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T

ο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) ιδρύθηκε το 1996 µε πρωτοβουλία των επιχειρηµατικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού, και µε συµπαράσταση προσωπικοτήτων της οικονοµικής ζωής και του πνευµατικού κόσµου της χώρας.
Βασικός καταστατικός σκοπός του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών
και Προβλέψεων είναι η εκπόνηση επιστηµονικώς θεµελιωµένων µελετών, αναφεροµένων στα προβλήµατα της τουριστικής οικονοµίας και γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Πρόκειται ουσιαστικώς για µελέτες
εφαρµοσµένης έρευνας που έχουν επιδίωξη την διατύπωση προτάσεων,
δυνητικώς χρησίµων, για την διαµόρφωση πολιτικών προαγωγικών του
τουρισµού και της οικονοµίας.
Η εξασφάλιση διατηρήσιµης µακροπρόθεσµης αναπτύξεως της τουριστικής βιοµηχανίας, δηλ. υγιούς αναπτύξεως που τείνει να µεγιστοποιεί µακροπροθέσµως τις ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο, προϋποθέτει
προγραµµατισµένη δράση, συνειδητές επιδιώξεις από πλευράς πολιτείας
και καθορισµό τουριστικών προτύπων υποταγµένων στις αναπτυξιακές
επιλογές. Με την σειρά της η προγραµµατισµένη δράση, η ένταξη µε άλλα
λόγια των κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε συγκεκριµένο,, συνειδητά επιλεγµένο πλαίσιο πολιτικής, σε συγκεκριµένη εικόνα µέλλοντος
για την τουριστική βιοµηχανία, απαιτεί όχι µόνο φαντασία και οραµατισµό, αλλά και γνώση, η οποία µε την σειρά της προϋποθέτει συνεχή και
σοβαρή µελέτη όλων των διαστάσεων του προβλήµατος που συνοπτικώς
ονοµάζοµε: τουριστική ανάπτυξη.
Ίσως να εµπεριέχει στοιχεία υπερβολής, αλλά εµπεριέχει και στοιχεία
αληθείας, ο ισχυρισµός ότι η ήκιστα ικανοποιητική κατάσταση, που παρατηρείται στον κλάδο του τουρισµού, από όποια οπτική γωνία και αν τον
θεωρήσοµε, δεν είναι άσχετη µε την απουσία επαρκών βασικών µελετών.
Ο έγκαιρος εντοπισµός των προβληµάτων, η οριοθέτηση ενδεχοµένων παθογενών καταστάσεων όχι µόνο θα είχε υποκινήσει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την αντιµετώπισή τους, αλλά και την στάση και τις ενέργειες
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα είχε επηρεάσει θετικώς. Πιστεύοµε, ότι τα
συµπεράσµατα από την µελέτη σοβαρών προβληµάτων, όπως είναι η απασχόληση του εργατικού δυναµικού, το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών,
η µακροχρόνια βιωσιµότητα του κλάδου και η διατήρηση αφθόρου του
φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, µπορούν να παράσχουν επαρ-
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κώς ισχυρούς ερεθισµούς για έγκαιρη και ορθή ενεργοποίηση των φορέων
ασκήσεως της οικονοµικής πολιτικής.
Εν όψει των ανωτέρω και των καταστατικών προβλέψεων του ΙΤΕΠ,
το πεδίο εντός του οποίου θα κινηθεί η ερευνητική προσπάθεια του Ινστιτούτου είναι αρκετά ευρύ. Προβλήµατα, όπως η ανάδειξη του τουριστικού
πλούτου της χώρας, η γεωγραφική κατανοµή της τουριστικής δραστηριότητος, η άµβλυνση της εποχικότητας, ο λειτουργικός προσδιορισµός των
ορίων αρίστης σωρεύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων στον χώρο κ.ο.κ.,
αλλά και η µελέτη προβληµάτων υποδοµής, ανήκουν, εµπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ινστιτούτου. Στο πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου εµπίπτουν, επίσης, και προβλήµατα που, ενώ φέρουν
τον µανδύα του βραχυπροθέσµου, συνεπάγονται πολλάκις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις απροσδιορίστου µεγέθους.
Εκφράζεται η αισιόδοξη πρόβλεψη, ότι η ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου θα αποδειχθεί εξόχως δηµιουργική πρωτοβουλία όχι µόνο ένεκα
της συµβολής του στην κατανόηση των προβληµάτων του τουριστικού
τοµέα, αλλά και ένεκα της γενικότερης ερευνητικής εµπλοκής του στα
καίρια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
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Π ΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Σ ΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η παρούσα µελέτη, εµπίπτει στο ετήσιο Πρόγραµµα Μελετών του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Η εκπόνησή της
προτιµήθηκε, µεταξύ άλλων µελετών του Ινστιτούτου, διότι η Ρωσία
αναπτύσσει µετά το 1998, σηµαντικό οικονοµικό δυναµισµό και, ως εκ
τούτου, προβλέπεται να αναπτυχθούν τουριστικά ρεύµατα προς διάφορες κατευθύνσεις και ιδιαίτερα προς τις µεσογειακές χώρες. Εάν κατά
συνέπεια η Ελλάδα µπορέσει να ελκύσει ένα όσο γίνεται µεγαλύτερο
µερίδιο από τον αναµενόµενο ρωσικό τουρισµό, τούτο θα συµβάλει
τόσο στην ανάκαµψη της τουριστικής δραστηριότητας η οποία τελευταία έχει καµφθεί σε ανησυχητικό βαθµό, όσο και στην άµβλυνση της
εποχικότητας αφού δηµιουργούνται ευκαιρίες όχι µόνο για τουρισµό
διακοπών αλλά και για διάφορα άλλα είδη τουρισµού, όπως για παραχείµαση, τουρισµό πόλεων, θρησκευτικό τουρισµό και ως ένα βαθµό
και αθλητικό χειµερινό τουρισµό.
Η µελέτη επιλαµβάνεται και της σπουδής θεµάτων που δυσχεραίνουν
το ρωσικό εξερχόµενο, ή αλλοδαπό τουρισµό, όπως για παράδειγµα το
πρόβληµα της visa Schengen και άλλα θέµατα και προτείνονται µέτρα
εξοµάλυνσης των παρουσιαζοµένων δυσκολιών. Μελετάται επίσης, η
περιφερειακή διάσταση της Ρωσικής ∆ηµοκρατίας και εξειδικεύονται
οι Περιφέρειες ή Περιοχές εκείνες που µπορούν να δώσουν σηµαντικά
τουριστικά ρεύµατα. Τέλος, εξειδικεύεται η γενικότερη πολιτική προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στους Ρώσους τουρίστες.
Ευχαριστίες οφείλονται, πρωτίστως, στον Καθηγητή κ. Π. Παυλόπουλο για τη συνεχή συµπαράστασή του στο συγγραφέα της παρούσας µελέτης και του οποίου τα σχόλια επί ενός προγενέστερου σχεδίου
µαζί µε εκείνα ενός ακόµη ανωνύµου κριτή, συνέβαλαν στην καλύτερη
παρουσίασης της µελέτης. Οι ευχαριστίες του συγγραφέα επεκτείνονται και σε δύο ακόµη συνεργάτες και συγκεκριµένα στην κυρία Σοφία
Πανούση και στον κ. Β. Κωνσταντάρα για τη βοήθεια που προσέφεραν
στο συγγραφέα τόσο στην εξεύρεση στοιχείων και σχετικών πληροφοριών όσο και σε θέµατα τεχνικής φύσεως.
Γεώργιος Χ. Κάτσος
Αθήνα, Ιούλιος 2004
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Π ΡΟΛΟΓΟΣ ΙΤΕΠ
Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές χώρες προελεύσεως τουριστών για την
χώρα µας, βασικώς χώρες-µέλη της ΕΕ, παρά την “απαρέσκεια” που
εξεδήλωσαν για το ελληνικό τουριστικό προϊόν κατά τα τελευταία έτη,
δεν παύουν να αποτελούν τους πυλώνες του ελληνικού τουρισµού από
απόψεως ζητήσεως. Επίσης, τα περιθώρια αξιοποιήσεως του µεγάλου
αποθέµατος δυνητικής τουριστικής ζητήσεως που διαθέτουν είναι µεγάλα, διότι: (α) η διεύρυνση της ΕΕ και η αναπτυξιακή δυναµική που
θα προέλθει από αυτή, θα αυξήσει και τις δυνατότητες αντλήσεως τουριστών σε ποσότητα ικανή να ανακόψει την κατολίσθηση που βιώνει
η τουριστική Ελλάδα τρεχόντως και να προσδώσει νέα αναπτυξιακή
ώθηση, και (β) η ίδια η ΕΕ των 15 διαθέτει δυναµικό ζητήσεως µεγάλου µεγέθους, το οποίο παραµένει αναξιοποίητο.
Εξάλλου, οι υπερπόντιοι προορισµοί δεν προσφέρονται για επαναλαµβανόµενα ταξίδια, διότι αποτελούν πρωτευόντως πολιτισµικού-περιηγητικού τύπου τουριστικούς προορισµούς. Εποµένως, το πρόβληµα
της Ελλάδος πρωτίστως, αλλά και των λοιπών άµεσα ανταγωνιστριών
χωρών (Ιταλία, Ισπανία), εντοπίζεται στους αναδυόµενους τουριστικούς προορισµούς της Μεσογείου. Οι προορισµοί αυτοί, ενδέχεται να
µην διαθέτουν τον πλούτο των πολιτισµικών αλλά και φυσικών στοιχείων που διαθέτει η χώρα µας, διαθέτουν, όµως, τουριστικό προϊόν, η
τιµή του οποίου υπολείπεται της αξίας του προϊόντος. Έχουν δε και το
πιθανό πλεονέκτηµα ότι το δυναµικό καταλυµάτων που διαθέτουν, καθώς και οι συµπληρωµατικές υποδοµές, είναι τεχνολογικά σύγχρονες,
µε ανέσεις που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του µαζικού τουρισµού.
Το συναγόµενο συµπέρασµα είναι µάλλον απαισιόδοξο. ∆ιότι θα
απαιτηθεί µείζων προσπάθεια για την ανάκτηση της απωλεσθείσας
φήµης µας στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές πηγές προελεύσεως, αλλά
και για την µερική εξουδετέρωση του πλεονεκτήµατος που έχουν αποκτήσει οι νέοι προορισµοί. Με λίγα λόγια, ο ελληνικός τουρισµός έχει
εισέλθει, εξαιτίας των πολλών αµαρτηµάτων αυτού, σε δύσκολη φάση.
Η εξασφάλιση νέων, µεγάλων δυνητικώς και δυναµικών πηγών προελεύσεως οφείλει να αποτελεί πρώτιστο χρέος της τουριστικής πολιτικής. Όπως δείχθηκε σε άλλη, αδελφή µελέτη του ΙΤΕΠ, οι υπερπόντιες
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δυναµικές προελεύσεις είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν µεσοπροθέσµως, περίοδο κατά την οποία πρέπει µε πολλή φροντίδα να κτισθεί
η τουριστική εικόνα της χώρας στις εν λόγω περιοχές. Προσλαµβάνει,
εποµένως, επιτακτικό χαρακτήρα η αξιοποίηση της δυνητικά µεγάλης,
και µεσοπροθέσµως ικανής να δώσει λύση, ρωσικής αγοράς. Υπάρχουν
προϋποθέσεις ευοδώσεως µιας τέτοιας προσπάθειας, η οποία πρέπει
να αναληφθεί αµέσως.
Η µελέτη προσεγγίζει το ζήτηµα του ρωσικού τουρισµού µε προσοχή
και διαλαµβάνει σκέψεις και ιδέες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν,
ώστε η οµόθρησκη Ελλάδα να αποτελέσει βαθµιαίως επιθυµητό και
προτιµώµενο τουριστικό προορισµό, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο
µε ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες ούτε παραδοσιακές “συγγενικές”
σχέσεις διαθέτουν µε την µεγάλη αυτή χώρα, αλλ’ ούτε πολιτισµικά
στοιχεία ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά διαθέτουν.
Η εκπόνηση και έκδοση αυτής της µελέτης χρηµατοδοτήθηκε από
την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προς τη ∆ιοίκηση της οποίας
εκφράζονται και από τις σελίδες αυτές θερµές ευχαριστίες. Η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, άλλωστε, έχει υπάρξει αρωγός του ΙΤΕΠ από τα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και µε την οικονοµική της συµπαράσταση έχει συµβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του ερευνητικού
έργου του Ινστιτούτου.
Η ενθάρρυνση του ΙΤΕΠ από χειρονοµίες, όπως αυτές της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος, αποτελεί πηγή αισιοδοξίας αλλά και ευθυνών,
που πιστεύουµε ότι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν δυναµικά.

Παν. Γ. Παυλόπουλος
Αθήνα, Μάρτιος 2005
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Ε ΙΣΑΓΩΓH: Σ ΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Μ ΕΛEΤΗΣ
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η έρευνα των δυνατοτήτων της
Ρωσικής ∆ηµοκρατίας να δηµιουργήσει ρεύµατα εξερχόµενου τουρισµού (outbound)1, δηλαδή, τουρισµού των Ρώσων πολιτών στην αλλοδαπή στο άµεσο και απώτερο µέλλον, από τα οποία θα µπορούσε να
επωφεληθεί και η Ελλάδα. Ερευνώνται ως εκ τούτου η σηµερινή κατάσταση και οι µελλοντικές προοπτικές της ρωσικής οικονοµίας, πράγµα
που συναρτάται µε την ανάπτυξη του εθνικού εισοδήµατος και τη βελτίωση της ισοκατανοµής του2 αλλά και παράγοντες που αναµένεται να
βελτιώσουν την τουριστική τάση των Ρώσων, ή άλλοι που αναµένεται να παίξουν αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη του εξερχόµενου ρωσικού
τουριστικού ρεύµατος.
Τέλος, επιχειρήθηκε η διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής η εφαρµογή της οποίας θα φέρει την Ελλάδα σε πλεονεκτικότερη θέση µέσα
στην οµάδα των σκληρά ανταγωνιζόµενων µεσογειακών χωρών. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες δεν απαιτούν βίζα
Schengen και ως εκ τούτου προτιµώνται από ένα µεγάλο πλήθος Ρώσων και άλλων τουριστών µε αποτέλεσµα ο µελλοντικός ανταγωνισµός µεταξύ αυτών των χωρών και της Ελλάδας να αναµένεται ότι θα
είναι έντονος.
Τονίζεται, επίσης, ότι το ενδιαφέρον µας στην παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε πρωτίστως στην κατηγορία εκείνη τουριστών που ήδη
έχουν ή αποκτούν επαρκές εισόδηµα (διακριτικό εισόδηµα)2 για να
δαπανήσουν προς ικανοποίηση των τουριστικών τους επιθυµιών και
αναγκών. Φυσικά και οι άλλες κατηγορίες τουριστών ενδιαφέρουν και
ως ένα βαθµό λαµβάνονται υπόψη, όπως, π.χ. τα άτοµα που επιθυµούν
να επισκεφτούν συγγενείς και φίλους, τα άτοµα που ταξιδεύουν για
επαγγελµατικούς σκοπούς, για συµµετοχή σε συνέδρια, για άθληση,

1

2

Οι όροι “εξερχόµενος” και “αλλοδαπός” τουρισµός είναι ταυτόσηµοι µε την έννοια του
τουρισµού των πολιτών µιας χώρας στην αλλοδαπή.
∆ιότι το εισόδηµα είναι ο κύριος προωθητικός παράγοντας της τουριστικής δραστηριότητας των ατόµων.
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για παραχείµαση, κ.τ.λ., διότι και αυτές οι κατηγορίες ατόµων δια των
δαπανών τους προσπορίζουν οφέλη στις τουριστικές επιχειρήσεις και
στη χώρα προορισµού.
Επίσης, δεν διαφεύγει από την προσοχή µας το γεγονός ότι µια κατηγορία τουριστών που θα δηµιουργήσει προοπτικές για μελλοντικό
ρωσικό τουρισμό στην Ελλάδα είναι και οι νεαροί Ρώσοι (µαθητές,
σπουδαστές, κ.τ.λ.) που δεν διαθέτουν σήµερα επαρκές ίδιο εισόδηµα και ως εκ τούτου οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν διακοπές σε
κατασκηνώσεις (µαθητές), ή σε camping και ενοικιαζόµενα φθηνά δωµάτια, ενώ αρκετοί περιφέρονται µε το «σακίδιο» στην πλάτη (backpackers). Ένας αριθµός από αυτούς τους τουρίστες θα αποτελέσει τον
µελλοντικό «τουρίστα περιωπής» και θα αποτελέσουν αυτοί τον καλύτερο «πρόξενο» της Ελλάδας στη Ρωσία, καθώς περιηγούµενοι τη
χώρα µας και γνωρίζοντας τις φυσικές καλλονές της, τον πολιτιστικό
και αρχαιολογικό πλούτο της και το πνεύµα φιλοξενίας του λαού της,
θα τη διαφηµίσουν (ή δυσφηµίσουν) µετά την επάνοδό τους στη Ρωσία. Καθώς, λοιπόν, ο εξερχόµενος ρωσικός τουρισµός ευρίσκεται «εν
τη γενέσει» του, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επίδειξη εκ µέρους των
αρµοδίων φορέων (ιδιωτικών και µη) της προσήκουσας προσοχής και
ενδιαφέροντος για την προώθηση και του τουρισµού των ατόµων αυτής της κατηγορίας.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι στη µελέτη γίνονται προτάσεις4 για ανάπτυξη του θρησκευτικού ρωσικού τουρισµού, καθώς ο θρησκευτικός/
µουσειακός πλούτος της χώρας µας παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για τους Ρώσους οι οποίοι ως θρησκευτικά οµόδοξοι,
ήδη επιδεικνύουν ενδιαφέρον για επίσκεψη ιερών ναών, µονών και
Μουσείων θρησκευτικού περιεχοµένου.
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Εισόδηµα που αποµένει µετά την ικανοποίηση των βασικών αναγκών π.χ. διατροφής,
υγείας, εκπαίδευσης, κ.τ.λ.
Η σηµαντικότερη από τις οποίες είναι, ειδικά για το θρησκευτικό τουρισµό, η άµβλυνση
των περιορισµών που επιβάλλει η συνθήκη Schengen, µε σκοπό τη διευκόλυνση των
Ρώσων τουριστών που επιθυµούν να (και δηλώνουν ότι θα) εισέλθουν για θρησκευτικό τουρισµό.

