ÁREIÐANLEG GÖGN

Gögn eru grunnur að markvissum ákvörðunum

Ein mikilvægasta aðgerðin til eflingar ferðaþjónustu á Íslandi er að safna
tímanlegum, áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum
til grundvallar ákvarðanatöku og markmiðasetningu í greininni. Lagt
er til að mælingar og gögn um íslenska ferðaþjónustu verði uppfærð
tímanlega og birt miðlægt skv. bestu erlendu fyrirmyndum. Einnig
má líta til sjávarútvegs og annarra atvinnugreina sem hafa náð
langt í að nýta gögn til grundvallar ákvörðunum og markmiðum. Tryggt verði að ferðaþjónustureikningar (e. Tourism
Satellite Accounts) verði áfram unnir árlega og sem hluti
þjóðhagsreikninga.

Markmið
Mikilvægt er að markmið í ferðaþjónustu byggi
á áreiðanlegum mælingum á núverandi stöðu.
Lykilmælikvarðar og leiðir til að meta árangur
verði m.a. skilgreind í tengslum við markmið um
jákvæða upplifun ferðamanna, aukna arðsemi
greinarinnar, betri dreifingu ferðamanna og
jákvæð viðhorf til greinarinnar. Skilgreindir hafa
verið lykilmælikvarðar sem nýttir verða til að fylgja
markmiðum í ferðaþjónustu eftir. Eins og fram hefur
komið eru ekki sett fram töluleg gildi í tengslum við
þessa lykilmælikvarða. Söfnun áreiðanlegra gagna þarf að
vera forgangsmál á árinu 2016 svo hægt sé að setja raunhæf
töluleg markmið og fylgja þeim eftir.

Rannsóknir og nýsköpun
Rannsóknir verði efldar og sett fram sérstök áætlun tengd rannsóknum í ferðaþjónustu út frá þörfum ferðaþjónustunnar, hagnýtingu
niðurstaðna og alþjóðlegum viðmiðum. Ennfremur verði metnar leiðir til
að styðja við nýsköpun og þróunarstarf í greininni.

16

Vegvísir í ferðaþjónustu

Aðgerðir 2015-2020 og væntingar um niðurstöður
Aðgerðir

Ábyrgð Væntingar um niðurstöður

Gögn sem skipta máli fyrir ferðaþjónustuna verði uppfærð reglulega,
þau verði tímanleg, aðgengileg og
birt miðlægt. Þá verði ferðaþjónustureikningar (e. Tourism Satellite
Accounts) áfram unnir árlega og
sem hluti þjóðhagsreikninga.
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Mælanleg markmið verði sett í
ferðaþjónustu, miðað við áreiðanlegar mælingar á núverandi stöðu
og þeim fylgt markvisst eftir.
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Rannsóknir verði efldar og
aukin áhersla verði lögð á
nýsköpun í greininni.
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Ákvarðanataka í ferðaþjónustu byggist á tímanlegum, alþjóðlega
samanburðarhæfum og áreiðanlegum gögnum. Tekið hefur verið mið
af reynslu og þekkingu þeirra þjóða sem náð hafa árangri í að birta
tímanleg gögn sem byggja má á.
Ferðaþjónustureikningar eru gerðir árlega og nýtast til ákvarðanatöku
bæði í stjórnsýslu og rekstri ferðaþjónustufyrirtækja.
Talnagögn sem varða ferðaþjónustuna eru aðgengileg á einum stað og
uppfærð reglulega.
Mælanleg og tölusett markmið sem eru sett á hverju ári byggja á
áreiðanlegri greiningu á stöðu ferðamála hverju sinni. Tíðar mælingar
stuðla jafnóðum að eftirfylgni við þau markmið sem unnið er að hverju
sinni.
Öflugar rannsóknir, aukin þekking og skilningur á greininni styður við
stefnumótun og ákvarðanatöku.
Aukinn stuðningur er við þróunarstarf og nýsköpun í greininni.
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