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Wstęp
Islandia jest krajem-wyspą o wyjątkowych walorach przyrodniczych oraz atrakcjach
turystycznych. Jest to kraj oddalony od pozostałej części Europy i niepodobny do żadnego
innego kraju europejskiego. Mimo to, iż jest on dosyć trudno dostępnym oraz bardzo drogim
krajem, budzi on jednak zainteresowanie coraz większej ilości osób z całego świata.
Turystyka na Islandii jest przewodnią gałęzią gospodarki i bardzo dynamicznie się
rozwija. Islandzkie źródła turystyczne z roku na rok raportują o tendencjach wzrostowych
zachodzących w każdej sferze turystyki islandzkiej, a mianowicie: turystyce krajowej,
turystyce przyjazdowej oraz turystyce wyjazdowej.
Turystyka krajowa na Islandii przynosi porównywalnie małe zyski oraz ma stosunkowo
mniejsze znaczenie dla turystyki ogólnej, najprawdopodobniej z przyczyn dość małej
powierzchni całego kraju. Nie mniej jednak raporty dotyczące turystyki krajowej
sygnalizują o wzroście ilości turystów uprawiających turystykę krajoznawczą z roku na rok.
Najwięcej uwagi przydziela się turystyce przyjazdowej, ponieważ przynosi ona
największe zyski dla państwa, prowadzone są kampanie promocyjne na całym świecie, by
przyciągnąć większą ilość turystów do kraju. Bardzo charakterystyczną cechą turystyki na
Islandii jest sezonowość - głównie z powodów warunków klimatycznych. Władze islandzkie
mają na celu zwiększyć długość sezonu oraz zmniejszyć zjawisko sezonowości ogólnie.
Turystyka wyjazdowa Islandczyków jest najmniej badana, mimo to bardzo dużo
obywateli kraju decyduje się na wyjazdy zagraniczne: w roku 2016 wyjazdów
zagranicznych odbyło się więcej od liczby ludności kraju ogółem, co oznacza, iż wiele osób
wyjeżdża za granicę więcej, niż raz.
Głównymi źródłami informacji o turystyce na Islandii są: Urząd statystyczny, gdzie
znajduje się większa część danych dotyczących wszystkich aspektów turystyki na Islandii,
raporty OECD Tourism Trends and Policies każdego roku podają nowe dane ogólne
dotyczące turystyki, oraz zasad działania promocyjnego lub kierunków rozwoju
strategicznego turystyki islandzkiej oraz własne oficjalne strony islandzkie Visiticeland.com
i Promoteiceland.com.
Islandzki rynek turystyczny nie jest znaczący dla Polski, ponieważ bardzo mało
Islandczyków przyjeżdża do Polski. Interesującym jest fakt, iż Polacy stanowią największą
grupę etniczną na Islandii. W ostatnich latach rośnie ilość przylotów Polaków na Islandię, w
związku z czym coraz więcej biur podróży umieszcza oferty dotyczące wyjazdów na
Islandię oraz generalnie Islandia staje się kuszącą polskich turystów destynacją turystyczną.

Wyżej wymienione fakty mówią o tym, iż islandzki rynek turystyczny jest rynkiem
dynamicznie rozwijającym się oraz rynkiem, na który warto zwrócić uwagę.
I. Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej, krajowej i
wyjazdowej
1. Ogólne informacje o Islandii
Ryc. 1. Mapa Europy

( Źródło: www.travelin.pl/panstwo/islandia/mapa, dostęp: 1.12.2017)

Islandia - "kraj lodu i ognia", jedno z państw regionu Skandynawskiego razem z
Norwegią, Szwecją, Danią oraz Finlandią. Islandia jest krajem zajmującym drugą pod
względem wielkości wyspę Europy leżącą na Ocenie Atlantyckim i małe wyspy
przybrzeżne. Islandczycy są potomkami Iroszkotów i Wikingów, którzy przypłynęli tu z
Norwegii. W 930 roku osadnicy irlandzcy utworzyli pierwszy na świecie parlament Althing. Stolicą kraju jest Rejkiawik (155 tys. mieszkańców, czyli mniejsza połowa całej
ludności kraju). Ludność utrzymuje się z rybołówstwa, przetwórstwa ryb oraz hodowli. W
miastach (takimi są już osiedla powyżej 300 mieszkańców) żyje 94% ogółu ludności.
Osadnictwo skupione jest na wąskiej strefie nadbrzeżnej, wnętrze wyspy jest prawie
bezludne (Kruczek, 2008, s.80).

Ryc.2. Mapa Islandii z podziałem na Prowincję

(Źródło: www.travelin.pl/panstwo/islandia/mapa, dostęp: 1.12.2017)

Islandia w liczbach:
Obszar: 103 125 km2
Ludność: 336 000 osób (dane z 2016 r.)
Gęstość zaludnienia: 3,2 osób/km²
Stolica: Reykjavik (119,1 tys. mieszkańców)
Ustrój polityczny: demokracja
Typ Państwa: demokracja parlamentarna
Głowa Państwa: prezydent Guðni Th. Jóhannesson
Podział administracyjny: 26 magistratów podzielonych na 104 gminy, istniejący ale
obecnie nie używany system dzieli kraj na 23 okręgi i 25 niezależnych miast.
Język urzędowy: islandzki
Waluta: 1 korona islandzka (ISK)
Religia: protestanci (luteranie) - 96 % populacji Islandii (Kruczek, 2008, s. 80)
Długość dróg: 12.378 km (w tym głównych 4.279 km, utwardzonych 3.964
km, miejskich: 2.349km, górskich: 1.786km)
Liczba miast: 30
Liczba osiedli: 94
Długość linii brzegowej: 4988 km
Odległość od:

Szkocji - 798 km Grenlandii - 287 km Norwegii
- 970 km Wysp Owczych - 420 km
Tereny w tys. km²:
tereny uprawne: 1 (1% ) pastwiska 20 (19,5%)
lodowce 12 (11,5%) jeziora 3 (3%)
lawa 11 (10,5%) piaski 4 (4%)
nieużytki 52 (50,5%)
Islandia oraz szereg przybrzeżnych wysepek, z których największe wchodzą w skład
archipelagu Vestmannaeyjar, są wyspami pochodzenia wulkanicznego. Powstały one w
wyniku licznych erupcji na Grzbiecie Śródatlantyckim, który oddziela płyty tektoniczne
Europy i Ameryki Północnej. Mimo położenia Islandii na skraju tych dwóch płyt zalicza się
ją ze względów kulturowych i historycznych do Europy.
Ponad połowę powierzchni Islandii zajmują pozostałości niedawnego wulkanizmu,
głównie w postaci górzysto-wyżynnych pokryw lawowych. Znajduje się tu 26 aktywnych
wulkanów, które charakteryzują się najczęściej erupcjami szczelinowymi. Do najbardziej
znanych należą Hekla, Katla, Askja, Laki. Najwyższym szczytem Islandii jest także
wulkaniczny szczyt Hvannadalshnukur - 2119 m n.p.m. Obserwuje się także typową
działalność powulkaniczną w postaci gejzerów, gorących źródeł. Energia geotermalna
wykorzystywana jest do ogrzewania domów, w basenach i saunach. Najbardziej znane jest
źródło Gejsir (na wschód od Reykjaviku), od którego wzięły nazwę wszystkie źródła tego
typu na świecie (gejzery). Największy gejzer Islandii, znany Wielkim, wyrzuca wodę o
temperaturze 75º C na wysokość 60 metrów.

Ryc.3. Droga do Hvannadalshnukur

(Źródło: www.travelin.pl/panstwo/islandia/mapa, dostęp: 1.12.2017)

Szczelina ryftowa przebiega przez Islandię z północnego wschodu na południowy
zachód. Szczególnie widoczny on jest w obszarze znanym pod nazwą Þingvellir. W tym
miejscu zebrał się też po raz pierwszy islandzki parlament Althing.
Jeśli chodzi o linie brzegową to jest ona silnie rozbudowana z licznymi zatokami i
fiordami, ma długość 4988 km. Stożki czynnych wulkanów, rozległe porywy bazaltowe,
lodowce i bardzo skąpa roślinność sprawiają, że wnętrze wyspy przypomina krajobraz
księżycowy. Wzdłuż wybrzeży, zwłaszcza południowych, ciągną się wąskim pasmem tereny
równinne, którym od strony morza towarzyszą piaszczyste na niektórych odcinkach plaże
(Kruczek, 2008, s. 80).
Jeśli chodzi o warunki klimatyczne na Islandii to dzięki wpływom Prądu Zatokowego
klimat jest łagodniejszy niż mogłoby to wynikać z jej położenia w pobliżu koła
podbiegunowego. Jest to zatem typowy klimat oceaniczny z chłodnym i wilgotnym latem
oraz łagodną, choć wietrzną zimą. W głębi lądu klimat jest jednak bardziej surowy. Średnie
temperatury w Reykjavíku wynoszą 11° C dla lipca i -1° C dla lutego. Usłonecznienie jest
niewielkie, występuje noc polarna. Roślinność Islandii jest bardzo uboga. Lasy zajmują
zaledwie 1/100 część jej powierzchni. Dość bogata jest natomiast fauna (ptactwo, ryby,
zwierzęta futerkowe) (Kruczek, 2008, s. 81).

Podsumowując, można powiedzieć, iż bez wątpienia Islandia jest krajem bardzo
atrakcyjnym, samo podobieństwo krajobrazu Islandii do księżyca robi swoją sprawę,
przyciągając tysiące turystów. Jest to kraj o niewyobrażalnie uroczym, niewidzianym
nigdzie, nie powtarzającym się krajobrazie. Bez wątpienia polarne noce, wulkany i liczne
lodowce, gejzery i wodospady przyciągają wiele szukaczy przygód, a zainteresowanie
turystyczne krajem co roku rośnie.
2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów
Jak wcześniej wspominano: Islandia jest krajem o nieprawdopodobnym krajobrazie, a
mianowicie: blisko 11% powierzchni Islandii stanowią lodowce, z których największe
(czasze lodowe) są: Vatnajökull – 8 300 km2 , Langjökull – 953 km2 ,Hofsjökull – 925
km2, Mýrdalsjökull – 695 km2. Islandia posiada gęstą sieć drobnych rzek zasilanych
lodowcami. Wiele z nich pokonuje w swoim biegu liczne wodospady, np. Gullfoss (Złoty
Wodospad) na rzece Thorsa czy Godafoss i Dettifoss (największy – 44 m) na północy kraju.
Największe rzeki Islandii to Þjórsá – 230 km i Hvítá – 40 km. Istnieje tu również duża
liczba małych jezior pochodzenia lodowcowego, tektonicznego i wulkanicznego. Do
największych jezior zalicza się Þórisvatn – 83–88 km2 , 114 m głębokości, Þingvallavatn –
82 km2 , 114 m, Lagarfljót (Lögurinn) – 53 km2 , 112 m, Mývatn – 37 km2 o głębokości
4,5 m, Hvitárvatn – 30 km2 , 84 m (Kruczek, 2008, s. 81). Taki bogaty oraz różnorodny
krajobraz przyciąga dominującą liczbę turystów, uprawiających turystykę aktywną,
decydujących się na spędzanie czasu na łonie przyrody.
Ryc.4. Największy gejzer Islandii - Wielki (The Great Geysir)

(Źródło: www.travelin.pl/panstwo/islandia/mapa, dostęp: 1.12.2017)

Wyspa przyciąga turystów zainteresowanych głównie walorami przyrody, zwłaszcza
miłośników samej północnej scenerii oraz badaczy procesów wulkanicznych. Największymi
atrakcjami turystycznymi wyspy są gejzery, które poza Islandią w takim skupieniu
występują tylko w parku narodowym w Yellowstone w USA, na Kamczatce w Rosji oraz w
Nowej Zelandii. Na bazie gorących wód powstało wiele uzdrowisk, zwłaszcza w okolicy
Reykjaviku, a najbardziej znanym jest Hveragerdi (Kruczek, 2008, s. 82).
Ryc.5. Wodospad Svartifoss (Black Fall), Islandia

(Źródło: www.travelin.pl/panstwo/islandia/mapa, dostęp: 1.12.2017)

Atrakcjami przyrodniczymi są też wielkie wodospady, np. Svartifoss. Ośrodkiem
rozrządowym ruchu turystycznego jest Reykjavik. Znajdują się tutaj gmachy rządowe,
Muzeum Narodowe, budynki teatru i filharmonii. Reykjavik jest punktem wypadowym do
największych atrakcji turystycznych południowo-zachodniej Islandii, tj. Wielkiego Gejzeru,
wodospadu Gullfosss, wulkanu Hekla oraz kąpieliska termalnego Blue Lagoon (koło
Keflavik). Zimowe formy wypoczynku rozwijają się przede wszystkim w rejonie
miejscowości Akureyr (port handlowy i rybacki), gdzie panują najlepsze warunki śniegowe.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się lodowce, na które organizuje się wycieczki
piesze oraz przeloty samolotami (np. na największy lodowiec Vatnajökull – bazą wypadową

jest osada Höfn), Park Narodowy Skaltafell – rzeźba glacjalna (spacer po jęzorze lodowca,
wodospad Svarti, wejście na górę Kristinartindar) (Kruczek, 2008, s. 82).
Ryc.6. Lodowiec Vatnajökull

(Zdjęcie - Katie Paterson, dostęp: 1.12.2017)

Powyższe walory i atrakcje turystyczne są w stanie zainteresować każdego.
Międzynarodowy ruch turystyczny przyjazdowy do Islandii ciągle rośnie (mimo wysokich
cen podróży i pobytu, Islandia zaliczana jest do najdroższych państw Europy). W 2007 r.
przybyło tu ponad milion turystów zagranicznych głównie ze Stanów Zjednoczonych, Danii,
RFN i Wielkiej Brytanii. Turystykę przyjazdową cechuje znaczna dynamika wzrostu.
Islandia posiada ujemne saldo bilansu turystycznego, wpływy z turystyki zagranicznej
osiągają 633 mln USD, a wydatki 970 mln USD. Kraj dysponuje 12 tys. miejsc
noclegowych, w ostatniej dekadzie ich liczba uległa podwojeniu. Islandia staje się modnym
celem wypoczynkowych wyjazdów turystycznych (Kruczek, 2008, s. 82).
3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
Ze względu na to, iż Islandia jest krajem-wyspą, jest ona krajem trudno dostępnym ze
względu na sposoby dotarcia do kraju. Dla obsługi ruchu turystycznego najważniejsze

znaczenie na Islandii ma komunikacja lotnicza. Islandia posiada kilkanaście lotnisk, w tym
jedno o znaczeniu międzynarodowym, w Reykjaviku (Keflavik).

Znaczącą rolę odgrywa także transport morski i to zarówno żegluga przybrzeżna wokół
wyspy, jak i stałe połączenia morskie z Norwegią, Wielką Brytanią i Danią. Drogi kołowe
zimą często są nieprzejezdne. Ogólna ich długość wynosi około 13 tys. km, a biegną
głównie wzdłuż wybrzeży, wokół wyspy. Bardzo popularnym środkiem transportu na
wyspie jest samochód terenowy, a w obszarach górskich transport konny. Islandia w ogóle
nie posiada linii kolejowych (Kruczek, 2008, s. 80-81). Islandia jest największym
europejskim krajem, który nigdy nie posiadał i nie posiada publicznego systemu transportu
kolejowego, natomiast w przeszłości na wyspie istniało trzy odrębne systemy kolei
przemysłowych.
Ryc.7. Ilość przylotów do Islandii w 2002-2017 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 01.12.2017)

Jak zaznaczono wyżej, transport lotniczy odgrywa olbrzymią rolę, liczba osób
podróżujących samolotem do Islandii wzrasta z roku na rok, na co wskazuje powyższy
wykres. Mimo to, widać jest, że przyloty do Islandii charakteryzują się sezonowością, a
mianowicie: wzrost liczby przylotów odnotowuje się latem, najczęściej w lipcu lub sierpniu,
a natomiast w styczniu oraz lutym liczba przylotów widocznie spada, co jest bez wątpienia
związane z warunkami klimatu. Należy też podkreślić fakt, iż liczba przylotów do kraju
ogólnie ma tendencje wzrostową bez względu na sezonowość. W roku 2016 do Islandii
przyleciało 300 tysięcy osób, czyli tyle samo, ile stanowi cała ludność kraju.
Ryc.8. Przyjazdy ze względu na rodzaj transportu 2014-2016 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 01.12.2017)

Analizując powyższy wykres, można powiedzieć, że transport lotniczy jest dominujący i
jego zapotrzebowanie z roku na rok wzrasta. W podanym wykresie pierwsza kolumna
dotyczy transportu lotniczego ogólnie, druga i trzecia dotyczą regularnych i nieregularnych
lotów, z czego widać, że przewaga jest po stronie lotów regularnych. Oprócz transportu
lotniczego też niemałą rolę odgrywa transport wodny, w powyższym wykresie podzielony
transport wodny jest na promy oraz statki rejsowe, które mają podobne wartości.
Interesującym jest fakt, iż liczba przyjazdów za pomocą transportu wodnego w roku na rok
też wzrasta, mimo to, że samolot zostaje dominującym środkiem transportu. Dane powyższe
pozwalają stwierdzić, iż zwiększenie udziału różnych środków transportu z roku na rok
wśród przyjeżdżających świadczy o tym, iż odbywa się generalny wzrost zainteresowania
podróżujących krajem.
Islandia posiada własne linie lotnicze, a mianowicie:

Air Iceland - islandzka regionalna linia lotnicza z siedzibą w Rejkiawiku. Obsługują
połączenia krajowe oraz na Grenlandię i na Wyspy Owcze.
Bluebird Cargo - islandzka linia lotnicza cargo z siedzibą w Rejkiawiku.
Iceland Express – islandzkie tanie linie lotnicze z siedzibą w Reykjavíku. Obsługiwały
połączenia do krajów Europy Zachodniej. Linia wykonywała też loty rejsowe z Warszawy i
Krakowa do Keflavíku. Głównym węzłem tego przewoźnika był port lotniczy Keflavík. W
2012 roku linię przejął przewoźnik WOW air.
Icelandair - islandzkie narodowe linie lotnicze, latające na liniach krajowych i
międzynarodowych.
Mýflug – islandzka linia lotnicza z siedzibą w Akureyri.
Norlandair – islandzka linia lotnicza z siedzibą w Akureyri.
Primera Air – islandzka czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Kópavogur. Primera Air
zapowiedziała, że od kwietnia 2018 roku będzie latała z Londynu i Birmingham do Nowego
Jorku i Bostonu za 149 funtów w jedną stronę - co uczyni ją jedną z pierwszych "tanich
linii" na dłuższych dystansach.
WOW Air - tana linia lotnicza, która operuje na trasach europejskich z 2012 roku
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Islandzkie_linie_lotnicze, dostęp: 9.12.2017)
Oprócz islandzkich linii lotniczych należy wspomnieć o tanich liniach WiZZ Air, za
pomocą których można dolecieć do Rejkiawiku prawie z każdego dużego miasta w Polsce.
Jeśli chodzi o hotele na Islandii, to głównymi sieciami hotelowymi są: Fosshotel, Kea
Hotels, Edda Hotels, Icelandair Hotels, Radisson SAS Hotels. Oprócz tego Islandia nalicza
wiele innych rodzajów obiektów noclegowych, od droższych i luksusowych hoteli, to tanich
schronisk i hosteli, o czym bardziej szczegółowo omówiono będzie w poniższych
rozdziałach.
4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności
Islandia jest krajem Skandynawskim, który jest też zaliczany do najdroższych krajów
Europejskich. Na stronie Światowego Banku (The World Bank) znajdują się informację o
tym, iż Islandia jest zaliczana do krajów z wysokim poziomem dochodów (high income).

Ryc. 9. Indeks cen konsumpcyjnych

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Powyższy wykres ilustruje procentowe zmiany indeksu cen konsumpcyjnych od 2000 do
2016 roku. Jest to indeks, który pokazuje w jakim stanie jest gospodarka kraju. Na podanym
wykresie widocznym jest fakt, iż kryzys w latach 2008-2009 miał negatywny wpływ na
gospodarkę państwa. Natomiast w ostatnich latach znaczenie indeksu cen konsumpcyjnych
spada, więc można sugerować polepszenie oraz normalizację sytuacji ekonomicznej.
Ryc.10. Prognoza rozwoju gospodarczego 2017-2023.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Urząd statystyczny Islandii proponuje też do względu prognozę rozwoju gospodarczego
na lata 2017-2023. Brano pod uwagę PKB kraju, bilans towarów i usług (% PKB), inflację
oraz stopę bezrobocia. Jak wskazuje wykres, prognozują zrównoważony rozwój
gospodarczy, oraz wyrównanie wskaźników podstawowych.

Ryc. 11. Wzrost PKB. 2006-2016

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Powyższy wykres ilustruje wzrost PKB w ostatnich latach, pomimo tego, iż w latach
kryzysu postrzegany był duży spadek.
Ryc.12. Stopa bezrobocia 1991-2015 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Jeśli chodzi o sytuację z bezrobociem na Islandii, to widocznym jest fakt, iż po dużym
wzroście bezrobocia w czasie kryzysu, sytuacja zaczęła się stabilizować, oraz w roku 2015
procent bezrobocia jest stosunkowo mały.

Podsumowując, bez wątpienia gospodarka kraju ma olbrzymie znaczenie dla turystyki:
zarówno dla turystyki wyjazdowej, jak i przyjazdowej. Dochody oraz zarobki obywateli
kraju wpływają na ich wyjazdy zagraniczne, oraz wypromowana na świecie atrakcyjność
ogólna oraz infrastruktura kraju przyciąga dużą ilość turystów. Islandczycy stosunkowo
dużo podróżują oraz ilość przyjeżdżających osób do kraju wzrasta z roku na rok, pomimo
faktu, iż Islandia uważana jest za jednego z najdroższych krajów Europy.
5. Narodowa administracja turystyczna
Sprawy związane z turystyką w Islandii leżą na odpowiedzialności Ministerstwa
Przemysłu, Energetyki i Turystyki, które od 2012 roku jest włączone do Ministerstwa
Przemysłu i Innowacji w Islandii. Oprócz tego do narodowej administracji turystycznej
zalicza się też Islandzka Izba Turystyczna. Są to organizacje rządowe, które zajmują się
głownie sprawami na kształt: wydawania licencji, rejestracji i monitorowania projektów w
celu zapewnienia zgodności z wymaganiami,

zajmują się rozwojem turystyki oraz

kontrolowaniem jakości we wszystkich kwestiach związanych z turystyką, realizują
określone strategii turystyczne, koordynują sprawy środowiskowe, rozpowszechniają
informację dotyczącą rozwoju regionalnego oraz lokalnego, oraz zajmują się współpracą
międzynarodową. Islandzka Izba Turystyki współpracuje z regionalnymi biurami
marketingowymi i zapewnia wsparcie finansowe dla ich pracy. Odbywa się również
współpraca z Islandzkim Centrum Innowacji, w szczególności w sprawach i projektach
dotyczących innowacji i rozwoju produktów wymagających współpracy regionalnej. Oprócz
tego Islandzka Rada Turystyki jest odpowiedzialna za wdrażanie nowej jakości systemu
gwarancyjnego (VAKINN), oraz gromadzenie danych na temat liczby przyjeżdżających
turystów, ich oczekiwania i doświadczenia.
Rys.13. Narodowa administracja turystyczna oraz Narodowa organizacja turystyczna 2014 r.

(Dostęp: 10.12.2017)

Powyższy wykres ilustruje narodową administracje turystyczną na Islandii. Mianowicie:
pierwsza i najważniejsza organizacja rządowa to Ministerstwo Przemysłu i Innowacji do
składu którego wchodzi Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Turystyki, któremu
podporządkowuje się Islandzka Izba Turystyczna (Iceland Tourist Board), którzy wspólnie
wykonują wyżej opisane zadania, dotyczące nadzoru, kontroli nad procesami zachodzącymi
w sferze turystyki, gromadzenia danych dotyczących turystów, oraz udzielanie wsparcia
finansowego narodowej organizacji turystycznej, zajmującej się głównie promocją Islandii
oraz marketingiem, o czym szczególnie opisano będzie w poniższym podrozdziale (OECD
Tourism Trends and Policies, 2014, s. 198)
6. Narodowa organizacja turystyczna, rynki docelowe i narzędzia promocyjne
W 2010 roku odpowiedzialność za marketing i promocję turystyki na Islandii była
przeniesiona od Islandzkiej Izby Turystycznej do nowej organizacji promującej Islandię,
nazywanej "Promote Iceland". Zawarta została specjalna umowa między Ministerstwem
Przemysłu, Energii i Turystyki a nową jednostką. Dział marketingu Islandzkiej Izby
Turystycznej wspiera promowanie Islandii, współpracując z innymi jednostkami,
zapewniając w ten sposób bliskie współdziałanie Izby Turystycznej, Rady Handlowej i
ambasady Islandii w odniesieniu do projektów i działań przyciągnąć zagranicznych gości do
Islandii. Promowanie Islandii jest celem partnerstwa publiczno-prywatnego w celu poprawy
pozycji konkurencyjnej islandzkich branż na rynkach zagranicznych i stymulowanie wzrostu
gospodarczego poprzez zwiększony eksport. Jednostka "Promote Iceland" jest również
odpowiedzialna za wzmacnianie wizerunku Islandii jako ekscytującego miejsca docelowego
dla turystów i za promocję kultury islandzkiej za granicą.
Jednostka "Visit Iceland" (www.visiticeland.com) jest częścią organizacji "Promote
Iceland". Minister Przemysłu, Energii i Turystyki powołuje Islandzką Radę Turystyki
(Icelandic Tourism Council). Zadaniem Rady jest przedstawianie ministrowi co najmniej raz
w roku zaleceń dotyczących marketingu i promocji turystyki lub usług dla turystów oraz
działanie doradcy ministra w sprawach dotyczących planowania turystyki. Rada komentuje
również poprawki do ustawodawstwa i przepisów związanych z turystyką, w innych
sprawach powierzonych mu przez ministra oraz we wszelkich innych sprawach, które uzna
za stosowne w interesie branży turystycznej. Rada składa się z dziesięciu przedstawicieli.
Przewodniczący i wiceprzewodniczący są powoływani przez ministra bez nominacji, a
pozostali są mianowani przez ministra po otrzymaniu nominacji od: Islandzkiego
Stowarzyszenia Przemysłu Turystycznego (trzech przedstawicieli); Stowarzyszenie Władz
Lokalnych w Islandii (dwóch przedstawicieli); Islandzkiego Stowarzyszenia Turystycznego
(dwóch przedstawicieli) i Rady Handlu Islandii (jeden przedstawiciel). Kadencja trwa cztery

lata, choć jej przewodniczący i wiceprezes ograniczają się do pełnienia funkcji ministra
mianującego. Dyrektor Islandzkiej Rady Turystyki i przedstawiciel ministerstwa uczestniczą
w posiedzeniach Rady Turystyki i mają prawo zarówno do przemawiania posiedzeń, jak i do
przedstawiania wniosków (OECD Tourism Trends and Policies, 2014, s. 199-200).
Budżet islandzkiej komisji turystycznej i budżet przyznany w Ministerstwie Przemysłu,
Energetyki i Turystyki na sektor turystyczny w 2010 roku wynosił 560 mln ISK. Część tego
zamówienia została zlecona na zasadzie outsourcingu do promowania Islandii (235
milionów ISK), która jest odpowiedzialna za cały marketing za granicą. Całkowity budżet
przyznany przez ministerstwo w 2011 r. Wynosił 578 mln ISK: 308 mln ISK dla islandzkiej
komisji turystycznej i 270 mln ISK dla promowania Islandii. Główne cele turystyki na
Islandii w latach 2011-2020 to: zwiększenie rentowności sektora; angażowanie się w
systematyczny rozwój destynacji turystycznych, skuteczny rozwój produktów oraz działania
promocyjne i reklamowe, aby stworzyć możliwość wydłużenia sezonu turystycznego,
ograniczenia wahań sezonowych i przyczynić się do lepszej dystrybucji turystów w całym
kraju; podnieść jakość, profesjonalizm, bezpieczeństwo i świadomość środowiskową w
sektorze turystycznym; oraz określić i utrzymać wyjątkowość Islandii jako miejsca
docelowego turysty, częściowo poprzez efektywną analizę i badania.
7. Inne uwarunkowania rozwoju turystyki
W raporcie OECD Tourism Trends and Policies (Organisation for Economic Cooperation and Development) (s.344), czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju,

znajdują się informację dotyczące urzędów statystycznych poszczególnych

krajów, administracji turystycznej oraz adresy pokrewnych witryn poszczególnych krajów,
dotyczących turystyki lub promocji kraju. Jeśli chodzi o Islandię - to w raporcie są zawarte
trzy strony internetowe dotyczące Islandii : www.statice.is - strona urzędu statystycznego
Islandii, gdzie skumulowane są wszystkie niezbędne dane dotyczące obywateli islandzkich,
biznesu, gospodarki oraz między innymi dane dotyczące turystyki, druga strona to
www.idnadarraduneyti.is, która wydaje się nie działa poprawnie oraz nie ma możliwości
wyciągnięcia z niej jakichkolwiek korzystnych informacji, trzecia strona

- to

visiticeland.com - to jest strona, która w bardzo dostępny sposób opisuje kraj, koncentrując
się na atrakcjach turystycznych oraz sposobach uprawiania turystyki na Islandii, dana strona
wydaje się być stworzoną w większości dla turystów na Islandii bądź też w celu
promowania kraju, natomiast nie ma tam żadnych danych statystycznych, a tylko informacja
dotycząca historii, kultury, geografii kraju oraz natury. Własną stronę internetową posiada
też NTO Islandii, a mianowicie "Promote Iceland" ( www.promoteiceland.com), strona
przekierowuje na kolejną www.inspiredbyiceland.com oraz www.islandsstofa.is. Jeśli
chodzi o stronę internetową "Promote Iceland" to zawarte są tam dane przydatne dla osób

chcących inwestować w kraj, oraz informację dotyczące rynków islandzkich, przemysłu,
oraz oczywiście zawarte są tam dane wspomagające promować kraj oraz przyciągać większą
ilość turystów.
II. Rynek recepcji turystycznej - turystyka krajowa
1. Przyjazdy i główne regiony emitujące
Islandia jest krajem-wyspą, który pobudza zainteresowanie turystów z całego świata.
Rocznie do kraju przyjeżdża około miliona turystów, co jest w trzy razy więcej od całej
ludności kraju. W powodu tego NTA oraz NTO kraju skierowały swoją działalność
promocyjną na kraje zagraniczne. Odpowiednio do tego, mało uwagi zwraca się na
turystykę krajową, ponieważ przynosi ona bardzo małe w porównaniu do zagranicznej
turystyki zyski, oraz nie rozwija się tak dynamicznie w kraju. Drugą przyczyną jest też fakt,
iż Islandia jest krajem bardzo małym, nawet nie posiadającym własnej kolei publicznej,
ponieważ z jednej części kraju na przeciwną można dotrzeć za około sześć godzin
samochodem.
Ryc. 14. Ilość wyjazdów krajowych, udzielonych noclegów oraz długość pobytu Islandczyków 16-74 lat za
rok 2008.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Powyższa tabela ilustruje ruch turystyczny krajowy na Islandii za rok 2008, niestety na
stronie Urzędu statystycznego nie ma nowszych danych dotyczących turystyki krajowej. W
podanej tabeli zawarte są wyjazdy krajowe Islandczyków w wieku od 16 do 74 lat według
regionów na Islandii oraz ilość udzielonych noclegów w poszczególnych regionach, razem z
przeciętną długością pobytu. W roku 2018 odbyło się 222 256 tysięcy wyjazdów: z nich
mniejsza połowa to wyjazdy na Południe kraju, na drugim miejscu co do częstotliwości są
wyjazdy do regionu Stolicy Rejkijaviku, na trzecim wyjazdy na Zachód kraju, na czwartym

wyjazdy na Północny-Wschód kraju. Jeśli chodzi o udzielone noclegi to najwięcej
Islandczyków nocowało na Południu kraju, na drugim miejscu co do wielkości liczby
udzielonych noclegów jest region Stolicy, na trzecim Zachód kraju oraz na czwartym
Północny-Wschód kraju, czyli ilość udzielonych noclegów pokrywa się z liczbą wyjazdów
jeśli chodzi o region docelowy wyjazdów. Jeśli chodzi o długość wyjazdów krajowych
Islandczyków - to są to wyjazdy krótkoterminowe od trzech do dwóch dni
Ryc. 15. Rodzaje transportu w turystyce krajowej 2008

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Jeśli chodzi o najczęściej wybierane środki transportu przez Islandczyków to przeważnie
preferują turyści samochód osobowy. Ciekawym faktem jest to, iż Islandia posiada tylko
jedną drogę główną, jadąc którą można objechać całą wyspę dookoła oraz zobaczyć
wszystkie najważniejsze atrakcje kraju.
Ryc. 16. Udzielone noclegi według typu obiektu noclegowego w roku 2008.

Płeć \
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Mężczyźni
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25-44 lat
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100
0
0
100
0
0

Domy
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31
11
11

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 15.12.2017)

Noclegi u
krewnych lub
znajomych
46
54
20
50
29
1

Powyższa tabela ilustruje najchętniej wybierane typy obiektów noclegowych wśród innych
dostępnych na Islandii uwzględniając też wiek oraz płeć. W tego wynika, że mężczyźni w wieku od
25 do 44 lat przeważnie preferują noclegi w przyczepach (trailerach) oraz hotelach lub pensjonatach
jeśli chodzi o męską płeć ogólnie. Jeśli chodzi o kobiety ogólnie - to preferują one domy
wycieczkowe, domy prywatne oraz noclegi u krewnych lub znajomych w większości. Osoby młode
w wieku od 16 do 24 lat preferują domy prywatne. Osoby w wieku od 25 do 44 lat, oprócz mężczyzn
preferujących przyczepy, chętnie wybierają też hotele oraz nocleg u krewnych. Osoby w wieku od
45 do 64 lat nocują w domach wycieczkowych najczęściej. Osoby starsze od 65 do 74 lat przeważnie
nocują w domach prywatnych lub domach wycieczkowych, udział osób starszych w wyjazdach
krajowych jest najmniejszy. Natomiast nie są popularnymi wśród mieszkańców Islandii obiekty
noclegowe typu hostelów oraz campingów.
Ryc. 17. Islandia - turystyka krajowa 2010-2014.

Turystyka krajowa
(Tysiące)
Udzielone noclegi ogólnie
Hotele
Wyspecjalizowane zakłady
Inne zakłady zbiorowe
Domy prywatne

2010
855
403
42
375
34

2011
805
420
48
309
28

2012
854
461
37
316
40

2013
1025
516
48
405
56

2014
1085
537
38
435
75

(Źródło: OECD - Tourism Trends and Policies 2016, s. 197, dostęp: 18.12.2017)

Natomiast w raporcie OECD Tourism Trends and Policies za rok 2016 można znaleźć
nowsze dane dotyczące turystyki krajowej na Islandii, a mianowicie za lata 2010-2014. Są to
dane dotyczące udzielonych noclegów dla podróżujących Islandczyków według typu
obiektu noclegowego. Analizując ilość udzielonych noclegów ogólnie widać jest tendencje
wzrostową, iż z roku na rok zwiększa się ilość udzielonych noclegów turystom krajowym.
Jeśli chodzi o preferowane przez obywateli Islandii typy zakwaterowań - to największą
popularnością cieszą się hotele oraz inne zakłady zbiorowe. Pomimo to, iż odbywa się
wzrost zainteresowania podróżami krajowymi na Islandii, turystów zagranicznych
przyjeżdżających do kraju jest wciąż dużo więcej.
2. Dochody z turystyki krajowej
Turystyka krajowa na Islandii nie ma takiego olbrzymiego znaczenia jak turystyka
zagraniczna jeśli chodzi o dochody w turystyki. Turystyka krajowa Islandczyków to przede
wszystkim krótkoterminowe pobyty oraz przemieszczania się w terminach od jednego do
trzech dni, preferując przy tym noclegi u krewnych lub znajomych bądź w przyczepach lub
domach wycieczkowych, więc są to przede wszystkim krótkie budżetowe wyjazdy.
W tych powodów Urząd statystyczny Islandii i inne źródła nie podają danych odnośnie
dochodów od turystyki krajowej.

3. Analiza profili konsumenckich turystów krajowych oraz główne obszary
koncentracji krajowego ruchu turystycznego
Analizując profile konsumenckie turystów krajowych na Islandii można powiedzieć, iż są
to turyści, którzy najchętniej wybiorą nocleg w hotelu lub innym zakładzie zbiorowym, duża
część z których też zdecyduje się na nocleg u krewnych bądź znajomych. Generalnie są to
osoby młode lub dorosłe, starsze osoby w wieku emerytalnym bardzo rzadko decydują się
na podróże. Jeśli chodzi o mężczyzn oraz kobiet, to mężczyźni częściej od kobiet decydują
się na podróże krajowe, wybierając przy tym noclegi w przyczepach, tak zwanych trailerach.
Przypuszczam, że wyższa aktywność płci męskiej w wyjazdach krajowych może mówić o
tym, że popularnym rodzajem uprawiania turystyki wśród Islandczyków może być turystyka
aktywna oraz nawet turystyka górska ekstremalna. Islandia jest krajem o wyjątkowych
walorach przyrodniczych, więc przypuszczam, iż turyści krajowi lubią spędzać czas z
naturą, podziwiając krajobrazy górskie, wodospady lub gejzery. Charakterną cechą
wyjazdów Islandzyków jest ich krótko terminowość od jednego do trzech dni, ze względu
na krótko terminowość oraz na preferowane noclegi u krewnych przypuszczam, iż są to
najczęściej wyjazdy w miarę budżetowe.
Jeśli chodzi o główne obszary koncentracji krajowego ruchu turystycznego - to
najczęściej Islandczycy decydują się na wyjazdy na Południe kraju, po pierwsze z racji tego,
iż warunki klimatyczne są łagodniejsze w tej części kraju, a po drugie też przez to, iż
największa ilość atrakcji turystycznych Islandii znajduje się na Południu kraju. Drugim
najchętniej wybieranym obszarem docelowym jest region Stolicy Rejkjaviku, dany obszar
jest gęsto zamieszkany, więc infrastruktura turystyczna koncentruje się głownie tam.
Trzecim co do częstotliwości wybierania obszarem jest Zachód kraju - jest to też obszar
blisko stolicy oraz właśnie na Zachodzie kraju znajduje się najbardziej znane miejsce
turystyczne na Islandii - Blue Lagoon. Czwartą ulubioną destynacją Islandczyków jest
Północny-Wschód kraju - właśnie na Wschodzie kraju znajduje się kolejna ulubiona
turystyczna atrakcja na Islandii, a mianowicie największy lodowiec Vatnajökull.
Podsumowując, islandzki turysta krajowy - to turysta, który najczęściej wybiera się na
Południe, region Stolicy, Zachód lub Północny Wschod, preferując zakwaterowanie w
hotelu, u krewnych bądź znajomych oraz w innych zakładach zbiorowych. Wyjazd takiego
turysty trwa od jednego do trzech dni, oraz najprawdopodobniej jest to budżetowy wyjazd w
trakcie jakiego najczęściej uprawia się turystykę krajową lub też turystykę aktywną.
III. Rynek recepcji turystycznej - zagraniczna turystyka przyjazdowa
1. Przyjazdy i główne obszary emitujące
W roku 2012 Islandię odwiedziła rekordowa ilość turystów, a mianowicie : 672 773 osób.
Zagraniczni turyści spędzili 2,9 miliony noc na Islandii. Najwięcej turystów przyjeżdża z

krajów skandynawskich (22%), Ameryki Północnej (17%), Wielkiej Brytanii (14%),
Niemiec (11%) oraz Francji (6%), dlatego też promocja kraju jest skierowana do
najbliższych sąsiadów kraju, czyli krajów skandynawskich, Ameryki Północnej oraz Europy
Zachodniej (OECD Tourism Trends and Policies, 2014, s. 198).

Rys.18. Przyloty do Islandii według obywatelstwa 2017.01-2017.10.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Wyżej podana tabela pokazuje ilość osób, którzy przyjechali za pomocą transportu
lotniczego do Islandii w roku 2017 od stycznia do października według ich obywatelstwa.
Najwięcej turystów przyjechało w sierpniu 337,856 osób oraz w lipcu 334,403 osoby.
Najwięcej turystów w sierpniu przyleciało ze Stanów Zjednoczonych (74,604), Niemiec
(27,933), Francji (20,440), Wielkiej Brytanii (16,179), Kanady (15,442), Hiszpanii (13,089),
Włoch (12,745) oraz Chin (12,273). Polaków do Islandii przylatuje stosunkowo mniej,
najwięcej przylotów z Polski było w lipcu (8,618), co jest więcej od norwegów, turystów z
Holandii, Włoch oraz Szwajcarii jeśli chodzi o lipiec.

Ryc. 19. Liczba przylotów do Islandii w 2002-2017 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 01.12.2017)

Natomiast powtarzając wykres przylotów ogólnie, można stwierdzić, iż dynamika
przyjazdów do kraju ma bez wątpienia tendencję wzrostową z roku na rok bez względu na
występującą sezonowość.
Rys.20. Przyjazdy do Islandii luksusowymi cruise statkami według obywatelstwa 2012-2016

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Powyższa tabela wskazuje na to, że te tylko transport lotniczy cieszy się popularnością, a
także wycieczki za pomocą transportu wodnego, a mianowicie: luksusowe cruise lainery
cieszą się coraz większą popularnością wśród bogatych turystów. Widać jest, iż dynamika
przyjazdów statkami ma też tendencje wzrostową. W roku 2016 do Islandii przypłynęło 113
statków luksusowych. Najwięcej turystów przypłynęło z Niemiec, Stanów Zjednoczonych
oraz Wielkiej Brytanii.
Ryc.21. Główne cele przyjazdów do Islandii zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku 2007-2008 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 01.12.2017)

Jeśli chodzi o główne cele przyjazdów do Islandii to wydzielane są trzy najważniejsze
przyczyny, a mianowicie: rekreacja lub wypoczynek, cele biznesowe oraz cele inne.
Znaczna przewaga jest po stronie rekreacji oraz wypoczynku nie zależnie od wieku lub płci.
Drugim co do ważności celem jest biznes, i bardzo mały procent turystów przyjeżdża do
kraju w celu innym, niż wypoczynek bądź biznes.

Ryc.22. Główne cele przyjazdów do Islandii według płci oraz wieku w roku 2008.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Powyżej podana tabela w bardziej szczegółowy sposób przedstawia przyczyny
przyjazdów do Islandii według płci lub wieku, oprócz tego w tabeli przedstawione są też
przyczyny zarówno przyjeżdżających (inbound) do Islandii turystów, wraz z przyczynami
wyjeżdżających (outbound) Islandczyków. Na podstawie powyższych danych możemy
stwierdzić, iż rekreacja jest głównym i przeważającym celem wyjazdów w obu wypadkach.
Natomiast przerażającym jest fakt, iż najczęściej w celach rekreacyjnych przyjeżdżają osoby
w wieku 65-74 lat, dalej idą kobiety ogółem. Trochę mniej w celach wypoczynkowych
przyjeżdża młodzieży 16-24 lat, ale jest ich wciąż więcej, jak osób w wieku 45-64 lat, 25-44
lat, oraz mężczyzn ogółem. Jeśli chodzi o przyjazdy do Islandii w celach biznesowych to
najwięcej przyjeżdża mężczyzn w wieku 25-44 oraz 45-64 lat.
Jeśli chodzi o cele wyjazdów Islandczyków za granicę - to w ich przypadku też przeważa
cel rekreacyjny, natomiast równie dużo wyjeżdżają osoby w wieku emerytalnym jak i
młodzież w wieku 16-24 lat. Najmniej w celach rekreacyjnych wyjeżdża osób w wieku 2544 lat. Jeśli chodzi o wyjazdy biznesowe Islandczyków - to przeważnie wyjeżdżają
mężczyźni w wieku 25-44 lat.

Ryc.23. Ilość udzielonych noclegów według typu zakwaterowania oraz regionu Islandii w roku 2016.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Powyższy wykres pokazuje, że najwięcej noclegów spośród wszystkich typów
zakwaterowania zostało udzielone w regionie stolicy oraz na południu kraju, czyli bliżej do
stolicy Rejkiawiku oraz lotniska międzynarodowego, gdzie też mieszka mniejsza połowa
obywateli całego kraju. Natomiast stosunkowo mniej noclegów udzielono w regionie
zachodnim oraz na wschodniej północy kraju. Jeśli chodzi o preferowany typ
zakwaterowania to najczęściej wybierane są domy prywatne, drugie za częstotliwością są
hotele, ale tylko w okolicach stolicy, następnie turyści przyjeżdżają do pensjonatów, do
apartamentów jeśli chodzi o okolice stolicy, cieszą się popularnością też chaty na obszarach
odludnych puszcz oraz campingi na obszarach wiejskich.
Rys.24. Długość pobytu turystów na Islandii 2007-2008 rok.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Jeśli chodzi o długość pobytów turystycznych do Islandii - to na stronie urzędu
statystycznego Islandii zawarte są dane wyłącznie z lat 2007-2008. Dane te pokazują, iż
przeważnie turyści zostają w kraju 1-3 dni, i bardzo mała część decyduje się na dłuższe

pobyty od 4 do 7 dni. Natomiast są podstawy do stwierdzenia, iż istnieje tendencja
wydłużenia czasu podróży, i moim zdaniem za dziesięć lat sytuacja powinna by wyglądać
odwrotnie. Turyści mieli by się decydować częściej na dłuższe wyjazdy do Islandii, ze
względu na to, że kraj jest trudno dostępny oraz posiada niewiarygodną ilość atrakcji
turystycznych oddalonych jeden od drugiego. Dlatego turysta, który przyjechał do Islandii
pozostaje na dłużej, żeby mieć możliwość odwiedzenia większej ilości destynacji
turystycznych.
2. Dochody z turystyki przyjazdowej
Turystyka była jednym z najszybciej rozwijających się sektorów islandzkiej gospodarki i
cieszyła się dalszym wzrostem w latach 2010-12. Udział turystyki w PKB Islandii wynosił
5,9% w 2009 roku. Turystyka zajmuje drugie miejsce w całkowitych przychodach z
eksportu z udziałem 23,4%, w porównaniu z 14,4% w roku 2008, i może wkrótce
prześcignie przemysł rybacki, aby stać się wiodącym źródłem przychodu z eksportu.
Międzynarodowe wpływy z turystyki wyniosły w 2012 r. 105,7 mld ISK i 68,4 miliarda ISK
w roku 2010. Od roku 2010 liczba przybywających wzrosła o 38,7%, a międzynarodowe
wpływy z turystyki o 40,0%. Turystyka stanowiła około 5,1% całkowitego zatrudnienia w
2010 roku na Islandii (OECD Tourism Trends and Policies, 2014, s. 198).
Ryc.25. Bezpośredni wkład turystyki w PKB w latach 2009-2016.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Podany wyżej wykres wskazuje na to, że bezpośredni udział turystyki w PKB kraju
rośnie z roku na rok, co daje możliwość do prognozowania, iż w roku 2017 udział turystyki
będzie jeszcze wyższym od udziału w roku 2016.

Ryc.26. Dochody z turystyki 2000-2009 lata.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Na stronie urzędu statystycznego Islandii zawarte są dane dotyczące dochodów z
turystyki za lata 2000-2009. Analizując wykres widać tendencję wzrostową, za wyjątkiem
małego spadu w roku 2009, najprawdopodobniej powiązanego z kryzysem, natomiast inne
źródła wskazują na to, że dochody z turystyki zwiększają się z roku na rok.
3. Analiza profili konsumenckich turystów zagranicznych oraz główne obszary
koncentracji przyjazdowego ruchu turystycznego
Najczęściej przyjeżdżają do Islandii turyści z krajów Skandynawskich, Ameryki
Północnej, a mianowicie turyści z Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, Wielkiej Brytanii,
Niemiec oraz Francji. Islandia jest jednym z najdroższych krajów Europy więc odpowiednio
mogą sobie pozwolić na wyjazd do tego kraju głownie obywatele krajów wysoko
rozwiniętych.

Docierają turyści do kraju głownie drogą powietrzną oraz niektórzy

zwłaszcza najczęściej Niemcy, amerykanie oraz Brytyjczycy decydują się na transport
wodny w postaci nowych luksusowych statków cruisowych, które stanowią atrakcje same w
sobie.
Jeśli chodzi o płeć podróżujących to zdecydowanie więcej przyjeżdża kobiet, niż
mężczyzn. Jeśli chodzi o wiek turysty przyjeżdżającego na Islandię to najwięcej jest osób
starszych w wieku 65-74 lat oraz też w miarę dużo jest osób młodych od 16 do 24 lat.
Najważniejszym celem przyjazdów do Islandii jest cel rekreacyjny, czyli turyści
uprawiają aktywne formy turystyki w kraju. Drugim już mniej popularnym celem wyjazdów
jest cel biznesowy, wyjeżdżają w celach biznesowych na Islandię głównie mężczyźni w
wieku 25 - 44 lat. Wyżej wymienione osoby najczęściej decydują się na noclegi w domach

prywatnych, hotelach w okolicach stolicy, pensjonatach, apartamentach oraz też w tak
zwanych chatach na obszarach odludnych puszcz oraz campingach na obszarach wiejskich.
Jeśli chodzi o przeciętną długość pobytu gości zagranicznych, to dane islandzkiego
Urzędu statystycznego za rok 2007-2008 mówią o tym, iż najczęściej są to wyjazdy
krótkoterminowe od jednego do trzech dni, i że bardzo mała część turystów decyduje się na
dłuższe wyjazdy do około tygodnia. Moim zdaniem ta informacja nie może odpowiadać
rzeczywistości, ponieważ Islandia jest dość trudno dostępnym krajem i turysta, który dotarł
tam miałby zostać na dłużej. Do przykładu niewiarygodnym jest to, iż obywatele Stanów
Zjednoczonych pokonują taką dużą odległość by zostać w kraju na jeden lub trzy dni.
Niestety Urząd statystyczny nie podaje nowszych danych dotyczących długości pobytu
gości zagranicznych, natomiast moje zdanie jest takie, iż w ciągu dziesięciu lat do
dzisiejszego dnia sytuacja miała by się zmienić na to, że najwięcej turystów jednak będzie
zostawała na Islandii na okres około tygodnia.
Ryc.27. Miejsca docelowe (destynację) podróży przychodzących wg regionów 2007-2008.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 10.12.2017)

Jeśli chodzi o główne obszary koncentracji przyjazdowego ruchu turystycznego - to
sytuacja będzie podobna do obszarów koncentracji turystów krajowych. Najwięcej turystów
zagranicznych odwiedza Południe kraju ze względu na to, iż największa ilość atrakcji
turystycznych znajduje się właśnie na Południu kraju. Duża część turystów odwiedza też
Zachód, przypuszczam, mając na celu dotrzeć do Blue Lagoon najbardziej popularnej
atrakcji Islandii znanej na całym świecie. Oczywiście region stolicy Rejkjaviku jest często
odwiedzany być może ponieważ niedaleko znajduje się jedyny międzynarodowy port
lotniczy przez który przechodzi większość turystów. Północny-Wschód też cieszy się
popularnością, ponieważ znajduje się tam największy lodowiec na Islandii oraz jezioro
lodowcowe.

Podsumowując, przyjeżdżają do Islandii głównie goście z krajów wysoko rozwiniętych,
którzy komfortowo się czują w takim drogim kraju jak Islandia. Najczęściej przyjeżdżają w
celach rekreacyjnych, uprawiają turystykę aktywną, spędzają czas na przyrodzie,
podziwiając islandzkie krajobrazy. Meldują się najczęściej w domach prywatnych, hotelach
oraz pensjonatach. Postrzegana jest tendencja dynamiki wzrostowej jeśli chodzi o przyjazdy
zagraniczne, natomiast ciężko władzom islandzkim walczyć ze zjawiskiem sezonowości na
Islandii, ponieważ umowy klimatyczne poza sezonem odstraszają dużą ilość turystów.
IV. Rynek emisji turystycznej - turystyka wyjazdowa
1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców Islandii w turystyce zagranicznej:
Turystyka wyjazdowa Islandczyków jest stosunkowo mało badana przez islandzkie
organizacje turystyczne w porównaniu do turystyki przyjazdowej oraz turystyki krajowej,
być może ze względu na to, iż przynosi ona mniejsze zyski dla kraju.
Ryc.28. Wyjazdy zagraniczne oraz długość pobytów według płci oraz wieku 2008 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 19.12.2017)

Urząd statystyczny na Islandii zamieszcza dane dotyczące turystyki wyjazdowej
Islandczyków za rok 2008. Analizując powyższą tabele można powiedzieć, iż nie ma
zróżnicowania odnośnie płci jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Jeśli chodzi o wiek
turystów - to najrzadziej wyjeżdżają za granicę osoby w wieku młodym od 16 do 24 lat,
natomiast osoby w wieku 25-44 lat oraz 45-64 lat podróżują więcej od wszystkich,
emerytów wyjeżdża za granicę mniej od osób dorosłych, ale więcej od najmłodszych.
Analizując długość pobytu Islandczyków można stwierdzić, iż najczęściej są to wyjazdy na
osiem lub dziesięć dni, wyjątkiem są w tym przypadku osoby starsze, którzy wyjeżdżają za
granicę aż na 20 dni.
Ryc.29. Wyjazdy zagraniczne według krajów docelowych oraz sposobów organizacji wyjazdu 2008 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 19.12.2017)

Powyższa tabela ilustruje wyjazdy zagraniczne Islandczyków według krajów docelowych
oraz według sposobów zorganizowania wyjazdów za rok 2008. Widać jest, że samodzielny
sposób organizacji wyjazdu, a mianowicie bezpośredni kontakt z firmą transportową ma
dużą przewagę, ale wyjątkiem są podróże do krajów nadmorskich : Włoch oraz Hiszpanii,
wybierając się tam, Islandczycy wolą zwrócić się do biura turystycznego. Kraje sąsiednie
oraz kraje Skandynawskie są bardzo często odwiedzane przez obywateli Islandii.
Popularnością wśród Islandczyków cieszą się takie kraje jak: Dania, Holandia, Francja,
Włochy, Hiszpania, USA i Kanada, Norwegia oraz Niemcy.
Ryc.30. Wyjazdy zagraniczne Islandczyków według dochodów 2008

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 19.12.2017)

Interesującym jest też spojrzenie na wyjazdy zagraniczne Islandczyków według wielkości
ich dochodów. Podana tabela pokazuje jak bardzo są uzależnione wyjazdy zagraniczne

obywateli Islandii od ich własnych dochodów, a mianowicie: co większe są dochody
poszczególnych osób - tym więcej z nich decyduje się na wyjazdy za granicę.
Ryc. 31. Główne cele wyjazdów zagranicznych według krajów 2008

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 19.12.2017)

Wśród głównych celów wyjazdów zagranicznych dominującym jest cel rekreacyjny.
Najczęściej w celach rekreacji i wypoczynku Islandczycy wyjeżdżają do Hiszpanii, Włoch,
Danii oraz Francji. Jeśli chodzi o wyjazdy biznesowe - to dotyczą one krajów takich jak:
Norwegia, Szwecja oraz Niemcy.
Ryc. 32 Ilość wyjeżdżających osób za granicę 2010-2014.

Turystyka
wyjazdowa
(Tysiące)
Ilość wyjeżdżających
turystów

2010

2011

2012

2013

2014

296

343

360

367

402

(Źródło: OECD - Tourism Trends and Policies, 2016, s. 197, dostęp: 18.12.2017)

Raport OECD - Tourism Trends and Policies, 2016 zawiera nowsze dane odnośnie ilości
wyjeżdżających Islandczyków. Ilość podróżujących za granicę rośnie z roku na rok. Trzeba
podkreślić, iż całkowita liczba ludności kraju na rok 2016 wynosiła 336 tysięcy osób, a w
roku 2014 402 tysięcy osób wyjechało za granicę, co wskazuje na to, iż Islandczycy są
bardzo aktywnymi turystami zagranicznymi, i oznacza to, że wiele z nich wyjeżdża za
granicę więcej, niż raz.

2. Wydatki na podróże zagraniczne oraz ulubione destynacje mieszkańców Islandii
Ryc. 33. Wydatki na podróże zagraniczne 2010-2014 r.

Turystyka wyjazdowa (MLN ISK)

2010

2011

2012

2013

2014

Całkowite wydatki międzynarodowe

78874

92757

105455

110753

120711

Międzynarodowe wydatki na podróże
Międzynarodowe wydatki na transport
pasażerski

72750

85827

97641

103453

113594

6124

6931

7814

7300

7117

(Źródło: OECD - Tourism Trends and Policies, 2016, s. 197, dostęp: 18.12.2017)

Raport OECD - Tourism Trends and Policies zamieszcza dane dotyczące wydatków na
turystykę

wyjazdową

w

latach

2010-2014.

Jeśli

chodzi

o

całkowite

wydatki

międzynarodowe na turystykę wyjazdową - to bez wątpienia jest tutaj tendencja do
zwiększania się ilości wydatków, a mianowicie: za cztery lata od 2010 do 2014 roku ilość
wydatków wzrosła prawie w dwa razy. Dane powyższe świadczą o tym, iż co raz więcej
Islandczyków wyjeżdża za granicę oraz odpowiednio co raz więcej oni wydają na swoje
podróże.
Jeśli chodzi o ulubione destynacje mieszkańców Islandii to były one widoczne na
powyższych tabelach dotyczących wyjazdów Islandczyków według krajów docelowych.
Mianowicie: ulubionymi krajami dla uprawiania turystyki wypoczynkowej na obszarach
przymorskich są:

Hiszpania, Włochy oraz Francja. Popularnymi destynacjami wśród

Islandczyków są kraje sąsiednie : Dania, Holandia, Wielka Brytania, USA i Kanada.
Ulubione destynacje Islandczyków zwłaszcza w wyjazdach biznesowych to : Norwegia,
Szwecja oraz Niemcy.
V. Znaczenie badanego rynku dla Polski
1. Analiza przyjazdów turystów pochodzących z Islandii oraz ich wydatków w
Polsce
Brak danych. Jeśli chodzi o przyjazdy Islandczyków do Polski - to najprawdopodobniej
przyjeżdża ich tak mało, że nie są przeprowadzanie takie badania, które by uwzględniały
Islandię oraz islandzkich turystów wraz z ich wydatkami. Znaczenie islandzkiego rynku
turystycznego jest bardzo małe dla Polski z powodów bardzo małej ilości przyjeżdżających
turystów z Islandii.
3. Analiza wyjazdów Polaków do analizowanego kraju
Interesującym jest fakt, iż Polacy stanowią największą grupę etniczną na Islandii, według
różnych danych w kraju mieszka od 9 do 12 tysięcy polaków, i stanowią oni prawie 50% od
wszystkich grup etnicznych na Islandii.

Ryc. 34. Przyloty Polaków do Islandii 2015-2017 r.

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 19.12.2017)

Podany wykres ilustruje przyloty Polaków do międzynarodowego lotniska islandzkiego w
latach 2015 do 2017. Wykres dobrze pokazuje sezonowość przylotów, a mianowicie: latem
przylatuje więcej osób jak w zimie, co jest związane z klimatem na Islandii. Pomimo
sezonowości też widać jest tendencję wzrostową w przylotach Polaków, że z roku na rok
przylatuje ich więcej. W lipcu 2017 roku przyleciała ich rekordowa ilość: prawie 9 tysięcy osób,
mniej więcej tyle, ile osób nalicza grupa etniczna Polaków mieszkających na Islandii.
Ryc. 35. Noclegi udzielone Polakom według regionów w roku 2016 .

(Źródło: www.statice.is, dostęp : 19.12.2017)

Powyższy wykres ilustruje ilość noclegów udzielonych Polakom według różnych regionów
na Islandii w roku 2016 każdego miesiąca. W danym przypadku najwięcej noclegów udzielono
zostało w sierpniu, a mianowicie: tysiąc sto noclegów. Wykres też ilustruje sezonowość w ilości
udzielonych noclegów tak samo jak w przylotach turystów do Islandii ogólnie. Jeśli chodzi o

regiony miejsc noclegowych z których korzystali Polacy, to pokrywają się one z ogólnie
wybieranymi miejscowościami dla noclegu wśród innych turystów, a mianowicie: Południem
kraju, Zachodem oraz regionem Stolicy najczęściej.
Podsumowując, mimo to, iż Polacy są najliczniejszą grupą etniczną na Islandii, nie są oni
największą grupą wśród przyjeżdżających turystów zagranicznych, przyjeżdża ich stosunkowo
mało oraz przypuszczam, iż część z nim ma na celu odwiedziny krewnych lub znajomych, więc
najprawdopodobniej nie są oni turystami, którzy wydają dużo w podróży i nie przynoszą dużych
zysków dla Islandii.
Mimo to, iż Islandia nie jest ulubioną destynacją turystyczną dla Polaków jej popularność
rośnie. Polacy dotarli już do większości krajów Europejskich, więc teraz Islandia jest dla nich
osiągalna, co raz więcej ofert wycieczek na Islandię zamieszczają polskie biura podróży,
zachęcając polskich turystów do zwiedzania kraju o wyjątkowych, niesamowitych krajobrazów
na Islandii.
Podsumowanie
Islandia jest krajem mającym bardzo dużo do zaoferowania, a turystyka w kraju
dynamicznie się rozwija, wykazując tendencję wzrostową. Z roku na rok coraz więcej osób
decyduje się na wyjazd do Islandii, ponieważ jest to kraj o niewymownie uroczym
krajobrazie. Oprócz turystyki przyjazdowej wzrasta też turystyka krajowa oraz turystyka
wyjazdowa. Islandczycy są bardzo aktywnymi turystami, zwiedzającymi cały świat, co roku
wiele z obywateli islandzkich wyjeżdża za granicę więcej, niż raz.
Najwięcej turystów do Islandii przyjeżdża z krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Francji. Jeśli chodzi o Polaków, to przyjeżdża ich do
kraju stosunkowo mało, być może ze względu na to, iż Islandia jest jednym z najdroższych
krajów Europy.
Ulubionymi destynacjami wśród Islandczyków są: Dania, Hiszpania, Włochy, Francja,
Niemcy, USA i Kanada. Preferują oni wyjazdy zorganizowane samodzielnie głównie, z
wyjątkiem Włoch i Hiszpanii, planując wyjazd do których, udają się do biura podróży.
Widać jest, iż kraje, z których najwięcej turystów przyjeżdża do Islandii prawie pokrywają
się z ulubionymi destynacjami Islandczyków, a mianowicie: Islandczycy zazwyczaj
odwiedzają kraje pochodzenia turystów odwiedzających Islandię.
Dużym zaskoczeniem jest wzajemnie niezainteresowanie rynkami turystycznymi Islandii
i Polski. Mimo to, iż w ostatnich latach pojawiają się Polskie strony internetowe o Islandii,
promujące wyjazdy do Islandii, znaczenie islandzkiego rynku turystycznego dla Polski jest
bardzo małe. Żaden raport GUS-u nie uwzględnia rynku turystycznego Islandii oraz prawie

żadne inne Polskie źródło nie bada przyjazdowej lub wyjazdowej turystyki dotyczącej
Islandii.
Wydaje się, iż taka destynacja jak Islandia będzie dopiero teraz odkrywana przez
Polskich turystów i w przyszłości na pewno będzie się cieszyć popularnością wśród nich.
Islandia jest drugim domem dla prawie dwunastu tysięcy Polaków, więc zainteresowanie
tym krajem powinno być rzeczą naturalną.
Islandczycy bardzo chętnie i często odwiedzają sąsiedni kraj - Niemcy, więc odkrycie
przez Islandczyków Polski jako ciekawiej destynacji turystycznej jest tylko sprawą czasu i
oczywiście też sprawą udanej promocji Polski na świecie.
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Wyrażam zgodę na opublikowanie wykonanego przeze mnie projektu na stronie AWF Kraków
poświęconej realizacji przedmiotu „Rynki turystyczne i rekreacyjne”. Oświadczam, że został on
wykonany zgodnie zobowiązującymi zasadami i nie narusza niczyich praw autorskich.

