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Útraty Čechů výrazně rostly i v druhém čtvrtletí 2011 
 

PRAHA, 8. září 2011 – Čeští spotřebitelé v druhém čtvrtletí roku 2011 utráceli téměř o 9 % více, než na 

začátku roku. Ukazuje to unikátní statistika karetní asociace VISA Europe, která odráží míru utrácení 

v jednotlivých evropských zemích. Češi utrácejí nejvíce z národů střední Evropy. Za druhé čtvrtletí roku 

2011 vzrostla jejich chuť utrácet o 8,9 %. Více ve čtvrtletním srovnání utrácí jen občané novějších členů 

EU z východu Evropy - Lotyšska (12,6 %) a Estonska (10,2 %), kteří prožívají rychlou rekonvalescenci 

po těžkých letech finanční krize. Sousedé České republiky také utrácejí víc, Polsko o 7 % a Slovensko 

o 6,6 %. 

Velké ekonomiky západní Evropy jsou v růstu útrat skromnější, ve Francii dosáhl 2,6 % a v Německu 

3,4 %. Zajímavý je vývoj států z okraje kontinentu, jejichž rozpočty jsou ohroženy dluhovou krizí. 

Španělské útraty rostly nad očekávání až na 4,3 %, kdežto Irsko a Portugalsko zažily propad. V Řecku, 

které se musí vypořádávat s velkými škrty výdajů, nedošlo k žádné změně ve vývoji útrat. 

„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku míra utrácení na většině evropských trhů stabilně rostla. Naše statistiky 

jsou však v rozporu s nedávnými propady světových akciových trhů i vyjádřeními evropských politiků 

o dluhové krizi. Je těžké předpovídat, do jaké míry tyto nedávné události v budoucnu podryjí důvěru 

spotřebitelů,“ říká Philip Symes, Finanční ředitel Visa Europe. 

EU Consumer Spending Barometer je unikátní nástroj společnosti Visa, který míru utrácení neodvozuje 

z nálad nebo názorů, ale z  dat společnosti Visa, jejímž systémem projde v Evropě každé osmé euro, 

které se zde utratí. Díky tomu poskytuje tento barometr velmi přesný obrázek o tom, kolik občané 

jednotlivých zemí skutečně utrácejí.  

Více informací o EU Consumer Spending Barometer společnosti Visa Europe najdete na odkazu níže: 

http://www.visaeurope.com/en/newsroom/all_reports/latest.aspx 

### 

O asociaci Visa Europe  
V Evropě je v současné době vydáno více než 430 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za 
uplynulých dvanáct měsíců (k březnu 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost 
v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy 
je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho přes 70 procent debetními kartami Visa. 
 
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. 
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Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc 
s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy. 
 
Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky 
evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské 
komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. 
Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí bankomatů nabízející přístup místní měně ve více než 200 zemích 
světa. 
Více informací najdete na www.visaeurope.com. 
 
O organizaci Visa Inc. 
Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním institucím a 
vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý přístup k elektronickým 
penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden z nejpokročilejších systémů pro zpracování transakcí 
na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž spotřebitelům 
nabízí ochranu proti podvodům a obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává karty, neposkytuje 
úvěry a nestanovuje kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její zákazníci z řad finančních 
institucí nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, předem s předplacenou nebo 
později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com. 
 


