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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ*

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύμφωνα με την Statista (2020), οι τουρίστες από την Ρωσία 

πραγματοποίησαν το 2020 περίπου 12,4 εκατ. διεθνή ταξίδια 

(-72,7% σε σύγκριση με το 2019, 45,3 εκατ.). Οι top-5 

δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 2020 ήταν η Αμπχαζία

(22,7%), η Τουρκία (16,9%), η Ουκρανία (10,4%), η Φινλανδία

(6,3%) και το Καζακστάν (5,0%). Τον Ιούλιο του 2020, μετά την 

άρση των lockdown σε πολλές περιοχές, η Ρωσική κυβέρνηση 

εισήγαγε ένα πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων που ενθάρρυνε 

τον πληθυσμό να κάνει διακοπές στη Ρωσία. Εκπληρώνοντας 

κάποιες προϋποθέσεις, οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να λάβουν 

έως και το 20% της ταξιδιωτικής δαπάνης, με τον όρο οι 

πληρωμές των δαπάνων να γίνονται με την κάρτα του Ρωσικού 

συστήματος πληρωμών ¨Mir¨.  Πάνω από το 40% των 

ερωτηθέντων εξέφρασαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρωσία κατέγραψε μείωση 

την περίοδο 2016-2019 κατά -2,1% (από 595 χιλ. το 2016 σε 583 

χιλ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις 

συρρικνώθηκαν κατά 95,6% (σε 26 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της 

ρωσικής αγοράς για το 2020 ανήλθε σε 0,3% όταν το 2016 ήταν 

2,4% ενώ το 2019 1,9%.

Η πλειονότητα των αφίξεων καταγράφηκαν στο Q1 (84,3%) ενώ 

στα Q3 και Q4 καταγράφηκε το 5,5% και 10,2% αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019 

σημείωθηκε οριακή αύξηση κατά +0,6% (από 6,0 εκατ. το 2016 

σε 6,1 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά 

-96,1% (σε 239 χιλ.). Το μερίδιο της ρωσικής αγοράς σε όρους 

διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 0,4%, όταν το 2016 

ήταν 3,2% και το 2019 2,6%. Η πλειονότητα των 

διανυκτερεύσεων (60,9%) καταγράφηκε στο Q1 ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τα Q3 και Q4 ήταν 18,3% και 20,8%.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 

σημειώθηκε οριακή μείωση κατά -0,6% (από € 436 εκατ. το 

2016 σε € 433 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 

μείωση κατά -96,7% (σε € 14 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της 

Ρωσίας ανήλθε το 2020 σε 0,3% όταν το 2016 ήταν 3,4% και το 

2019 2,5%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (74,0%) για το 2020

καταγράφηκε στο Q1 ενώ στα Q3 και Q4 καταγράφηκαν το 

10,3% και 15,7% των εισπράξεων αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω

μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Σύνολο Αφίξεων 2020 7.374.472

από Ρωσία 25.682

% επί του συνόλου 0,3%

Top-3 προορισμοί το 2020 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020 64.053.395

από Ρωσία 238.798

% επί του συνόλου 0,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020 4.309.931.642

από Ρωσία 14.307.932

% επί του συνόλου 0,3%
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https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 

+1,5% (από € 732,3 το 2016 σε € 743,5 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση 

κατά -25,1% (στα € 557,1). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Ρωσία το 2020 ήταν 

4,7% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου 

της χώρας (€ 557,1 έναντι € 584,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση 

κατά -1,2% (από € 72,1 το 2016 σε € 71,2

το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 η 

ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά -15,8% (στα 

€ 59,9). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών 

από την Ρωσία το 2020 ήταν χαμηλότερη 

κατά 11,0% αυτής που καταγράφεται στο 

σύνολο της χώρας (€ 59,9 έναντι € 67,3). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+2,8% (από 10,2 διανυκτερεύσεις το 2016 

σε 10,4 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την 

περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε 

μείωση κατά -11,0% (στις 9,3 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 

από την Ρωσία το 2020 ήταν υψηλότερη 

κατά 7,1% αυτής του συνόλου της χώρας 

(9,3 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η 

μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ρωσία οφείλεται πρωτίστως στην μείωση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση 

και δευτερευόντως στην μείωση της 

Μέσης Διάρκειας Παραμονής.

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2020
8,7

από Ρωσία 9,3

% του Μ.Ο της χώρας 107,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2020
584,4

από Ρωσία 557,1

% του Μ.Ο της χώρας 95,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2020
67,3

από Ρωσία 59,9

% του Μ.Ο της χώρας 89,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence


