti og það síð-
arnefnda í 9. sæti. Jóhannes Þór 
segir skiljanlegt að samkeppn-
isumhverfi ferðaþjónustunnar, 
sem kristallist í gengismálunum, 
sé ofarlega í huga fyrirtækjanna, 
en einnig að nýi liðurinn um fram-
boð flugs til og frá landinu skori 
hátt.

„Menn hafa reynt það svolítið 
á eigin skinni hversu miklu máli 
framboðið skiptir, og sjáum við 

að það verður áframhaldandi  
fækkun ferðamanna miðað við síð-
ustu ár núna á fyrri hluta ársins, 
en síðan búumst við að sjá svipað-
ar tölur ef framboðið pikkar ekki 
upp á seinni hluta ársins. Háanna-
tímabilið virðist vera að færast aft-
ar í maí, það er stytting framan af, 
og þá frekar lenging inn í haustið. 
Þegar allt er komið þá ættum við 
að verða í svipuðum ferðamanna-
fjölda í ár eins og á því síðasta. Ef 
hins vegar leysist úr MAX-vand-
anum um mitt ár, myndi það þýða 
gjörbreytingu fyrir Icelandair og 
aftur heilmikil tækifæri fyrir þá og 
aðra aðila á þessum markaði,“ segir 
Jóhannes Þór.

Það að 90% fyrirtækjanna í 
könnuninni svara því játandi að 
hafa lagt áherslu á nýsköpun og 
vöruþróun síðustu 12 mánuði 
sýnir að mati Jóhannesar Þórs 
að fyrirtækin hafi nýtt svigrúm-
ið á markaðnum síðustu mánuði 
vel. Það eigi einnig við um ýmiss 
konar gæðamál, eins og hæfni og 
menntun sem 77% fyrirtækjanna 
segjast hafa fjárfest í, og aftur að-
gerðum tengdum sjálfbærni sem 
60% fyrirtækjanna segjast hafa 
farið út í eða sett sér sérstök mark-
mið í á síðustu mánuðum.

„Hluti ferðamanna sem koma 
horfir á loftslagsmálin og að geta 
ferðast á sem grænastan máta 
ásamt því að koma hingað til að 
upplifa hreina og óspillta náttúru 
og þeim hópi fer fjölgandi. Það hef-
ur líka sýnt sig að ábyrgari hegðun 
hjá fyrirtækjunum, bæði í samfé-
lagsábyrgð og sjálfbærni gagnvart 
umhverfinu hefur einfaldlega góð 
áhrif á reksturinn. Sama má segja 
um áherslu á menntun og hæfni 
starfsfólks sem gefur betri gæði, 
og betri upplifun gesta, og þar með 

betri einkunn fyrir fyrirtækin og 
þá meiri líkur á aukinni eftirspurn 
á áfangastaðnum og að fólk komi 
aftur. Svo að sjálfbærnimálin eru 
að koma til framtíðar inn í grein-
ina,“ segir Jóhannes Þór sem er 
ánægður með aukna nýsköpun hjá 
fyrirtækjum í geiranum.

„Nýsköpun og vöruþróun verð-
ur oft til hjá stærri fyrirtækjum 
og nýjar hugmyndir spretta upp í 
kringum rótgróin fyrirtæki, þótt 
það gerist líka hjá litlum aðilum 
en þá oft á annan máta. Við getum 
tekið sem dæmi lítil hótel kannski 
úti á landi sem hafa farið í vöru-
þróun þar sem ekki er einung-
is verið að bjóða gistingu heldur 
farið að kortleggja gönguleiðir í 
umhverfi sínu, bjóða gestum leið-
sögn á einhverja náttúrustaði 
og fleira slíkt. Það eru heilmik-
il tækifæri í þessu og mörg lítil  
fyrirtæki úti á landi hafa ekki 
orðið jafn mikið vör við niður-
sveifluna yfir sumartímann eins 
og fyrirtækin hérna á suðvestur-
horninu. Áframhaldandi stuðn-
ingur við uppbyggingu, nýsköpun 
og vöruþróun er eitt mikilvægasta 
viðfangsefni greinarinnar inn í 
næsta áratug.“

90 prósent lögðu 
áherslu á nýsköpun

Auknar áhyggjur af 
erlendum aðilum

  Áhyggjur ferðaþjónustuaðila 
af erlendri samkeppni rjúka úr 
neðsta sæti upp í það níunda 
í viðhorfskönnuninni. „Því 
miður finna fyrirtækin mjög 
fyrir samkeppni frá erlendum 
aðilum sem bjóða mjög lág verð 
hingað inn á íslenska mark-
aðinn, oft í krafti félagslegra 
undirboða. Við sjáum þetta til 
dæmis í rútubransanum, þar 
sem aðbúnaður bílanna er ekki 
í lagi og bílstjórarnir fá aug-
ljóslega ekki greitt samkvæmt 
íslenskum samningum,,“ segir 
Jóhannes Þór. „Því miður hefur 
íslenska eftirlitskerfinu ekki 
tekist að sporna við þessu, við 
getum nefnt dæmi um ferða-
skrifstofur frá Asíulöndum sem 
brjóta allt sem brotið verður í 
reglum. Þegar fyrirtækin bjóða 
allt að 40% lægra verð en ís-
lensku fyrirtækin geta boðið 
sjáum við að það er misbrestur 
á að reglunum sé fylgt og lítið 
gerst síðan við gerðum skýrslu 
um málið í vor.“

Meðalvelta undanfarin 3 ár
— hjá þátttöku�yrirtækjunum

Heimild: KPMG
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Samkeppnishæfni á nýhöfnu ári
— í ferðaþjónustu
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Hvaða þættir skipta mestu máli
— í ferðaþjónustufyrirtæki þátttakenda á nýhöfnu ári Heimild: KPMG

  2019 2020

 1. Gengismál Gengismál

 2. Kjaramál (launaþróun) Framboð flugs til og frá landinu

 3. Hagræðing í rekstri Kjaramál (launaþróun)

 4. Markaðsmál Hagræðing í rekstri

 5. Vaxtakostnaður Markaðsmál

 6. Bókunarþóknanir milliliða (OTE) Nýsköpun og vöruþróun

 7. Fjárfesting í stafrænni tækni Vaxtakostnaður

 8. Hæfni og menntun Fjárfesting í stafrænni tækni

 9. Nýsköpun og vöruþróun Erlend samkeppni

 10. Umhverfis- og loftslagsmál Hæfni og menntun

 11. Erlend samkeppni Umhverfis- og loftslagsmál

 12.  Stefna og/eða aðgerðir í sjálfbærni

 13.  Bókunarþóknanir milliliða (OTE)

Þróun í fjölda ferðamanna
— 2003 til 2019, fjöldi erlendra ferðamanna & breyting frá fyrra ári Heimild: KPMG
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