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Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίμηση του Ταξιδιωτικού 
Ισοζυγίου Πληρωμών όπως πραγματοποιείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος 

Στοιχεία της Έρευνας: 
 

 Δειγματοληπτική Έρευνα μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείται σε επίπεδο 

επικράτειας σε μηνιαία βάση και στοχεύει στην κατάρτιση του ταξιδιωτικού 

ισοζυγίου πληρωμών 

 Ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών = Τουριστικές δαπάνες τουριστών στην Ελλάδα 

– Τουριστικές δαπάνες Ελλήνων τουριστών στο εξωτερικό 

 Ως τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα στα πλαίσια της Έρευνας νοούνται 

όσοι δε διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

 Οι προδιαγραφές της Έρευνας επικαιροποιούνται ώστε να προσαρμόζονται στις 

δυναμικές ταξιδιωτικές τάσεις   

 Για τον υπολογισμό των μεγεθών συλλέγεται ετήσιο δείγμα περίπου 25.000 

ερωτηματολογίων αναχωρήσεων και 5.000 ερωτηματολογίων αφίξεων  



 

 Ποσοτική Διάσταση: 
 

 Ταξιδιωτικές δαπάνες 

 Διανυκτερεύσεις 

 Τουριστική κίνηση (πλήθος αλλοδαπών 

τουριστών) 

Πληροφορία που συλλέγεται: 

 

 Ποιοτική Διάσταση: 
 

 Εθνικότητα 

 Είδος δαπάνης 

 Λόγος ταξιδίου 

 Είδος καταλύματος 

 

 Χρονική Διάσταση: 
 

 Μηνιαία στοιχεία 

 Αναθεωρημένα τριμηνιαία στοιχεία 

 

 Τοπική Διάσταση: 
 

 Συνοριακό σημείο 

 Είδος συνοριακού σημείου 

Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίμηση του Ταξιδιωτικού 
Ισοζυγίου Πληρωμών όπως πραγματοποιείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος 



Πληροφορία που δε συλλέγεται: 
 

 Αποτελέσματα (Κίνηση, διανυκτερεύσεις και δαπάνες) Εσωτερικού Τουρισμού 

 Αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Κρήτη), αφού η αναγωγή γίνεται στο 

σύνολο της χώρας και όχι σε ενδιάμεσα επίπεδα 

 

Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίμηση του Ταξιδιωτικού 
Ισοζυγίου Πληρωμών όπως πραγματοποιείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος 



Διαχρονικά στατιστικά αλλοδαπών τουριστών (1 από 2) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 



Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Διαχρονικά στατιστικά αλλοδαπών τουριστών (2 από 2) 

 Την τελευταία 7ετία περίπου το 19% - 20% των τουριστικών δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν από αλλοδαπούς τουρίστες στην Ελλάδα, αφορούσε την Κρήτη 

 Το 17% - 18% των αλλοδαπών τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα στο ίδιο 

διάστημα, επισκέφτηκε την Κρήτη 

 Το 16,5% - 17,5% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών που 

επισκέφτηκαν την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 



Μηνιαία στατιστικά αλλοδαπών τουριστών 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 Σχεδόν 1 δις ευρώ ήταν οι δαπάνες των 

τουριστών που επισκέφτηκαν την Κρήτη κατά 

τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2011 

 Σε σύγκριση με την Ελλάδα που σημειώνει 

κατακόρυφη αύξηση στα μεγέθη της τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο, η τουριστική περίοδος  

στην Κρήτη εκτείνεται πιο ομαλά από  Μάη μέχρι 

τον Οκτώβριο 



Διαχρονικές δαπάνες ανά εθνικότητα 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών αφορά Γερμανούς τουρίστες, οι οποίοι 

ξοδεύουν περίπου 2 δις ευρώ ετησίως, το 23% - 26% εκ των οποίων στην Κρήτη 

Το 2011 οι δαπάνες των Ρώσων στην Κρήτη (199 εκατ. ευρώ, 164,3% αυξημένες 

σε σχέση με το 2009) ξεπέρασαν αυτές των Βρετανών (196,2 εκατ. ευρώ, 47,2% 

μειωμένες σε σχέση με το 2008)  

Για το σύνολο της Ελλάδας (σε εκατ. ευρώ): Για την Κρήτη (σε εκατ. ευρώ): 



Τάσεις ανά χώρα προέλευσης (μεταβολές 2010 – 2011) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 



Κατά κεφαλήν δαπάνες – Διαχρονική εξέλιξη 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Κρήτη vs Ελλάδα: 
 

 Η κατά κεφαλήν δαπάνη ανά ημέρα παραμονής είναι διαχρονικά μεγαλύτερη 

στην Κρήτη σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα (8-10 ευρώ / ημέρα) 

 Η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη για όλη τη διάρκεια παραμονής στην Κρήτη 

αυξάνει σε σύγκριση με το μ.ο. της Ελλάδας διαχρονικά (16,5% μεγαλύτερη το 

2011) 



Κατά κεφαλήν δαπάνες για τις κύριες εθνικότητες 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 Οι Ρώσοι δαπανούν σχεδόν 100 ευρώ ανά ημέρα παραμονής και περισσότερα 

από 1000 ευρώ για το σύνολο της παραμονής τους 

 Οι Γερμανοί ξοδεύουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσό ανά ημέρα στην Κρήτη (85 

ευρώ) σε σύγκριση με το μ.ο. της Ελλάδας (64 ευρώ) 



Κατανομή δαπανών ανά είδος δαπάνης 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 Το 44,0% των δαπανών των τουριστών που επισκέφτηκαν την Κρήτη το 2011 

αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα τους (μεταφορικά κ.τ.λ.), 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το μ.ο. της Ελλάδας είναι κατά 10% μικρότερο 

 Το 15% περίπου των δαπανών αφορά τα έξοδα διαμονής, τόσο για την Κρήτη 

όσο και για την Ελλάδα γενικότερα 



Κατανομή δαπανών ανά λόγο ταξιδίου 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 Το ποσοστό των δαπανών που αντιστοιχεί σε τουρίστες που προτίμησαν την 

Κρήτη για αναψυχή (96,1% το 2011) είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση 

με το μ.ο. της Ελλάδας (80,4%) 

 Σε επίπεδο χώρας παρατηρούνται υπολογίσιμα ποσοστά που αφορούν 

δαπάνες για επαγγελματικούς λόγους (6,8% για το 2011), ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για την Κρήτη είναι πολύ μικρό 



Κατανομή δαπανών ανά είδος καταλύματος 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 Το ποσοστό των δαπανών που αντιστοιχεί σε τουρίστες που διέμειναν σε 

ξενοδοχεία είναι σημαντικά μεγαλύτερο για την Κρήτη (83,3% το 2011) σε 

σύγκριση με το μ.ο. της Ελλάδας (63,7%) 



Η κίνηση κατά τους μήνες Νοέμβριο – Φεβρουάριο είναι πολύ μικρή 

 Πλέον της μισής τουριστικής κίνησης σημειώνεται κατά τους μήνες Ιούλιο – 

Σεπτέμβριο 

 Η περίοδος Μάιος – Οκτώβρης συγκεντρώνει τον κύριο όγκο της ετήσιας 

κίνησης 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Κατανομή τουριστικής κίνησης στην Κρήτη 



Αναγωγή στατιστικών στο σύνολο της Κρήτης 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Ύστερα από επεξεργασία στοιχείων που συλλέχτηκαν 

για λογαριασμό του Υπουργείου Τουρισμού το 2008, 

στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων αντιστοιχεί: 

Το 77,5% της κίνησης των αλλοδαπών τουριστών στην 

Κρήτη 

Το 79% των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών 

στην Κρήτη 

Το 81% των δαπανών των αλλοδαπών τουριστών στην 

Κρήτη 

 



 Η Κρήτη διαθέτει προς χρήση συνολικά 162.762 κλίνες σε ξενοδοχεία, 51.819 κλίνες σε 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα καθώς και 2.779 κλίνες σε Κάμπινγκ  

 Οι 217.360 κλίνες αν είναι διαθέσιμες προς χρήση όλο το χρόνο ισοδυναμούν με προσφορά 

σχεδόν 80 εκατομμυρίων κλινοημερών 

 Αν η λειτουργία τους αφορά την περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο (4 μήνες), ελάχιστες κλίνες 

μένουν χωρίς χρήση 

 Αν λειτουργούν 6 μήνες (Μάη – Οκτώβριο), τότε 1 στις 5 κλίνες κάθε μέρα μένει αδιάθετη 

 Αν λειτουργούν περισσότερο από 6 μήνες τότε η αναλογία είναι 3 ή και 4 στις 5 κλίνες κάθε 

μέρα μένει αδιάθετη 

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος – Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – ΠΥΤ Κρήτης  

Αδιάθετες κλίνες 



Τέλος Παρουσίασης 

Ευχαριστούμε για την προσοχή!!! 


