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Sviðsmynda- og áhættugreining ferðaþjónustunnar 2016
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Drifkraftar íslenskrar ferðaþjónustu

Ísland í samhengi þjóðanna

Samkeppnishæft Ísland
— Eftirsóknarverður áfangastaður
— Orðspor / ímynd er góð
— Efnahagslega ákjósanlegt að ferðast til 

landsins

Ósamkeppnishæft Ísland
— Lítil athygli ferðamanna
— Orðspor / ímynd er löskuð
— Efnahagslegar aðstæður í heiminum slæmar 

fyrir ferðamennsku
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Drifkraftar íslenskrar ferðaþjónustu

Þolmörk lands og þjóðar

Svigrúm í þolmörkum
— Innviðir sterkir og geta tekið við fleiri 

ferðamönnum
— Heimamenn jákvæðir í garð ferðamanna
— Rými fyrir aukna afkastagetu í ferðaþjónustu

Spenna í þolmörkum
— Ófullnægjandi innviðauppbygging 
— Andúð heimamanna í garð ferðamanna orðið að 

vandamáli
— Ekki bolmagn til vaxtar í ferðaþjónustu
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Sviðsmyndir 2030
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Umhverfisvöktun
Lesum í umhverfið til að fylgjast 
með hvert stefnir
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Öryggi ferðamanna
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Þolmörk innviða
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Viðhorf - samkeppnishæfni
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Mannauðsmál í ferðaþjónustu

Heimild: Hagstofa Íslands Á háannartíma árið 2017 var sama hlutfall orðið 9,0…

Fjöldi ferðamanna per. launþega í ferðaþjónustu var 5,9 á háannartíma árið 2008…
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Ferðaþjónustan 4.0
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Ferðaþjónustan er að þroskast sem atvinnugrein. 

„Framtíðin er ekki eins og hún var vön að vera“
Samstarf hagaðila

Sameiningar /samrunar fyrirtækja

Stjórnstöðin

PeningastjórnunInnviðauppbygging

Ímyndarstarf innanlands

Framboð og menntun starfsfólks

Öryggi ferðamanna

Stefna stjórnvalda

Arðsemi í greininni
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...en orðspor þess er gott um getur deyr aldrei



Takk fyrir
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