Visa Europe:
Γείθηεο Σνπξηζηηθήο Γαπάλεο
ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ
Μάηνο- Αύγνπζηνο 2011
Καηαλαισηηθή δαπάλε εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζε 6 Μεζνγεηαθέο
ρώξεο, κε επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα

επηέκβξηνο 2011

Εηήζηα αύμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ θαηά 10,08% γηα
ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011
Η θαηαλαισηηθή δαπάλε εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ κε
θάξηεο Visa (ρξεσζηηθέο, πηζησηηθέο θαη
πξνπιεξσκέλεο) ζε 6 ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ θαηά ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ - Απγνύζηνπ 2011 αλήιζε ζε €14,4 δηο,
αληηζηνηρώληαο ζε κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,08% (ζε
ζύγθξηζε κε €13 δηο δαπάλεο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 *).
Πίλαθαο 1: Σπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζηηο 6 ρώξεο
Σύλνιν

13.061.715.528,04

2011 (Μάηνο - Αύγνπζηνο)

14.379.349.614,26
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Από ηηο 10 ρώξεο πνπ ζεκείσλαλ ηελ πςειόηεξε
ηνπξηζηηθή δαπάλε ζηηο 6 Μεζνγεηαθέο ρώξεο, δύν
θαηέγξαςαλ εηήζηα κείσζε – ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ην
Βέιγην – ελώ νη ππόινηπεο παξνπζίαζαλ κηα αύμεζε
κεηαμύ 2,6% θαη 39,2%. εκαληηθή αύμεζε
θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ζεκείσζαλ νη επηζθέπηεο από ηε
Ρσζία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διβεηία.
Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηελ
θνξπθή ηνπ πίλαθα ησλ δέθα ρσξώλ κε ηελ πςειόηεξε
δαπάλε ζηηο 6 ρώξεο, κε ηνπο επηζθέπηεο από ην
Ηλσκέλν Βαζίιεην λα μνδεύνπλ €2,4 δηο θαηά ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ - Απγνύζηνπ 2011. Δληνύηνηο, ζε εηήζηα
βάζε, απηό κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε -0,9%.

Πίλαθαο 2: Οη δέθα ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε
ηνπξηζηηθή δαπάλε ζηηο 6 Μεζνγεηαθέο
ρώξεο
Πηγή:

Χώξα

2010
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

2011
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

Εηήζηα
αύμεζε
%

Ηλσκέλν
Βαζίιεην

2.435.617.877

2.413.045.257

-0,9

Γαιιία

1.845.000.126

2.017.471.886

9,3

ΗΠΑ

1.184.796.959

1.215.200.091

2,6

Γεξκαλία

670.978.340

821.486.325

22,4

Ρσζία

534.318.588

743.542.819

39,2

Διβεηία

466.942.672

550.379.619

17,9

Ιζπαλία

421.553.831

443.255.657

5,1

Βέιγην

495.257.559

491.926.739

-0,7

Ννξβεγία

508.552.568

549.346.326

8,0

Ιηαιία

413.230.095

422.338.099

2,2

€

2010 (Μάηνο - Αύγνπζηνο)

Πηγή:

Πίλαθαο 2: Οη δέθα ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε
ηνπξηζηηθή δαπάλε ζηηο 6 Μεζνγεηαθέο
ρώξεο

Στοιχεία καρτών Visa Europe

Από ηηο 6 ππό εμέηαζε ρώξεο, ζηε Γαιιία δαπαλήζεθαλ
€2,4 δηο από ηνλ Ιαλνπάξην σο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011,
πνζό δεθαπιάζην από ην πνζό πνπ δαπαλήζεθε ζηελ
Διιάδα ηελ ίδηα πεξίνδν (€245 εθαη.). ηελ Σνπξθία
ζεκεηώζεθε ε κεγαιύηεξε αύμεζε ζε επίπεδν
θαηαλαισηηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ, ε
νπνία αλήιζε από €336 εθαη. ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ
2010, ζε €444 εθαη. ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2011 (αύμεζε
32,23%).

Πηγή:
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Από ηηο 6 ππό εμέηαζε ρώξεο, ε Γαιιία παξακέλεη ε
ρώξα όπνπ θαηαγξάθεθε ε πςειόηεξε δαπάλε
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ, ε νπνία μεπέξαζε ηα €4 δηο ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011, αύμεζε θαηά 6,3% ζε
εηήζηα βάζε. ηελ Ιηαιία ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή αύμεζε
θαηά 14,8% ζε εηήζηα βάζε, θηάλνληαο ηα €3,47 δηο ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011, έλαληη €3,02 δηο ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010.
*Απηή ε αλάπηπμε νθείιεηαη σο έλα βαζκό ζηελ αύμεζε ησλ
θαξηώλ Visa κε παξάιιειε αύμεζε ηεο ηάζεο ησλ θαηόρσλ
θαξηώλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ αληί ησλ κεηξεηώλ.
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Πίλαθαο 3: Σπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζε θάζε κηα από
ηηο 6 ρώξεο

Πίλαθαο 4: Καηεγνξίεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζηηο 6 ρώξεο

Καηεγνξία

2010
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

Χώξα

2011
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

Εηή
ζηα
αύμ
εζε
%

2010
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

2011
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

Εηήζηα
αύμεζε
%

Μεηξεηά

4.146.243.478

4.434.302.468

6,9

Ληαληθό
εκπόξην

3.244.369.347

3.589.788.317

10,6

Γαιιία

3.801.113.556,93

4.040.435.771,71

6,3

Ξελνδνρεία

2.169.172.075

2.473.899.187

14,0

Ιζπαλία

3.542.006.865,36

3.933.965.596,75

11,1

Ψπραγσγία

1.198.060.950

1.340.114.312

11,9

Ιηαιία

3.028.019.978,20

3.475.923.241,79

14,8

Supermarket

531.712.097

583.471.256

9,7

Διιάδα

966.670.141,08

1.056.361.109,99

9,3

Σαμίδηα

421.739.936

476.943.328

13,1

Σνπξθία

953.258.657,70

1.000.002.921,54

4,9

Βελδίλε

383.547.991

444.676.793

15,9

Πνξηνγαιία

770.646.328,77

872.660.972,48

13,2

Γηάθνξα

316.667.403

353.849.487

11,7

13.061.715.528,04

14.379.349.614,26

10,0
8

Δλνηθίαζε
απηνθηλήηνπ

313.036.157

322.515.800

3,0

Αεξνπνξηθά
εηζηηήξηα

111.862.907

118.496.997

5,9

Απηνθίλεζε

81.211.324

85.030.922

4,7

Σξόθηκα &
Πνηά

73.335.322

78.906.734

7,6

Τγεία

65.326.607

71.092.558

8,8

Αζθάιηζε

2.920.245

3.113.041

6,6

Δπηρεηξήζεηο
θνηλήο
σθέιεηαο

2.509.683

3.148.406

25,5

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή:

Στοιχεία καρτών Visa Europe

Οη επηζθέπηεο ζε απηέο ηηο 6 αγνξέο πξαγκαηνπνίεζαλ
αλαιήςεηο κεηξεηώλ κε θάξηεο Visa (ρξεσζηηθέο,
πηζησηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο) ύςνπο €4,4 δηο θαηά ην
δηάζηεκα Μαΐνπ - Απγνύζηνπ 2011, πνζό πνπ αληηζηνηρεί
ζε εηήζηα αύμεζε θαηά 6,9% ζε ζύγθξηζε κε αλαιήςεηο
ύςνπο €4,14 δηο ην 2010. Οη θάξηεο απνηεινύλ έλαλ
εύθνιν – θαη νηθνλνκηθό – ηξόπν γηα ηνπο ηνπξίζηεο
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαιήςεηο κεηξεηώλ.
Καζώο δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε άκεζα πνπ
μνδεύνληαη ηα κεηξεηά, νη αλαιήςεηο απνηεινύλ κηα
έλδεημε ηνπ πνζνύ πνπ δαπαλάηαη ζην εμσηεξηθό.
Οη επηζθέπηεο ζπλέβαιαλ ζηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο ζε
μελνδνρεία θαη ςπραγσγία, κε ηηο δύν απηέο θαηεγνξίεο
λα θαηαγξάθνπλ εηήζηα αύμεζε 14% θαη 11,9%. Η
δαπάλε ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο επίζεο
απμήζεθε θαηά 25,5%. Απηή ε αύμεζε ελδερνκέλσο λα
νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο απμήζεηο ησλ ηηκώλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο, γεγνλόο πνπ επεξέαζε θαη ηνπο επηζθέπηεο
πνπ δηαζέηνπλ εμνρηθέο θαηνηθίεο ζηηο ππό εμέηαζε
ρώξεο. Μηα εηήζηα αύμεζε ύςνπο 15,9% ζηε δαπάλε ζε
βελδίλε ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο ηηκέο.

Πηγή:
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Δπηζθέπηεο από ηηο αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο
Η δαπάλε ησλ επηζθεπηώλ από ηηο ρώξεο BRIC –
Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία θαη Κίλα – απμήζεθε ηελ πεξίνδν
Μαΐνπ – Απγνύζηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή.
Η δαπάλε ησλ επηζθεπηώλ από ηε Ρσζία ππνινγίδεηαη
ζην 5,17% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ ζηηο 6 ρώξεο (4,09% ηελ πξνεγνύκελε
ρξνληά), ελώ ε Ρσζία εκθαλίδεηαη γηα έθηε θνξά ζηελ
θαηάηαμε ησλ 20 ρσξώλ κε ηελ πςειόηεξε δαπάλε. Η
δαπάλε ησλ επηζθεπηώλ από ηελ Ιλδία παξακέλεη
ηδηαίηεξα ρακειή ζηηο 6 ρώξεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ρώξα
δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί κέρξη ζηηγκήο αλάκεζα ζηηο 20
ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε δαπάλε. Η Ιλδία αληηζηνηρεί ζε
ιηγόηεξν από 1% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ, θαηαγξάθνληαο αύμεζε κόιηο
0,01% ζε εηήζηα βάζε.
Πίλαθαο 5: Οη ρώξεο BRIC όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ
θαηάηαμε ησλ 20 ρσξώλ κε ηελ
πςειόηεξε δαπάλε εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ ζηηο 6 ρώξεο
Χώξεο
BRIC

2010
(Μάηνο - Αύγνπζηνο)

2011
(Μάηνο - Αύγνπζηνο)

Αξηζκόο
εκθαλίζεσλ ζηελ
θαηάηαμε
ησλ 20
θνξπθαίσλ

Ωο %
ηεο
ζπλνιηθήο
δαπάλεο

Αξηζκόο
εκθαλίζεσλ
ζηελ
θαηάηαμε
ησλ 20
θνξπθαίσλ

Ωο %
ηεο
ζπλνιηθήο
δαπάλεο

Βξαδηιία

5

1,63

5

2,04

Ρσζία

6

4,09

6

5,17

Ιλδία

0

0,08

0

0,09

Κίλα

2

0,66

2

0,72

Πηγή:

ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. όπσο
εκθαλίδνληαη ζηελ
Πίλαθαο 6: Οη ρώξεο PIGS όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ
θαηάηαμε ησλ 20 ρσξώλ κε ηελ
πςειόηεξε δαπάλε εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ ζηηο 6 ρώξεο
Χώξα
PIGS

2010
(Μάηνο - Αύγνπζηνο)

2011
(Μάηνο - Αύγνπζηνο)

Αξηζκόο
εκθαλίζεσλ
ζηελ
θαηάηαμε ησλ
20
θνξπθαίσλ

Ωο % ηεο
ζπλνιη-θήο
δαπάλεο

Αξηζκόο
εκθαλίζε
σλ ζηελ
θαηάηαμε
ησλ 20
θνξπθαί
σλ

Ωο % ηεο
ζπλνιηθήο
δαπάλεο

Πνξηνγαιία

2

1,85

2

1,62

Ιξιαλδία

3

1,07

3

1,16

Διιάδα

0

0,37

0

0,32

Ιζπαλία

5

3,23

5

3,08

Πηγή:
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Δπηζθέπηεο από ηηο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδώλεο
πνπ βξίζθνληαη ζε ύθεζε
Οη επηζθέπηεο από ηηο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδώλεο πνπ
βξίζθνληαη ζε ύθεζε - δειαδή ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο
Ιξιαλδίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ιζπαλίαο - ζηηο 6 ππό
εμέηαζε ρώξεο, παξνπζίαζαλ κηα πηώζε όζνλ αθνξά
ζην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο, παξόιν πνπ θαη νη
ηέζζεξηο δηαηήξεζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ θαηάηαμε ησλ
20 ρσξώλ κε ηελ πςειόηεξε δαπάλε ζηηο ελ ιόγσ
αγνξέο. Η θαηαλαισηηθή δαπάλε επηζθεπηώλ από ηελ
Ιξιαλδία απμήζεθε ειαθξώο ζε εηήζηα βάζε, αλ θαη απηό
4

Η θαηαλαισηηθή δαπάλε εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ ζηελ Ειιάδα απμήζεθε θαηά 9,27%
ζε εηήζηα βάζε, ηελ πεξίνδν Μαΐνπ –
Απγνύζηνπ
1
Η ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ –
Απγνύζηνπ 2011 αλήιζε ζε €1,056 δηο έλαληη €966 εθαη.
θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε
εηήζηα αύμεζε 9,27%. Οη επηζθέπηεο από ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο θαηαλαισηηθήο
δαπάλεο εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα γηα ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011, μνδεύνληαο €185
εθαη. ε ζύγθξηζε κε ηα €35 εθαη. θαηά ην πξώην
ηεηξάκελν ηνπ έηνπο, ζεκείσζαλ αύμεζε θαηαλαισηηθήο
ηνπο δαπάλεο θαηά 423%. ε ζρέζε κε πέξζη, ε δαπάλε
ησλ επηζθεπηώλ από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κεηώζεθε
ειαθξώο (-0,23%) θηάλνληαο ηα €185 εθαη. έλαληη €186
εθαη. ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν ηνπ 2010. Η δαπάλε ησλ
επηζθεπηώλ από ηελ Κύπξν απμήζεθε θαηά 15,1% ηνπο
πξώηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ έηνπο θαη θαηά 15,14% ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011 (μεπεξλώληαο ηα €80
εθαη.).
Οη επηζθέπηεο από ηε Ρσζία αλέβεθαλ ζηελ έθηε από ηε
δέθαηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ δέθα ρσξώλ κε ηε
κεγαιύηεξε θαηαλαισηηθή δαπάλε, απμάλνληαο ηε
δαπάλε ηνπο από €7,9 εθαη. ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ
2011 ζε €56 εθαη. ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011
(αύμεζε θαηά 616%). ε εηήζηα βάζε, ζεκείσζαλ άλνδν
δαπάλεο ηεο ηάμεο ηνπ 46%, δαπαλώληαο €56 εθαη. ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011, έλαληη €38 εθαη. θαηά
ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
Οη επηζθέπηεο από ηε Ρσζία αλέβεθαλ από ηε δέθαηε
ζηελ έθηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ δέθα ρσξώλ κε ηε
κεγαιύηεξε θαηαλαισηηθή δαπάλε, απμάλνληαο ηε
δαπάλε ηνπο από €7,9 εθ. ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2011
ζε €56 εθ. ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011 ,
ζεκεηώλνληαο αύμεζε δαπάλεο θαηά 616%. Οη
επηζθέπηεο από ηε Ρσζία ζεκείσζαλ εηήζηα άλνδν
δαπάλεο ηεο ηάμεο ηνπ 46%, δαπαλώληαο €56 εθαη.
πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011 έλαληη €38 εθαη. θαηά
ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
ζεκεηώλνληαο αύμεζε δαπάλεο θαηά 616%. Οη
επηζθέπηεο από ηε Ρσζία ζεκείσζαλ εηήζηα άλνδν
δαπάλεο ηεο ηάμεο ηνπ 46%, δαπαλώληαο €56 εθαη.

Πίλαθαο 7: Οη 10 ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε
θαηαλαισηηθή δαπάλε εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ ζηελ Ειιάδα
Εηήζηα
Μεηαβνιή
%

Χώξα

2010
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

2011
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

Ηλσκέλν
Βαζίιεην

186.057.762,79

185.632.705,98

-0,23

Γαιιία

107.023.600,53

120.869.524,37

12,94

ΗΠΑ

95.296.511,31

90.609.351,63

-4,92

Ννξβεγία

90.072.548,81

88.421.655,70

-1,83

Κύπξνο

70.041.562,33

80.644.626,05

15,14

Ρσζία

38.711.880,93

56.546.661,69

46,07

Ιηαιία

47.166.796,60

52.336.137,52

10,96

νπεδία

47.220.351,11

47.192.573,48

-0,06

Γεξκαλία

34.997.227,77

44.385.905,14

26,83

Απζηξαιία

36.950.147,23

43.877.397,08

18,75

Πηγή:

Στοιχεία καρτών Visa Europe

ε κεληαία βάζε, ε ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα ζπλέρηζε λα
θαηαγξάθεη απμεηηθή πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ –
Απγνύζηνπ 2011. Η δαπάλε απμήζεθε από €153 εθαη.
ηνλ Μάην ζε €360 εθαη. ηνλ Αύγνπζην.

Μήλαο

Σπλνιηθή θαηαλαισηηθή
δαπάλε ζε €

Μάηνο

153.088.636,69

Ινύληνο

230.964.814,46

Ινύιηνο

311.871.548,88

Αύγνπζηνο

360.436.109,96
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Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα είραλ έζνδα
€173 εθαη. ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνύζηνπ 2011
(αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 547% ζε ζρέζε κε ην πξώην
ηεηξάκελν ηνπ έηνπο), ελώ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν πέξπζη, ε εηήζηα αύμεζε δαπάλεο μεπέξαζε ην
20%, αγγίδνληαο ηα €174 εθαη. (€144 εθαη. ηελ πεξίνδν
Μαΐνπ - Απγνύζηνπ ηνπ 2010). Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ
εκπνξίνπ είδαλ επίζεο αύμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο
δαπάλεο θαηά 10,2% (€151 εθαη. ην 2011 από €105 εθαη.
ην 2010 γηα ηελ πεξίνδν Μαΐνπ - Απγνύζηνπ).
Οη αλαιήςεηο κεηξεηώλ μεπέξαζαλ ηα €553 εθαη.
(αύμεζε 284% ζε ζρέζε κε ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ
2011) ζεκεηώλνληαο αύμεζε 6,2% ζε εηήζηα βάζε. Οη
θάξηεο απνηεινύλ έλαλ εύθνιν – θαη νηθνλνκηθό – ηξόπν
γηα ηνπο ηνπξίζηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαιήςεηο
κεηξεηώλ. Καζώο δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε άκεζα
πνπ μνδεύνληαη ηα κεηξεηά, ηα πνζά ησλ αλαιήςεσλ
απνηεινύλ κηα έλδεημε ηνπ πνζνύ πνπ δαπαλάηαη ζην
εμσηεξηθό.
Σα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη νη αζθάιεηεο απνηεινύλ
θαηεγνξίεο πνπ επίζεο θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή αύμεζε ζε
επίπεδν θαηαλαισηηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ θαηά ην δεύηεξν ηεηξάκελν ηνπ 2011,
ζεκεηώλνληαο εηήζηα αύμεζε 64,9% θαη 26,5%
αληίζηνηρα. ε ζύγθξηζε κε ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ
2011, ε δαπάλε ζε αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζεκείσζε
άλνδν 503% θαη ζε αζθάιεηεο 64%.

Πίλαθαο 8: Πνπ μνδεύνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο νη
ηνπξίζηεο ζηελ Ειιάδα

Καηεγνξία

2010
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

2011
(Μάηνο Αύγνπζηνο)

Εηήζηα
Μεηαβν
ιή %

Μεηξεηά

520.955.564

553.150.022

6,2

Ληαληθό
εκπόξην

105.425.938

150.811.771

10,2

Ξελνδνρεία

144.609.684

173.891.253

20,2

Ψπραγσγία

43.154.270

48.282.926

11,9

Supermarket

17.634.139

20.353.302

15,4

Σαμίδηα

42.642.045

42.427.129

-0,5

Γηάθνξα

8.795.461

9.561.703

-9,3

Βελδίλε

9.347.536

11.206.129

19,9

Δλνηθίαζε
απηνθηλήηνπ

27.333.382

28.544.860

4,4

Αεξνπνξηθά
εηζηηήξηα

5.740.537

9.468.375

64,9

Τγεία

3.384.609

4.003.718

18,3

Απηνθίλεζε

1.441.605

1.353.583

-6,1

Σξόθηκα &
Πνηά

2.798.540

3.062.253

9,4

Αζθάιεηα

130.350

164.878

26,5

Δπηρεηξήζεηο
θνηλήο
σθέιεηαο

53.501

79.200

48,0

Πηγή:

Στοιχεία καρτών Visa Europe
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Μεζνδνινγία
Σα κεγέζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν
Γείθηε βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία δηαζπλνξηαθώλ
ζπλαιιαγώλ κε θάξηεο Visa (ρξεσζηηθέο, πηζησηηθέο θαη
πξνπιεξσκέλεο) ζηηο 6 ππό εμέηαζε ρώξεο. Σα ζηνηρεία
επεμεξγάδνληαη ώζηε λα παξνπζηάδνπλ κηα ζπλνιηθή
εηθόλα γηα ην δεύηεξν ηεηξάκελν (ηόζν ζηηο 6 ρώξεο
ζπλνιηθά, όζν θαη επηκέξνπο ζηελ θάζε κηα). ηε
ζπλέρεηα, γίλεηαη ζύγθξηζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ
αληίζηνηρε δαπάλε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη έηζη
πξνθύπηεη ν εηήζηνο δείθηεο κεηαβνιήο ηεο
θαηαλαισηηθήο δαπάλεο.
Απηά ηα ζηνηρεία δελ είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη βαζίδνληαη
κόλν ζε πξσηνγελή ζηνηρεία ζπλαιιαγώλ.

Καηεγνξίεο Γαπάλεο
Ο Γείθηεο θαιύπηεη ην επίπεδν δαπάλεο ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο:
Μεηξεηά – αλάιεςε κεηξεηώλ κε θάξηεο Visa ζε ATM
Ξελνδνρεία
Ληαληθό εκπόξην – ελδύκαηα, αγνξέο κέζσ θαηαιόγνπ,
πνιπθαηαζηήκαηα θαη αγνξέο γηα ην ζπίηη
Ψπραγσγία
Supermarket
Σαμίδηα
Βελδίλε
Δλνηθίαζε απηνθηλήηνπ
Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα
Τγεία
Απηνθίλεζε
Σξόθηκα & Πνηά
Αζθάιεηα
Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
Γηάθνξα – όπνπ πεξηιακβάλνληαη παξνρή ππεξεζηώλ,
θόξνη θηι

Λίγα ιόγηα γηα ηνλ Γείθηε
Ο Γείθηεο Σνπξηζηηθήο Γαπάλεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ παξέρεη κηα έλδεημε ηεο θαηαλαισηηθήο
δαπάλεο εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζε 6 Μεζνγεηαθέο
ρώξεο – Γαιιία, Διιάδα, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία
θαη Σνπξθία – θαη βαζίδεηαη ζηηο δηαζπλνξηαθέο
ζπλαιιαγέο πνπ επεμεξγάδεηαη ε Visa Europe. Ο
Γείθηεο πνζνηηθνπνηεί ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε
εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα
ζηνηρεία ηεο Visa Europe, γηα ηξεηο πεξηόδνπο κέζα ζην
ρξόλν - Ιαλνπάξην έσο Απξίιην, Μάην έσο Αύγνπζην θαη
επηέκβξην έσο Γεθέκβξην. Πξνζθέξεη κηα εηήζηα
εηθόλα ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ
ηνπξηζκνύ, ηόζν ζε επίπεδν καθξννηθνλνκίαο όζν θαη
ζε επίπεδν θαηεγνξίαο δαπάλεο, ζηηο 6 ρώξεο.
Ο Γείθηεο παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλαισηηθήο δαπάλεο εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζηηο 6
αγνξέο, ελώ παξάιιεια εμεηάδεη ζε βάζνο μερσξηζηά
θάζε αγνξά.

ρεηηθά κε ηε Visa Europe
ηελ Δπξώπε θπθινθνξνύλ 430 εθαη. ρξεσζηηθέο,
πηζησηηθέο θαη εηαηξηθέο θάξηεο Visa. Σνπο 12 κήλεο έσο
ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, νη θάξηεο απηέο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αγνξέο θαη αλαιήςεηο κεηξεηώλ
αμίαο €1,6 ηξηο. Σν 12,5% ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο
ζηα ζεκεία πώιεζεο ζηελ Δπξώπε γίλεηαη κε θάξηεο
Visa θαη πάλσ από ην 70% απηήο πξαγκαηνπνηείηαη κε
ρξεσζηηθέο θάξηεο Visa.
Η Visa Europe είλαη έλαο νξγαληζκόο κειώλ πνπ αλήθεη
θαη ειέγρεηαη από πεξηζζόηεξεο από 4.000 επξσπατθέο
ηξάπεδεο – κέιε ηεο θαη ε νπνία απέθηεζε αλεμάξηεηε
νληόηεηα ηνλ Ινύιην ηνπ 2004. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2007,
ε Visa Europe αλεμαξηεηνπνηήζεθε από ηνλ λέν
παγθόζκην νξγαληζκό Visa Inc., κε απνθιεηζηηθή,
ακεηάθιεηε θαη κόληκε δηθαηνδνζία ζηελ Δπξώπε. Ωο
έλα απνθιεηζηηθά Δπξσπατθό ζύζηεκα πιεξσκώλ είλαη
ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο ησλ Δπξσπατθώλ ηξαπεδώλ θαη ησλ πειαηώλ
ηνπο – εκπόξσλ θαη θαηόρσλ θαξηώλ – ελώ παξάιιεια
ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο λα δεκηνπξγήζεη κηα πξαγκαηηθά εληαία
αγνξά πιεξσκώλ.
Η Visa είλαη απνδεθηή ζε όινλ ηνλ θόζκν. Δπηπξόζζεηα
ε Visa/Plus απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα δίθηπα
ΑΣΜ παγθνζκίσο, πξνζθέξνληαο πξόζβαζε ζε
κεηξεηά ζην λόκηζκα ηεο θαζεκίαο από ηηο 200 ρώξεο,
ζηηο νπνίεο έρεη παξνπζία.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: www.visaeurope.com.
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