Κατά 34,7% αυξήθηκαν οι
ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο
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Αύξησηκατά 34,7% κατέγραψαν τον Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 1,475 δισ.
ευρώ, έναντι 1,095 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν
μέρει από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 16,0% (Μάιος 2018: 202 εκατ. ευρώ,
Μάιος 2017: 174 εκατ. ευρώ), με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής
κίνησης κατά 23,6%, αλλά και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 56 ευρώ ή 10,7%.
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 91,4% το
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 76,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων
από υπηρεσίες.
Σεό,τι αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, με βάση τα προσωρινά στοιχεία, εμφάνισε πλεόνασμα 1,273
δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι πλεονάσματος 921εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Σεεπίπεδο 5μήνου (Ιανουάριος - Μάιος 2018), το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1,590
δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,275 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η εξέλιξη αυτή
αποδίδεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 449 εκατ. ευρώ ή 21,7%, η οποία
όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 134 εκατ. ευρώ
ή 16,8%.
Σύμφωναμε την ΤτΕ η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της
εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,8%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 24
ευρώ ή 5,4%.Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά
20,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 52,2% στο σύνολο των καθαρών
εισπράξεων από υπηρεσίες.
Ταξιδιωτικές εισπράξεις
ΤονΜάιο του 2018, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 34,7% σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 53,8% εμφάνισαν οι
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,116 δισ. ευρώ,
ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 2,0% (Μάιος 2018:
312 εκατ. ευρώ, Μάιος 2017: 318 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των

χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της
ζώνης του ευρώ κατά 66,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 769 εκατ. ευρώ, αλλά και της αύξησης
των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 32,4%
(Μάιος 2018: 347 εκατ. ευρώ, Μάιος 2017: 262 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις
σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά
87,6% και διαμορφώθηκαν στα 411 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27,0%
και διαμορφώθηκαν στα 95 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 8,2% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ28, μείωση κατά 43,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
19 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν στα 83 εκατ.
ευρώ.
Τηνπερίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 21,7% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 2,518 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 35,0% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,734 δισ. ευρώ, και στην αύξηση κατά 1,2% των εισπράξεων από
κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28,οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 704 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά
38,8% και διαμορφώθηκαν στα 1,185 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της
ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν άνοδο κατά 27,5% και διαμορφώθηκαν στα 549
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν
στα 155 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 65,2% και
διαμορφώθηκαν στα 565 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν
κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν στα 293 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά
35,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ,
ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξησηκατά 1,3% και διαμορφώθηκαν στα 157 εκατ. ευρώ.
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Ηεισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάιο του 2018 διαμορφώθηκε στις 2.450 χιλ. ταξιδιώτες,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικότερα, η
ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 26,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών
αυξήθηκε κατά 12,4%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της
αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 33,5%, καθώς η ταξιδιωτική
κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 2,4%.
Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις
1.171χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,6%, ενώ αύξηση κατά 24,9% εμφάνισε και
η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Μάιος 2018: 746 χιλ.
ταξιδιώτες,Μάιος 2017: 598 χιλ. ταξιδιώτες). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία
αυξήθηκε κατά 20,4% και διαμορφώθηκε στις 173 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γερμανία
αυξήθηκε κατά 59,9% και διαμορφώθηκε στις 551 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το
Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,7% και διαμορφώθηκε στις 297χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με

τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 40,8% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η
οποία διαμορφώθηκε στις 24 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 32,3% και
διαμορφώθηκε στις 76χιλ. ταξιδιώτες.
Τηνπερίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018,η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 16,8% και
διαμορφώθηκε στις 5.352 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.584 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του
2017. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,6%, ενώ αυτή μέσω
οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 14,2%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση
από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 3.716 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
23,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες
εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 3,9% και διαμορφώθηκε στις 1.636 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική
κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 26,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 19,5%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη
Γαλλία αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στις 273 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γερμανία
αυξήθηκε κατά 50,2% και διαμορφώθηκε στις 888 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το
Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% και διαμορφώθηκε στις 480 χιλ. ταξιδιώτες.
Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε
κατά 31,9% και διαμορφώθηκε στις 53 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά
13,0% και διαμορφώθηκε στις 197χιλ. ταξιδιώτες.
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