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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Η Ρωσία βιώνει τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση 
που προκλήθηκε από την πτώση στις τιμές του 
πετρελαίου, τις διενέξεις με την Ουκρανία, την υποτίμηση 
του Ρουβλίου καθώς και την επιβολή κυρώσεων από την 
Δύση. Κατά την διάρκεια του 2018 η υποτίμηση του 
Ρουβλίου έφτασε το 15,4%. Από την άλλη πλευρά, από το 
2014, η ρωσική τουριστική βιομηχανία έκανε στροφή με 
σκοπό την αναζωογόνηση του εσωτερικού τουρισμού. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των Τour Operators 
που προσφέρουν ταξίδια στο εξωτερικό να μειωθούν σε 
λιγότερο από το 1/3. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με Στατιστική 
Υπηρεσία της Ρωσίας (Rosstat), το 2018 καταγράφηκε 
αύξηση στον αριθμό των εξερχόμενων ταξιδίων κατά 
+5,6%.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρωσία την περίοδο  
2016-2018 κατέγραψε μείωση κατά -12,6% (από 595 χιλ. το 
2016 σε 520 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: -1,1% στις 589 
χιλ. και 2018: -11,6% στις 520 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της 
ρωσικής αγοράς βαίνει συνεχώς μειούμενο 
καταγράφοντας το 2018 το 1,7% του συνόλου, όταν το 
2016 ήταν 2,4%.

Οι αφίξεις από την Ρωσία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα 
και συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στα Q2 και Q3
έφθασαν το 83,2%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4
ήταν 3,0% και 13,7% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα 
αποτελεί τον 11ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα 
ταξίδια από την Ρωσία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του 
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι 
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την 
ΤτΕ 2018 είναι: το Νότιο Αιγαίο, η Κεντρική Μακεδονία και 
η Κρήτη.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 
Ρωσία, το 2018 καταγράφηκαν 5.164 χιλ. (-14,6%) με 
μερίδιο αγοράς 2,3%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 6.049 
χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,2%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (87,6% το 2018) καταγράφεται όπως 
είναι φυσικό στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) όπου 
σημειώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 2,4% και 10,0%.

Οι εισπράξεις από την Ρωσία το 2018 άγγιξαν τα € 341 εκ. 
(-21,9%) με μερίδιο αγοράς 2,2%, όταν το 2016 το σύνολο 
των εισπράξεων ήταν € 436 εκ. και μερίδιο αγοράς 3,4%
. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 87,5% των εσόδων ενώ 
στα Q1 και Q4 το 2,7% και 9,8% αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Ρωσία 340.606.092

% επί του συνόλου 2,2%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Ρωσία 520.182

% επί του συνόλου 1,7%

Top-3 προορισμοί το 2018
Νότιο Αιγαίο, Κεντρική 

Μακεδονία, Κρήτη

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Ρωσία 5.164.369

% επί του συνόλου 2,3%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_updated.pdf
http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/Russia.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
ρωσική αγορά το 2018 ανέρχεται στα € 654,8,
υψηλότερη κατά 26,0% από την ΜΚΔ που 
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των 
τουριστών από την Ρωσία κατέγραψε μείωση 
κατά -10,6% (από € 732,3 το 2016 σε € 654,8
το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών 
από την Ρωσία το 2018 είναι χαμηλότερη 
κατά 4,4% από αυτή που καταγράφεται στο 
σύνολο της χώρας (€ 66,0 έναντι € 69,0). Την 
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη 
των τουριστών από την Ρωσία κατέγραψε 
μείωση κατά -8,5% (από 
€ 72,1 το 2016 σε € 66,0 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια 
Παραμονής, οι τουρίστες από την Ρωσία 
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην 
Ελλάδα 9,9 ημέρες (31,7% υψηλότερα από 
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). Η 
Μέση Διάρκεια Παραμονής για την αγορά της 
Ρωσίας την περίοδο 2016-2018 κατέγραψε 
μείωση κατά -2,3% (από 10,2 ημέρες το 2016 
σε 9,9 ημέρες το 2018).  

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της 
οικονομίας της Ρωσίας, σύμφωνα με την 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι 
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού 
στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι θετικές, 
με μείωση της ανεργίας και αύξηση του κατά 
Κεφαλήν ΑΕΠ. Επίσης, τους τελευταίους 
μήνες παρατηρείται ελαφριά τάση 
ανατίμησης του Ρουβλίου έναντι του Ευρώ. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
ρωσική οικονομία αναμένεται το 2019 να 
αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό, με κινητήριους 
μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις 
εξαγωγές πετρελαίου και αερίου.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Ρωσία 654,8

% του Μ.Ο της χώρας 126,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Ρωσία 66,0

% του Μ.Ο της χώρας 95,6%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Ρωσία 9,9

% του Μ.Ο της χώρας 131,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_updated.pdf

