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ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ  

Σν Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΔΠΔ) είλαη ην 

κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό ίδξπκα γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ηεο ρώξαο καο. Ιδξύζεθε ην 

1959 σο κηα κηθξή εξεπλεηηθή νκάδα κε ηελ επσλπκία «Κέληξνλ Οηθνλνκηθώλ 

Δξεπλώλ», κε βαζηθό ζθνπό ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ 

ηεο Διιάδαο, ηελ ελζάξξπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ εξεπλώλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιια 

επηζηεκνληθά ηδξύκαηα. 

Σν 1964 ην ΚΔΠΔ πήξε ηελ ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία. Σόηε ηνπ αλαηέζεθαλ νη εμήο 

πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο: πξώηνλ,  ε θαηάξηηζε ζρεδίσλ γηα βξαρπρξόληα, κεζνρξόληα 

θαη καθξνρξόληα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο, ε εθπόλεζε ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ 

πεξηθεξεηαθήο θαη ρσξνηαμηθήο αλάπηπμεο, θαζώο θαη πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ 

επελδύζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κπβέξλεζεο∙ δεύηεξνλ,  ε 

παξαθνινύζεζε θαη αλάιπζε ηεο βξαρππξόζεζκεο θαη κεζνπξόζεζκεο εμέιημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζώο θαη ε δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηξίηνλ, επηκόξθσζε λέσλ νηθνλνκνιόγσλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

ήκεξα ην ΚΔΠΔ εζηηάδεηαη ζηε δηεμαγσγή εθαξκνζκέλσλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη επηπιένλ, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, παξέρεη ηερληθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο.  

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ εληάζζεηαη θαη ε δεκνζίεπζε ησλ ζεηξώλ: 

(α) Μειέηεο, πνπ είλαη επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο, (β) Δθζέζεηο, πνπ είλαη θείκελα 

εθαξκνζκέλεο αλάιπζεο κε πξνηάζεηο πνιηηηθήο ζε επίπεδν θιάδσλ, πεξηθεξεηώλ θαη 

άιισλ νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ, (γ) Δξγαζίεο γηα πδήηεζε, πνπ είλαη ζρέδηα εξγαζηώλ ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην πξνζθεθιεκέλσλ επηζηεκόλσλ ή κειώλ ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο, (δ) Δηδηθέο Δθδόζεηο θαη Δξεπλεηηθέο πλεξγαζίεο. Οη 

εθδόζεηο ηνπ ΚΔΠΔ από ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ζήκεξα ππεξβαίλνπλ ηηο 650.  

Σν ΚΔΠΔ εθδίδεη επίζεο ηελ ηεηξακεληαία έθδνζε πεξηνδηθή έθδνζε «Οηθνλνκηθέο 

Δμειίμεηο», κε ζθνπό λα ζπκβάιιεη ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ειιεληθήο 

ζπγθπξίαο θαη ηελ αλάιπζε επίθαηξσλ ζεκάησλ, θαζώο θαη ηελ κεληαία πεξηνδηθή 

ελεκεξσηηθή έθδνζε «Διιεληθή Οηθνλνκία» γηα ηηο εγρώξηεο θαη δηεζλείο εμειίμεηο.  

Σν ΚΔΠΔ βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε αληίζηνηρα επηζηεκνληθά ηδξύκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ θαη αληαιιάζζεη εθδόζεηο, όπσο θαη απόςεηο θαη πιεξνθνξίεο, πάλσ ζε 

ζέκαηα ηξερνπζώλ νηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ θαη κεζόδσλ νηθνλνκηθήο έξεπλαο, 

ζπκβάιινληαο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζηε 

ρώξα.  
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Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΙΝΑ ΣΟΝ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΙ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Πεξίιεψε 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλαδπφκελεο 

αγνξέο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε ρψξα καο: ε Ρσζία θαη ε Κίλα. Αξρηθψο, 

πεξηγξάθνληαη βαζηθά κεγέζε ηνπ Γηεζλνχο ηνπξηζκνχ θαη έπεηηα επηκέξνπο κεγέζε 

ησλ δχν απηψλ ρσξψλ. Ζ αλάιπζε ζε δηεζλέο επίπεδν, εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζηηο δχν ρψξεο. 

Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε Ρσζία θαη θπξίσο ε Κίλα απνηεινχλ, πιένλ, 

βαζηθνχο ηξνθνδφηεο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν (ζε αθίμεηο 

θαη δαπάλεο), γεγνλφο πνπ αθελφο δηαθνξνπνηεί ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ αθεηέξνπ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ πνιηηηθψλ πξνζέιθπζεο απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νξηζκέλνη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ησλ δχν απηψλ 

ρσξψλ ζηελ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηηο αθίμεηο, ηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο, ηε δηάξθεηα παξακνλήο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο, θαζψο θαη 

επηκέξνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο αλά ρψξα πξνέιεπζεο. Απφ ηελ 

αλάιπζε απηή πξνθχπηεη φηη ε Ρσζία απνηειεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ ηξίηε θαηά 

ζεηξά ρψξα πξνέιεπζεο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ, μεπεξλψληαο άιιεο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο, φπσο ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Κίλα - 

παξφηη δελ παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ αθφκε – θαηαγξάθεη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή δπλακηθή κε πνζνζηά κέζεο εηήζηαο αχμεζεο πνπ μεπεξλνχλ ηα 

αληίζηνηρα ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ αθφκε θαη ηεο Ρσζίαο.  

Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη απφ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ ησλ 

δχν ρσξψλ πνπ θηάλνπλ ζηε ρψξα καο βαζηδφκελα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηφπν 

ππνδνρήο, ζηελ επνρηθφηεηα θαη ζηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε. πλνπηηθά, θαη νη δχν 

αγνξέο παξνπζηάδνπλ πςειή ηνπξηζηηθή δαπάλε, ρακειή επνρηθφηεηα – εηδηθά ε 

Κίλα - θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο ζηνλ ηφπν ππνδνρήο.    

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Ρσζία, Κίλα, Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο, Αλαδπφκελεο αγνξέο  
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THE IMPORTANCE OF RUSSIA AND CHINA TOURISM MARKETS FOR 

GLOBAL AND GREEK INBOUND TOURISM 

 

Vayonis, N. & Skoultsos, S. 

 

Abstract 

 

In current research, Russia and China are examined as two of the most important 

emerging tourism markets for Greek inbound tourism. In the beginning of this essay 

figures of global tourism are analyzed. The analysis is focusing on Russian and 

Chinese outbound tourism and prospects for future decades. It becomes obvious that 

Russia and especially China are important tourism markets globally in terms of 

arrivals and expenditures. As a result, the specific characteristics of a growing 

proportion of international tourist trends are changing, therefore destinations have to 

adjust their policies to attract them. 

 Consequently, figures from the Greek tourism market are analyzed. More 

specifically, data presented here refer to arrivals, overnight stays, tourism receipts and 

tourism expenditures per country of origin. According to the analysis, Russia has 

already surpassed other traditional markets of Greek inbound tourism such as France 

and Italy. On the other hand, China is still low in terms of arrivals. Nevertheless, the  

annual increases in the rates of Chinese  figures clearly state that the Chinese market 

shows the greatest potential of all markets of Greek inbound tourism, even of Russia.  

Finally, this research comes up with conclusions and recommendations by taking 

into account both the analysis of data and a qualitative evaluation of specific 

characteristics of Russian and Chinese tourists. The latter encompasses activities 

regarding to the destination, seasonality, and tourism expenditure. Shortly, both 

markets show high level of tourism expenditure, low seasonality, especially China, 

and an increased propensity to culture and shopping.      

 

Keywords: Russia, China, Greek inbound tourism, emerging markets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:    ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ................................................................... 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΡΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΟΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΕΣ .......................... 9 

2.1  Βαςικά μεγζκθ του Ραγκόςμιου τουριςμοφ ................................................................. 9 

2.2  Αναδυόμενεσ οικονομίεσ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ αγορζσ .............................. 11 

2.3  Ο τουριςμόσ ςτθ ωςία ............................................................................................... 13 

2.4  Ο τουριςμόσ ςτθν Κίνα ................................................................................................. 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Ο ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ .................................................................................................................................. 27 

3.1  Αφίξεισ μθ-κατοίκων από το εξωτερικό ....................................................................... 27 

3.2  Διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και κάμπινγκ ................................... 30 

3.3  Διάρκεια παραμονισ .................................................................................................... 32 

3.4  Τουριςτικζσ ειςπράξεισ ................................................................................................ 33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ .......................................................... 36 

4.1  ωςία ........................................................................................................................... 36 

4.2  Κίνα............................................................................................................................... 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΣΥΝΟΨΗ ........................................................................................................... 43 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ – ΡΗΓΕΣ ........................................................................................................... 44 

Ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία ................................................................................................. 44 

Ελλθνικι βιβλιογραφία ....................................................................................................... 45 

Ρθγζσ ................................................................................................................................... 45 

 

  



8 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:    ΔΙΑΓΧΓΗ - ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 
Ζ Ρσζία θαη ε Κίλα είλαη δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε, δχν απφ 

ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπλερή θαη νκαιή νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά, παξάιιεια θαη πνιηηηθή 

θηιειεπζεξνπνίεζε. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε πνιηηηθή – θνηλσληθή θηιειεπζεξνπνίεζε 

απνηεινχλ ηηο θχξηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πνιππιεζνχο θαη ηζρπξήο 

αζηηθήο ηάμεο. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ επξχηεξε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία
1
, απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ ηφζν σο θνηλσληθφ θαηλφκελν φζν θαη σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ ηνπξηζηηθή απηή αλάπηπμε αλαθέξεηαη αξρηθά, ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ – 

εληφο ησλ ζπλφξσλ - φπνπ, νη δχν ρψξεο πξνζθέξνπλ εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο 

εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ησλ θιηκαηηθψλ, γεσ-κνξθνινγηθψλ, αιιά θαη 

πνιηηηζηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε αλαθέξεηαη θαη 

ζηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, δειαδή ηα ηαμίδηα πξνο άιιεο ρψξεο. Δπηπξνζζέησο, 

κέζα ζηηο ίδηεο ηηο ρψξεο δεκηνπξγνχληαη, αλαπηχζζνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη 

πνηνηηθά λέεο δπλαηφηεηεο ππνδνρήο ηνπξηζκνχ, εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηηο παξαπάλσ ρψξεο επηδξά, επίζεο, 

απμεηηθά ζηνπο αξηζκνχο ησλ εμεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο θαη 

δεκηνπξγεί ηνπξηζηηθέο ξνέο πξνο παξαδνζηαθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

παγθνζκίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαζηεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ, φπσο, ηεο Διιάδαο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαιπζεί ε πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε 

Ρσζία θαη ηελ Κίλα ζήκεξα θαη λα παξνπζηαζηνχλ κεγέζε θαη ηάζεηο, φπσο 

απνηππψλνληαη απφ ηε κέρξη ηψξα θαηαγξαθή ηνπο, ζε φξνπο εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ηε ρψξα καο. Δπηπξνζζέησο, θαη κε βάζε ηελ αλάιπζε, πξνηείλνληαη 

ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο δπλακηθήο ησλ δχν αλαδπφκελσλ αγνξψλ, γηα ηε ρψξα καο, 

πξνζαξκνζκέλνη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε αγνξάο.  

 

 

 

                                                           
1
 Σζάξηαο (1996), Βαγηνλήο (2002). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  ΠΑΓΚΟΜΙΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΡΟΔ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΔ ΑΓΟΡΔ 

2.1  Βαζηθά κεγέζε ηνπ Παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ 
 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν ηνπξηζκφο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξά 

αλνδηθή πνξεία κε εμαίξεζε νξηζκέλα κφλν έηε πνπ ζεκείσζε κηθξή πηψζε – φπσο 

απηή ηνπ 2008-2009 (Γηάγξακκα 2.1). Γηα ην 2013 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 

έθηαζαλ ηα 1087 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο, ελψ γηα ην 2014 ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ) πξνβιέπεη αχμεζε 4% - 4,5% ζην ζπγθεθξηκέλν 

κέγεζνο. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε μεπεξλά ηε κέζε αχμεζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

πεξίνδν 2010-2020, ε νπνία θπκαίλεηαη πεξί ην 3,8%.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Παγθφζκηεο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο (εθαη.) 1995- 2013 

 

Πεγή: ηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO), 2014 

 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ θάζε ήπεηξν ρσξηζηά, ε Δπξψπε πξνζέιθπζε 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο παγθφζκηεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην 2013 (Γηάγξακκα 

1.2) πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 563 εθαη. ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Γεχηεξε αθνινπζεί ε 

πεξηνρή ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ πνπ πξνζέιθπζε 248 εθαη. αθίμεηο, αγγίδνληαο 

ην 23%. Ζ Μέζε Αλαηνιή θαη ε Αθξηθή πξνζέιθπζαλ ην 5% ελψ ε Ακεξηθή ην 15%.  

Δίλαη επλφεην φηη ε θαηαγεγξακκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δελ αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο αλά ήπεηξν γηα ην 2013 

 

Πεγή: ηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO), 2014 

 

Δμεηάδνληαο ην κέγεζνο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ αλά πεξηνρή πξνέιεπζεο, 

παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ απφ ην 1980 έσο ηε 

δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε. Δπηπξνζζέησο, θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ), ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί κέρξη ην 

2030, θαη εηδηθφηεξα ε πεξηνρή ηεο Αζίαο – Δηξεληθνχ  αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη 

ηε κεγαιχηεξε αχμεζε, φπνπ ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο απφ 204 εθαη. ην 2010 

εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί ζε 541 εθαη. ην 2030, αχμεζε πνπ μεπεξλά ην 100% 

(Γηάγξακκα 2.3).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Αξηζκφο εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ αλά πεξηνρή πξνέιεπζεο (εθαη.) 

 

Πεγή: ηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO) (2011) 
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2.2  Αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο  

 

Αδηακθηζβήηεηα, ινηπφλ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ ξαγδαία αλαπηπζζφκελν 

ηνκέα γηα ηελ πεξηνρή Αζίαο - Δηξεληθνχ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Κίλα. 

Δπηπξνζζέησο γηα ηελ πεξίνδν 2010-2030, δηαθαίλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

αγνξέο εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, φπσο εθηηκάηαη θαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)
2
 (2014), νη νπνίεο ήδε 

έρνπλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη θαη αθνξνχλ ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηηο 

αλαδπφκελεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη νηθνλνκίεο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία, ην κεξίδην ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην αληίζηνηρν ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο αθίμεηο, ην κέζν πνζνζηφ κεηαβνιήο γηα ηηο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζεη αχμεζε 4,4%, πνζνζηφ πνπ 

είλαη δηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ
3
.  Ζ αχμεζε ηνπ δηεζλνχο 

ηνπξηζκνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ απνηειεί πιένλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηππψλεηαη μεθάζαξα φηαλ εμεηαζηνχλ νη ηνπξηζηηθέο ηάζεηο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

Δηδηθφηεξα, νη πεξηνρέο ηεο Αζίαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, παξνπζηάδνπλ ξαγδαία αχμεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

κεζαίαο ηάμεο ζε ρψξεο φπσο ε Κίλα θ.α.. Ζ λφηηα Αζία εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ε πην 

ξαγδαία αλαπηπζζφκελε πεξηθέξεηα θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή ε πεξηθέξεηα κε ηε 

κηθξφηεξε αχμεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2010 κε 2020 νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηηο 

αθίμεηο αλακέλνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο - Δηξεληθνχ (Asia Pacific) (5% - 6%), 

ζηελ Αθξηθή (4%-6%) θαη αθνινπζνχληαη απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ ήπεηξν ηεο 

Ακεξηθήο (3%-4%). 

Παξαηεξνχκε φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο πνπ αλακέλνληαη αιιά θαη ζηηο 

αιιαγέο πνπ ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, δηαδξακαηίδνπλ νη ρψξεο ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Ρσζίαο, πνπ έρνπλ ήδε κεηαηξαπεί ζε θπξίαξρεο αγνξέο εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ.  Σα 

ζηνηρεία γηα ην 2013 πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1, παξνπζηάδνπλ ηηο πξψηεο έμη 

ρψξεο ζε αξηζκφ ηαμηδηψλ, δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ηνπξηζηηθήο δαπάλεο παγθνζκίσο.  

Δίλαη ζαθέο φηη ε Κίλα, πιένλ δηαδξακαηίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο 

                                                           
2
 Organization for Economic Co-operation and Development – OECD. 

3 Δθηίκεζε απφ ηνλ UNWTO ζην OECD (2014) ζει. 20. 
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παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ηαμηδηψλ φζν θαη σο 

θχξηα πεγή ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ
4
.  Δπηπξνζζέησο,  ε αλνδηθή πνξεία ηνπ 

Ρσζηθνχ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε αλαθνξηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, θαη ε απμεηηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηδηψλ γηα ηελ 

Κίλα θαη ηελ Ρσζία (26% θαη 12% αληηζηνίρσο) γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013, είλαη 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο Κηλεδηθήο θαη ηεο Ρσζηθήο αγνξάο γηα ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν, νη θαηεμνρήλ πξσηαγσλίζηξηεο ρψξεο ζηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ Γεξκαλία, 

Ζ.Π.Α. θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκείσζαλ απμήζεηο πνπ δελ μεπέξαζαλ ην 3% (2%, 

1% θαη 3% αληηζηνίρσο).  . 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Ρσζηθήο θαη ηεο Κηλεδηθήο αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα επσθειεζεί απφ ηελ απμεηηθή ηάζε ηνπ εμεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ δχν ρσξψλ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1: Καηάηαμε ρσξψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηαμηδηψλ, δηαλπθηεξεχζεσλ θαη 

ηνπξηζηηθήο δαπάλεο γηα ην 2013
5
 

Θέζε Αξηζκόο 

Σαμηδίωλ
6
 

Γηαλπθηεξεύζεηο Σνπξηζηηθή 

Γαπάλε 

1 Γεξκαλία Γεξκαλία Κίνα 

2 Κίνα Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Ζ.Π.Α. 

3 Ζ.Π.Α. Ζ.Π.Α. Γεξκαλία 

4 Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Κίνα Ζλσκέλν Βαζίιεην 

5 Γαιιία Ρωσία Ηαπσλία 

6 Καλαδάο Γαιιία Καλαδάο 

Πεγή: ΗΣΒ (2013) ζει. 7, ηα ζηνηρεία είλαη απφ ην World Travel Monitor 2013, IPK International 

                                                           
4
 1ε

 ζέζε γηα ην 2013. 
5
 ΗΣΒ (2013) ζει. 7, ηα ζηνηρεία είλαη απφ ην World Travel Monitor 2013, IPK 

 International. 
6 Πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία δηαλπθηέξεπζε. 
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2.3  Ο ηνπξηζκόο ζηε Ρσζία 

 

Μεηά ηε δηάζπαζε ηεο ΔΓ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ην 

1991 ππήξμε ζπλερήο θαη ηαρχο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ θεληξηθά 

ζρεδηαδφκελε ζνβηεηηθή δνκή. Οη απνθιίζεηο ηεο δνκήο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΓ 

απφ ηελ «ηππηθή» δνκή ησλ νηθνλνκηψλ ηεο αγνξάο ήηαλ ζεκαληηθέο, φπσο ηα 

κεγαιχηεξα κεξίδηα ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, ηα ρακειά κεξίδηα ησλ ππεξεζηψλ, ηα 

πςειά κεξίδηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ αλεπαξθή αμηνπνίεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ.
7
  

Ζ αθακςία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηζνξξνπίαο θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

ζρεηηθή απηάξθεηα είρε απνηέιεζκα φηη νη απνθιίζεηο απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

κε βάζε ηηο επηηαγέο ηεο „ειεχζεξεο‟ αγνξάο εμέηξεπαλ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ 

ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξφηππα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ 

(φπσο παξαηεξείηαη ζηε δνκή ηνπ ΑΔΠ, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ην εμσηεξηθφ εκπφξην, θιπ) ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ εθείλεο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο αγνξάο ζε παξφκνηα επίπεδα 

αλάπηπμεο. Απηέο νη δηαξζξσηηθέο ζηξεβιψζεηο ζπλέβαιαλ ζηε ζηαζηκφηεηα θαη 

ζηελ κεησκέλε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θεληξηθά ζρεδηαζκέλσλ νηθνλνκηψλ
8
. 

Ζ αλάιπζή καο παξνπζηάδεη κηα εηθφλα κηαο νηθνλνκίαο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε 

ηξεηο θξίζεηο: ηελ απνξξχζκηζε ησλ ηηκψλ, ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο ζην εκπφξην 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο παγθφζκηεο ηηκέο, ηελ ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ ηνπ 1998, θαη ηε 

ζεκεξηλή (2014) κε ηε δηνιίζζεζε (20%) ηνπ ξνπβιίνπ (απφ 40ξ/€ ζε 50ξ/€), θαη κε 

φια ηα ζελάξηα αλνηθηά γηα ηελ εμέιημε ηεο „Οπθξαληθήο‟ θξίζεο. Οη δχν πξψηνη 

θινληζκνί νδήγεζε ζην φηη θιάδνη θαη δξάζεηο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα είραλ 

πεξίνπηε ζέζε ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ, έιαβαλ ζρεηηθά ρακειέο απνηηκήζεηο ζε 

κηα ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ πην αμηνζεκείσηε πεξίπησζε κηαο 

βηνκεραλίαο πνπ ζρεδφλ θαηέξξεπζε φηαλ ήιζε αληηκέησπε κε ηα δχν πξψηα ζνθ 

ήηαλ ε ειαθξά βηνκεραλία κεηαπνίεζεο.  

ε απηά ηα πιαίζηα, ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο δεκηνχξγεζε 

δήηεζε γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππήξραλ ζηελ ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία , ε παξνρή 

ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κέζα ζε κηα λχρηα. Παξαδείγκαηα 

                                                           
7 Kuznets (1963), Schroeder & Edwards (1981). 

8
 Desai (1987), Rosefielde(1998), Gregory θαη Stuart(2001). 
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ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο αθηλήησλ (real estate) θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ. Απηνί νη θιάδνη κε 

λέεο θαη εμσζηξεθείο δεμηφηεηεο απεηέιεζαλ απφ ηνπο πιένλ πνιχηηκνπο θαη 

παξαγσγηθνχο πφξνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο κεηάβαζεο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

παξνπζηάζηεθε ζηαδηαθή αχμεζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ θαη πξνο ηε Ρσζία. Ζ 

πξφζθαηε ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ, εθ πξψηεο φςεσο ηνπιάρηζηνλ, αλακέλεηαη λα 

ηνλψζεη ηνλ ηνπξηζκφ πξνο ηεο Ρσζία θαη λα απνδπλακψζεη – ζε θάπνην βαζκφ - ηνλ 

εμεξρφκελν Ρσζηθφ ηνπξηζκφ.  

Ζ Ρσζία κε πξσηεχνπζα ηε Μφζρα, θαιχπηεη φιε ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Αζίαο κε έθηαζε πνπ θηάλεη ηηο 17098,2 ρηι. ηεη. ρηι.. Ο 

πιεζπζκφο ηεο αγγίδεη ηα 142.865.000 κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 8,4 άηνκα αλά 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν
9
. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.2: Ζιηθηαθέο θαηεγνξίεο Ρσζηθνχ πιεζπζκνχ 

Ηιηθηαθή θαηεγνξία 2010 (%) 2020 (εθηίκεζε) (%) 

0-4 εηώλ 5,4 5,4 

5-14 9,6 11,3 

15-24 14,4 9,9 

0-24 29 (45 παγθνζκίσο)  

25-34 16,3 14,7 

35-44 13,6 16,1 

45-54 15,7 13 

55-64 12,1 14,1 

25 – 59 53 (35 παγθνζκίσο)  

65-74 7,4 9,7 

75-84 4,6 4,3 

85+ 0,9 1,4 

Άλω ηωλ 60 18 (11 παγθνζκίσο)  

Πεγή: ETC (2010) 

 

                                                           
9
 Η μζτρθςθ αφορά το ζτοσ 2011 και τα ςτοιχεία προζρχονται από τθ ωςικι Στατιςτικι Υπθρεςία -  

Federal State Statistic Service (Rosstat) (2012). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ πνζφζησζε αλά ειηθηαθή νκάδα ησλ Ρψζσλ θαηνίθσλ, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 1, ν θχξηνο φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ (53%) αλήθεη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 25 έσο 59 εηψλ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε παγθφζκην επίπεδν 

είλαη 35%. Δπηπξνζζέησο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ φιεο ηηο επηκέξνπο νκάδεο, 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ (16,3%) ζπλαληάηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25 έσο 34. Οη 

εθηηκήζεηο γηα ην 2020 πξνβιέπνπλ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 25 

θαη 59 εηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνπλ φηη ε ππννκάδα 35-44 ζα βξίζθεηαη 

ζηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 16,1%, ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε δπλακηθή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ
10

. 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ WTTC (2013), γηα ηελ πεξίνδν 2013 έσο 2023 

(Γηάγξακκα 2.4), ν ηνπξηζηηθφο θαη ηαμηδησηηθφο θιάδνο ηεο Ρσζίαο αλακέλεηαη λα 

έρεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4%, 0,6% πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ 

αλακέλεηαη γηα ηε ζπλνιηθή νηθνλνκία. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: Πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ρσζηθήο νηθνλνκίαο 

γηα ηελ πεξίνδν 2013-2023 

 

Πεγή: WTTC (2013) 

                                                           
10

 εκεηψλεηαη φηη ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ακεξηθαληθή Γηνίθεζε Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ International Trade Administration  (2011) αλαθνξηθά κε ην πξνθίι ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, 

ε κέζε ειηθία γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ γηα ηα έηε 2010 θαη 2011, 37 θαη 35 εηψλ αληηζηνίρσο, ελψ γηα 

ηνπο άληξεο 39 θαη 36 εηψλ.  

3,4%

4%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%



16 
 

 

Γηα ην 2012, ε άκεζε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Δζληθφ Δγρψξην Πξντφλ ηεο 

Ρσζίαο ήηαλ 2,3% ελψ ε ζπλνιηθή ππνινγίδεηαη ζην 6,3%. Γηα ηελ ίδηα ρξνληά, ν 

αξηζκφο ησλ ηαμηδηψλ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ απμήζεθε θαηά 10,3% θηάλνληαο ηα 

74,5 εθαη. Οη δηεζλείο αθίμεηο κεηψζεθαλ ηνλ ίδην ρξφλν ζε πνζνζηφ 4,6% θηάλνληαο 

ηα 2.2 εθαη., ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απμήζεθε θαηά 

5% θαη έθηαζε ηα 15,3 εθαη. ηαμίδηα
11

.  

Γηα ην 2012
12

 ε Ρσζία ήηαλ ε πέκπηε πην ζεκαληηθή πεγή ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

εμεξρφκελν ηνπξηζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη αλαθνξηθά κε ηηο εηζπξάμεηο.   

πγθξίλνληαο ηε Ρσζία κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο BRIC
13

, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ δηεζλψλ ηαμηδηψλ, νηθνλνκηθήο άλζεζεο θαη πιεζπζκηαθήο 

ππθλφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρεη ππνζηεξηρηεί απφ ην World Travel 

Monitor
14

, παξφιν πνπ ε Ρσζία απνηειεί ηελ πην αξαηνθαηνηθεκέλε αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη ελψ βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή άλζεζε, ζε φξνπο δηεζλψλ ηαμηδηψλ έξρεηαη πξψηε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

απηφ ηεο ζχγρξνλεο ξσζηθήο θνηλσλίαο θαίλεηαη απφ ην φηη νη Ρψζνη 

πξαγκαηνπνηνχλ 1,3 δηεζλή ηαμίδηα γηα θάζε ηαμίδη απφ ηνπο Κηλέδνπο, 3,4 απφ ηνπο 

Ηλδνχο, θαη 4,6 απφ ηνπο Βξαδηιηάλνπο. 

Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία γεγνλφηα έρνπλ κεηψζεη ηελ 

πξνζπκία ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ θπξίσο 

ιφγσ ηεο ελδερφκελεο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο. ηελ αχμεζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ απνηππψζεθε πξνεγνπκέλσο ζπλέβαιιε ηδηαηηέξσο ε κεγάιε αχμεζε 

ησλ εηζνδεκάησλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 - 2010 πνπ δηεχξπλε ηνλ αξηζκφ Ρψζσλ 

κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςνπλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, ν ξσζηθφο 

εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζεκείσζε αλνδηθή πνξεία κε κέζε εηήζηα κεηαβνιή ζρεδφλ 

7% ελψ ζπλνιηθά απμήζεθε θαηά 31,3%, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηάζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ζηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. Δπηπξνζζέησο, γηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν είλαη μεθάζαξε ε άλνδνο ησλ ηαμηδησηηθψλ δαπαλψλ ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ πνπ θηλήζεθε ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε 

ζηηο αλαρσξήζεηο. Αμίδεη, επίζεο λα επηζεκαλζεί, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 

                                                           
11

 OECD (2014). 
12

 OECD (2014). 
13

 Απνηειεί ζπληνκνγξαθία ησλ ρσξψλ Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα (Brazil, Russia, India, China) 

ελψ ζπλαληάηαη θαη σο BRICS φπνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ Νφηηα Αθξηθή (South Africa).  
14

 Αλαηεζεηκέλε ζην ITB Berlin. 
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2.5, φηη ην 2009 θαη ε Ρσζηθή νηθνλνκία επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

ηηο κεηψζεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ.      

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, πξνθχπηεη φηη πξνηηκνχλ 

ην κνληέιν ηνπ ηνπξηζκνχ «ήιηνο θαη ζάιαζζα» ζε ζεξκά θιίκαηα ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη κία ηάζε πξνο ην ζπλδπαζκφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ δηαθνπψλ κε 

επίζθεςε ζε αμηνζέαηα θαη ηνπξηζκφ επεμίαο(well-being)
15

. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.5: Αλαρσξήζεηο Ρψζσλ ηνπξηζηψλ 2008-2012 

 

Πεγή: OECD (2014) 

 

Οη Ρψζνη επηιέγνπλ αξθεηά ηα «all-inclusive» παθέηα δηαθνπψλ, ελψ 

πξνηηκψληαη ηα ηαμίδηα δηάξθεηαο πεξίπνπ δέθα εκεξψλ, εθηφο απφ ηνπο θνληηλνχο 

Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο φπνπ ηα πξνηηκψκελα ηαμίδηα δηαξθνχλ ιηγφηεξν. Ζ 

βαζηθή πεξίνδνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαμηδηψλ είλαη νη ζεξηλνί κήλεο ελψ πνιιέο 

θνξέο ζηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ην θίλεηξν ηεο 

απφδξαζεο απφ ηνπο θξχνπο ρεηκψλεο νδεγεί ζε ηαμίδηα κηαο ή δχν εβδνκάδσλ
16

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, είλαη φηη ηνλ Μάην  θαη ηνλ Ννέκβξην πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηαμίδηα κνληέινπ «ήιηνπ θαη ζάιαζζαο» θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζε θνληηλνχο πξννξηζκνχο κε κέγηζηε δηάξθεηα πηήζεο 4 κε 5 ψξεο
17.

 

Όζνλ αθνξά ηνπο πξννξηζκνχο πνπ επηιέγνπλ νη Ρψζνη ηνπξίζηεο, γηα ην 2013, ε 

                                                           
15

 χκθσλα κε ηελ ETC(2010).  
16

 11 είλαη νη επίζεκεο κέξεο ησλ δηαθνπψλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  
17

 χκθσλα κε ηελ ETC (2010).  
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Διιάδα βξέζεθε ζηελ ηξίηε ζέζε, κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Αίγππην λα βξίζθνληαη ζηε 

πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε αληηζηνίρσο, ελψ ε Ηζπαλία ήηαλ ηέηαξηε
18

.  

Οη Ρψζνη ηνπξίζηεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ ριηδή (luxury travelers) ηείλνπλ λα είλαη 

ζρεηηθά λένη θαη δξαζηήξηνη κε κέζε ειηθία 44 εηψλ. Αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ επηιέγνπλ νη αγνξέο, ε δηαζθέδαζε κε παίγληα θαη ε παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ 

γεγνλφησλ είλαη πξψηεο ζε πξνηίκεζε.  Οη λένη εξγαδφκελνη
19

 ειηθίαο 20 κε 30 εηψλ 

απνηεινχλ επίζεο κηα ζεκαληηθή αγνξά. Ωζηφζν, ν θχξηνο φγθνο ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεζαία ηάμε πνπ επηιέγνπλ ηελ Βφξεηα θαη Γπηηθή 

Δπξψπε γηα πνιηηηζηηθά ηαμίδηα ελψ ηε Μεζφγεην θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή γηα «ήιην» 

θαη ζάιαζζα». Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπξηζηψλ δίλεη κεγάιε βάζε ζην 

θνηλσληθφ status θαη ζπγρξφλσο πξαγκαηνπνηνχλ πνιπηειείο αγνξέο
20

.   

 

2.4  Ο ηνπξηζκόο ζηελ Κίλα 

 

Ο πιεζπζκφο ηεο Κίλαο αγγίδεη πεξίπνπ ην ελάκηζη δηζεθαηνκκχξην κε 

ππθλφηεηα 141 άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν
21

. Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε 

θπκαίλεηαη ζην 0.6% εηεζίσο ελψ νη γελλήζεηο έρνπλ κεησζεί ζηηο 13.7 γελλήζεηο αλά 

1000 άηνκα εηεζίσο. Σα κέηξα πνπ εηζήρζεζαλ ην 1980 ζηε ρψξα γηα πεξηνξηζκφ 

ησλ γελλήζεσλ είραλ σο απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο θάησ ησλ 45 εηψλ λα κεηψλεηαη, 

ζήκεξα, θαηά 0.75% εηεζίσο θαη λα απμάλεηαη αληηζηνίρσο ν πιεζπζκφο άλσ ησλ 45 

ζε πνζνζηφ 3.25%. Πεξίπνπ εμήληα πφιεηο ζηελ Κίλα μεπεξλνχλ πιεζπζκηαθά ην 1 

εθαη., ην Πεθίλν ηα 10 εθαη. θαη νη πφιεηο αγθάε θαη εληζέλ ηα 14 εθαη. 

αληηζηνίρσο
22

.  

Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη πεξηθέξεηεο ηνπ Πεθίλνπ, ηεο αγθάεο θαη ηεο 

Guangdong, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πεγέο Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζε 16, 

19 θαη 96 εθαη. αληηζηνίρσο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πνζνζηά θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 

ησλ Κηλέδσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.3. Όπσο απεηθνλίδεηαη, γηα ην 2010, ην 

37% ηνπ Κηλεδηθνχ πιεζπζκνχ είρε ειηθία έσο 24 εηψλ, ην 51% απφ 25 έσο 59 εηψλ 

θαη ην 17% άλσ ησλ 60 εηψλ. 

                                                           
18

 χκθσλα κε ηε Rosstat, Πεγή: http://news.gtp.gr/.  
19

 Αλαθέξνληαη σο funky young professionals.  
20

 χκθσλα κε ηελ ETC (2010).  
21

 Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ην 2010 (1.354 εθαη.).  
22

 Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ην 2010 απφ ETC (2011).  

http://news.gtp.gr/
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ΠΗΝΑΚΑ 2.3: Ζιηθηαθέο θαηεγνξίεο Κηλεδηθνχ πιεζπζκνχ 

Ηιηθηαθή θαηεγνξία 2010 (%) 2020 (εθηίκεζε) 

(%) 

0-4 εηώλ 6,5 6,3 

5-14 13,4 12,5 

15-24 16,9 12,6 

0-24 37 (45 παγθνζκίσο)  

25-34 14,3 15,8 

35-44 17,6 13,3 

45-54 13,2 16,2 

55-64 9,9 11,7 

25 - 59 51 (35 παγθνζκίσο)  

65-74 5,2 7,8 

75-84 2,5 3 

85+ 0,5 0,8 

Άλω ηωλ 60 17 (11 παγθνζκίσο)  

Πεγή: ETC (2011) 

Σα αληίζηνηρα λνχκεξα ζε παγθφζκην επίπεδν ήηαλ 45%, 35% θαη 11%. 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ην 2020 εληζρχεηαη ε ειηθηαθή νκάδα 

25- 59 εηψλ αιιά θαη νη ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 65 εηψλ. Απηφ νπζηαζηηθά 

ζεκαίλεη φηη ζα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ε ηνπξηζηηθή δήηεζε θαζψο  απφ απηέο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο πξνέξρεηαη ν θχξηνο φγθνο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Ο Πίλαθαο 2.4, παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζε βαζηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Κίλαο. Όπσο παξαηεξείηαη, ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο 

αλνδηθή θαη σο απνηέιεζκα ν αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςεη ζπλερψο απμάλεηαη. Ο ηνπξηζκφο απνθηά δηαξθψο 

κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηφζν ζε επίπεδν δήηεζεο φζν θαη 

πξνζθνξάο.  

 

 

 



20 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2.4: Μεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Κίλαο 2010 -2014
23

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Πξαγκαηηθφ ΑΔΠ 

(εηήζηα πνζνζηηαία  κεηαβνιή) 

10,5 9,3 7,5 8 9 

Αλεξγία (%) 4,2 4,1 4,1 4 4 

Πιεζσξηζκφο (%) 3,3 5,4 2,6 2,5 3,5 

Καηαλαισηηθέο Γαπάλεο 

(εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή) 

11,4 8,5 8,4 9,3 9,8 

Δμαγσγέο (εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή) 30,7 19,6 7,5 10,2 12,5 

Πεγή: ηνηρεία απφ ην Oxford Economics θαη ηελ Σξάπεδα ηνπ Καλαδά ζην CTC (2013) ζει. 4. 

 

Απφ ην 2009, ην πκβνχιην ηεο Κίλαο (State Council), ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζή ηνπ πξνο φθεινο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ην 2012 ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Κίλαο 

αληηζηνηρνχζε άκεζα ζην 4% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ελψ αλακέλεηαη 

λα απμεζεί ζην 4,5% ην 2015
24

. Σν κεξίδην ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ εηζεξρφκελν 

ηνπξηζκφ ζηηο εμαγφκελεο ππεξεζίεο ήηαλ 26%. Ζ άθημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2009 ζε παγθφζκην επίπεδν, επεξέαζε ηνλ εηζεξρφκελν 

ηνπξηζκφ ζηελ Κίλα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάζεη κελ αχμεζε αιιά ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα. Σν 2012, ε ρψξα θηινμέλεζε 132,4 εθαη. ηνπξίζηεο κε εηήζηα 

πνζνζηηαία κεηαβνιή κφιηο 0,8% απφ ην 2008
25

.  

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο ηεο Κίλαο απνηειεί καθξάλ ηε 

κεγαιχηεξε αγνξά ηνπ θηλέδηθνπ ηνπξηζκνχ. Σν 2012, ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο 

έθηαζε ηηο 2,96 δηο επηζθέςεηο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 12%. Οη εηζπξάμεηο 

έθηαζαλ ηα 2270,6 δηο CNY πξνζεγγίδνληαο ην 87,6% ησλ εηζπξάμεσλ ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο.   

Αλαθνξηθά κε ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ ηεο Κίλαο, ε ρψξα βξέζεθε ζηελ 1
ε
 

ζέζε παγθνζκίσο - μεπεξλψληαο άιιεο παξαδνζηαθέο αγνξέο φπσο απηέο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. - ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΣ γηα ην έηνο 2012. Οη αληίζηνηρεο 

δαπάλεο αλήιζαλ ζε 102 εθαη. δνιιάξηα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 37% 

ζε ζρέζε κε ην 2011. Ζ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ε ραιάξσζε ησλ 

                                                           
23

 Σα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο. 
24

 χκθσλα κε ηνλ Κηλεδηθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ.  
25

 OECD (2014) ζει. 347.  
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πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηεζλνχο ηαμηδηνχ θαη ε αλαηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο (Γνπάλ) ζπλέβαιαλ ηδηαηηέξσο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη δαπάλεο 

ησλ Κηλέδσλ είλαη θαηά 8 θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξηλ απφ 12 έηε
26

. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη γηα ην 2012 ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο απμήζεθε ξαγδαία 

ψζηε πξνέθπςε έιιεηκκα ζην ηνπξηζηηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο πνπ έθηαζε ηα 51,9 δηο 

δνιιάξηα
27

.  

Ζ πνξεία ηνπ θηλέδηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη ζηαζεξά αλνδηθή 

πνξεία απφ ην 1995, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηηο εθηηκήζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ φηη 

ε αγνξά ηεο Κίλαο ζα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εθάζηνηε κεηαβνιέο ηεο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.6: Δμεξρφκελνη  Κηλέδνη ηνπξίζηεο 1995-2014                                                                      

(ζε εθαη., απφ κεηξήζεηο ζηα ζχλνξα) 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Κηλέδηθνπ Δμεξρφκελνπ Σνπξηζκνχ 

(China Outbound Tourism Research Institute) θαη ηελ Κηλέδηθε Αθαδεκία Σνπξηζκνχ (China Tourism 

Academy) ζην China Travel Trends (2012) θαη ζην  www.china-outbound.com (2014) 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.6, γηα ην 2013, ν αξηζκφο ησλ εμεξρφκελσλ 

ηνπξηζηψλ - φπσο θαηαγξάθεθε απφ κεηξήζεηο ζηα ζχλνξα - έθηαζε ηα 97,3 εθαη. 

απμεκέλνο θαηά 90 πεξίπνπ εθαη. ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηνπ 1995. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ν αξηζκφο ησλ εμεξρφκελσλ 

                                                           
26

 OECD (2014). 
27

 OECD (2014). 
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Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ έθηαζε ηα 26,4 εθαη., ελψ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ  

Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κηλέδηθνπ Δμεξρφκελνπ Σνπξηζκνχ (COTRI), ν 

αληίζηνηρνο αξηζκφο ζα αγγίμεη ηα 112 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί εδψ φηη παιαηφηεξεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ θηλέδσλ 

ηνπξηζηψλ, πξνέβιεπαλ ην κέγεζνο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ λα θηάλεη ηα 88 εθαη. 

γηα ην 2014
28

, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ κεγεζψλ.   

Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ θηλέδηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απνηππψλεηαη 

ζαθέζηαηα ζην Γηάγξακκα 2.7, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηα 

απφιπηα λνχκεξα ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 1995 – 2014. Καζ‟ 

φιε ηελ πεξίνδν είρακε ζεηηθή κεηαβνιή, δειαδή αχμεζε, ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κεηαβνιήο παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2003 - 2004 (30,1%) θαη ην 

ρακειφηεξν ηελ πεξίνδν 1997-1998 (2,4%).   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.7: Πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή εμεξρφκελσλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ 

1995-2014 (απφ κεηξήζεηο ζηα ζχλνξα) 

 

Πεγή: ηνηρεία απφ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Κηλέδηθνπ Δμεξρφκελνπ 

Σνπξηζκνχ (China Outbound Tourism Research Institute) θαη ηελ Κηλέδηθε Αθαδεκία Σνπξηζκνχ 

(China Tourism Academy) ζην Essential China Travel Trends 2012 θαη ζην  www.china-

outbound.com(2014) 

                                                           
28

 Παπιφπνπινο Π. (2005). Οη εθηηκήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ ηφηε αζηηθφ πιεζπζκφ κε ηε δηεπθξίληζε φηη 

ε δηεχξπλζε ηεο αζηηθήο ηάμεο ζα είρε σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηεζλψλ ηαμηδηψλ, γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη ηελ απφθιηζε απφ ηα 

πξαγκαηηθά κεγέζε ηνπ 2013 θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηνπ 2014.  
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χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ COTRI, γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 ε πνζνζηηαία 

αχμεζε ηνπ θηλέδηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζα είλαη 13,1%, πνζνζηφ ζρεδφλ ίζν 

κε ηε κέζε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο γηα ηελ πεξίνδν 1995-

2014 (13,2%).   Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηά ην 2008 φπνπ εκθαλίδεηαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζε παγθφζκην επίπεδν, ν Κηλέδηθνο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε 3,6% γηα ηελ πεξίνδν 2008-2009 ελψ ακέζσο κεηά 

αλεβαίλεη ζε κεγέζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17% - 19% εηεζίσο. Σν γεγνλφο απηφ 

αλαδεηθλχεη θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ πνξεία ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

παγθνζκίσο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ)
29

 γηα ην 2013 νη ζπλνιηθέο δηεζλείο αθίμεηο απμήζεθαλ θαηά 52 

εθαη. θηάλνληαο ηνλ αξηζκφ ξεθφξ 1.087 εθαη.(απφ 1.035 εθαη. ην 2012). Ο 

Κηλέδηθνο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο απμήζεθε θαηά 14,1 εθαη. γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζην 27,1% ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη θαη ζε επίπεδν δαπαλψλ 

παξνπζηάζηεθε αχμεζε θαηά 26,8% θηάλνληαο ηα 128,7 δηο δνιάξηα
30

.  Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηηο παιαηφηεξεο πξνβιέςεηο θαη θαηαηάζζνπλ 

πιένλ ηελ Κίλα ζηελ θνξπθή ησλ αγνξψλ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέηαζε ηνπ πξνθίι ησλ εμεξρφκελσλ 

θηλέδσλ ηνπξηζηψλ. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ είλαη φηη 

ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο  είλαη λεφηεξνη ζε ειηθία θαη παξνπζηάδνπλ 

ηελ ηάζε λα ηαμηδεχνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ 

ηαμηδηνχ, ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηαμηδηνχ γηα ηνπο Κηλέδνπο ηνπξίζηεο είλαη κέζσ 

ηαμηδησηηθψλ παθέησλ. Σα πεξηζζφηεξα ηαμίδηα είλαη δηάξθεηαο 10 εκεξψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ 

εμεγεί θαη ην ρακειφ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ (αλά ρψξα) ζε ζρέζε κε άιιεο 

θπξίαξρεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο (π.ρ. Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην). Απηφο ν ηχπνο 

ηαμηδηψλ πξνζθέξεη πξνζαξκνγή ζηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε 

θάξηαο VISA, ελψ ηαπηνρξφλσο πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη θαιφ πξνγξακκαηηζκφ, 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ, ζηα 
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 UNTWO, World Tourism Barometer (2014). 
30

ηνηρεία απφ People‟s Daily Online (2014).  
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παθέηα πεξηιακβάλεηαη μελαγφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο
31

. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.8: θνπφο ηαμηδηνχ ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ
32

 

 

Πεγή: Γεξκαληθφ Δζληθφ πκβνχιην Σνπξηζκνχ
33

 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαινγία κεηαμχ ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ Δπξψπε γηα πξψηε θνξά θαη απηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί μαλά 

ηελ Δπξψπε δηαθνξνπνηείηαη, εθφζνλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηαμίδη ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, νη Κηλέδνη πνπ ήδε έρνπλ 

επηζθεθζεί ηελ Δπξψπε επηιέγνπλ ζηαδηαθά λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη λα κελ 

επηιέγνπλ ην ηαμηδησηηθφ παθέην
34

. Κπξηφηεξνο ζθνπφο ηαμηδηνχ γηα ηνπο Κηλέδνπο 

ηνπξίζηεο απνηειεί ε αλαςπρή ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ 

ηαμηδεχνπλ ζην πιαίζην επαγγεικαηηθνχ ηαμηδηνχ.  

Έλα επηπιένλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ είλαη φηη 

ηαμηδεχνπλ θαηά θχξην ιφγν ζε θνληηλνχο πξννξηζκνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο Αζίαο. 

ηνπο 20 πξψηνπο πξννξηζκνχο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ, ζπγθαηαιέγνληαη κφλν έμη 

επξσπατθνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζίαο (Πίλαθαο 2.5). Ο πξψηνο 

επξσπατθφο  πξννξηζκφο γηα ην 2013 ήηαλ ε Γαιιία, ε νπνία θαη ην 2012 βξέζεθε 

κφιηο ζηε δέθαηε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ πξννξηζκψλ. Παξφια απηά ε θαηάζηαζε απηή 

ηείλεη λα αιιάμεη θαζψο ν αξηζκφο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ θηάλνπλ ζηελ 

Δπξψπε ζπλερψο απμάλεηαη.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2013, 33.557.091 Κηλέδνη 

ηαμίδεςαλ  κέζσ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ εθηφο ζπλφξσλ. Απφ απηνχο ην 83,2% 

(27.916.701 εθαη.) ηαμίδεςε ζε θνληηλέο ρψξεο ηεο Αζίαο, ελψ κφλν ην 10,8% 
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Z_punkt The Foresight Company (2012).  
32

 Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ην 2012.  
33

 ζην Z_punkt The Foresight Company (2012). 
34

 Αλαθέξεηαη θαη ζηνλ OECD (2014). 
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(3.613.509 εθαη.) ηαμίδεςε ζηελ Δπξψπε
35

. Οη ππφινηπνη ηαμίδεςαλ ζηελ Ακεξηθή, 

ηελ Ωθεαλία θαη ηελ Αθξηθή
36

.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.5: Οη είθνζη πξψηνη πξννξηζκνί ησλ Κηλέδσλ εμεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (2013) 

Πξννξηζκνί 
Αξηζκόο Κηλέδωλ ηνπξηζηώλ

37
 

1. Υνλγθ Κνλγθ 
6,752,781 

2. Σαυιάλδε 4,997,216 

3. Νφηηα Κνξέα 
3,440,969 

4. Μαθάν 3,132,728 

5. Σατβάλ 
2,815,741 

6. ηγθαπνχξε 1,563,044 

7. Μαιαηζία 1,476,636 

8. Ηαπσλία 
889,847 

9. Βηεηλάκ 
682,053 

10. Γαιιία 
648,376 

11. Ζ.Π.Α. 560,055 

12. Ηλδνλεζία 539,853 

13. Ηηαιία 514,540 

14. Απζηξαιία 479,557 

15. Διβεηία 464,238 

16. Γεξκαλία 409,232 

17. Ρσζία 346,500 

18. Νέα Εειαλδία 288,097 

19. Φηιηππίλεο 277,680 

20. Ζλσκέλν Βαζίιεην 242,275 

Πεγή: Σα ζηνηρεία είλαη απφ ηελ Κηλεδηθή Αθαδεκία Σνπξηζκνχ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην 

www.travelchinaguide.com (2014)  

                                                           
35

Με ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ Κηλέδσλ ζηελ Δπξψπε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ 

πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο Δπξψπεο κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ http://visiteurope.com/ ζηα Κηλέδηθα.  
36

Σα ζηνηρεία είλαη απφ ηελ Κηλεδηθή Αθαδεκία Σνπξηζκνχ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην 

www.travelchinaguide.com (2014). 
37

 Αλαθέξεηαη ζηνπο «Mainland» ηνπξίζηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ηνπξίζηεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη 

ηνπ Μαθάν.  

http://www.travelchinaguide.com/
http://visiteurope.com/
http://www.travelchinaguide.com/
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηάηαμε ηεο Διιάδαο γηα ηελ ίδηα ρξνληά (2013) πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.9. Όπσο πξνθχπηεη ε ζέζε ηεο Διιάδνο ζε ζρέζε κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθεηαη πνιχ ρακειά, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη κελ ηε 

ρακειή πξνζέιθπζε Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ απφ ηε ρψξα καο, αλαδεηθλχεη δε ηηο 

πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.9: Ζ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Κηλεδηθή αγνξά  

ζε ζρέζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο γηα ην 2013
38

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Κηλεδηθή Αθαδεκία Σνπξηζκνχ 
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 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη γηα ηελ Διιάδα αθνξνχλ αθίμεηο ζηα ζχλνξα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:  Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΙΝΑ ΣΟΝ 

ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 
 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηεο Ρσζίαο 

θαη ηεο Κίλαο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Θα παξνπζηαζηνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

εζηηάδνπλ ζηηο δχν αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη αλαθέξνληαη ζε ηξία βαζηθά κεγέζε: 

αθίμεηο, δηαλπθηεξεχζεηο θαη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο. Ζ αλάιπζή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηθηψλ γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε ζχγθξηζε κε επηιεγκέλεο ρψξεο πξνέιεπζεο 

ηνπξηζηψλ πνπ είηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαδνζηαθψλ αγνξψλ (Γεξκαλία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Ηηαιία, Ζ.Π.Α.) είηε αλήθνπλ ζε αλαδπφκελεο αγνξέο 

(Σνπξθία) είηε πξνζηέζεθαλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε κε αληίζηνηρνπο 

αξηζκνχο άιισλ απνκαθξπζκέλσλ – γεσγξαθηθά – πεξηνρψλ (Καλαδάο, Απζηξαιία).  

3.1  Αθίμεηο κε-θαηνίθσλ από ην εμσηεξηθό 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο αθίμεηο κε-θαηνίθσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2013, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3.1,  απνηππψλνπλ ήπηα 

κείσζε γηα ηε Γεξκαλία θαη ζεκαληηθφηεξε γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

παξαδνζηαθνχο ηξνθνδφηεο ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Αθίμεηο κε-θαηνίθσλ απφ ην εμσηεξηθφ 2008-2013  

(επηιεγκέλεο ρψξεο) 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Αληηζέησο, νη αθίμεηο ζηα ζχλνξα απφ ηε Ρσζία αθνινχζεζαλ ζηαζεξά απμεηηθή 

πνξεία θαη απφ 309.071 ην 2008 έθηαζαλ ηηο 1.352.901 ην 2013, μεπεξλψληαο ηηο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο κε 1.152.217 θαη 964.314 

αληηζηνίρσο
39

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζεκαληηθφ αξηζκφ αθίμεσλ γηα ην ηειεπηαίν 

έηνο (2013) παξνπζίαζε θαη ε Σνπξθία (831.113) ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ηελ 

Κίλα έθηαζε κφιηο ηηο 28.328. Αμίδεη πάλησο λα επηζεκαλζεί φηη νη αξηζκνί πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο Κηλέδνπο επηζθέπηεο λα είλαη - ελδερνκέλσο - ππνεθηηκεκέλνη. 

Όπσο δηαηππψλεη ν ΔΣΔ (2012) αξθεηνί Κηλέδνη επηζθέπηεο εηζέξρνληαη ζηε ρψξα 

καο, κέζσ κηαο άιιεο ρψξαο «Shengen» θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

ππνζηεξηρηεί φηη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο
40

. 

ε γεληθέο γξακκέο πάλησο, νη απφιπηνη αξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ Κίλα είλαη αθφκα 

ρακεινί ζε ζρέζε κε άιιεο αλαδπφκελεο αγνξέο φπσο ηεο Ρσζίαο ή ηεο Σνπξθίαο.  

Ζ ζχγθξηζε ησλ επηιεγκέλσλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο απνηππψλεηαη επθξηλέζηεξα 

ζην Γηάγξακκα 3.2, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή θάζε ρψξαο επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αθίμεσλ κε-θαηνίθσλ ζηα ζχλνξα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: Αλαινγία θάζε ρψξαο επί ηνπ ζπλφινπ αθίμεσλ κε-θαηνίθσλ απφ 

ην εμσηεξηθφ (επηιεγκέλεο ρψξεο) 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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 εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζε φια ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, 

έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ κε-θαηνίθσλ ζηα ζχλνξα γηα ην έηνο 2013.  
40

 Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη γηα ην 2011 νη 15.838 πνπ θαηαγξάθνληαη, ελδερνκέλσο λα ήηαλ 

100.000 (αλαθέξνληαη ζε εθηηκήζεηο ηνπ ΔΣΔ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην www.epixeiro.gr). 
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Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δείρλεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παξαδνζηαθψλ 

αγνξψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά απφ ην 2008, φπνπ ηα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ήηαλ 15,5% γηα ηε Γεξκαλία θαη 14,3% γηα ηελ Αγγιία, ελψ 

ην 2013 ήηαλ 12,7% θαη 10,3% αληηζηνίρσο. ηε κείσζε απηή ζπλέβαιε αθελφο κελ 

ε κείσζε ζηηο αθίμεηο – φπσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο – αθεηέξνπ δε ε είζνδνο 

λέσλ αγνξψλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο φπνπ αχμεζαλ θαηά πνιχ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο απφ ηε Ρσζία αληηζηνηρνχζαλ ζην 

1,9% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθίμεσλ ηεο Διιάδαο ην 2008, ελψ γηα ην 2013 ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ έθηαζε ην 7,5%. Δπίζεο, ε Σνπξθία παξνπζίαζε αλάινγε 

αχμεζε θαη απφ ην 1,3% ην 2008, έθηαζε ζην 4,6% ην 2013, ελψ ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα ηελ Κίλα ήηαλ 0,04% (2008) θαη 0,2% (2013). 

Ζ ηάζε ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ δηαθαίλεηαη ζαθέζηαηα ζην Γηάγξακκα 3.3,  

φπνπ απεηθνλίδεηαη ε δπλακηθή ησλ επηκέξνπο αγνξψλ θαη εηδηθφηεξα ε κέζε εηήζηα 

πνζνζηηαία κεηαβνιή θάζε ρψξαο ζηηο αθίμεηο κε-θαηνίθσλ ζηα ζχλνξα γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2013. Ζ Κίλα παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε κε κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή πνπ έθηαζε ην 36,7%. Αθνινχζεζαλ ε Ρσζία κε κέζε εηήζηα πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 34,4% θαη ε Σνπξθία κε 32%. Ωο εθ ηνχηνπ νη αγνξέο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Κίλαο θαηαγξάθνπλ κηα ηδηαηηέξσο κεγάιε αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε θαη ηε δπλακηθή ηνπο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3: Μέζε εηήζηα πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή θάζε ρψξαο  

ζηηο αθίμεηο κε-θαηνίθσλ ζηα ζχλνξα πεξηφδνπ 2008-2013 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αθίμεηο ησλ Ρψζσλ ζηα ζχλνξα απμήζεθαλ ζπλνιηθά 

θαηά 337,7% θαη ησλ Κηλέδσλ θαηά 376,8% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ Ρσζία απνηειεί 

πιένλ ηελ ηξίηε ζε αθίμεηο ζηα ζχλνξα ρψξα ηνπξηζηψλ (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

2013) γεγνλφο πνπ επεξεάδεη έλα ζχλνιν κεγεζψλ φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα 

(δηαλπθηεξεχζεηο, εηζπξάμεηο θ.α.). Αληηζέησο, ε Κίλα παξφιν πνπ δελ θαηαγξάθεη 

κεγάιν αξηζκφ αθίμεσλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε απμεηηθή 

ηάζε απφ φιεο ηηο ρψξεο. Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε ηνπ 

θηλέδηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε 

ηνπνζέηεζεο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

θηάλνπλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ 

πξννξηζκψλ.   

3.2  Γηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα θαη θάκπηλγθ 

 

πλερίδνληαο ηνλ ίδην ηξφπν αλάιπζεο θαη ζηνπο αξηζκνχο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ 

ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη θάκπηλγθ, παξαηεξείηαη φηη ε Ρσζία φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αθίμεσλ κε-θαηνίθσλ ζηα ζχλνξα (κε βάζε ην έηνο 2012), έξρεηαη 

ηξίηε ζηε γεληθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ
41

 (Γηάγξακκα 3.4).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.4: Γηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη 

θάκπηλγθ 2008-2012 (επηιεγκέλεο ρψξεο) 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛ.ΣΑΣ.) 
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ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο Σνπξθίαο, ν αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ δελ 

αληηζηνηρεί ζηνλ πςειφ αξηζκφ αθίμεσλ κε-θαηνίθσλ ζηα ζχλνξα, γεγνλφο πνπ 

εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπξηζηψλ πνπ δελ έρνπλ ηνπξθηθή 

ππεθνφηεηα κέζσ ηεο Σνπξθίαο ζηε ρψξα καο αιιά θαη απφ ηε κηθξή δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ Σνχξθσλ ηνπξηζηψλ (ηαμίδηα κίαο εκέξαο ή εκεξήζηα). Όπσο είλαη 

θπζηθφ, ε Κίλα εμαθνινπζεί θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο λα παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφ 

αξηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο (153.976 γηα ην 2012).  

Σν Γηάγξακκα 3.5 απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ θάζε ρψξαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη θάκπηλγθ. Όπσο θαίλεηαη, ε 

Ρσζία παξνπζηάδεη πςειφηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επί ησλ αθίμεσλ ζηα ζχλνξα πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ηφζν ζηε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα παξακνλήο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ φζν θαη ζηνπο ρακεινχο απφιπηνπο 

αξηζκνχο δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ άιισλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ φπσο ηεο Κίλαο θαη 

ηδηαηηέξσο ηεο Σνπξθίαο (κφιηο 246.494 γηα ην 2012).   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5: Πνζνζηφ (%) θάζε ρψξαο επί ηνπ ζπλφινπ ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο 

ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη θάκπηλγθ (επηιεγκέλεο ρψξεο) 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία  
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θαη ηεο Κίλαο, απνηππψλεηαη ζαθψο (Γηάγξακκα 3.6) φηη παξνπζηάδνπλ αλνδηθή 

πνξεία κε κέζε εηήζηα κεηαβνιή πνπ έθηαζε ην 18,6% γηα ηε Ρσζία θαη 11,7% γηα 

ηελ Κίλα θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012. Φπζηθά, αλ ζπκπεξηιεθζεί ην 2013 ηα 
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δεδνκέλα θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ηξνπνπνηεζνχλ εθφζνλ ζην δηάζηεκα 2012 κε 

2013 ζεκεηψζεθε κεγάιε αχμεζε ζηηο αθίμεηο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.6: Μέζε εηήζηα πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή θάζε ρψξαο ζηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη θάκπηλγθ 

πεξηφδνπ 2008-2012 

 

   Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία  

 

Αμίδεη πάλησο λα επηζεκαλζεί φηη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο 

ησλ ηνπξηζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο δελ θηλείηαη ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηηο αθίμεηο ζηα ζχλνξα γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ελδερνκέλσο ηελ κηθξφηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ αιιά 

θαη ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Πάλησο, ε ζπλνιηθή 

πνζνζηηαία αχμεζε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ Ρψζσλ έθηαζε ην 98%, ησλ Σνχξθσλ 

ην 93% θαη ησλ Κηλέδσλ ην 55,5%, ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηάζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ.  

3.3  Γηάξθεηα παξακνλήο  
 

Αλαθνξηθά κε ηε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο θαηά ηαμίδη (Γηάγξακκα 3.7), φπσο 

είλαη αλακελφκελν, νη ηνπξίζηεο πνπ ε ρψξα κφληκεο δηακνλήο ηνπο δελ βξίζθεηαη ζε 

θνληηλή γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ ηελ Διιάδα (ρψξεο πνπ δε βξίζθνληαη ζηελ 
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ελδηαθέξνλ, φκσο, ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

πςειή δηάξθεηα παξακνλήο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πνπ μεπεξλά ηε αληίζηνηρε ησλ 

ηνπξηζηψλ απφ νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο αγνξέο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Ηηαιία). 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ Κίλα, πξνθχπηεη φηη αλ θαη βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ζε κεγάιε 

απφζηαζε απφ ηελ Διιάδα, παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξή κέζε δηάξθεηα παξακνλήο θαη 

απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ηαμηδηψλ ησλ Κηλέδσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη κηθξέο ζε δηάξθεηα επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7: Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο θαηά ηαμίδη κε θαηνίθσλ ζηελ 

Διιάδα θαηά ρψξα πξνέιεπζεο (ζε αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ) 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

3.4  Σνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο θάζε ρψξαο ζηνλ ηνπξηζκφ 

ηεο Διιάδαο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.8, φπνπ απεηθνλίδνληαη ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο αλά ρψξα κφληκεο δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Όπσο παξαηεξείηαη, νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο απφ ηνπο ηνπξίζηεο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ κεηψζεθαλ ηδηαηηέξσο ελψ νη αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο απφ ηνπο Ρψζνπο 

απμήζεθαλ ηφζν ψζηε ζρεδφλ άγγημαλ απηέο ησλ Βξεηαλψλ.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.8: Καηαλνκή ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ θαηά ρψξα πξνέιεπζεο  

2008-2013 (ζε εθαη. επξψ) 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

πλδπάδνληαο ηα ζηνηρεία απηά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε ρψξαο ζηηο 

ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο (Γηάγξακκα 3.9), κε ηε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο θαη ηηο 

ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο θαη αθίμεηο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Ρψζνη ηνπξίζηεο 

δχλαληαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κεγάινη δαπαλείο αλαθνξηθά κε ηηο ηνπξηζηηθέο 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηε ρψξα καο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.9: Πνζνζηφ (%) θάζε ρψξαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

εηζπξάμεσλ 2008-2013  

 

   Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά ε Κίλα, δελ παξνπζηάδεη φπσο θαη ζε φια ηα κεγέζε, κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Μφλν αλ κειεηεζεί ζε πνζνζηηαία λνχκεξα, 

απνηππψλεηαη ε ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ε θηλέδηθε αγνξά ηνπξηζηψλ γηα ηε ρψξα καο 

(Γηάγξακκα 3.10).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.10: Μέζε εηήζηα πνζνζηηαία(%) κεηαβνιή ηαμηδησηηθψλ 

εηζπξάμεσλ θαηά ρψξα πξνέιεπζεο 2008-2013 

 

 Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Όπσο θαίλεηαη ε Κίλα, παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008 έσο 2013 (61,5%). Γεχηεξε ζε 

κέζε αχμεζε ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ αγνξά είλαη ε Ρσζία κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη 

ην 27,3%. ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη πηψζε ζηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο ελψ αληίζεηα νη αλαδπφκελεο αγνξέο παξνπζηάδνπλ 

εμαηξεηηθή δπλακηθή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.   

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζπλνιηθά νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απφ ηνπο Ρψζνπο 

ηνπξίζηεο γηα ην 2013 είλαη θαηά 234,2% απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ην 2008 ελψ γηα ηελ 

Κίλα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θηάλεη ηα 1000%. Αλαθνξηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο 

αγνξέο  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε κείσζε κε ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ λα θηάλεη ην 27,5%, ε Γαιιία παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 16,3% ελψ ε 

Γεξκαλία θηλείηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (- 0,8%).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  ΠΡΟΣΑΔΙ – ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΛΚΤΗ  

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Ρσζία απνηειεί πιένλ βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο 

ηνπξηζηψλ μεπεξλψληαο παξαδνζηαθέο αγνξέο φπσο ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, ελψ 

ηαπηνρξφλσο παξνπζίαζε ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία κέρξη ην ηξέρνλ έηνο. Ζ πνξεία 

απηή αλακέλεηαη λα αλαθνπεί κεηά ηα γεγνλφηα ηεο Οπθξαλίαο θαη ηελ αζηάζεηα πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο απφ 

ηελ Κίλα παξφιν πνπ ζπκβάιιεη ζε κηθξφ βαζκφ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, 

παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε ηφζν ζε επίπεδν αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ φζν θαη 

ζε επίπεδν εηζπξάμεσλ. Δπηπξνζζέησο, δηαθαίλνληαη ζεκάδηα πσο ε Κηλεδηθή αγνξά 

ζα ζπλερίζεη λα ηξνθνδνηεί κε ηνπξίζηεο ηνπο Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο ζε αχμνληα 

αξηζκφ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη πξαγκαηνπνηνχλ καθξπλά ηαμίδηα ζε 

πξννξηζκνχο εθηφο Αζίαο. Δίλαη ζαθέο φηη - βάζεη απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ – 

ζθηαγξαθείηαη κηα πξννπηηθή ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ηελ ράξαμε 

εηδηθψλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα επσθειεζεί απφ ηε δπλακηθή 

αλάπηπμε ησλ δχν απηψλ αλαδπφκελσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Διιεληθή Πνιηηεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θηλήζεηο πξνο ηελ 

ζσζηή θαηεχζπλζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρσζηθήο θαη Κηλεδηθήο αγνξά, 

φπσο ε απεπζείαο αεξνπνξηθή ζχλδεζε Αζήλαο – αγθάεο
42

 θ.α. Παξφια απηά 

ππάξρνπλ πεξαηηέξσ θηλήζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο 

ρψξεο απηέο θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ωζηφζν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εθαξκνζηνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πξνζέγγηζεο γηα ηελ θάζε κία ρψξα. Δθφζνλ 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαμηδηνχ αλάκεζα ζε Ρψζνπο θαη Κηλέδνπο, 

ζα πξέπεη απηά λα ιεθζνχλ ππφςε κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέιθπζε 

ησλ αλαδπφκελσλ απηψλ αγνξψλ.  

4.1  Ρσζία 

 

Αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Ρσζία, πνπ απνηειεί θαη ηελ θχξηα αλαδπφκελε 

αγνξά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε πξνηίκεζε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζην θιαζζηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα. Απηφ 

                                                           
42

 Στισ 16/06/2014, προςγειϊκθκε το πρϊτο αεροπλάνο απευκείασ πτιςθσ από τθ Σαγκάθ με 180 
Κινζηουσ τουρίςτεσ, εγκαινιάηοντασ τισ πτιςεισ που κα ςυνεχιςτοφν μζχρι τον Οκτϊβριο 
(www.imerisia.gr) 

http://www.imerisia.gr/
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δεκηνπξγεί έλα ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ εθφζνλ ε γεηηνληθή Σνπξθία 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αληίζηνηρν πξντφλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο.  

Απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο ψζηε ν αληαγσληζκφο λα επηθεληξσζεί ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη φρη ηεο ηηκήο. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα ήηαλ 

ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο αιιά θαη γηα ηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο ελ γέλεη,  νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πςειή ηνπξηζηηθή δαπάλε θαη επνκέλσο ε 

βαξχηεηα ηεο ηηκήο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ Ρψζσλ θαη ησλ 

Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο ζηε ρψξα καο απνηππψλεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε (Γηάγξακκα 4.1). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4.1: Γαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε απφ επηιεγκέλεο ρψξεο (2008-2013) 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

 Όπσο παξαηεξείηαη, νη ηνπξίζηεο απφ ηελ Κίλα θαη ηε Ρσζία βξίζθνληαη 

μεθάζαξα ζηηο πξψηεο ζέζεηο μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηε Γαιιία πνπ παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο πξνέιεπζεο 

ηνπξηζηψλ, ελψ θαη Σνχξθνη ηνπξίζηεο παξνπζηάδνπλ πςειή δαπάλε αλά 

δηαλπθηέξεπζε. Δπηπξνζζέησο, αλ εμεηαζηνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο ησλ 

Ρψζσλ πην εηδηθά (Γηάγξακκα 4.2), παξαηεξείηαη κελ πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2008 

αιιά θαηφπηλ ζρεηηθψο ζηαζεξνπνηνχληαη παξά ηε καδηθνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο. Σν 3
ν
 θαη 4

ν
 ηξίκελν παξνπζηάδνπλ νκαιή πνξεία ρσξίο κεγάιεο 
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κεηαβνιέο θαη θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηα 95- 100 επξψ. Σν 2
ν
 ηξίκελν παξνπζηάδεη 

ζηαζεξά θαζνδηθή πνξεία ελψ ην 1
ν
 ηξίκελν παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο 

δηαθνξνπνηήζεηο.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4.2: Γαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Δλδερνκέλσο, ε πηψζε ζηηο δαπάλεο αλά δηαλπθηέξεπζε ησλ Ρψζσλ, λα 

νθείιεηαη είηε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ απφ έλα επξχηεξν θάζκα ηνπ ξσζηθνχ 

πιεζπζκνχ είηε ζηελ φπνηα αλεζπρία ησλ Ρψζσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε 

ρψξα πνπ ελδέρεηαη θέηνο λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο. ε γεληθέο γξακκέο απηφ πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη κία ηάζε ηνπ δείθηε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε γηα ηνπο Ρψζνπο 

ηνπξίζηεο λα ζπγθιίλεη ζε κία κέζε ηηκή αλάκεζα ζηα ηξίκελα, κεηψλνληαο ηηο 

κεγάιεο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ θαη ηδηαηηέξσο  γηα 

ην 1
ν
 θαη 4

ν
 ηξίκελν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο γηα ην 2014 – θαη 

ιφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ Οπθξαλία θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

ξνπβιίνπ – νη αθίμεηο απφ ηε Ρσζία δελ έρνπλ αγγίμεη ηνπο αλακελφκελνπο 

αξηζκνχο
43

. Οη αξλεηηθέο απηέο εμειίμεηο επηδεηλψζεθαλ θαη κε ηελ πξφζθαηε 

πηψρεπζε πέληε ξσζηθψλ tour-operators
44

 πνπ νθείιεηαη ζε έλα πιήζνο αηηηψλ, κία εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θίλεζήο ηνπο απνηεινχζαλ νη δηαθνπέο 

                                                           
43

 Αλαθέξεηαη κείσζε ησλ αθίμεσλ απφ ηε Ρσζία ζε παξαδνζηαθνχο πξννξηζκνχο ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ, φπσο ε Υαιθηδηθή πνπ θηάλεη έσο θαη ην 25% (www.capital.gr 2014).  
44 πγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηνχλην σο ηνλ Αχγνπζην 2014 πηψρεπζαλ νη tour-operator Neva, Expo-tour, 

WindRose World, Labirint θαη Intaer. 
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δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη έλζηνισλ. Οη δηαθνπέο ησλ ηειεπηαίσλ αλεζηάιεζαλ 

ιφγσ ηεο νπθξαληθήο θξίζεο. εκεηψλεηαη πάλησο φηη νη Έιιελεο ηνπξηζηηθνί 

επηρεηξεκαηίεο, πξάθηνξεο θαη μελνδφρνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κέρξη ζηηγκήο 

θαιχπηνπλ ηηο αλσκαιίεο πνπ αλαθχπηνπλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην κέιινλ είλαη 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. 

Αλεμάξηεηα απφ ηε αλακελφκελε κείσζε ζηηο αθίμεηο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, 

ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΔΟΣ Ρσζίαο
45

, ην πξσηαξρηθφ θξηηήξην ησλ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηνχ είλαη ν θαιφο θαηξφο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ έρνπλ επηιέμεη λα ηαμηδέςνπλ ζε πνζνζηφ 64% θαη 56% γηα ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο 18-34 θαη 35-55 αληηζηνίρσο. Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ επηινγή 

μελνδνρείνπ, νη θαιέο θξηηηθέο ζην δηαδίθηπν απνηέιεζαλ ην θπξίαξρν θξηηήξην ζε 

πνζνζηά 39% θαη 41%  γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο. Δπνκέλσο, ε ρψξα 

καο απνθηά απηνκάησο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζε αληαγσληζηηθέο 

ρψξεο εηδηθφηεξα αλ ιεθζεί ππφςε ε κηθξή απφζηαζε πνπ θαινχληαη λα δηαλχζνπλ νη 

Ρψζνη ηνπξίζηεο. Δπηζεκαίλεηαη, εδψ φηη ε κηθξή απφζηαζε ζε ζρέζε κε άιινπο πην 

καθξηλνχο πξννξηζκνχο απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηελ πξνζέιθπζε 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ηνλ Μάην θαη ηνλ Ννέκβξην, αμηνπνηψληαο ηελ ηάζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ αξθεηνχο Ρψζνπο γηα ηαμίδηα εθείλε ηελ πεξίνδν. ε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, ζα ζηεξίδνληαλ νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ 

ρακειήο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Ζ αγνξά ησλ Ρψζσλ παξνπζηάδεη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ 

απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα αξθεηνχο πξννξηζκνχο θαη ηδίσο γηα ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη θαη ε πξνώζεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ 

ηνπξηζκνύ ζηε Ρσζηθή αγνξά. Ζ θνηλή ζξεζθεία κε κία ηφζν ζεκαληηθή αγνξά 

πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ψζηε λα πξνζειθπζνχλ ζηνρεπκέλα ηνπξίζηεο ζηα πνιχ 

ζεκαληηθά ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο ρψξαο καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε απηά, πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ζ 

επέθηαζε ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο κε ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο πξνβνιήο θαη 

                                                           
45 Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 500 Ρψζνπο θαηνίθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μφζραο, 

νη νπνίνη αλήθαλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 18-34 θαη 35-55, κέζνπ θαη αλψηεξνπ 

εηζνδήκαηνο.  Δπηπιένλ, είραλ ηαμηδέςεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ζε ρψξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα Embassy of Greece in the Russian Federation (2014). 
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πξνψζεζεο ζε αξθεηέο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ δηαζέηνπλ 

ζξεζθεπηηθά κλεκεία
46

, ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζε απηέο.   

 

4.2  Κίλα 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Κίλα, βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηνχ απφ 

ηνπο Κηλέδνπο απνηειεί ε γλσξηκία κε ηνλ εθάζηνηε πνιηηηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

ρώξα καο απνθηά ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα σο θνηηίδα πνιηηηζκνύ. 

Όκσο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε δηαθαηλφκελε - θαη αλακελφκελε -  ηάζε ησλ 

Κηλέδσλ γηα επίζθεςε ζε δηάθνξνπο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο ζην πιαίζην ελφο 

ηαμηδηνχ εμαζζελεί. Αληηζέησο, παξνπζηάδεηαη ε ηάζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επίζθεςεο ζε ιηγφηεξνπο πξννξηζκνχο ή αθφκε θαη ζε έλαλ κεκνλσκέλν
47

. Ωο εθ 

ηνχηνπ ν αληαγσληζκφο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζε Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ 

εληείλεηαη, ηδηαίηεξα φηαλ νη αληαγσληζηέο είλαη επξσπατθνί πξννξηζκνί φπσο ε 

Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα 

εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο θηλέδηθεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο.  

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ – εθηφο ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ -  είλαη ε αγνξά πξντόλησλ πνιπηειείαο (luxury brands) κε απνηέιεζκα λα 

δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζε ηέηνηνπ ηχπνπ αγνξέο παξά ζηε δηακνλή θαη ην 

θαγεηφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηαγξάθνπλ πςειφηεξε εκεξήζηα ηνπξηζηηθή 

δαπάλε απφ ηνπξίζηεο άιισλ ρσξψλ
48

. Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί θαη ηελ κεγαιχηεξε 

ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο Κηλέδνπο εμεξρφκελνπο ηνπξίζηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηαμίδηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 

40% ησλ εμεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ επηζπκεί ην ηαμίδη ζηελ πφιε ελψ ην 30% ζε 

παξαιηαθνχο πξννξηζκνχο
49

. 

 

 

                                                           
46

 Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνα κρθςκευτικά μνθμεία: Μετζωρα, Σπιλαιο τθσ Αποκάλυψθσ 
ςτθν Ράτμο, Άγιον Προσ.   
47

 ETC (2011).  
48

 Οι υψθλότερεσ δαπάνεσ των Κινζηων επιβεβαιϊνονται και από τα ςτοιχεία για τθ χϊρα μασ (βλ. 
ΔΙΑΓΑΜΜΑ )  
49

 Σφμφωνα με World Travel Monitor του IPK International ςτο ITB (2013) 
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ΠΗΝΑΚΑ 4.1: Δπνρηθφηεηα Κηλέδηθνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαη αξγίεο 

 

Μήλαο Πνζνζηό καθξηλώλ
50

 ηαμηδηώλ  

αλά κήλα (2007-2008) 

Αξγίεο – Γεκόζηεο 

Δνξηέο 

Ιαλνπάξηνο 8.09% 2011: 2 -8 Ηαλνπαξίνπ 

2012: 22-28 Ηαλνπαξίνπ 

Φεβξνπάξηνο 8.37% 2011: 3-5 Απξηιίνπ 

2012: 5-7 Απξηιίνπ 

Μάξηηνο 8.13% 2011: 1-3 Ματνπ 

2012: 1-3 Ματνπ 

Απξίιηνο 7.95% 2011: 6 Ηνπλίνπ 

2012: 6 Ηνπλίνπ 

Μάϊνο 8.16% 2011: 12 επηεκβξίνπ 

2012: 30 επηεκβξίνπ 

Ινύληνο 7.31% 2011: 1-7 Οθησβξίνπ 

2012: 1-7 Οθησβξίνπ 

Ινύιηνο 9.08%  

Αύγνπζηνο 8.51%  

επηέκβξηνο 8.29%  

Οθηώβξηνο 8.81%  

Ννέκβξηνο 8.47%  

Γεθέκβξηνο 8.84%  

Πεγή: ETC(2011) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο 

αθνξά φιν θαη πεξηζζφηεξνπο Κηλέδνπο ελψ παξάιιεια γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

απαηηεηηθνί ηφζν αλαθνξηθά κε ηα ηαμίδηα φζν θαη κε ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο
51

.  εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε 

επνρηθφηεηα (Πίλαθαο 4.1) ηεο δήηεζεο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ, ε νπνία δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεγάιεο κεηαβνιέο ελψ νη ρεηκεξηλνί κήλεο θπκαίλνληαη (ζε 

                                                           
50

 Αναφζρονται ωσ overseas trips 
51

 Τα ςτοιχεία αναφζρονται για το ζτοσ 2012. www.travelchinaguide.com (2012)
 

http://www.travelchinaguide.com/
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πνζνζηφ) ζε πςειά επίπεδα – θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο πξνέιεπζεο 

ηνπξηζηψλ.  

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, πξνηείλεηαη ε πξνώζεζε ηνπ αζηηθνύ 

ηνπξηζκνύ ζηνπο Κηλέδνπο ηνπξίζηεο εθφζνλ εληφο ησλ πφιεσλ πεξηιακβάλεηαη ν 

ζπλδπαζκφο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αγνξψλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 

εκεηψλεηαη, δε φηη ε θίλεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο Κπξηαθέο 

είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε δηφηη ζα εκπινπηίζεη ηηο πξνζθεξφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ζα πξέπεη λα 

ζπλδπαζηεί κε θαηάιιειε πξνψζεζε κέζσ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ 

θαη απεπζείαο αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ
52

, ψζηε λα  ψζηε λα αμηνπνηεζεί ζε αγνξέο 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά. Δπηπξνζζέησο, αλ ιεθζεί 

ππφςε θαη ε ρακειή επνρηθφηεηα ηεο Κηλεδηθήο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ αλσηέξσ δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα.  

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ησλ αλσηέξσ απνηειεί ην θηιηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα 

πξνζθεξζεί ζηνπο Κηλέδνπο ηνπξίζηεο. Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο εμνηθείσζεο ησλ 

Κηλέδσλ κε ηελ αγγιηθή γιψζζα αιιά θαη κε ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ ελ γέλεη, 

πξνθχπηνπλ δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη 

ηελ επηζπκία πνπ παξνπζηάδνπλ γηα δπλαηφηεηα δηαξθνχο εμππεξέηεζεο απφ ηνπο 

μελαγνχο ηνπο. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη απηφ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα θαζνξηζκνχ 

ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε πξνζθνξά ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα επελδχζεη ψζηε λα πξνζθέξεη έλα ειθπζηηθφηεξν πξντφλ 

ζηνπο Κηλέδνπο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνηφπνπ 

“Visitgreece” ζηελ θηλεδηθή γιψζζα
53

, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη 

ηδηαηηέξσο ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

ζηελ Κηλεδηθή αγνξά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο.  

 

 

 

 

                                                           
52

 Θα πρζπει να εξεταςτεί το ενδεχόμενο επζκταςθσ τθσ περιόδου απευκείασ ςφνδεςθσ με τθν πόλθ 
τθσ Σαγκάθσ.  
53

 www.visitgreece.gr.cn  

http://www.visitgreece.gr.cn/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  ΤΝΟΦΗ   

 
ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχζεθαλ νη ηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη αλαδπφκελεο 

αγνξέο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηε Ρσζία είλαη δπλαηφλ λα 

ππνζηεξηρζεί φηη πιένλ απνηειεί βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

θηάλνπλ ζηε ρψξα καο. Καη νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ πςειή ηνπξηζηηθή δαπάλε 

γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπο. Γπζηπρψο, φκσο ηα ηειεπηαία γεγνλφηα 

αλαθνξηθά κε ηηο πησρεχζεηο ησλ ξσζηθψλ tour operators απνηεινχλ άζρεκνπο 

νησλνχο γηα ηε ζπλέρεηα. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε απηήο ηεο δπζκελνχο θαηάζηαζεο ζα 

απνηειέζεη ην δεηνχκελν ζην εγγχο κέιινλ αλαθνξηθά κε ηε Ρσζηθή αγνξά. ηνλ 

αληίπνδα, ε Κηλεδηθή αγνξά παξνπζηάδεη ηδηαηηέξσο κεγάιε δπλακηθή θαη βαζηθφ 

ξφιν ζηελ εμέιημή ηεο ζα δηαδξακαηίζεη ε επέλδπζε ζηελ Κηλεδηθή γιψζζα πνπ 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  

Σαπηνρξφλσο κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαη άιιεο αγνξέο, 

φπσο απηή ηεο Σνπξθίαο, πνπ παξνπζηάδεη επίζεο πςειή δήηεζε θαη κεγάιε 

δπλακηθή. ε θάζε πεξίπησζε, ε αμηνπνίεζε ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ απνηειεί 

πάληνηε έλα δεηνχκελν γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν παξά ηηο 

δπζθνιίεο, επαλαηνπνζεηείηαη επηηπρψο ην έηνο πνπ δηαλχνπκε ζηνλ παγθφζκην 

ηνπξηζηηθφ ράξηε.   
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