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Rússia 

L’any 2013 va ser un any rècord del turisme rus a Catalunya 
(+32% respecte al 2012). El 2014 va començar la davalla-
da del flux de turistes russos a causa de la crisi econòmica 
(produïda per la baixada del preu del petroli) i política (si-
tuació vinculada amb el conflicte a Ucraïna), l’encariment 
de l’euro (més del 40%) i la fallida d’una quinzena de grans 
operadors turístics russos. 

El 2014 la reducció va ser del 14% respecte del 2013 i durant 
el període de gener-agost de 2015 ha estat del -32% res-
pecte al mateix període de 2014. 

Com a resultat, 
el mercat rus 
mostra signes  
de canvis:
Tradicionalment, Rússia ha estat un mercat majoritàriament 
controlat pels operadors turístics, però en aquests moments 
s’observa un creixement exponencial del turisme individual, 
sobretot des de Moscou i Sant Petersburg: dels turistes que 
van visitar Catalunya el 2015, un 60% ho van fer amb paquet 
turístic i el 40%, sense. El canvi de tendència es deu a la 
popularització d’Internet, la progressiva obertura de centres 
de visats pel territori rus (actualment funcionen 26 centres 
acreditats per expedir visats Schengen espanyols) i l’expe-
dició de visats múltiples. A més, cal esmentar l’entrada en 
vigor, el setembre de 2015, del nou sistema de visats biomè-
trics, que requereix la presència del sol·licitant al consolat o 
centre de visats i que ha significat la supressió del sistema 
Visatur, utilitzat pels operadors turístics per tramitar visats 
per als seus clients. 

El Govern rus ha dut a terme una forta campanya per poten-
ciar tant el turisme interior (subvencions de vols a Crimea, 
publicitat de destinacions interiors als mitjans de comunica-
ció, restriccions en viatges cap a l’estranger dels funciona-
ris) com el receptiu (acords bilaterals de supressió de visats 
turístics, per exemple amb la Xina).

A més de la caiguda d’operadors turístics, les agències de 
viatges també es veuen afectades per la crisi. Segons esti-
macions de l’Associació d’Operadors Turístics de Rússia, de 
les 12.000 agències de viatges que existien a Rússia abans 
de començar la crisi l’any 2014, a finals de 2015 és possible 
que en quedin només 8.000 d’operatives.

Les agències de viatges del país es dediquen principalment 
a la venda al detall. Un nombre molt reduït es dedica a pro-
ductes propis. Existeixen únicament 20 grans grups corpo-
ratius d’agències de viatges, amb una nova Coral Travel Elite 
que s’ha especialitzat en turisme de luxe. 

La durada de l’estada dels turistes procedents dels països 
de l’antiga URSS és la més alta de tots els mercats emissors 
cap a Catalunya, amb quasi un 50% de viatges d’entre 8 i 15 
dies de pernoctacions i un 10% de més de 15 dies.

La motivació principal dels viatges són l’oci i les vacances 
(93,7%). El turisme de negocis (5,1%), sobretot els viatges 
d’incentius, ha crescut durant els últims anys i tan sols s’ha 
aturat per la crisi.

Despesa segons concepte:

Font: dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat  
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Rússia 

A Catalunya, hi viatgen més dones (59,7%) que homes pro-
cedents de Rússia i la majoria dels turistes (64,6%) tenen 
entre 25 i 44 anys. Un 23,8% va acompanyat dels fills i un 
71% de viatges es concentra als mesos d’estiu.

Un 84,3% dels turistes 
russos s’allotja en hotels 
(tradicionalment de 4 estrelles, 
si bé entre 2014-2015 s’eixampla 
el segment que prefereix 
hotels de 3 estrelles), però 
cada cop més creix l’interès 
pels habitatges de lloguer 
(apartaments i torres), una 
tendència vinculada a l’augment 
del turisme individual. Un 10,1% 
dels turistes fan estada per a 
períodes llargs (més d’un mes).

Les principals ciutats d’origen dels turistes que visiten Cata-
lunya són Moscou i Sant Petersburg, per la seva bona con-
nexió aèria amb Catalunya i pel fet que tenen un nivell de 
vida més elevat.

Segons informació del Ministeri de Comunicació de Rússia, 
l’any 2014 68 milions de russos tenien un accés còmode a 
Internet, dels quals 56 milions en feien un ús diari. Per viat-
jar a Catalunya, un 59,7% dels turistes ha utilitzat Internet 
prèviament.

Els períodes de vacances escolars es concentren a l’estiu 
(finals de maig-1 de setembre), però també inclouen unes 
minivacances a la tardor i les del Nadal ortodox (1-10 gener). 
Aquest és un bon període per promocionar productes de 
neu, shopping i escapades a ciutats. A més, els russos gau-
deixen de vacances a principis de novembre i finals de març. 
De l’1 al 10 de maig se celebren les festes de maig.

Estructura  
del mercat

Transports 

Més del 90% dels turistes procedents de països de l’antiga 
URSS viatgen en avió. Sobre la comunicació aèria amb Ca-
talunya, cal fer notar:

S’ha produït una reducció de vols xàrter regionals de Rús-
sia cap a Catalunya. Durant els anys 2014 i 2015, els grans 
operadors turístics han optat per reduir els programes de 
xàrters regionals, cosa que els ha permès obtenir beneficis, 
a pesar de la reducció del nombre de turistes en un 50% 
respecte a l’any 2013.

L’agost de 2015 va fer fallida Transaero, la segona aerolínia 
russa, que ha estat adquirida per Aeroflot. 

S’han ampliat les rutes directes de Vueling entre l’espai de 
l’antiga URSS i Barcelona. 2014: Kaliningrad i Kazan (Fede-
ració de Rússia) i Erevan (Armènia); 2015: Krasnodar i Sama-
ra (Federació de Rússia). També s’han ampliat les d’altres 
aerolínies. 2014: Chisinau (Air Moldova); 2015: Bakú (Azal 
Airlines). Les temporades 2014 i 2015, l’operador turístic Co-
ral Travel ha operat xàrters Moscou-Reus. A més, Vueling ha 
obert aquest 2015 la ruta Moscou Xeremétevo-Barcelona.

Previsió d’obertura de noves rutes entre Catalunya i l’espai 
de l’antiga URSS per part de Vueling: Vílnius (Lituània), Riga 
(Letònia) i Tbilisi (Geòrgia) el 2016.

Productes

El shopping és un producte important per al mercat rus a 
escala mundial, Rússia es col·loca en segona posició des-
prés de la Xina en quota de participació en vendes tax free, 
amb un 16,61% de participació i una despesa mitjana per 
compra de 462 €.

Així mateix, el producte de luxe és altament sol·licitat pels 
turistes procedents de Rússia, l’Azerbaidjan, el Kazakhstan 
i Ucraïna.
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