Deilihagkerfi
Tækifæri eða ógnanir?

Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagsviðs SA
Landssamband sjálfstæðiskvenna, 2.júní 2015

Hvað er deilihagkerfi?
•

Deilihagkerfi byggir í grunninn á því að einstaklingar deili hver með öðrum vöru, þjónustu og
upplýsingum. Þeir geta ýmist gert það gegn gjaldi eða í skiptum fyrir annað það sem hinn hefur að
bjóða.

•

Einfalt viðskiptalíkan: Virkja almenning og gefa honum færi á að breyta þeim hlutum eða aðstöðu sem
fólk hefur til ráðstöfunar og afla tekna1.

•

Með tilkomu deilihagkerfis geta einstaklingar aflað tekna á gæðum sem eru að öðrum kosti í lítilli
notkun. Bætir það nýtingu framleiðsluþátta og eykur framleiðni.

•

Viðbrögð í kjölfar efnahagshrunsins 2008: Frumkvæði og nýsköpun. Einstaklingar endurvekja ónýtta
tekjustofna.

•

Hraður vöxtur síðustu ár samfara bættri tækni. Snjalllausnir greiða götur deilihagkerfis. (1995, Ebay,
Craiglist)

•

Hagkerfi sem er ört vaxandi og í stöðugri þróun!

1

Deilihagkerfi, Örn D. Jónsson og Rögnvaldur J. Sæmundsson

Deilihagkerfið: Mitt er þitt, gegn gjaldi

Neyslukarfa heimila: Hverju er hægt að deila?
Húsnæði og ökutæki eru um 35% af heildarútgjöldum heimila. Þessu til viðbótar eru einstaklingar að deila öðrum
neysluvörum eins og matvörum, húsgögnum, fatnaði og jafnvel internetinu.
Neyslusamsetning heimila
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Neyslukarfa heimila: Hægt að deila allri neyslukörfunni
Húsnæði og ökutæki eru um 35% af heildarútgjöldum heimila. Þessu til viðbótar eru einstaklingar að deila öðrum
neysluvörum eins og matvörum, húsgögnum, fatnaði og jafnvel internetinu.
Neyslusamsetning heimila
- (%) hlutfallsleg skipting
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Markaðir deilihagkerfis
•

Vöru og þjónustumarkaður: Gæðum í einkaeigu er hægt að deila með öðrum, með eða án
endurgjalds.

•

Endurdreifingarmarkaður: Gæðum í einkaeigu er endurdreift til annars aðila. Endursala á
notuðum vörum. (Ebay)

•

Lífsstílsmarkaður: Kerfi þar sem einstaklingar með svipaðar þarfir eða áhuga deila eða
skiptast á óefnislegum hlutum, eins og tíma, hæfni, peningum o.s.frv.

Kostirnir eru þó nokkrir
•

Eykur framleiðni: Deilihagkerfi byggir fyrst og fremst á hagkvæmari nýtingu
framleiðsluþátta. Gæði sem áður voru lítið eða illa nýtt fá nýjan tilgang og
verðmætasköpun eykst.

•

Aukin hagkvæmni dregur úr sóun verðmæta og verndar um leið umhverfið.

•

Ýtir undir nýsköpun og eykur fjölbreytni í framboði vöru og þjónustu.

•

Neytendur vinna verk bæði framleiðenda og dreifingaraðila (kallast framneysla)

•

Með tilkomu framneyslunnar minnkar kostnaður
framleiðslukostnaðar, auglýsingarkostnaðar o.s.frv.

•

Viðskiptasagan er skráð. Umsagnir skipta máli. Aðhald viðskiptavina er mikið og árangur
mælist í orðspori.

í

formi

flutningskostnaðar,

Uppgangur deilihagkerfis snertir alla
Einstaklingar:
•
•

Framneytendur eru neytendur,
framleiðendur og dreifingaraðilar
Vöruframboð eykst

Einstaklingar

Fyrirtæki:
•
•

Aukin samkeppni
Breytt samkeppni

Hið opinbera:
•
•
•

Skattar og gjöld
Eftirlit og leyfisveitingar
Skipulagsmál

Fyrirtæki

Hið opinbera

Mörg hver ört vaxandi fyrirtæki
Stofnað 2008. Metið á 10 ma.USD

Stofnað 2009. Metið á 19 ma.USD
Stofnað 2012. Metið á 3 ma.USD

Stofnað 2008. Metið á 135 m.USD

Stofnað 2006. Metið á 5,5 ma.USD

Stofnað 2009. Metið á 400 m.USD

Stofnað 2006. Metið á 12 m.USD
Stofnað 1995. Metið á 76 ma.USD

Stofnað 2008. Metið á 8,4 ma.USD

Dæmi um deilihagkerfi á Íslandi

Heimsending á áfengi

Fjölgun erlendra ferðamanna = vaxandi deilihagkerfi á Íslandi

Hótel og gistiheimili: Mjög góð nýting yfir háannatíma…
Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum hefur vaxið hratt síðustu ár. Talsvert minna svigrúm hefur því verið til
að mæta fjölgun ferðamanna yfir háannatíma – en meira svigrúm til þess utan háannar.
Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á landinu öllu (%)
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…og 80-90% nýting á höfuðborgarsvæðinu næstum því allt árið um kring
Nýting herbergja á höfuðborgarsvæðinu er mun jafnari en á landsbyggðinni og árstíðarsveiflan því minni. Gífurleg
fjölgun ferðamanna hefur valdið því að nánast er uppselt árið um kring á hótelum á höfuðborgarsvæðinu.
Höfuðborgarsvæðið: Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á árinu 2014
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Ekki að undra miðað við ásóknina að framboð íbúðagistingar hefur vaxið
Samkvæmt tölum Hagstofunnar var íbúðagisting um 5% af heildargistirými árið 2014 og hefur framboð
íbúðagistingar nærri þrefaldast frá árinu 2009. Kostur íbúðagistingar er að hún getur brugðist hraðar við aukinni
eftirspurn en hótel og auk þess sem að hún takmarkar áhættufé bundið í hótelrekstri.
Framboð gistirýmis á árinu 2014
- m.v. herbergjafjölda
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Íbúðagisting

Framboð á íbúðagistingu
Fjöldi erlendra ferðamanna í þús. (h.ás)

Tölur Hagstofunnar vanmeta raunverulegt framboð íbúðagistingar
Skv. frétt Morgunblaðsins voru um 1.300
íbúðir í boði hjá Airbnb á landinu öllu….

…miðað við að það séu að meðaltali 2 herbergi í hverri
íbúð þá eru 2.600 herbergi í boði hjá Airbnb
…þá á eftir að telja íbúðir sem í boði eru á öðrum vefsíðum
Heimildir: Airbnb, frétt í Morgunblaðinu 28.febrúar 2015

Íbúðagisting hefur vaxið ört og er framboðið orðið umtalsvert
Framboð íbúðagistingar er hugsanlega álíka mikið og framboð hótel og gistiheimila á höfuðborgarsvæðinu
Framboð gistirýmis á árinu 2014
- m.v. herbergjafjölda
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Heimildir: Hagstofa Íslands, skv. frétt Morgunblaðsins, áætlun efnahagssviðs

Íbúðagisting skv.
Hagstofunni…

…til viðbótar við
íbúðagistingu á Airbnb

…til viðbótar við
íbúðagistingu á öðrum
vefmiðlum

Gagnrýni á deilihagkerfi: Eftirlit, skipulagsmál og regluverk

1. Eftirlit: Ná samkeppnisforskoti á röngum grunni, greiða ekki
sömu skatta og gjöld til samfélagsins (m.ö.o. ólögleg
atvinnustarfsemi, svört starfsemi)
2. Skipulagsmál: Íbúðahverfi þar sem íbúar víkja fyrir hótelum og
gistiheimilum.

3. Regluverk: Starfa án leyfis (leyfi, öryggismál osfrv.)

1. Eftirlit: Hvernig tryggjum við að allir greiði skatta og gjöld?

2. Skipulagsmál: Íbúar víkja fyrir hótelum og gistiheimilum?
Gífurleg fjölgun ferðamanna hefur valdið miklum breytingum á landinu öllu. Þrátt fyrir að ferðmenn sæki mikið á
landsbyggðina er breytingin mest tilfinnanleg miðsvæðis í Reykjavík.

3. Regluverkið: Flækjustigið er of mikið

3. Regluverkið: Nýtt frumvarp minnkar flækjustig, en nægjanlega mikið?

3. Regluverkið: Nýtt frumvarp minnkar flækjustig, en nægjanlega mikið?

Af hverju átta vikur? Hvað gerist svo? „Frumvarpið mælir fyrir um að ef starfsemin sé svo
umfangsmikil að hún vari lengur en átta vikur á ári eða taki til fleiri eigna en tveggja þá falli starfsemin
undir aðra þá flokka sem lögin mæla fyrir um.“ Atvinnustarfsemi?
Klippt úr greinagerð frumvarpsins

Regluumhverfið: Hversu opin erum við?
Ísland er neðarlega á listum um samkeppnishæfni þegar metið er laga- og regluumhverfi fyrirtækja.
Samkeppnishæfni 2015: Regluumhverfi
- 1. til 61.sæti

Samkeppnishæfni 2015: Lagaumhverfi fyrirtækja
- 1. til 61.sæti
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Að lokum
•

Deilihagkerfi er komið til að vera. Stærstu fyrirtæki deilihagkerfis eru metin á tugi milljarða
bandaríkjadala sem endurspeglar væntingar fjárfesta til áframhaldandi vaxtar.

•

Margir kostir deilihagkerfis. Fyrst og fremst ýtir það undir aukna framleiðni, fjölbreytni, og
nýsköpun auk þess sem að það lækkar kostnað og dregur úr sóun.

•

Margir misnota hins vegar kosti deilihagkerfis. Fara ekki eftir reglum og lögum, greiða
hvorki skatta né gjöld, stunda atvinnustarfsemi undir nafni heimagistingar. Nýta sér
þjónustu samkeppnisaðila.

•

Regluumhverfið þarf að þróast með þeim breytingum sem orðið hafa. Varast skal of mikið
eftirlit og íþyngjandi regluverk því slík þróun getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir alla.
Gæðaeftirlitið er að einhverju leyti lifandi í gegnum kommentakerfin. Umsagnir skipta öllu
máli í deilihagkerfi.

•

Gæta þarf að hagsmunum heildarinnar: Fyrst og fremst þurfum við að tryggja að skattar
og gjöld skili sér til samfélagsins. Finna þarf þá leið til þess sem er farsælust!

„It is time to start caring for sharing“

Vidjó: It is time to start caring for sharing

Ásdís Kristjánsdóttir
Forstöðumaður efnahagssviðs
asdis@sa.is
sími: 591-0080

https://twitter.com/efnahagssvidSA/

