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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπηζπκψ λα εθθξΪζσ ηελ εηιηθξηλά επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ, ζηνλ 

ΠαηΫξα κνπ  Dr. Ν. ΜπισλΪ γηα ηελ πνιχηηκε βνάζεηΪ ηνπ αιιΪ θαη 

ηελ ακΫξηζηε εζηθά ζπκπαξΪζηαζε πνπ κνπ πξφζθεξε. Δπέζεο ζα 

άζεια λα επραξηζηάζσ ηελ ΜεηΫξα κνπ θαη ηνλ Αδεξθφ κνπ γηα ηε 

ζπκπαξΪζηαζε πνπ κνπ πξνζΫθεξαλ θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ.  

 

Ηδηαέηεξε φκσο επγλσκνζχλε θαη επραξηζηέεο ζα άζεια λα εθθξΪζσ θαη  

πξνο ηνλ Καζεγεηά κνπ θ. ΜηρΪιε ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ, ν νπνένο  ελΫξγεζε 

σο επηβιΫπσλ ηεο παξνχζαο κειΫηεο θαη νπνένο πξφζθεξε πνιχηηκε 

βνάζεηα θαη  αληαπφθξηζε ζε νπνηαδάπνηε επηζηεκνληθά πιεξνθνξέα 

ρξεηΪζηεθα γηα ηελ εθπφλεζε  ηεο παξνχζαο κειΫηεο  γηα ηελ 

θαηαλφεζά  νξηζκΫλσλ θξέζηκσλ πξνβιεκΪησλ αμηνπνέεζεο ηερληθψλ 

γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθάο αλΪιπζεο θαη  πξνβιΫςεσλ ζηνλ  ηνκΫα 

ηνπξηζκνχ επσθειάζεθα πνιχ  απφ ηελ καθξφρξνλε  εκπεηξέα  ηνπ. 

 

Ηδηαέηεξεο επέζεο επραξηζηέεο ζα άζεια λα απεπζχλσ  ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο, Καζεγεηά θ. Δκκαλνπάι ΚΟΝΓΤΛΖ, 

γηα ηελ Ϊςνγε δηνξγΪλσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ εχξπζκε 

πινπνέεζά ηνπ θαζψο επέζεο θαη ηελ ακΫξηζηε ζπκπαξΪζηαζε πνπ καο 

πξνζΫθεξε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θνέηεζάο καο. ΣΫινο ζα άζεια λα 

επραξηζηάζσ φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο γηα ηηο γλψζεηο θαη ην ζπλερΫο ελδηαθΫξνλ πνπ επΫδεημαλ 

ζε νπνηαδάπνηε πξνζπΪζεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπο. 

 

 

 

http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=msfakian
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ΠΔΔ  Πέλαθεο Δηζξνψλ - Δθξνψλ IOT Input – Output Tables 

    

    

HE ΖλσκΫλα ΄Δζλε UN United Nations 

ΟΟΑ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο 

θαη Αλαπηχμεσο 

OECD Organization of Economic Co-

operation and Development 

ΓΟΣ Γηεζλάο Οξγαληζκνχο Σνπξηζκνχ W.T.O. World Tourism Organization 

ΗΣΔΠ   

 

 

Δ.Ο.Σ. 

Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη 

ΠξνβιΫςεσλ 

 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

ITEP 

 

 

GTO 

Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ 

θαη ΠξνβιΫςεσλ 

 

Greek Tourism Organization 

ΔΟΠ      Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ         FBS             Family Budget 

Survey 

ΔΓ  Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (USSR) 

MITT Moscow International Travel & Tourism  

ΖΠΑ  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο

ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

LIST OF ABBREVIATIONS 

SNA 93 χζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ (SNA 93) SNA 93 System of National Accounts 

ΔΛ 95  

 

Δπξσπατθφ χζηεκα Δζληθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ 

ESA 95 European System of National and 

Regional Accounts 

    

ΑΔΠ  ΑθαζΪξηζην Δγρψξην Πξντφλ GDP Gross Domestic Product 

    

ΔΔ  Δπξσπατθά Έλσζε EU European Union 

KM ΚξΪηε ΜΫιε MS Member States 

ΔΤΔ Δζληθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα ηεο ΔιιΪδνο NSSG National Statistical Service of 

Greece 

EUROSTAT  Δπξσπατθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα EUROSTAT Statistical Office of the  European 

Communities 

    

ΓΛΣ Γνξπθνξηθνέ Λνγαξηαζκνέ Σνπξηζκνχ TSA Tourism Satellite Accounts  
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1.2.6 Ζ πξννπηηθά ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ........................................................................................................... 35 ζει. 
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ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΡΧΗΑ(ΑΠΟ ΣΟ 1945 ΔΧ ΖΜΔΡΑ). 
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Ρσζέαο........................................................................................... 41 ζει. 
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.................................................................................................................. 47 ζει. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ΚΟΠΟ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  

H παξνχζα δηαηξηβά αζρνιεέηαη κε ηα ηδηαηηΫξα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηε 

ζεκαζέα  ηνπ παγθφζκηνπ  θαη ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ  κε εηδηθά 

αλαθνξΪ  ζηηο επηδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζπγθξηλφκελνο ζε 

παγθφζκην επέπεδν. ηε ζπλΫρεηα ε δηαηξηβά αλαθΫξεηαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλΪγθεο ηεο δάηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηηο ρξφληεο 

αδπλακέεο θαη ειιεέςεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκΫα. Γέλεηαη  αλαθνξΪ ζηε 

κεέσζε ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκνχ αλΪπηπμεο ην 2008 ε νπνέα εέλαη 

δξακαηηθά θαη νη νηθνλνκηθΫο πθΫζεηο θαη επηβξαδχλζεηο ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ ζπκπέπηνπλ ά αθνινπζνχληαη ρξνληθΪ απφ κεησκΫλεο εηζξνΫο 

μΫλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ ΔιιΪδα. ε κηα ηΫηνηα θΪζε θαη ζπγθχξηα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθάο θξέζεο, ε αλΪγθε εμαζθΪιηζεο λΫσλ, κεγΪισλ 

δπλεηηθψλ θαη δπλακηθψλ πεγψλ πξνειεχζεσο ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο, 

φπσο εέλαη ν αλαδπφκελνο ξσζηθφο  ηνπξηζκφο εέλαη πιΫνλ  επηηαθηηθά,  

βειηηψλνληαο ηελ   πξνζθνξΪ ηνπ  ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε  

αληαγσληζηηθά πνηφηεηα θαη ζε ινγηθά ηηκά. Ζ πνιηηηθά επνκΫλσο, 

πξνζΫιθπζεο ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αθέμεσλ απφ ηε Ρσζέα ζηελ 

ΔιιΪδα ζε ζρΫζε κε  Ϊιιεο  ρψξεο αληαγσληζηηθνχ πξννξηζκνχ, 

απνηειεέ  πξψηηζην ρξΫνο ηεο ηνπξηζηηθάο  καο πνιηηηθάο, αθνχ εέλαη 

δπλαηφλ λα αληηζηαζκέζεη  αιιΪ θαη λα απμάζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο 

αθέμεηο ηνπξηζηψλ  απφ ηε κεγΪιε απηά ρψξα{
1
}. 

 

Απηφο  εέλαη επέζεο ν ιφγνο πνπ ζε κηα επφκελε ελφηεηα  πξνθεηκΫλνπ 

λα απνδψζνπκε νινθιεξσκΫλα ην πιαέζην ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

απφ ηε Ρσζέα, πξνο ηε ρψξα καο, θξέλακε αλαγθαέα ηε ζπγθΫληξσζε θαη 

παξΪζεζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ δνκνχλ κηα εληαέα εηθφλα σο πξνο ην 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαέζην ηεο Ρσζέαο{
1
}. Ζ 

παηξνπαξΪδνηε θηιέα  κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ Ϋγηλε αθνξκά, ηδηαέηεξα 

κεηΪ ηηο πξφζθαηεο ζρεηηθΪ εμειέμεηο ζηε ρψξα απηά ζε φηη αθνξΪ ηηο 

λΫεο πνιηηηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο αιιαγΫο, λα δεκηνπξγεζνχλ λΫεο 
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δπλαηφηεηεο ζηηο  δηκεξεέο νηθνλνκηθΫο ζρΫζεηο  ηεο ΔιιΪδαο κε ηε 

Ρσζέα ζε πνιινχο ηνκεέο ακνηβαένπ ελδηαθΫξνληνο.  Δπέζεο απηφο εέλαη 

ν ιφγνο, πνπ ε δηαηξηβά αλαθΫξεηαη  ζπλνπηηθΪ  ζηηο εμειέμεηο απηΫο, νη 

νπνέεο κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ ζεηηθΪ θαη ζην πξνζθάλην ηεο 

ηνπξηζηηθάο αγνξΪο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.  ιεο απηΫο νη πξννπηηθΫο 

θαη ηα ζηνηρεέα γηα κηα ρψξα ζαλ ηε Ρσζέα κε δηαθνξεηηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ, Ϊγλσζηα ζην επξχ θνηλφ, κε αζηαζΫο παξειζφλ, αιιΪ 

κΪιινλ βΫβαην κΫιινλ, ζπκπιεξψλνπλ ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ απφ ηε 

Ρσζέα{
1
}. 

 

 

πλνςέδνληαο ζα ιΫγακε φηη  ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθά 

εξγαζέαο  άηαλ λα αλαδεέμεη θαη λα  αλαιχζεη  ηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε 

ηε ζεκαζέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ  ΔιιΪδα, φπσο απηΪ πξνθχπηνπλ απφ 

ζηαηηζηηθΫο κειΫηεο θαη ζηνηρεέα ηνπ ΗΣΔΠ, ηνπ World Tourism 

Organization (W.T.O.), ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ(Δ.Ο.Σ.), 

ηεο Δζληθάο  ηαηηζηηθάο Τπεξεζέαο ΔιιΪδνο(ΔΤΔ), ηεο Έλσζεο 

Ξελνδφρσλ ΔιιΪδνο, θαη Ϊιισλ θνξΫσλ θαη  λα αμηνπνηάζεη εμΪιινπ, ηα 

δηαζΫζηκα ζηνηρεέα απφ θνξεέο, φπσο   ηε Ρσζηθά Πξεζβεέα, ηε  Ρσζηθά 

ηαηηζηηθά Τπεξεζέα(Goskomstat), ην Ρσζηθφ Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο 

θαη απφ δηΪθνξεο Ϊιιεο ζηαηηζηηθΫο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο, πνπ 

εθπνλάζεθαλ πξφζθαηα  ζηα πιαέζηα δηαθφξσλ δηεζλψλ εθζΫζεσλ θαη 

εθδειψζεσλ, ζρεηηθΪ κε ηνλ αλαδπφκελν ξσζηθφ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. 

 Έηζη ινηπφλ  εζηηΪδνληαο ην ελδηαθΫξνλ καο κεηαμχ Ϊιισλ επέζεο θαη 

ζηηο εηδηθΫο ζηαηηζηηθΫο  Ϋξεπλεο (ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ{
47

}θαη CASE STUDY  XALKIDIKI{
2
}  ) 

παξνπζηΪδνπκε  ζπλνπηηθΪ ηα απνηειΫζκαηα πνπ πξνΫθπςαλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη παξΪγνληεο εθεέλνη πνπ επεξεΪδνπλ 

ζεηηθΪ ά αξλεηηθΪ θαηΪ ηελ επηινγά ηεο Υαιθηδηθάο εηδηθΪ θαη ηεο 

ΔιιΪδαο γεληθφηεξα σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζε ζρΫζε κε Ϊιινπο  

αληαγσληζηηθνχο  πξννξηζκνχο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ. 
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πκπεξαζκαηηθΪ  ηΫινο, ε δηαηξηβά πξνηεέλεη  ηελ εληαηηθφηεξε 

ελεξγνπνέεζε ηεο ειιεληθάο ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο ζε φηη αθνξΪ ηελ 

επέιπζε δηαθφξσλ ρξφλησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκΪησλ   ηνπ θιΪδνπ 

θαη ηελ αμηνπνέεζε ησλ  ηεξΪζηησλ δπλαηνηάησλ γηα πεξεηαέξσ 

αλΪπηπμε  κηαο ζεηξΪο  λΫσλ ελαιιαθηηθψλ  κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνπ 

δηαζΫηεη ε ΔιιΪδα. ΠαξΪιιεια πξνο φια απηΪ ρξεηΪδεηαη επέζεο 

κεγαιχηεξε πξνζπΪζεηα απνηειεζκαηηθάο  πξνβνιάο θαη πξνψζεζεο 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξα καο, ζηελ αλαδπφκελε 

ξσζηθά  αγνξΪ, ψζηε ρΪξηο ζηα αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα πνπ 

δηαζΫηεη, λα θαηαζηεέ ε ΔιιΪδα γηα ηνλ εμεξρφκελν  ξσζηθφ ηνπξηζκφ 

Ϋλαο απφ ηνπο πιΫνλ θνξπθαένπο θαη  ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο. 
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1.1. Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηελ παγθόζκηα 

 θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

 

 

1.1.1 Σνπξηζκφο θαη παγθφζκηα νηθνλνκέα 

 

 

Ο ηνπξηζκφο Ϋρεη εμειηρζεέ παγθνζκέσο ζε κέα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

βηνκεραλέεο, απνηειψληαο ζεκαληηθφ παξΪγνληα αλΪπηπμεο θαη πεγά 

απαζρφιεζεο.  

 

Ζ εληεηλφκελε παγθνζκηνπνέεζε δελ Ϋρεη απμάζεη δξακαηηθΪ κφλν ηηο 

δηαζπλνξηαθΫο θηλάζεηο αγαζψλ θαη θεθαιαέσλ, αιιΪ θαη ηηο 

κεηαθηλάζεηο αλζξψπσλ, εέηε ηαμηδεχνπλ απηνέ γηα επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο εέηε  γηα ιφγνπο αλαςπράο . Ζ παγθφζκηα απηά Ϊλζεζε ησλ 

ηαμηδηψλ, ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ηνπ εηζνδάκαηνο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζηηο ρψξεο-πξννξηζκνχο. 

 

Σν 1980 θαηαγξΪθεθαλ πεξέπνπ 100 εθαηνκκχξηα δηαζπλνξηαθΫο 

αθέμεηο παγθνζκέσο. Σν 2005 ην  λνχκεξν απηφ ησλ δηεζλψλ αθέμεσλ 

μεπΫξαζε ηα 680 εθαηνκκχξηα κε εμαέξεζε ην 2001 (ηξνκνθξαηηθΫο 

επηζΫζεηο 11/9) θαη ην 1998 (Αζηαηηθά θξέζε ηνπ 1997 θαη Ρσζηθά 

θξέζε).  Οη πξνβιΫςεηο  ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ – 

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) – ιΫλε φηη νη 

δηεζλεέο αθέμεηο ζα μεπεξΪζνπλ ην 1,5 δηζεθ.  Ϋσο ην 2020. Σα νθΫιε γηα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκέα απφ ηνλ ηνπξηζκφ άηαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

εέλαη ζεκαληηθΪ. Δέλαη φκσο δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ πνζνηηθΪ 

απνηειΫζκαηα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκέα ιφγσ Ϋιιεηςεο ζηνηρεέσλ. 

Γηα λ‟ αληηκεησπηζηεέ ην πξφβιεκα απηφ ζε δηεζλΫο επέπεδν δηεζλεέο 

νξγαληζκνέ, φπσο ν UNWTO, ν ΟΟΑ θαη ε EUROSTAT  Ϋρνπλ  

εηνηκΪζεη εγρεηξέδηα κεζνδνινγέαο γηα ηνπο Γνξπθνξηθνχο 

Λνγαξηαζκνχο Σνπξηζκνχ (Tourism Satellite Accounts 
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(TSA){{
6
}{

7
}{

8
}}. Σα ζηνηρεέα πνπ ζα πεξηιακβΪλνπλ νη TSA ζα πξΫπεη 

λα εέλαη–πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν – ελαξκνληζκΫλα κε ην  θεληξηθφ 

χζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ.  Ζ κεζνδνινγέα απηά παξΫρεη κηα 

εθηέκεζε ηφζν ησλ πξσηνγελψλ, φζν θαη  ησλ δεπηεξνγελψλ επηδξΪζεσλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ  νηθνλνκέα{
9
}. 

Διιεέςεη  ινηπφλ ηΫηνησλ ζηνηρεέσλ απφ ηνπο TSA, εθεέλν πνπ κπνξεέ λα 

γέλεη ζε απηάλ ηελ θΪζε, εέλαη λα βαζηζηεέ θαλεέο  ζηα  ζηνηρεέα γηα ηηο 

ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, πνπ απνηεινχλ 

Ϋλα θιΪζκα ηνπ ζπλνιηθνχ νθΫινπο ηεο νηθνλνκέαο, φπσο απηΪ δέλνληαη 

απφ ηα Ηζνδχγηα  Γηεζλψλ πλαιιαγψλ θΪζε ρψξαο.  

 

 

χκθσλα ινηπφλ  κε ηα ζηνηρεέα UNWTO νη ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο 

αλΫξρνληαη ζην 1,5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ην 2005,  ρσξέο λα 

πεξηιακβΪλνληαη νη αθέμεηο  κε  θξνπαδηΫξεο. (ΒιΫπε ζρεηηθψο OECD 

(2000) Σεχρνο 8,  πνπ δεκνζηεχζεθε ζην World Tourism & Travel 

Council (WTTC), ζηηο 25 Οθησβξένπ 2006).  

 

 

χκθσλα κε ηελ έδηα πεγά ηνπ UNWTO νη εθηηκάζεηο ηεο  ηνπξηζηηθάο 

νηθνλνκέαο εέλαη φηη  ην 2020 ζα παξΪγεη ην 10,3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ  

παγθφζκηνπ ΑΔΠ, θαη ζα απαζρνιεέ 234,3 εθαη. εξγαδνκΫλνπο (δειαδά 

ην 8,7% ηεο ζπλνιηθάο παγθφζκηαο απαζρφιεζεο). ηε δεθαεηέα ηνπ 

1980 νη εηζπξΪμεηο ησλ ρσξψλ ηεο πθειένπ απφ ηνλ εηζεξρφκελν 

ηνπξηζκφ απνηεινχζαλ ην 1% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζάκεξα, πνπ ην παγθφζκην βηνηηθφ επέπεδν εέλαη 

πνιχ πςειφηεξν, απνηεινχλ  ην 1,5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. ΔΪλ ινηπφλ 

ε ζεκαζέα  ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκέαο 

εέλαη κεγΪιε,  γηα ηελ ειιεληθά νηθνλνκέα εέλαη αθφκε κεγαιχηεξε φπσο 

ζα δνχκε  ζηελ επφκελε ελφηεηα.   
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1.1.2  Tνπξηζκφο θαη ειιεληθά νηθνλνκέα  

 

 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζε αληέζεζε κε ην βηνκεραληθφ ά ην αγξνηηθφ, 

εέλαη Ϋλα Ϊζξνηζκα ππεξεζηψλ πνπ παξΫρνληαη απφ πνιινχο επηκΫξνπο 

παξΪγνληεο, ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ, φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ζε φιεο 

ηηο βαζκέδεο ηνπ{
10

}. 

 

 

Απφ ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ ‟60, ν ηνπξηζκφο εμειέζζεηαη ζε Ϋλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιΪδνπο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο θαη ζε 

θχξηα πεγά αλΪπηπμεο.  

 

 

Ξεθέλεζε  κε ιηγφηεξεο απφ 2 εθαηνκκχξηα αθέμεηο ην 1970,  θαη ζε ηξεηο 

δεθαεηέεο αξγφηεξα  μεπΫξαζε ηα 12 εθαηνκκχξηα αιινδαπψλ εηεζέσο 

πνπ ζηε ζπληξηπηηθά ηνπο πιεηνςεθέα  απνηεινχλ αθέμεηο  γηα 

ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ΔιιΪδα ηδηαέηεξα απφ ηε 10εηέα ηνπ 80 θαη 

κεηΪ  Ϋρεη κεηαηξαπεέ ζε Ϋλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο  

πξννξηζκνχο παγθνζκέσο κε απνηΫιεζκα νη αθέμεηο αιινδαπψλ λα 

ζεκεηψλνπλ αικαηψδε αχμεζε. 

 

 

ηελ ΔιιΪδα  ην ζχλνιν ηεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο πνπ δεκηνπξγεέηαη 

Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα απφ ηε δάηεζε  ηνπ πξντφληνο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ  θπκαέλεηαη ζε πνζνζηφ 18-20%  επέ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ειιεληθνχ ΑΔΠ{
8
}.  
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 Οη  ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ  αληέζηνηρα πεξέ ηηο  

699.000 ζΫζεηο εξγαζέαο (ά ην 15,9% ηεο ζπλνιηθάο απαζρφιεζεο ζηε 

ρψξα καο). Οη εηζπξΪμεηο απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ  απμάζεθαλ ηα 

ηειεπηαέα 2 ρξφληα ζε ηξΫρνπζεο θαη πξαγκαηηθΫο (απνπιεζσξηζκΫλεο) 

ηηκΫο. Οη εηζπξΪμεηο απηΫο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απνηεινχζαλ  ην 

2005 ην 6,1% ηνπ ΑΔΠ ά €11 δηζεθαη.. 

 

 

ΚαηΪ ηελ δεθαεηέα, 1995-2004, νη ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο απφ ην 

εμσηεξηθφ παξνπζέαζαλ εληππσζηαθά Ϊλνδν  ζηελ ΔιιΪδα, αθνχ 

απμάζεθαλ ζσξεπηηθΪ θαηΪ 134,4% πΪλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, Ϋλαληη 

44% αληέζηνηρεο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθάο εγρψξηαο νηθνλνκηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο (ά ΑΔΠ). 

 

 Ωο απνηΫιεζκα, νη ηνπξηζηηθΫο  εηζπξΪμεηο απφ ην εμσηεξηθφ Ϋθηαζαλ 

ην 2004 ζην 6,2% ηνπ  ΑΔΠ απφ 3,5% ην 1995, ελψ ν ιφγνο ησλ 

εηζπξΪμεσλ απφ μΫλνπο ηνπξέζηεο ζηελ ΔιιΪδα πξνο ηα αληέζηνηρα 

Ϋμνδα ησλ Διιάλσλ ηνπξηζηψλ ζην εμσηεξηθφ απμάζεθε απφ 3,1 ην 1995 

ζην 4,5 ην 2004. Οη θΪηνηθνη εμσηεξηθνχ μνδεχνπλ ζηε ρψξα καο 

ππΫξηεηξαπιΪζηα πνζΪ απφ απηΪ πνπ μνδεχνπλ νη θΪηνηθνη ηεο ΔιιΪδαο 

ζην εμσηεξηθφ.  ηνηρεέν αηζηνδνμέαο γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο δπλακηθάο 

πνξεέαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο απνηειεέ ην γεγνλφο φηη ν 

ηνπξηζκφο εέλαη αγαζφ πνιπηειεέαο, πνπ ζεκαέλεη φηη, φζν ην παγθφζκην 

βηνηηθφ επέπεδν απμΪλεηαη, νη ηνπξηζηηθΫο δαπΪλεο απμΪλνληαη κε αθφκα 

κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο. 

 

 

Σν θαηλφκελν  απηφ  ηεο αχμεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ, φζν 

βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επέπεδν  επηβεβαηψλεηαη θαη κε ηα  ζηνηρεέα ηεο 

πξφζθαηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2004-5,  φπνπ 

γηα θΪζε  πνζνζηηαέα κνλΪδα αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδάκαηνο ησλ 

ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, νη δαπΪλεο ηνπξηζκνχ -αλαςπράο απμΪλνληαη 

πΪλσ απφ κέα πνζνζηηαέα κνλΪδα, θαηΪ 1,6%. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, κε ηε 

δηαξθά αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ παγθφζκηνπ βηνηηθνχ  επηπΫδνπ, ν 
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εγρψξηνο θαη δπλεηηθΪ ν εηζαγφκελνο ηνπξηζκφο ζα απνθηΪ φιν θαη  

κεγαιχηεξν εηδηθφ βΪξνο ζηελ ειιεληθά νηθνλνκέα. Σν ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ ηεο ρψξαο καο απφ ηνλ ηνπξηζκφ εέλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

ζχλνιν ηεο αμέαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ηφζν πξντφλησλ φζν θαη 

ππεξεζηψλ, ελψ παξΪιιεια θαιχπηεη ην 40% ηνπ ειιεέκκαηνο ηνπ 

ηζνδπγένπ ησλ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ.  

 

πκπεξαζκαηηθΪ ζα ιΫγακε,  επνκΫλσο, φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο 

ζπλεηζθΫξεη ζάκεξα  κε Ϋλα αξθεηΪ κεγΪιν πνζνζηφ ζην ΑΔΠ{
8
} {

29
}. 

 

 

 

1.1.3  Οη επηδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζπγθξηλφκελνο 

ζε παγθφζκην επέπεδν 

 

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζπγθξηλφκελνο ζε παγθφζκην επέπεδν, 

θαηαγξΪθεη εληππσζηαθΫο επηδφζεηο{
3
}{

4
}.  

 

χκθσλα κε ηα επέζεκα ζηνηρεέα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ(ΠΟΣ)  ε ρψξα καο ην 2003 θαηαηΪζζεηαη 10ε ζηνλ θφζκν 

σο πξνο ηηο ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο θαη 13ε σο πξνο ηηο αθέμεηο. Οη 

επηδφζεηο απηΫο, γέλνληαη θπζηθΪ πην εληππσζηαθΫο αλ  θΪλνπκε ηελ 

αλαγσγά ζην κΫγεζνο ηεο κηθξάο ΔιιΪδαο, θαη θαηαδεηθλχνπλ 

αλακθέβνια ηελ χπαξμε ελφο εμαηξεηηθνχ πξσηνγελνχο ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο.  

 

Σα δεδνκΫλα απηΪ, πνπ νθεέινπκε λα ηα εθηηκάζνπκε κε ςπρξαηκέα, 

δέλνπλ πεξηζψξηα αλΪπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, εθφζνλ βΫβαηα 

κπνξΫζνπκε λα μεπεξΪζνπκε ηηο ρξφληεο αδπλακέεο θαη ειιεέςεηο καο. 

Σν ΓηΪγξακκα 1 δεέρλεη ηε ζΫζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ ζηελ 

Διιεληθά νηθνλνκέα θαη δηεζλά ζθελά θαηΪ ηελ πεξένδν 1996-2006. 
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ΓηΪγξακκα 1:    πκβνιά ηνπ ηνπξηζκνχ σο πνζνζηφ επέ ηνηο  % ζην 

ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Διιεληθάο Οηθνλνκέαο θαηΪ ηελ 

πεξένδν 1996-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Πεγά: WTTC 

    Σν ΓηΪγξακκα 2, θαησηΫξσ, δεέρλεη  ηε ζπκβνιά ηεο απαζρφιεζεο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκΫα σο πνζνζηφ επέ ηνηο  %  ηεο ζπλνιηθάο 

απαζρφιεζεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο θαηΪ ηελ πεξένδν 1996-2006. 

 

Γηάγξακκα 2:    πκβνιή ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα σο πνζνζηό 

επί ηνηο % ηεο ζπλνιηθήο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

απαζρόιεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1996-

2006 
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ΔμΪιινπ, ην ΓηΪγξακκα 3 δεέρλεη,  ηε ζΫζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηελ ειιεληθά   νηθνλνκέα θαη δηεζλά ζθελά θαηΪ ηελ πεξένδν 1950-

2000. 

 

Γηάγξακκα 3: Θέζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ  ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη δηεζλή ζθελή θαηά ηελ πεξίνδν 1950-2000 

.Πεγή: WTTC 
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1.1.4  H θαηΪζηαζε ηνπ  ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζηα πιαέζηα 

ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ απφ αλαδπφκελνπο 

κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο  

 

Ζ ΔιιΪδα δηαζΫηεη ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα απφ ηε γεσγξαθηθά θαη 

ηζηνξηθά ζΫζε ηεο, ηα νπνέα, εθφζνλ ηα  εθκεηαιιεπηεέ απνηειεζκαηηθΪ 

ζα κπνξΫζεη λα αλεβΪζεη ην ζρεηηθφ βηνηηθφ επέπεδν ησλ θαηνέθσλ ηεο.  

 

 

„κσο, πξΫπεη λα ιερζεέ, φηη ε ΔιιΪδα σο ψξηκνο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο  αληηκεησπέδεη,  θαηΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα, εληεηλφκελν 

αληαγσληζκφ απφ αλαδπφκελνπο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο, ηδηαέηεξα 

ζε επέπεδν ηηκψλ.  

 

 

Οη ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο αλΪ Ϊθημε εέλαη πεξηζζφηεξεο απφ φηη πξηλ Ϋμη 

ρξφληα, αιιΪ θαη ζπγθξηηηθΪ κε ηηο αληαγσλέζηξηεο ρψξεο{
20

}.  Ζ 

βειηέσζε απηά ησλ εηζπξΪμεσλ αλΪ Ϊθημε νθεέιεηαη ζε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ θαη φρη ζε αχμεζε ηνπ κΫζνπ ρξφλνπ παξακνλάο ζηε ρψξα. Ζ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ νθεέιεη λα ζπκβαδέδεη κε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, δηαθνξεηηθΪ επηδεηλψλεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο{11}{
18

}.   

 

 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ ζε μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο 5 

αζηΫξσλ,  πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, δεέρλεη θΪπνηα 

βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ.  

 

 

Σν θΫληξν βΪξνο, φκσο, ηνπ ειιεληθνχ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ 

βξέζθεηαη ζε κηθξΫο θαη ρακειάο πνηφηεηαο κνλΪδεο{
21

}.  Ο 

μελνδνρεηαθφο θιΪδνο ραξαθηεξέδεηαη απφ ππεξπξνζθνξΪ θαη ρακειφ 

βαζκφ ρξάζεο ησλ θιηλψλ. Έηζη, νη ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο αλΪ 
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μελνδνρεηαθά κνλΪδα θαη αλΪ θιέλε πζηεξνχλ ζεκαληηθΪ Ϋλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ππνλνκεχνληαο ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο ησλ 

απαξαέηεησλ επελδχζεσλ.  

Ζ  πξφζθαηε ξαγδαέα  επηδεέλσζε ηνπ ειιεέκκαηνο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ θξνχεη ηνλ θψδσλα θηλδχλνπ ζε ζΫκαηα 

αληαγσληζηηθφηεηαο{11}.  

 

 

Δπηπρψο πνπ ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, ππΪξρνπλ  αθφκε νη 

πξνυπνζΫζεηο γηα βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο{
19

}. Ζ ζπλΫρηζε 

ηεο πξνεγνχκελεο δπλακηθάο πνξεέαο ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξΪμεσλ δελ  

ζα εέλαη, φκσο, δεδνκΫλε. ∆ελ αξθεέ κφλνλ ε εμσγελάο αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δάηεζεο γηα ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο,  απαηηεέηαη  επέζεο θαη ε 

αλΪινγε βειηέσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ  ηεο 

ρψξαο καο. άκεξα, ν αληαγσληζκφο απφ αλαδπφκελνπο κεζνγεηαθνχο 

πξννξηζκνχο εέλαη Ϋληνλνο, ηδηαέηεξα ζε επέπεδν ηηκψλ. Ωο απνηΫιεζκα, 

ην παγθφζκην κεξέδην ηεο ΔιιΪδαο ζηηο αθέμεηο ηνπξηζηψλ Ϋρεη κεησζεέ 

ηα ηειεπηαέα δχν ρξφληα, παξΪ ηελ αέγιε πνπ απΫθηεζε ε ρψξα καο 

ιφγσ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηα ππΫξνγθα Ϋμνδα κε ηα νπνέα νη 

Αγψλεο επηβΪξπλαλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πνπ βειηέσζαλ ηηο 

ηνπξηζηηθΫο καο ππνδνκΫο.  

 

 

Σν παγθφζκην κεξέδην ζηηο αθέμεηο κεηψζεθε απφ 1,9% ην 2003 πξηλ 

ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ζε 1,6% ην 2005. κσο, ην κεξέδην ζηηο 

εηζπξΪμεηο ηελ έδηα πεξένδν, απφ ην 2003 ζην 2005, Ϋρεη παξακεέλεη 

ζηαζεξφ, πεξέπνπ ζην 2%, γεγνλφο πνπ δεέρλεη φηη νη Αγψλεο εέραλ σο 

απνηΫιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξνράο ιηγφηεξσλ κελ, αιιΪ  

πνηνηηθφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Άιισζηε, ε αχμεζε ιέγν πξηλ 

ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ ζε μελνδνρεηαθΫο 

κνλΪδεο 5 αζηΫξσλ άηαλ κεγΪιε. Σν 2006, ε ζεξηλά ηνπξηζηηθά πεξένδνο 

γηα ηα μελνδνρεέα 4 ά 5 αζηΫξσλ επηκεθχλζεθε  κε απνηΫιεζκα  λα 

απμεζνχλ ηδηαέηεξα θαη νη εηζπξΪμεηο. ΒΫβαηα παξακΫλεη λα δηαπηζησζεέ 

αλ ε αχμεζε απηά εέλαη απνηΫιεζκα ηεο πξνζσξηλνχο αδπλακέαο ησλ 
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γεηηφλσλ καο ά ηεο δηθάο καο ζηαζεξάο βειηέσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο καο.  Σν θχξην ινηπφλ εξψηεκα γηα ηελ ΔιιΪδα εέλαη αλ ζα 

ζπλερέζεη λα πξνζθΫξεη ηηο δηαξθψο αλαβαζκηδφκελεο πνηνηηθΫο 

ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο πνπ απαηηνχληαη ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβΪιινλ ψζηε λα πξνζειθχεη Ϋλα ζηαζεξφ ά θαη απμαλφκελν κεξέδην 

ηεο δηαξθψο δηνγθνχκελεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

πσο άδε ιΫρζεθε, ν μελνδνρεηαθφο θιΪδνο ζηελ ΔιιΪδα 

ραξαθηεξέδεηαη ζάκεξα απφ ππΫξ-πξνζθνξΪ θαη ρακειφ βαζκφ ρξάζεο 

ησλ θιηλψλ. ηε ρψξα καο αληηζηνηρνχλ 6.169 μελνδνρεηαθΫο θιέλεο αλΪ 

100 ρηιηΪδεο θαηνέθνπο, δχν πεξέπνπ θνξΫο πεξηζζφηεξεο απ‟ φηη ζηελ 

Ηηαιέα, ηξεηο θνξΫο απ‟ φηη ζηελ Πνξηνγαιέα θαη δΫθα θνξΫο απ‟ φηη 

ζηελ Σνπξθέα.  Ο εηάζηνο βαζκφο ρξάζεο ησλ θιηλψλ απηψλ Ϋρεη 

κεησζεέ απφ ην 21% ην 2000  ζην 16% ην 2005. Ζ Ϋληνλε επνρηθφηεηα 

ηνπ ζεκεξηλνχ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα θαη ε ρακειά ρξάζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ αθάλνπλ πεξηζψξηα ζεκαληηθάο κεγΫζπλζεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Γηα λα επηηεπρζεέ, φκσο θΪηη ηΫηνην, απαηηεέηαη καθξφρξνλε 

ζηξαηεγηθά απφ ηελ Πνιηηεέα θαη ζπληνληζκΫλε πξνζπΪζεηα απφ φινπο 

ηνπο θνξεέο, ψζηε λα γέλεη επΫθηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πΫξαλ 

ηνπ θιαζηθνχ «άιηνο, θαη ζΪιαζζα». 

 

 

1.1.5  Ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο αγνξΪο ηνπξηζκνχ  ζηελ 

ΔιιΪδα 

 

 

Ζ ΔιιΪδα ζάκεξα απνηειεέ πιάξεο κΫινο ηεο ΟΝΔ θαη βξέζθεηαη ζην 

κΫζν αξθεηψλ εμειέμεσλ. ΔμΪιινπ, κε ηε δεκηνπξγέα μερσξηζηνχ 

Τπνπξγεένπ Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηπμεο αλαγλσξέζηεθε  ζηελ νπζέα ε 

ζεκαζέα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ αλαβαζκέδνληαο ζηελ πξΪμε ην 

ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 
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Σν 2004 ν ξπζκφο αλΪπηπμεο Ϋθηαζε ην 4,7%, (ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζηελ Δ.Δ. ησλ 25), θπξέσο ρΪξε ζηελ επηηπρά δηνξγΪλσζε θαη δηεμαγσγά 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004, νη νπνένη Ϋδσζαλ κηα ψζεζε ζηνλ 

ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη ζηηο  πξννπηηθΫο κηαο δπλακηθάο αλΪπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα, νη νπνέεο κΫρξη ην 2008 παξΫκεηλαλ πνιχ 

επλντθΫο.  

Ζ ηΪζε αθέμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα άηαλ κΫρξη ην 2008  

αλνδηθά κε θπξηαξρέα  ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κεζαένπ θαη ρακεινχ 

εηζνδάκαηνο.  

Ζ αχμεζε  απηά ηνπ κεξηδένπ επηζθεπηψλ πξνΫξρεηαη  θπξέσο απφ  

ηνπξέζηεο  Δπξψπεο ησλ πξψελ αλαηνιηθψλ  Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

Απελαληέαο, ην κεξέδην ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ παξνπζηΪδεη  

ηειεπηαέσο ζεκαληηθά κεέσζε. 

Ζ απψιεηα  ηνπ πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδάκαηνο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα 

ηε κεέσζε ηεο θαηΪ θεθαιάλ ηνπξηζηηθάο δαπΪλεο ζε ζηαζεξΫο ηηκΫο.  

Πνιχ ελζαξξπληηθά εμΫιημε  απνηειεέ  ε απμαλφκελε ζπκκεηνρά 

εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. Μνινλφηη ε δηΪξθεηα ηεο  ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ  

εέλαη  ζρεηηθΪ  κηθξά, ηα ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα  ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ γηα επηκάθπλζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο  ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ    

εέλαη επλντθΪ{
10

}. 

ΔμΪιινπ,ππΪξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην πνηνηηθάο βειηέσζεο κε ηελ 

δφκεζε λΫσλ αλζξσπνγελψλ πιενλεθηεκΪησλ.  Ζ ρψξα καο απνηειεέ, 

φπσο άδε ιΫρζεθε,θιαζηθφ πξννξηζκφ ηνπξηζκνχ  ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθάο ηεο ζΫζεο  ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν κε  θιεξνλνκεκΫλα 

ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα  ηελ Πνιηηηζηηθά ηεο ΚιεξνλνκηΪ   θαη ην 

θπζηθφ ηεο πεξηβΪιινλ (φπσο εέλαη ν Ήιηνο,  ε ΘΪιαζζα   ηα ΝεζηΪ , νη 

Λέκλεο, ηα ΒνπλΪ, ην άπην Κιέκα θαη Ϊιια){
26

}. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεέ ε ηπρφλ  ππνθαηΪζηαζε ηεο  ηνπξηζηηθάο θέλεζεο 

ηεο ΔιιΪδνο απφ  Ϊιιεο κεζνγεηαθΫο ρψξεο,  ρξεηΪδεηαη λα μεπεξαζηνχλ 

νη ρξφληεο αδπλακέεο θαη ειιεέςεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκΫα, λα γέλεη  

γεσγξαθηθά απνθΫληξσζε  ηεο ηνπξηζηηθάο ππνδνκάο , ψζηε λα 

ακβιπλζνχλ νη   αληζφηεηεο ζηελ  αλΪπηπμε ηεο πεξηθΫξεηαο{
10

}.  Άιιν 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ειιεληθψλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλΪδσλ θαη θαηαιπκΪησλ εέλαη φηη απηΫο εέλαη κηθξνχ κεγΫζνπο θαη 
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ελδηΪκεζεο θαη ρακειάο πνηφηεηαο, πνπ δηαζΫηνπλ κηθξφ βαζκφ 

ζπγθΫληξσζεο θαη πνιχ κηθξά θαζεηνπνέεζε, κε  ζπλΫπεηα λα 

δεκηνπξγνχληαη ηζρπξΫο πηΫζεηο γηα ρακειΫο ηηκΫο σο απνηΫιεζκα ηεο 

νιηγνςσληαθάο δηΪξζξσζεο ηεο ηνπξηζηηθάο δάηεζεο  ησλ νιέγσλ  tour - 

operators{11}. 

ηελ πξνζπΪζεηα γηα ηελ ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηε 

βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  ζα πξΫπεη λα ζπκβΪιινπλ ζπλεηδεηΪ 

φια ηα εκπιεθφκελα Τπνπξγεέα θαη Φνξεέο. 

 Οη εμαγσγΫο ηεο ρψξαο καο ζα πξΫπεη λα  πξνσζνχληαη κε γλψκνλα ην 

ηη ζΫιεη λα θαηαλαιψζεη ν κε κφληκνο θΪηνηθνο επηζθΫπηεο – ηνπξέζηαο 

κε φζν επέζεο εέλαη  δπλαηφ λα πξνζθΫξεηαη θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ζε 

ινγηθά ηηκά ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ,  θαηαγξΪθνληαο δειαδά ηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλΪγθεο ηεο δάηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αθνχ εηδηθΪ γηα 

ηε ρψξα καο, ν  εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο εέλαη ζαθΫζηαηα κηα κνλαδηθά 

θαη θαηΪ θχξην ιφγσ, εμαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα, ε νπνέα  ζπλδπΪδεη 

θαηαλΪισζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ κε κφληκνπο θαηνέθνπο ζηελ 

νηθνλνκηθά ΔπηθξΪηεηα{
26

}.  

Παξ φιεο φκσο ηηο ζεηηθΫο απηΫο πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν εμειέμεηο ν 

ειιεληθφο ηνπξηζκφο Ϋρεη πεξηΫιζεη, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο ζε δχζθνιε θΪζε, Ζ  δξακαηηθά κεέσζε ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκνχ 

αλΪπηπμεο ην 2008 θαη νη νηθνλνκηθΫο πθΫζεηο θαη επηβξαδχλζεηο ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζπκπέπηνπλ ά αθνινπζνχληαη ρξνληθΪ απφ κεησκΫλεο 

εηζξνΫο μΫλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ ΔιιΪδα. Απηφο εέλαη επνκΫλσο ν ιφγνο,  

πνπ ε  εμαζθΪιηζε λΫσλ, κεγΪισλ δπλεηηθψλ θαη δπλακηθψλ πεγψλ 

πξνειεχζεσο ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο, φπσο εέλαη ν ξσζηθφο  ηνπξηζκφο,  

απνηειεέ θαη κπνξεέ λα απνηειΫζεη πξψηηζην ρξΫνο ηεο ηνπξηζηηθάο  καο 

πνιηηηθάο,  αθνχ εέλαη δπλαηφλ λα αληηζηαζκέζεη θαη λα απμάζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηηο αθέμεηο ηνπξηζηψλ  απφ ηε κεγΪιε απηά ρψξα. Πξνηνχ, 

φκσο  πξνρσξάζνπκε ζηελ εμΫηαζε ησλ ζεκΪησλ απηψλ,  θξέλεηαη 

ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθΪ  γεσγξαθηθΪ , πνιηηηζκηθΪ θαη 

ινηπΪ ραξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα ηεο Ρσζέαο  ζπκπεξηιακβΪλνληαο 

επέζεο ηηο λΫεο πνιηηηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο αιιαγΫο  πνπ ζπλΫβεζαλ ζηε 

ρψξα απηά, νη νπνέεο Ϋθεξαλ ζην πξνζθάλην  ηηο λΫεο απηΫο  δπλαηφηεηεο 

ηεο αλαδπφκελεο  ηνπξηζηηθάο αγνξΪο ηεο Ρσζέαο{
1
}.   
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1.1.6 Έθζεζε ηεο Eurobank γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθά θξέζε 

{
32

} 

Ζ ηνπξηζηηθά θέλεζε ζηε ρψξα καο αλακΫλεηαη λα επηβξαδπλζεέ ζεκαληηθΪ, κΫζα ζην 

2009 παξνπζηΪδνληαο ηε κεγαιχηεξε έζσο πηψζε ησλ ηειεπηαέσλ 30 εηψλ. ΔπηπιΫνλ, 

ε πηζαλφηεηα γηα ζεκαληηθΪ κεησκΫλα Ϋζνδα απφ ηνπξηζκφ ην 2010 εέλαη επέζεο 

κεγΪιε. 

Σα παξαπΪλσ εέλαη ηα βαζηθΪ ζπκπεξΪζκαηα κειΫηεο ησλ Κψζηα Βνξιφνπ, Senior 

Economist θαη ηεο ηΫιιαο Καλειινπνχινπ Research Economist ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Eurobank [EFGr.AT] ρεηηθΪ Ϊξζξα EFG, κε ηέηιν: 

«ΟηθνλνκηθΫο Κξέζεηο θαη Σνπξηζηηθά Κέλεζε ζηελ ΔιιΪδα». 

ηε κειΫηε εμεηΪδνληαη νη επηδξΪζεηο παιαηφηεξσλ πθΫζεσλ ζηελ ηνπξηζηηθά θέλεζε 

ζηελ ΔιιΪδα θαη εθηηκΪηαη ην πψο ζα επεξεΪζεη ε παξνχζα θξέζε ηνλ θιΪδν ην 2009 

θαη ην 2010: 

Παξφηη ε ΔιιΪδα επλνεέηαη ηνλ ηειεπηαέν θαηξφ απφ απμεκΫλε δάηεζε απφ λΫεο 

αγνξΫο (φπσο Ρσζέα, Αλαηνιηθά Δπξψπε, Αζέα θ.Ϊ.), ε παξνχζα θξέζε επεξεΪδεη ηηο 

θχξηεο αγνξΫο ηεο κε κεγΪιε ζθνδξφηεηα. Οη ηνπξέζηεο απφ ηηο ΖΠΑ, ην ΖλσκΫλν 

Βαζέιεην θαη ηε Γεξκαλέα αλακΫλεηαη λα πεξηνξέζνπλ θΫηνο ηα ηαμέδηα ηνπο ζηε 

ρψξα καο ιφγσ ηεο κεγΪιεο νηθνλνκηθάο χθεζεο πνπ πιάηηεη ηηο νηθνλνκέεο ηνπο. Ζ 

ηαπηφρξνλε θαη Ϋληνλε πηψζε ησλ αθέμεσλ απφ ηηο ρψξεο απηΫο ζα επεξεΪζεη 

ζεκαληηθΪ ηηο ηνπξηζηηθΫο εηζπξΪμεηο. Σν θελφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ ζηηο εηζπξΪμεηο 

εθηηκΪηαη φηη δελ εέλαη πηζαλφ λα θαιπθζεέ απφ ηηο αθέμεηο απφ ηηο λΫεο αγνξΫο. 

ΔπηπιΫνλ, ε θξέζε ζα επεξεΪζεη θαη απηΫο ηηο ρψξεο, κεηψλνληαο ηηο ζπλνιηθΫο 

εηζξνΫο μΫλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ ΔιιΪδα. 

Δέλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεέ ε δηΪξθεηα θαη ην βΪζνο ηεο ηξΫρνπζαο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο. Χζηφζν, ηζηνξηθΪ, ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο αλαθΪκπηεη φηαλ ν 

παγθφζκηνο ξπζκφο αλΪπηπμεο εέλαη πΪλσ απφ ην 2% εηεζέσο φπσο ζπκπεξαέλεηαη 

ζηε κειΫηε. Καζψο νη πξνβιΫςεηο ηεο Eurobank θαη πνιιψλ Ϋγθπξσλ δηεζλψλ νέθσλ 

γηα ηελ επφκελε δηεηέα δελ εέλαη θαζφινπ επλντθΫο γηα ηνπο ξπζκνχο κεγΫζπλζεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκέαο, νη αλεζπρέεο γηα ηελ πνξεέα ηνπ θιΪδνπ απμΪλνληαη. 

Χζηφζν, ζεηηθφ ζηνηρεέν ζηελ πεξέπησζε απηά εέλαη φηη ηα λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ θαη ε 

Κξάηε εκθαλέδνπλ ηζηνξηθΪ κεγαιχηεξεο αληνρΫο απΫλαληη ζηελ πηψζε δάηεζεο, 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα νηθνλνκηθψλ επηβξαδχλζεσλ, ζε αληηδηαζηνιά κε ηελ Αζάλα. 

http://sotirisvarelas.blogspot.com/2009/02/eurobank.html
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ΔπηπιΫνλ, πην ηζρπξφο ηηο πεξηφδνπο απηΫο εκθαλέδεηαη ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο, ν 

νπνένο κεηψλεηαη αιιΪ κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ν μΫλνο. 

ηε κειΫηε επηζεκαέλεηαη, ηΫινο, φηη πΫξα απφ ηελ επέδξαζε ηεο παγθφζκηαο 

αλΪπηπμεο, ην επέπεδν ηηκψλ, ε νηθνλνκηθά επηθΪλεηα ησλ ηνπξηζηψλ θαη κηα ζεηξΪ 

απφ πνηνηηθνχο παξΪγνληεο δηαδξακαηέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επεξεΪδνπλ ηελ 

δάηεζε γηα ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο. Σν εηζφδεκα ησλ μΫλσλ ηνπξηζηψλ ζπληζηΪ 

ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξΪγνληα ησλ ηνπξηζηηθψλ αθέμεσλ γηα ρψξεο ζεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ φπσο ε ΔιιΪδα θαη ε Απζηξαιέα, ελψ γηα ηε Γαιιέα θαη ηελ Ηζπαλέα ν πην 

ζεκαληηθφο παξΪγνληαο εέλαη ην θφζηνο δσάο. ε καθξνρξφληα βΪζε, νη αιιαγΫο ζηηο 

πξνηηκάζεηο θαη Ϊιινπο πνηνηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξΪγνληεο εέλαη ζεηηθΫο γηα 

ηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Απζηξαιέα θαη αξλεηηθΫο γηα ηε Γαιιέα θαη ηελ Ηζπαλέα. Απηφ 

εέλαη Ϋλα ελδηαθΫξνλ ζπκπΫξαζκα πνπ εμεγεέ ηηο θαιΫο Ϋσο ηψξα επηδφζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθάο βηνκεραλέαο ζηελ ΔιιΪδα, παξΪ ην ζηαζεξΪ πςειφ ηεο πιεζσξηζκφ ζε 

ζρΫζε κε ηελ Δπξσδψλε (δηαθνξηθφ πιεζσξηζκφ). Οη αιιαγΫο ζηα γνχζηα θαη ζηηο 

ηνπξηζηηθΫο πξνηηκάζεηο ηνπ μΫλνπ ηνπξέζηα επλφεζαλ θαη επλννχλ ηε ρψξα καο 

παξΪ ηελ αθξέβεηα. Χζηφζν, ππφ ην πξέζκα ηεο ζθνδξφηεηαο ηεο παξνχζαο θξέζεο, ε 

ηηκνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εχινγα ζα δηαδξακαηέζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηελ Δπξψπε θαη 

ηνλ ππφινηπν θφζκν ην 2009. 

πκπεξαζκαηηθΪ, ε παγθφζκηα χθεζε ζα επεξεΪζεη ζεκαληηθΪ ηελ ηνπξηζηηθά 

θέλεζε ζηελ ΔιιΪδα, νδεγψληαο ζε κεησκΫλεο αθέμεηο μΫλσλ θαη ηαμηδησηηθΫο 

εηζπξΪμεηο ην 2009 θαη, πηζαλψο θαη ην 2010. Γηα κηα ρψξα πνπ βαζέδεηαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ, απηφ ζΫηεη ζνβαξΫο πξνθιάζεηο, φρη κφλν γηα ηνλ θιΪδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

αιιΪ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο εζληθάο νηθνλνκέαο, απαηηψληαο ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη 

αληηκεηψπηζε ηφζν απφ θνξεέο ηνπ δεκνζένπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα. 
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1.2.   Ο ειιεληθόο πνιηηηζκόο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζε 

πλεπκαηηθέο δπκώζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ηεο 

ηζηνξηθήο πνξείαο ησλ ειιελν-ξσζηθώλ ζρέζεσλ 

 

1.2.1   Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη ε ζπκβνιά ηνπ ζε 

πλεπκαηηθΫο δπκψζεηο  

 

Δέλαη ηδηαέηεξα δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ζηελ ηζηνξέα ηνπ παγθφζκηνπ 

πνιηηηζκνχ  παξαιιειηζκνέ κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, θαηλφκελν 

πνιπδηΪζηαην σο πξνο ηηο επηξξνΫο θαη επηδξΪζεηο πνπ απηφο 

πξνθΪιεζε θαη πξνμΫλεζε παγθνζκέσο.  

 

ΥξνλνινγηθΪ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο δηαηξεέηαη{
1
}: 

  ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Αξραέαο ΔιιΪδαο, πνπ ηξνθνδφηεζε ηελ 

αλζξσπφηεηα κε ηε θηινζνθέα, ην ζΫαηξν, ηε ινγνηερλέα, ηελ 

πνιηηηθά -αλαπφζπαζηα ζηνηρεέα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ-,  

 ζην Βπδαληηλφ πνιηηηζκφ, θνηηέδα ηεο Οξζνδνμέαο, κε 

ζεκαληηθΫο επηξξνΫο ζηελ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ ηεο 

κεζαησληθάο Αλαηνιάο, θαη  

 ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θφζκνπ 

πνπ απνξξφθεζε θαη εκπινπηέζηεθε κε επηηεχγκαηα ηνπ 

παξειζφληνο, ζπκβΪιινληαο, ηαπηφρξνλα απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ 

ζε πλεπκαηηθΫο δπκψζεηο θαη  αιιειεπηδξΪζεηο.                                                                                                                                                                                            

  

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ρηιηεηεξέδσλ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο δηαθξέλνληαλ 

απφ δεθηηθφηεηα θαη πξνζάλεηα, γεγνλφο πνπ δηαθαέλεηαη ηφζν ζηελ 

αξκνληθά αθνκνέσζε θαη αμηνπνέεζε επηηεπγκΪησλ Ϊιισλ ιαψλ θαη 

πνιηηηζκψλ φζν θαη, θπξέσο, ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηειεπηαέσλ κε 

ζηνηρεέα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, θΪηη πνπ, ηνικνχκε λα 

δηαηππψζνπκε, φηη ζπλερέδεηαη θαη ζηηο κΫξεο καο. Ο ζχγρξνλνο 
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Διιεληζκφο δελ πεξηνξέδεηαη ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ ειιεληθνχ θξΪηνπο, 

αιιΪ απνηειεέ Ϋλα επξχηεξν, παγθφζκην θαηλφκελν πνπ εθηεέλεηαη απφ 

ηε Βφξεηα  Ακεξηθά σο ηελ Απζηξαιέα θαη απφ ηε Νφηηα Αθξηθά κΫρξη 

ηε Ρσζέα. ην ζεκεέν απηφ, αλακθέβνια, Ϋγθεηηαη αθ‟ ελφο ην δπλακηθφ 

ηεο πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, 

αιιΪ θαη ηνπ ηδηαέηεξνπ ελδηαθΫξνληνο πνπ, αθ ΄ εηΫξνπ, δηΪθνξνη ιανέ 

εθδειψλνπλ απΫλαληη ζε απηφλ. Γελ εέλαη ηπραέν, κΪιηζηα, φηη 

αλαπφζπαζην ζηνηρεέν ηνπ  Διιεληζκνχ απνηειεέ  ν θηιειιεληζκφο.   

 

ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη, ιφγσ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ, ν ειιεληθφο ιαφο 

βξΫζεθε δηΪζπαξηνο ζε δηΪθνξεο ρψξεο θαη επεέξνπο, κφληκα ηνλ 

ραξαθηάξηδε ε επηδέσμε ζπλνράο θαη δηαηάξεζεο ηεο εζληθάο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, αιιΪ θαη ζηελψλ ζρΫζεσλ κε ηελ ηζηνξηθά ηνπ παηξέδα. 

Βαζηθά ελνπνηεηηθά αξρά ηνπ Διιεληζκνχ αλΫθαζελ απνηεινχζε ε 

ζπλεηδεηνπνέεζε ηεο ελζσκΪησζεο ζε Ϋλα εληαέν Ϋζλνο κε θνηλΫο 

πνιηηηζηηθΫο θαη ζξεζθεπηηθΫο θαηαβνιΫο θαη ηελ αέζζεζε θνηλσλέαο κε 

Ϋλα θνηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ.  Σν γεγνλφο απηφ εμαζθΪιηδε κέα ηεξά 

ζρΫζε, κέα ζρΫζε ιαηξεέαο απΫλαληη ζηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο 

παξαδφζεηο, θαζψο θαη κέα ζπλεηδεηνπνέεζε επζχλεο γηα ηε δηαηάξεζε 

θαη δηαθχιαμε απηνχ ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηελ θιεξνδφηεζά ηνπ  

ζηνπο  κεηαγελΫζηεξνπο.  

 

1.2.2  ΑιιειεπηδξΪζεηο ηεο ηζηνξηθάο πνξεέαο ησλ δπν ιαψλ   

                                                                                                           

Υαξαθηεξηζηηθφ αληηθαζξΫθηηζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ απνηειεέ ε 

ηζηνξέα ηνπ Διιεληζκνχ ζηε Ρσζέα, ρψξα φπνπ ην ειιεληθφ ζηνηρεέν 

εέλαη ηδηαέηεξα αλεπηπγκΫλν. Γελ εέλαη ηνπ παξφληνο λα ζηαζνχκε ζηηο 

καθξαέσλεο ειιελν-ξσζηθΫο ζρΫζεηο, επηγξακκαηηθΪ θαη κφλν, σζηφζν, 

αλαθΫξνπκε ηνπο ειιεληθνχο νηθηζκνχο ηνπ Δπμεέλνπ Πφληνπ ζηελ 

αξραηφηεηα, ηελ εκθΪληζε ηνπ ζιαβηθνχ αιθαβάηνπ θαη ηε δξΪζε ησλ 

αδειθψλ Κπξέιινπ θαη Μεζνδένπ, ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ Ρσο απφ ην 

ΒπδΪληην θαη ηηο πνιηηηζηηθΫο θαη ζξεζθεπηηθΫο αληαιιαγΫο θαη 
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αιιειεπηδξΪζεηο πνπ επαθνινχζεζαλ – απηΪ φια απνηεινχλ νξηζκΫλα 

κφλν παξαδεέγκαηα δηαζηαχξσζεο ηεο ηζηνξηθάο πνξεέαο ησλ δχν ιαψλ 

απφ ηελ αξραηφηεηα Ϋσο ηηο κΫξεο καο{
1
}. ηα ηΫιε ηνπ 18νπ αη. νη 

ειιελνξσζηθΫο ζρΫζεηο θαη ε αλΪπηπμε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηε 

Ρσζέα απνθηνχλ  λΫα δπλακηθά, πξΪγκα ζην νπνέν ζπλΫβαιε ε ελέζρπζε 

ησλ ειιεληθψλ θνηλνηάησλ ζηε λφηηα, θπξέσο, επηθξΪηεηα ηεο Ρσζηθάο 

Απηνθξαηνξέαο, ε πξνζηαζέα θαη ηα πξνλφκηα πνπ απηΫο Ϋραηξαλ εθ 

κΫξνπο ησλ ξσζηθψλ Αξρψλ θαη ην νινΫλα θαη απμαλφκελν ελδηαθΫξνλ 

ηεο ξσζηθάο θνηλάο γλψκεο απΫλαληη ζηα ειιεληθΪ δξψκελα. Ζ θνηλά 

Οξζφδνμε Πέζηε αλακθέβνια απνηειεέ ηε ζπληεηαγκΫλε, πνπ εμ‟ αξράο 

εμαζθαιέδεη κέα θαινπξναέξεηε ζρΫζε ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ειιεληθνχ 

θαη ξσζηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ Ρσζέα ζπλδξΪκεη απνθαζηζηηθΪ ζηελ 

ππφζεζε απειεπζΫξσζεο ησλ Διιάλσλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, 

απφθηεζεο εζληθάο αλεμαξηεζέαο θαη ζχζηαζεο εζληθνχ θξΪηνπο, 

ηαπηφρξνλα δε πξνζειθχεη ειιεληθφ ζηνηρεέν γηα εγθαηΪζηαζε ζηα 

λφηηα ζχλνξΪ ηεο. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο, απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ, 

αμηνπνηψληαο ηα πξνλφκηα, πνπ ηνπ παξαρσξνχλ νη ξσζηθΫο ΑξρΫο, 

κεηνπζηψλεηαη ζε Ϋλα αλαπφζπαζην δπλακηθφ ζηνηρεέν ηεο θνηλσληθν-

πνιηηηθάο θαη νηθνλνκηθάο δσάο ηεο Ρσζηθάο Απηνθξαηνξέαο{
1
}.  

ΜΫρξη ηηο αξρΫο ηνπ 20νπ αη. νη ειιελν-ξσζηθΫο ζρΫζεηο θαη ν 

Διιεληζκφο ζηε Ρσζέα αλαπηχζζνληαη κε ηδηαέηεξε δπλακηθά, ππφ ηελ 

επέδξαζε ηΫηνησλ παξαγφλησλ, φπσο έδξπζε ειιεληθψλ θνηλνηάησλ θαη 

νξγαλψζεσλ, θηιαλζξσπηθά δξαζηεξηφηεηα εππφξσλ Διιάλσλ, 

δξαζηάξηα ζπκκεηνρά ησλ Διιάλσλ ζηνλ θνηλσληθν-πνιηηηθφ 

νξγαληζκφ ηεο Ρσζηθάο Απηνθξαηνξέαο, δηΪδνζε ηεο ειιεληθάο 

παηδεέαο ζηε Ρσζέα, Ϋθδνζε πεξηνδηθνχ ηχπνπ θαη βηβιέσλ ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα, Ϋληνλεο δπκψζεηο Διιάλσλ θαη Ρψζσλ ηφζν ζε 

επέζεκν δηαθξαηηθφ επέπεδν φζν θαη ζε επέπεδν απιψλ αλζξψπσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη επέζεο ην γεγνλφο φηη φζν πεξηζζφηεξνη 

εθπξφζσπνη Διιάλσλ αιιΪ θαη Ρψζσλ ελζσκαηψλνληαη θαη 

ζπκκεηΫρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο δηΪδνζεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηφζν 

πην επνηθνδνκεηηθφ πθέζηαηαη ην απνηΫιεζκα ζηελ ππφζεζε ηεο 

δηαθχιαμεο θαη αλΪπηπμεο ηνπ Διιεληζκνχ ζηε Ρσζέα, θαζψο θαη ηεο 

αλαβΪζκηζεο θαη βειηέσζεο ηεο έδηαο ηεο ΔιιΪδνο (ρξεκαηνδφηεζε 
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ειιεληθνχ θξΪηνπο απφ εχπνξνπο εθπξνζψπνπο δηαζπνξΪο). 

Οη δπζθνιέεο ηεο ζνβηεηηθάο πεξηφδνπ -ηξαγηθά, αλακθέβνια, δνθηκαζέα 

γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο Ρσζέαο- θαη ε νηθνλνκηθά αηαμέα ηεο 

κεηαβαηηθάο κεηαζνβηεηηθάο επνράο, πνπ εέραλ σο απνηΫιεζκα ηε 

καδηθά θπγά ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ  Δ...Γ. 

πξνο ηελ ΔιιΪδα, αλακθέβνια δεκηνχξγεζαλ ζηνλ  Διιεληζκφ ζεηξΪ 

πξνβιεκΪησλ{
1
}.  

Παξ΄ φια απηΪ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ θνηλνηάησλ θαη 

ζπιιφγσλ ζηε Ρσζέα, αιιΪ θαη ησλ ζσκαηεέσλ Διιάλσλ εθ Ρσζέαο 

ζηελ ΔιιΪδα, ε εγθαηΪζηαζε, ζηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940 θαη ζηηο 

αξρΫο ηνπ 1950 ζηελ ΔΓ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ απφ ηελ ΔιιΪδα, ε 

εκθΪληζε θαη δηεχξπλζε ησλ λενειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηε Ρσζέα,  νη 

πνιηηηζηηθΫο αληαιιαγΫο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αιιΪ θαη ε βνάζεηα πνπ 

παξεέρε ην ειιεληθφ θξΪηνο ζηνπο νκνγελεέο ηνπ, ζπλΫβαιαλ ζηε 

δηαθχιαμε απφ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο Ρσζέαο ησλ παξαδφζεψλ ηνπ 

θαη ζηε δηαηάξεζε ακεέσηνπ ηνπ ελδηαθΫξνληνο ηεο ξσζηθάο θνηλάο 

γλψκεο απΫλαληη ζηελ ΔιιΪδα{
1
}. 

Απηά ηε ζηηγκά δηαλχνπκε κέα λΫα ζειέδα ζηελ ηζηνξέα ηνπ ειιεληζκνχ 

ζηε Ρσζέα. Ζ ζηαζεξνπνέεζε ηεο θνηλσληθν-πνιηηηθάο θαη νηθνλνκηθάο 

θαηΪζηαζεο ζηε Ρσζέα, ε ελέζρπζε ηεο ειιεληθάο θνηλφηεηαο, ην 

νινΫλα θαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελν ελδηαθΫξνλ απΫλαληη ζηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηελ ειιεληθά ηζηνξέα θαη ηελ ειιεληθά γιψζζα εθ 

κΫξνπο ηφζν εθπξνζψπσλ ηεο νκνγΫλεηαο φζν θαη θηιειιάλσλ, 

δεκηνπξγνχλ πξνυπνζΫζεηο θαη επηβΪιινπλ ηελ αλαγθαηφηεηα λΫαο 

ψζεζεο θαη λΫνπ παικνχ ζηελ αλΪπηπμε ησλ ειιελν-ξσζηθψλ ζρΫζεσλ 

θαη ηνπ Διιεληζκνχ ζηε Ρσζέα, θΪηη πνπ απνηειεέ θαη πξννξηζκφ ηνπ 

πξνζθΪησο ηδξπζΫληνο ΚΫληξνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ.  

 

 

 

 



 
35 

1.2.3 Γεζκνέ θηιέαο θαη ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ΔιιΪδαο θαη 

Ρσζέαο ζηα πιαέζηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηάκαηνο 

ηζνξξνπέαο θαη ακνηβαέεο Ϊμηεο ηνπ ηνκΫα ησλ 

γξακκΪησλ θαη ησλ ηερλψλ 

 

Ζ ΔιιΪδα θαη ε Ρσζέα απνηεινχλ ζηξαηεγηθνχο εηαέξνπο ζην δηεζλΫο 

ζχζηεκα ηζνξξνπέαο ηεο ηζρχνο, κε θνηλφ πεδέν ηελ πεξηνρά ησλ 

Βαιθαλέσλ. Οη απφςεηο ησλ δχν ρσξψλ ζηα θαέξηα δεηάκαηα δηεζλνχο 

πνιηηηθάο πνπ απαζρνινχλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ζάκεξα 

ζπκπέπηνπλ ζε κεγΪιν βαζκφ. Ζ θνηλά ζΫζε ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ 

αλΪγθε δηπισκαηηθάο επέιπζεο ηνπ δεηάκαηνο ηνπ ππξεληθνχ 

πξνγξΪκκαηνο ηνπ ΗξΪλ απνηειεέ Ϋλα πξφζθαην παξΪδεηγκα ζχκπλνηαο 

ΔιιΪδαο θαη Ρσζέαο ζηελ δηπισκαηηθά θνλέζηξα{
1
}.  

Ζ ζπλεξγαζέα ησλ δχν ρσξψλ ζε δεηάκαηα δηεζλνχο πνιηηηθάο εέλαη 

ηδηαηηΫξσο απμεκΫλε ηελ ηειεπηαέα πεξένδν ιφγσ ηεο ζπλχπαξμάο ηνπο 

ζην πκβνχιην Αζθαιεέαο ηνπ Οξγαληζκνχ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ κΫζσ ηεο 

ζπκκεηνράο ηεο ΔιιΪδαο σο κε κφληκνπ κΫινο ηνπ πκβνπιένπ.  

 

ΤπΪξρεη επέζεο αγαζηά ζπλεξγαζέα ζηελ πξνζπΪζεηα θαηαπνιΫκεζεο 

ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηέαο θαη ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο. Σν 

μεηχιηγκα ηνπ κέηνπ ησλ ειιελν-ξσζηθψλ ζρΫζεσλ νδεγεέ ζηελ απαξρά 

ηνπο πνπ αλΪγεηαη ζηνλ 10
ν
 αηψλα. ηε δηΪξθεηα ηεο ελαιιαγάο ησλ 

αηψλσλ νη δχν ρψξεο Ϋρνπλ ζθπξειαηάζεη ηζρπξνχο δεζκνχο θηιέαο πνπ 

εδξΪδνληαη πξσηέζησο ζηελ θνηλά ξέδα ηεο Οξζνδνμέαο ,ζηηο ακνηβαέεο 

αμέεο ζηνλ ηνκΫα ησλ γξακκΪησλ θαη ησλ ηερλψλ θαζψο θαη ζηα θνηλΪ 

ηζηνξηθΪ βηψκαηα πνπ ηηο ζεκΪδεςαλ. Οη δηπισκαηηθΫο ζρΫζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ κεηξνχληαη απφ ηελ επέζεκε εγθαζέδξπζά ηνπο ζε εθαηφλ 

εβδνκάληα επηΪ ρξφληα θαη ζάκεξα εμαθνινπζνχλ λα βξέζθνληαη ζε 

Ϊξηζην επέπεδν.  
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1.2.4 Σν πιαέζην ζπλεξγαζέαο ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ ησλ δχν 

ρσξψλ  

Σν ζπκβαηηθφ πιαέζην ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ ησλ δχν ρσξψλ θαιχπηεη 

φινπο ηνπο ηνκεέο ζπλεξγαζέαο (πνιηηηθφο ,νηθνλνκηθφο , ακπληηθφο 

,ελεξγεηαθφο ,κνξθσηηθφο θ.ιπ.).επηζεκαέλνληαη ηδηαέηεξα νη θΪησζη 

ζπκθσλέεο: Φηιέαο θαη πλεξγαζέαο ,ηξαηησηηθάο πλεξγαζέαο, 

Απνθπγάο Γηπιάο Φνξνινγέαο, Ναπηηιηαθά, Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ 

,πλεξγαζέαο ζηνλ ΣνκΫα ησλ Καπζέκσλ θαη ηεο ΔλΫξγεηαο.  

 

άκεξα νη ειιελν-ξσζηθΫο ζρΫζεηο ζηνλ πνιηηηθφ ηνκΫα 

ραξαθηεξέδνληαη απφ θιέκα ζηελάο ζπλεξγαζέαο θαη ακνηβαέαο 

εκπηζηνζχλεο.  

 

ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκΫα παξαηεξεέηαη πλεχκα 

καθξφπλνεο ζπλεξγαζέαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηε ζπλΫπεηα θαη ηε 

ζπλΫρεηα, αληέζηνηρα ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκΫα, ε επξεκαηηθφηεηα θαη ην 

πςειφ πνιηηηζκηθφ επέπεδν ησλ δχν ρσξψλ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ 

εγγχηεηα θαη ηε ζπρλά γεηηλέαζε ησλ πνιηηηθψλ ζε απηφ ηνλ ηνκΫα. 

ΣΫινο, Ϋλαο αθφκε ζεκαληηθφο θαη δηαρξνληθφο παξΪγνληαο πνπ 

ζπκβΪιεη ζηε δηαηάξεζε θαη ζηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηεο αξηηφηεηαο 

ησλ ζρΫζεσλ ΔιιΪδαο θαη Ρσζέαο εέλαη ε ηζηνξηθά παξνπζέα ζηα 

ξσζηθΪ εδΪθε ηνπ Νφηνπ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Ρψζσλ πνιηηψλ 

ειιεληθάο θαηαγσγάο.  

 

ηνλ πνιηηηθφ ηνκΫα νη αληαιιαγΫο επηζθΫςεσλ αλσηΪηνπ επηπΫδνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπρλΫο δηαβνπιεχζεηο ησλ Τπνπξγεέσλ Δμσηεξηθψλ 

ησλ δχν ρσξψλ, Ϋρνπλ επηβεβαηψζεη ην ζεκεξηλφ πςειφ επέπεδν ησλ 

πνιηηηθψλ ζρΫζεσλ{
1
}. Ζ επέζθεςε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ Κψζηα 

Καξακαλιά ζηε Μφζρα ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2004, άηαλ ε πξψηε 

επέζεκε επέζθεςε πξσζππνπξγνχ ηεο ΔιιΪδνο ζε δηκεξΫο επέπεδν, ζηε 

Ρσζηθά Οκνζπνλδέα κεηΪ ην πΫξαο δψδεθα εηψλ. ηε δηΪξθεηα ησλ 
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ζπλαληάζεσλ ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ΔιιΪδνο κε ηελ πνιηηηθά εγεζέα 

ηεο Ρσζέαο επηβεβαηψζεθε ην πςειφ επέπεδν ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ, 

θαζψο θαη νη καθξνρξφληνη δεζκνέ ησλ δχν ιαψλ. Ηδηαέηεξε βαξχηεηα 

δφζεθε ζηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηΫξσ ελεξγνπνηάζεσο θαη αμηνπνηάζεσο 

ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζέαο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκΫα. 

ην πεδέν ηεο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο πθέζηαηαη εγγχηεηα ά θαη ζε 

νξηζκΫλα ζεκεέα ηαχηηζε ησλ απφςεσλ ησλ δχν ρσξψλ ζε κέα ζεηξΪ 

δηεζλψλ δεηεκΪησλ. Οη δχν εγΫηεο, ηΫινο, ππΫγξαςαλ κέα ζεηξΪ 

δηκεξψλ θεηκΫλσλ κε βΪζε ηα νπνέα αλαδεηθλχεηαη ε πνηφηεηα θαη ην 

εχξνο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζέαο, ζπζηεκαηνπνηεέηαη ην πιαέζην ηεο 

ζπλεξγαζέαο απηάο θαη νξέδεηαη ε πξννπηηθά ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ 

ψζηε λα ζπκπεξηιΪβεη ζπλεξγαζέα θαη ζε λΫνπο ηνκεέο, φπσο ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνθιάζεσλ θαη απεηιψλ θαηΪ ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκΫα, ν δπλακηζκφο πνπ παξαηεξεέηαη ζηελ ειιεληθά 

θαη ηε ξσζηθά νηθνλνκέα αληαλαθιΪηαη ζην δηκεξΫο εκπφξην, πνπ Ϋρεη 

απμεζεέ ζεκαληηθΪ ηα ηειεπηαέα δΫθα ρξφληα{
1
}. 

 

1.2.5 Ζ πξννπηηθά ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκΫα 

 Οη εκπνξηθΫο αληαιιαγΫο αλάιζαλ ην 2004 ζην χςνο ησλ 3,178 

δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, κε ηηο ειιεληθΫο εμαγσγΫο λα αλΫξρνληαη ζε 

326,4 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηηο εηζαγσγΫο ζε 2,852 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ. Οη εηζαγσγΫο απφ ηεο ΔιιΪδαο απφ ηε Ρσζέα απνηεινχληαη ζε 

ζπληξηπηηθφ βαζκφ απφ πξψηεο χιεο θαη ζπγθεθξηκΫλα πεηξΫιαην, 

θπζηθφ αΫξην, ζέδεξν, ρΪιπβα, αινπκέλην, ραιθφ θαη μπιεέα. Οη 

εμαγσγΫο ηεο ΔιιΪδαο πξνο ηε Ρσζέα πεξηιακβΪλνπλ θπξέσο  

γνπλαξηθΪ, θξνχηα θαη ιαραληθΪ, ειαηφιαδν, ειηΫο, αινπκέληα, θξαζέ, 

βσμέηεο, κΪξκαξν θ.Ϊ. ηνλ ηνκΫα ησλ επελδχζεσλ, 45 επηρεηξάζεηο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρσζέα κε ζπλνιηθφ 

φγθν επελδπκΫλνπ θεθαιαένπ 69,2 εθαηνκκχξηα δνι. Δπέζεο, ζχκθσλα 

κε ξσζηθΪ ζηνηρεέα, Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ 130 ειιελνξσζηθΫο κεηθηΫο 

επηρεηξάζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξέσο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 
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εκπνξένπ, ηεο γεσξγέαο, ηεο βηνκεραλέαο, ηεο παξνράο ππεξεζηψλ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο ελΫξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

ηερλνινγέαο. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζέαο ζην 

νηθνλνκηθφ πεδέν ιεηηνπξγεέ  κεηθηά Γηππνπξγηθά Δπηηξνπά γηα ηελ 

Οηθνλνκηθά, Βηνκεραληθά θαη Σερλνινγηθά πλεξγαζέα. ηνλ ηνκΫα ηεο 

ελΫξγεηαο, ε ζπλεξγαζέα ησλ δχν ρσξψλ εέλαη αγαζηά θαη Ϊξηηα θαη ζα 

κπνξνχζε λα απνηειΫζεη πεξηπησζηνινγηθφ πξφηππν ζηαζεξφηεηαο θαη 

αλΪπηπμεο γηα ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθάο Δπξψπεο. Ζ θαηαζθεπά 

ηνπ αγσγνχ ΜπνπξγθΪο (Burgas) - Αιεμαλδξνχπνιεο ζηηο 12 Απξηιένπ 

ηνπ 2005 ζηε φθηα ππεγξΪθε απφ ηηο αληηπξνζσπεέεο ηεο ΔιιΪδνο, ηεο 

Ρσζέαο θαη ηεο Βνπιγαξέαο.  Σν Πνιηηηθφ Μλεκφλην πλεξγαζέαο πνπ 

ππεγξΪθε γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ, κε ηε ζπκκεηνρά ηεο 

Ρσζέαο, εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο ζε απηά ηελ θαηεχζπλζε. ηηο 4 – 5 

επηεκβξένπ ηνπ 2006 αθνινχζεζε γηα ηνλ έδην ιφγσ ηξηκεξάο 

ζπλΪληεζε κεηαμχ ησλ πξσζππνπξγψλ ΔιιΪδαο, Ρσζέαο θαη 

Βνπιγαξέαο ζηελ Αζάλα.  

1.2.6 Ζ πξννπηηθά ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηηο 29-30 επηεκβξένπ 2005 ζπγθιάζεθε ε 5
ε
 Μηθηά Γηππνπξγηθά 

Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο ζηε Μφζρα κε ηε ζπκκεηνρά θαη 

επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν ρσξψλ. ηε ζπγθεθξηκΫλε ζπλΪληεζε Ϋγηλε 

εηδηθά αλαθνξΪ θαη ζην πιαέζην ηεο πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο ζηνλ ηνκΫα 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ πεδέν ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

(ηακαηηθνχ, αζιεηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ) θαζψο θαη ζηηο πξνφδνπο πνπ 

Ϋρνπλ γέλεη ζε δηκεξΫο επέπεδν γηα ην δάηεκα ησλ ζεσξάζεσλ εηζφδνπ 

ζηελ ΔιιΪδα. 

ηνλ ηνκΫα ηνπ πνιηηηζκνχ ππΪξρεη Ϊξηζηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ. ηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ δηνξγαλψζεθαλ ζηε Ρσζέα, 

κε πξσηνβνπιέα ά ζπκκεηνρά ηεο εθεέ Διιεληθάο Πξεζβεέαο, πιάζνο 

εθζΫζεσλ, ζπλαπιηψλ, επηζηεκνληθψλ ζπλεδξέσλ, θηινινγηθψλ 

παξνπζηΪζεσλ, εθδφζεσλ θαη ζεηξΪ Ϊιισλ ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ 
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γεγνλφησλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα αμέδεη λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο 

εθδειψζεηο:  

●  Μηα ζεηξΪ ειιεληθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ ηζηνξέα,  

●  Δθδειψζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Αγένπ 

ξνπο,  

● Ζ ζπλαπιέα ηεο βπδαληηλάο ρνξσδέαο Αγγειφπνπινπ,  

● Ζ ζπκθσληθά ζπλαπιέα γηα ηελ επΫηεην ησλ 100 ρξφλσλ απφ ηε 

γΫλλεζε ηνπ Νέθνπ θαιθψηα . 

● Ζ ζπκκεηνρά ηεο ΔιιΪδαο, γηα πξψηε θνξΪ, ζηελ Έθζεζε Βηβιένπ 

«NON FICTION».  

● Ζ ζπλΫρηζε ρνξάγεζεο βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 

ππνηξνθηψλ απφ ειιεληθάο πιεπξΪο ζε θνηηεηΫο ηκεκΪησλ 

ειιεληθψλ ζπνπδψλ ξσζηθψλ παλεπηζηεκέσλ (Μφζραο, Αγέαο 

Πεηξνχπνιεο, ΚξαζλνληΪξ) θαη νη αληαιιαγΫο επηζηεκφλσλ 

ζηνλ ηνκΫα, εθπαέδεπζεο. 

Οη ζρΫζεηο ΔιιΪδνο- Ρσζέαο βξέζθνληαη ζε Ϊξηζην επέπεδν, 

ραξαθηεξέδνληαη απφ ζπρλΫο αληαιιαγΫο επηζθΫςεσλ, ελψ Ϋρνπλ 

ζπλαθζεέ ζπκθσλέεο ζπλεξγαζέαο, ζηνλ νηθνλνκηθφ, ηνπξηζηηθφ, 

εκπνξηθφ, επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ηνκΫα 

αζθαιεέαο. Οη δχν ρψξεο Ϋρνπλ εθθξΪζεη, ζε δηΪθνξεο επθαηξέεο, ηελ 

επηζπκέα ηνπο γηα πεξαηηΫξσ ζχζθηγμε ησλ ζρΫζεσλ θαη αλΪπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζέαο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ακνηβαένπ ελδηαθΫξνληνο. 

 

Έπεηηα απφ ηελ ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά πξνζΫγγηζε απαξαέηεηε εέλαη ε 

νηθνλνκηθά θαη ηνπξηζηηθά πξνζΫγγηζε ζηελ αγνξΪ ηεο Ρσζέαο ζηελ 

νπνέα ζα αλαθεξζνχκε θαησηΫξσ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 

 2.1  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα  

γεσγξαθηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ 

  ηεο Ρσζίαο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο  

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη 

 αιιαγέο ηεο Ρσζίαο  

(απν ην 1945 εσο ζήκεξα) 

2.1.1  ΓεσγξαθηθΪ θαη δεκνγξαθηθΪ ζηνηρεέα ηεο Ρσζέαο    

 

ΓηΪγξακκα 4: XΪξηεο ηεο Ρσζέαο 
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Ζ Ϋθηαζε ηεο ρψξαο απηάο κε 17 εθαηνκκχξηα η.ρικ εέλαη ε κεγαιχηεξε 

ρψξα ζηνλ θφζκν.ΚαηαιακβΪλεη ην 11,5% ηνπ ζπλνιηθνχ εδΪθνπο ηεο 

πθειένπ θαη ε Ϋθηαζά ηεο ηζνδπλακεέ κε  ειαθξψο κηθξφηεξε απφ φ,ηη ε 

αληέζηνηρε ηνπ ΚαλαδΪ (9,97 εθαηνκκχξηα η.ρικ. δεχηεξεο κεγαιχηεξεο 

ρψξαο παγθνζκέσο) θαη ηεο Απζηξαιέαο (7,68 εθαηνκκχξηα η.ρικ.) απφ 

θνηλνχ 

Ζ δψλε θπξηαξρέαο ηεο Ρσζέαο εθηεέλεηαη δπηηθΪ γηα δΫθα ρηιηΪδεο 

ρηιηφκεηξα ζηε Βαιηηθά ΘΪιαζζα Ϋσο ηεο ΘΪιαζζαο ηεο Ηαπσλέαο ζηα 

αλαηνιηθΪ, θαιχπηνληαο Ϋλδεθα δψλεο ηνπηθψλ σξψλ. Ζ Οκνζπνλδηαθά  

Γεκνθξαηέα ηεο  Ρσζέαο απνηειεέηαη απφ  νγδφληα ελλΫα πεξηθΫξεηεο. 

Πξσηεχνπζα ηεο Ρσζέαο εέλαη ε ηζηνξηθά Μφζρα ησλ 20. 

εθαηνκκπξέσλ θαηνέθσλ. Ζ πφιε ηεο Αγέαο Πεηξνχπνιεο εέλαη Ϋλα 

ηδηαηηΫξσο ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

θΫληξν ηεο Ρσζέαο γηα απηφ θαη ζεσξεέηαη σο «ζπκπξσηεχνπζα» ά 

πξσηεχνπζα ηνπ Βφξεηνπ ηκάκαηνο ηεο ρψξαο{
1
}.  

ηα φξηα ηεο Ρσζέαο ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ ρηιέσλ πφιεηο θαη 

θσκνπφιεηο. Οη κεγαιχηεξεο κε πιεζπζκφ Ϊλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξένπ 

ζε θζέλνπζα ζεηξΪ εέλαη νη αθφινπζεο: Μφζρα, Αγέα Πεηξνχπνιε, 

Νέδλπ Ννβγθνξφλη, Ννβνζηκπέξζθ, Δθαηεξέλελκπνπξγθ, Ϊκαξα,κζθ, 

Σζειέακπηλζθ, ΚαδΪλ,ΠΫξκ, Οχθα, Ρφζηνβ ηνπ 

Νηνλ,Βφιγθνγθξαλη{
1
}. 

Σν κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο Ρσζέαο εθηεέλεηαη εληφο ηεο κεηξένπ δψλεο 

θιέκαηνο. Οη βνξεηφηεξεο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο, παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ ηα 

λεζηΪ ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ θαη κεγΪιν θνκκΪηη ησλ νξεηλψλ φγθσλ, 

πεξηΫρνληαη εληφο ηεο αξθηηθάο θαη ηεο ππναξθηηθάο δψλεο, ελψ 

παξΪιιεια νη λνηηφηεξεο πεξηνρΫο, φπσο εέλαη νη αθηΫο ηεο Μαχξεο 

ΘΪιαζζαο θαη ηνπ ΚαπθΪζνπ, πεξηΫρνληαη ζηηο ππνηξνπηθΫο δψλεο 

θιέκαηνο.  

Σν θιέκα  ζρεδφλ ζε φιν ην κάθνο ηεο ρψξαο ραξαθηεξέδεηαη 

επεηξσηηθφ εθηφο ηεο πΫξα βνξεηνδπηηθάο πεξηνράο πνπ Ϋρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζαιΪζζηνπ θιέκαηνο. Οη κΫζεο ζεξκνθξαζέεο ηνπ 
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κελ Ηαλνπαξένπ εέλαη απφ 0 Ϋσο -500 C ζηελ πεξηνρά ηνπ ΚαπθΪζνπ ζην 

Γπηηθνεπξσπατθφ ηκάκα θαη απφ -400 C Ϋσο -500 C ζηε ηβεξέα, νη δε 

ηνπ Ηνπιένπ εθηεέλνληαη απφ -100C ζηε Βφξεηα αθηά ηεο ηβεξέαο Ϋσο -

240 C κε -250 C ζηελ Πξηθαζπέζθαγηα{
1
}.  

Ο πιεζπζκφο ηεο Ρσζέαο απνηειεέηαη πΪλσ απφ 100 δηαθνξεηηθΪ 

εζληθΪ ζχλνια πνπ νκηινχλ ηε δηθά ηνπο γιψζζα. Σε ζπληξηπηηθά 

πιεηνλφηεηα ηνπ 81,5% απνηεινχλ νη Ρψζνη. Σν ππφινηπν ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ απνηειεέηαη απφ ΣαηΪξνπο (3,8%), Οπθξαλνχο (3%), 

Σζνχβαο (1,2%),Μπαζθέξ (0,9%), Λεπθνξψζνπο(0,8%), 

Μνξδηβηληαλνχο (0,7%), Γεξκαλνχο θαη ΣζεηζΫλνπο (πνζνζηφ 0,6% 

Ϋθαζηνη), Αβαξνχο,ΑξκΫληνπο θαη Ηνπδαένπο (πνζνζηφ 0,4% Ϋθαζηνη). 

Ζ Ρσζηθά εέλαη ε επέζεκε γιψζζα ηνπ θξΪηνπο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη ζε 

φιε ηελ Ϋθηαζε ηεο Οκνζπνλδέαο{
1
}. 

 

ΔμΪιινπ ην ΓηΪγξακκα 5, θαησηΫξσ δεέρλεη ηελ εμΫιημε Ρσζηθνχ 

Πιεζπζκνχ 1950-2050 (ζε ρηιηΪδεο). 

ΓηΪγξακκα 5: ΔμΫιημε Ρσζηθνχ Πιεζπζκνχ 1950-2050 (ζε ρηιηΪδεο) 

 

Μηα αλεζπρέα γηα ην κΫιινλ ηνπ ξσζηθνχ εμεξρφκελνπ ηαμηδηνχ εέλαη φηη  ε Ρσζέα   

αληηκεησπέδεη κηα  ζεκαληηθά δεκνγξαθηθά θξέζε{
1
}. πσο ζηνλ κεγαιχηεξν κΫξνο 
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ηνπ αλαπηπγκΫλνπ θφζκνπ, ηα πνζνζηΪ γελλάζεσλ   Ϋρνπλ κεησζεέ αηζζεηΪ θαη εέλαη 

ηψξα αξθεηΪ θΪησ απφ ηα επέπεδα πνπ κπνξνχλ λα ζηεξέμνπλ ηνλ πιεζπζκφ.   

 

πγρξφλσο, ηα ξσζηθΪ πνζνζηΪ ζαλΪηνπ Ϋρνπλ απμεζεέ ζηα χςε, 

ηδηαέηεξα κεηαμχ ησλ αλδξψλ ειηθέαο επαγγεικαηηθάο απαζρφιεζεο, 

ιφγσ ηεο κεηα-ζνβηεηηθάο Ϋλδεηαο. Ο πιεζπζκφο  ησλ 149 εθαηνκκπξέσλ 

κπξνζηΪ απφ κηα  δεθαεηέα Ϋπεζε ζηα  143 εθαηνκκχξηα ζάκεξα.  Ζ  

κΫζε δηΪξθεηα δσάο ησλ αλδξψλ   θεέηαη ηψξα γχξσ  ζηα 59 Ϋηε, ελψ γηα 

ηηο γπλαέθεο ε κΫζε δηΪξθεηα δσάο  εέλαη 72 Ϋηε.  ΔπνκΫλσο νη  

δεκνγξαθηθΫο επηξξνΫο δελ θαέλνληαη επλντθΫο.  

 

 2.1.2     Ηζηνξηθά αλΪδξνκε ζηηο πνιηηηθΫο  θαη νηθνλνκηθΫο 

εμειέμεηο θαη αιιαγΫο ηεο Ρσζέαο(απφ ην 1945 Ϋσο ζάκεξα)  

 

Ο 19
νο

 θαη νη αξρΫο ηνπ 20νχ αηψλα ραξαθηεξέζζεθαλ απφ ζπλερεέο 

επαλαραξΪμεηο ζπλφξσλ ζηελ Αζέα θαη ηελ Δπξψπε θαη ιφγσ ηνπ Α΄ 

Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ. Οη αιιαγΫο απηΫο επαθφινπζν εέλαη λα 

επεξεΪζνπλ θαη ηε Ρσζηθά Απηνθξαηνξέα, κε ην 1917 

πξαγκαηνπνηεέηαη ε εθζξφληζε ηεο βαζηιηθάο νηθνγΫλεηαο. Οη 

θνκκνπληζηΫο αλαιακβΪλνπλ ηελ εγεζέα ππφ ηνλ Βιαδέκεξν ΛΫληλ 

(Vladimir Lenin) θαη δεκηνπξγνχλ ηελ ΔΓ (USSR - Έλσζε 

νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ) {
1
}. 

 

Ζ ζηδεξΪ δηαθπβΫξλεζε ηνπ Ησζάθ ηΪιηλ (Josef Stalin)εδξαέσζε ηελ 

θπξηαξρέα ησλ Κνκκνπληζηψλ θαη επεξΫαζε ηελ πνιηηηθά, ηελ θνηλσλέα 

θαη ηελ νηθνλνκέα ηεο ρψξαο κΫρξη ηελ αλΪξηεζε ζηελ εμνπζέα ην 1985 

ηνπ Μηραάι Γθνξκπαηζφθ (Mikhail Gorbachev). ε κέα πξνζπΪζεηα λα 

εθζπγρξνλέζεη ηηο δνκΫο ηνπ Κνκκνπληζκνχ ν Gorbachev εηζάγαγε ην 

ζχζηεκα ηεο πεξεζηξφηθα (perestroika) θαη Ϊλνημε ηηο αγνξΫο, φκσο νη 

πξνζπΪζεηΫο ηνπ θαη ηα εζσηεξηθΪ πξνβιάκαηα νδάγεζαλ ηνλ 

ΓεθΫκβξην ηνπ 1991 ζηε δηΪζπαζε ηεο ΔΓ θαη ζηε δεκηνπξγέα 

δεθαπΫληε αλεμΪξηεησλ δεκνθξαηηψλ. Απφ ηελ θαηΪξξεπζε ηεο ΔΓ 

θαη Ϋπεηηα ε Ρσζέα κπάθε ζε κέα πεξένδν ζπλερψλ κεηαξξπζκέζεσλ γηα 
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ηελ νηθνδφκεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηάκαηνο θαη γηα ηε 

κεηΪβαζε ζηελ νηθνλνκέα ηεο αγνξΪο{
1
}. 

Ζ πνιηηηθά ζηαζεξφηεηα  κεηΪ ηε κεηαπνιέηεπζε  Ϋρεη ζπκβΪιεη ζηελ 

αλΪπηπμε θαη ηελ καθξννηθνλνκηθά ζηαζεξφηεηα. 

 

2.1.3  Οη εμειέμεηο ζηνλ   πνιηηηζκφ,  ζηηο ηΫρλεο θαη ζηελ      

πνιηηηθά θαηΪζηαζε ηεο Ρσζέαο  

 

2.1.3.1  Ο πνιηηηζκφο ηεο Ρσζέαο{
1
} 

 

Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα ν πνιηηηζκφο ηεο Ρσζέαο δηΫπνληαλ απφ δχν 

θπξέαξρα ηδενινγηθΪ ξεχκαηα ηα νπνέα, ζχκθσλα κε ηνλ Alexander 

Herzen, κνηΪδνπλ κε ηα θεθΪιηα ελφο δηθΫθαινπ αεηνχ. Σν πξψην, ην 

ξεχκα ησλ ιαβφθηισλ, δηαθάξπηηε φηη ε Ρσζέα νθεέιεη λα παξακεέλεη 

ηξνρνδξνκεκΫλε ζηελ παξαδνζηαθά πνξεέα ζχκπιεπζεο θαη επηξξνάο 

απφ ηα παξαδνζηαθΪ ζΫζθαηα ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαλνζχλεο, ζε 

αληηδηαζηνιά κε ην Ϊιιν ξεχκα - ηνπο Γπηηθνχο- νη νπνένη πξΫζβεπαλ 

φηη ε Ρσζέα πξΫπεη λα αθνινπζάζεη ην παξΪδεηγκα ηνπ θνζκηθνχ 

πνιηηηζκνχ ησλ θξαηψλ ηεο Γχζεο. Ζ Ϊλνδνο ησλ Κνκκνπληζηψλ ζηελ 

εμνπζέα ελέζρπζε ηε ζΫζε ησλ ιαβφθηισλ πνπ απνηΫιεζαλ ην 

θπξέαξρν ξεχκα ζην πεδέν ηνπ πνιηηηζκνχ κΫρξη ηε δηΪιπζε ηεο ΔΓ. 

Ο πνιηηηζκφο ηεο Ρσζέαο εέλαη Ϋλα πβξέδην ην νπνέν Ϋρεη ζηεξηρζεέ ζηνλ 

δαλεηζκφ ζηνηρεέσλ φισλ ησλ εζλνηάησλ πνπ απνηεινχλ απηφ ην 

πνιππνιηηηζκηθφ θξΪηνο. ΗζηνξηθΪ ηελ θπξέαξρε ζΫζε ζηε Ρσζέα 

θαηαιακβΪλεη ε ξσζηθά θνπιηνχξα, ε θνπιηνχξα ηεο ξσζηθάο γιψζζαο 

θαη ηνπ ξσζηθάο εζληθφηεηαο, απηφ ην γεγνλφο νθεέιεηαη ζε δχν θχξηεο 

αηηέεο: πξψηνλ ζηε ζπληξηπηηθά πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ πνπ εέλαη 

Ρψζνη θαη, δεχηεξνλ, ζην γεγνλφο φηη αξθεηΫο θνξΫο ζηελ ηζηνξέα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο Ρσζέαο παξαηεξεέηαη ην θαηλφκελν ηεο «Ρσζνπνέεζεο» 

ησλ πνιηηηζκψλ ησλ Ϊιισλ εζληθνηάησλ. 
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2.1.3.2   Ζ εμΫιημε ηεο ξσζηθάο ηΫρλεο 

 

ε γεληθΫο γξακκΫο ε εμΫιημε ηεο ξσζηθάο ηΫρλεο βαζέδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο Ϋμη θΪζεηο{
1
}: 

 

1. Σελ Διιελν-αζηηθά ηΫρλε, πνπ αλαπηχρζεθε  ζηελ Κξηκαέα ππφ 

ηελ επηξξνά ησλ ειιεληθψλ απνηθηψλ ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. 

 

2. Σελ Βπδαληηλά ηΫρλε, ε νπνέα  Ϊξρηζε θαηΪ  ηνλ 11
ν
 αηψλα θαη 

αλαπηχρζεθε, θαηΪ κάθνο ηεο πνξεέαο ησλ θαξαβαληψλ. Ζ ηΫρλε απηά 

εέλαη  γλσζηά σο «δξφκνο ησλ ΒαξηΪγθη» πνπ θπξηΪξρεζε απφ  ηε 

Μαχξε ΘΪιαζζα κΫρξη ηε Βαιηηθά. Σα πην ζεκαληηθΪ θΫληξα άηαλ ην 

Κέεβν θαη ην Ννβνγθφξνξλη.  

 

3. Ζ Μνζρνβέηηθε ηΫρλε: Ζ Μφζρα άηαλ άδε απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα 

θΫληξν ηεο ζξεζθεπηηθάο θαη πνιηηηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

κνζρνβέηηθε ηΫρλε αλαπηχρζεθε ππφ ηελ επηξξνά ηεο ηηαιηθάο 

ΑλαγΫλλεζεο. 

 

4 .   Ζ  ΣΫρλε ηεο Πεηξνχπνιεο, ε νπνέα  Ϊξρηζε ηνλ 18
ν
 αηψλα, ππφ ηνλ 

ΜεγΪιν ΠΫηξν πνπ δηΫηαμε ηε δεκηνπξγέα ηεο λΫαο πξσηεχνπζαο. Ζ 

Πεηξνχπνιε δΫρηεθε αξρηθΪ θαη ηελ νιιαλδηθά επηξξνά πνπ 

εκπινπηέζηεθε απφ ην Μπαξφθ θαη ηηο ηδηαέηεξεο εκπεηξέεο θΪζε 

ηκάκαηνο ηεο Δπξψπεο, θπξέσο ηνπ ηηαιηθνχ, πνπ εηζάγαγαλ πξψηα ην 

Μπαξφθ θη χζηεξα ηνλ Νενθιαζηθηζκφ.            

                                                                                                                                                                               

5. Ζ Ρνκαληηθά πεξένδνο, πνπ θπξηΪξρεζε  αλΪκεζα ζηα ηΫιε ηνπ 

18
νπ

 θαη ηηο αξρΫο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σν λενθιαζηθφ ζηνηρεέν πνπ 

επηθξαηνχζε ηνλέζηεθε κε κεγαινπξεπά κνηέβα πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ 

ηνλ ειιεληθφ θιαζηθηζκφ θαη κε ηΪζεηο πξνο ηε κεγαινπξΫπεηα θαη ηε 

ξεηνξηθά. 
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6. Ζ νβηεηηθά ηΫρλε, ε νπνέα θπξηΪξρεζε κεηΪ ηελ ΔπαλΪζηαζε 

ζηε Ρσζέα. Ζ λΫα αξρηηεθηνληθά πξνζαλαηνιέζηεθε αξρηθΪ ζηηο 

αλαλεσηηθΫο αλΪγθεο θαη ζηελ αλΪγθε ηθαλνπνέεζεο ζπιινγηθψλ 

αλαγθψλ: ζρνιεέα, βηβιηνζάθεο, βηνκεραληθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

,ζηδεξνδξνκηθνέ ζηαζκνέ θ.α. Με ηελ θαηΪξξεπζε ηεο νβηεηηθάο 

Έλσζεο θαη ηνπ Κνκκνπληζκνχ νη ηΪζεηο ηεο ξσζηθάο ηΫρλεο 

ζηξΪθεθαλ ζηελ εχξεζε λΫσλ αηζζεηηθψλ κνξθψλ, εγθαηαιεέπνληαο 

ηνπο θαλφλεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη πηνζεηψληαο 

πεξηζζφηεξν δπηηθΪ ζχγρξνλα κνληΫια θαη κνηέβα. 

 

2.1.3.3   Ζ πνιηηηθά θαηΪζηαζε ηεο Ρσζέαο 

 

χκθσλα κε ηνλ Καηαζηαηηθφ ηεο ΥΪξηε ηεο Ρσζέαο σο πνιέηεπκα ηεο 

ρψξαο νξέδεηαη ε Οκνζπνλδηαθά Γεκνθξαηέα κε δεκνθξαηηθά κνξθά 

δηαθπβΫξλεζεο{
1
}. Ζ εμνπζέα δηαζπΪηαη ζε ηξεηο ππιψλεο, ηνλ 

εθηειεζηηθφ, ηνλ λνκνζεηηθφ θαη ηνλ δηθαζηηθφ. Ο εθηειεζηηθφο ηνκΫαο 

απνηειεέ Ϋλα ακΪιγακα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ 

δηθαηνδνζηψλ ηνπ πξνΫδξνπ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ πνπ πξσηέζησο 

θαηαπηΪλεηαη κε ηε ΓηαθπβΫξλεζε ηεο Ρσζηθάο Οκνζπνλδέαο. Ο 

πξφεδξνο ζπληνλέδεη ην εθηειεζηηθφ Ϋξγν κΫζσ ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιένπ θαη αζθεέ ηελ εμνπζέα ζε φιν ην κάθνο ηεο ρψξαο κΫζσ 

ησλ απεζηαικΫλσλ ηνπ ζηηο δηνηθεηηθΫο νκνζπνλδηαθΫο πεξηθΫξεηεο. Σν 

λνκνζεηηθφ θνκκΪηη απνηειεέηαη απφ δχν ηκάκαηα, ην Οκνζπνλδηαθφ 

πκβνχιην θαη ηε Γνχκα. Καη ηα δχν φξγαλα  ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα 

κε ηε ζπκκεηνρά αληηπξνζψπσλ θαη απφ ηηο νγδφληα ελλΫα πεξηθΫξεηεο 

ηεο Οκνζπνλδέαο ηεο Ρσζέαο. Σνπ δηθαητθνχ ζπζηάκαηνο πξνΐζηαηαη ν 

Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο. Σν πξφζθαηα ζπγθξνηεκΫλν ζε ζψκα απφ κΫιε 

ηεο Κνηλσλέαο ησλ Πνιηηψλ Γεκφζην      Δπηκειεηάξην -πνπ 

ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξΪ ζηηο 22 Ηαλνπαξένπ 2006- απνηειεέ Ϋλα 

αθφκα θνξΫα ειΫγρνπ Ϊζθεζεο ηεο εμνπζέαο. Ζ Ρσζέα εέλαη Ϋλα απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο παέθηεο ζην δηεζλΫο ζχζηεκα 

ηζνξξνπέαο ηεο ηζρχνο. Ζ Ϊκεζε γεηηλέαζά ηεο ζε επέπεδν ζπλφξσλ κε 
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ηελ Δπξσπατθά Έλσζε κεηΪ ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004, ε ζΫζε - θιεηδέ 

πνπ Ϋρεη ζηε ιάςε ησλ απνθΪζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ 

(ΟΖΔ) σο κφληκν κΫινο ηνπ πκβνπιένπ Αζθαιεέαο θαη ε ζηξαηεγηθά 

ζπλεξγαζέα ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο κε ην ΝΑΣΟ ζπλζΫηνπλ ην κσζατθφ 

πνπ αλαδεηθλχεη ηε Ρσζέα ζε θνκβηθφ δξψληα ζε δεηάκαηα 

γεσπνιηηηθάο, γεσνηθνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

δηεζλΫο επέπεδν. 

 

Σν θνκβηθφ ζεκεέν γηα ηελ Οκνζπνλδέα ηεο Ρσζέαο θαη ηε κεηΪβαζά 

ηεο ζηνλ 21
ν
 αηψλα εθ παξαιιάινπ κε ηελ εμαζθΪιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο νκαιφηεηαο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο δνκΫο 

δηαθπβΫξλεζεο άηαλ ε αλΪξξεζε ηνπ Putin ζηελ εμνπζέα κε ηηο 

πξνεδξηθΫο εθινγΫο ηνπ 2000. Ζ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΠξνΫδξνπ 

Putin ζηε καθξνπξφζεζκε πξνζπΪζεηΪ ηνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Ρσζέαο άηαλ ε νξηδφληηα αλαζηξνθά ηεο 

ραψδνπο ζε νξηζκΫλνπο ηνκεέο απνθΫληξσζεο ηεο εμνπζέαο. Ζ λΫα 

«δπηηθά», φπσο κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ κε κέα δφζε αηξεηηθφηεηαο, 

αχξα πνπ ελΫπλεπζε ζηε Υψξα ν Putin Ϋπαςε λα εέλαη Ϋλα πξνεθινγηθφ 

ζπκβφιαην. Ζ Υέκαηξα Ϊξρηζε λα παέξλεη ζΪξθα θαη νζηΪ ζηνλ ηνκΫα 

ηεο δηαθπβΫξλεζεο κε ηελ αλαδηΪηαμε ηεο agenda θαη κε νπηζζνρψξεζε 

ηεο γξαθεηνθξαηέαο ζην ζχζηεκα ιάςεο ησλ απνθΪζεσλ θαη Ϊζθεζεο 

ηεο εμνπζέαο{
1
}. 

   

Ο πινπξαιηζκφο ζηα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο εέλαη Ϋλα αθφκα απφ 

ηα απηΪ επηηεχγκαηα ηεο Ρσζέαο ζηελ ηξνρηΪ ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. 

ΣΫινο, ν καθξνπξφζεζκνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζπλΫπεηα άηαλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο ηεο Ρσζέαο κε δχν 

βαζηθνχο Ϊμνλεο ηε ζπλεξγαζέα κε ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη ηε vis-α-

vis πξνζΫγγηζε ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο πξψελ νβηεηηθάο Έλσζεο.  

 

Ζ θπβΫξλεζε εμΫθξαζε Ϋκπξαθηα ηελ πέζηε ηεο ζηηο αξρΫο ηεο αγνξΪο 

κεηνπζηψλνληΪο ηελ ζε πνιηηηθά θαη ζΫηνληαο πξσηέζησο ζε θέλεζε 

ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ηεο νηθνλνκέαο ηεο αγνξΪο.  
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Σν λνκνζεηηθφ πιαέζην πξνζαξκφδεηαη ζηαδηαθΪ θαη ζηαζεξΪ ζηηο 

απαηηάζεηο ηνπ λΫνπ παγθνζκηνπνηεκΫλνπ πεξηβΪιινληνο. Οη 

κεηαξξπζκηζηηθΫο πνιηηηθΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο νηθνλνκέαο αλαδεηθλχνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηαζεξΫο θαη βηψζηκεο απφ ηηο πξνζδνθέεο πνπ ππάξραλ, 

ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηελ πνιηηηθά ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ππνζηάξημε 

ηζρπξνχ ηκάκαηνο ηεο θνηλσλέαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θεξδψλ ζην 

πεδέν ησλ εμαγσγψλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο θαη ηεο 

αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ. κσο κέα δηαδηθαζέα κεηαξξχζκηζεο κε 

καθξνπξφζεζκφ νξέδνληα δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ αθφκε.  

 

 

ΜεξηθΪ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκΫιηα ηεο νηθνλνκέαο ηεο αγνξΪο 

απαηηνχλ ζπγθεθξηκΫλε ελέζρπζε. Ζ επηβνιά ηνπ λφκνπ παξακΫλεη Ϋλα 

θνκβηθφ δάηεκα θαη ε δεκφζηα δηνέθεζε ζπρλΪ ραξαθηεξέδεηαη απφ 

Ϋιιεηςε δηαθΪλεηαο θαη επειημέαο. Ζ ζρΫζε κεηαμχ θεληξηθάο εμνπζέαο 

θαη πεξηθεξεηψλ παξακΫλεη ζπγθερπκΫλε ζε πνιινχο ηνκεέο. Ζ 

δηθαηνζχλε δελ κπνξεέ λα αλεμαξηεηνπνηεζεέ πιάξσο απφ ηνπο Ϊιινπο 

ππιψλεο ηεο εμνπζέαο θαη  ζεκαληηθφηεξν φισλ ε Ϋιιεηςε κέαο ηζρπξάο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθάο Κνηλσλέαο ησλ Πνιηηψλ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα 

ηελ ππν-εθπξνζψπεζε θαη ππν-δηεθδέθεζε ησλ δηθαησκΪησλ ησλ 

πνιηηψλ{
1
}. Ζ παξνχζα πνιηηηθά ζηαζεξφηεηα θαη ε νηθνλνκηθά 

αλΪπηπμε ζε καθξνπξφζεζκν νξέδνληα κπνξνχλ λα απεηιεζνχλ απφ 

αλεπαξθεέο νηθνλνκηθΫο πνιηηηθΫο πνπ πηζαλφηαηα ζα ιεηηνπξγάζνπλ σο 

ηξνρνπΫδε ζηε αλαπηπμηαθά πξννπηηθά ηεο ρψξαο.   

 

 

 

 

 

ΑξθεηΫο θαη ζεκαληηθΫο θηλάζεηο πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε 

Ρσζέα ζε πιαέζην ελαξκφληζεο θαη ζχκπιεπζεο κε ηηο ζεκειηψδεηο 

κεηαξξπζκηζηηθΫο πνιηηηθΫο γηα λα εληζρχζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θαη 

επελδπηηθφ πεξηβΪιινλ:  
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 Αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηάκαηνο δηθαένπ.  

 Γεκηνπξγέα ειθπζηηθνχ πεξηβΪιινληνο γηα επελδχζεηο θπξέσο 

ζηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο.  

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ ηεο δηαθπβΫξλεζεο κε πεξαηηΫξσ 

αλαζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηάκαηνο, ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκΫα θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηάκαηνο.  

 

 

Ζ Ρσζέα πξΫπεη λα ηξνρνδξνκεζεέ ζε κέα πεξηζζφηεξν θνζκνπνιέηηθε 

θαηεχζπλζε ζην πιαέζην ζπλεξγαζέαο κε ηηο δπηηθΫο δπλΪκεηο θαη 

ηδηαέηεξα κε ηελ Δπξσπατθά Έλσζε ζηελ πιαηθφξκα ηεο εηζφδνπ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκέα, ηεο ελέζρπζεο ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ 

ξφινπ ηεο Κνηλσλέαο ησλ Πνιηηψλ, ηεο ζπλεξγαζέαο ζε δεηάκαηα 

αζθΪιεηαο θαη ηδηαέηεξα ελΪληηα ζηηο «άπηεο» απεηιΫο, ζηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηέαο θαη ηνπ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο{
1
}.  

 

Οη Ϋσο ηψξα κεηαξξπζκέζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεζλά εμσζηξΫθεηα 

ηεο Ρσζέαο θαη ηε ζπλεξγαζέα θπξέσο κε ηελ Δπξσπατθά Έλσζε 

θαέλεηαη λα Ϋρνπλ κέα πνιχ ηζρπξά δπλακηθά γηα λα ζπληεξάζνπλ θαη 

λα αλαπηχμνπλ Ϋλα θξΪηνο κε δεκνθξαηηθά δηαθπβΫξλεζε ππφ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ. 

 

2.1.3.4    Οη δηαηξνθηθΫο ζπλάζεηεο ησλ Ρψζσλ  

 

Οη Ρψζνη δέλνπλ ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηε δηαηξνθά θαη ζην θαιφ θαγεηφ. 

ΠαξΪιιεια ε δηαηξνθά θαηαιακβΪλεη πεξένπηε ζΫζε θαη ζηηο 

θνηλσληθΫο αμέεο ησλ Ρψζσλ θαζψο ζεσξεέηαη σο ε πην εγθΪξδηα 

ρεηξνλνκέα Ϋλδεημεο θηινμελέαο θαη νηθεηφηεηαο. 
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2.1.3.5   Κψδηθαο επηθνηλσλέαο θαη ιαηξεπηηθΪ  θαζάθνληα 

ησλ Ρψζσλ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη Ρψζνη γλσξέδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζε βαζηθφ 

επέπεδν ηελ αγγιηθά γιψζζα. Έλα κεγΪιν πνζνζηφ ησλ Ρψζσλ εέλαη 

ηδηαηηΫξσο κνξθσκΫλνη κε βαζηΪ γλψζε ηεο    ινγνηερλέαο θαη ηεο 

πνέεζεο. ηαλ βξέζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο, ηνπο ελδηαθΫξεη λα 

κνηξΪδνληαη ηελ νπηηθά ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξέα ηεο ρψξαο ππνδνράο. ΣΫινο ζηα Ϊκεζα 

ελδηαθΫξνληα ηνπο θαηαηΪζζνληαη ε πνιηηηθά θαη νη δηεζλεέο ζρΫζεηο. 

 

 

ΚαηΪ ηε  δηΪξθεηα ηνπ νβηεηηθνχ θαζεζηψηνο ε Ϊζθεζε   ησλ 

ιαηξεπηηθψλ       θαζεθφλησλ άηαλ ηδηαέηεξα θαηαπηεζκΫλε. Ζ ζξεζθεέα 

ζηελ Οκνζπνλδέα ηεο Ρσζέα αλΫθηεζε ηε δεζπφδνπζα ζΫζε ηνπο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη πνιέηεο εέλαη βαζηΪ ζξεζθεπφκελνη. Οη ηΫζζεξηο θχξηεο 

ζξεζθεέεο πνπ ππΪξρνπλ ζηε Ρσζέα εέλαη ε Ρσζηθά Οξζνδνμέα, ν 

Ηνπδατζκφο, ν Ηζιακηζκφο θαη ν Βνπδηζκφο. Οη Ρψζνη δεέρλνπλ 

ελδηαθΫξνλ απΫλαληη ζηηο ιαηξεπηηθΫο ζπλάζεηεο ησλ Ϊιισλ ζξεζθεηψλ 

αιιΪ ηνπο ραξαθηεξέδεη κέα κεγΪιε  επηθπιαθηηθφηεηα γχξσ απφ ηε 

ζπκκεηνρά ηνπο ζε νηαζδάπνηε κνξθάο ηειεηνπξγέα ά εθδάισζε{
1
}.  
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2.2.Οη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 ηεο Ρσζίαο ελ όςεη θαη ηεο δηεζλνύο 

 ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο  ηνπ 2008 

  

 

2.2.1  Οη εμειέμεηο ζηελ   νηθνλνκηθά   θαηΪζηαζε ηεο Ρσζέαο 

θαηΪ ηα πξφζθαηα Ϋηε 

ην πιαέζην ηεο δηεζλνχο νηθνλνκέαο ε Ρσζέα, δηαζΫηεη πιενλεθηάκαηα,  

πνπ ηελ ηνπνζεηνχλ ζε επλντθά ζΫζε. Σα πιενλεθηάκαηα απηΪ εέλαη:  

 

 ην κΫγεζνο ηεο εθηΪζεσο θαη  ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο,   

 ε γεσγξαθηθά εγγχηεηα κε ηελ Δ.Δ,   

 ε επΪξθεηα ζε απνζΫκαηα πξψησλ πιψλ, θαη    

 ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαζηζηνχλ ηε Ρσζέα  κηα 

ελδηαθΫξνπζα αγνξΪ γηα ηηο επξσπατθΫο θαη ηηο ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο, ε νπνέα αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθΪ ηα ηειεπηαέα Ϋηε.  

ΔμΪιινπ, ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκΫα απνηειεέ αλακθέβνια κηα 

ππεξδχλακε, θαζψο θαηαηΪζζεηαη πξψηε ζηελ παξαγσγά θπζηθνχ 

αεξένπ (πξνκεζεχνληαο ην 25% ηνπ αεξένπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε 

Γπηηθά Δπξψπε) θαη δεχηεξε ζηελ παξαγσγά πεηξειαένπ.  

 

Σα ηειεπηαέα Ϋηε ε ξσζηθά νηθνλνκέα παξνπζηΪδεη ζεκαληηθά 

αλαπηπμηαθά δπλακηθά κε ηνλ κΫζν ξπζκφ αλΪπηπμεο ην δηΪζηεκα 

2000-2007 λα αλΫξρεηαη ζε 6,55% εηεζέσο. ρεηηθΪ κε ηελ πνξεέα ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Ρσζέαο γηα ην Ϋηνο 2007 

επηζεκαέλνληαη ηα αθφινπζα: 
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 Ο  απμαλφκελνο ξπζκφο αλΪπηπμεο (αχμεζε ΑΔΠ θαηΪ 8.1%, ην 

2007 Ϋλαληη 7.4 ην 2006 θαη 6,4% ην 2005). 

 Ζ βηνκεραληθά παξαγσγά εκθΪληζε ζεκαληηθά Ϊλνδν ην 2007 

ηεο ηΪμεσο ηνπ 6.3%  Ϋλαληη 3,9% ην 2006. 

 Σν πιεφλαζκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2007 αλάιζε 

ζε 5,4% ηνπ ΑΔΠ. Ζ θαιά νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηεο ρψξαο 

επηηξΫπεη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη 

εληζρχεη ηελ απνηακέεπζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ θαη Ϋξγσλ ππνδνκάο.  

 Σν πιεφλαζκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ, ζεκεέσζε κεέσζε ην 2007 ζε ζρΫζε κε ην 2006 (7.4%), 

γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

δαπαλψλ. 

 Σα ζπλαιιαγκαηηθΪ απνζΫκαηα ηεο ρψξαο απμάζεθαλ κε ηαρεέο 

ξπζκνχο θαη ην 2007 αλάιζαλ ζε $476 δηο, γεγνλφο πνπ 

θαηαηΪζζεη ηε ρψξα ζηελ 3
ε
 ζΫζε παγθνζκέσο. 

 Οη εηζξνά Ϊκεζσλ μΫλσλ επελδχζεσλ απμάζεθε ζεκαληηθΪ ην 

2007 θαη Ϋθζαζε ηα $48,9 δηο (3,8% ηνπ ΑΔΠ). ΒΪζεη ησλ 

πξνθαηαξθηηθψλ ζηνηρεέσλ ηεο UNCTAD γηα ην Ϋηνο 2007, ε 

Ρσζέα άηαλ ν 7
νο

 απνδΫθηεο ΑΞΔ παγθνζκέσο. Αληέζηνηρα, νη 

ξσζηθΫο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ δηπιαζηΪζζεθαλ ην 2007, 

αγγέδνληαο ηα $47,8 δηο. 

 Ζ Ϊλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηΪ ην 2007, ν νπνένο Ϊγγημε ην 

11,9% (9% ην 2006), νθεέιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ηξνθέκσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηε 

ραιαξφηεξε λνκηζκαηηθά πνιηηηθά. 

 Οη ζεηηθΫο εμειέμεηο ζηελ νηθνλνκέα επεξΫαζαλ ζεηηθΪ ηελ 

θαηαλΪισζε θαη ηα εηζνδάκαηα.  

 Σν πξαγκαηηθφ δηαζΫζηκν εηζφδεκα ζεκεέσζε αχμεζε θαηΪ 

10,4% θαη ν κΫζνο κηζζφο θαηΪ 16,2% ην 2007.  

 Ζ θαηαλΪισζε απμάζεθε θαηΪ 11,9% ην έδην Ϋηνο.   



 
53 

 

χκθσλα κε ηνπο Γηεζλεέο Οξγαληζκνχο, σο ζεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 

ξσζηθάο νηθνλνκέαο ζεσξνχληαη ηα πςειΪ Ϋζνδα απφ ηηο εμαγσγΫο 

πεηξειαηνεηδψλ, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγένπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, 

ην πιεφλαζκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγένπ, ε αχμεζε ηεο νηθνδνκηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αχμεζε ηνπ εηζνδάκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ. 

ΑληηζΫησο σο αλεζπρεηηθΪ θξέλνληαη: i) ν ππεξβνιηθφο εμσηεξηθφο 

δαλεηζκφο ησλ ξσζηθψλ ηξαπεδψλ θαη δεκνζέσλ επηρεηξάζεσλ ($450 

δηο ην 2007) θαη ii) ε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ Ϋλαληη ησλ 

εμαγσγψλ. ζν νη ηηκΫο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

πξντφλησλ ελΫξγεηαο απμΪλνπλ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο αμέαο ησλ 

εμαγσγψλ ζα μεπεξλΪεη απηφλ ησλ εηζαγσγψλ. ηαλ, φκσο απηΫο 

ζηαζεξνπνηεζνχλ, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζα κεησζεέ ζεκαληηθΪ θαζψο 

ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ δελ παξνπζηΪδεη ζεκαληηθά αχμεζε. Σα 

ηειεπηαέα ρξφληα νη ξσζηθΫο εηζαγσγΫο απμΪλνληαη κε ξπζκφ Ϊλσ ηνπ 

30% εηεζέσο (36% ην 2007) {
1
}.   

O Πέλαθαο 1, θαησηΫξσ, παξνπζηΪδεη  ηα βαζηθΪ κεγΫζε ηεο ξσζηθάο 

νηθνλνκέαο ην 2006 θαη 2007. 
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ΠΗΝΑΚΑ  1:    ΒΑΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΡΧΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 2006 2007 

ΔΚΣΑΖ (η. ρικ) 17.07

5.400 

 

ΠΛΖΘΤΜΟ (εθαη.) 142,8 142,2 

ΜΔΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΜΗΘΟ ($) 391,3 528,7 

εκεηώλνπκε όηη παξαηεξείηαη έληνλε δηαθύκαλζε 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

ΑΤΞΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΤ  ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (%) 

10,2 10,4 

 

 

ΑΔΠ 

εηήζηα κεηαβνιή (%) +7,4 +8,1 

ζε απόιπηεο ηηκέο (δηο 

$) 

989 1.290 

ζπκκεηνρήο 

ΓΔΧΡΓΗΑ ζε ΑΔΠ 

(%) 

5,3 4,6 

ζπκκεηνρήο 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ζε 

ΑΔΠ (%) 

36,6 39,1 

ζπκκεηνρήο 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ζε ΑΔΠ 

(%) 

58,2 56,3 

ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ (%) 9,7 11,9 

ΑΝΔΡΓΗΑ (%) 7,3 6.1 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΣΡΔΥΟΤΧΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ (δηο $) 

94,36

7 
78,309 

ΔΞΑΓΧΓΔ ( δηο $) 303,5 355,4 

ΔΗΑΓΧΓΔ (δηο $) 164,2 223,4 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

(δηο $) 

+139 +132 

ΓΗΜΔΡΔ 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

 

ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ-ΡΧΗΑ  

3.89

6,8 

3.486,8 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΔΛΛΑΓΟ-ΡΧΗΑ  

-

3.25

7 

-2.773 
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ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΛΛΑΓΟ 

ΠΡΟ ΡΧΗΑ 

319,

71 

356,5 

ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΠΟ ΡΧΗΑ 

3.57

7 

3.130,3 

Ηζνηηκία ξνπβιίνπ κελόο 

Γεθεκβξίνπ 2007 

€ 35,3

4 

35,8 

US$ 24,9

2 

24,5 

ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ (δηο $) 28,7 48,9 

Πεγά: Ρσζηθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα(Goskomstat) 

 

O Πέλαθαο 2, θαησηΫξσ, παξνπζηΪδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηαέξνπο 

ηεο Ρσζέαο ζηηο ζπλαιιαγΫο εμσηεξηθνχ εκπνξένπ θαηΪ  ην Ϋηνο 2007. 

 

O Πέλαθαο 3, θαησηΫξσ, παξνπζηΪδεη  ηα θπξηφηεξα πξντφληα 

εμσηεξηθνχ εκπνξένπ ηεο Ρσζέαο  ην 2007. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 : εκαληηθόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη Ρσζίαο ζηηο ζπλαιιαγέο 

εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαηά  ην έηνο 2007. 

 

εκαληηθφηεξνη εκπνξηθνέ εηαέξνη Ρσζέαο- ΔηζαγσγΫο 2007 

Υψξα Αμέα ξσζηθψλ εηζαγσγψλ ζε δηο δνι. ΖΠΑ 

Ηαπσλέα 12,7 

ΖΠΑ 9,4 

Λεπθνξσζέα 8,8 

ΚνξΫα  8,8 

Ηηαιέα 8,5 

Γεξκαλέα 26,5 

Κέλα 24,4 

Οπθξαλέα 13,3 

Πεγά: Ρσζηθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα 
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Πίλαθαο 3: Κπξηόηεξα πξντόληα εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ  ηεο Ρσζίαο  θαηά 

ην 2007 

 

ΔΗΑΓΧΓΔ ΡΧΗΑ  

(πνζνζηφ επέ ηνπ ζπλφινπ) 

ΔΞΑΓΧΓΔ ΡΧΗΑ 

(πνζνζηφ επέ ηνπ ζπλφινπ) 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ              51 % 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ    13,8% 

ΣΡΟΦΗΜΑ & ΓΔΧΡΓΗΚΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ          13,8% 

ΜΔΣΑΛΛΑ & ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΜΔΣΑΛΛΧΝ     8,2% 

ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΑ                            

4,3% 

OΡΤΚΣΑ & ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ                           

64,7% 

ΜΔΣΑΛΛΑ & ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ 

ΛΗΘΟΗ            16,1% 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ    5,9% 

 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ            5,6% 

ΞΤΛΔΗΑ, ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΑΡΣΗΟΤ                   

3,5% 

ΣΡΟΦΗΜΑ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ                                                                         

2,6% 

 

 

 

Πεγή: Ρσζηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 
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Πέλαθαο 4: Αμέα ξσζηθψλ εμαγσγψλ ζε δηο δνι. ΖΠΑ αλα ρψξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υψξα Αμέα ξσζηθψλ εμαγσγψλ ζε δηο δνι. ΖΠΑ 

Οιιαλδέα 42,7 

Ηηαιέα 27,5 

Γεξκαλέα 26,3 

Σνπξθέα 18,3 

Λεπθνξσζέα 17,2 

Οπθξαλέα 16,3 

Κέλα 15,8 

Διβεηέα 14,2 

Ννξβεγέα 13,3 

ΚαδαθζηΪλ 11,9 
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2.2.2  Οη εμειέμεηο ζηελ   νηθνλνκηθά   θαηΪζηαζε ηεο Ρσζέαο 

θαηΪ ηελ δηεζλά ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε  ηνπ 2008 

 

Ζ ξσζηθά νηθνλνκέα, φπσο άηαλ αλακελφκελν, επεξεΪζηεθε ζεκαληηθΪ 

απφ ηελ δηεζλά ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε ησλ ηειεπηαέσλ κελψλ. 

Παξαηεξάζεθαλ ζεκαληηθΫο εθξνΫο θεθαιαέσλ θπξέσο απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκΫα, θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθνέ δεέθηεο Ϋρνπλ ζεκεηψζεη 

κεγΪιεο απψιεηεο. Σν ξνχβιη ππνηηκάζεθε ζεκαληηθΪ Ϋλαληη ηνπ 

δνιαξένπ θαζψο νη επελδπηΫο απνζχξνληαη απφ ηηο ζΫζεηο ζηνπο ζε 

λνκέζκαηα αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ.   Ζ ξσζηθά θπβΫξλεζε Ϋιαβε 

κηα ζεηξΪ κΫηξσλ γηα ηε ζηάξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκΫα, φπσο 

θαη νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλάζεηο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, ηα νπνέα κΫρξη 

ζηηγκάο θαέλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθΪ.  

Σα ζπλαιιαγκαηηθΪ απνζΫκαηα, ηα νπνέα εέραλ θηΪζεη ζην πςειφηεξα 

επέπεδα ηνλ Αχγνπζην η.ε.,  ηνλ επηΫκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθΪ, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ζηελ πξνζπΪζεηα ηεο 

Κεληξηθάο ΣξΪπεδαο λα ζηεξέμεη ην εγρψξην λφκηζκα, θαη αλάιζαλ ηελ 

31
ε
  Οθησβξένπ ζε $484,6δηο.  

Σν εκπφξην αγαζψλ πξνο ην παξφλ δελ δεέρλεη ζεκΪδηα επηβξΪδπλζεο. 

Σν δηΪζηεκα Ηαλνπαξένπ-επηεκβξένπ 2008 ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

παξΫκεηλε πιενλαζκαηηθφ θαηΪ $153,3 δηο. Οη ξσζηθΫο εμαγσγΫο ην ππφ 

εμΫηαζε δηΪζηεκα αλάιζαλ ζε $372 δηο (απνηεινχκελεο θπξέσο απφ 

πξντφληα πεηξειαένπ θαη θπζηθνχ αεξένπ) ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε 

ζρΫζε κε ην αληέζηνηρν δηΪζηεκα ηνπ 2007 θαηΪ 51% θαη νη εηζαγσγΫο 

αλάιζαλ ζε $218,7 δηο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηΪ 42%. 

χκθσλα κε ζηνηρεέα πνπ δεκνζέεπζε ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Ρσζέαο ην δηΪζηεκα Ηαλ-επη 2008 ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αλάιζε ζε 7,7% 

θαη νη πξνβιΫςεηο γηα ην Ϋηνο ηνπνζεηνχλ ηελ αλακελφκελε αλΪπηπμε 

ζε 7,3%. Ο πιεζσξηζκφο  ζπλερέδεη λα θπκαέλεηαη ζε πςειΪ επέπεδα 

θαη γηα ην Ϋηνο αλακΫλεηαη λα δηακνξθσζεέ ζε 13%. χκθσλα κε 

ζηνηρεέα ηεο ηαηηζηηθάο Τπεξεζέαο ην 9κελν 2008 ην ιηαληθφ εκπφξην 

ζεκεέσζε αχμεζε θαηΪ 11,8%, νη θαηαζθεπΫο απμάζεθαλ κε ξπζκφ 
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9,8% θαη ην πξαγκαηηθφ δηαζΫζηκν εηζφδεκα θαηΪ 6,9%.  Σν 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα δηακνξθψζεθε γηα ηελ έδηα πεξένδν, βΪζεη 

ζηνηρεέσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, ζε 8,1% ηνπ ΑΔΠ. Γηα ην Ϋηνο 

,ην πνζνζηφ ηνπ πιενλΪζκαηνο σο πξνο ην ΑΔΠ αλακΫλεηαη λα κεησζεέ 

ιφγσ ηεο κεέσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ελΫξγεηαο δηεζλψο θαη ηεο 

αχμεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ αλακΫλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ζηάξημε ηεο νηθνλνκέαο.  

 

Οη επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθάο θξέζεο ζηελ πξαγκαηηθά 

νηθνλνκέα δελ κπνξνχλ αθφκα λα εθηηκεζνχλ θαζψο αλακΫλεηαη ηνπο 

επφκελνπο κάλεο λα δηαθαλνχλ ηα απνηειΫζκαηα ηεο παγθνζκέσο. 

εκαληηθφ ξφιν, σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνέν ζα επεξεαζηεέ ε ξσζηθά 

νηθνλνκέα αλακΫλεηαη λα παέμεη θαη ε εμΫιημε ζηηο ηηκΫο ηνπ πεηξειαένπ 

πνπ παξνπζηΪδνπλ ζεκαληηθά πηψζε ζε ζρΫζε κε ηα αληέζηνηρα 

πεξζπλΪ ηνπο επέπεδα. Σν 2009 ελδΫρεηαη λα ππΪξμεη κεέσζε ηνπ 

ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ησλ πηζηψζεσλ, 

ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο θαηαλΪισζεο αλακΫλεηαη επέζεο λα 

επηβξαδπλζεέ. Δληνλφηεξα αλακΫλεηαη λα επεξεαζηνχλ ν ηνκΫαο ησλ 

αθηλάησλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Ζ ξσζηθά θπβΫξλεζε Ϋρεη άδε 

εμαγγεέιεη ά εμεηΪδεη κΫηξα γηα ηελ ζηάξημε δηαθφξσλ ηνκΫσλ φπσο ε 

εγρψξηα απηνθηλεηνβηνκεραλέα, αγξνηνβηνκεραληθφο ηνκΫαο, νη 

θαηαζθεπΫο θ.α. ελψ αλακΫλνληαη θαη λνκνζεηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο 

αλαθνξηθΪ κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

  

ε φηη αθνξΪ ηνλ ηνπξηζκφ ε Ρσζέα εέλαη κηα απφ ηηο ιέγεο αγνξΫο πνπ 

Ϋρεη παξακεέλεη ζρεηηθΪ αβιαβάο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηξΫρνπζαο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο,  αθνχ ε εμεξρφκελε αγνξΪ  ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

απμάζεθε 17% ην 2007, θΪλνληαο ηελ Ϋλαηε κεγαιχηεξε εμεξρφκελε 

αγνξΪ ζηνλ θφζκν.  ΔμΪιινπ κε βΪζε θαη ηα αξρηθΪ ζπκπεξΪζκαηα  

απφ ηελ δηεζλά Ϋθζεζε ηαμηδηνχ & ηνπξηζκνχ ηεο Μφζραο {Moscow 

International Travel & Tourism (MITT)}(πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 

18-21 Μαξηένπ , 2009, θαη Ϋρεη   πξνζειθχεη ε Ϋθζεζε απηά πΪλσ απφ 
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92.000 αγνξαζηΫο απφ νιφθιεξε  ηε Ρσζέα  θαη ζπκκεηΫρνπλ  πΪλσ 

απφ 3.000 εθζΫηεο, πνπ πξνΫξρνληαη απφ 118 ρψξεο θαη πεξηνρΫο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 70 εζληθΪ/πεξηθεξεηαθΪ ζπκβνχιηα ηνπξηζκνχ) 

αλαθΫξνπλ  φηη θαη ην  2008 εέρε ε Ρσζέα φκνηα  ηζρπξά αχμεζε ζηνλ 

εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, πξΪγκα πνπ γηα ηε Ρσζέα   ηέζεηαη σο ζηφρνο  λα 

πξνζπεξΪζεη κΫρξη ην 2010  αθφκε θαη   ηε Γεξκαλέα{
31

}. 

 

ια απηΪ ηα  παξαπΪλσ ζηνηρεέα  θαη νη εμειέμεηο Ϋδσζαλ  Ϋλαπζκα γηα 

ηελ βειηέσζε θαη ηελ ελδπλΪκσζε ησλ δηκεξψλ ζρΫζεσλ  κεηαμχ 

ΔιιΪδαο θαη Ρσζέαο ζηηο νπνέεο ζα αλαθεξζνχκε θαησηΫξσ.  
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2.3 Γεληθή επηζθόπεζε ηνπ ξσζηθνύ εμεξρόκελνπ  

      ηνπξηζκνύ ζηνλ θόζκν 

 

2.3.1  Ζ Ρσζέα ζεκαληηθά δχλακε εμεξρφκελνπ  ηνπξηζκνχ 

δηεζλψο 

 

Ζ  θαηΪξξεπζε ηεο  νβηεηηθάο Έλσζεο   ην 1991 απειεπζΫξσζε ηελ 

ηεξΪζηηα δάηεζε γηα  ηαμέδηα ζε μΫλεο ρψξεο. ΒΫβαηα δελ άηαλ φηη νη 

Ρψζνη δελ εέραλ ηαμηδΫςεη πνηΫ  ζην εμσηεξηθφ. Αληέζεηα, άηαλ αξθεηΪ 

θνηλά πξαθηηθά θΪησ απφ ην ζνβηεηηθφ  θαζεζηψο γηα ην κΫζν Ρψζν γηα 

λα απνιαχζεη ηηο θξΪην-επηδνηνχκελεο δηαθνπΫο ζε Ϊιιε  

Κνκκνπληζηηθά ρψξα  – εέηε ζηε  Μαχξε ΘΪιαζζα   εέηε, γηα ηνλ πην 

πξνλνκηνχρν,  ζε πξννξηζκνχο κΫζα ζηελ  Ηλδέα   ά  ην ΒηεηλΪκ, αιιΪ 

επέζεο θαη ζηηο  ζπληξνθηθΫο αλαηνιηθν-επξσπατθΫο  ρψξεο. 

Οπσζδάπνηε φκσο νη Ρψζνη νλεηξεχνληαη ηελ επέζθεςε  ηνπ Παξηζηνχ   

ά  ηεο Ρψκεο,  ηνπ Λνλδέλνπ   ά  ηεο ΝΫαο Τφξθεο, θαζψο επέζεο θαη  

πην εμσηηθΪ κΫξε. 

Αλ θαη νη ξπζκνέ αχμεζεο ηνπ ξψζηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ  άηαλ 

αξθεηΪ αθαλφληζηνη  θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δεθαεηέαο ηνπ '90  – θαη  

ηδηαέηεξα θαηΪ ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθά πεξένδν ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο 

ηεο ρψξαο κΫζα   1998  – ηα ηειεπηαέα Ϋηε παξνπζηΪζηεθε κηα ζηαζεξά, 

ηζρπξά αχμεζε ζε δάηεζε γηα  ηαμέδηα ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην 2000 θαη 

κεηΪ   ε Ρσζέα   εέλαη κηα απφ ηηο  πιΫνλ δπλακηθΫο αγνξΫο  ζηελ 

Δπξψπε   ζε φηη αθνξΪ  ηελ πςειφηεξε αχμεζε ζηνλ εμεξρφκελν φγθν 

ηαμηδηψλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ  δαπαλψλ  ζην  εμσηεξηθφ.  Απηφ άηαλ 

απνηΫιεζκα ηεο   ζηαζεξνπνέεζεο ιέγν πνιχ ηεο πνιηηηθάο θαηΪζηαζεο 

απφ ην ηΫινο ηεο δεθαεηέαο ηνπ '90, θαη ηεο ηζρπξάο αχμεζεο  ηνπ ΑΔΠ, 

πνπ επσθειάζεθε απφ ηηο απμαλφκελεο ηηκΫο ηνπ πεηξειαένπ.   Οη 

εθηηκάζεηο ιΫλε φηη ην δηαζΫζηκν εηζφδεκα αθφκε θαη κεηΪ ηνλ 

απνπιεζσξηζκφ, Ϋρεη απμεζεέ  ζηηο αξρΫο ηεο 10-εηέαο ηνπ 2000 θαηΪ 

πεξέπνπ 9% εηεζέσο.  Έζηη,  ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο Παγθφζκηαο 

ΣξΪπεδαο, ν αξηζκφο Ρψζσλ πνπ δνπλ ζηελ Ϋλδεηα κε ιηγφηεξν απφ 1 US  
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$ εκεξεζέσο) Ϋρεη αηζζεηΪ κεησζεέ ζηα 13 εθαηνκκχξηα  Ρψζσλ ην  

2002 απφ  ηα 30  θαη πΪλσ εθαηνκκχξηα πνπ άηαλ ην 1999. Νεψηεξεο 

εθηηκάζεηο πξνζδηνξέδνπλ ηνλ αξηζκφ απηφ ζε πεξέπνπ 10 εθαηνκκχξηα 

ην 2005. 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα  ηνπ WORKSHOP{
25

}πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθε ηνλ Ηνχιην  2006 ζην Βεξνιέλν γηα ην Ρψζηθν 

εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, ε Ρσζέα  εέλαη κέα ρψξα πνπ  ε αγνξΪ ηνπ 

εμεξρφκελνπ  ηνπξηζκνχ ζπλερέδεη λα αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Ζ παξνπζέα ησλ  ξψζσλ  ηνπξηζηψλ  ζε φιε ηελ πδξφγεην 

Ϋρνπλ επηβεβαηψζεη θαηΪ ηα ηειεπηαέα Ϋηε ηελ απμαλφκελε ζεκαζέα ηεο 

αλαδπφκελεο  ξψζηθεο αγνξΪο ηαμηδηνχ. Οη πξννπηηθΫο γηα κειινληηθά 

αχμεζε ηνπ εμεξρφκελνπ  ηνπξηζκνχ θαηΪ ηα επφκελα 50 Ϋηε απφ ηε 

Ρσζέα, φπσο  επέζεο απφ ηε Βξαδηιέα,  ηελ Ηλδέα   θαη  ηελ Κέλα  εέλαη 

ηεξΪζηηεο, αθνχ αλακΫλεηαη λα γέλνπλ κηα ζεκαληηθά δχλακε ζηε δηεζλά 

νηθνλνκέα πνπ ζα ππνθηλνχλ ηε δάηεζε γηα ηαμέδηα. Γηα ηελ πιεηνςεθέα 

ηνπ πιεζπζκνχ απηψλ ησλ ιαψλ ε  δσά εέλαη ζαθψο αθφκα πνιχ 

δχζθνιε, αθνχ Ϋλαο  ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ πνιηηψλ ηνπο  δνπλ αθφκα 

θΪησ απφ ά θνληΪ ζην φξην Ϋλδεηαο.  

 

πσο εέδακε αλσηΫξσ, ηα εηδηθΪ κΫηξα ηεο Ρσζηθάο  ΚπβΫξλεζεο  πνπ 

ιακβΪλνληαη θαηΪ ηα  ηειεπηαέα Ϋηε ζηνρεχνπλ  ζηε βειηέσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπΫδνπ ηνπ κΫζνπ Ρψζνπ. Αλ θαη βεβαέσο,  ρξεηΪδεηαη αθφκε 

πνιχο δξφκνο πξηλ ηα κΫζα εηζνδάκαηα ησλ Ρψζσλ θζΪλνπλ  απηΪ ησλ  

δπηηθνεπξσπαέσλ. Ζ αλνδηθά  πΪλησο πνξεέα ηεο νηθνλνκέαο  

ελζνπζέαζε ηε κεζαέα  ηΪμε ησλ θαηνέθσλ ζηηο κεγΪιεο πφιεηο  ηεο 

Ρσζέαο, γηα  φιν θαη πεξηζζφηεξεο  δηαθνπΫο ζην εμσηεξηθφ. 
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2.3.2  Ζ πνιηηηθά ζηαζεξφηεηα θαη ε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε 

κνριφο ψζεζεο γηα  αχμεζε ηεο  δάηεζεο ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ  

 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ, ε πνιηηηθά θαηΪζηαζε Ϋρεη 

ζηαζεξνπνηάζεη ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε. Σν 2005, ην πξαγκαηηθφ 

ΑΔΠ απμάζεθε θαηΪ 5,8%, μεπεξλψληαο ηα κΫζα πνζνζηΪ αχμεζεο ζε 

φιεο  ηηο ρψξεο ηνπ G8, πξαγκαηνπνηψληαο  Ϋηζη ηελ Ϋθηε  δηαδνρηθά 

εηάζηα νηθνλνκηθά επΫθηαζε.  πσο άδε ιΫρζεθε,  ε νηθνλνκηθά 

αλΪπηπμε Ϋρεη ηξνθνδνηεζεέ θαηΪ Ϋλα κεγΪιν κΫξνο απφ ηηο ελεξγεηαθΫο 

εμαγσγΫο θαη  ηδηαέηεξα ηελ αχμεζε  ηεο ξσζηθάο παξαγσγάο πεηξειαένπ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ πνπ παγθνζκέσο ππάξραλ  

απμαλφκελεο ηηκΫο ηνπ πεηξειαένπ.   

Ζ Ρσζέα   απνηειεέ 5-6% ησλ απνζεκΪησλ παγθφζκηνπ πεηξειαένπ θαη 

ην Ϋλα ηξέην ησλ ζπλνιηθψλ  απνζεκΪησλ θπζηθνχ αεξένπ, θαη εέλαη 

επέζεο Ϋλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο  παξαγσγνχο Ϊλζξαθα ζηνλ θφζκν.  

Ο Πέλαθαο 5, θαησηΫξσ παξνπζηΪδεη νξηζκΫλνπο βαζηθνχο δεέθηεο γηα 

ηε Ρσζέα, θαηΪ ηελ πεξένδν 2001-2006.      

Πίλαθαο 5:Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηε Ρσζία, 2001-2006 

 

 2001 2002 2003 2003 2004 2005a 2006 

Πιεζπζκφο (mn) 146.0  

 

145.5  145.0  144.9  144.4  143.2  142.9b 

πλαιιαγκαηηθά 

ηζνηηκέα: 

Rb:US$ 

28.1  29.2  31.3  30.7  28.8  28.3  27.1c 

πλαιιαγκαηηθά 

ηζνηηκέα: 

Rb:€ 

25.9  26.1  29.5  34.6  33.7  35.1  33.9c 

Αχμεζε ΑΔΠ (%)  10.0  5.1  4.7  7.3  7.2  6.0  6.2b 

Γεέθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηά (%) 

20.8  

 

21.5  15.8  13.7  10.9  12.7  10.4b 

Αλεξγέα (%) 10.5  

 

9.0  8.0  8.5  8.2  7.6  na 

Πεγά: International Monetary Fund; State Statistics Committee of Russia (Goskomstat); Central 

Bank of Russia (CBR);Economist Intelligence Unit 
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2.3.3  ΜειινληηθΫο πξννπηηθΫο θαη πξνθιάζεηο ηνπ ξψζηθνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 

 

Αλ θαη νη εθηηκάζεηο βΪδνπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ Ρψζσλ πνπ 

Ϋρνπλ ηαμηδΫςεη ζην εμσηεξηθφ  ζε κφλν 10-15% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ 143 εθαηνκκπξέσλ, νη Ρψζνη γέλνληαη κεξηθνέ απφ  ηνπο 

πην ελζνπζηψδεηο ηαμηδηψηεο θαη εθηηκΪηαη φηη δηαζΫηεη ε Ρσζέα ην έδην 

εέδνο αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ φπσο ε Κέλα   ά  ε Ηλδέα.  

 

Ζ ηΪζε ζηα πην ζχληνκα αιιΪ ζπρλφηεξα ηαμέδηα γέλεηαη ηψξα 

δεκνθηιάο  ζηε Ρσζέα. Οη εχπνξεο θαη νη κΫζεο εηζνδεκαηηθΫο 

θαηεγνξέεο  Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πξνηηκνχλ ηα δχν ηαμέδηα ιηγνάκεξεο 

δηΪξθεηαο πεξέπνπ δΫθα εκεξψλ θΪζε  θνξΪ  αληέ ησλ καθξνρξφλησλ 

δηαθνπψλ. 

 

Οη  ρεηκεξηλΫο θαηξηθΫο  ζπλζάθεο – αθφκα θαη κΫζα  ζηε Μφζρα   θαη  

ηελ Αγέα Πεηξνχπνιε  –  εέλαη , σο γλσζηφλ, ηδηαέηεξα ζθιεξΫο  ζηε 

Ρσζέα  γη απηφ θαη  ε επηζπκέα λα δξαπεηεχζνπλ  νη Ρψζνη ζηνλ άιην  

θαη ζηηο παξαιέεο, εθφζνλ κπνξνχλ εέλαη ηδηαέηεξα Ϋληνλε αθφκε θαη ηα 

αββαηνθχξηαθα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά πξνψζεζεο  ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ ζηνπο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ ηεο   Μεζνγεένπ θαη εηδηθΪ 

ζηελ Σνπξθέα ηελ Ηηαιέα,  ηελ Ηζπαλέα   θαη  ηελ ΔιιΪδα Ϋρεη ζπκβΪιιεη 

Ϋλαο κεγΪινο αξηζκφο λΫσλ ππεξεζηψλ αεξνγξακκψλ πξνο ηηο ρψξεο 

απηΫο  

 

πσο δεέρλεη ν Πέλαθαο  6  ν φγθνο εμεξρφκελσλ  ηαμηδηψλ  Ϋρεη 

θαηαγξΪςεη  απφ ην 2000 θαη κεηΪ  ζπλεπεέο εηάζηεο απμάζεηο, γηα λα 

θζΪζεη ην 2005 ηα  28 εθαηνκκχξηα ηαμέδηα. 

12.9 
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Πίλαθαο  6:  Ρσζηθά εμεξρόκελα ηαμίδηα, ην 1995 θαη ην 2000-05 

(ηαμίδηα ζε  εθαη.) 

 

 Αξηζκφο 

ηαμηδηψλ 

ζε  εθαη. 

% 

 

Ρπζκφο 

αχμεζεο 

ηαμηδηψλ 

(2000=100) 

 

1995 8.4 0 90 

2000  9.8 5 100 

2001  10.1 10 110 

2002 11.4 15 120 

2003 11.6 20 130 

2004 13.2 25 140 

2005 28.0 30 150 

.9 CIS Non-CIS 

ΠΖΓΖ: The Travel Business Partnership, from Goskomstat data(βι.επέζεο 

ζρεηηθψο{25}. 

 8.8 

11.3 

 

Ζ εμεξρφκελε αγνξΪ ηνπξηζκνχ ηεο απμάζεθε ην 2007 θαηΪ 17%, 

θαηαιακβΪλνληαο ηελ  Ϋλαηε ζΫζε ζηε ζεηξΪ ησλ ρσξΪλ κε ην 

κεγαιχηεξν εμεξρφκελν ηνπξηζκφ ζηνλ θφζκν. ΔμΪιινπ κε βΪζε ηα 

ζπκπεξΪζκαηα ηεο Ϋθζεζεο{
31

} πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο  18-21 

Mαξηένπ  2009 ζηε Μφζρα{Moscow International Travel & Tourism 

(MITT)}νη εθηηκάζεηο γηα ην ξψζηθν εμεξρφκελν ηνπξηζκφ 

πξνβιΫπνληαλ λα εέλαη νκνέσο ηζρπξάο αχμεζεο αθφκε θαη  ζην Ϋηνο 

2008, φπνπ μΫζπαζε θαη ε δηεζλάο νηθνλνκηθά θξέζε. Ο ζηφρνο κΪιηζηα 

πνπ ηΫζεθε απφ ηε Ρσζέα ζε φηη αθνξΪ ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ εέλαη  

λα πξνζπεξαζηεέ κΫρξη ην 2010  αθφκε θαη ε Γεξκαλέα.  
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2.3.4   Ο δπλεηηθφο αξηζκφο ησλ Ρψζσλ πνπ ηαμηδεχνπλ  ζην  

εμσηεξηθφ. 

 

 

Με βΪζε εθηηκάζεηο κηαο κειΫηεο πνπ εθπνλάζεθε ζηε  Μφζρα 

βαζηζκΫλε  ζηηο δηαβνπιεχζεηο (Σourism, Μarketing, Ηntelligence (TMI))  

ν δπλεηηθφο αξηζκφο ησλ Ρψζσλ πνπ ηαμηδεχνπλ  ζην εμσηεξηθφ κπνξεέ 

λα δηαθξηζεέ πιεζπζκηαθΪ θαηΪ  πξνζΫγγηζε ζηηο αθφινπζεο   

θαηεγνξέεο {
25

}:  

  

Πίλαθαο  7: Γπλεηηθόο  αξηζκόο ησλ Ρώζσλ πνπ ηαμηδεύνπλ  ζην  

εμσηεξηθό θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαηνκκύξηα 

 

Καηεγνξέεο Ρψζσλ πνπ ηαμηδεχνπλ  

ζην  εμσηεξηθφ 

 

ΚαηΪ πξνζΫγγηζε δπλεηηθφο  

αξηζκφο ησλ Ρψζσλ πνπ 

ηαμηδεχνπλ  ζην  εμσηεξηθφ ζε 

εθαηνκκχξηα 

Γξάγνξα αλαδπφκελε κΫζε θαηεγνξέα(Rapidly 

emerging middle class) 

8 

Αλψηεξν εηζφδεκα (Upper income) 1.5 

 

Άηνικνη λΫνη επαγγεικαηέεο (Funky young 

professionals) 

1-2 

 

Υξπζά λενιαέα (Golden youth) 0.5-1.0 

 

Αθαζ. πινχζηνη (Filthy rich) 0.1 
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ηελ  θαηεγνξέα  ησλ  8  πεξέπνπ  εθαηνκκπξέσλ  πεξηιακβΪλνληαη 

θΪηνηθνη απφ κεγΪιεο πφιεηο,  φπσο Yekaterinburg,  ην Irkutsk  θαη 

kazan  θαζψο επέζεο ηεο Μφζραο   θαη  ηεο Αγέαο Πεηξνχπνιεο.   

 

Σα κΫζα εηζνδάκαηα απηάο ηεο θαηεγνξέαο θπκαέλνληαη  ζηα US $ 800 

πεξέπνπ κεληαέσο. Σν δηαζΫζηκν  φκσο εηζφδεκα  κπνξεέ λα εέλαη   

πςειφ, εηδηθΪ γηα εθεέλνπο πνπ δνπλ Ϋμσ απφ  ηε Μφζρα. ΔπηπιΫνλ, 

πνιινέ απφ απηνχο  θιεξνλφκεζαλ ηδηνθηεζέα θαηΪ ηελ θαηΪξξεπζε ηεο  

νβηεηηθάο Έλσζεο, Ϋηζη δελ εέλαη απαξαέηεην  λα πιεξψζνπλ ηα 

κεληαέα κηζζψκαηα.   

Ζ δεχηεξε θαηεγνξέα  ειηθέαο κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ, πνπ αθνξΪ ηνπο  

λΫνπο  επαγγεικαηέεο  νη νπνένη   αξηζκνχλ 1-2 εθαηνκκχξηα θαη δνπλ 

γεληθΪ  ζηε Μφζρα   θαη  ηελ Αγέα Πεηξνχπνιε,  απαζρνινχληαη  

ζπλάζσο ζε πνιπεζληθΫο ά κεγΪιεο ξσζηθΫο εηαηξέεο κε κΫζνπο κηζζνχο 

κεηαμχ €1000 θαη  €3000 ην κάλα. Ζ ζπκπεξηθνξΪ ησλ αλζξψπσλ  ηεο 

θαηεγνξέαο απηάο εέλαη αξθεηΪ θνζκνπνιέηηθε θαη  - «δπηηθφ-

γπξηζκΫλε»,  πνπ πηζαλφλ λα κηινχλ θαη  θαιΪ αγγιηθΪ, θαη λα  Ϋρνπλ 

ηαμηδΫςεη επξΫσο ζηε Γχζε.   Ζ αλαδπφκελε απηά  κΫζε θαηεγνξέα 

ζεσξεέ φηη κε ηε ζεκαληηθά απνηακέεπζε πνπ ζα θΪλεη ηνπιΪρηζηνλ, ζα 

ηνπ επηηξΫςεη λα πξαγκαηνπνηάζεη ηηο εηάζηεο δηαθνπΫο θαη λα αγνξΪζεη 

ζπρλΪ επέζεο απφ ηνπο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ  πνπ επηιΫγεη ηνλ 

ηκαηηζκφ ησλ ζρεδηαζηψλ γλάζηαο πνηφηεηαο, δεδνκΫλνπ φηη πηζηεχεηαη 

φηη σξαέν ληχζηκν αληαλαθιΪ θαηΪ θΪπνην  ηξφπν θαη ην βαζκφ ηεο 

επηηπρέαο ηνπο. 

ΔμΪιινπ, πξνθεηκΫλνπ λα επηιΫμνπλ ηελ ρψξα  πξννξηζκνχ ησλ  

δηαθνπψλ ηνπο, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν  παέδνπλ νη ρξνληθΫο  δηαδηθαζέεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα  ηε ρνξάγεζε  βέδαο  πνπ βΫβαηα επεηδά ζηελ 

θαηεγνξέα απηνέ ηα Ϊηνκα απνθαζέζνπλ  ηελ ηειεπηαέα ζηηγκά φηαλ θαη 

πνχ ζα ηαμηδΫςνπλ, πξνηηκνχλ ηηο ρψξεο πνπ    πξνζθΫξνπλ ηηο 

ζεσξάζεηο θαηΪ ηελ Ϊθημε. 

Οη ππφινηπεο θαηεγνξέεο Ρψζσλ  πνιηηψλ ιφγσ ηεο πςειάο 

εηζνδεκαηηθάο ηνπο ηΪμεσο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  

πξνηηκνχλ ηε δηακνλά ζε κνληΫξλα μελνδνρεέα ά ζηα απνθαινχκελα 

μελνδνρεέα boutique  πνπ ππΪξρνπλ ζε πνιινχο πξννξηζκνχο θαη πνπ 
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μΫξνπλ λα ηθαλνπνηνχλ απνηειεζκαηηθΪ ην ξσζηθφ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ 

.  ΣΫηνηα μελνδνρεέα εέλαη παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ, ηα μελνδνρεέα:  ην 

Morgans,ην Sanderson θαη ην ST Martins ηνπ Λνλδέλνπ θαη ηα 

μελνδνρεέα Lungarno απφ  ηε Φισξεληέα. Δπέζεο   ε νκΪδα μελνδνρεέσλ 

Baglioni, πνπ Ϋρεη ζην ζχλνιν 14 μελνδνρεέα  ζηελ Ηηαιέα,  ηε Γαιιέα   

θαη ην  UK, θαηαγξΪθεη εηεζέσο απφ ηε  ξσζηθά αγνξΪ πνχ 

ηθαλνπνηεηηθΫο επηδφζεηο.  Ζ εκπεηξέα δεέρλεη πΪλησο,  φηη ηα μελνδνρεέα 

πνπ Ϋρνπλ επελδχζεη ζηε ξσζηθά αγνξΪ ηεέλνπλ  λα ιΪβνπλ ηηο θαιΫο 

επηζηξνθΫο.  

 

Οη ζχγρξνλεο ηΪζεηο πξνηεέλνπλ φηη  ε Ρσζέα   ζα εθπιεξψζεη ηελ 

ππφζρεζά ηεο  βξαρππξφζεζκα ά κεζνπξφζεζκα θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη Δζληθνέ Σνπξηζηηθνέ Οξγαληζκνέ(NTO)  ζα κπαέλνπλ ζηελ 

αγνξΪ πξνθεηκΫλνπ  λα εμαζθαιέζνπλ ην κεξέδηφ ηνπο  απφ ηελ 

αλαδπφκελε απηά ξψζηθε ηνπξηζηηθά αγνξΪ.  
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2.3.5  Γεληθά ηΪζε ζρεηηθΪ κε ηνπο θνξπθαένπο (leading) 

πξννξηζκνχο  

 

 

1. Με βΪζε ηα ζηνηρεέα ησλ ηνπξηζηηθψλ ζεσξάζεσλ πνιινέ Ρψζνη 

ηαμηδηψηεο πνπ ζΫινπλ πξαγκαηηθΪ λα επηζθεθζνχλ  Ϋλα πξννξηζκφ γηα 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο  ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξπθαένπο 

πξννξηζκνχο εθαξκφδνπλ  ην ηεξπλψλ κεη‟ σθειέκνπ , φπνπ εθηφο απφ 

ηνλ ππεξεζηαθφ ραξαθηάξα ηνπ ηαμηδηνχ ζπλδπΪδνπλ επέζεο  ηαμέδηα 

δηαθνπψλ γηα ςπραγσγέα.  

 

 

Πίλαθαο  8: Δμεξρόκελνη Ρώζνη ηνπξίζηεο αλά ζθνπό θαη αλά 

ζηαηηζηηθή πεγή  

 

 Δπέζεκα ζηνηρεέα ηεο 

Goskomstat 

Ρσζηθφ φξγαλν ειΫγρνπ 

ηαμηδηνχ 

Σαμέδηα  ζε ζπγγελεέο θαη 

θέινπο 

 

36% 

 

18% 

 

ΔπαγγεικαηηθΪ  

ηαμέδηα  

 

15% 24% 

Σαμέδηα  γηα 

δηαθνπΫο 

49% 

 

58% 

 

ΠεγΫο: Δπέζεκα ζηνηρεέα ηεο Goskomstat αλαθΫξνληαη ζηα ηαμέδηα κε 

απζεκεξφλ  θαη  δηαλπθηεξεχνληα ηαμέδηα , ελψ ηα ζηνηρεέα  ηνπ  

Ρσζηθνχ ΟξγΪλνπ ΔιΫγρνπ ηαμηδηψλ   αλαθΫξνληαη κφλν ζηα ηαμέδηα κε 

δηαλπθηεξεχζεηο. IPK δηεζλάο  Messe Berlin, July 2006(βι.επέζεο 

ζρεηηθψο{
25

}) 

 



 
70 

Ο Πέλαθαο  9 δεέρλεη , εμΪιινπ, κηα γεληθά ηαμηλφκεζε  ησλ θνξπθαέσλ 

πξννξηζκψλ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  ην 2005 

 

2. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εθπιεθηηθά επηηπρέα ηεο Σνπξθέαο θαη ηεο 

Αηγχπηνπ  ζην ξσζηθφ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ Ϋπαημε ην πνιχ  επηζεηηθφ 

κΪξθεηηλγθ απφ ηνπο αληέζηνηρνπο Δζληθνχο Οξγαληζκνχο Σνπξηζκνχο  

ησλ ρσξψλ απηψλ  θαη ν ηεξΪζηηνο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηΫζεζαλ  γηα 

ηελ πξνψζεζε  ηνπ ξψζηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ  ζηηο ρψξεο ηνπο. 

 

Πίλαθαο  9: Γεληθή ηαμηλόκεζε  ησλ θνξπθαίσλ πξννξηζκώλ ησλ 

Ρώζσλ ηνπξηζηώλ  ην 2005 

 

Κνξπθαένη πξννξηζκνέ γηα ηα 

ξσζηθΪ εμεξρφκελα ηαμέδηα ην  

2005 

 

% κεξέδην  ρψξαο Κνξπθαέσλ πξννξηζκψλ ζην 

ζπλνιηθφ   αξηζκφ ηαμηδηψλ  ην 2005 

 

Ukraine  

 

14 

China  

 

13 

Turkey  12 

Southern CIS  

 

8 

Baltic States  

 

7 

Germany  

 

6 

Poland  

 

4 

Finland  

 

4 

Other  

 

32 

ΤΝΟΛΟ 

 

100 

Πεγά: Russian Travel Monitor, IPK International{25} 

Messe Berlin, July 2006 
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Ζ Σνπξθέα  δηΫζεζε ην 2004 πεξέ ηα  € 7,5 εθαη., ελψ  ε Αέγππηνο πεξέ ηα  

€ 5 εθαη. ΔπηπιΫνλ, Ϋπαημε φκσο ξφιν  ην γεγνλφο, φηη  θαη νη δχν απηνέ 

πξννξηζκνέ εέλαη  εχθνια πξνζβΪζηκνη, ζε φηη αθνξΪ ηελ Ϋθδνζε  Βέδαο. 

ΔμΪιινπ,  Ϋλαο Ϊιινο παξΪγνληαο πνπ Ϋπαημε ξφιν ζηελ απνξξφθεζε 

κεγΪινπ αξηζκνχ αθέμεσλ ζηηο ρψξεο απηΫο εέλαη  φηη  ηα δηΪθνξα 

ηαμηδησηηθΪ πξαθηνξεέα  ηα νπνέα  δηνξγαλψλνπλ Ϋθηαθηα  ηαμέδηα ππφ 

ην θΪζκα ησλ ηνπξηζηηθψλ παθΫησλ  εμαζθαιέδνπλ απφ ηηο ρψξεο απηΫο 

πνιχ ειθπζηηθΫο  ηηκΫο, νη νπνέεο ηθαλνπνηνχλ  Ρψζνπο  ηαμηδηψηεο 

ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηΪμεσλ, αθνχ  παθΫηα κηαο εβδνκΪδαο ζε 

μελνδνρεέα ηξηψλ αζηΫξσλ ηεο Σνπξθέαο μεθηλνχλ απφ  € 330 - € 420. 

Αληέζηνηρα παθΫηα γηα   ηελ  Αέγππην κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ γηα ηηο 

έδηεο εκΫξεο κε ιέγν πεξηζζφηεξν απφ € 835.   

 

3. Ζ Δπξψπε ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξΪ απφ  ηκάκαηα ηεο αγνξΪο 

εμεξρφκελνπ ξσζηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα πεξηζζφηεξα ηαμέδηα πξνο ηε 

Γπηηθά Δπξψπε απφ ηε Ρσζέα πξνγξακκαηέδνληαη απφ κεηαθνξηθΫο 

εηαηξέεο, φπσο   εέλαη ε Transaero πνπ μεθέλεζε απφ ην θαινθαέξη ηνπ 

2005 πξφγξακκα ηαθηηθψλ πηάζεσλ δχν θνξΫο ηελ εβδνκΪδα ζηελ 

Ηζπαλέα. Δπέζεο φκσο πξνγξΪκκαηα ηαθηηθψλ πηάζεσλ  εθαξκφζηεθαλ 

γηα ηελ ΔιιΪδα, ηελ Ηηαιέα, ηελ Κξναηέα θαη φιν ην ρεηκψλα  γηα ζθη 

πξννξηζκνχο.  Σν 3%  πεξέπνπ ησλ Ρψζσλ πεξλνχλ ην λΫν Ϋηνο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ην ζθη ζε αγαπεκΫλνπο ρηνλνδξνκηθνχο πξννξηζκνχο  ηεο 

Απζηξέαο,  ηεο Γαιιέαο , ηεο Ηηαιέαο θαη  ηεο Διβεηέαο εέλαη  θαηΪ ηα 

ρεηκσληΪηηθα αββαηνθχξηαθα  ζρεδφλ ην έδην  δεκνθηιά φπσο  εέλαη νη 

δηαθνπΫο ζε  παξαιέεο. πσο αληηθαηνπηξέδεηαη ε αχμεζε ησλ ηΪζεσλ 

απφ  ην 2004 θαη κεηΪ  ε Ηηαιέα ζεσξεέηαη  Ϋλαο δεζηφο θαη  αγαπεκΫλνο 

πξννξηζκφο γηα  ηνπο Ρψζνπο  ηνπξέζηεο  νη νπνένη κε  λαπισκΫλεο 

πηάζεηο ηαμηδεχνπλ επέζεο   ζε  λΫνπο πξννξηζκνχο ηεο Ηηαιέαο,  φπσο  

εέλαη ε αξδελέα θαη ηε ηθειέα. 

ΤπΪξρεη επέζεο κηα  κεγΪιε αχμεζε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  κε Ϋθηαθηεο 

πηάζεηο πξνο ηελ ΔιιΪδα, ε νπνέα ζεσξεέηαη Ϋλαο  Ϊιινο ζηαζεξφο θαη  

αγαπεκΫλνο επξσπατθφο  πξννξηζκφο  κε εμαηξεηηθά βαζκνινγέα απφ 

ηνπο Ρψζνπο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, πνπ φκσο, φπσο ζα δνχκε θαη απφ 

ηα απνηειΫζκαηα κηαο  εηδηθάο Ϋξεπλαο,  εμαθνινπζεέ  λα ιακβΪλεη 
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ρεηξφηεξε,   θΪπσο ζΫζε, ζε φηη αθνξΪ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο γηα 

δηαθνπΫο θαη ραιΪξσζε ζηνλ άιην θαη  παξαιέα.  

ΓεληθΪ  πΪλησο, κπνξεέ λα ιερζεέ φηη  κε ηελ ηζρπξά ζΫζε ηνπ επξψ, 

πνιινέ πξννξηζκνέ ηεο Γπηηθάο Δπξψπεο ζεσξνχληαη ππεξβνιηθΪ 

αθξηβνέ, ζε  ζρΫζε ηνπιΪρηζηνλ πξνο ην ηππηθφ ηνπξηζηηθφ παθΫην πνπ 

εμαζθαιέδεη  ε κεζαέα ηΪμε ηεο αλαδπφκελεο ηνπξηζηηθΪ  Ρσζέαο. 

Ζ Γαιιέα θαη ην ΖλσκΫλν Βαζέιεην εέλαη δεκνθηιάο, θπξέσο γηα ηηο 

πξσηεχνπζεο ηνπο,  νη νπνέεο  ηδηαέηεξα γηα ςψληα, γηα δηαζθΫδαζε θαη 

γηα λπρηεξηλά δσά, πξνζειθχνπλ εηδηθφηεξα ηε  λενιαέα ησλ  Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ.  ΔηδηθΪ ζην Λνλδέλν πνιινέ Ρψζνη ζηΫιλνπλ ηα παηδηΪ ηνπο 

ζηα βξεηαληθΪ  ζρνιεέα  εθκΪζεζεο ηεο Αγγιηθάο θαη επέζεο ηα 

παλεπηζηάκηα.  Μηα πξφζθαηε εμΫιημε  κε  ξαγδαέεο δηαζηΪζεηο  

απνηειεέ θαη ην αλαπηπζζφκελν ξσζηθφ ελδηαθΫξνλ γηα  επελδχζεηο 

θπξέσο ζηελ αγνξΪ αθηλάησλ, ζην Λνλδέλν, αιιΪ θαη γηα  επηρεηξάζεηο 

φπσο  ηεο Chelsea Football Club.  

Μηα Ϋληνλε αχμεζε ηεο δάηεζεο  ηνπ εμεξρφκελνπ ξψζηθνπ ηνπξηζκνχ 

παξαηεξεέηαη επέζεο ζηελ πεξηνρά Αζέαο-Δηξεληθνχ, ε νπνέα  νθεέιεηαη 

θαηΪ Ϋλα κεγΪιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ησλ Ϊκεζσλ αεξνπνξηθψλ 

πηάζεσλ (ηαθηηθψλ θαη λαπισκΫλσλ), απφ ηε Ρσζέα πξνο δηΪθνξεο 

ρψξεο ηεο πεξηνράο, φπσο εέλαη ε ΣατιΪλδε  ε νπνέα σο  πξννξηζκφο Ϋρεη 

επσθειάζεθε πεξηζζφηεξν, αιιΪ επέζεο θαη ην Υνλγθ Κνλγθ, ε 

ηγθαπνχξε, ε  Ηλδνλεζέα, ε Μαιαηζέα θαη νη  Μαιδέβεο Ϋρνπλ δεη 

επέζεο θαιά αλΪπηπμε.χκθσλα κε ηηο πιΫνλ  πην πξφζθαηεο 

πξνβιΫςεηο γηα ηελ πεξένδν 2004-08 ,  ε εηάζηα αχμεζε ησλ αθέμεσλ ζε 

νξηζκΫλνπο πξννξηζκνχο ζα εέλαη εληππσζηαθά.Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο 

θαηΪ ην πξψην εμΪκελν ηνπ 2000 άηαλ ε Αέγππηνο, ε Σνπξθέα,   Ζ Κέλα 

Ϋρεη επέζεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδένπ ηεο. Απελαληέαο φκσο ε Πνισλέα 

θαη ε Κχπξνο Ϋραζαλ κεξέδην Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ην 2004 - θπξέσο ιφγσ 

Ϋληαμεο ησλ δχν απηψλ ρσξψλ ζηελ ΔΔ θαη ηελ επαθφινπζε αλΪγθε λα 

επηβΪιινπλ ππνρξεσηηθΪ Visa θαη απηΫο επέζεο θαηΪ  ηελ εέζνδν{
30

}.  Ζ 

δάηεζε φκσο γηα ηελ Πνισλέα Ϋρεη επέζεο κεησζεέ, θαζψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν «λΫνη» πξννξηζκνέ πξνζειθχνπλ Ρψζνπο ηνπξέζηεο.  Σα 

ηαμέδηα δηαθνπψλ απμάζεθαλ ζπλνιηθΪ θαηΪ 16%. 
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Πίλαθαο 10:  Οη 15 Κνξπθαίνη  πξννξηζκνί κε-ΚΑΚ γηα ην ξσζηθό 

εμεξρόκελν ηνπξηζκό κε ζθνπό ηηο δηαθνπέο, 2002-04  κεξίδην %  

Σαμίδηα ("000 ζπλνιηθά ηαμίδηα αιιαγήο )%  

Πξννξηζκφο 2002. 2003. 2004 2004/03 2004 

 

Σνπξθέα   686 1.039 1.446 39,2 82 

Κέλα    

 

617. 688. 941 36,8 53 

Αέγππηνο 240. 368. 586 59,2 89 

Φηλιαλδέα   

 

406. 327. 377 . 15,3 18 

Πνισλέα   

 

635. 422. 322 . -23,7 58 

Γεξκαλέα   

 

209. 278. 256 -7,9 31 

Ηζπαλέα   229. 168. 191 13,7 80 

Δ.Α.Δ.  

 

170. 146. 175 19,9 76 

Ηηαιέα   

 

148. 119. 156 31,1 63 

Γαιιέα   

 

87. 112. 138 23,2 48 

Σζερέα   

 

46. 51. 105 105,9 66 

Κχπξνο   139. 107. 105 -1,9 79 

ΔιιΪδα   

 

90. 91. 100 9,9 68 

Βνπιγαξέα   

 

55. 73. 91 24,7 70 

ΛνηπΫο ρψξεο  

 

1.264 1.591 1.480 -7,0 11 

Ζ ζπλνιηθά κε-

ΚΑΚ  

5.044 5.640 6.557 16,3 50 

Πεγά:  Goskomstat 
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2.3.6  Οη θαηαλαισηηθΫο  δαπΪλεο ησλ  ξψζσλ ηνπξηζηψλ  

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πξφζθαησλ πΫληε  εηψλ, νη δηεζλεέο δαπΪλεο 

ηνπξηζκνχ απφ ηνπο Ρψζνπο απμάζεθαλ  θαηΪ Ϋλαλ κΫζν φξν 15% 

εηεζέσο, πνπ Ϋθζαζαλ θαη' εθηέκεζε ην 2005 ηα  17.8 δηζεθαηνκκχξηα 

USA  $. Απηφ ζεκαέλεη φηη ππάξμε κηα αχμεζε θαηΪ  κΫζν φξν 9% 

εηεζέσο ζηνλ  εμεξρφκελν φγθν ηαμηδηψλ πνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο έδηαο 

πεξηφδνπ  πξαγκαηνπνηάζεθαλ  28 εθαηνκκχξην ηαμέδηα. Ζ θάκε ησλ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ σο κεγΪινη «spenders» απεηθνλέδεηαη ζε πνιπΪξηζκεο  

Ϋξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ  θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ.  χκθσλα κε απηΫο ηηο  Ϋξεπλεο νη Ρψζνη πνπ ηαμέδεςαλ  ζηελ 

Δπξψπε,   μφδεςαλ ην 2004  πεξέ ηα €220 εθαηνκκχξηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ρξΫσζε  ηεο MasterCard. Σν 97% ηεο ζπλνιηθάο 

θαηαλαισηηθάο δαπΪλεο ησλ ηνπξηζηψλ πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηνπο γηα αγνξΪ αγαζψλ ρξεζηκνπνηψληαο  

MasterCard. Ζ δεκνθηιΫζηεξε ρψξα γηα ηηο αγνξΫο Ρψζσλ  ηνπξηζηψλ  

απνδεέρζεθε ε  Ηηαιέα, ζηελ νπνέα νη Ρψζνη μφδεςαλ πεξέ ηα  €56.5 

εθαηνκκχξηα. Ζ έδηα  φκσο ηΪζε ζε θαηαλαισηηθΫο δαπΪλεο ησλ Ρψζσλ 

παξαηεξάζεθε επέζεο  θαη ζε Ϊιιεο ρψξεο  φπσο Γαιιέα Γεξκαλέα θαη 

ΔιιΪδα. Ο Πέλαθαο 11, θαησηΫξσ , παξνπζηΪδεη ηηο ξσζηθΫο 

θαηαλαισηηθΫο δαπΪλεο ηνπ εμεξρφκελνπ ξσζηθνχ ηνπξηζκνχ θαηΪ ηελ 

πεξένδν  2000-2005{
25

}. 

Πίλαθαο  11:  Σαμηδησηηθέο δαπάλεο Ρώζσλ ζην εμσηεξηθό 2000-2005 

 US$ εθαη. % 

 

ΓαπΪλε (US$ 

εθαη.) 

% εηάζηαο αχμεζεο 

 

2000  8,829 21.5 4,000 0 

2001  9,297 22.1 8,000 5 

2002  11,300 14.0 12,000 10 

2003 12,880 13.2 16,000 15 

2004 15,730 5.3 20,000 20 

2005 17,804 0 4,000 25 

Πεγή: Goskomstat; World Tourism Organization (UNWTO) πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ έθζεζε γηα ινγαξηαζκό ηεο International Tourism Exchange (ITB),by The Travel 

Business Partnership, July 2006. Messe Berlin GmbH. Messedamm 22. Berlin(βι.επίζεο 

ζρεηηθώο{25}) 
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Ζ Ρσζέα Ϋξρεηαη Ϋλαηε παγθνζκέσο ζηε ζεηξΪ  ησλ κεγαιχηεξσλ  

„spenders‟ ζε φηη αθνξΪ ηηο δαπΪλεο γηα  ηαμέδηα ζην εμσηεξηθφ.  

 

χκθσλα κε ηηο εθηηκάζεηο ηνπ IPK ηα ζπλνιηθΪ Ϋμνδα αλΪ ηαμέδη 

δηεζλψο απφ ηνπο Ρψζνπο  αλΫξρεηαη πεξέπνπ  ζηα €635,  ά  ζηα €60 αλΪ  

δηαλπθηΫξεπζε  γηα Ϋλα κΫζν ηαμέδη 10-11 δηαλπθηεξεχζεσλ. 

Σν  θεθΪιαην πνπ αθνινπζεέ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ   

παξνπζέαζε απνηειεζκΪησλ πξφζθαησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, νη 

νπνέεο δηεμάρζεζαλ  ζε επηηειεέο Ρσζηθψλ Tour-Operators,ηνπξηζηηθψλ 

γξαθεέσλ θαη ζε Ρψζνπο ηνπξέζηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζπνπδαηφηεξνη  παξΪγνληεο πνπ πξνζειθχνπλ  Ρψζνπο ηνπξέζηεο ζηελ 

ΔιιΪδα θαη λα αλαιπζνχλ  ηα ειθπζηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  θαη 

παξΪγνληεο  πνπ πξνηηκνχλ νη  Ρψζνη ηνπξέζηεο  επηζθεπηφκελνη ηελ 

ΔιιΪδα αιιΪ θαη Ϊιιεο  ρψξεο αληαγσληζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 

2.4 Γεκνθηιείο πξννξηζκνί ηνπ ξώζηθνπ 

      αλαδπόκελνπ ηνπξηζκνύ 

2.4.1  ΓεκνθηιΫζηεξνη πξννξηζκνέ κεηαμχ ησλ ξσζηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ  ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ  

Οη πιΫνλ δεκνθηιεέο πξννξηζκνέ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ αλαθΫξζεθαλ 

απφ ηνπο ππαιιάινπο ησλ ξσζηθψλ γξαθεέσλ ηαμηδηψλ, φπσο δεέρλεη ην 

ΓηΪγξακκα 6, θαησηΫξσ, φηη εέλαη ε Σνπξθέα κε ην (73,9% ησλ 

ελαγνκΫλσλ), ΔιιΪδα (50 %), Αέγππηνο (43,5 %), Βνπιγαξέα (27,3 %), 

Σπλεζέα (26,1 %), Ηζπαλέα (26,1 %), Φηλιαλδέα (21,7 %), νπεδέα 

(17,4 %), Γαιιέα (17,4 %), Ηηαιέα (17,4 %), Γεκνθξαηέα ειΫγρνπ (13 

%), ΣατιΪλδε (13 %), Αξαβέα (8,7 %), Απζηξέα (8,7 %), Κχπξνο (4,3 

%), θαη Κέλα (4,3 %){
2
}.  

 

 

ΓηΪγξακκα 6: ΓεκνθηιΫζηεξνη πξννξηζκνέ κεηαμχ ησλ ξσζηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ  ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ 
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Πεγά: ΜειΫηε {3} 

 

χκθσλα κε απηΪ ηα απνηειΫζκαηα,  ε Σνπξθέα,  ε ΔιιΪδα, θαη  ε 

Αέγππηνο   θαηαιακβΪλνπλ ηελ θπξέαξρε ζΫζε. ΚαηΪ ζπλΫπεηα νη θχξηνη 

αληαγσληζηηθνέ πξννξηζκνέ  ηεο ΔιιΪδαο   εέλαη  Σνπξθέα   θαη  

Αέγππηνο, αιιΪ θαη  Βνπιγαξέα,  Ηζπαλέα,  Ηηαιέα, θαη  Κχπξνο. ινη 

απηνέ νη πξννξηζκνέ παξΫρνπλ ηα παξφκνηα πξντφληα ηνπξηζκνχ.  Ζ 

Σπλεζέα   θαη  ε ΣατιΪλδε, ε Αξαβέα θαη  ε Κέλα   κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ελαιιαθηηθνέ αζηαηηθνέ πξννξηζκνέ, θαζψο επέζεο θαη  

Φηλιαλδέα,  νπεδέα,  Γαιιέα,  Γεκνθξαηέα  Σζερέαο, θαη  ελαιιαθηηθνέ  

– επξσπατθνέ πξννξηζκνέ ηεο Απζηξέαο κε ηα δηαθνξεηηθΪ πξντφληα 

ηνπξηζκνχ.   

Σα απνηειΫζκαηα απηΪ  δεέρλνπλ φηη ηα γξαθεέα ηαμηδηψλ 

δηακνξθψλνπλ ηηο πξνηηκάζεηο ηνπξηζηψλ αλ θαη νη  Ϊλζξσπνη απφ ηα 

δηαθνξεηηθΪ κΫξε  ηεο Ρσζέαο   κπνξνχλ λα Ϋρνπλ ηηο δηαθνξεηηθΫο 

πξνηηκάζεηο. Γη απηφ θαη Ϋρνπλ ππΪξμεη ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο ζηηο 

απαληάζεηο ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ{
2
}. 
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2.4.2  Ζ ΔιιΪδα  θαη Ϊιινη αληαγσληζηηθνέ πξννξηζκνέ  θαηΪ 

ηελ γλψκε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ 

Οη Ρψζνη ηνπξέζηεο θιάζεθαλ λα αμηνινγάζνπλ{
2
}  ηα πξντφληα 

ηνπξηζκνχ θαη ηηο ππεξεζέεο  ζηελ ΔιιΪδα   θαη Ϊιινπο 

αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο βΪζεη 5 βαζκψλ θιέκαθα Likert. Ζ 

βαζκνινγέα γηα ηα βαζηθΪ ηνπξηζηηθΪ πξντφληα πνπ δφζεθε  απφ ηνπο 

ξψζνπο ηνπξέζηεο ζηελ ΔιιΪδα, ζηελ Σνπξθέα, ζηελ Αέγππην, ζηε 

Βνπιγαξέα, ηελ Ηηαιέα θαη ηελ Ηζπαλέα παξνπζηΪδεηαη ζηνλ Πέλαθα 12, 

θαησηΫξσ . 

 

ΛακβΪλνληαο ππφςε ηα απνηειΫζκαηα απηΪ, κεξηθΪ ζπκπεξΪζκαηα 

κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ. Καηαξράλ, ππΪξρεη Ϋλα πξφβιεκα γηα ηνπο 

γνλεέο πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηα παηδηΪ ηνπο, επεηδά δελ ππΪξρνπλ αξθεηΫο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαζΫζηκεο γηα ηα παηδηΪ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ. Απηφ 

εέλαη Ϋλα ζνβαξφ πξφβιεκα δεδνκΫλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ππνζηάξημαλ φηη ηαμηδεχνπλ κε ηα παηδηΪ ηνπο.   

 

ρεηηθΪ ρακεινέ βαζκνέ δφζεθαλ απφ ηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα κηιάζνπλ ηα αγγιηθΪ ζηελ απνπζέα ππαιιάισλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα κηιάζνπλ ηε ξσζηθά γιψζζα,  θαη λα δψζνπλ 

πιεξνθνξέεο  ζηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο. Δπέζεο ε Ϋιιεηςε  ξσζηθψλ 

ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ ζηα μελνδνρεέα ζα κπνξνχζε  επέζεο λα 

ζεσξεζεέ κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ  γηα ηελ επέηεπμε πςεινχ 

επηπΫδνπ ηθαλνπνέεζεο ησλ  Ρψζσλ πειαηψλ. Δπέζεο ζρνιηΪζηεθε απφ 

νξηζκΫλνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο πνπ ζπκκεηεέραλ ζηελ Ϋξεπλα φηη ηα 

μελνδνρεέα 4-αζηεξηψλ  ζηελ ΔιιΪδα   απΫρνπλ αξθεηΪ απφ ηα 

μελνδνρεέα ηεο έδηαο θαηεγνξέαο ζε Ϊιινπο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο. 

Απηφ ζεκαέλεη φηη δελ ππΪξρεη Ϋλαο επαγσγηθφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ 

ησλ δαπαλψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ. πλεπψο, ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ  ζα πξΫπεη λα βειηησζεέ 

πξνθεηκΫλνπ λα αληαγσληζηεέ ε ΔιιΪδα  πην απνηειεζκαηηθΪ Ϊιινπο  

Μεζνγεηαθνχο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο.  
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Πίλαθαο 12:Αμηνιόγεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπξηζκνύ από ηνπο ξώζνπο ηνπξίζηεο                                

  ΔιιΪδα Σνπξθέ Αέγππηνο Βνπιγαξέα  Ηηαιέα  Ηζπαλέα  

         Φπζηθνέ πφξνη  4.24 3.39 3.05 3.7 4.22 4.25 

         Βηνκεραλέα θηινμελέαο  3.83 4.35 3.73 3.1 3.78 4.13 

         Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ πξντφλησλ 
ηνπξηζκνχ  

4 3.87 3.64 2.8 4 4.19 

                Σηκά  3.47 4.22 4 3.3 2.67 3.56 

                πζρεηηζκφο πνηφηεηαο/ηηκψλ  3.5 4.17 3.73 3 3.33 3.81 

                Παξαιέεο  3.84 3.7 4.18 3.9 3.89 4.07 

                Γξαθεέα ηαμηδέσλ/ρεηξηζηΫο γχξνπ  3.37 3.78 3.64 2.88 3.78 3.75 

                Ηζηνξηθά δηαζεζηκφηεηα ζΫζεσλ/πεξηνρψλ  4.88 3.22 3.91 2.6 4.56 4.44 

                Δμνξκάζεηο/νδεγνέ  3.88 3.26 3.59 3 4.33 4.25 

                Πνηφηεηα ηξνθέκσλ θαη πνηψλ  4.27 3.7 3.23 3.44 4.44 4.5 

                Φπραγσγέεο  3.43 4.04 3.36 3.78 3.89 4.31 

                ΑζθΪιεηα  4.47 3.13 2.95 3.33 4 4.25 
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                ΜεηαθνξΪ (Ρσζέα   - πξννξηζκφο)  3.94 3.65 3.73 3.44 4.11 4.19 

                ΜεηαθνξΪ (ζηνλ πξννξηζκφ)  4.15 3.57 3 3.67 4.11 4.56 

                Άιινη ηνπξέζηεο  4 3.52 3.77 3.44 4.33 4.19 

                ΡσζηθΪ-γιψζζα ππαιιάισλ  3 3.61 3.45 4.11 3.44 3.5 

                Φπραγσγέεο γηα ηα παηδηΪ  3.18 4.05 3.05 2.88 3.44 3.93 

                Σνπηθά ζηΪζε αλζξψπσλ απΫλαληη ζηνπο 
ηνπξέζηεο  

4.07 3.39 3.55 3.78 4.22 4.13 

ΤΝΟΛΗΚΟ 3.86 3.7 3.53 3.34 3.92 4.11 

 ΜΔΟ ΟΡΟ  

 
Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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2.4.3 Παξνπζέαζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Ρψζσλ  ηνπξηζηψλ 

ζε φηη αθνξΪ νξηζκΫλα ηνπξηζηηθΪ πξντφληα ηεο 

ΔιιΪδαο   θαη Ϊιισλ αληαγσληζηηθψλ  πξννξηζκψλ ζε 

δηαγξακκαηηθά κνξθά (ζχκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα 

ηεο κειΫηεο{2}) 

 

Με βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ Πέλαθα 12, πνπ πξναλαθΫξζεθε, 

παξνπζηΪδνπκε θαησηΫξσ ζε δηαγξακκαηηθά κνξθά ηηο αμηνινγάζεηο  

ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ γηα νξηζκΫλα «πξντφληα ηνπξηζκνχ» 

πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη θαη παξαζηαηηθά ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκΪησλ. 

Έηζη π.ρ. κε βΪζε ην ΓηΪγξακκα 7 ε ΔιιΪδα βαζκνινγάζεθε ζε 

θιέκαθα κΫζσλ ηηκψλ απν ην 0-5 κε 4,24 ζε φηη αθνξΪ ην θπζηθφ 

θΪιινο  κεηΪ ηελ Ηζπαλέα ζηε δεχηεξε ζΫζε. 

 

ΓηΪγξακκα 7: ΓηαβΪζκηζε θπζηθνχ θΪιινπο αλα ρψξα  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ζηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ζηε βηψζηκε 

αλΪπηπμε ηνπξηζκνχ ζα πξΫπεη λα δνζεέ κεγαιχηεξε ζεκαζέα απφ ηελ 

Διιεληθά  ΚπβΫξλεζε,  πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα αληαγσληζηηθΪ 

πιενλεθηάκαηα ζην πιαέζην ηνπξηζκνχ.  
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Με βΪζε ην ΓηΪγξακκα 8  ηα ειιεληθΪ μελνδνρεέα ζα  πξΫπεη λα 

βειηησζνχλ απφ ηελ Ϊπνςε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζάο ηνπο 

πξνθεηκΫλνπ λα κεέλνπλ αληαγσληζηηθΪ σο πξνο ηελ Σνπξθέα   θαη  ηελ 

Ηζπαλέα. 

ΓηΪγξακκα 8:  ΓηαβΪζκηζε ηθαλνπνέεζεο απν μελνδνρεέα αλα ρψξα. 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

Δπεηδά φκσο νη ηηκΫο δελ πξΫπεη λα αμηνινγνχληαη ρσξέο ιακβΪλεηαη 

ππφςε ε πνηφηεηα πνπ παξΫρεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο κε ην ηαμέδη 

ππεξεζέεο, γη απηφ θαη ζην ΓηΪγξακκα  9  ε αμηνιφγεζε βαζέζηεθε ζηνλ  

ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ δαπαλψλ θαη ηεο πνηφηεηαο  ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

ΓηΪγξακκα 9:ΓηαβΪζκηζε ζπζρεηηζκνχ πνηφηεηαο-ηηκψλ  

(value for money) 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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ηελ θαηεγνξέα  απηά  ε ΔιιΪδα   παξνπζηΪδεη αδχλαηε ζΫζε Ϋλαληη ηεο 

Σνπξθέαο,  ηεο Ηζπαλέαο, θαη  ηεο Αηγχπηνπ. Οη ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο 

κεηαμχ ησλ πξννξηζκψλ αθνξνχζαλ θπξέσο ηελ πνηφηεηα ησλ παξαιηψλ 

ησλ νπνέσλ ε αμηνιφγεζε ζπγθξηηηθΪ παξνπζηΪδεηαη ζην ΓηΪγξακκα 

10. 

ΓηΪγξακκα 10: ΓηαβΪζκηζε πνηφηεηαο  παξαιηψλ  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

Απφ ηελ Ϊπνςε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ γξαθεέσλ ηαμηδηψλ, δελ 

ππάξμαλ πξνζδηνξηζκΫλεο κεγΪιεο δηαθνξΫο. 

 

ΓηΪγξακκα 11:ΓηαβΪζκηζε πνηφηεηαο γξαθεέσλ ηαμηδηψλ/tour operators  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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ΓηΪγξακκα 12: ΓηαβΪζκηζε ηζηνξηθάο δηαζεζηκφηεηαο ζΫζεσλ/πεξηνρψλ 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα,  ε ΔιιΪδα   ζεσξάζεθε φηη εέλαη ν πινπζηφηεξνο 

πξννξηζκφο απφ ηελ Ϊπνςε ησλ ηζηνξηθψλ ζΫζεσλ θαη ηεο επέζθεςεο. 

 

ΓηΪγξακκα 13:ΓηαβΪζκηζε πνηφηεηαο εμνξκάζεσλ/νδεγψλ  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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 ΓηΪγξακκα 14:ΓηαβΪζκηζε πνηφηεηαο ηξνθέκσλ θαη πνηψλ 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

ΓηΪγξακκα 15:ΓηαβΪζκηζε πνηφηεηαο ςπραγσγέαο  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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ΓηΪγξακκα 16: ΓηαβΪζκηζε πνηφηεηαο αζθΪιεηαο  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

ΓηΪγξακκα 17: ΓηαβΪζκηζε σο πξνο ηελ επθνιέα κεηΪβαζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ (Ρσζέα   - πξννξηζκφο)  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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ΓηΪγξακκα 18: ΓηαβΪζκηζε σο πξνο ηηο κεηαθνξΫο ζηνλ πξννξηζκφ.  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

Με ηε ξαγδαέα αλΪπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ, 

Ϋγηλε ζπκπέεζε ηνπ ρξφλνπ θαη  κεηψζεθαλ νη απνζηΪζεηο, νη νπνέεο  

επεξΫαζαλ ηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ. πσο αλαθΫξζεθε άδε, πνιινέ 

απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ππνζηάξημαλ φηη ηαμέδεςαλ  ζηελ ΔιιΪδα   κε 

ηα παηδηΪ ηνπο. Δληνχηνηο,  ε ΔιιΪδα   θαηαιακβΪλεη ηελ ηΫηαξηε ζΫζε 

ζε επέπεδν ησλ ςπραγσγηψλ γηα ηελ θαηεγνξέα παηδηψλ. 

ΓηΪγξακκα 19: ΓηαβΪζκηζε ςπραγσγέαο/δξαζηεξηνηάησλ γηα ηα παηδηΪ 

αλα ρσξα πξννξηζκφ 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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Οη ηνπηθνέ Ϊλζξσπνη δηαδξακαηέδνπλ ζπρλΪ Ϋλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ηθαλνπνέεζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνλ πξννξηζκφ.  

Γηάγξακκα 20: Γηαβάζκηζε θηινμεληαο αλα ρώξα  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

ΣΫινο, κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο εθηηκάζεθε  ν ζπλνιηθφο 

κΫζνο φξνο βαζκνινγέαο ν νπνένο παξνπζηΪδεηαη θαηΪ ρψξα ζην 

ΓηΪγξακκα 21, θαησηΫξσ , φπνπ κε βΪζε ην απνηΫιεζκα πνπ πξνΫθπςε 

νη θχξηνη αληαγσληζηΫο ηνπ ειιεληθνχ πξννξηζκνχ ηνπξηζκνχ, πνπ εέλαη  

ε Σνπξθέα,  ε Αέγππηνο, θαη ε Βνπιγαξέα, νη νπνέεο ρψξεο Ϋρνπλ ην 

πιενλΫθηεκα ρακειφηεξνπ θφζηνπο, παξΫκεηλαλ πέζσ απφ ηελ ΔιιΪδα. 

Οη δχν ρψξεο πνπ πάξαλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ αμηνιφγεζεο άηαλ  

Ηζπαλέα   θαη  Ηηαιέα. 

 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα,  ε ΔιιΪδα   Ϋρεη ηα ηζρπξΪ 

αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα ιφγσ: 
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  ηνπ θπζηθνχ θΪιινπο θαη ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο 

     ηεο γεσγξαθηθάο ζΫζεο – εγγχηεηαο 

 ηνπ άπηνπ θιέκαηνο  

 ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ (π.ρ. κπζνινγέα, 

ηζηνξηθΪ µλεµεέα, αξρηηεθηνληθά θιεξνλνκηΪ, ζχγρξνλνο 

πνιηηηζµφο).  

 ηεο χπαξμεο βειηησκΫλσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ     

αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 

 ηεο χπαξμεο πνιχ θαιψλ ζπλζεθψλ αζθΪιεηαο θαη πγηεηλάο, 

 ηεο χπαξμεο πξνηεξαηφηεηαο θξαηηθάο πνιηηηθάο γηα ηνπξηζκφ, 

 ηεο Ϋθηαζεο θαη ηεο  πνηφηεηαο  ησλ αθηψλ.  

 ηεο χπαξμεο  πξννξηζκψλ µε δηεζλά θαη εζσηεξηθά    

αλαγλσζηκφηεηα.  

 ηεο χπαξμεο απμεηηθάο ηΪζεο δηαλπθηεξεχζεσλ 

Γηάγξακκα 21: πλνιηθόο κέζνο όξνο 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 
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ινη απηνέ  ζεηηθνέ παξΪγνληεο ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε 

δηαδηθαζέα πξνζδηνξηζκνχ ζΫζεο πξννξηζκνχ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  κε 

πην απνηειεζκαηηθά  θαη Ϊκεζε ελεκΫξσζε θαη πξνβνιά αθφκε θαη  κε  

ειεθηξνληθά πιεξνθφξεζε ζηε κεγΪιε απηά ρψξα ηνπ αλαδπφκελνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθΪ, ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαζψο επέζεο θαη ε πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ηνπξηζκνχ πξΫπεη βειηησζνχλ, πξνθεηκΫλνπ  λα 

βειηηψζεη  ηελ αληαγσληζηηθφηεηΪ   ηεο ε ΔιιΪδα σο ρψξα πξννξηζκνχ.  

Σα βαζηθΪ ζπκπεξΪζκαηα απφ ηελ ζπλνπηηθά παξνπζέαζε ηεο 

ζηαηηζηηθάο κειΫηεο(Case Study{2})  γηα ηε Υαιθηδηθά εηδηθΪ θαη ηελ 

ΔιιΪδα γεληθφηεξα ππνζηεξέδνπλ -κεηαμχ Ϊιισλ-  ηελ ππφζεζε δχν  ηεο 

Ϋξεπλαο θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ ππΪξρνπλ αξθεηΫο πιεξνθνξέεο 

δηαζΫζηκεο γηα ηα ζΫξεηξα Υαιθηδηθάο, θαη ηεο ΔιιΪδαο γεληθΪ, γηα ην 

Ρψζν ηνπξέζηα θαη φηη ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζνχλ πξφζζεηεο θαη 

δπλακηθΫο ζηξαηεγηθΫο marketing πξνθεηκΫλνπ λα πξνβιεζνχλ πην 

απνηειεζκαηηθΪ ηα ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ 

ηεο ΔιιΪδαο γηα λα πξναρζεέ ε ΔιιΪδα σο ν πιΫνλ θνξπθαέν 

ηνπξηζηηθφο  πξννξηζκφο γηα ηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο. Έηζη ινηπφλ ζην 5 

ΚεθΪιαην πνπ αθνινπζεέ ζα γέλεη αλαθνξΪ γηα ηελ αλΪγθε κηαο 

επαλαηνπνζΫηεζεο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξΪζεηο  ζε φηη αθνξΪ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ  ρξφλησλ  δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκΪησλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκΫα θαη  ηελ δπλαηφηεηα  αλΪπηπμεο ελαιιαθηηθνχ 

κνξθψλ  ηνπξηζκνχ παξΪιιεια κε ην θιαζζηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ 

πξνζθΫξεη ε ΔιιΪδα. ΔηδηθΪ ζηελ πεξέπησζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ φπσο  εέλαη: ν ζξεζθεπηηθφο ά ν πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο, 

ν ζαιΪζζηνο ηνπξηζκφο πεξηπΫηεηαο, ν ηνπξηζκφο επέζθεςεο ζε  

θαξΪγγηα, ζε ζπάιαηα, νξεηλνχο φγθνπο, ν ηνπξηζκφο επέζθεςεο  

αμηνζΫαησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκεέσλ,  ν αγξνηνπξηζκφο, ηα 

ζπλεδξηαθΪ θΫληξα, ηα θΫληξα επεμέαο, ηα θΫληξα ηνπξηζκνχ πγεέαο ,θιπ 

εέλαη κεξηθΫο απφ ηηο  κνλαδηθΫο πηπρΫο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθεξζνχλ θαη νη νπνέεο ζα κπνξνχζαλ λα  πξνζειθχζνπλ ξψζνπο 

ηνπξέζηεο φιεο ηηο επνρΫο ηνπ Ϋηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3:ΓΗΜΔΡΔΗ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΡΧΗΑ 

 

3.1  ηνηρεία  δηκεξώλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο 

κε ηε Ρσζία 

 

χκθσλα κε  πξφζθαηα αλαζεσξεκΫλα ζηνηρεέα ηεο Δζληθάο 

ηαηηζηηθάο Τπεξεζέαο ηεο ΔιιΪδνο(ΔΤΔ): 

 Ζ αμέα ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ρσζέα ην 2007 παξνπζέαζε 

αχμεζε θαηΪ 11,5%.  Οη ειιεληθΫο εμαγσγΫο ην 2007 αλάιζαλ ζε 

€356,5 εθ. Ϋλαληη €319,7 εθ. ην 2006.   

 

 Ο φγθνο δηκεξνχο εκπνξένπ κεηψζεθε θαηΪ 10,5% Ϋλαληη ηνπ 

2006 θαη αλάιζε ζε €3,486 δηζ. 

 

 

Οη εηζαγσγΫο ηεο ΔιιΪδνο απφ ηε Ρσζέα ζεκεέσζαλ κεέσζε θαηΪ 

12,5%. αλεξρφκελεο ζε €3,13 δηζ. .  

 

 Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην παξακΫλεη ειιεηκκαηηθφ γηα ηε ρψξα καο, 

ην 2007, φκσο ζεκεηψζεθε κεέσζε ηνπ ειιεέκκαηνο θαηΪ 

14,85%.  ην νπνέν αλάιζε ζε €2,77δηο. 

 

Ζ Ρσζέα απνηειεέ ηνλ 3
ν
 ζεκαληηθφηεξν πξνκεζεπηά πξντφλησλ γηα ηελ 

ΔιιΪδα θαη ηελ 14
ε
 , θαηΪ ζεηξΪ, ρψξα πξννξηζκνχ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ. 

O Πέλαθαο 13, θαησηΫξσ, παξνπζηΪδεη  ην δηκεξΫο εκπφξην  κεηαμχ 

ΔιιΪδαο θαη Ρσζέαο  θαηΪ ην 2006-2007 
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Πίλαθαο 13: Γηκεξέο κεηαμύ Διιάδαο θαη Ρσζίαο  θαηά ην 2006-2007 (Αμίεο ζε 

Δπξώ) 

 2006 (€) 2007 (€) 
Μεηαβνιά 

(%) 

ΔιιεληθΫο εηζαγσγΫο ξσζηθψλ 

πξντφλησλ 
3.577.081.252 3.130.302.437 -12,49 

ΔιιεληθΫο εμαγσγΫο ζηε Ρσζέα 319.714.503 356.505.836 11.51 

γθνο δηκεξνχο εκπνξένπ ΔιιΪδνο-

Ρσζέαο 
3.896.795.755 3.486.808.273 -10.52 

Δκπνξηθφ ηζνδχγην ΔιιΪδνο-Ρσζέαο -3.257.366.749 -2.773.796.601 14.85 

Πεγά: ΔΤΔ, επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ Γξαθεέν ΟΔΤ Πξεζβεέαο Μφζραο 

3.1.1  Ζ δηΪξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

Σελ πξψηε ζΫζε ζπλερέδνπλ λα θαηαιακβΪλνπλ νη εμαγσγΫο γνπλν-

δεξκΪησλ θαη γνπλαξηθψλ (€126 εθ.), παξΪ ηε κηθξά θΪκςε θαηΪ 1,6% 

πνπ ζεκεέσζαλ. Οη εμαγσγΫο γνπλνδεξκΪησλ θαη γνπλαξηθψλ 

απνηΫιεζαλ ην 2007 ην 35,4% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηε Ρσζέα, κεξέδην ρακειφηεξν απφ ην 40,1%, ην νπνέν 

θαηαιΪκβαλαλ ην 2006. ηε δεχηεξε ζΫζε εκθαλέδνληαη νη εμαγσγΫο 

λσπψλ θξνχησλ, νη νπνέεο ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθά αχμεζε θαηΪ 22,5%, 

θηΪλνληαο ηα €34 εθ. Δληππσζηαθά Ϊλνδν (179,9%) ζεκεηψλνπλ νη 

εμαγσγΫο κεραλεκΪησλ & εμνπιηζκνχ, νη νπνέεο πξνσζνχληαη ζηελ 3
ε
 

ζΫζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ρσζέα, θαη αγγέδνπλ ηα €30 εθ. Οη 

εμαγσγΫο παξαζθεπαζκΪησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απνηεινχλ ην 4
ν
 

θαηΪ αμέα εμαγφκελν πξντφλ ζηε Ρσζέα, ζεκεηψλνληαο, σζηφζν, 

κεέσζε θαηΪ 10,5%, πΫθηνληαο θΪησ απφ ηα €30 εθ.. ηελ 5
ε
 ζΫζε 

θαηαηΪζζνληαη νη εμαγσγΫο ρξσκΪησλ θαη βεξληθηψλ, νη νπνέεο θαη 

απηΫο ζεκεηψλνπλ θΪκςε (-11,8%), πΫθηνληαο θΪησ απφ ηα €20 εθ. 

Παξαηεξνχκε φηη ην 2007 νη θαηεγνξέεο πξντφλησλ ησλ νπνέσλ ε αμέα 

μεπεξλΪεη ην €1,0 εθ., απμάζεθε ζε 32 Ϋλαληη 26 ην 2006. ηνλ Πέλαθα  

14 πνπ αθνινπζεέ, εκθαλέδνληαη νη 20 θπξηφηεξεο θαηεγνξέεο πξντφλησλ 

πνπ εμάρζεζαλ ζηε Ρσζέα, ην 2007: 



 
92 

Πέλαθαο 14 - Πεγά: ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΜΟΥΑ-ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΏΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΔιιεληθΫο εμαγσγΫο ζηε Ρσζέα 

2006 2007 
Μεηαβνιά 

(%) Αμέα (€) 
πκκεηνρά 

(%) 
Αμέα (€) 

πκκεηνρά 

(%) 

ΤΝΟΛΟ 319.714.503 100,00 356.505.536 100,00 11,51 

α/α 

Γαζκνινγηθά 

θιΪζε/Πεξηγξαθά   

1 
(43) ΓνπλνδΫξκαηα & 

γνπλαξηθΪ 
128.253.633 40,12 126.210.581 35,40 -1,59 

2 (08) Φξνχηα, λσπΪ 27.757.130 8,68 34.012.030 9,54 22,53 

3 
(84) Μεραλάκαηα & 

εμνπιηζκφο 
10.598.418 3,31 29.667.554 8,32 179,92 

4 
(20) ΠαξαζθεπΪζκαηα 

θξνχησλ & ιαραληθψλ 
32.996.343 10,32 29.548.670 8,29 -10,45 

5 
(32) ΒαθΫο, ρξψκαηα & 

ρξσζηηθΪ 
22.214.109 6,95 19.597.012 5,50 -11,78 

6 (24) ΚαπλΪ 16.220.600 5,07 16.730.238 4,69 3,14 

7 (39) ΠιαζηηθΪ 8.453.959 2,64 11.683.052 3,28 38,20 

8 (27) Πξντφληα πεηξειαένπ 5.635.579 1,76 10.103.846 2,83 79,29 

9 
(76) Αξγέιην & πξντφληα 

ηνπ 
7.872.979 2,46 7.426.783 2,08 -5,67 

10 
(33) ΚαιιπληηθΪ θαη 

απνζκεηηθΪ 
6.932.532 2,17 7.368.381 2,07 6,29 

11 
(72) Υπηνζέδεξνο, 

ζέδεξνο & ρΪιπβαο 
8.942.513 2,80 7.356.589 2,06 -17,73 

12 
(85) Ζιεθηξηθφο 

εμνπιηζκφο 
5.229.574 1,64 6.677.914 1,87 27,70 

13 (34) απνχληα θιπ. 1.207.048 0,38 5.623.805 1,58 365,91 

14 (61) ΠιεθηΪ ελδχκαηα 2.179.150 0,68 3.093.287 0,87 41,95 

15 (15) Λέπε & Ϋιαηα 1.744.757 0,55 2.745.495 0,77 57,36 

16 
(38) Πξντφληα ρεκηθάο 

βηνκεραλέαο 
3.129.454 0,98 2.336.152 0,66 -25,35 

17 (25) Πεξιέηεο 1.977.469 0,62 2.087.512 0,59 5,56 

18 

(73) Σερλνπξγάκαηα απφ 

ρπηνζέδεξν, ζέδεξν ά 

ρΪιπβα 

2.017.083 0,63 2.023.222 0,57 0,30 

18 
(21) ΠαξαζθεπΪζκαηα 

δηαηξνθάο 
809.402 0,25 2.010.828 0,56 148,43 

20 
(68) Σερλνπξγάκαηα απφ 

πεηξψκαηα θιπ. 
1.798.078 0,56 2.008.399 0,56 11,70 

ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 23.744.693 7,43 28.194.186 7,91  
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3.1.2   Ζ δηΪξζξσζε  ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ 

 

πσο πξναλαθΫξζεθε, νη ειιεληθΫο εηζαγσγΫο ξσζηθψλ πξντφλησλ ην 

2007 ειαηηψζεθαλ θαηΪ 12,5%, ζε ζρΫζε κε ην 2006. ε απηΫο 

ζπλερέδνπλ λα θπξηαξρνχλ, αλ θαη ζεκεηψζαλ κεέσζε (14,6%), νη 

εηζαγσγΫο πξντφλησλ πεηξειαένπ, νη νπνέεο απνηεινχλ ην 79,8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ ξσζηθψλ πξντφλησλ. ηε 

2
ε
 ζΫζε Ϋξρνληαη νη εηζαγσγΫο αξγηιένπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, νη 

νπνέεο ζεκεηψλνπλ ειαθξΪ αχμεζε 1,9% θαη ππεξβαέλνπλ ηα €256,1 

εθ., θαηαιακβΪλνληαο ην 8,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ Αθνινπζνχλ 

νη εηζαγσγΫο ρπηνζηδάξνπ, ζηδάξνπ θαη ρΪιπβα, νη νπνέεο παξνπζηΪδνπλ 

φκσο ζεκαληηθά πηψζε (-15,4%), αγγέδνληαο ηα €110 εθ. πεξέπνπ θαη 

θαηαιακβΪλνληαο κφιηο ην 3,5% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. ηελ 

4
ε
 ζΫζε εκθαλέδνληαη νη εηζαγσγΫο δεκεηξηαθψλ, νη νπνέεο ζρεδφλ 

δηπιαζηΪζηεθαλ, αγγέδνληαο ηα €89 εθ, ελψ ζηελ 5
ε
 ζΫζε 

θαηαηΪζζνληαη πιΫνλ νη εηζαγσγΫο ραιθνχ θαη πξντφλησλ ηνπ, νη νπνέεο 

φκσο ζεκεηψλνπλ θΪκςε 15,4%, θζΪλνληαο ηα €49 εθ. πεξέπνπ.  

Οη εηζαγσγΫο ξσζηθψλ πξντφλησλ ζηελ ΔιιΪδα ζπλερέδνπλ λα 

παξνπζηΪδνπλ  πςειά ζπγθΫληξσζε ζηα πξντφληα ελΫξγεηαο θαη ηηο 

πξψηεο χιεο (κΫηαιια, μπιεέα, δεκεηξηαθΪ, ιέπε & Ϋιαηα θιπ.). 
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ηνλ πέλαθα 15 πνπ αθνινπζεέ, εκθαλέδνληαη νη 20 πξψηεο θαηεγνξέεο 

ξσζηθψλ πξντφλησλ πνπ εηζάρζεζαλ ζηελ ΔιιΪδα  ην 2007. 

ΔιιεληθΫο εηζαγσγΫο ξσζηθψλ 

πξντφλησλ 

2006 2007 
Μεηαβνιά 

(%) Αμέα (€) 
πκκεηνρά 

(%) 
Αμέα (€) 

πκκεηνρά 
(%) 

ΤΝΟΛΟ 3.577.081.252 100,00 
3.130.302.43

7 100,00 -12,49 

α/α 
Γαζκνινγηθά 
θιΪζε/Πεξηγξαθά   

1 
(27) Πξντφληα πεηξειαένπ 

2.922.072.071 81,69 
2.496.430.96

6 
79,75 -14,57 

2 (76) Αξγέιην & πξντφληα ηνπ 251.403.334 7,03 256.113.790 8,18 1,87 

3 
(72) Υπηνζέδεξνο, ζέδεξνο & 

ρΪιπβαο 
130.263.514 3,64 110.161.190 3,52 -15,43 

4 (10) ΓεκεηξηαθΪ 44.860.760 1,25 88.631.626 2,83 97,57 
5 (74) Υαιθφο & πξντφληα ηνπ 96.661.976 2,70 48.749.607 1,56 -49,57 

6 
(44) Ξπιεέα & πξντφληα 

μχινπ 
45.315.767 1,27 76.921.658 1,50 3,54 

7 (15) Λέπε & Ϋιαηα 15.862.557 0,44 19.389.099 0,62 22,23 

8 
(48) Υαξηέ, ραξηφλη & 
πξντφληα ηνπο 

17.683.614 0,49 13.868.840 0,44 -21,57 

9 
(43) ΓνπλνδΫξκαηα & 

γνπλαξηθΪ 
9.390.848 0,26 9.165.479 0,29 -2,07 

10 
(23) Τπνιεέκκαηα 
βηνκεραληψλ δηαηξνθάο & 

δσνηξνθΫο 
2.930.103 0,08 8.165.479 0,26 178,68 

11 (31) ΛηπΪζκαηα 9.907.912 0,28 5.419.070 0,17 -45,31 
12 (29) ΟξγαληθΪ ρεκηθΪ 2.613.066 0,08 3.599.621 0,11 37,75 

13 
(87) Οράκαηα & εμαξηάκαηΪ 

ηνπο 
4.137.826 0,12 2.839.031 0,09 -31,39 

14 
(40) Κανπηζνχθ & πξντφληα 
ηνπ 

2.939.143 0,08 2.339.582 0,07 -20,40 

15 
(17) ΕΪραξα & 

παξαζθεπΪζκαηΪ ηνπο 
90.762 0,00 2.292.216 0,07 2.425,52 

16 
(21) ΠαξαζθεπΪζκαηα 
δηαηξνθάο 

1.308.556 0,04 1.922.017 0,06 46,88 

17 
(28) Αλφξγαλεο ρεκηθΫο 

ελψζεηο 
1.446.499 0,04 1.607.761 0,05 11,15 

18 
(84) Μεραλάκαηα & 
εμνπιηζκφο 

358.990 0,01 1.202.066 0,04 234,85 

19 (22) ΠνηΪ 1.423.010 0,04 1.192.795 0,04 -16,18 

20 
(70) Γπαιέ & ηερλνπξγάκαηα 

απφ γπαιέ 
2.212.095 0,06 1.128.266 0,04 -49,00 

ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 14.138.849 0,00 9.131.642 0,00  
Πεγά: ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΜΟΥΑ-ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΏΝ & 

ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
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3.1.3  Δμειέμεηο δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρΫζεσλ  θαηΪ ην Α΄ 

ΔμΪκελν  ηνπ 2008 

 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο Δζληθάο ηαηηζηηθάο Τπεξεζέαο ηεο ΔιιΪδαο, 

ην πξψην εμΪκελν 2008 νη ειιεληθΫο εμαγσγΫο ζηε Ρσζέα αλάιζαλ ζε 

€171,9 €  ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηΪ 30,65% ζε ζρΫζε κε ην 

αληέζηνηρν δηΪζηεκα ηνπ 2007.  Ζ πνξεέα ηνπ δηκεξνχο εκπνξένπ γηα ην 

ππφ εμΫηαζε δηΪζηεκα εέρε σο θαησηΫξσ.  

Πίλαθαο  16: Δμειίμεηο δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο - Ρσζίαο θαηά Α΄ εμάκελν 

2007 θαη Α΄ εμάκελν         2008 

  

Αμέα ζε € 
Α‟  ΔμΪκελν 

2008 

Α΄ ΔμΪκελν 

2007 

πνζνζηηαέα 

κεηαβνιά 

07/08 

γθνο εκπνξένπ 1.325.611.745 1.727.719.866 -23,27% 

ΔιιεληθΫο ΔμαγσγΫο 171.916.291 131.583.324 30,65% 

ΔηζαγσγΫο ξσζηθψλ 

πξντφλησλ  1.153.695.454 1.596.136.542 -27,72% 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην -981.779.163 -1.464.553.218 -32,96% 

Πεγά: ΔΤΔ, επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ Γξαθεέν ΟΔΤ Πξεζβεέαο Μφζραο 

 

Οη εηζαγσγΫο ξσζηθψλ πξντφλησλ ην Α΄ εμΪκελν 2008 αλάιζαλ ζε 

€1.153,7 εθ. ζεκεηψλνληαο κεέσζε θαηΪ 27,72% ζε ζρΫζε κε ην 

αληέζηνηρν δηΪζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο. Μεέσζε ζεκεηψζεθε θαη 

ζηνλ ζπλνιηθφ φγθν εκπνξένπ ν νπνένο δηακνξθψζεθε ζε €1.325,6 εθ..  

Θεηηθά εμΫιημε απνηειεέ ε κεέσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιεέκκαηνο εηο 

βΪξνο ηεο ΔιιΪδνο θαηΪ 32,9% αλεξρφκελν ζε €981,7 εθ.   

 

Σα 10 πξψηα ειιεληθΪ πξντφληα σο πξνο ηελ αμέα εμαγσγψλ πξνο ηε 

Ρσζέα γηα ην Α΄ εμΪκελν 2008 άηαλ ηα θΪησζη:  



 
96 

 

Πίλαθαο  17: Σα 10 πξώηα ειιεληθά πξντόληα σο πξνο ηελ αμία εμαγσγώλ 

πξνο ηε Ρσζία γηα ην Α΄ εμάκελν 2008 

 

Α‟  

ΔμΪκελν 

2008 

(αμέα ζε €) 

Α΄ ΔμΪκελν 

2007 

(αμέα ζε €) 

Πνζνζηηαέα 

κεηαβνιά 

07/08 

(43) 

ΓνπλνδΫξκαηα & 

γνπλαξηθΪ 

38.741.07

4 

21.801.43

9 77,70% 

(08) Καξπνέ θαη 

θξνχηα 

27.143.18

5 

15.778.95

3 72,02% 

(84) Μεραλάκαηα 

θαη εμνπιηζκφο 

21.911.89

3 

19.091.50

6 14,77% 

(20) 

ΠαξαζθεπΪζκαηα 

θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ 

15.445.10

7 

10.590.87

5 45,83% 

(34) απνχληα 

θιπ 

12.734.17

7 777.180 1538,51% 

(85) Ζι/θνο 

εμνπιηζκφο 5.253.984 2.746.251 91,31% 

(39) ΠιαζηηθΫο 

χιεο θαη 

ηερλνπξγάκαηα 4.699.478 4.491.990 4,62% 

(24) ΚαπλΪ θαη 

ππνθαηΪζηαηα 3.926.363 8.109.898 -51,59% 

(76) Αξγέιην αθη 

ηερλνπξγάκαηα 3.573.986 3.828.756 -6,65% 

(33) ΚαιιπληηθΪ 

θιπ 2.705.392 4.108.040 -34,14% 

(72) 

Υπηνζέδεξνο, 

ζέδεξνο θαη 

ρΪιπβαο 2.663.751 3.975.758 -33,00% 

Πεγά: ΔΤΔ, επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ Γξαθεέν ΟΔΤ Πξεζβεέαο Μφζραο 

 



 
97 

3.2      Δμειίμεηο δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ  ζηνλ 

επελδπηηθό ηνκέα κεηαμύ Διιάδαο θαη Ρσζίαο. 

 

3.2.1  ΔιιεληθΫο επελδχζεηο ζηε Ρσζέα 

 

Οη ειιεληθΫο επελδχζεηο ζηε Ρσζέα θαη νη ξσζηθΫο ζηελ ΔιιΪδα 

παξακΫλνπλ ζε ρακειφ επέπεδν. εκαληηθΫο επελδχζεηο Ϋρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεέ ζηε Ρσζέα απφ επηρεηξάζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

θαη θεθΪιαην πνπ Ϋρεη εηζαρζεέ θπξέσο κΫζσ Κχπξνπ, Λνπμεκβνχξγνπ 

θαη Οιιαλδέαο. Οη εηαηξεέεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ξσζηθά επηθξΪηεηα εέλαη πεξέπνπ 70 θαη 

ζχκθσλα κε πιεξνθνξέεο ηνπο ε αμέα ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ 

αλΫξρεηαη πεξέπνπ ζηα 2,5 δηο  €.  

Ζ κεγαιχηεξε ειιεληθά επΫλδπζε ζηελ Ρσζέα (πεξέ ην €1,5δηο) αλάθεη 

ζηελ Διιεληθά Δηαηξεέα Δκθηαιψζεσο – 3
Δ
, ε νπνέα κΫζσ ηεο 

ζπγαηξηθάο COCA-COLA HBC Eurasia Ϋρεη ηα δηθαηψκαηα επέ ησλ 

ζεκΪησλ ηεο Coca Cola γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξαηεέαο. ΓηαζΫηεη 11 

εξγνζηΪζηα εκθηΪισζεο θαη ην 2004 πξαγκαηνπνέεζε απφ θνηλνχ κε 

ηελ The Coca Cola Inc. ησλ ΖΠΑ ηελ κεγαιχηεξε ηφηε μΫλε επΫλδπζε 

ζηελ Ρσζέα (εμαηξνπκΫλνπ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκΫα) εμαγνξΪδνληαο ηελ 

εηαηξεέα παξαγσγάο ρπκψλ Multon. Ζ Multon θαηΫρεη ηελ 2
ε
 ζΫζε ζηελ 

αγνξΪ ρπκψλ ηεο Ρσζέαο. Δπέ πιΫνλ, εηαηξηθά παξνπζέα ζηελ Ρσζέα 

(LLC FRIGOGLASS EURASIA) Ϋρεη θαη ε Frigoglass, ζπγαηξηθά ηεο 

3
Δ
, ε νπνέα ηελ πξνκεζεχεη κε επαγγεικαηηθΪ ςπγεέα γηα ηελ δηΪζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ εηαηξεέα δηαζΫηεη εξγνζηΪζην παξαγσγάο ζηελ 

πφιε Orel λνηέσο ηεο Μφζραο. 

 

Ζ εηαηξεέα Chipita δηαζΫηεη παξαγσγηθά κνλΪδα ζηελ Αγ. Πεηξνχπνιε 

απφ ηελ νπνέα δηνρεηεχεη ηα πξντφληα ηεο (εέδε snacks θαη αξηνπνηέαο – 

δαραξνπιαζηηθάο) ζε πνιχ κεγΪιν αξηζκφ ζεκεέσλ πσιάζεσο. Δπέζεο, 

πξαγκαηνπνηεέ θαη εμαγσγΫο.  Σν χςνο ηεο επΫλδπζεο ππνινγέδεηαη ζε 

€60εθ. 
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Χο ζεκαληηθΫο επέζεο επηρεηξάζεηο, φζνλ αθνξΪ ην επελδεδπκΫλν 

θεθΪιαην, αλαθΫξνληαη: ε θαηαζθεπαζηηθά εηαηξεέα «ΜΖΥΑΝΗΚΖ» 

(κε επελδχζεηο Ϊλσ ησλ 60 εθ. € θαη κε πξνζηηζΫκελε αμέα πεξέπνπ 500 

εθ. € κεηΪ ηελ απνπεξΪησζε ησλ 7 κεγΪισλ θαηαζθεπαζηηθψλ Ϋξγσλ 

ζηε Μφζρα), ε «CHIPITA» (κε εξγνζηΪζην ζηελ Αγέα Πεηξνχπνιε θαη 

επΫλδπζε Ϊλσ ησλ 60 εθ. €), ε εηαηξεέα «TOGAS» (κε 90 θαηαζηάκαηα 

θαη κε ζεκαληηθφ θαλΪιη δηαλνκάο ιεπθψλ εηδψλ), ε 

Σζηκεληνβηνκεραλέα «PROMETHEUS», ηα  «ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ», 

ε “Media Strom” θαη Ϊιιεο επηρεηξάζεηο. Παξνπζέα ζηελ Ρσζέα Ϋρνπλ 

νη  ΓΔΚ θαη  ΑΚΣΧΡ. 

 

Οη θπξηφηεξνη ηνκεέο δξΪζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ εέλαη ε ελΫξγεηα, 

ην εκπφξην (θπξέσο γνχλεο, ξνχρα θαη θξνχηα), ηα ηξφθηκα, ν 

ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξΫο. Ζ δξαζηεξηνπνέεζε ησλ γνπλεκπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ Ϋρεη μεθηλάζεη εδψ θαη αξθεηΪ ρξφληα θαζψο ε Ρσζέα 

απνηειεέ ηελ ππ‟ αξηζκφλ Ϋλα αγνξΪ γηα ηα ειιεληθΪ γνπλαξηθΪ. 

 

Δθηηκνχκε φηη, παξΪ ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθΫο επελδχζεηο 

παξακΫλνπλ ζε ρακειφ επέπεδν θαη πΪλησο θαηψηεξν ησλ δπλαηνηάησλ 

ηεο αγνξΪο, ε ππνγξαθά ζπκθσληψλ ζηνλ ηνκΫα ελΫξγεηαο, ε κεγΪιε 

αλνηθνδφκεζε ζηε Ρσζέα, νη κεγΪιεο επελδπηηθΫο επθαηξέεο πνπ 

δηαλνέγνληαη ζηε Νφηην Ρσζέα κε ηελ αλΪιεςε απφ ην φηζη ηεο 

Υεηκεξηλάο ΟιπκπηΪδαο 2014 θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο αγνξΪο, ζα 

δεκηνπξγάζνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνέεζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ ζε ηνκεέο φπσο: ηξΪπεδεο, πγεέα θαη 

πεξέζαιςε, θαηαζθεπΫο θαη Ϋξγα ππνδνκάο, κεηαθνξΫο, λαπηηιέα, 

δεκηνπξγέα θαλαιηψλ δηαλνκάο θιπ. 
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Πίλαθαο18: Οη κεγαιύηεξεο ειιεληθέο επελδύζεηο ζηε Ρσζία (2007) 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖ ΡΧΗΑ 

ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΑΞΗΑ 

ΔΠΔΝΓΤΖ

  

(εθαη. €) 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜ

Ο 

ΤΠΑΛΛ

ΖΛΧΝ 

1 COCA-COLA HBC EURASIA HELLENIC BOTTLING CO 3E 725 

AΝΑΦΤΚΣΗΚΑ 

ΦΤΓΔΗΑ 

10.000 

 

2 MULTON HELLENIC BOTTLING CO 3E 362 ANAΦΤΚΣΗΚΑ 

500 

 

3 AQUAVISION ΖELLENIC BOTTLING CO 3E 200 ΑΚΗΝΖΣΑ 

95 

 

4 PROMETHEUS 
PROMETHEUS ΑRFANIS 

HIONIS. 
100 TΗΜΔΝΣΟ 

3.500 

 

5 MICHANIKI RUSSIA  MICHANIKI CONSTRUCTIONS 60 ΚΑΣΑΚΔΤΔ 10 

6 CHIPITA CHIPITA  50 

TΡΟΦΗΜΑ 

ΚΡΟΤΑΑΝ 

700 

 

7 TOGAS STUDIO TOGAS HELLAS 25 
ΛΔΤΚΑ ΔΗΓΖ (ΓΗΚΣΤΟ 100 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ) 
1000 

8 LCC FRIGOGLASS 

FRIGOGLASS GROUP 

3E 

23 ΦΤΓΔΗΑ 79 

9 DELPHI KRONOS SAITIS ENTERPRISES 3,9 ΣΡΟΦΗΜΑ 

1,200 

 

10 STALKER G.C. NIKAS 7 ΠΛΑΣΗΚΑ 

52 

 

11 PROMETHEUS GAS  COPELOUZOS GAZPROM  ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 4 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

1.548.700  16.735 

Πεγά: ΔΤΔ, επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ Γξαθεέν ΟΔΤ Πξεζβεέαο Μφζραο 
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3.2.2   ΡσζηθΫο επελδχζεηο ζηελ ΔιιΪδα 

 

Με ιηγνζηΫο εμαηξΫζεηο δελ εέλαη γλσζηΫο κεγΪιεο ξσζηθΫο επελδχζεηο 

ζηελ ΔιιΪδα. Κπξέσο  αλαθΫξνληαη ζηνπο ηνκεέο ελΫξγεηαο, 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκΫα. πγθεθξηκΫλα πξφθεηηαη γηα: 

ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΑ GAS Α.Δ., ε νπνέα δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ηνκΫα 

ηεο ελεξγεέαο αλάθεη απφ 50% ζηνλ κηιν Κνπεινχδνπ θαη ζηελ 

ξσζηθά Gazprom. Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΑ GAS Α.Δ.  ηδξχζεθε ην 1991 θαη 

Ϋρεη σο ζηφρν ηεο ηελ πξνκάζεηα θπζηθνχ αεξένπ ζηελ ειιεληθά αγνξΪ 

θαη ηελ αλΪπηπμε, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα ελεξγεηαθψλ Ϋξγσλ. Ζ 

ΠΡΟΜΖΘΔΑ GAS Α.Δ. ζπκκεηΫρεη ζηηο εμάο εηαηξεέεο:1) ENELCO 

Α.Δ. απφ θνηλνχ κε ηελ ENELPOWER S.A. (ζπγαηξηθά εηαηξεέα ηεο 

Ηηαιηθάο ENEL S.p.A.) θαη ηελ DAMCO ENERGY Α.Δ., πνπ επέζεο 

αλάθεη ζηνλ ΟΜΗΛΟ ΚΟΠΔΛΟΤΕΟΤ. Σν πνζνζηφ ηεο ENELPOWER 

S.A. αλΫξρεηαη ζε 75%.Κχξηνο ζηφρνο ηεο ENELCO Α.Δ. εέλαη ε 

πινπνέεζε Ϋξγσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο ζηελ ΔιιΪδα 

θαη ηηο γεηηνληθΫο ρψξεο. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξεέα ζηνρεχεη ζε επελδχζεηο 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απειεπζΫξσζε ηεο ειιεληθάο ελεξγεηαθάο 

αγνξΪο θαη πηζαλψο ζηελ εμαγσγά ειεθηξηθάο ελεξγεέαο κε ηελ 

θαηαζθεπά ηεο ππνζαιΪζζηαο ειεθηξηθάο δηαζχλδεζεο ΔιιΪδνο – 

Ηηαιέαο. 2) NECO Α.Δ., θνηλά εηαηξεέα κε ηελ θξαηηθά εηαηξεέα 

παξαγσγάο θαη κεηαθνξΪο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο ηεο Βνπιγαξέαο NEK 

EAD θαη ηελ DAMCO ENERGY A.E. ηνπ Οκέινπ Κνπεινχδνπ. H 

NECO Α.Δ. δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξέαο ειεθηξηθάο 

ελΫξγεηαο, βνπιγαξηθάο πξνΫιεπζεο, ζε επηιεγκΫλνπο πειΪηεο ζηελ 

ΔιιΪδα. 3) EUROPROM TELECOMMUNICATIONS Α.Δ., κηθηά 

εηαηξεέα κε ζπκκεηνρά θαη ηεο EUROCOM COMMUNICATIONS. Ζ 

εηαηξεέα δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκΫα, Ϋρνληαο 

εμαζθαιέζεη απφ ηελ Δζληθά Δπηηξνπά Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκεέσλ ηεο ρψξαο  δχν Ϊδεηεο ηαζεξάο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο. 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκΫα ε  Bank Kedr Ϋιαβε ην 2007 Ϊδεηα Ϋλαξμεο 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ΔιιΪδα. Ζ Bank Kedr ηδξχζεθε ην 1991 θαη 
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εέλαη ε 115
ε
 ΣξΪπεδα ηεο Ρσζέαο, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Χζηφζν ζπγθαηαιΫγεηαη κεηαμχ ησλ 50 κεγαιπηΫξσλ ξσζηθψλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζΫζεηο ηεο. To 2005 ην 

ελεξγεηηθφ ηεο αλάξρεην ζε €215 εθ., ην θεθΪιαην ζε €20,2 εθ., νη 

ππνρξεψζεηο ζε €192 εθ., θαη εκθΪληδε θΫξδε χςνπο €6 εθ. Πξφθεηηαη 

γηα ηε κεγαιχηεξε ηξΪπεδα ζηελ ΠεξηθΫξεηα ηνπ Krasnoyarsk. Σν 

δέθηπφ ηεο μεπεξλΪ ηα 40 θαηαζηάκαηα θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο. ΓηαζΫηεη ππνθαηαζηάκαηα ζηελ Μφζρα θαη ην 

Vladivostok.Ζ Kedr Bank απεπζχλεηαη ηφζν ζε εηαηξεέεο φζν θαη ζε 

ηδηψηεο. πγθαηαιΫγεηαη κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ ξσζηθψλ Σξαπεδψλ ζε 

φηη αθνξΪ ηνλ αξηζκφ Ϋθδνζεο λΫσλ ηξαπεδηθψλ θαξηψλ. Δπέζεο, 

αζρνιεέηαη κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγψλ ξσζηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

ηνλ ηνκΫα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ε ξσζηθά Sistema Holding εέλαη 

παξνχζα ζηελ ειιεληθά ηειεπηθνηλσληαθά αγνξΪ κΫζσ ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηεο Concern Sitronics θαη Komstar.H Concern Sitronics εμαγφξαζε ζηηο 

30/6/2006 ην 51% ηεο ειιεληθάο ΗΝΣRACOM TELECOM Ϋλαληη €120 

εθ. Γηα λα γέλεη ε κεηαβέβαζε, ε INTΡΑΚΟΜ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΛΤΔΧΝ απνζρέζζεθε ζηηο 29/12/2005 

απφ ηελ Intracom Δηαηξεέα πκκεηνρψλ Α.Δ. Σνλ Οθηψβξην 2006, ε 

Intracom Telecom, κΫζσ ηεο ζπγαηξηθάο ηεο Hellas On Line, 

πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξΪ ηεο εηαηξεέαο «ΑηηηθΫο Σειεπνηθνηλσλέεο» ε 

νπνέα πξνζθΫξεη ππεξεζέεο επξσδσληθνχ ηληεξλΫη θαζψο θαη ππεξεζέεο 

triple play (ζπλδπαζκφο ζηαζεξάο ηειεθσλέαο, ηληεξλΫη θαη ηειεφξαζεο 

κΫζσ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ). ΓηαζΫηεη δέθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζην 

ιεθαλνπΫδην Αηηηθάο κάθνπο 500 ρικ. ην νπνέν δηαζΫηεη θπξέσο ζε 

κεγΪιεο επηρεηξάζεηο. ΠαξΪιιεια, ε ξσζηθά ηειεπηθνηλσληαθά εηαηξεέα 

JSC Komstar εμαγφξαζε ην 51% ηεο Hellas On Line AΔ (HoL) Ϋλαληη 

ηηκάκαηνο €47,9 εθ. κΫζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο 

εηαηξεέαο. 

 

javascript:void(0);
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ΠΫξαλ ησλ αλσηΫξσ, ε Rosoboronexport, ε νπνέα Ϋρεη ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαέσκα εμαγσγάο ξσζηθψλ νπιηθψλ ζπζηεκΪησλ Ϋρεη ζπζηάζεη 

ζπγαηξηθά ζηελ ΔιιΪδα, ηελ Rosoboron Service – Hellas.  

 

ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκΫα, ξσζηθά εηαηξεέα Ϋρεη εμαγνξΪζεη ην ηΫσο Club 

Mediterranee ζηελ ΚΫξθπξα. Δπέζεο, ε μελνδνρεηαθά αιπζέδα Atlantica 

Hotels & Resorts (θαηΪ 50% αλάθεη ζην γεξκαληθφ φκηιν TUI) θαη ην 

ξσζηθφ ηνπξηζηηθφ πξαθηνξεέν «Nataly Tours» αλαθνέλσζαλ ηελ απφ 

θνηλνχ Ϋλαξμε επελδπηηθνχ ζρεδένπ ζηελ ΔιιΪδα. πγθεθξηκΫλα, νη δχν 

εηαέξνη ζθνπεχνπλ ζε δηΪζηεκα 5εηέαο λα θαηαζθεπΪζνπλ ζηε xψξα 

καο 20 λΫα μελνδνρεέα, ην δε χςνο ηεο επΫλδπζεο ππνινγέδεηαη ζε 1,2 

δηο επξψ. Ζ ξσζηθά «Nataly Tours» πξνζβιΫπεη λα απνβεέ ηδηνθηάηεο 

πνζνζηνχ 30% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δσκαηέσλ ηεο μελνδνρεηαθάο 

αιπζέδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ, ην 50% ησλ πειαηψλ ηεο νπνέαο 

πξνβιΫπεηαη φηη ζα εέλαη Ρψζνη ηνπξέζηεο.  Δπέζεο, ε ξσζηθά εηαηξεέα 

„Agroinvest‟ Ϋρεη επελδχζεη ζηνλ ηνκΫα αθηλάησλ ζηελ ΔιιΪδα κε ηελ 

θαηαζθεπά, φπνπ ζρεδηΪδεη ηελ θαηαζθεπά πνιπηειψλ θαηνηθηψλ.  

 

ΓεληθΪ κπνξεέ λα ιερζεέ φηη ιφγσ ησλ ζπζζσξεπκΫλσλ ξσζηθψλ 

θεθαιαέσλ ππΪξρνπλ δπλαηφηεηεο πξνζΫιθπζεο πεξηζζφηεξσλ 

ξσζηθψλ επελδχζεσλ ζηελ ΔιιΪδα. ΔλδηαθΫξνλ θαέλεηαη λα 

παξνπζηΪδνπλ νη Ρψζνη επελδπηΫο εθηφο ηνπ ηνκεα ηεο ελΫξγεηαο, ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θαη γεληθφηεξν ηνπξηζηηθφ ηνκΫα ηελ θαηαζθεπά 

μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ, θαη ηηο θαηαζθεπΫο πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, 

αζιεηηθψλ θΫληξσλ, ηακαηηθψλ ινπηξψλ, ηελ αλΪπηπμε γεπΫδσλ γθνιθ  

θαη αζιεηηθψλ θΫληξσλ, ηηο αγνξΫο ά ηελ θαηαζθεπά κηθξψλ 

θξνπαδηεξφπινησλ, ζηε ζπλεξγαζέα κε ηερλνινγηθΪ πΪξθα θαη ζηε 

βηνκεραληθά ζπλεξγαζέα γηα παξαγσγά πξντφλησλ πςειάο ηερλνινγέαο. 
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3.2.3 ΠξννπηηθΫο πεξαηηΫξσ πξνψζεζεο θαη αλΪπηπμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρΫζεσλ ΔιιΪδνο - Ρσζέαο ζε δηΪθνξα 

επέπεδα 

Σν νινθιεξσκΫλν ζεζκηθφ πιαέζην πνπ δηΫπεη ηηο δηκεξεέο νηθνλνκηθΫο 

ζρΫζεηο ΔιιΪδνο θαη Ρσζέαο θαη ε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε θαη 

ζηαζεξφηεηα δέλνπλ ηε  δπλαηφηεηα θαη ζηηο δχν ρψξεο λα 

πξνρσξάζνπλ ζηελ πηνζΫηεζε λΫσλ πξσηνβνπιηψλ θαη κνξθψλ 

ζπλεξγαζέαο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνέεζε ησλ ηζηνξηθψλ δεζκψλ ησλ δχν 

ιαψλ θαη ηελ ζεκειέσζε ηεο ζπλεξγαζέαο ζε δηΪθνξα επέπεδα.  

 

3.2.4 Δλεξγεηαθφο  ηνκΫαο 

Ζ πκθσλέα ΜπνπξγθΪο –Αιεμαλδξνχπνιε θαη ε ζπκκεηνρά ηεο 

ΔιιΪδνο ζηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξένπ South Stream Ϋρνπλ κεγΪιε 

ζεκαζέα γηα ηε ρψξα καο, θαζψο αλαβαζκέδεηαη ν γεσζηξαηεγηθφο ηεο 

ξφινο, ελψ δηαλνέγνληαη πεξαηηΫξσ πξννπηηθΫο γηα ηελ ζπλεξγαζέα 

ειιεληθψλ θαη ξσζηθψλ εηαηξεηψλ. 

3.2.5  Βηνκεραληθά, επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά  

ζπλεξγαζέα 

Σν 1999 ππεγξΪθε Πξσηφθνιιν πλεξγαζέαο ζηνλ ηνκΫα Έξεπλαο & 

Σερλνινγέαο κεηαμχ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο & Σερλνινγέαο 

ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδνο θαη ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δπηζηεκψλ & Σερλνινγηψλ ηεο Ρσζηθάο Οκνζπνλδέαο. Σν Πξσηφθνιιν 

απηφ πξνβιΫπεη ηε δεκηνπξγέα εξγαζηεξένπ, ην νπνέν ζα ελδπλακψζεη 

ηε δηκεξά ζπλεξγαζέα ζηνπο παξαπΪλσ ηνκεέο. ΔπηπιΫνλ, δεδνκΫλνπ φηη 

ε Ρσζέα δηαζΫηεη πξνρσξεκΫλε πςειά ηερλνινγέα, ζα κπνξνχζαλ λα 

εμεηαζζνχλ ηα πεξηζψξηα εθαξκνγάο ηεο ζηε ζπκπαξαγσγά πξντφλησλ 

επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ (πξντφληα θαηλνηνκέαο ζηελ πιεξνθνξηθά, 

ελΫξγεηα θαζψο θαη ηξφθηκα, εέδε ζπζθεπαζέαο, θαιιπληηθΪ, θΪξκαθα 

θιπ). 

 



 
104 

ΚαηΪ ηελ επέζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Κ. Καξακαλιά, ζηε Μφζρα 

(18-19.12.2007), ν Ρψζνο Πξφεδξνο ηφληζε φηη νη επαθΫο ηεο Κνηλσλέαο 

ησλ Πνιηηψλ κεηαμχ ΔιιΪδνο θαη Ρσζέαο δελ εέλαη επαξθεέο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθΫο ηνπ επηπΫδνπ ησλ ζρΫζεσλ ησλ δχν ρσξψλ θαη, ζε 

θΪζε πεξέπησζε, ππνιεέπνληαη πνιχ απηψλ κε Ϊιιεο επξσπατθΫο ρψξεο. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, επλννχληαη απφ ηελ ξσζηθά πιεπξΪ ζπλεξγαζέεο θαη 

επηθνηλσλέεο θΫληξσλ αλΪιπζεο, ηλζηηηνχησλ, εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ, 

παλεπηζηεκέσλ θιπ. 

3.2.6   Καηαζθεπαζηηθφο ηνκΫαο - Ϋξγα ππνδνκάο ζηελ Ρσζέα 

– ρεηκεξηλνέ νιπκπηαθνέ αγψλεο ζην SOCHI 

 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκΫαο ζηε Ρσζέα παξνπζέαζε πςειφηαην ξπζκφ 

αλΪπηπμεο ην 2007, ν νπνένο αλακΫλεηαη λα ζπλερηζηεέ θαη ζην κΫιινλ 

ιφγσ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο πινπνέεζεο Ϋξγσλ ππνδνκψλ. πλεπψο, 

ππΪξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηηο ειιεληθΫο θαηαζθεπαζηηθΫο εηαηξεέεο θαη 

νη εηαηξεέεο παξαγσγάο δνκηθψλ πιηθψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

δπλακηθΪ ζηελ αγνξΪ. Ήδε ζηε Ρσζέα παξνπζηΪδεηαη Ϋιιεηςε 

νξηζκΫλσλ δνκηθψλ πιηθψλ θαζψο ε παξαγσγά θαη νη εηζαγσγΫο δελ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε δάηεζε, φπσο γηα παξΪδεηγκα γηα  ηζηκΫλην. 

 

ΠξννπηηθΫο δηαλνέγνληαη θαη κε ηε δηνξγΪλσζε ην 2014 ησλ 

Υεηκεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζην Sochi, δεδνκΫλνπ φηη ε Ρσζηθά 

Οκνζπνλδέα αλακΫλεηαη λα επελδχζεη πεξέπνπ $12 δηο  γηα Ϋξγα 

ππνδνκψλ, ζηα νπνέα ζα ππΪξρεη ζπκκεηνρά θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ.  

ΛακβΪλνληαο δε ππ‟ φςηλ  θαη ηελ εκπεηξέα ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ κε 

ηε δηνξγΪλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Αζάλα 2004 ζα πξΫπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξνζπΪζεηεο νχησο ψζηε ε ρψξα καο λα ζπκκεηΫρεη, 

αθφκε θαη κε κηθξφ κεξέδην αγνξΪο, ζε θαηαζθεπά Ϋξγσλ ά πξνκάζεηεο 

δνκηθψλ πιηθψλ. ΔπηπιΫνλ, ζην πιαέζην ηεο γεληθφηεξεο αλαβΪζκηζεο 

ηεο πεξηνράο, πνπ απνηειεέ ην ζεκαληηθφηεξν ζΫξεηξν ηεο Ρσζέαο ζηνλ 

Δχμεηλν Πφλην, επθαηξέεο εκθαλέδνληαη επέζεο ζηελ θαηαζθεπά θαη 
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αλαθαηαζθεπά μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ Ϋξγσλ 

θαζψο θαη γεληθφηεξεο βειηέσζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο. 

3.2.7  Γπλαηφηεηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ 

κεηαθνξψλ 

Γπλαηφηεηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζέαο δηαθαέλνληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ 

νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ζαιΪζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πξνο 

φθεινο θαη ησλ Διιάλσλ κεηαθνξΫσλ, ΟΔ, αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επέζεο ζα κπνξνχζε λα 

απμεζεέ ε ξνά Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πξνο ηελ ΔιιΪδα.  

Πξφθιεζε απνηειεέ ε ζπλεξγαζέα ησλ δχν ρσξψλ ζηελ πξνψζεζε θαη 

πινπνέεζε δχν ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ ππνδνκάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρά 

ηνπ Δπμεέλνπ Πφληνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Οδηθνχ 

Γαθηπιένπ Δπμεέλνπ Πφληνπ (Black Sea Ring Highway) θαη ηελ 

αλΪπηπμε ησλ Θαιαζζέσλ Γηαδξφκσλ (Motorways of the Sea in the 

BSEC region). Καη ηα δχν Ϋξγα απνθαζέζζεθαλ ζην πιαέζην ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο Δπμεέλνπ Πφληνπ.  

Ζ ρψξα, κΫζα θαη απφ ηελ ηδηφηεηΪ ηεο σο θξΪηνο-κΫινο ηεο ΔΔ Ϋρεη 

δειψζεη ηελ εηνηκφηεηΪ ηεο λα δηαδξακαηέζεη ζεκαληηθφ ξφιν κε 

ζπγθεθξηκΫλεο πξσηνβνπιέεο ηεο ζηελ πινπνέεζά ζπλεξγαζηψλ 

ΔιιΪδνο- Ρσζέαο ζηνπο  αθφινπζνπο ηνκεέο : 

 πλεξγαζέα ησλ Κνηλνβνπιέσλ ΔιιΪδαο- Ρσζέαο. 

 πλεξγαζέα ζηνλ ΣνκΫα ΑζθΪιεηαο ΔιιΪδνο- Ρσζέαο. 

 πλεξγαζέα ΔιιΪδνο- Ρσζέαο ζηα ΒαιθΪληα. 

 ΠνιηηηζηηθΫο  θαη πνιηηηθΫο ζρΫζεηο 

 ηΪζε Ρσζέαο επέ Διιεληθψλ ΘεκΪησλ 

 ηΪζε ΔιιΪδνο επέ Ρσζηθψλ ΘεκΪησλ 

 Οηθνλνκηθά, Δκπνξηθά, Ναπηηιηαθά θαη Σνπξηζηηθά πλεξγαζέα 

ΔιιΪδνο- Ρσζέαο. 
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ΜεηΪ ινηπφλ ηε κηθξά πεξηγξαθά  ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκΪησλ 

ηεο ζεκεξηλάο Ρσζέαο ζρεηηθΪ κε ηηο πνιηηηζκηθΫο, ηηο πνιηηηθΫο,  ηηο 

νηθνλνκηθΫο αιιαγΫο  θαη ηε δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ΔιιΪδαο θαη Ρσζέαο θαη ησλ  επλντθψλ εμειέμεσλ ζηηο δηκεξεέο 

ζρΫζεηο κε ππνγξαθΫο ζπκθσληψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκΫα  ε ΔιιΪδα 

αλακΫλεη λα Ϋρεη ζεκαληηθΫο θαη ζεηηθΫο εμειέμεηο θαη ζηνλ ηνκΫα 

ηνπξηζκνχ θαηΪ ηελ δχζθνιε απηά πεξένδν ηεο δηεζλνχο θξέζεο. ην 

επφκελν θεθΪιαην πνπ αθνινπζεέ γΫλεηαη κηα γεληθά επηζθφπεζε ηνπ 

αλαδπφκελνπ  ξψζηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ δηεζλψο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:   

4.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ    

απνηειεζκάησλ ησλ  εξεπλώλ  σο πξνο  

πξνηηκήζεηο ξώζσλ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα  

θαη ζε άιιεο ρώξεο αληαγσληζηηθνύ  

πξννξηζκνύ.  

  

4.1.1     ηφρνη ηεο  Ϋξεπλαο (CASE STUDY) {
2
} 

Ζ Ϋξεπλα πνπ δηεμάρζεηε  απφ επηηειεέο ξσζηθψλ ηνπξηζηηθψλ θαη  

ηαμηδησηηθψλ γξαθεέσλ  θαη Tour  Operators απεπζχλνληαλ επέζεο θαη  

ζε Ρψζνπο ηνπξέζηεο πνπ εέραλ (ά δελ εέραλ) επηζθεθζεέ  ηελ ΔιιΪδα 

(θαη ηελ Υαιθηδηθά εηδηθφηεξα), πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζνχλ  ηα 

ελδηαθΫξνληα ησλ Ρψζσλ θαη νη πξνηηκάζεηο  ησλ σο ρψξαο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, απφ ηελ Ϋξεπλα επηδηψρζεθε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ππνηηζΫκελα δπλαηΪ αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηα 

αδχλαηα ζεκεέα ηνπ ηαμηδηνχ ζηελ ΔιιΪδα σο πξνο: 

 

 ην επέπεδν πιεξνθφξεζεο  πνπ Ϋρνπλ νη Ρψζνη ηνπξέζηεο γηα ηελ 

ΔιιΪδα,  

 ηελ  εηθφλα πνπ Ϋρνπλ γηα ηελ ΔιιΪδα γεληθΪ,  

 ηηο πξνζδνθέεο ηνπο ζε φηη αθνξΪ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ,  

 ηε ζπκπεξηθνξΪ ηαμηδηνχ ηνπο, θαη  

 ην επέπεδν ηθαλνπνέεζεο ησλ ηνπξηζηψλ παξειζφληνο απφ ηα 

πξντφληα ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα ζε ζχγθξηζε κε Ϊιινπο 

αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο.  
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Πην ζπγθεθξηκΫλα ε Ϋξεπλα επηδέσμε ζην λα πεηχρεη ηνπο αθφινπζνπο  

ζηφρνπο:  

 Να κεηξεζεέ ε αληέιεςε πνπ Ϋρνπλ νη Ρψζνη  ηνπξέζηεο γηα ηελ  

ΔιιΪδα.  

 Να πξνζδηνξηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη νη πξνηηκάζεηο ησλ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ . 

 Να  εξεπλεζνχλ ζηα θέλεηξα ηαμηδηνχ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ..  

 Να  πξνζδηνξηζηεέ ην επέπεδν ηθαλνπνέεζεο ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ  γηα ηα πξντφληα ηνπξηζκνχ  ζηελ ΔιιΪδα .  

 Να εξεπλάζεη ην επέπεδν ελδηαθΫξνληνο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ 

γηα ηελ ΔιιΪδα  θαη ηηο πεγΫο πιεξνθνξηψλ . 

 Να  ζπγθξέλεη ην επέπεδν ηθαλνπνέεζεο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηα 

πξντφληα ηνπξηζκνχ κε αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο 

εέλαη: ε Σνπξθέα , ε Αέγππηνο,  Βνπιγαξέα,  Ηζπαλέα, θαη  Ηηαιέα 

θ.α. 

 Να θαζνξέζεη ηνπο βαζηθνχο παξΪγνληεο, ηηο απεηιΫο θαη ηηο 

επθαηξέεο επηηπρέαο γηα ηελ ειιεληθά βηνκεραλέα ηνπξηζκνχ ζε 

ζρΫζε κε ηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο  

 Να θαζνξέζεη ηνπο ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο παξΪγνληεο ζηελ 

αλΪπηπμε ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα.   

 Να πξνβιΫςεη ηελ ηνπξηζηηθά δάηεζε ζηελ ΔιιΪδα απφ ηελ 

Ρσζέα. 

 

Σα ζεκεέα απηάο ηεο Ϋξεπλαο επηθεληξψζεθαλ ζην λα  δηαπηζησζεέ ην 

επέπεδν ζπλεηδεηνπνέεζεο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ σο πξνο ηα ζΫξεηξα  

ηεο Υαιθηδηθάο θαη ε εηθφλα  πνπ Ϋρνπλ γηα ηελ ΔιιΪδα γεληθΪ θαη ηελ 

Υαιθηδηθά εηδηθφηεξα, ηηο πξνζδνθέεο ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  θαη ηελ  ζπκπεξηθνξΪ ησλ 

ηαμηδησηηθψλ  ππεξεζηψλ, θαζψο επέζεο θαη ην επέπεδν ηθαλνπνέεζεο 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ απφ ηαμέδηα  παξειζφλησλ εηψλ ζηελ Υαιθηδηθά  
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θαη ζηελ ΔιιΪδα ζε ζχγθξηζε κε Ϊιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

Έηζη ινηπφλ ε κειΫηε εμΫηαζε ηηο ππνζΫζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ 

ΔιιΪδα θαη πξνζπΪζεζε λα απνδεέμεη ζπγθεθξηκΫλα, εΪλ νη Ρψζνη 

ηνπξέζηεο εέλαη κηα απμαλφκελε νκΪδα-ζηφρνο γηα ηνπο θνξεέο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηνλ   ειιεληθφ ηνπξηζκφ. ΔμΪιινπ,  εμΫηαζε ε κειΫηε,  

εΪλ ε ΔιιΪδα γεληθΪ θαη  ε Υαιθηδηθά  εηδηθφηεξα Ϋρνπλ ηα ζπγθξηηηθΪ 

αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπο θαηαζηάζνπλ 

ειθπζηηθνχο ζε ζρΫζε κε Ϊιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. ηελ 

πξνζπΪζεηα απηά ε ΔιιΪδα   ζπγθξέζεθε κε Ϊιινπο πξννξηζκνχο 

ηαμηδηνχ θαη ζπγθεθξηκΫλα κε ρψξεο  φπσο:  ε Σνπξθέα,  ε Αέγππηνο,  ε 

Βνπιγαξέα,  ε Ηηαιέα, θαη  ε Ηζπαλέα   πξνθεηκΫλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ηα κνλαδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηα αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηΪ 

ηεο{
2
}.  

 

Ζ Ϋξεπλα επηδέσμε  λα πξνζδηνξέζεη ηα αδχλαηα θαη ηζρπξΪ ζεκεέα ηεο 

ειιεληθάο  βηνκεραλέαο ηνπξηζκνχ, ηα νπνέα  βαζέζηεθαλ  ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπΫδνπ ηθαλνπνέεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηα πξντφληα 

ηνπξηζκνχ θαη ηνλ πηζηφ  ηνπο πξννξηζκφ. Ζ Ϋξεπλα ζηφρεςε, επνκΫλσο,  

ζηελ αλαθΪιπςε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο 

απεηιΫο θαη ηηο επθαηξέεο επηηπρέαο ηεο ειιεληθάο βηνκεραλέαο 

ηνπξηζκνχ ζε φηη αθνξΪ  ηνπο Ρψζνπο  ηνπξέζηεο.  

 

Σα ππνηηζΫκελα ζπκπεξΪζκαηα απφ ηΫηνηνπ εέδνπο  Ϋξεπλεο, νη νπνέεο  

ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκΪησλ σο 

πξνο  ηα αδχλαηα ζεκεέα ησλ ζΫξεηξσλ απφ ηαμέδηα ζηε Υαιθηδηθά  θαη 

ζηελ ΔιιΪδα γεληθφηεξα θξέλεηαη ζθφπηκν λα ιακβΪλνληαη ππφςε απφ 

ππεχζπλνπο θνξεέο, φπσο ν ΔΟΣ θ.α., πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη ζσζηά 

πξνβνιά ηεο ΔιιΪδαο κε θαιιέηεξε ελεκΫξσζε θαη πην απνηειεζκαηηθφ 

marketing ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη  ειιεληθνέ πξννξηζκνέ γηα ηνπο 

Ρψζνπο ηνπξέζηεο ζηελ πιΫνλ θνξπθαέα ζΫζε.  
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4.1.2    Οη ππνζΫζεηο  ηνπ εξσηεκαηνινγένπ  ηεο Ϋξεπλαο  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Ϋξεπλαο  πεξηεέρε ηηο αθφινπζεο ππνζΫζεηο{
2
}: 

 

Ho: Οη ξψζνη ηνπξέζηεο δελ ππφζρνληαη ηελ νκΪδα πειαηψλ ιφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ αξηζκνχ θαη ηεο πςειάο δχλακεο εμφδσλ ηνπο  

H1: Οη ξψζνη ηνπξέζηεο ππφζρνληαη ηελ νκΪδα πειαηψλ ιφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ αξηζκνχ θαη ηεο πςειάο δχλακεο εμφδσλ ηνπο  

 

Ho: Γελ ππΪξρνπλ αξθεηΫο πιεξνθνξέεο γηα ηα ζΫξεηξα  ζηελ ΔιιΪδα 

δηαζΫζηκα γηα ηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο. ΤπΪξρεη κηα αλΪγθε γηα ηηο 

πξφζζεηεο εκπνξηθΫο ζηξαηεγηθΫο πξνθεηκΫλνπ λα πξναρζεέ 

ΔιιΪδα σο πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ  απφ ηε Ρσζέα.  

H2: ΤπΪξρνπλ αξθεηΫο πιεξνθνξέεο γηα ηα ζΫξεηξα ηεο  ΔιιΪδαο 

δηαζΫζηκα γηα ηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο. Γελ ππΪξρεη θακέα αλΪγθε 

γηα πξφζζεηεο εκπνξηθΫο ζηξαηεγηθΫο πξνθεηκΫλνπ λα πξναρζεέ 

ΔιιΪδα σο πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ  ζηε Ρσζέα.  

Ho:  ΔιιΪδα   γεληθΪ θαη εηδηθφηεξα νη δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο θαη ηα 

λεζηΪ ηεο δελ  Ϋρσ θαλΫλα ζπγθξηηηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλΫθηεκα πνπ ηελ θαζηζηΪ  ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

ζε ζρΫζε κε Ϊιινπο πξννξηζκνχο.  

H3:  ΔιιΪδα   γεληθΪ θαη εηδηθφηεξα νη δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο θαη ηα 

λεζηΪ ηεο Ϋρνπλ  ζπγθξηηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα πνπ ηελ 

θαζηζηΪ  ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζε ζρΫζε κε Ϊιινπο 

πξννξηζκνχο. 

 

 

 

 

 



 
111 

4.1.3  MΫζνδνη  ζπιινγάο θαη αλΪιπζεο ησλ ζηνηρεέσλ ηεο 

Ϋξεπλαο  

 

Σν δεέγκα γηα απηάλ ηελ Ϋξεπλα απνηειεέηαη απφ 221 ζπκκεηΫρνληεο (Ν 

= 221), εθ ησλ νπνέσλ νη 167 άηαλ Ρψζνη ηνπξέζηεο κε ά ρσξέο  

πξνεγνχκελε εκπεηξέα ηαμηδηνχ  ζηελ ΔιιΪδα, θαη 54 άηαλ δηεπζπληΫο 

ηαμηδησηηθψλ  γξαθεέσλ. φπνπ 22,4%  άηαλ Ϊλδξεο θαη  77,6% γπλαέθεο.  

Οη ελαγφκελνη δηαηξΫζεθαλ ζε Ϋμη νκΪδεο ειηθηψλ: 

 38,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ άηαλ κεηαμχ 15 θαη 25,  

 38,3% κεηαμχ 26 θαη 35,  

 13,6% κεηαμχ 36 θαη 45,  

 8,6% κεηαμχ 46 θαη 55, θαη ζην πνιχ αζάκαλην πνζνζηφ   

 0,6%– δχν νκΪδεο ειηθέαο απφ 56 to 65 and 66 to 75    

 

ΔπηπιΫνλ, πξνζδηνξέζηεθε ε νηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ζρεδφλ νη κηζνέ απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο (47,5 %) άηαλ ειεχζεξνη  θαη νη ππφινηπνη  (45,1 %) ηνπο 

άηαλ παληξεκΫλνη. Έλα   6,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ άηαλ δηαδεπγκΫλνη 

θαη ην 1,2% ράξεο.  

 

ζνλ αθνξΪ ζηελ εθπαέδεπζε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο(άηνη ην 70,4 %) εέραλ παλεπηζηεκηαθΫο ζπνπδΫο, ην 

22,8% πξνΫξρνληαλ απφ ηερληθΪ ζρνιεέα θαη  κφλν ην 6,8%  απφ ιχθεην.  

 

Οη ζπκκεηΫρνληεο δηαηξΫζεθαλ  επέζεο θαη ζε εηζνδεκαηηθΫο θαηεγνξέεο. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα,  ην 5,5% απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο βξΫζεθαλ λα εέλαη  

ρακεινχ εηζνδάκαηνο, ην  83,4% - κεζαέαο εηζνδεκαηηθάο ηΪμεο θαη  ην  

ππφινηπν 11%  αλάθε ζηελ θαηεγνξέα πςεινχ εηζνδάκαηνο.   

 

ηα πιαέζηα ηεο Ϋξεπλαο{
2
}αλαιχζεθε επνκΫλσο θαη ε  επηξξνά ησλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε ειηθέα, ην γΫλνο, ε νηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε, ε 

θαηνηθέα, ην εηζνδεκαηηθφ επέπεδν, θαζψο επέζεο θαη ε πξνεγνχκελε 

εκπεηξέα ηαμηδηνχ.  
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χκθσλα κε ηνπο Mick Finn θ.α. (2000), νη Ϋξεπλεο κπνξνχλ λα εέλαη 

θαη πεξηγξαθηθΫο θαη αλαιπηηθΫο. Ο ζθνπφο φκσο  εέλαη λα ιακβΪλνληαη  

αμηφπηζηα θαη Ϋγθπξα ζηνηρεέα φζνλ αθνξΪ ην εξεπλψκελν ζΫκα. Ζ 

εμεηαδφκελε Ϋξεπλα{
2
} εέλαη θαη πεξηγξαθηθά θαη αλαιπηηθά. Δέλαη 

πεξηγξαθηθά επεηδά Ϋρεη σο ζθνπφ λα πξνζδηνξέζεη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ κηαο ησλ δηεπθξηληζκΫλσλ – νκΪδαο-ζηφρνπ. Δέλαη 

επέζεο αλαιπηηθά επεηδά επηδηψθεη ηηο εμεγάζεηο γηα ηα δηαθνξεηηθΪ 

επέπεδα ηθαλνπνέεζεο απφ ηα έδηα πξντφληα ηνπξηζκνχ πνπ παξΫρνληαη 

απφ ηελ ΔιιΪδα σο πξννξηζκφ. Αλαιχεη επέζεο ηνλ ηνπξηζκφ  ζηελ 

ΔιιΪδα   ζε ζχγθξηζε κε Ϊιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο.  

Tα πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ζηνηρεέα Ϋρνπλ ζπγθεληξσζεέ γηα ηε κειΫηε 

απφ Ϋλαλ ζπλδπαζκφ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνβΪζκησλ ηχπσλ 

ζηνηρεέσλ.  Σν ινγηζκηθφ Statgraphic ρξεζηκνπνηάζεθε πξνθεηκΫλνπ λα  

επηιεγεέ θαη λα παξαζρεζεέ ζην ηΫινο κηα αλΪιπζε κε  κεηξάζηκν ηνλ  

κΫζν φξν ησλ απνηειεζκΪησλ{
2
}.  

Οη απαληάζεηο πνπ ζπιιΫρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα 

δηΪθνξα   Ϊιια ζρφιηα Ϋρνπλ ζπλνςηζηεέ ζε Ϋλα βηβιέν κε θψδηθεο 

(codebook), φπνπ  αληηζηνηράζεθαλ απηΪ κε βΪζε ηηο  απαληάζεηο πνπ 

ζπιιΫρζεθαλ ζην  θΪζε ζΫκα ηνπ εξσηεκαηνινγένπ.   

Με ηε βνάζεηα ηνπ codebook νη πιεξνθνξέεο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

θνξηψζεθαλ ζην ινγηζκηθφ SPSS γηα ηελ πεξαηηΫξσ αλΪιπζε θαη ηελ 

εξκελεέα.  

Σν ινγηζκηθφ SPSS Ϋρεη επηιερηεέ γηα ηελ αλΪιπζε πξνθεηκΫλνπ λα 

παξαζρεζεέ ην αθξηβΫο θαη κεηξάζηκν απνηΫιεζκα ζην ηΫινο. πσο άδε 

ιΫρζεθε  ην πξφγξακκα απηφ Ϋρεη επηιερηεέ επεηδά δέδεη Ϋλαλ θαηΪιιειν 

κΫζν φξν αλΪιπζεο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρεέσλ. 

ΔμΪιινπ, ην ANOVA θαη ε η-δνθηκά Ϋρνπλ εθαξκνζηεέ γηα λα 

δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ νκΪδσλ θαη ησλ ακνηβαέσλ 

ζρΫζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Δπέζεο, ε ζπρλφηεηα, νη 

πεξηγξαθηθΫο ζηαηηζηηθΫο θαη ε δηαγψληα ηαμηλφκεζε ζε πέλαθα 
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αμηνπνηάζεθαλ, πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθΪ 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαιχζεθαλ ρσξηζηΪ.   

 

Ζ πεξηγξαθηθά Ϋξεπλα πινπνηάζεθε κΫζσ ηεο ζπκπιάξσζεο  221 

εξσηεκαηνινγέσλ φπνπ απνηππψζεθαλ νη  απφςεηο απφ ξψζνπο  

ηνπξέζηεο, θαη δηεπζπληΫο γξαθεέσλ ηαμηδηψλ ζηε Ρσζέα θαη ζηελ 

ΔιιΪδα. ΠνιιΪ φκσο ζηνηρεέα ζπιιΫρηεθαλ επέζεο θαη απφ θεέκελα κε 

ζρφιηα ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην ηαμέδη ηνπο πνπ δεκνζηεχζεθαλ  ζηελ 

ηζηνζειέδα  www.tury.ru ηνπ ξσζηθνχ θφξνπκ γηα ηαμέδηα  ηνπο ζηελ 

ΔιιΪδα θαη Ϊιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο.  

 

ηε ζπλΫρεηα πξνθεηκΫλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Ϋξεπλα{
2
} φια 

απηΪ ηα ζηνηρεέα πνπ ζπιιΫρηεθαλ απφ δηαθνξεηηθΫο πεγΫο ρξεηΪζηεθε, 

(ζχκθσλα  κε ηνπο Marshall and  Rossman, ζην Este et al, ην 1998) λα 

γέλεη πνηνηηθά αλΪιπζε, ε νπνέα ζεσξάζεθε σο ε πιΫνλ θαηΪιιειε 

πξνζΫγγηζε, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη ε επεμεξγαζέα  ησλ ηφζσλ  

πνηθηιφκνξθσλ  ζηνηρεέσλ πνπ ζπιιΫρζεθαλ απφ δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο-

ζηφρνο ηνπξηζηψλ, απφ ην  παξφλ, απφ ην παξειζφλ θαη απφ νκΪδα 

Ρψζσλ πνιηηψλ πνπ πηζαλφλ ζα  γέλνπλ ηνπξέζηεο ζην κΫιινλ. 

 

πσο άδε ιΫρζεθε, ζηνηρεέα ζπιιΫρηεθαλ επέζεο απφ δηεπζπληΫο ησλ 

ξσζηθψλ θαη ειιεληθψλ ηαμηδησηηθψλ γξαθεέσλ. Ζ πνηνηηθά αλΪιπζε 

ζηνηρεέσλ ησλ ζρνιέσλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ  ζηΪιζεθαλ κε E-mail ζην 

www.tury.ru, Ϋγηλε κε βΪζε ηα ζπκπιεξσκΫλα εξσηεκαηνιφγηα ησλ 

ξψζσλ ηνπξηζηψλ πνπ ηαμέδεςαλ ζηε Υαιθηδηθά  ά ζηελ ΔιιΪδα 

γεληθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκΫλα ε αλΪιπζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ελφο 

θεηκΫλνπ ζε αξηζκεηηθΫο κεηαβιεηΫο ηεο πνζνηηθάο αλΪιπζεο ησλ 

ζηνηρεέσλ βαζέζηεθε ζηηο πξν-θαηαζθεπαζκΫλεο κνλΪδεο 

θσδηθνπνέεζεο, φπνπ ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε  ηα ζηνηρεέα 

θεηκΫλσλ(απφ ζρφιηα ησλ ηνπξηζηψλ) πεξηνξέζηεθαλ   κφλν  ζηηο 

θαηεγνξέεο  νη νπνέεο  κπνξνχζαλ  λα  ζπγθξηζνχλ  θαη ζηαηηζηηθΪ.  

 

http://www.tury.ru/
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4.1.4   ΟκΪδεο-ζηφρνη  ηεο Ϋξεπλαο θαη κΫζνδνη  επηινγάο ησλ 

δεηγκΪησλ  

 

πσο άδε ιΫρζεθε, νη νκΪδεο-ζηφρνη πνπ θαζνξέζηεθαλ γηα ην 

εξεπλεηηθφ απηφ πξφγξακκα εέλαη Ρψζνη πνιέηεο θαη δηεπζπληΫο 

γξαθεέσλ ηαμηδηψλ.   

 

Ζ πξψηε νκΪδα ππνδηαηξεέηαη ζηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο πνπ Ϋρνπλ 

επηζθεθηεέ άδε ηελ ΔιιΪδα, ηνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο ζε Ϊιινπο  

πξννξηζκνχο ηνπξηζκνχ αληαγσληζηηθνχο ζηελ ΔιιΪδα, θαη ηνπο 

Ρψζνπο εθεέλνπο επέζεο  πνπ δελ Ϋρνπλ ηελ εκπεηξέα ηαμηδηνχ αιιΪ ζα 

άζειαλ λα  ηαμηδΫςνπλ γη απηφ θαη ζεσξνχληαη ζηελ Ϋξεπλα  

ελδερφκελνη ηνπξέζηεο.   

 

Ζ δεχηεξε νκΪδα-ζηφρνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο δηαηξεέηαη ζηα 

ειιεληθΪ γξαθεέα ηαμηδηψλ απφ Θεζζαινλέθε πνπ εζηηΪδνληαη  ζηνπο 

Ρψζνπο ηνπξέζηεο, θαη ηα ξσζηθΪ γξαθεέα ηαμηδηψλ απφ ηα δηαθνξεηηθΪ 

κΫξε ηεο ρψξαο  δειαδά απφ ηε  Μφζρα, ηελ Αγέα Πεηξνχπνιε θαη απφ 

επαξρηαθΫο πφιεηο.   

 

Σν δεέγκα γηα ηελ πξψηε νκΪδα-ζηφρν Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεηγκαηνιεςέα ρηνληψλ(snowball), ελψ γηα ηνπο 

δηεπζπληΫο γξαθεέσλ ηαμηδηψλ Ϋρεη  εθαξκνζηεέ  ε κΫζνδνο ηνπ 

ζθφπηκνπ δεέγκαηνο (purposive-sampling)   

 

Ζ δεηγκαηνιεςέα ρηνληψλ γηα ηελ νκΪδα-ζηφρν ηνπξηζηψλ επηιΫρηεθε 

επεηδά νη ζπκκεηΫρνληεο ηεο Ϋξεπλαο εέλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ. 

Δλψ ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεπηηθά κΫζνδνο εθαξκφζηεθε ζηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ησλ δηεπζπληψλ γξαθεέσλ ηαμηδηψλ επεηδά ζεσξάζεθε 

απηφ  φηη ην δεέγκα απηφ ζα επηηχγραλε  ηνπο ζηφρνπο ηεο Ϋξεπλαο, αλ 

θαη δελ εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ  γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ.   
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Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ  δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο-ζηφρσλ άηαλ  λα 

επηηεπρζνχλ ηα αληηθεηκεληθφηεξα απνηειΫζκαηα θαη λα ζπγθξηζνχλ νη 

απφςεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκΪδσλ θαη φρη κφλν νη δηαθνξΫο κΫζα ζηελ 

έδηα νκΪδα-ζηφρνο. 

 

4.2 Αλάιπζε  ησλ   απνηειεζκάησλ έξεπλαο case study 

σο πξνο πξνηηκήζεηο ησλ Ρώζσλ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα 

θαη ζε άιιεο  ρώξεο αληαγσληζηηθνύ πξννξηζκνύ{
2
}  

 

4.2.1  πλνπηηθά παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο 

ζηαηηζηηθάο Ϋξεπλαο  θαη ησλ       παξαγφλησλ  

πξνζΫιθπζεο Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε 

Ϊιιεο  ρψξεο  αληαγσληζηηθνχ πξννξηζκνχ  

 

Ζ αλΪιπζε  ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο Ϋρεη πξνζνκνησζεέ  κε ην 

Statgraphic πξνθεηκΫλνπ λα θαλεέ, εΪλ νη Ρψζνη  ηνπξέζηεο εέλαη 

ειθπζηηθά  νκΪδα-ζηφρνο γηα ηα ειιεληθΪ  ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα θαη 

πξαθηνξεέα θαζψο επέζεο  θαη γηα θνξεέο φπσο ΔΟΣ, Τπνπξγεέν 

Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηπμεο, θιπ. θαη λα  εξεπλεζεέ ην φιν απνηΫιεζκα 

γχξσ απφ ην   ηαμέδη ηνπο, ζε φηη αθνξΪ: 

 ηελ εηθφλα πνπ ζρεκΪηηζαλ  απφ ην ηαμέδη  πξννξηζκνχ,  

 ηηο πεγΫο πιεξνθνξηψλ  πνπ εέραλ γηα ηελ ΔιιΪδα,  

 ην ιφγσ γηα ηνλ νπνένλ ηαμέδεςαλ ζηελ ΔιιΪδα,  

 ηνπο παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ επηινγά πξννξηζκνχ,  

 ην επέπεδν ηθαλνπνέεζεο ησλ ηνπξηζηψλ  απφ ηα ηνπξηζηηθΪ 

πξντφληα θαη   

 ηηο ππεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη ζηελ ΔιιΪδα, θαη ηελ πέζηε  ηνπο 

ζηνλ πξννξηζκφ. 
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ΔπηπιΫνλ, ν ζηφρνο ηεο αλΪιπζεο άηαλ λα αμηνινγεζνχλ ηα ζπγθξηηηθΪ 

αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα ηνπ πξννξηζκνχ ηνπξηζκνχ πνπ κπνξνχλ 

λα ηνπο θαηαζηάζνπλ ειθπζηηθνχο ζε ζρΫζε κε Ϊιινπο πξννξηζκνχο 

ηνπξηζκνχ, θαζψο επέζεο θαη ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεΪδνπλ ηελ αλΪπηπμε ηνπξηζκνχ  ζηελ ΔιιΪδα. 

4.2.2   Αμηνινγάζεηο ησλ ππαιιάισλ ησλ ξσζηθψλ γξαθεέσλ 

ηαμηδηψλ θαη ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  

 

Ζ πξψηε αμηνιφγεζε κε βΪζε ηε κειΫηε (CASE STUDY){
2
} γηα ηελ 

ΔιιΪδα θαη ηε Υαιθηδηθά εηδηθφηεξα, Ϋγηλε γηα ηελ εηθφλα γεληθΪ πνπ 

Ϋρνπλ ζρεκαηέζεη νη ππΪιιεινη γξαθεέσλ ηαμηδηψλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ 

– πξαθηφξσλ  πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε ηελ ΔιιΪδα θαη νη Ρψζνη ηνπξέζηεο 

πνπ επηζθεχηεθαλ ά ελδΫρεηαη λα επηζθεθηνχλ ηελ ΔιιΪδα σο πξνο ηα 

αθφινπζα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα:  

 Ήιηνο θαη ζΪιαζζα 

 Ηζηνξέα 

 ΜεζνγεηαθΪ πηΪηα  

 Γνχλεο  

 Μπαξ θαη εζηηαηφξηα  

 ΑγνξΫο 

 Μφδα  

 Αζιεηηζκφο 

Σν ΓηΪγξακκα 22, θαησηΫξσ δεέρλεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ Ϋθαλαλ  νη 

ππΪιιεινη ησλ ξσζηθψλ γξαθεέσλ ηαμηδηψλ, ελψ ην ΓηΪγξακκα 23 

δεέρλεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ Ϋθαλαλ νη Ρψζνη ηνπξέζηεο.  
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ΓηΪγξακκα 22: Αμηνιφγεζε ησλ ππΪιιεισλ ησλ ξσζηθψλ γξαθεέσλ  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

ΓηΪγξακκα 23: Αμηνιφγεζε πνπ Ϋθαλαλ  νη Ρψζνη ηνπξέζηεο 

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

Οη απαληάζεηο ησλ δχν απηψλ νκΪδσλ ζε φηη αθνξΪ ηηο 

αμηνινγάζεηο  ησλ γηα ην θαζΫλα απφ ηα βαζηθΪ απηΪ  

ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ  κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα ηαμηδΫςεη  ζπλνςέδνληαη σο πξνο ηνλ  κΫζν 

φξν ζην βαζκφ πνπ Ϋδσζαλ νη νκΪδεο πνπ επΫιεμε ε Ϋξεπλα 

ζηνλ Πέλαθα 19 πνπ αθνινπζεέ: 
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ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 

Γνχλεο             

Sports 

Bars and Restaurants  

ΑΓΟΡΔ 

ΜΟΓΑ 
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Πέλαθαο  19:  Βαζκνινγέα (θαηΪ  κΫζν φξν)  γηα ηελ εηθφλα ηεο 

ΔιιΪδαο 

Αμηνιφγεζε βαζηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκΪησλ γηα ηεο 

ρψξαο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθΫξνληνο γηα ηνπο 

Ρψζνπο   

Βαζκνινγέα (θαηΪ  κΫζν φξν)  γηα ηελ 

εηθφλα ηεο ΔιιΪδαο απφ:  

ΤπΪιιεινπ

ο ησλ  

ξσζηθψλ 

γξαθεέσλ 

ηαμηδηψλ 

Ρψζνπο  

ηνπξέζηε

ο 

 Ήιηνο θαη 

ζΪιαζζα 

4.58 4.60 

 Ηζηνξέα 4.42 4.60 

 ΜεζνγεηαθΪ 

πηΪηα 

3.88 3.55 

 Γνχλεο 3.85 3.19 

 Μπαξ θαη 

εζηηαηφξηα 

3.08 2.70 

 ΑγνξΫο 2.96 2.62 

 Μφδα 2.58 1.98 

 Αζιεηηζκφο 2.54 2.76 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

 

Με βΪζε ινηπφλ ηα απνηειΫζκαηα απηΪ ηεο Ϋξεπλαο κπνξεέ θαλεέο  λα 

θαηαιάμεη ζην ζπκπΫξαζκα, φηη  ε ΔιιΪδα   ζπλδΫεηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ 

«άιηνο θαη ζΪιαζζα» θαζψο επέζεο θαη ηελ ηζηνξέα ηεο θαη ηνπο κχζνπο 

ηεο γηα ηνπο Ρψζνπο. Ο  αζιεηηθφο ηνπξηζκφο εέλαη κηα θαηεγνξέα  πνπ 

βαζκνινγάζεθε πςειφηεξα απφ ηνπο ηνπξέζηεο απ' φηη απφ ηνπο 

ηαμηδησηηθνχο πξΪθηνξεο κε απνηΫιεζκα λα βξέζθεηαη κε θαιχηεξε 

βαζκνινγέα  απφ ηα εζηηαηφξηα, ηηο αγνξΫο, θαη ηελ κφδα, ελψ ζηελ 

πεξέπησζε ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

θαηΫβαιε ηελ ηειεπηαέα ζΫζε. 
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4.2.3   ΠαξΪγνληεο πνπ θαζνξέδνπλ ηελ εηθφλα πξννξηζκνχ 

 

Ζ εηθφλα πξννξηζκνχ δηακνξθψλεηαη κε ηε ζπγθΫληξσζε πιεξνθνξηψλ 

γηα Ϋλαλ πξννξηζκφ απφ ηηο δηΪθνξεο πεγΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ (Leisen, 2001). χκθσλα κε ηνπο Tasci θαη Kozak (2006) ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα επεξεαζηεέ απφ ηηο πξνσζεηηθΫο 

πιεξνθνξέεο απφ ηνλ πξννξηζκφ, ηα κΫζα εηδάζεσλ θαζψο επέζεο θαη 

πνιινχο Ϊιινπο παξΪγνληεο.  

Ζ νηθεηφηεηα κε Ϋλαλ πξννξηζκφ (Milman θαη Pizam, 1995), εκπεηξέα 

ζηνλ πξννξηζκφ εέλαη κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεΪζνπλ ηελ αληέιεςε θαη ηελ εηθφλα πνπ νη ηνπξέζηεο Ϋρνπλ ελφο 

πξννξηζκνχ θαη ηξνπνπνηνχλ ηελ αξρηθά εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ (Chon 

θαη Olsen, 1991 Etchner θαη Ritchie, 1991 Fakeye θαη Crompton, 1991 

Ross, 1993 ). Ζ ζεκαζέα ηεο εκπεηξέαο ηνπ ηαμηδηνχ Ϋρεη ζπδεηεζεέ απφ 

πνιινχο εξεπλεηΫο. Δέλαη ζεκαληηθφ λα γέλνπλ θαηαλνεηΫο νη εηθφλεο 

πνπ νη πηζαλνέ ηνπξέζηεο εέραλ άδε γηα ηνλ πξννξηζκφ επεηδά κπνξεέ λα 

βνεζάζεη ζηελ αλΪπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζΫζεο θαη ηε δηακφξθσζε 

γλψκεο θαη αλαιφγσο λα αιιΪμνπλ απηΫο ηηο εηθφλεο.  

Ο πέλαθαο 20 πνπ αθνινπζεέ δεέρλεη ην κΫζν φξν ηεο βαζκνινγέαο πνπ 

ππνινγέζηεθε απφ ηηο απαληάζεηο πνπ εέραλ επηζπεπηεέ θαηΪ ην 

παξειζφλ ηελ  ΔιιΪδα θαη απφ απαληάζεηο  ξψζσλ ηνπξηζηψλ πνπ δελ 

επηζπεχηεθαλ  ηελ ΔιιΪδα κΫρξη ηελ εκεξνκελέα πνπ εθπνλάζεθε ε 

Ϋξεπλα. 
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Πέλαθαο  20:  Βαζκνινγέα (θαηΪ  κΫζν φξν)  γηα ηελ εηθφλα ηεο ΔιιΪδαο 

απφ ηαμηδηψηεο θαη κε θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ ΔιιΪδα  

Δλψζεηο Δκπεηξέα ηαμηδηνχ 

MΫζνο 

φξνο 

πληειεζηάο 

ζεκαληηθφηεηαο  

ζηαηηζηηθψλ 

δηαθνξψλ 

 ΘΪιαζζα θαη άιηνο 

Σαμηδηψηεο θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ 

ΔιιΪδα  4.77 

t = 2.167, 

p < .05 

 Με ηαμηδηψηεο ζηελ ΔιιΪδα 4.51  

 Ηζηνξέα 

Σαμηδηψηεο θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ 

ΔιιΪδα 4.78 

t = 2.147, 

p < .05 

 Με ηαμηδηψηεο ζηελ ΔιιΪδα 4.5  

 Μπαξ θαη 

εζηηαηφξηα 

Σαμηδηψηεο θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ 

ΔιιΪδα 2.95 

t = 2.202, 

p < .05 

 Με ηαμηδηψηεο ζηελ ΔιιΪδα 2.57  

 Αζιεηηζκφο 

Σαμηδηψηεο θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ 

ΔιιΪδα 2.47 

t = -2.318, 

p < .05 

  Με ηαμηδηψηεο ζηελ ΔιιΪδα 2.93  

 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

 

Έλα Ϊιιν  ελδηαθΫξνλ επέζεο  ζηνηρεέν πνπ  κπνξεέ λα 

πξνθαιΫζεη θέλεηξν γηα ηαμέδη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ εέλαη νη 

ιφγνη πνπ  παξνπζηΪδεη ν Πέλαθαο 21 θαησηΫξσ, ν νπνένο 

δεέρλεη  γηα ηελ θαηεγνξέα ησλ ππΪιιεισλ γξαθεέσλ ηαμηδηψλ  

θαη γηα ηελ θαηεγνξέα  ησλ ηνπξηζηψλ μερσξηζηΪ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ερνπλ επηιΫμεη  ζε % πξνθεηκΫλνπ λα απνθαζέζεη  γηα ηελ 
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επηινγά ηνπ ζε φηη αθνξΪ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζην 

εμσηεξηθφ. 

Πέλαθαο 21: ΚαηΪινγνο ιφγσλ ά ηδηαέηεξσλ θηλάηξσλ ηαμηδηνχ ζε % επηινγάο 

μερσξηζηΪ γηα ηνπο ππαιιάινπο ηαμηδησηηθΪ γξαθεέσλ θαη  

πξαθηφξσλ θαη ηνπο ηνπξέζηεο 

ΚαηΪινγνο ιφγσλ ά 

ηδηαέηεξσλ θηλάηξσλ ηαμηδηνχ  

% γηα ιφγνπο πνπ ειθχνπλ 

ηνπο ππαιιάινπο ησλ 

γξαθεέσλ ηαμηδηψλ 

% γηα ιόγνπο πνπ 

ειθύνπλ ηνπο 

Ρώζνπο λα 

ηαμηδέςνπλ 

 Γηα λα δνπλ ηνπέα, 

κλεκεέα θαη ηα Ϋξγα 

ηεο ηΫρλεο  

(81,5 %), (67,5 %), 

 γηα ςπραγσγέα, (66,7 %) (58 %), 

 γηα λΫεο ζΫζεηο, θέινη 

ά απνθηνχλ ηηο λΫεο 

εκπεηξέεο  

(59,3 %), 66.2 %), 

 γηα αλαςπρά  (55,6 %), (71,3 %), 

 γηα λα δνθηκΪζνπλ 

ηα εζληθΪ πηΪηα  

(44,4 %) (42,7 %), 

 γηα λα πεξΪζνπλ ην ρξφλν 

κε ηελ νηθνγΫλεηα  

(40,7 %), (21 %) 

 λα δξαπεηεχζεη απφ 

ηελ θαζεκεξηλά 

ξνπηέλα  

(22,2 %) (43,9 %), 

 γηα λα επηζθεθηεέ 

ηνπο θέινπο ά/θαη 

ηνπο ζπγγελεέο  

(14,8 %), ((8,9 %), 

 γηα λα Ϋρνπλ θΪπνην 

εέδνο ηεο ξνκαληηθάο 

ζεμνπαιηθάο 

εκπεηξέαο  

(11,1 %), (16,6 %), 
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 γηα λα Ϋρεη ηελ 

Ϊπνςά θΪπνηνπ 

πξνθεηκΫλνπ λα ην 

ζπδεηάζεη κε Ϊιινη  

(18,5 %) (19,7 %), 

 γηα λα ζπκκεηΫρνπλ 

ζηηο εθζΫζεηο ά ηηο 

πνιηηηζηηθΫο 

εθδειψζεηο s  

(11,1 %), (5,7 %) 

 γηα λα δεέμνπλ φηη 

κπνξεέ λα αληΫμεη 

νηθνλνκηθΪ φια  

(7,4 %), 8,9 %), 

 γηα λα δνπλ πψο νη 

Ϊλζξσπνη ζε Ϊιιεο 

ρψξεο δνπλ θαη 

εξγΪδνληαη  

(3,7 %), (37,6 %), 

 επηρεέξεζε  (7,4 %). (5,1 %). 

 Γηα αζιεηηζκφ   (8,9 %) 

Πεγά: ΜειΫηε {2} 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δηαθνξΫο  ζηελ επηινγά νξηζκΫλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θηλάηξσλ 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ  θαη απφ ηε δηαθνξΪ ζηνλ  ηξφπν δσάο πνπ 

ππΪξρεη  ζηα  δηΪθνξα δηαθνξεηηθΪ κΫξε  ηεο Ρσζέαο   θαζψο επέζεο θαη 

ζηηο δηαθνξΫο ησλ εηζνδεκαηηθψλ  επηπΫδσλ ησλ ηνπξηζηψλ.  Σα 

απνηειΫζκαηα απηΪ ππνζηεξέδνπλ πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν θαη ηελ ηδΫα 

Poon (1993), φπνπ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηνπο ηξφπνπο δσάο ησλ 
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αλζξψπσλ, ε απφθηεζε λΫσλ εκπεηξηψλ θαη φρη κφλν ηεο ραιΪξσζεο 

απνθηΪ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζέα γηα ηα ηαμέδηα ηνπο.  

4.3      Ζ  ζπκπεξηθνξά ησλ Ρώζσλ ηνπξηζηώλ 

 

4.3.1   ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  ησλ  Ρψζσλ ηνπξηζηψλ     

χκθσλα κε ηελ Ϊπνςε ησλ  ππαιιάισλ  γξαθεέσλ ηαμηδηψλ, ην (88,9 

%).  Σσλ  Ρψζσλ  ηνπξηζηψλ  ηαμηδεχνπλ  κε ηηο νηθνγΫλεηεο θαη κε ηα 

παηδηΪ ηνπο.  ΚαηΪ ζπλΫπεηα, νη πειΪηεο  ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζα 

πξΫπεη λα ζηξαθνχλ ζε  νκΪδα-ζηφρνο απφ νηθνγΫλεηεο.    

Απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ Ϋξεπλα  Ρψζνπο ηνπξέζηεο ην 22,3% 

ππνζηάξημαλ φηη ηαμηδεχνπλ ζπλάζσο κε ηηο νηθνγΫλεηεο θαη ηα παηδηΪ 

ηνπο,  ην 31,8% - κε ηνπο θέινπο ηνπο, ην 29,3% κε ηηο ζπδχγνπο/ηνπο 

ζπδχγνπο ηνπο, θαη 12,1% ηαμέδεςαλ κφλνη.  

 

4.3.2   Μάθνο ηεο παξακνλάο θαη επνρηθφηεηα   

Απφ ηελ Ϋξεπλα πξνΫθπςε φηη  ην 65,4% ησλ  Ρψζσλ  ηνπξηζηψλ  

ηαμηδεχνπλ ην θαινθαέξη,  ζηελ ΔιιΪδα   ην 26,9%  – ην θζηλφπσξν, ην 

3,8% ην ρεηκψλα θαη ην 3,8% ηελ Ϊλνημε. Οη πεξηζζφηεξνη  απφ 

ζπκκεηΫρνληεο  ζηελ Ϋξεπλα Ϋκεηλαλ ζηελ ΔιιΪδα γηα δχν εβδνκΪδεο 

(50 %), ην  21,1% δάισζαλ  φηη Ϋκεηλαλ κεηαμχ κηαο θαη δχν 

εβδνκΪδσλ, ην 18,4% - κηα εβδνκΪδα, ην 5,3% - ιηγφηεξν απφ 

εβδνκΪδα θαη ην 5,3% - δχν Ϋσο ηξεηο εβδνκΪδεο. Σα απνηειΫζκαηα 

απηΪ  ππνζηεξέδνπλ ηελ ηδΫα φηη νη Ρψζνη ηνπξέζηεο εέλαη θεξδνθφξα 

νκΪδα-ζηφρνο γηα ηνπο θνξεέο  φπσο εέλαη ν ΔΟΣ θιπ. δεδνκΫλνπ φηη νη 

Ρψζνη ηνπξέζηεο κΫλνπλ ζπλάζσο γηα 1-2 εβδνκΪδεο.   

 

4.3.3   Πφηε πξαγκαηνπνηεέηαη ην ξσζηθφ ηαμέδη ηνπξηζηψλ  

ζηελ ΔιιΪδα;  
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Οη ππΪιιεινη ησλ γξαθεέσλ ηαμηδηψλ Ϋρνπλ θιεζεέ λα δψζνπλ ην θαηΪ 

πξνζΫγγηζε πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπο πνπ ηαμηδεχνπλ  ζηελ ΔιιΪδα   

ζε θΪζε κηα απφ ηηο ηΫζζεξηο επνρΫο  Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο απΪληεζαλ φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπο 

ηαμηδεχεη  ζηελ ΔιιΪδα   ην θαινθαέξη. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, 61,9% ησλ 

ελαγνκΫλσλ απΪληεζε φηη 81-100% ησλ πειαηψλ ηνπο ηαμηδεχεη  ζηελ 

ΔιιΪδα   ην θαινθαέξη. 

4.3.4    Απαηηάζεηο Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  

 

χκθσλα κε ηηο απαληάζεηο ησλ ππαιιάισλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, ε 

ηηκά θαη ε πνηφηεηα ηνπ μελνδνρεένπ, θαζψο επέζεο θαη ε κηθξά 

απφζηαζε ζηελ παξαιέα θαη ηηο εμνξκάζεηο εέλαη κεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξέδνπλ ηελ επηινγά ηφπνπ 

πξννξηζκνχ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα,  απφ ηνπο 

ελαγφκελνπο ηνπξέζηεο ζηελ Ϋξεπλα ππνζηάξημαλ: 

 Σν 88,9% άζειε ηελ παξαιέα λα εέλαη ζε θνληηλά απφζηαζε απφ 

ην μελνδνρεέν,  

 ην 70,4% ρακειά ηηκά  αλΪ δηαλπθηΫξεπζε ζην μελνδνρεέν,  

 ην 40,7%, εμνξκάζεηο – θαη  

 ην 22,2% - πςειά πνηφηεηα ηνπ μελνδνρεένπ . 

 

4.4  Απνηειέζκαηα ηνπ  CASE STUDY Υαιθηδηθήο   

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζειθύνπλ  ξσζηθό 

ηνπξηζηηθό ξεύκα  πξνο ηε ρώξα καο 

 1. Ζ επηινγά ηεο Υαιθηδηθάο  σο εηδηθά πεξέπησζε κειΫηεο 

βαζέζηεθε θαηΪ θχξην ιφγσ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ κε (74,1%) σο ν δεκνθηιΫζηεξνο πξννξηζκφο κε 

βΪζε ζηνηρεέα ησλ  ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ.  

 



 
125 

 2. Απφ ηελ Ϋξεπλα πξνΫθπςαλ πνιιΪ θαη ελδηαθΫξνληα 

απνηειΫζκαηα ζε φηη αθνξΪ ζε φηη αθνξΪ ηηο πξνηηκάζεηο ησλ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ θαη απηΫο ησλ ππαιιάισλ ησλ ηαμηδησηηθψλ 

γξαθεέσλ ζηνπο επηκΫξνπο παξΪγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειΫζνπλ θέλεηξν ηελ επηινγά ηνπο ζην ηαμέδη πξννξηζκνχ. 

πσο άηαλ επφκελν, νη βαζκνινγέεο ζηα επηκΫξνπο βαζηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ δηαθΫξνπλ κεηαμχ ησλ δχν νκΪδσλ, πξΪγκα πνπ 

ζεκαέλεη φηη νη ηνπξηζηηθνέ πξΪθηνξεο θαη νη ππΪιιεινη ησλ 

γξαθεέσλ ηαμηδηψλ κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηνπο κε θαιψο 

ελεκεξσκΫλνπο ηνπξέζηεο ζεηηθΪ ά αξλεηηθΪ ζε φηη αθνξΪ ηελ 

επηινγά ηνπο γηα ην ηαμέδη „πξννξηζκφο‟.  

 3. Γεληθφηεξα ε ΔιιΪδα απεθΪιπςε ε Ϋξεπλα φηη Ϋρεη ηζρπξΪ 

αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα απφ ηελ Ϊπνςε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηζηνξηθνχ ππνβΪζξνπ, θαη ηεο 

αζθΪιεηαο ηνπ πξννξηζκνχ. Μεηαμχ ησλ αδπλΪησλ ζεκεέσλ πνπ 

ηελ Ϋδσζαλ ε ρακειφηεξε αμηνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε Ϊιιν 

πξννξηζκφ εέλαη ζπζρεηηζκφο δαπαλψλ/πνηφηεηαο, σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαιηψλ, ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ γξαθεέσλ 

ηαμηδηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο ςπραγσγέαο γηα ηνπο λΫνπο θαζψο 

επέζεο θαη ηα παηδηΪ, θαη  ηηο ζηξαηεγηθΫο ησλ μελνδνρεέσλ. 

πκπεξαζκαηηθΪ, ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαζψο επέζεο θαη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπξηζκνχ πξΫπεη λα βειηησζεέ, 

πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη  αληαγσληζηηθά ε ΔιιΪδα  ζηελ επηινγά 

ηεο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

 

 4. ΛακβΪλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο Ϋξεπλαο, ε 

ΔιιΪδα πξΫπεη επέζεο λα εζηηΪζεη ζηελ πνιηηηζηηθά αλΪπηπμε 

ηνπξηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, ε ειθπζηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

ραξαθηεξέζηεθε σο Ϋλα Ϊιιν αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα  ηεο 

ΔιιΪδαο   απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο. Λφγσ ησλ κεγΪισλ 

αιιαγψλ ζην πεξηβΪιινλ ε ζεκαζέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

απμΪλεηαη. ΚαηΪ ζπλΫπεηα,  ε ΔιιΪδα   πξΫπεη λα ζηξαθεέ πξνο 

ηε βηψζηκε θαη αλΪπηπμε νηθν-ηνπξηζκνχ.  χκθσλα κε κεξηθΪ 
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ζρφιηα, ε νξζφδνμε ζξεζθεέα κπνξεέ λα ζεσξεζεέ Ϋλαο Ϊιινο 

ζεηηθφο παξΪγνληαο γηα ηελ πξνζΫιθπζε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  

ζηελ ΔιιΪδα. ΚΪλεη ηνπο Ρψζνπο πνιέηεο λα αηζζΪλνληαη  

πεξηζζφηεξε αζθΪιεηα ζηε ρψξα. 

 

4.5  Πνηνηηθή  Έξεπλα  Σνπξηζκνύ γηα ηελ Κξήηε{
47

} 

 

 

 

 

 

 

 

Οη θαηαλνκΫο ησλ εηζνδεκΪησλ αλΪ λνκφ, θαέλεηαη λα επεξεΪδνληαη 

απφ ηηο εζληθφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο. Γηα ην ιφγσ απηφ παξαηέζεηαη 

θαη ε θαηαλνκά ηνπ εηάζηνπ αηνκηθνχ εηζνδάκαηνο γηα θΪζε κέα απφ ηηο 

7 βαζηθΫο εζληθφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ (σο θαλδηλαβέα νκαδνπνηνχληαη 

νη ρψξεο Ννξβεγέα, νπεδέα θαη Γαλέα, ελψ ε Ρσζέα πεξηιακβΪλεη θαη 

ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθάο Δζζνλέα θαη Λεηνλέα). εκεηψλεηαη πσο ηα 

ζπγθεθξηκΫλα απνηειΫζκαηα αθνξνχλ ζηελ απΪληεζε πνπ δειψλνπλ νη 

έδηνη νη επηζθΫπηεο θαη δελ αληηζηνηρνχλ θαη‟ αλΪγθε ζηηο δαπΪλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ, φπσο παξνπζηΪδεηαη αξγφηεξα.  
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ΓηΪγξακκα 24: Καηαλνκά ηνπ εηάζηνπ αηνκηθνχ εηζνδάκαηνο αλΪ ρψξα 

. 

 

 

 Δξεπλψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο νη ηνπξέζηεο επΫιεμαλ σο πξννξηζκφ ηελ 

Κξάηε, ηνπο δεηάζεθε λα ζεκεηψζνπλ απηνχο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ αλΪκεζα ζην 

«Κιέκα-Φπζηθάο νκνξθηΪο (Ήιηνο-ζΪιαζζα)», ζηνλ «πνιηηηζκφ (ηζηνξέα, 

αξραηνινγηθΪ κλεκεέα)», ζηε «ρΫζε ηηκάο-αμέαο(value for  money)», ζηελ 

«πνηφηεηα εμππεξΫηεζεο», ζηηο «ΔηδηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ» θαη ζηελ επηινγά 

«Σπραέα (θξαηάζεηο ηειεπηαέαο ζηηγκά)», κε δπλαηφηεηα πνιιαπιάο επηινγάο. 

ΦπζηθΪ νη ηνπξέζηεο εέραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ θαη θΪπνην Ϊιιν ιφγσ 

αλ ην  επηζπκνχζαλε.Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ απαληάζεσλ ζην ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ 

παξνπζηΪδεηαη ζην παξαπΪλσ ξαβδφγξακκα. ΚΪπνηα επηκΫξνπο ζηνηρεέα πνπ αμέδεη 

λα ζεκεησζνπλ:  

 

 

 

 Οη Ρψζνη επηιΫγνπλ ηελ Κξάηε ιηγφηεξν ιφγσ «value for money».  

 ΣΫινο, ηα δεκνγξαθηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (ειηθέα, εθπαέδεπζε, εηζφδεκα) δελ 

θαέλεηαη λα επεξεΪζνπλ ηνπο ιφγνπο επηινγάο.  

ΓηΪγξακκα25:ΓηαβΪζκηζε παξαγφλησλ επηινγάο ηαμηδησηηθνχ 

                      πξννξηζκνχ. 
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 ΚΪπνηα επηκΫξνπο ζπκπεξΪζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εέλαη πσο νη 

θαλδηλαβνέ θαη νη Ηηαινέ κΫλνπλ ζπλάζσο κέα εβδνκΪδα ελψ νη 

Ρψζνη θαη νη Άγγινη δπν εβδνκΪδεο. 
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Οη Ρψζνη εέλαη νη πην θηλεηηθνέ , Οη ΓΪιινη θαη νη Ηηαινέ εέλαη 

αξθεηΪ θηλεηηθνέ ζηα αμηνζΫαηα ηεο θχξηαο πεξηνράο δηακνλάο ηνπο. 

 

 

Οη Οιιαλδνέ θαη νη Άγγινη δελ εέλαη γεληθΪ θηλεηηθνέ.  

         

          

Οη θαλδηλαβνέ επηζθΫπηνληαη ειΪρηζηα ηα αμηνζΫαηα  

εθηφο ηεο θχξηαο πεξηνράο δηακνλάο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

Απν ηνλ παξαθΪησ Πέλαθα 22  γηα ηνπο  Ρψζνπο, δηαπηζηψλνπκε πσο ε 

εκεξάζηα παξακνλά ηνπο θαη ην κΫζν πνζφ πνπ δαπαλνχλ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ, θαη πσο νη πξνζπΪζεηεο πξΫπεη λα εζηηαζηνχλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεγΫζνπο ηεο νκΪδαο. 
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 Πίλαθαο 22:Γαπαλε εκεξήζηαο  θαη κέζεο ζπλνιηθήο παξακνλήο 

 

 

 

 

 

ΓηΪγξακκα 26: ρΫζε κεγΫζνπο νκΪδαο - ΓηΪξθεηα παξακνλάο 
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ΓηΪγξακκα 27: Αξηζκνέ αθέμεσλ - ΓηΪξθεηα παξακνλάο 

 

 

ΓηΪγξακκα 28: Δπαλαιεςεκφηεηα ηνπξηζηψλ ζηελ Κξάηε 
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ΓηΪγξακκα 29: ΥαξαθηεξηζηηθΪ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ 

 

 

Απφ ηηο δπν Ϋξεπλεο CASE STUDY Υαιθηδηθάο θαη Πνηνηηθά  

Έξεπλα Σνπξηζκνχ γηα ηελ Κξάηε κειεηάζακε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ  ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πνπ εηζΫξρνληαη ζηελ ΔιιΪδα ,νη 

Ϋξεπλεο εμΪγνπλ θΪπνηα ζπκπεξΪζκαηα αξρηθΪ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ αιιΪ θαη γηα ηηο 

πξνηηκάζεηο ηνπο γηα ηα ηνπξηζηηθΪ πξντφληα. 

ην επφκελν θεθΪιαην ζα αλαθεξζνχλ εθηελΫζηεξα ηα  

ζπκπεξΪζκαηα απφ ηελ ζπλνιηθά δηαηξηβά θαη ζα πξνηαζνχλ 

θΪπνηεο πξνηΪζεηο γηα ηελ πξνζΫιθπζε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

5.1  ηόρνη θαη δξάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο  γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πάγησλ δηαξζξσηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη 

εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο  

πσο εέδακε θαη απφ ηα απνηειΫζκαηα ηεο εηδηθάο Ϋξεπλαο{2} ην 

πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο ζε γεληθΫο 

γξακκΫο Ϋρεη πνιιΪ θαιΪ ζηνηρεέα,  αιιΪ ζην ζχλνιφ ηνπ ζα   πξΫπεη 

αθφκε λα βειηησζεέ  θαη  λα εθζπγρξνληζζεέ, πξνθεηκΫλνπ  λα  

αλαδεηρζεέ ε ΔιιΪδα ζηε δάηεζε ηεο ζεκεξηλάο θαη απξηαλάο 

ηνπξηζηηθάο αγνξΪο σο  ν πιΫνλ θνξπθαένο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα 

ηνπο Ρψζνπο κε ηνπο νπνένπο καο ζπλδΫνπλ φπσο εέδακε 

παηξνπαξΪδνηνη δεζκνέ θηιέαο θαη ζπλεξγαζέαο ζε πΪξα πνιινχο 

ηνκεέο{1}.  

5.1.1       Σα ρξφληα δηαξζξσηηθΪ πξνβιάκαηα ηνπ Διιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

θξέζε  

Πξέλ αθφκε Ϋιζεη ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε ην  

παξαδνζηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ „άιηνο θαη ζΪιαζζα‟ ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ Ϊξρηζε  λα ρΪλεη ζηαδηαθΪ ην αληαγσληζηηθφ ηνπ  

πιενλΫθηεκα. Αηηέα απνηΫιεζαλ θαη απνηεινχλ ηα  ζνβαξΪ δηαξζξσηηθΪ 

πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδεη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ηα νπνέα 

ζηαδηαθΪ νδάγεζαλ ζε απψιεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπ 

πιενλεθηάκαηνο απφ  ηελ Ϊπνςε ζρΫζεο αμέαο-ηηκάο (value for money), 

ζπγθξηηηθΪ κε ηνπο λΫνπο αληαγσληζηΫο ζηελ πεξηνρά ηεο Αλαηνιηθάο 

Μεζνγεένπ(Σνπξθέα θαη Αέγππην) πνπ, γηα ην έδην καδηθφ, 

παξαζεξηζηηθφ (θαη, θαηΪ ζπλΫπεηα, επνρηθφ) ηνπξηζηηθφ πξντφλ, Ϋρνπλ 

πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγάο θαη επνκΫλσο, πνιχ ρακειφηεξε 

ηηκά, (φπσο πξνΫθπςε θαη απφ ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο λα 
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απνξξνθνχλ κεγΪιν αξηζκφ αθέμεσλ). Έλα πξφζζεην πξφβιεκα εέλαη ε 

ππνηέκεζε ησλ λνκηζκΪησλ πνιιψλ απφ ηηο ρψξεο-κΫιε ηεο Δ.Δ, εθηφο 

Δπξσδψλεο θαη ηεο Αλαηνιηθάο Δπξψπεο θαζψο θαη ησλ αληαγσληζηψλ 

καο ζηελ Αλαηνιηθά Μεζφγεην. Απηφ Ϋθαλε πην αθξηβφ ην ηνπξηζηηθφ 

καο πξντφλ γηα ηνπο πειΪηεο  ηεο ρψξαο καο  απ‟ απηΫο ηηο ρψξεο θαη 

θζελφηεξν ην πξντφλ ησλ αληαγσληζηψλ καο. ΔπηπιΫνλ ιφγσ ηεο 

πξφζθαηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθάο θξέζεο ζπγθπξηαθΪ, ηφζν νη 

αλαπηπγκΫλεο παξαδνζηαθΫο ρψξεο πξνΫιεπζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ (Γεξκαλνέ θαη Βξεηαλνέ πνπ απνηεινχλ ην άκηζπ πεξέπνπ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ καο αθέμεσλ), φζν θαη νη αλαδπφκελεο αγνξΫο, βξέζθνληαη 

ζην επέθεληξν ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο κε δηνγθνχκελε αλεξγέα, 

ζπξξέθλσζε εηζνδεκΪησλ θαη πνιχ πςειφ δεέθηε αλαζθΪιεηαο θαη 

αβεβαηφηεηαο ησλ θαηνέθσλ ηνπο.  Σα εκθαλά απηΪ ηα ζπκπηψκαηα 

απηάο ηεο παζνγΫλεηαο, εέλαη ε ζπξξέθλσζε ηεο ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ, ε 

κεέσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθάο καο ηθαλφηεηαο – πνπ εθδειψλεηαη κε 

θαηλφκελα φπσο νη ζηΪζηκεο ά κεηνχκελεο ηηκΫο, αιιΪ θαη ε ζηαζεξά 

ππνβΪζκηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνθέι ηνπ κΫζνπ 

ηνπξέζηα{
26

}. 

5.1.2    Ζ αλΪγθε επαλαηνπνζΫηεζεο ηεο  ΔιιΪδαο ζηε δηεζλά 

θαη ηελ εγρψξηα ηνπξηζηηθά αγνξΪ κε ζηξνθά ζηνλ  

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 

ΚΪησ απφ ηηο δπζκελεέο  απηΫο ηηο ζπλζάθεο  ε κφλε πηζαλά νδφο 

δηαθπγάο, εέλαη ε πξνζΫιθπζε ηνπξηζηψλ πνιχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη εηζνδεκΪησλ πνπ δελ πιάηηνληαη ηδηαέηεξα απφ ηελ θξέζε.     

Αθνχ ινηπφλ ην παξαδνζηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθΫξνπκε, 

απψιεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηΪ ηνπ, εέλαη βαζηθά αξρά ηνπ marketing ε 

επαλαηνπνζΫηεζε ζηελ ηνπξηζηηθά αγνξΪ κε λΫα πξντφληα θαη 

ππεξεζέεο. Ζ επαλαηνπνζΫηεζά καο ζηε δηεζλά θαη ζηελ εγρψξηα 

ηνπξηζηηθά αγνξΪ, ζεκαέλεη κηα πην ζχλζεηε θαη πνηνηηθΪ 

αλαβαζκηζκΫλε ηνπξηζηηθά πξνζθνξΪ, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε πην 
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ελάκεξνπο, πην εθιεθηηθνχο, πην απαηηεηηθνχο θαη πην εχπνξνπο 

ηνπξέζηεο θαη κΪιηζηα γηα 12 κάλεο ην ρξφλν{
26

}.   

Απηφ πξνυπνζΫηεη ηε ζηαδηαθά αιιΪ ζχληνκε, θαηΪ ην δπλαηφλ, 

κεηΪβαζε απφ ηνλ καδηθφ, παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ ηεο παξαιέαο, (ν 

νπνένο ζέγνπξα  ζα πξΫπεη λα ζπλερέζεη λα εέλαη Ϋλα απφ ηα βαζηθΪ καο 

πξντφληα), ζηνλ ζεκαηηθφ – ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.  Γηα ηνπο Ρψζνπο 

πνιέηεο  ηδηαέηεξα ειθπζηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ παξνπζηΪδεη  επέζεο ν 

αζιεηηθφο,  ν ζπλεδξηαθφο  ηνπξηζκφο , ν ηνπξηζκφο  ησλ πφιεσλ, ε 

παξαρεέκαζε θιπ. φπνπ κε ηελ αχμεζε ηνπ ξσζηθνχ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο ζηελ ΔιιΪδα, κπνξεέ λα ακβιπλζεέ θαη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ΔιιΪδα δηαζΫηεη πινχζηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πφξνπο{
26

}: Φπζηθφ πεξηβΪιινλ, πνιηηηζηηθφ απφζεκα, πινχζηα 

παξαγσγά ηνπηθψλ πξντφλησλ, ην Διιεληθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν, 

πνηνηηθΫο κνλΪδεο θηινμελέαο θαη θαιΫο ππεξεζέεο απφ νξηζκΫλεο 

θαηεγνξέεο επαγγεικαηηψλ.  ΚαηΪ ηνλ Ν. θνπιΪ{
26

}  ζηα δεηάκαηα 

αλΪπηπμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, θνξπθαέν ξφιν κπνξεέ λα  Ϋρεη  

θαη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, θαζφζνλ ε γεχζε απνηειεέ πνιχηηκν 

ζηνηρεέν ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο ά κηαο πεξηνράο. Ηδηαέηεξα, ε 

παξαδνζηαθά θνπδέλα, θαη ε νηληθά παξΪδνζε,   σο κεέδνλ ζπλζεηηθφ ηεο 

ηνπξηζηηθάο πξνζθνξΪο, κπνξεέ λα εέλαη  ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλΫθηεκα θαη κπνξεέ λα ζπκβΪιεη ζηελ απνξξφθεζε θαη πξνβνιά    

ησλ πξντφλησλ ηεο Διιεληθάο παξαγσγάο. Σν Διιεληθφ δηαηξνθηθφ 

πξφηππν πνπ απνιακβΪλεη παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο, εέλαη Ϋλαο 

πνιχηηκνο ηνπξηζηηθφο πφξνο ν νπνένο κπνξεέ λα πξνζειθχζεη ηδηαέηεξα 

θαινθαγΪδεο Ρψζνπο ηνπξέζηεο. Σν πξφηππν απηφ ηνπ ειιεληθνχ 

δηαηξνθηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεέ λα δψζεη Ϋλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλΫθηεκα ζηελ ΔιιΪδα. 

 ΚαηΪ ηελ ηειεπηαέα  5-εηέα  θαη ηδηαέηεξα κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο 

δηεζλνχο Ϋθζεζεο ηνπξηζκνχ ζηε Μφζρα (ΜΗΣΣ),  ν εμεξρφκελνο 

ηνπξηζκφο ηεο Ρσζέαο εκθαλέδεη ηδηαέηεξε δπλακηθά  γηα ηελ ΔιιΪδα, ε 
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νπνέα  σο ρψξα  δηαθνπψλ δηαζΫηεη θαη γηα ηνπο Ρψζνπο πνιέηεο, φπσο 

εέπακε,   ηδηαέηεξα ειθπζηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ φρη κφλν ην θαινθαέξη 

αιιΪ θαη ηηο ππφινηπεο επνρΫο ηνπ Ϋηνπο κε ζθνπφ ηνλ πξνζθπλεκαηηθφ 

ηνπξηζκφ, θαζψο ν ζξεζθεπηηθφο/ κνπζεηαθφο πινχηνο ηεο ΔιιΪδαο 

παξνπζηΪδεη ζεκαληηθφ ελδηαθΫξνπλ γηα ηνπο Ρψζνπο, νη νπνένη σο 

ζξεζθεπηηθΪ νκφδνμνη, άδε επηδεηθλχνπλ ελδηαθΫξνλ γηα επέζθεςε 

ηεξψλ λαψλ, κνλψλ θαη Μνπζεέσλ ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκΫλνπ.  

 

Ζ νξγΪλσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ  απηψλ κνξθψλ  ηνπξηζκνχ, φπσο π.ρ. 

ζπκβαέλεη θαη κε ηνλ πξνζθπλεκαηηθφ ά ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ ζα 

πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζε Ϋλα νινθιεξσκΫλν πξφγξακκα   ην νπνέν γηα λα 

Ϋρεη επηηπρέα.Θα πξΫπεη λα  πξνβιεζεέ απνηειεζκαηηθΪ, ζηελ νκφδνμε 

Ρσζέα. ε απηφ ινηπφλ ην πξφγξακκα ηνπ  ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκφ{
27

}χ 

ζα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθΪ  αθνινχζσο. 

 

5.1.3    Πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο πφινο Ϋιμεο νξζφδνμσλ 

Ρψζσλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ ζηελ ΔιιΪδα 

 

Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ά ν πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο εέλαη Ϋλα 

εέδνο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ε πεξηθΫξεηα καο Ϋρεη ηεξΪζηηεο 

δπλαηφηεηεο λα αλαπηχμεη κε ηελ αξσγά ηεο εθθιεζηΪο, ηεο πνιηηεέαο  

θαη ησλ θνξΫσλ, αιιΪ θαη πνπ ελδηαθΫξεη Ϊκεζα φινπο ηνπο επηζθΫπηεο 

ηεο ρσξΪο καο θαη εηδηθφηεξα ηνπο 200.000 (ην 2006) Ρψζνπο ηνπξέζηεο 

πνπ επηζθΫπηνληαη ηελ ΔιιΪδα κε Ϋληνλεο απμεηηθΫο ηΪζεηο αθέμεσλ. 

 

Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ην ζχλνιν εθεέλν ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ην νπνέν επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ 

κλεκεέα θαη ρψξνπο ζξεζθεπηηθάο ζεκαζέαο. Απνηειεέ ζεκαληηθφ 

θνκκΪηη ηεο ειιεληθάο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο θαη αθνξΪ ηελ επέζθεςε ζε 

ζξεζθεπηηθνχο ηφπνπο ιαηξεέαο, φπσο κνλαζηάξηα θαη εθθιεζέεο. Σα 

κλεκεέα ηεο ειιεληθάο νξζνδνμέαο εέλαη αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο 

εζληθάο θιεξνλνκηΪο θαη απνηεινχλ αμηφινγν πφιν Ϋιμεο επηζθεπηψλ. 
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Οη βπδαληηλΫο θαη νη κεηαβπδαληηλΫο εθθιεζέεο, νη επηβιεηηθνέ 

θαζεδξηθνέ λανέ, ηα μσθιάζηα, ηα κνλαζηάξηα, κε ηελ αμηφινγε 

εηθνλνγξΪθεζά ηνπο, κε ςεθηδσηΪ, ηνηρνγξαθέεο θαη εηθφλεο, 

καξηπξνχλ ηελ επέκνλε πξνζάισζε ζηηο παξαδφζεηο θαη ηελ ζηελά θαη 

καθξαέσλε δηαζχλδεζε ηεο ηΫρλεο κε ηε ζξεζθεπηηθά ιαηξεέα. Ο 

ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο αθνξΪ θπξέσο επζεβεέο πεξηεγεηΫο, αιιΪ θαη 

ζαπκαζηΫο ηεο βπδαληηλάο ηΫρλεο, νη νπνένη, κΫζα απφ πνιηηηζηηθΪ 

νδνηπνξηθΪ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα ηεο νξζνδνμέαο.  

 

Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο πεξηιακβΪλεη: 

 

  ηνπο ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫπηνληαη απνθιεηζηηθΪ κέα πεξηνρά γηα 

ζξεζθεπηηθφ θαη πξνζθπλεκαηηθφ ζθνπφ θαη   

 ηνπο ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫπηνληαη νκαδηθΪ ζε πεξηνρΫο 

ζξεζθεπηηθάο θιεξνλνκηΪο θαη ζπλδπΪδνπλ ην ηαμέδη ηνπο κε 

Ϊιιεο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 

  

1. Οη εθθιεζέεο εέλαη ρψξνη πξννξηζκΫλνη λα θαιχςνπλ ηηο αλΪγθεο 

ηεο ρξηζηηαληθάο ιαηξεέαο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

αλαπφζπαζην ζηνηρεέν ηνπ ειιεληθνχ ηνπένπ. Απφ ηα ιηηΪ 

μσθιάζηα Ϋσο ηνπο επηβιεηηθνχο εγγεγξακκΫλνπο ζηαπξνεηδεέο 

λανχο. Οη εθθιεζέεο αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκΫλνπο 

αξρηηεθηνληθνχο ηχπνπο πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηαδηαθΪ, απφ ηνπο 

πξψηνπο αηψλεο δηΪδνζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Ζ δηαθφζκεζε 

ηνπο, δσγξαθηθά, ςεθηδσηά ά Ϊιιε, αληαλαθιΪ πΪληα ην 

νξζφδνμν δφγκα αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκΫλα ηερλνηξνπηθΪ 

ξεχκαηα θαη θαζηεξσκΫλα εηθνλνγξαθηθΪ πξνγξΪκκαηα. 

εκαληηθνέ αξρηηΫθηνλεο, θηέζηεο ά δσγξΪθνη Ϋρνπλ ζπκβΪιιεη 

αλΪ ηνπο αηψλεο ζηελ θαηαζθεπά θαη δηαθνζκάζεη ησλ 

ειιεληθψλ εθθιεζηψλ, πνιιΫο απφ ηηο νπνέεο απνηεινχλ πιΫνλ 

δηαηεξεηΫα κλεκεέα. 
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2.   Σα   κνλαζηάξηα, φπσο θαη νη εθθιεζέεο, εέλαη ζηελΪ ζπλδεδεκΫλα κε 

ηελ ηζηνξέα θαη ηελ παξΪδνζε ηεο ΔιιΪδαο. Ωο κνλαζηήξη 

ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ νηθεκάησλ κέζα ζηα νπνία δηαβηνύλ 

κνλαρνί ή γεληθόηεξα ηα κέιε κηαο ζξεζθεπηηθήο θνηλόηεηαο. Οη κνλΫο 

απαξηέδνληαη ζπλάζσο απφ Ϋλα θεληξηθφ λαφ (ην ιεγφκελν Καζνιηθφ), 

παξεθθιάζηα, ηα θειηΪ ησλ κνλαρψλ, μελψλεο, ηελ ηξΪπεδα 

(ηξαπεδαξέα), ην καγεηξεέν, ηε βηβιηνζάθε θ.Ϊ. 

 

Σα έδηα ηα κνλαζηάξηα απνηεινχλ πνιηηηζηηθΪ κλεκεέα κνλαδηθΪ, φρη 

κφλν γηα ηελ Οξζνδνμέα θαη ηελ ΔιιΪδα, αιιΪ γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

 

2.1 Σν Άγην ξνο Ϋρεη ηνπο πην πινχζηνπο «Κεηκειηαθνχο Θεζαπξνχο» 

{
27

}. Δέλαη ε πην πινχζηα ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ειιεληθά πεξηνρά κε 

Ϋξγα βπδαληηλάο θαη κεηαβπδαληηλάο ηΫρλεο. Μλεκεηαθά δσγξαθηθά, 

θνξεηΫο εηθφλεο, εηθνλνγξαθεκΫλα θαη κε ρεηξφγξαθα, Ϋξγα 

κηθξνηερλέαο θεληάκαηα, μπιφγιππηα, θεξακηθΪ, αιιΪ θαη ζθεχε 

ιεηηνπξγηθΪ εθθιεζηαζηηθΪ, εξγαιεέα εξγαζηεξέσλ, εμνπιηζκφο θαη 

Ϋπηπια ρψξσλ, εέλαη ιέγεο απφ ηηο πιηθΫο καξηπξέεο ηεο πνιηηηζηηθάο 

απηάο θιεξνλνκηΪο. Ζ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ ηνπ Αγένπ ξνπο δελ 

πεξηνξέδεηαη κφλν ζηα ζαπκΪζηα αξρηηεθηνλάκαηα θαη ηα κνλαδηθΪ 

θεηκάιηα ησλ Ναψλ, Ηεξψλ Μνλψλ, θεηψλ θαη Κειηψλ, αιιΪ εθηεέλεηαη 

θαη ζην απαξΪκηιιν θαη επέζεο κνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβΪιινλ, ην ηνπέν 

πνπ ηα πεξηβΪιιεη. θαη εέλαη κεξηθΪ απφ ηα αλαξέζκεηα κΫξε, ηα νπνέα 

κπνξεέ λα επηζθεθηεέ ν «ζξεζθεπηηθφο ηνπξέζηαο».  

 

2.2 Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν κνλαζηηθφ ζπγθξφηεκα 

ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ εέλαη ηα ΜεηΫσξα{
27

}. Οη πξψηνη εξεκέηεο 

εγθαηαζηΪζεθαλ εθεέ ηνλ 11ν αη. Οη κνλΫο ησλ Μεηεψξσλ Ϋρνπλ 

ραξαθηεξηζηεέ απφ ηελ UNESCO σο κλεκεέα πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο. 

 

Οη επζεβεέο πεξηεγεηΫο, νη θηιΫξεπλνη ηνπξέζηεο αιιΪ θαη νη ζαπκαζηΫο 

ηεο βπδαληηλάο ηΫρλεο ζα βξνπλ, κΫζα απφ πνιηηηζηηθΪ νδνηπνξηθΪ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, ηνπο δξφκνπο ηεο επαθάο κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηεο 
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νξζνδνμέαο. ε πνιιΫο πεξηνρΫο ζα ζπλαληάζεη θαλεέο θηέζκαηα θαη 

κλεκεέα ιαηξεέαο δηαθνξεηηθψλ δνγκΪησλ θαη ζξεζθεηψλ λα 

ζπλππΪξρνπλ ζε Ϋλα δηαξθά δηΪινγν, απνδεηθλχνληαο ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Γχζθνια ζα βξνχκε Ϊιιε 

αλζξψπηλε ζπλάζεηα ηφζν δηαδεδνκΫλε ζην ρψξν θαη ηφζν αλζεθηηθά 

ζην ρξφλν φζν ην ηαμέδη ζε ηφπνπο ηεξνχο κε ζηφρν ην πξνζθχλεκα. Απφ 

ηελ αξραηφηεηα κΫρξη ζάκεξα, παξακΫλεη ζηαζεξά ε πεπνέζεζε φηη ε 

δΫεζε ά ε ηΫιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ εέλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζε θΪπνηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ηφπνπο.  

 

ηνπο ηφπνπο φπνπ γελλάζεθαλ, πΫζαλαλ, ζαπκαηνχξγεζαλ, 

καξηχξεζαλ ά απιψο εκθαλέζηεθαλ Ϊγηνη, ζηα ζεκεέα φπνπ ππάξραλ 

αγΪικαηα, λανέ, εθθιεζέεο, ιεέςαλα αγέσλ ά ζαπκαηνπξγΫο εηθφλεο, ζηα 

κΫξε φπνπ δηαδξακαηέζηεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο ηζηνξέαο 

θΪζε ζξεζθεέαο. Γηαπεξλψληαο επνρΫο θαη πνιηηηζκνχο, ε θνηλά πέζηε 

ζηε ζεκαζέα ηνπ πξνζθπλάκαηνο ζπλδΫεη κεηαμχ ηνπο θαη ηηο πην 

δηαθνξεηηθΫο ζξεζθεέεο. Κη αλ ζάκεξα Ϋρνπλ εθιεέςεη πηα ηα θέλεηξα 

πνπ θαηΪ ηελ αξραηφηεηα  νδεγνχζαλ ηα βάκαηα ησλ πξνζθπλεηψλ 

ζηνπο λανχο, ν ππξάλαο ηνπ «ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ» παξακΫλεη ν 

έδηνο. Ζ κεηαθέλεζε γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθνχο ζπλερέδεη λα ππφζρεηαη 

ζηνλ ηαμηδηψηε θΪηη πνιπηηκφηεξν απφ ηε γλσξηκέα ελφο μΫλνπ ηφπνπ, 

Ϋλαλ ειθπζηηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ηεξπλνχ κεηΪ ηνπ σθειέκνπ. ΔμΪιινπ, 

θαηΪ πνιινχο, ε γΫλλεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξηζκνχ νθεέιεη πνιιΪ ζηελ 

παξΪδνζε ηνπ ιαηξεπηηθνχ ηαμηδηνχ. ΣΫζζεξηο αηψλεο αξγφηεξα, ε 

εθκεδΫληζε ησλ απνζηΪζεσλ Ϋρεη κεηαηξΫςεη ην επηθέλδπλν ηαμέδη ζε 

αλψδπλε κεηαθέλεζε. Ζ καδηθφηεηα εέλαη Ϋλα απφ ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

αιιαγάο ησλ ζπλζεθψλ.  

 

Με ηελ εμαέξεζε ησλ πξνηεζηαληψλ πνπ απφ λσξέο θαηάγγεηιαλ ηελ 

εκπνξεπκαηνπνέεζε (πιηθά θαη πλεπκαηηθά) ησλ πξνζθπλεκΪησλ, νη 

ππφινηπνη ρξηζηηαλνέ ζπλερέδνπλ λα δέλνπλ ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηα 

ηαμέδηα ζηνπο ηεξνχο ηνπο ηφπνπο, κηα ζπλάζεηα πνπ ηε δηαηεξνχλ απφ 

ηνλ 4
ν
 αηψλα. Βαζηθφ πξνζθχλεκΪ ηνπο ε Ηεξνπζαιάκ, αιιΪ φρη ην 

κνλαδηθφ. 
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ηελ Γπηηθά ΔιιΪδα θαη ηα Ηφληα λεζηΪ δηαζΫηνπκε κεξηθΪ απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα πξνζθπλάκαηα γηα ηνπο νξζνδφμνπο ηα νπνέα νθεέινπκε 

κε ηελ αξσγά ηεο πνιηηεέαο θαη ηεο εθθιεζηΪο λα ηα αμηνπνηάζνπκε 

ηνπξηζηηθΪ θαη λα ηα αλαδεέμνπκε: Ο Άγηνο ΑλδξΫαο ζηελ ΠΪηξα, ηα 

ιεέςαλα ηνπ Αγένπ ππξέδσλα ζηελ ΚΫξθπξα, ηνπ Αγένπ ΓεξΪζηκνπ 

ζηελ ΚεθαινληΪ θαη ηνπ Αγένπ Γηνλπζένπ ζηε ΕΪθπλζν. 

 

 ηε ρψξα καο, φπσο ζ' φιν ηνλ θφζκν, ν πξνζθπλεηάο απνηειεέ Ϋλαλ 

εηδηθφ ζηφρν ηεο ηνπξηζηηθάο βηνκεραλέαο. 

 

Με θΫληξν ηηο Μεηξνπφιεηο, ηηο κεγΪιεο ελνξέεο ηεο πξσηεχνπζαο αιιΪ 

θαη δηΪθνξεο ζξεζθεπηηθΫο νξγαλψζεηο, δηνξγαλψλνληαη επηζθΫςεηο ζε 

ζξεζθεπηηθνχο ηφπνπο, εέηε κε αθνξκά θΪπνηα ζξεζθεπηηθά ενξηά, 

εθδάισζε ά ηειεηά, εέηε φρη. Μφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

δηαθηλνχληαη, πξνο ηα πΪζεο θχζεσο Μνλαζηάξηα, πεξηζζφηεξα απφ 

300.000 Ϊηνκα, θΪζε ρξφλν.  

 

Ζ αλΪπηπμε  ηνπ  ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ παηξέδα καο 

 

ην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο ησλ ηνκψλ θαη ησλ κεηαξξπζκέζεσλ πνπ 

πξνσζεέ ε θπβΫξλεζε θαη ην Τπνπξγεέν Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηπμεο, Ϋλαο 

απφ ηνπο θπξέαξρνπο ζηφρνπο εέλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο κε ηελ αλΪπηπμε λΫσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κεηαμχ ησλ νπνέσλ 

πεξηιακβΪλεηαη θαη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο.  

 

Οη δξΪζεηο πνπ δξνκνινγεέ ην Τπνπξγεέν γηα ηελ πξνζΫιθπζε 

πξνζθπλεηψλ εέλαη νη αθφινπζεο: 

 

ε ζπλεξγαζέα κε ηελ Δθθιεζέα ηεο ΔιιΪδνο αλαπηχζζνληαη νη 

πξνζθπλεκαηηθΫο πεξηεγάζεηο, θαηΪ κάθνο ηεο Δγλαηέαο Οδνχ ζηε 

Βφξεην ΔιιΪδα, κε θεληξηθνχο Ϊμνλεο ελδηαθΫξνληνο ηα Μνλαζηάξηα. 
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Δπέζεο, εθπνλεέηαη ν επέζεκνο πξνζθπλεκαηηθφο ρΪξηεο ηεο ΔιιΪδνο, 

κε ηε ζεκεέσζε φισλ ησλ ηζηνξηψλ Ναψλ, Μνλαζηεξηψλ θαη 

πξνζθπλεκΪησλ αλΪ Μεηξφπνιε. 

 

Υξεκαηνδνηεέηαη ε απνθαηΪζηαζε πΫληε Μνλαζηεξηψλ ζην πιαέζην ηεο 

πνιηηηζηηθάο θαη ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο. ε απηά ηελ θαηεχζπλζε 

ππνζηεξέδνπκε ηελ Γηαθξαηηθά ζπκθσλέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη 

πην ζπγθεθξηκΫλα ην ηνπξηζηηθφ πξφγξακκα ΔΠΗΦΑΝΗΑ, ην νπνέν 

αμηνινγεέηαη απηΫο ηηο εκΫξεο απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη Ϋρεη σο 

ζηφρν ηελ ζπγθξφηεζε ζρεδένπ γηα ηε δεκηνπξγέα Μεζνγεηαθνχ Γηθηχνπ 

Πξνζθπλεκαηηθνχ Σνπξηζκνχ. 

Σν Τπνπξγεέν Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη ν Δ.Ο.Σ. δηνξγαλψλνπλ ην 

Παγθφζκην Θξεζθεπηηθφ πλΫδξην ζηελ ΚαβΪια. Πξνσζεέηαη ε 

πξνβνιά ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ Ϋξγνπ «Σα βάκαηα ηνπ 

Απνζηφινπ Παχινπ»,{
27

} ε αλΪδεημε, δει θαη ε πξνβνιά φισλ ησλ 

ηφπσλ απφ ηνπο νπνένπο πΫξαζε θαη δέδαμε ν Απφζηνινο ησλ εζλψλ 

ζηελ ΔιιΪδα. 

"ηφρνο ηνπ φινπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε πνηνηηθά αλαβΪζκηζε ησλ 

θαζηεξσκΫλσλ ζηαζκψλ ηεο πνξεέαο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ κε άπηεο 

παξεκβΪζεηο εμσξατζηηθνχ ραξαθηάξα, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νκαιά θαη 

Ϊλεηε δηαθέλεζε ησλ ηνπξηζηψλ αιιΪ θαη ζηελ αλΪδεημε ρψξσλ, πνπ 

εέλαη ζπλδεδεκΫλνη ζξεζθεπηηθΪ θαη ηζηνξηθΪ κε ηνλ Απφζηνιν Παχιν. 

 

ΣΫινο, ζα πξΫπεη λα ηνληζηεέ φηη, ν ηνπξηζκφο απνηειεέ κέα απφ ηηο 

βαζηθΫο βηνκεραλέεο γηα ηελ ρψξα καο θαη νθεέινπκε φινη λα ελψζνπκε 

ηηο δπλΪκεηο καο πξνθεέκελνπ πξνσζψληαο ζπγθεθξηκΫλεο ζηξαηεγηθΫο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ βειηέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο λα 

θαζηεξψζνπκε ηελ ρψξα καο σο Ϋλαλ απφ ηνπο θνξπθαένπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο  θαη γηα ηνπο  νκφδνμνπο Ρψζνπο ηνπξέζηεο. 

 

Ο Οδεγφο απηφο{
27

} κε ηέηιν «Σα βάκαηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζηελ 

ΔιιΪδα»  παξνπζηΪδεη επζχλνπηα αιιΪ κε πιεξφηεηα θαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξέσζε, ηα ηαμέδηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, 

ηηο πεξηνρΫο απφ ηηο νπνέεο πΫξαζε θαη δέδαμε, ηηο δηψμεηο πνπ 
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αληηκεηψπηζε, ην θεληξηθφ πλεχκα ηεο δηδαζθαιέαο ηνπ θαη ηελ απάρεζε 

πνπ απηά εέρε. ΠαξΪιιεια, δέλεηαη ην ηζηνξηθφ πεξέγξακκα απφ ηελ 

επνρά ηνπ ΜεγΪινπ ΑιεμΪλδξνπ σο ηα ρξφληα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ 

θαη παξΫρνληαη αλαιπηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη ηα ζξεζθεπηηθΪ κλεκεέα, πνπ ζπλδΫνληαη κε ηε δξΪζε ηνπ 

ζηελ ΔιιΪδα. 

 

Αθφκα, ζε μερσξηζηΫο ελφηεηεο παξνπζηΪδνληαη ηα Ϊιια ηνπξηζηηθΪ 

αμηνζΫαηα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ απ' φπνπ δηάιζε ν Απφζηνινο Παχινο 

(ΚαβΪια-Φέιηππνη, Θεζζαινλέθε, ΒΫξνηα, Αζάλα-ΠεηξαηΪο, Κφξηλζνο 

θαη Αξγνζηφιη ΚεθαινληΪο), δέλνληαο ηελ επθαηξέα ζηνλ αλαγλψζηε λα 

ζπλδπΪζεη ηελ πεξηάγεζά ηνπ ζηα ζξεζθεπηηθΪ-ιαηξεπηηθΪ κλεκεέα θαη 

ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε ηελ εμεξεχλεζε ηεο γεληθφηεξεο 

ηζηνξηθάο, πνιηηηζηηθάο θαη αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηΪο ησλ πφιεσλ 

απηψλ.  

 

ΔμΪιινπ, ζε εηδηθφ ηκάκα, ππΪξρνπλ πξαθηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ην 

ρξάζηε ηνπ νδεγνχ (ηειεθσληθνέ αξηζκνέ θαη δηεπζχλζεηο κνπζεέσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηειΫθσλα πξψηεο αλΪγθεο, ζπγθνηλσληαθΫο 

ζπλδΫζεηο, εηδηθΪ sites θ.α.) θαη δχν ρΪξηεο, ζηνπο νπνένπο ζεκεηψλνληαη 

νη δηαδξνκΫο πνπ αθνινχζεζε ν Απφζηνινο Παχινο ζηηο ηΫζζεξηο 

πεξηνδεέεο ηνπ. 

 

Ζ Ϋθδνζε πεξηιακβΪλεη ζαπκΪζηεο αγηνγξαθέεο απφ εηθφλεο θαη 

ηνηρνγξαθέεο εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ φπνπ απεηθνλέδεηαη ν 

Απφζηνινο Παχινο, θαζψο θαη θσηνγξαθέεο ησλ θπζηθψλ ηνπέσλ, ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζε απηάλ. 

 

Ο νδεγφο θπθινθνξεέ ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, ηηαιηθά θαη ξσζηθά) 

θαη ε Ϋθδνζά ηνπ εληΪζζεηαη ζε Ϋλα επξχηεξν πξφγξακκα αλΪδεημεο θαη 

πξνβνιάο ηεο πνιηηηζηηθάο δηαδξνκάο ζεκαηηθνχ ζξεζθεπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ «ηα βάκαηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζηελ ΔιιΪδα» {
27

}. 
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ιεο νη πξσηνβνπιέεο απηΫο εέλαη πξνο ηελ ζσζηά θαηεχζπλζε θαη 

πηζηεχεηαη φηη κε ην ζσζηφ θαη επηζεηηθφ marketing ζηε ξσζηθά 

ηνπξηζηηθά αγνξΪ πνιιΫο νκΪδεο Ρψζσλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ ζα 

βξεζνχλ πνπ ζα θαιχςνπλ ην κεγΪιν απηφ θελφ.  

5.1.4  Βαζηθνέ ζηξαηεγηθνέ ζηφρνη θαη δξΪζεηο ηεο  ειιεληθάο 

ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο  

Βαζηθνέ ζηξαηεγηθνέ ζηφρνη θαη δξΪζεηο ηεο  ειιεληθάο ηνπξηζηηθάο 

πνιηηηθάο εέλαη:  

 ε αχμεζε αθέμεσλ,   

 ε αχμεζε εηζπξΪμεσλ,  

 ε επηκάθπλζε ηεο ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ,  

 ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηθεξεηαθφ 

ΑΔΠ,  

 ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (Ϊµεζεο θαη Ϋµµεζεο),  

 ε αχμεζε ηεο δάηεζεο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ,  

 ε αμηνπνέεζε ηνπξηζκνχ γηα place marketing,  

 ε πξνζηαζέα θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ,  

 πην ηζφξξνπε ρσξηθά θαηαλνκά ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο,  

 ε ελέζρπζε ελεξγεηαθάο απηνδπλακέαο κΫζσ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελΫξγεηαο (ΑΠΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέιπζε ησλ 

πξνβιεκΪησλ πδξνδφηεζεο,  

 ε κεέσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξψλ κε ελέζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ (βι. αθηνπινΐα),  

 ν πεξηνξηζκφο ηεο θξαηηθάο γξαθεηνθξαηέαο (βι. ρξνλνβφξα 

Ϋθδνζε βέδαο Ϋλγθελ). 

Άιινη ζηφρνη θαη δξΪζεηο ηεο  ειιεληθάο ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο εέλαη:  

 

 λα ιεθζνχλ Ϊκεζα κΫηξα γηα ηε βξαρππξφζεζκε επηβέσζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαη ησλ Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ, ηδηαέηεξα ησλ 

κηθξνκεζαέσλ, πνπ Ϋρνπλ επεξεαζηεέ απφ ηελ θξέζε.   
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 ε πξνβνιά ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ε 

νπνέα ζα ζπκβΪιιεη ζηελ επηκάθπλζε ηεο ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ 

θαη ζηε κεέσζε ηεο Ϋληνλεο επνρηθφηεηαο. 

 

 ε αλαβΪζκηζε ππαξρνπζψλ θαη ε θαηαζθεπά λΫσλ ππνδνκψλ θαη 

αλαδνκψλ, κε ηάξεζε πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

 ε εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπξηζηηθάο βηνκεραλέαο, ηδηαέηεξα 

απηνχ πνπ βξέζθεηαη ζε Ϊκεζε επαθά κε ηνπο ηνπξέζηεο. 

 

 ε βειηέσζε ηεο ζρΫζεο πνηφηεηαο - ηηκάο θαη φρη ζηελ 

πξνζπΪζεηα κεέσζεο ηνπ θφζηνπο κε αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα. 

Γηα ηελ επέηεπμά φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη δξΪζεσλ πνπ ζα 

νδεγάζνπλ ζε πγηά αλΪπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απαηηεέηαη κηα  ζηξαηεγηθά 

ζπκκαρέα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα πξνο θνηλφ φθεινο θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ. 
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5.2:  Δθηηκήζεηο  ηνπ ΗΣΔΠ θαη πξνβιέςεηο ηεο  WTTC 

γηα ηηο εμειίμεηο  ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό.  

 

5.2.1  Δθηηκάζεηο  ηνπ ΗΣΔΠ  επεξεαζκνχ  ηεο ηνπξηζηηθάο  

θέλεζεο ζηελ ΔιιΪδα θαηΪ ην 2009 ζαλ ζπλΫπεηα ηεο 

παγθφζκηαο χθεζεο 

 

1. χκθσλα κε ηε κειΫηε{
30

}  ηνπ ΗΣΔΠ ε  ζηεξεά αλαπηπμηαθά 

επέδνζε ηνπ θφζκνπ θαη ηδηαηηΫξσο ησλ ρσξψλ πξνειεχζεσο ηνπ θχξηνπ 

φγθνπ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθΫπηνληαη ηελ ΔιιΪδα, απνηεινχλ ηζρπξά 

βΪζε ζεκειέσζεο αηζζάκαηνο αηζηνδνμέαο, αθνχ  νη παξΪγνληεο απηνέ  

ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο πξνο ηε ρψξα καο . 

 

2. Λφγσ ηεο κεγΪιεο νηθνλνκηθάο χθεζεο πνπ πιάηηεη ηηο 

νηθνλνκέεο ησλ ΖΠΑ, ηνπ ΖλσκΫλνπ Βαζέιεηνπ θαη ηεο Γεξκαλέαο 

αλακΫλεηαη κε βΪζε ηελ Έθζεζε ηεο Eurobank γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

νηθνλνκηθά θξέζε λα πεξηνξηζηνχλ  νη αθέμεηο ηνπξηζηψλ απφ απηΫο ηηο 

ρψξεο  κε απνηΫιεζκα λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθΪ νη ηνπξηζηηθΫο 

εηζπξΪμεηο, κνινλφηη  επλνεέηαη ε ΔιιΪδα ηνλ ηειεπηαέν θαηξφ απφ 

απμεκΫλε δάηεζε απφ λΫεο αγνξΫο (φπσο Ρσζέα, Αλαηνιηθά Δπξψπε, 

Αζέα θ.Ϊ.) φπνπ βεβαέσο εέλαη πηζαλφ ην θελφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ ζηηο 

εηζπξΪμεηο λα  κελ θαιπθζεέ  πιάξσο απφ αθέμεηο ησλ  λΫσλ απηψλ  

αγνξψλ. ΗζηνξηθΪ, πΪλησο, φπσο ζπκπεξαέλεηαη θαη απφ  κειΫηε ηνπ 

ΗΣΔΠ φηη ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο αλαθΪκπηεη φηαλ ν παγθφζκηνο 

ξπζκφο αλΪπηπμεο εέλαη πΪλσ απφ ην 2% εηεζέσο ΗζηνξηθΪ επέζεο Ϋρεη 

επέζεο απνδεηρζεέ φηη ηα λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ θαη ε ΔιιΪδα εκθαλέδνπλ 

κεγαιχηεξεο αληνρΫο απΫλαληη ζηελ πηψζε δάηεζεο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

νηθνλνκηθψλ επηβξαδχλζεσλ, ζε αληηδηαζηνιά κε ηελ Αζάλα{
30

}. 

 

 

3. Οη ηηκΫο, νη ζπλαιιαγκαηηθΫο ηζνηηκέεο, αιιΪ θαη ε ζρΫζε 

πνηφηεηαο - ηηκψλ εέλαη νη βαζηθΫο παξΪκεηξνη νη νπνέεο ζα 

http://sotirisvarelas.blogspot.com/2009/02/eurobank.html
http://sotirisvarelas.blogspot.com/2009/02/eurobank.html
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θπξηαξράζνπλ ζηηο εμειέμεηο ζηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ ην 2009. πσο 

πξνβιΫπεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ) ε δηεζλάο 

νηθνλνκηθά θξέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ππΪξρεη, ηε 

κεηαβιεηφηεηα ζηηο αγνξΫο πνπ πιάηηεη ηφζν ηελ απηνπεπνέζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξάζεσλ, ζα ζπλερέζνπλ λα Ϋρνπλ 

επέδξαζε ζηνλ ηνπξηζκφ ηνπιΪρηζηνλ ζην Ϊκεζν θαη κεζνπξφζεζκν 

κΫιινλ 

4. ΠΫξα πΪλησο απφ ηελ επέδξαζε ηεο παγθφζκηαο αλΪπηπμεο, ην 

επέπεδν ηηκψλ, ε νηθνλνκηθά επηθΪλεηα ησλ ηνπξηζηψλ θαη κηα ζεηξΪ απφ 

πνηνηηθνχο παξΪγνληεο δηαδξακαηέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επεξεΪδνπλ 

ηελ δάηεζε γηα ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο. Σν εηζφδεκα ησλ μΫλσλ 

ηνπξηζηψλ ζπληζηΪ ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξΪγνληα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθέμεσλ γηα ρψξεο ζεξηλνχ ηνπξηζκνχ φπσο ε ΔιιΪδα 

5. Έλα ελδηαθΫξνλ ζπκπΫξαζκα εέλαη φηη ζε καθξνρξφληα βΪζε, νη 

αιιαγΫο ζηηο πξνηηκάζεηο θαη Ϊιινπο πνηνηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξΪγνληεο εέλαη ζεηηθΫο γηα ηελ ΔιιΪδα, Σνχην εμεγεέ ηηο θαιΫο Ϋσο 

ηψξα επηδφζεηο ηεο ηνπξηζηηθάο βηνκεραλέαο ζηελ ΔιιΪδα, παξΪ ην 

ζηαζεξΪ πςειφ ηεο πιεζσξηζκφ ζε ζρΫζε κε ηελ Δπξσδψλε (δηαθνξηθφ 

πιεζσξηζκφ). 

6. Οη αιιαγΫο ζηα γνχζηα θαη ζηηο ηνπξηζηηθΫο πξνηηκάζεηο ηνπ 

μΫλνπ ηνπξέζηα επλφεζαλ θαη επλννχλ ηε ρψξα καο παξΪ ηελ αθξέβεηα. 

Χζηφζν, ππφ ην πξέζκα ηεο ζθνδξφηεηαο ηεο παξνχζαο θξέζεο, ε 

ηηκνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εχινγα ζα δηαδξακαηέζεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν ην 2009. 

7.Ζ  παγθφζκηα χθεζε ελδΫρεηαη λα  επεξεΪζεη   ηελ ηνπξηζηηθά θέλεζε  

θαη ζηελ ΔιιΪδα, κε απνηΫιεζκα ζε  κεησκΫλεο αθέμεηο ηνπξηζηψλ  θαη 

ελδερνκΫλσο  κεησκΫλεο επέζεο ηαμηδησηηθΫο εηζπξΪμεηο ην 2009 θαη, 

πηζαλψο θαη ην 2010. Γηα κηα ρψξα πνπ βαζέδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ, απηφ 

ζΫηεη ζνβαξΫο πξνθιάζεηο, φρη κφλν γηα ηνλ θιΪδν ηνπ ηνπξηζκνχ αιιΪ 

θαη γηα ην ζχλνιν ηεο εζληθάο νηθνλνκέαο. Γη απηφ αθξηβψο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε  ηνπ πξνβιάκαηνο ρξεηΪδεηαη ηδηαέηεξε πξνζνρά, ηφζν απφ 
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θνξεέο ηνπ δεκνζένπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα, κε δηαθνξνπνηάζεηο 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο , ηδηαέηεξα ησλ μελνδνρεηαθψλ εθεέλσλ  κνλΪδσλ 

πνπ παξνπζηΪδνπλ κεησκΫλν αξηζκφ αθέμεσλ.  

5.2.2  ΠξνβιΫςεηο ηεο WTTC επλντθψλ εμειέμεσλ γηα ηνλ  

ειιεληθφ ηνπξηζκφ  κΫρξη ην 2016 

χκθσλα κε ηελ Ϋθζεζε γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ ην Παγθφζκην 

πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ - WTTC, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο 

εθηηκΪηαη φηη ζα αλαπηχζζεηαη   κΫρξη ην 2016 κε  Ϋλα εηάζην ξπζκφ 

αχμεζεο ηεο ηΪμεσο  4%, κε ηελ  πξνυπφζεζε φηη ζα αληηκεησπηζηνχλ 

κηα ζεηξΪ πξνβιεκΪησλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπΫδε ζηελ αλΪπηπμά ηνπ. 

Αλ ε ΔιιΪδα, επηζεκαέλεηαη ζηελ Ϋθζεζε, δηνξζψζεη ηηο βαζηθΫο ηεο 

αδπλακέεο, ην 2016 ε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξνθαινχλ νη 

ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο εθηηκΪηαη φηη ζα αλΫξρεηαη ζηα 70,3 δηζ. επξψ 

απφ 37,2 δηζ. επξψ πνπ εθηηκΪηαη ε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ ην 2006. Δπέζεο, ην 2006 ν ηνπξηζκφο εθηηκΪηαη φηη 

πξνθΪιεζε ην 14,3% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ πξαγκαηνπνηψληαο 

επελδχζεηο 6,4 δηζ. επξψ. Γηα ηελ επφκελε 10εηέα κΫρξη ην 2016 ε 

ζπκβνιά ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο επελδχζεηο αλακΫλεηαη λα απμεζεέ θαηΪ 

κΫζν φξν 4,5%. Οη εμειέμεηο απηΫο  ζε ζχγθξηζε  κε ηηο εθηηκάζεηο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ  ρσξψλ, ε θαηΪηαμε ηεο ΔιιΪδαο εέλαη επλντθά. 

 

ΓηΪγξακκα: 30 Πξφβιεςε γηα ηνλ Παγθφζκην εμεξρφκελν ηνπξηζκφ 
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ΠΖΓΖ: GBR CONSULTING 

 

 

 

 

Έξεπλα ΗΣΒ  

 40% επηρεηξάζεσλ επεξεΪδνληαη απφ ηελ θξέζε 60% δελ επεξεΪδνληαη  

 Αιιαγά Καηαλαισηηθάο πµπεξηθνξΪο  

 52% αλαµΫλνπλ ζπληνµφηεξα ηαμέδηα  

 60% αλαµΫλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπηθΪ ηαμέδηα  

 68% αλαµΫλνπλ αχμεζε late bookings  

 Θα απμεζνχλ θαηαθφξπθα νη θξαηάζεηο µΫζσ Internet  

 Οη ηνπηθΫο αγνξΫο ζα παξακεέλνπλ ζηαζεξΫο ά ζα αλαπηπρζνχλ  

 Σν έδην θαη ε δάηεζε γηα ΑεξνπνξηθΫο Δηαηξεέεο Υαµεινχ Κφζηνπο  

 Καιχηεξε ηχρε ζα Ϋρνπλ νη πξννξηζµνέ θνληΪ ζε µεγΪιεο αγνξΫο  

 Οη long haul πξννξηζµνέ ζα παξνπζηΪζνπλ µεγΪιε πηψζε  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5.3:Δπηζθόπεζε  ζπκπεξαζκαηηθώλ 

απόςεσλ θαη πξννπηηθώλ αύμεζεο 

ηνπ κεξηδίνπ  ηεο  Διιάδαο ζηνλ 

εμεξρόκελν ξσζηθό ηνπξηζκό  

 

5.3.1   ΓεληθΫο ζπκπεξαζκαηηθΫο απφςεηο 

 

1. πσο εέδακε άδε κε ηελ  θαηΪξξεπζε ηεο  νβηεηηθάο Έλσζεο   ην 

1991 απειεπζεξψζεθε κηα ηεξΪζηηα δάηεζε ησλ Ρψζσλ γηα  ηαμέδηα ζε 

μΫλεο ρψξεο,  αθνχ  γηα ην κΫζν Ρψζν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ζνβηεηηθνχ 

θαζεζηψηνο αξθεηΪ θνηλά πξαθηηθά άηαλ νη θξΪην-επηδνηνχκελεο 

δηαθνπΫο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε Ϊιιεο  ΚνκκνπληζηηθΫο ρψξεο  – ά 

ζηε  Μαχξε ΘΪιαζζα,  αιιΪ πνηΫ ζην εμσηεξηθφ. Απηφο εέλαη ν ιφγνο 

πνπ κεηΪ ηελ κεηαπνιέηεπζε νη  Ρψζνη νλεηξεχνληαη επηζθΫςεηο π.ρ.  ζην 

Παξέζη   ά  ζηε Ρψκε,  ζην Λνλδέλν   ά  ζηε ΝΫα Τφξθε, θαζψο επέζεο 

θαη δηαθνπΫο ζε ΜεζνγεηαθΫο ρψξεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ  θαη ζε 

Ϊιια πην εμσηηθΪ κΫξε.  

 

2. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δεθαεηέαο ηνπ '90  – θαη ηδηαέηεξα θαηΪ ηελ 

νηθνλνκηθά θξέζε ηεο Ρσζέαο ην 1998 ηα εμεξρφκελα ηαμέδηα  ζην 

εμσηεξηθφ παξνπζέαδαλ κηα  αξθεηΪ αθαλφληζηε εμΫιημε.  ΚαηΪ  ηα 

ηειεπηαέα Ϋηε  θαη ηδηαέηεξα κεηΪ ην 2000 παξαηεξάζεθε κηα ζηαζεξά 

θαη ηζρπξά αχμεζε ζηε δάηεζε γηα ηαμέδηα ζην εμσηεξηθφ ζαλ 

απνηΫιεζκα ηεο ζηαζεξνπνέεζεο ηεο πνιηηηθάο θαη νηθνλνκηθάο 

θαηΪζηαζεο. Οη ζπλερεέο απμαλφκελεο ηηκΫο ηνπ πεηξειαένπ θαη νη 

απμάζεηο ζην  ΑΔΠ θαηΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζπλΫβαιιαλ αξθεηΪ ζηε 

κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Ρψζσλ πνπ δνπλ ζηελ Ϋλδεηα (ιηγφηεξν απφ 

USS 1 εκεξεζέσο) Ϋρεη πΫζεη αηζζεηΪ  – απφ πΪλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα 

ην 1999 θΪησ απφ 13 εθαηνκκχξηα ζε 2002,  θαη ζε εθηηκάζεηο πνπ 

ζΫηνπλ ηνλ αξηζκφ απηφ  ζε πεξέπνπ 10 εθαηνκκχξηα ην 2005. 
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3.πσο άδε αλαθΫξζεθε, νη ζρΫζεηο ΔιιΪδνο- Ρσζέαο επξέζθνληαη ζε 

Ϊξηζην επέπεδν. Υαξαθηεξέδνληαη απφ ζπρλΫο αληαιιαγΫο επηζθΫςεσλ, 

ελψ Ϋρνπλ ζπλαθζεέ ζπκθσλέεο ζπλεξγαζέαο, ζηνλ νηθνλνκηθφ, 

ηνπξηζηηθφ, εκπνξηθφ, επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη ηνκΫα αζθαιεέαο. Οη δχν ρψξεο Ϋρνπλ εθθξΪζεη, ζε 

δηΪθνξεο επθαηξέεο, ηελ επηζπκέα ηνπο γηα πεξαηηΫξσ ζχζθηγμε ησλ 

ζρΫζεσλ θαη αλΪπηπμε ηεο ζπλεξγαζέαο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ακνηβαένπ 

ελδηαθΫξνληνο. 

 

4. ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκΫα, ξσζηθά εηαηξεέα Ϋρεη εμαγνξΪζεη ην ηΫσο 

Club Mediterranee ζηελ ΚΫξθπξα. Δπέζεο, ε μελνδνρεηαθά αιπζέδα 

Atlantica Hotels & Resorts (θαηΪ 50% αλάθεη ζην γεξκαληθφ φκηιν 

TUI) θαη ην ξσζηθφ ηνπξηζηηθφ πξαθηνξεέν «Nataly Tours» 

αλαθνέλσζαλ ηελ απφ θνηλνχ Ϋλαξμε επελδπηηθνχ ζρεδένπ ζηελ 

ΔιιΪδα. πγθεθξηκΫλα, νη δχν εηαέξνη ζθνπεχνπλ ζε δηΪζηεκα 5εηέαο 

λα θαηαζθεπΪζνπλ ζηε xψξα καο 20 λΫα μελνδνρεέα, ην δε χςνο ηεο 

επΫλδπζεο ππνινγέδεηαη ζε 1,2 δηο επξψ. Ζ ξσζηθά «Nataly Tours» 

πξνζβιΫπεη λα απνβεέ ηδηνθηάηεο πνζνζηνχ 30% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δσκαηέσλ ηεο μελνδνρεηαθάο αιπζέδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ, ην 50% 

ησλ πειαηψλ ηεο νπνέαο πξνβιΫπεηαη φηη ζα εέλαη Ρψζνη ηνπξέζηεο.  

Δπέζεο, ε ξσζηθά εηαηξεέα „Agroinvest‟ Ϋρεη επελδχζεη ζηνλ ηνκΫα 

αθηλάησλ ζηελ ΔιιΪδα κε ηελ θαηαζθεπά, φπνπ ζρεδηΪδεη ηελ 

θαηαζθεπά πνιπηειψλ θαηνηθηψλ.  

5. ΔλδηαθΫξνλ θαέλεηαη λα παξνπζηΪδνπλ νη Ρψζνη επελδπηΫο εθηφο ηνπ 

ηνκεα ηεο ελΫξγεηαο, ζηνλ μελνδνρεηαθφ θαη γεληθφηεξν ηνπξηζηηθφ 

ηνκΫα ηελ θαηαζθεπά μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ, θαη ηηο θαηαζθεπΫο 

πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, αζιεηηθψλ θΫληξσλ, ηακαηηθψλ ινπηξψλ, ηελ 

αλΪπηπμε γεπΫδσλ γθνιθ  θαη αζιεηηθψλ θΫληξσλ, ηηο αγνξΫο ά ηελ 

θαηαζθεπά κηθξψλ θξνπαδηεξφπινησλ, ζηε ζπλεξγαζέα κε ηερλνινγηθΪ 

πΪξθα θαη ζηε βηνκεραληθά ζπλεξγαζέα γηα παξαγσγά πξντφλησλ  

6. Γπλαηφηεηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζέαο δηαθαέλνληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ 

νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ζαιΪζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πξνο 

φθεινο θαη ησλ Διιάλσλ κεηαθνξΫσλ, ΟΔ, αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 
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θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επέζεο ζα κπνξνχζε λα 

απμεζεέ ε ξνά Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πξνο ηελ ΔιιΪδα.  

7. Απφ ην 2000 θαη κεηΪ   ε Ρσζέα   εέλαη κηα απφ ηηο  πιΫνλ δπλακηθΫο 

αγνξΫο  ζηελ Δπξψπε   ζε φηη αθνξΪ  ηελ πςειφηεξε αχμεζε ζηνλ 

εμεξρφκελν φγθν ηαμηδηψλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ  δαπαλψλ  ζην  

εμσηεξηθφ. χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα  ηνπ WORKSHOP{
25

}πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθε ηνλ Ηνχιην  2006 ζην Βεξνιέλν γηα ην Ρσζηθφ 

εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, ε Ρσζέα  εέλαη κέα ρψξα πνπ  ε αγνξΪ ηνπ 

εμεξρφκελνπ  ηνπξηζκνχ ζπλερέδεη λα αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Ζ παξνπζέα ησλ  Ρψζσλ  ηνπξηζηψλ  ζε φιε ηελ πδξφγεην 

Ϋρνπλ επηβεβαηψζεη θαηΪ ηα ηειεπηαέα Ϋηε ηελ απμαλφκελε ζεκαζέα ηεο 

αλαδπφκελεο  ξσζηθάο αγνξΪο ηαμηδηνχ. Οη πξννπηηθΫο γηα κειινληηθά 

αχμεζε ηνπ εμεξρφκελνπ  ηνπξηζκνχ θαηΪ ηα επφκελα 50 Ϋηε απφ ηε 

Ρσζέα, φπσο  επέζεο απφ ηε Βξαδηιέα,  ηελ Ηλδέα   θαη  ηελ Κέλα  εέλαη 

ηεξΪζηηεο, αθνχ αλακΫλεηαη λα γέλνπλ κηα ζεκαληηθά δχλακε ζηε 

δηεζλά νηθνλνκέα πνπ ζα ππνθηλνχλ ηε δάηεζε γηα ηαμέδηα. 

8. ΔηδηθΪ ζηνλ  ηνπξηζκφ ε Ρσζέα εέλαη κηα απφ ηηο ιέγεο αγνξΫο πνπ 

Ϋρεη παξακεέλεη ζρεηηθΪ αβιαβάο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηξΫρνπζαο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο,  αθνχ ε εμεξρφκελε αγνξΪ  ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

απμάζεθε 17% ην 2007, θΪλνληαο ηελ Ϋλαηε κεγαιχηεξε εμεξρφκελε 

αγνξΪ ζηνλ θφζκν.  ΔμΪιινπ κε βΪζε{
31

} θαη ηα αξρηθΪ ζπκπεξΪζκαηα  

απφ ηελ δηεζλά Ϋθζεζε ηαμηδηνχ & ηνπξηζκνχ ηεο Μφζραο {Moscow 

International Travel & Tourism (MITT)}(πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 

18-21 Μαξηένπ , 2009, θαη Ϋρεη   πξνζειθχεη ε Ϋθζεζε απηά πΪλσ απφ 

92.000 αγνξαζηΫο απφ νιφθιεξε  ηε Ρσζέα  θαη ζπκκεηΫρνπλ  πΪλσ 

απφ 3.000 εθζΫηεο, πνπ πξνΫξρνληαη απφ 118 ρψξεο θαη πεξηνρΫο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 70 εζληθΪ/πεξηθεξεηαθΪ ζπκβνχιηα ηνπξηζκνχ) 

αλαθΫξνπλ  φηη θαη ην  2008 εέρε ε Ρσζέα φκνηα  ηζρπξά αχμεζε ζηνλ 

εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, πξΪγκα πνπ γηα ηε Ρσζέα   ηέζεηαη σο ζηφρνο  λα 

πξνζπεξΪζεη κΫρξη ην 2010  αθφκε θαη   ηε Γεξκαλέα{2}. 

9. Οη ζχγρξνλεο ηΪζεηο πξνηεέλνπλ φηη  ε Ρσζέα   ζα εθπιεξψζεη ηελ 

ππφζρεζά ηεο  βξαρππξφζεζκα ά κεζνπξφζεζκα θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη Δζληθνέ Σνπξηζηηθνέ Οξγαληζκνέ(NTO)  α κπαέλνπλ ζηελ 
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αγνξΪ πξνθεηκΫλνπ  λα εμαζθαιέζνπλ ην κεξέδηφ ηνπο  απφ ηελ 

αλαδπφκελε απηά ξψζηθε ηνπξηζηηθά αγνξΪ.  

 

10. Ζ ΔιιΪδα ζα κπνξνχζε, επνκΫλσο,  ζην Ϊκεζν θαη απψηεξν κΫιινλ 

λα επσθειεζεέ ησλ δπλαηνηάησλ πνπ Ϋρεη ε Ρσζηθά Γεκνθξαηέα λα 

δεκηνπξγάζεη ξεχκαηα εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ (outbound), θαη λα 

απνξξνθάζεη  κεγαιχηεξα  ξεχκαηα ηνπξηζκνχ Ρψζσλ πνιηηψλ ζηηο 

δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο θαη  ηα λεζηΪ. 

  

11. Ζ Ρσζηθά αγνξΪ παξνπζηΪδεη ηδηαέηεξα απμεηηθνχο ξπζκνχο 

ζπγθξηλφκελε πξνο ηα πνζνζηΪ αλΪινγσλ  πην ψξηκσλ αγνξψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλαισηηθά  καλέα γηα δαπΪλεο 

ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, νη νπνένη εκθαλέδνληαη ζηηο θνξπθαέεο ζΫζεηο κε 

πςειά θαηΪ θεθαιά δαπΪλε, πνπ ηνπο θαζηζηΪ απφ ηνπο πιΫνλ 

ειθπζηηθνχο ηνπξέζηεο ζηελ ΔιιΪδα, δεδνκΫλνπ φηη νη Ρψζνη ηνπξέζηεο 

μνδεχνπλ ζηελ ΔιιΪδα ηα δηπιΪζηα -θαηΪ θεθαιάλ- ρξάκαηα απφ φ,ηη 

ηνπξέζηεο Ϊιισλ ρσξψλ. 

 

12.  Οη πξννπηηθΫο, εμΪιινπ, παξΪ ηελ επηθπιαθηηθφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθά αλαζθΪιεηα ησλ ελ δπλΪκεη Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, γηα ηε 

ζπλΫρηζε ηνπ δπλακηθνχ Ρσζηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο (350.000-

400.000 ην 2008) πξνο ηελ ΔιιΪδα, παξακΫλνπλ αηζηφδνμεο. Ζ 

παξνπζέαζε  ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο εηδηθάο γηα ηε Υαιθηδηθά  θαη ηελ 

ΔιιΪδα γεληθφηεξα Ϋξεπλαο επΫδεημε πφζν ζθφπηκν εέλαη λα 

εθπνλνχληαη ηΫηνηνπ εέδνπο  ζηαηηζηηθΫο κειΫηεο, νη νπνέεο αλαιχνπλ 

ζπγθξηηηθΪ πξνο Ϊιιεο αληαγσλέζηξηεο ρψξεο ηνπο βαζηθνχο 

ραξαθηεξηζηηθνχο παξΪγνληεο, πνπ  κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ζεηηθΪ ά 

αξλεηηθΪ  ηελ πξνζΫιθπζε ξσζηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. 

13. Ζ αλΪιπζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ επηηπρέαο ηεο ειιεληθάο 

βηνκεραλέαο ηνπξηζκνχ Ϋρεη θαηαδεέμεη πψο ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 

ειιεληθάο βηνκεραλέαο ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζηελ αχμεζε 
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ησλ αθέμεσλ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ  ζηελ ΔιιΪδα. Οη ζηξαηεγηθΫο ησλ 

γξαθεέσλ ηαμηδηψλ θαη ησλ μελνδνρεέσλ ζηηο δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο 

ρψξαο ζπλερέδνπλ λα εέλαη απνηειεζκαηηθΫο, φκσο ζην κΫιινλ, ιφγσ 

ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ  ζηε βηνκεραλέα ηνπξηζκνχ απαηηεέηαη 

Ϋλαο θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ζηξαηεγηθψλ πξνκεζεπηψλ  

 

14. Σν ελδηαθΫξνλ ηεο  ΔιιΪδαο   γηα ηελ πξνζΫιθπζε Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ εέλαη ηδηαέηεξα κεγΪιν. Μεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ θΪλνπλ ηνπο 

Ρψζνπο ηνπξέζηεο λα εέλαη ειθπζηηθά αγνξΪ ζηφρσλ εέλαη ην γεγνλφο φηη 

αληέζεηα απφ Ϊιινπο ηνπξέζηεο, νη Ρψζνη ελδηαθΫξνληαη γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξέα, θαζψο επέζεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ρεηκεξηλνχ αζιεηηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, μνδεχνπλ ηξεηο θνξΫο πεξηζζφηεξα 

ρξάκαηα απφ ηνπο βξεηαληθνχο ηνπξέζηεο, θαη ηΫζζεξηο θνξΫο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γεξκαληθνχο ηνπξέζηεο. Ο αξηζκφο Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ απμΪλεη ζηαζεξΪ θΪζε Ϋηνο. Οη  Ρψζνη 

φκσο, παξνπζηΪδνπλ απμαλφκελν ελδηαθΫξνλ,  ηφζν γηα δηαθνπΫο  ζε 

παξαζαιΪζζηνπο  κε άιην πξννξηζκνχο, γηα πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξέα,  

φζν επέζεο θαη γηα γαζηξνλνκηθΪ ηαμέδηα, κνπζηθΪ θεζηηβΪι θαη 

αζιεηηθΫο εθδειψζεηο, θαη γηα ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο. ΤπΪξρνπλ, 

επνκΫλσο  ηεξΪζηηεο   δπλαηφηεηεο γηα ηνπξηζκφ ζηελ  ΔιιΪδα , νη 

νπνέεο εθφζνλ  πξνβιεζνχλ απνηειεζκαηηθΪ ζα αλαδεέμνπλ  ηελ ΔιιΪδα 

ζε θνξπθαέν   ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ επέζεο θαη γηα ηνπο Ρψζνπο 

ηνπξέζηεο. 

 

5.3.2   πλεξγαζέα Ρσζέαο – ΔιιΪδαο ζην πεδέν αλΪπηπμεο 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ   

 

1. πγθεθξηκΫλα,  ζηηο 29-30 επηεκβξένπ 2005 ζπγθιάζεθε ε 5
ε
 

Μηθηά Γηππνπξγηθά Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο ζηε Μφζρα κε 

ηε ζπκκεηνρά θαη επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν ρσξψλ. ηε ζπγθεθξηκΫλε 

ζπλΪληεζε Ϋγηλε εηδηθά αλαθνξΪ θαη ζην πιαέζην ηεο πεξαηηΫξσ 

αλΪπηπμεο ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ πεδέν ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ηακαηηθνχ, αζιεηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ) θαζψο 
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θαη ζηηο πξνφδνπο πνπ Ϋρνπλ γέλεη ζε δηκεξΫο επέπεδν γηα ην δάηεκα ησλ 

ζεσξάζεσλ εηζφδνπ ζηελ ΔιιΪδα. 

 

2. χκθσλα κε ηνλ Poon (1993), ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηνπο ηξφπνπο δσάο 

ησλ αλζξψπσλ, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, αθνχ ε απφθηεζε λΫσλ 

εκπεηξηψλ θαη φρη κφλν ηεο ραιΪξσζεο απνθηΪ φιν θαη κεγαιχηεξε 

ζεκαζέα γηα ηα ηαμέδηα ηνπο. 

 

3. Οη  ρεηκεξηλΫο θαηξηθΫο  ζπλζάθεο – αθφκα θαη κΫζα  ζηε Μφζρα   θαη  

ηελ Αγέα Πεηξνχπνιε  –  εέλαη , σο γλσζηψλ, ηδηαέηεξα ζθιεξΫο  ζηε 

Ρσζέα  γη απηφ θαη  ε επηζπκέα λα δξαπεηεχζνπλ  νη Ρψζνη ζηνλ άιην  

θαη ζηηο παξαιέεο, εθφζνλ κπνξνχλ εέλαη ηδηαέηεξα Ϋληνλε αθφκε θαη ηα 

αββαηνθχξηαθα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά πξνψζεζεο  ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ ζηνπο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ ηεο   Μεζνγεένπ θαη εηδηθΪ 

ζηελ Σνπξθέα ηελ Ηηαιέα,  ηελ Ηζπαλέα   θαη  ηελ ΔιιΪδα Ϋρεη ζπκβΪιιεη 

Ϋλαο κεγΪινο αξηζκφο λΫσλ ππεξεζηψλ αεξνγξακκψλ πξνο ηηο ρψξεο 

απηΫο . 

 

4. Ζ ηΪζε ζηα πην ζχληνκα αιιΪ ζπρλφηεξα ηαμέδηα γέλεηαη ηψξα 

δεκνθηιάο  ζηε Ρσζέα. Οη εχπνξεο θαη νη κΫζεο εηζνδεκαηηθΫο 

θαηεγνξέεο  Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πξνηηκνχλ ηα δχν ηαμέδηα ιηγνάκεξεο 

δηΪξθεηαο πεξέπνπ δΫθα εκεξψλ θΪζε  θνξΪ  αληέ ησλ καθξνρξφλησλ 

δηαθνπψλ. 

 

5. Ζ θάκε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ σο κεγΪινη «spenders» απεηθνλέδεηαη 

ζε πνιπΪξηζκεο  Ϋξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ  θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ.  Ζ δεκνθηιΫζηεξε ρψξα γηα ηηο αγνξΫο Ρψζσλ  

ηνπξηζηψλ  απνδεέρζεθε ε  Ηηαιέα. Ζ έδηα  φκσο ηΪζε ζε θαηαλαισηηθΫο 

δαπΪλεο ησλ Ρψζσλ παξαηεξάζεθε επέζεο  θαη ζε Ϊιιεο ρψξεο  φπσο 

Γαιιέα Γεξκαλέα θαη ΔιιΪδα. 
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5.3.3 Γξαζηεξηνπνέεζε ηεο ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο κε πην 

απνηειεζκαηηθφ Marketing ηδηαέηεξα πξνο ηε Ρσζέα 

αιιΪ θαη Ϊιιεο αλαηνιηθΫο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

1.ΚαηΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα, Ϋρνπλ ζεκεησζεέ αμηνζεκεέσηεο εμειέμεηο 

ζηελ ΔιιΪδα, νη νπνέεο πξνκελχνπλ Ϋλα ειπηδνθφξν κΫιινλ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ, αθνχ ην θαιφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο καο δηαζΫηεη:  

 Πνιηηηζηηθφ απφζεκα πνπ  απνηειεέ  ζπγθξηηηθφ πιενλΫθηεκα 

ηεο ΔιιΪδαο θαη ζπλέζηαηαη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

κνλαζηάξηα, κνπζεέα, ηζηνξέα, ηνπηθά παξΪδνζε, θαζεκεξηλά 

δσά θαη, θπξέσο, γλάζηα θηινμελέα, ρακφγειν θαη δεζηαζηΪ. 

 ΣνπηθΪ πξντφληα πςειάο πνηφηεηαο πνπ ζπλΪδνπλ κε ην 

ελδηαθΫξνλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηξνθέκσλ θαη ηελ ηνπηθά γαζηξνλνκέα. 

 Φπζηθφ πεξηβΪιινλ, πνπ πεξηιακβΪλεη πφξνπο πςειάο 

πνηφηεηαο θαη αμέαο, φπσο εέλαη ηα θαξΪγγηα, ηα ζπάιαηα, νη 

νξεηλνέ φγθνη, νη κνλαδηθΫο παξαιέεο, ε ρισξέδα θαη παλέδα. 

 2. Γη απηφ αθξηβψο,  ε δξαζηεξηνπνέεζε ηεο ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο κε 

πην απνηειεζκαηηθφ Marketing ηδηαέηεξα πξνο ηε Ρσζέα αιιΪ θαη Ϊιιεο 

αλαηνιηθΫο ρψξεο ηεο Δπξψπεο  εέλαη πιΫνλ επηηαθηηθά αλΪγθε θαη 

εθεέλε πνπ κπνξεέ λα ζπκβΪιιεη  ζηελ αχμεζε αθέμεσλ   ηνπξηζηψλ  απφ 

ηηο ρψξεο απηΫο, ηφζν  γηα δηαθνπΫο ζε δηΪθνξεο παξαιέεο, φζν επέζεο 

θαη γηα  ζπκκεηνρά ζε ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαζ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ 

Ϋηνπο.  Δπεηδά ν αληαγσληζκφο, γηα ην πνηα ρψξα ζα θαηνξζψζεη λα 

απνξξνθάζεη ην κεγαιχηεξν κεξέδηα ηνπ εμεξρφκελνπ ξσζηθνχ 

ηνπξηζκνχ, εέλαη ζθιεξφο θαη ε αγνξΪ ακεέιηθηε ρξεηΪδεηαη 

απνηειεζκαηηθά  πξνβνιά θαη εμσζηξεθΫο θαη δπλακηθφ δηεζλΫο 

marketing, αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο αξρΫο ηνπ marketing θαη ησλ 

πσιάζεσλ{
26

}. 3.Γηα ηελ πξνβνιά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα πξΫπεη 

λα παξζνχλ πξσηνβνπιέεο, κε ηνλ θαηΪιιειν ζπληνληζκφ ησλ δξΪζεψλ 

ηνπο θαη ηελ ππνζηάξημε ηνπ θξΪηνπο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ δεκφζησλ θνξΫσλ, νη νπνένη κπνξνχλ ζα δηακνξθψζνπλ 
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πξνηΪζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνέεζε ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκΪησλ ηεο ρψξαο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθάο 

θαη θνηλσληθάο αλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδαο θαη ζα νδεγάζνπλ ηε ρψξα ζε 

κηα λΫα επνρά αλαπηπμηαθάο πνξεέαο. 

 4. ΥξεηΪδεηαη επέζεο  αλαβΪζκηζε ησλ γεληθψλ ππνδνκψλ θαη επξχηεξε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ΔιιΪδαο σο ρψξαο θνξπθαένπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. 

5. ΥξεηΪδεηαη βειηέσζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε φηη 

αθνξΪ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη  

ηελ ζπγθξΪηεζε  ά/θαη κεέσζε ησλ ηηκψλ ζηηο θαηεγνξέεο  

μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκΪησλ  πνπ Ϋρνπλ κΫρξη ζάκεξα θζέλνπζα πνξεέα 

ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο απφ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα πνπ δεκνζέεπζε ε εθεκεξέδα "Έζλνο ηεο 

Κπξηαθάο"(Σξίηε, 10 Μαξηίνπ 2009),ζεκαληηθά Ϊλνδν ζεκεέσζαλ νη 

αθέμεηο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ (25,7%) θαη αλνδηθΪ θηλάζεθαλ νη 

αθέμεηο απφ Πνισλέα, Κχπξν, Σζερέα, Βνπιγαξέα θαη Ρνπκαλέα. 

Αληέζεηα κεησκΫλεο θαηΪ 11,9% άηαλ ζην 9κελν ηνπ 2008 νη αθέμεηο 

ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηο 

αζηαηηθΫο ρψξεο (-6,9%). Οη 7 ζηνπο 10 ηνπξέζηεο (8 ζηηο 10 

δηαλπθηεξεχζεηο) επηζθΫθηεθαλ ηηο πεξηθΫξεηεο Αηηηθάο, Κξάηεο, 

Ννηένπ Αηγαένπ, Ηνλέσλ Νάζσλ θαη Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο. Ζ κΫζε 

δηΪξθεηα παξακνλάο γηα ηνπο αιινδαπνχο ηνπξέζηεο δηακνξθψζεθε ζηηο 

5,5 δηαλπθηεξεχζεηο. 
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Σξφπνη Αληέδξαζεο -Δπηρεηξάζεηο  

 Πεξηθνπά ζπαηΪιεο  

 Δληαηηθνπνέεζε marketing  

 Internet marketing  

 Γηαθάµηζε  

 Πξνψζεζε USP θαη ESP μελνδνρεένπ / πξννξηζµνχ  

 Γηαρεέξηζε πειαηεηαθψλ ζρΫζεσλ (CRM)  

 Παξνρά θαιχηεξνπ ζΫξβηο – εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ  

 Δέζνδνο ζε λΫεο αγνξΫο (πρ „πξΪζηλα‟ μελνδνρεέα ά μελνδνρεέα γηα αλαπάξνπο 

ΔλδεηθηηθΫο πξνηΪζεηο-Σξφπνη Αληέδξαζεο -Πνιηηεέαο 

 Τπνζηάξημε ιεηηνπξγέαο – πρ µεέσζε ηΫινπο παξεπηδεµνχλησλ  

 ΠξνζΫιθπζε Αεξνπνξηθψλ Δηαηξεηψλ Υαµεινχ Κφζηνπο  

 Πέεζε πξνο ηξΪπεδεο λα ππνζηεξέμνπλ ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη ιφγσ ηνπ 

νηη Ϋρνπλ επνρηθά δξαζηεξηφηεηα  

 Γηαηάξεζε ά θαη αχμεζε δαπΪλεο πξνβνιάο  

 µε ηαπηφρξνλε ζσζηά δηαρεέξηζε ηεο δαπΪλεο (πρ internet)  

 θαη Ϋιεγρν ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (πρ θαηεγνξηνπνέεζε)  

 ΑλΪπηπμε λΫσλ πξντφλησλ (πρ θξνπαδηΫξεο, πξνζβΪζηµνο 

ηνπξηζµφο,„πξΪζηλνη‟ πξννξηζµνέ)  

 Τπνζηάξημε επελδχζεσλ – πρ απμεµΫλνη ζπληειεζηΫο απνζβΫζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
158 

ΚαηΪ γεληθά εθηέκεζε, ε ΔιιΪδα ραέξεη αξθεηΪ θαιάο δηαθνξνπνέεζεο ζην 

ηνπξηζηηθφ ηεο ραξηνθπιΪθην ζε ζρΫζε κε Ϊιιεο ΜεζνγεηαθΫο ρψξεο. Χζηφζν πξΫπεη 

λα δηαηεξάζεη θαη λα απμάζεη ηα κεξέδηΪ ηεο ζηηο παξαδνζηαθΫο ηεο αγνξΫο (ΖΠΑ, 

Γεξκαλέα, ΖΒ, Ηηαιέα θ.Ϊ.) θαζψο επεθηεέλεη ην ραξηνθπιΪθηφ ηεο ζηηο λΫεο 

αγνξΫο ηεο Ρσζέαο θαη ηεο Αζέαο. Ζ παξνχζα θξέζε ζα επεξεΪζεη ηηο βαζηθΫο αγνξΫο 

κε κεγΪιε ζθνδξφηεηα. Οη ηνπξέζηεο απφ ηηο ΖΠΑ, ην ΖΒ θαη ηε Γεξκαλέα ζα 

δπζθνιεπηνχλ λα ηαμηδΫςνπλ ζηε ρψξα καο θΫηνο ιφγσ ηεο κεγΪιεο νηθνλνκηθάο 

χθεζεο θαη πηζησηηθάο θξέζεο ζηηο ρψξεο ηνπο. Ζ ηαπηφρξνλε πηψζε ησλ αθέμεσλ 

απφ απηΫο ηηο ρψξεο ζα επεξεΪζεη ηα Ϋζνδα. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα 

ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ηεο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδνο, ην θελφ ζηηο εηζπξΪμεηο δελ δχλαηαη 

λα θαιπθζεέ αθφκε απφ ηηο αθέμεηο απφ αλαηνιηθΫο ά αζηαηηθΫο ρψξεο. ΔπηπιΫνλ, ε 

θξέζε ζα ρηππάζεη θαη ζε απηΫο ηηο αγνξΫο, νδεγψληαο ζε δξακαηηθΫο δηνξζψζεηο 

ησλ ηζνηηκηψλ ησλ εζληθψλ ηνπο λνκηζκΪησλ κε ην Δπξψ,κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

εηζξνΫο ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο θαη, πηζαλψο, αλαζηΫιινληαο ηνπο ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο εμΪπισζεο ηεο ΔιιΪδνο ζε απηΫο ηηο πεγΫο ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαέα ρξφληα. 

Ζ θξέζε ηνπ 2008 εμαπιψλεηαη κε ακεέσηε Ϋληαζε ζην 2009 θαη επεξεΪδεη ηφζν ηηο 

κηθξννηθνλνκηθΫο φζν θαη ηηο καθξννηθνλνκηθΫο πηπρΫο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκέαο. 

ε απηφ ην δπζκελΫο πεξηβΪιινλ θαιεέηαη ε ειιεληθά ηνπξηζηηθά βηνκεραλέα λα 

αλαζηεέιεη ηελ επηβξΪδπλζε ζηα πξαγκαηηθΪ ηεο Ϋζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη 

ζηηο αθέμεηο απφ ζεκαληηθΫο ηεο αγνξΫο. Σν εξψηεκα δελ εέλαη κφλν εΪλ ζα πιεγεέ 

νηθνλνκηθΪ ν θιΪδνο, θΪηη πνπ ζα ραξαθηεξέζεη πηζαλψο ηελ θαηΪζηαζε ην 2009 θαη 

2010 γηα πνιιΫο ρψξεο ηεο Μεζνγεένπ θαη παξαδνζηαθνχο ηνπξηζηηθνχο ζεξηλνχο 

πξννξηζκνχο. εκαληηθφ εξψηεκα εέλαη επέζεο ην αλ ε νηθνλνκηθά επηβξΪδπλζε ζα 

αθάζεη Ϋληνλα θαη κφληκα αξλεηηθΪ «ζηέγκαηα» ζηνλ θιΪδν, πξνμελψληαο 

ζεκαληηθΫο δεκέεο, απψιεηεο κεξηδέσλ αγνξΪο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ 

ΔιιΪδα.  
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