
Τουρισμός 
H Ρωσία κατέχει ως γνωστόν την 9η θέση στον κόσμο όσον αφορά τους 

τουρίστες που επισκέπτονται το εξωτερικό με 8 εκατ. τουρίστες ετησίως, (7,2 εκατ. 
άτομα σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Τουρισμού) που αναμένονται να 
φθάσουν τα 15 εκατ. άτομα με προορισμό κυρίως , την Τουρκία, την Αίγυπτο, τις χώρες 
της Βαλτικής, την Ουκρανία, την Κύπρο, την Νορβηγία την Ισπανία κλπ. Πολλές χώρες 
για την προσέλκυση Ρώσων τουριστών στην χώρα τους έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα. 
Συνήθως ο Ρώσος τουρίστας, που ταξιδεύει στο εξωτερικό δαπανάει  για δύο εβδομάδες 
διαμονής κυρίως περί τα 1000 ευρώ. 

Η Ελλάδα παρατηρήσαμε ότι το 2008 , που ήταν το έτος αποκορύφωμα 
,προσέλκυσε περίπου 330.000 άτομα, που αποτελεί περίπου το 1,8% του συνόλου των 
Ρώσων τουριστών, αρκετά μικρό ποσοστό σε σχέση με την Τουρκία, η οποία το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα προσέλκυσε περίπου 2,465 εκατ άτομα περίπου, την 
Αίγυπτο με 1,6 εκατ. άτομα. Κατά το 2009 η Ελλάδα προσέλκυσε περίπου 280 χιλιάδες 
Ρώσους Τουρίστες, σημειώνοντας μία πτώση της τάξεως του 18%, ενώ άλλες χώρες 
παρουσίασαν μείωση άνω του 20%. Για το 2010 προβλέπεται, ότι παρά την διεθνή κρίση  
αναμένεται ανάκαμψη και αύξηση τουριστών με κύριους προορισμούς την Τουρκία και 
την Αίγυπτο με 2 εκατ. άτομα και ακολουθούμενες από άλλες χώρες όπως την Ελλάδα, 
την Ιταλία , την Ισπανία και την Ταϊλάνδη με 300.000 περίπου τουρίστες. Το μεγαλύτερο 
κύμα τουριστών προς Ελλάδα κατευθύνεται στην Κρήτη με 24,7% του συνόλου και 
ακολουθούν, Ρόδος , Χαλκιδική κ.λ.π. Το 2010 αναμένεται προσέλκυση μεγαλύτερου 
αριθμών Ρώσων τουριστών προς Ελλάδα λόγω των πρόσφατων μέτρων , που  έλαβε η 
Ελληνική κυβέρνηση (διευκόλυνση βίζας, αύξηση των αεροπορικών εταιρειών των 
προορισμών) και λόγω του ότι οι Ρώσοι τουρίστες ξοδεύουν 3 ή 4 φορές περισσότερο 
από του Ευρωπαίους και λόγω μεγαλύτερων αναγκών σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων. 
Διμερείς σχέσεις 

Το 2009, όπως προαναφέραμε επισκεφθήκαν την Ελλάδα 280.000 τουρίστες 
έναντι 330.000 άτομα το 2008 και αναμένεται μεγάλη αύξηση τα επόμενα χρόνια. 

Για την προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών από Ρωσία και προσέλκυση υψηλού 
επιπέδου τουρισμού προς Ελλάδα, εμπειρογνώμονες του κλάδου θεωρούν ότι θα πρέπει 
να αναληφθούν τα εξής μέτρα: 

 Περιορισμός των ‘shop ταξιδίων’ προς Θεσσαλονίκη και η αντικατάστασή τους 
με ακριβά πακέτα. 

 Προσφορά πακέτων με φθηνότερα ναύλα ταξιδίων, αφού η Ελλάδα αποτελεί 
ακριβό προορισμό. 

 Μεγαλύτερη προώθηση του τουρισμού στην Ρωσία, τόσο από το κράτος, όσον 
και από ιδιωτικούς φορείς ξενοδοχεία κ.λ.π. 

 Η καλυτέρευση έργων υποδομής στην Ελλάδα και τεχνογνωσίας (ρωσική 
γλώσσα) για προσέλκυση Ρώσων τουριστών. 

 Περαιτέρω ενδυνάμωση των αεροπορικών συνδέσεων προς Ελλάδα με αύξηση 
των πτήσεων και τους τόπους προορισμού. 

 Αύξηση του πλαφόν για Ρώσους τουρίστες στα μεγάλα ξενοδοχεία της 
Ελλάδος. 

 Eνδυνάμωση της διαφημιστικής καμπάνιας σε Ρωσικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς κατά το πρότυπο άλλων χωρών. 

 


