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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η κατανόηση της διεθνής ζήτησης τουρισμού κρίνεται ως μεγάλης 

σημασίας καθώς ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και 

στην πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών είναι αναμφισβήτητος. Μεταξύ 

άλλων συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη κάθε σύγχρονης κοινωνίας και 

θέτει τις βάσεις για την αλληλοκατανόηση και αδελφοσύνη μεταξύ των 

λαών ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. Η 

διαμόρφωση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων  Μάρκετινγκ των 

διεθνών τουριστικών γραφείων βασίζονται στην κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνή ζήτηση τουρισμού. 

Ο τουρισμός σήμερα περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο οικονομικών 

και κοινωνικών δραστηριοτήτων σε διεθνής κλίμακα και καλύπτει όλες 

τις κοινωνικές τάξεις. Επίσης, ο τομέας του τουρισμού δεν αποτελεί ένα 

συγκεκριμένο τομέα σε μια οικονομία, αλλά περιλαμβάνει αγαθά και 

υπηρεσίες από διάφορους τομείς. Είναι προφανές, επομένως, ότι οι 

επιλογές των τουριστών διαμορφώνονται μέσα από την επιρροή μιας 

ποικιλίας παραγόντων. Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός 

εμπειρικών μελετών για την τουριστική ζήτηση και των παραγόντων που 

την καθορίζουν έχει πραγματοποιηθεί και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν διαφέρουν αρκετά από τη μία μελέτη στην άλλη. Η κλασική 

οικονομική θεωρία υποδηλώνει πως οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της τουριστικής ζήτησης είναι οι οικονομικοί παράγοντες 

όπως το εισόδημα των τουριστών και οι τιμές των τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών αλλά υπάρχουν και άλλοι μη ποσοτικοί 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις προτιμήσεις των τουριστών. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα και οικονομικών μόνο παραγόντων, οι 

οποίοι αποτελούν τις πιο χρησιμοποιούμενες επεξηγηματικές μεταβλητές 

στην οικονομική βιβλιογραφία. Η επιλογή της συγκεκριμένης 
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τουριστικής αγοράς έγινε λόγω της συμβολής του τουριστικού τομέα 

στην άνοδο του εθνικού εισοδήματος, στην αύξηση της απασχόλησης, 

στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην εισροή συναλλάγματος και στη 

μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών για τη συγκεκριμένη 

χώρα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την τουριστική 

ζήτηση της Ελλάδας και να ερευνήσει την ύπαρξη μακροχρόνιας αλλά 

και βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ αυτής και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν. Οι τεχνικές της συνολοκλήρωσης και του μηχανισμού 

διόρθωσης λαθών χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί ένα 

οικονομετρικό πρότυπο τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα. Η ζήτηση 

προσδιορίζεται από τις αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα, ενώ ως 

εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν δύο οικονομικές 

μεταβλητές,  οι οποίες είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και ο 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1960-2008. 

 Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές 

του υποδείγματος να είναι ολοκληρωμένες ίδιου βαθμού. Επομένως, 

γίνεται ο έλεγχος της στασιμότητας των μεταβλητών του υποδείγματος 

με τους ελέγχους μοναδιαίων ριζών  των Dickey-Fuller και των Phillips-

Perron. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της συνολοκλήρωσης με τη 

διαδικασία των Engle-Granger δείχνουν ότι υπάρχει μια μακροχρόνια 

σχέση ανάμεσα στις οικονομικές μεταβλητές και στις αφίξεις των 

τουριστών. Με την ανάλυση της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen 

προκύπτει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Στη συνέχεια, με την 

εφαρμογή του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος αποδείχθηκε ότι 

υπάρχει βραχυχρόνια ισορροπία μεταξύ των μεταβλητών. Τέλος, 

διερευνάται η αιτιώδης σχέση μεταξύ των τριών μεταβλητών με τον 

έλεγχο του Granger, ο οποίος οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι τουριστικές 

αφίξεις αιτιούνται το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 
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Λέξεις κλειδιά: Τουριστική ζήτηση, Αφίξεις Τουριστών, Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), 

στασιμότητα, συνολοκλήρωση, αιτιότητα 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this paper is to examine the tourist demand of 

Greece and to investigate the existence of long-run and short-run 

relationship between the demand and the factors that have an influence on 

her. Cointegration and error correction techniques were used to construct 

an economic tourist demand model for Greece. Demand is defined by 

tourists arrivals in Greece while two economic variables were used as 

dependent variables, which are Gross National Product and Consumer 

Price Index. Data, that were used, are annual and cover the time period 

between 1960-2008. 

 But the method of cointegration requires that all variables of the 

model be integrated of the same order. Therefore, the best for the 

stationarity of  the model’s variables is done with unit root tests of 

Dickey-Fuller and Phillips-Perron. The results of cointegration test with 

the Engle-Granger’s procedure show that there is a long-run relationship 

between the economic variables and tourist arrivals. With Johansen’s 

maximum likelihood analysis, one cointegrated vector turns up, which 

demonstrates that there is a long-run relationship between variables. 

Then, the error correction mechanism is applied and demonstrates that  

there is a short-run relationship between variables. Finally, the causal 

relationship among the three variables is investigated by using Granger 

test, which leads to the conclusion that tourist arrivals cause Gross 

National Product. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής  
 

1.1.Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 
 

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί όχι μόνο μια οικονομική αλλά και 

κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική δραστηριότητα που κινείται τόσο σε 

τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και καλύπτει όλες τις κοινωνικές 

τάξεις. Η διεθνής αγορά τουρισμού αποτελεί ένα από τα γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενα στοιχεία του παγκόσμιου εμπορίου, καταγράφοντας τα 

τελευταία χρόνια μια δραματική αύξηση. Αναδύθηκε εύκολα από την 

κρίση στην οποία είχε βυθιστεί την περίοδο 2001-2003, με τα απανωτά 

χτυπήματα της τρομοκρατίας, την οικονομική ύφεση και τον ιό SARS. Οι 

διεθνής αφίξεις τουριστών το 2004 έφτασαν στα 763 εκατομμύρια, 

(αύξηση της τάξης του 11% σε σχέση με το 2003), σημειώνοντας ένα 

πρωτοφανές ρεκόρ, ενώ το 2020 προβλέπεται να φτάσουν στα 1,56 

δισεκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος από τις παγκόσμιες τουριστικές 

αφίξεις καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, καταλαμβάνοντας 

μερίδιο 54,5% στην παγκόσμια τουριστική αγορά το 2004 (WTO, 2005). 

Η αύξηση αυτή του παγκόσμιου τουρισμού οφείλεται κυρίως στα υψηλά 

ποσοστά αύξησης του εισοδήματος, στη μείωση των ωρών εργασίας και 

κατά επέκταση στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου και στη  σημαντική 

μείωση του κόστους μεταφοράς μεταξύ των χωρών (Papatheodorou, 

1999). 

Η οικονομική σημασία του τουρισμού και ο ρόλος που 

διαδραματίζει αυτός στην ανάπτυξη και πρόοδο των σύγχρονων 

κοινωνιών έχει γίνει πια κοινή συνείδηση. Οι αναπτυσσόμενες κυρίως 

χώρες, όπως και η Ελλάδα είδαν στον τουρισμό έναν τομέα που θα 

μπορούσε να καλύψει την ανάγκη τους σε ξένο συνάλλαγμα (Dritsakis 

and Athanasiadis, 2000). 
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Εκτός όμως από μια σημαντική πηγή αποδοχών ξένου 

συναλλάγματος, ο οποίος συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

του ισοζυγίου πληρωμών, ο διεθνή τουρισμός δημιουργεί θέσεις 

απασχόλησης, συνεισφέρει στην αύξηση του εισοδήματος, των 

αποταμιεύσεων, των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης (Lim, 

1997). 

Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο τουρισμός είναι μια οικονομική 

δραστηριότητα πρωταρχικής σημασίας και σπουδαιότητας για πολλές 

χώρες. Μια χώρα υποδοχής τουριστών η οποία επιθυμεί να έχει έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανταγωνιστική διεθνή τουριστική αγορά θα 

πρέπει να είναι σε θέση να χαράξει μια σωστή πολιτική στον τομέα του 

τουρισμού. Αναμφισβήτητα οι αποφάσεις μάρκετινγκ και ο στρατηγικός 

προγραμματισμός των παροχών τουρισμού απαιτούν πρωτίστως τη 

γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή προορισμού 

(Seddighi and Theocharous, 2002). 

Επομένως ο τουρισμός ως φαινόμενο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον 

ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

και τη διερεύνηση της ζήτησής του, δηλαδή την ανακάλυψη τόσο των 

ποσοτικών όσο και των ποιοτικών μεταβλητών που επηρεάζουν τη 

διακύμανση της τουριστικής ζήτησης όσο και την πρόβλεψή της 

Οι συγγραφείς αυτοί, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

συνδυασμούς χωρών προέλευσης και προορισμού, μελέτησαν την 

συμπεριφορά διαφορετικών συνδυασμών των μεταβλητών που 

επηρεάζουν τη ζήτηση τουρισμού, ανέπτυξαν μοντέλα για την εύρεση 

της σχέσης που υφίσταται μεταξύ τους και κατέληξαν σε θεωρίες. 

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, 

σημειώνοντας μια συνεχή αύξηση στις αφίξεις τουριστών της από το 

1950 (Buhalis, 2001). Το 2000 η Ελλάδα κατέλαβε την 15η θέση από 

πλευράς διεθνών τουριστικών αφίξεων και την 10η από πλευράς διεθνών 
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τουριστικών εισπράξεων (Μανούσου), ενώ το 2003 προχώρησε στη 13η 

όσο αφορά τις διεθνείς αφίξεις και παρέμεινε στην ίδια θέση στις 

τουριστικές εισπράξεις (SETE, 2005). Ο μοναδικός συνδυασμός των 

ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και της πλούσιας πολιτιστικής της 

κληρονομιάς αλλά και η επαρκής υποδομή και το λογικά τιμολογούμενο 

τουριστικό προϊόν που παρέχει, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την ίδια έναντι άλλων χωρών στη διεθνή τουριστική αγορά. Κρίνεται 

επομένως σκόπιμο να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση σε βάθος της 

σχέσης που υπάρχει μεταξύ της τουριστικής ζήτησης της Ελλάδος και 

των παραγόντων  που την επηρεάζουν. 

 

1.2.Σκοπός της διπλωματικής  
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της τουριστικής 

ζήτησης για την Ελλάδα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και η 

διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στον τομέα του ελληνικού 

τουρισμού. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι τουριστικές αφίξεις στην 

Ελλάδα σε σχέση με δύο οικονομικές μεταβλητές, το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν και τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

 

1.3.Στόχοι της διπλωματικής   
 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες 

που συμβάλουν στη διαμόρφωση της ελληνικής τουριστικής ζήτησης. 

Ειδικοί στόχοι της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν αν υπάρχουν: 

Ø μακροχρόνιες σχέσεις (σχέσεις συνολοκλήρωσης)  

Ø βραχυχρόνιες σχέσεις  

Ø σχέσεις αιτιότητας 
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μεταξύ των αφίξεων τουριστών και των οικονομικών μεταβλητών (του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). 

Βασική προϋπόθεση για την διερεύνηση αυτή είναι η διερεύνηση της 

στασιμότητας των μεταβλητών που συμμετέχουν στο υπόδειγμα. 

 

1.4.Διάρθρωση της διπλωματικής  
 

Η εργασία αυτή αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Συγκεκριμένα το 

πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη αιτιολόγηση του ερευνητικού 

θέματος και προσδιορίζει τον σκοπό αλλά και τους επιμέρους στόχους 

της εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στους 

παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την απόφαση του 

τουρίστα να ταξιδέψει και γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην 

οποία παρουσιάζονται οι κυριότερες οικονομετρικές μελέτες 

συγγραφέων που έχουν εξετάσει τη σχέση αλληλεξάρτησης των 

διαφόρων παραγόντων, ποσοτικών ή μη, οι οποίοι επηρεάζουν και 

καθορίζουν τη ζήτηση του τουρισμού. 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο αναλύουμε τη μορφή του 

υποδείγματος που επιλέχθηκε για την ανάλυση της τουριστικής ζήτησης 

στην Ελλάδα και παρουσιάζουμε την εξειδίκευση του υποδείγματος.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή 

των μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα και των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες τις εργασίας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον έλεγχο της στασιμότητας 

των μεταβλητών τόσο με τον έλεγχο συντελεστών αυτοσυσχέτισης όσο 

και με τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller (DF) και των   

Phillips-Perron (PP). 
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Στο έκτο κεφάλαιο διερευνάται η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος με την εφαρμογή 

της μεθόδου των Engel- Granger. 

Ακολουθεί το έβδομο κεφάλαιο, με την εξέταση των βραχυχρόνιων 

σχέσεων ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιώντας 

υποδείγματα διόρθωσης λαθών. 

Η συνολοκλήρωση των μεταβλητών ερευνάται στη συνέχεια και 

στο όγδοο κεφάλαιο, με τη μεθοδολογία Johansen για τα υποδείγματα 

διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων. 

Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται στο ένατο κεφάλαιο, με την 

αναζήτηση αιτιακών σχέσεων των μεταβλητών του υποδείγματος όπως 

προτάθηκε από τον Granger. 

Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο καταλήγει με τα βασικά συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την επισκόπηση της εργασίας και διατυπώνονται 

κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα και μελέτη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

2.1.Εισαγωγή 
 

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και στην 

πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών είναι αναμφισβήτητος. Για το λόγο 

αυτό, τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός ως φαινόμενο έχει κεντρίσει το 

ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών και έχει απασχολήσει με 

ποικίλους τρόπους την οικονομετρική βιβλιογραφία, με σκοπό την 

καλύτερη κατανόηση και τη διερεύνηση της ζήτησής του, δηλαδή την 

ανακάλυψη τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών μεταβλητών που 

επηρεάζουν τη διακύμανση της τουριστικής ζήτησης όσο και την 
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πρόβλεψή της. Μια πληθώρα καθοριστικών παραγόντων έχουν εξετασθεί 

και τα συμπεράσματα που προέκυψαν διαφέρουν αρκετά από τη μία 

μελέτη στην άλλη. Οι συγγραφείς αυτοί, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

συνδυασμούς  χωρών προέλευσης και προορισμού, μελέτησαν την 

συμπεριφορά διαφορετικών συνδυασμών των μεταβλητών που 

επηρεάζουν τη ζήτηση του τουρισμού, ανέπτυξαν μοντέλα για την 

εύρεση της σχέσης που υφίσταται μεταξύ τους και κατέληξαν σε θεωρίες. 

 

2.2.Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση 
 

Η κατανόηση της διεθνής ζήτησης τουρισμού κρίνεται ως μεγάλης 

σημασίας. Ως εμπορική και οικονομική δραστηριότητα ο τουρισμός έχει 

προσελκύσει αυξανόμενη προσοχή. Τα θέματα του ισοζυγίου πληρωμών, 

ο στρατηγικός προγραμματισμός, ο προγραμματισμός προβλέψεων και 

τα προγράμματα Μάρκετινγκ των διεθνών τουριστικών γραφείων 

βασίζονται στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνή 

ζήτηση τουρισμού. 

Είναι προφανές ότι οι επιλογές των τουριστών διαμορφώνονται 

μέσα από την επιρροή μιας ποικιλίας παραγόντων. Σύμφωνα με τη 

λογοτεχνία η θεωρία που εξηγεί τις τουριστικές ροές μεταξύ της χώρας 

προέλευσης και προορισμού βασίζεται στην συνάρτηση ζήτησης. Το 

προϊόν που προκύπτει από τη ζήτηση τουρισμού είναι η επιθυμία των 

ανθρώπων να ταξιδέψουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από την 

πλευρά των χωρών υποδοχής, η τουριστική ζήτηση αντιπροσωπεύει το 

σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που οι επισκέπτες αποκτούν κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου της παραμονής του. Οι 

Song and Witt ορίζουν την τουριστική ζήτηση ως την ποσότητα του 

συνόλου των τουριστικών προϊόντων που οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι 
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να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

και υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ελέγχονται από τους 

επεξηγηματικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην τουριστική 

ζήτηση (Proenca and Soukiazis, 2005). 

Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών 

για την τουριστική ζήτηση και των παραγόντων που την καθορίζουν έχει 

πραγματοποιηθεί. Κάθε μια από τις μελέτες αυτές παρέχει μια πολύτιμη 

συμβολή στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν σε 

διαφορετικούς βαθμούς τη ζήτηση τουρισμού. Μια πληθώρα 

καθοριστικών παραγόντων έχουν εξεταστεί και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν διαφέρουν αρκετά από τη μία μελέτη στην άλλη (Crouch, 

1992). Η κλασσική οικονομική θεωρία υποδηλώνει πως οι 

σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης 

είναι οι οικονομικοί παράγοντες όπως το εισόδημα των τουριστών και οι 

τιμές των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι λειτουργούν 

καταλυτικά αποτρέποντας συνήθως την πρόθεση για τουριστικό ταξίδι, 

αλλά και άλλοι μη ποσοτικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις 

προτιμήσεις των τουριστών.  

Κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς επηρεάζει διαφορετικούς 

ανθρώπους και με διαφορετικούς τρόπους και ένταση, οι οποίοι μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

2.2.1. Οικονομικοί παράγοντες 
 

Ο ρόλος του εισοδήματος 

Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου είναι απόρροια του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των χωρών προέλευσης των τουριστών. 

Μάλιστα το ποσοστό αναχώρησης για διακοπές σχετίζεται άμεσα με το 
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επίπεδο του εισοδήματος και αυξάνεται παράλληλα με τις αυξήσεις του 

(Βαρβαρέσος, 1997). 

Από πολλούς μελετητές το εισόδημα έχει προσδιοριστεί ως ο 

σημαντικότερος προσδιοριστικό παράγοντας της τουριστικής ζήτησης 

(Kwack, 1972, Proenca and Soukiazis, 2005). Οι αλλαγές στο εισόδημα 

των καταναλωτών μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη ζήτηση των 

προϊόντων, καθώς αυξάνεται η αγοραστική τους δύναμη. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα μια χώρας, τόσο πιο 

πιθανόν είναι οι πολίτες της να μπορούν να αγοράζουν ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες στο εξωτερικό. Επομένως, η αγοραστική δύναμη των εν 

δυνάμει ταξιδιωτών συνδέεται άμεσα και αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα 

των τουριστικών εισροών, ενώ η αιτιακή τους σχέση αναμένεται να είναι 

ισχυρή. 

Αν η αύξηση των δαπανών για ένα προϊόν υπερέχει της αύξησης 

του εισοδήματος, το προϊόν αυτό θεωρείται ως προϊόν πολυτελείας. Ένα 

τέτοιο προϊόν είναι και ο τουρισμός. 

Η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης μας βοηθά να 

διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών τύπων προϊόντων. Η εισοδηματική 

ελαστικότητα ορίζεται ως τη ποσοστιαία αλλαγή της ζήτησης δια το 

ποσοστό της αλλαγής του εισοδήματος. Οι κατώτεροι τόποι προορισμού 

παρουσιάζουν αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα. Η παρουσία, 

αντίθετα, θετικής εισοδηματικής ελαστικότητας υποδηλώνει 

¨κανονικούς¨ τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν 

ως προορισμοί πολυτελείας, αν η εισοδηματική τους ελαστικότητα 

υπερβαίνει τη μονάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του διεθνούς 

τουρισμού, ο οποίος θεωρείται προϊόν πολυτελείας, αναμένεται μια 

πλειοψηφία των θετικών εισοδηματικών ελαστικοτήτων που υπερβαίνουν 

τη μονάδα (Crouch, 1992). 
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Οι αποφάσεις όμως σχετικά με την πραγματοποίηση των  

διακοπών λαμβάνονται στην αρχή του χρόνου ή και νωρίτερα. Επομένως, 

είναι εύλογο μία μεγάλη αύξηση στα εισοδήματα σε ένα έτος, να 

ακολουθηθεί από μια εντυπωσιακή αύξηση στη ζήτηση του τουρισμού 

στον επόμενο χρόνο. Επομένως, η τουριστική ζήτηση αναμένεται να 

επηρεάζεται όχι μόνο από τις τρέχουσες τιμές του εισοδήματος, αλλά και 

από το εισόδημα προηγούμενων περιόδων.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

πως οι αλλαγές στο εισόδημα μπορεί να απαιτούν κάποιο χρόνο μέχρι να 

επηρεάσουν τη ζήτηση του τουρισμού (Lim, 1997). 

 

Ο ρόλος της τιμής 

Η τουριστική αγορά, όπως οποιαδήποτε άλλη αγορά, 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές και τις διακυμάνσεις τους, 

οι οποίες αποτελούν τον δεύτερο κατά σειρά σημαντικότητας 

προσδιοριστικό παράγοντα της τουριστικής ζήτησης μετά το εισόδημα. 

Για ένα προϊόν όπως ο διεθνής τουρισμός, η μεταβλητή της τιμής είναι 

πολύπλοκη και πολύ δύσκολη να προσδιοριστεί  αφού είναι συνάρτηση 

του συνολικού μείγματος των αγαθών και υπηρεσιών που 

καταναλώνονται από τον κάθε τουρίστα. Το κόστος των αγαθών και 

υπηρεσιών που αγοράζονται στον προορισμό, το κόστος μεταφοράς από 

την χώρα προέλευσης στη χώρα προορισμού, οι τιμές των 

υποκατάστατων και συμπληρωματικών προϊόντων (προορισμών) και οι 

αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν με διαφορετικό 

τρόπο και βαρύτητα την απόφαση του τουρίστα να ταξιδέψει 

(Crouch,1992): 

 

Εγχώριες τιμές 

Ο τουρισμός ως αγαθό κατανάλωσης έχει τη δική του τιμή, η 

οποία είναι το κόστος των αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα προορισμού 
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όπως το κόστος διαμονής, η τοπική μεταφορά, η σίτιση, η διασκέδαση 

κ.α. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών της χώρας προορισμού, αποθαρρύνει 

τους τουρίστες να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση (Proenca and 

Soukiazis, 2005). Η εξειδίκευση της μεταβλητής αυτής έχει προσελκύσει 

επανειλημμένα το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η καλύτερη μεταβλητή 

για το κόστος ζωής τουριστών θα ήταν ένας δείκτης τιμών τουριστών 

(tourist price index TPI) βασισμένος στο ¨καλάθι¨ των αγαθών και 

υπηρεσιών που αγοράζονται από τους τουρίστες. Σύμφωνα όμως με τους 

Gonzalez and Moral (1995) αυτή η μεταβλητή δεν είναι διαθέσιμη για 

όλες τις χώρες και ο καθορισμός ενός συνολικού δείκτη θα ήταν πολύ 

δύσκολος, επειδή κάθε εθνική στατιστική υπηρεσία θα ακολουθούσε 

διαφορετικά κριτήρια και εναλλακτικές προτάσεις προσέγγισης 

μετρήσεών της. Επομένως ο δείκτης τιμών καταναλωτή της χώρας 

προορισμού, προσαρμοσμένος ή όχι από την κατάλληλη συναλλαγματική 

ισοτιμία έχει χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλη μεταβλητή για την τιμή του 

τουρισμού (Loeb, 1982, Martin and Witt, 1987, Morley, 1994). Η χρήση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας μόνο ως μεταβλητή κόστους ζωής μπορεί 

να είναι παραπλανητική επειδή μια ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία 

μπορεί να αντισταθμιστεί από ένα σχετικά υψηλό ποσοστό πληθωρισμού 

(Witt and Witt, 1995). Αν και μερικοί οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή δεν είναι αντιπροσωπευτικός των τιμών που 

αντιμετωπίζουν οι τουρίστες, παρατηρείται ότι η σημαντικότητα και το 

μέγεθος των συντελεστών στο δείκτη τιμών καταναλωτή (Papatheodorou, 

1999) καθώς το μίγμα των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται 

από τους τουρίστες δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το μίγμα από το 

οποίο απαρτίζεται ο ΔΤΚ και οι αλλαγές του απεικονίζουν αρκετά τις 

αλλαγές στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που καταναλώνουν οι 

τουρίστες.  
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Δεν είναι όμως σημαντικές μόνο οι τιμές του τουρισμού στον 

προορισμό αλλά και οι σχετικές τιμολογιακές διαφορές μεταξύ της χώρας 

προορισμού και προέλευσης καθώς θεωρείται πως ο μεγαλύτερος 

ανταγωνιστής μια χώρας προορισμού είναι η ίδια η χώρα προέλευσης. Αν 

οι τιμές στον προορισμό αυξηθούν κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τις 

αντίστοιχες στην χώρα προέλευσης και η αύξηση αυτή δεν 

αντισταθμίζεται από τις αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τότε το 

σχετικό κόστος του ταξιδιού έχει σαφώς αυξηθεί. Αν όμως οι δύο 

επιρροές αντισταθμίζουν ακριβώς η μία την άλλη, τότε οι σχετικές τιμές 

παραμένουν αμετάβλητες (Walsh, 1996). 

Επομένως, οι τουρίστες είναι ευαίσθητοι και αντιδρούν στις 

αλλαγές των τιμών στη χώρα προορισμού, με μία πτώση στις τιμές να 

συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης του τουρισμού για τη χώρα αυτή. 

 

Κόστος μεταφοράς 

Ένα συστατικό της τελικής τιμής που οι καταναλωτές πρέπει να 

πληρώσουν για το προϊόν του τουρισμού είναι το κόστος μεταφοράς και 

αναφέρεται στις δαπάνες του μετά επιστροφής ταξιδιού μεταξύ της 

χώρας προέλευσης και των χωρών προορισμού. Σε αντίθεση με τα άλλα 

προϊόντα, ο καταναλωτής (τουρίστας) πρέπει να μεταφερθεί στο προϊόν 

(προορισμό) και όχι το αντίστροφο. Αλλαγές στο κόστος ταξιδιού 

μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στη ζήτηση τουρισμού. 

Επομένως, μια αύξηση του κόστους μεταφοράς αναμένεται να 

προκαλέσει μείωση του διεθνούς τουρισμού (Uysal and Crompton,1984). 

 

Τιμές Υποκατάστατων και Συμπληρωματικών  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι τιμές των υποκατάστατων 

είναι καθοριστικοί παράγοντες της ζήτησης. Για παράδειγμα, μια αύξηση 

των τιμών στην Ισπανία μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για διακοπές στην 
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Ελλάδα, καθώς η αύξηση του επιπέδου τιμών σε έναν προορισμό 

(Ισπανία), αναδιανέμει τη ζήτηση των τουριστών για άλλους 

φθηνότερους ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ελλάδα) (Proenca and 

Soukiazis, 2005). 

Κάποιοι διεθνείς προορισμοί όμως μπορεί να είναι 

συμπληρωματικά προϊόντα και όχι υποκατάστατα. Για παράδειγμα, οι 

τουρίστες που ταξιδεύουν στην Ιταλία μπορεί να επισκεφτούν και τη 

Γαλλία στο ίδιο ταξίδι. Μια μείωση στις εγχώριες τιμές της Ιταλίας 

μπορεί να αυξήσει τον τουρισμό και στη Γαλλία , παρά να προσελκύσει 

τουρίστες από τη Γαλλία στην Ιταλία (Crouch, 1992). 

 

2.2.2. Πολιτικοί και διεθνείς παράγοντες 

 
Διάφοροι πολιτικοί και διεθνείς παράγοντες επηρεάζουν το διεθνή 

τουρισμό, ασκώντας άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές επιδράσεις. Τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα, η πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό μιας 

χώρας, οι δραστηριότητες βίας και πολέμου κ.α. αποτελούν αποτρεπτικό 

παράγοντα στην απόφαση του τουρίστα να ταξιδέψει προς ένα 

συγκεκριμένο προορισμό, στρέφοντας τον στην αναζήτηση άλλων 

ασφαλέστερων περιοχών. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της γενικότερης 

πολιτικής αστάθειας προκαλούν μείωση του τουρισμού σε έναν 

προορισμό ή και ακόμα την εξαφάνισή του από το τουριστικό χάρτη, 

δημιουργώντας νέες χωρικές ανακατατάξεις των διεθνών τουριστικών 

ροών (Seddighi et al. 2001). Οι πετρελαϊκές κρίσεις επηρεάζουν τις τιμές 

του τουρισμού αυξάνοντας το κόστος ταξιδιού, ενώ οι περίοδοι 

αστάθειας της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης έχουν ψυχολογικό 

αντίκτυπο στους τουρίστες, μειώνοντας τη διεθνή ζήτηση τουρισμού. 
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Παραδείγματα αποτελούν η σημαντική μείωση των Αμερικανών 

τουριστών στην Ευρώπη το 1986 λόγω καταστροφής του Τσερνομπίλ 

αλλά και ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ο οποίος δημιούργησε 

σημαντικά προβλήματα όχι μόνο στην τουριστική δραστηριότητα αυτής 

της χώρας αλλά και της Ελλάδος επίσης (Βαρβαρέσος, 1997). 

Από την άλλη πλευρά, αθλητικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί 

αγώνες και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα 

των περιοχών αυτών με φυσικό επακόλουθο το αυξημένο τουριστικό 

ρεύμα προς τις συγκεκριμένες χώρες.  

 

2.2.3. Ψυχολογικοί παράγοντες 
 

Οι παράγοντες αυτοί απεικονίζουν τις προσωπικές προτιμήσεις και 

τον τρόπο ζωής των δυνητικών τουριστών. Το ταξίδι αποτελεί μια 

διέξοδο από την ρουτίνα και φυγή προς την ξεκούραση, την ηρεμία και 

το διαφορετικό περιβάλλον. Οι τουρίστες ωθούνται σε αυτή την επιλογή 

από την ψυχολογική ανάγκη τους να ξεφύγουν από ένα τρόπο ζωής που 

χαρακτηρίζεται από ένταση στους ρυθμούς εργασίας και από μονοτονία 

(Τσάρτας, 1996). Για τον λόγο αυτόν έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ λίγοι 

οι τουρίστες εκείνοι που επισκέπτονται μακρινούς τουριστικούς 

προορισμούς για δεύτερη φορά, εκτός αν υπάρχουν συναισθηματικοί 

λόγοι ή ισχυρά οικονομικά κίνητρα (Ηγουμενάκης, 1997). 

Σύμφωνα με τους Song et al.(2000), η απόφαση του τουρίστα να 

ταξιδέψει επηρεάζεται και από τα ατομικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσής του, τις επιθυμίες του, τα 

ενδιαφέροντά του, το πολιτιστικό του υπόβαθρο και τα ιδιαίτερα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού. 

Ο διαχωρισμός του τουρισμού σύμφωνα με τον Gray, σε αυτόν της 

¨αγάπης για τα ταξίδια¨ (wanderlust) και της ¨αγάπης για τον ήλιο¨ 
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(sunlust), υποδηλώνει ακριβώς αυτήν την ύπαρξη των διαφορετικών 

ψυχολογικών κινήτρων και προτιμήσεων των τουριστών και της 

ικανοποίησης τους από τα διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 

κάθε χώρας προορισμού. Ο πρώτος ορισμός αναφέρεται στους τουρίστες 

οι οποίοι ελκύονται από τους φυσικούς πόρους και το κλίμα και 

επισκέπτονται συνήθως μία χώρα σε κάθε ταξίδι, ενώ ο δεύτερος σε 

εκείνους που επιθυμούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για ανύψωση 

του  πνευματικού τους επιπέδου και επισκέπτονται περισσότερες από μία 

χώρα τη φορά (Summary, 1987). 

 

2.2.4. Δημογραφικοί- κοινωνιολογικοί παράγοντες 
 

Σύμφωνα με την Walsh (1996), παράγοντες όπως η ηλικία, το 

επάγγελμα, η αστικοποίηση και το επίπεδο μόρφωσης των χωρών 

προέλευσης προκαλούν σημαντικές μεταβολές στη διάρθρωση της 

τουριστικής ζήτησης, δημιουργώντας νέες τμηματοποιήσεις των 

τουριστικών αγορών. Μερικά παραδείγματα που υποδηλώνουν το 

διαφορετικό βαθμό επίδρασης των παραγόντων αυτών στην απόφαση του 

τουρίστα να ταξιδέψει είναι πως οι νέοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας 

διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ταξιδέψουν, τα ανώτερα 

στελέχη και οι επαγγελματίες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 

αναχώρησης για διακοπές, ενώ οι έντονοι ρυθμοί της σύγχρονης αστικής 

κοινωνίας γεννούν την ανάγκη του ανθρώπου για απόδρασή του από 

αυτήν. 

Σημαντικό κρίνεται και το επίπεδο μόρφωσης καθώς τα 

μορφωμένα άτομα έχουν καλύτερη πληροφόρηση και διαφορετικά 

κίνητρα για να ταξιδέψουν. Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και η 

επιρροή της οικογενειακής κατάστασης καθώς η ύπαρξη π.χ. παιδιών 
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μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην επιλογή κάποιων τύπων 

ταξιδιών, όπως μακρινά ταξίδια ή περιπετειώδη (Τσάρτας, 1996). 

Αλλά και ο πληθυσμός επηρεάζει την τουριστική ζήτηση, καθώς 

όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός της χώρας προέλευσης τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η ζήτηση για τουρισμό (Munoz and Amaral, 

2000). 

Τέλος, το ποσοστό της μετανάστευσης της χώρας προορισμού 

συμμετέχει και αυτό στη διαμόρφωση της ζήτησης τουρισμού. Οι 

μετανάστες μιας χώρας και οι απόγονοί τους προσελκύονται περισσότερο 

από τη χώρα από την οποία προέρχονται, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη 

χώρα, ως άμεση επίδραση της εθνικής κληρονομιάς τους. Ο μετανάστης 

επίσης μεταφέρει και γνωστοποιεί πληροφορίες της χώρας καταγωγής 

του στους κατοίκου της μόνιμης διανομής του, με αποτέλεσμα οι 

τελευταίοι να είναι πιθανόν να συμπεριλάβουν τη χώρα αυτή στο ταξίδι 

τους. Επομένως, η ζήτηση του τουρισμού για έναν προορισμό αυξάνεται 

αναλογικά με τη μετανάστευση προηγούμενων ετών (Guthrie, 1961). 

 

2.2.5. Φυσικοί και κλιματολογικοί παράγοντες 

 
Αυτοί αποτελούν τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και φυσικά στοιχεία 

της κάθε χώρας προορισμού, όπως η μορφολογία του εδάφους, η 

βλάστηση, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία κ.α. τα οποία παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός χειμερινών σπορ, ορεινός τουρισμός 

κτλ) και ανταποκρίνονται σε διαφορετικό βαθμό στις ψυχολογικές 

ανάγκες του κάθε ατόμου (Ηγουμενάκης, 1997). 
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2.3.Η εμπειρική βιβλιογραφία πάνω στη συνάρτηση τουριστικής 
ζήτησης 

 

Η σχέση αλληλεξαρτήσεως μεταξύ των διάφορων παραγόντων, 

ποσοτικών ή μη,  που επηρεάζουν και καθορίζουν τη ζήτηση του 

τουρισμού, έχει απασχολήσει με ποικίλους τρόπους την οικονομετρική 

βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα, η εξαιρετική αύξηση του διεθνούς τουρισμού 

μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της ανάπτυξης του γρήγορου, 

ασφαλούς και άνετου αεροπορικού ταξιδιού,  προκάλεσε το ενδιαφέρον 

ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών και μελετητών. Οι συγγραφείς αυτοί 

χρησιμοποίησαν εξισώσεις τουριστικής ζήτησης στην προσπάθειά τους 

να ερμηνεύσουν τις τουριστικές ροές από διάφορες χώρες προέλευσης 

προς ένα συγκεκριμένο προορισμό ή την κατανομή ενός εξερχόμενου 

ταξιδιού προς εναλλακτικούς προορισμούς. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των μελετών αυτών χρησιμοποίησε παραδοσιακές οικονομετρικές 

μεθόδους και αγνόησε τις πιθανές επιδράσεις από την πλευρά της 

προσφοράς. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του  ’50 η σοβαρή μελέτη του διεθνούς 

τουρισμού είχε αρχίσει. Οι Li et al. (2005) αναφέρουν ως την πρώτη 

ουσιαστική μελέτη τουριστικής ζήτησης αυτή του Guthrie (1961). Από 

τότε ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών για τη διεθνή ζήτηση 

τουρισμού έχει πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα 

του Crouch, πάνω από 300 δημοσιεύσεις βρέθηκαν την περίοδο 1961- 

1993, ενώ άλλες 120 μελέτες προστέθηκαν στη συνέχεια στη 

βιβλιογραφία της τουριστικής ζήτησης. Κάθε μια από αυτές τις μελέτες 

παρείχαν μια πολύτιμη συμβολή στον προσδιορισμό και στην κατανόηση 

των μεταβλητών, που επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό τη τουριστική 

ζήτηση. 
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 Η θεωρία που εξηγεί τις τουριστικές ροές μεταξύ των χωρών 

προέλευσης και προορισμού βασίζεται στη συνάρτηση ζήτησης. 

Σύμφωνα με τον Stucka (2002) η πλειοψηφία των μελετών για την 

μοντελοποίηση των τουριστικών ροών μεταξύ των χωρών προέλευσης 

και προορισμού βασίζεται στη βασική συνάρτηση ζήτησης Q= f (Y, P), 

όπου το Q αντιπροσωπεύει ένα ποσοτικό μέτρο της τουριστικής 

κατανάλωσης του προϊόντος προορισμού, το Υ  κάποιο μέτρο του 

εισοδήματος της χώρας προέλευσης και το Ρ ένα μέτρο για τις σχετικές 

τιμές μεταξύ χωρών προέλευσης και προορισμού. Προκύπτει όμως ότι 

δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο μέτρησης των τουριστικών ροών που να 

είναι αποδεκτό παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Crouch (1992) η 

πλειοψηφία των μελετών χρησιμοποίησε τις αφίξεις τουριστών για να 

προσδιορίσει την τουριστική ζήτηση (Gunadhi and Boey, 1986, Walsh, 

1996, Akis, 1998, Uysal and Crompton, 1984, Martin and Witt, 1988) 

ενώ κάποιοι συγγραφείς τα τουριστικά έσοδα ή δαπάνες (Kwack, 1972, 

Smeral et al., 1992, Gonzalez and Moral, 1995, Papatheodorou, 1999). 

Μια μειοψηφία μόνο εξέτασε τη διάρκεια παραμονής ως εξαρτημένη 

μεταβλητή (Luzzi and Fluckiger, 2003, Munoz and Amaral, 2000). Όσον 

αφορά τις επεξηγηματικές μεταβλητές που καθορίζουν τη συνάρτηση 

τουριστικής ζήτησης, σύμφωνα με τους Witt and Witt (1995) δεν υπάρχει 

ένα καθορισμένο πρότυπο που να είναι κατάλληλο για όλα τα ζευγάρια 

χωρών προέλευσης και προορισμού. Αν και η ζήτηση του διεθνούς 

τουρισμού επηρεάζεται και προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες 

ανάλογα με τις χώρες που χρησιμοποιούνται , το χρονικό διάστημα της 

μελέτης και τη φύση τουρισμού, οι περισσότερες μελέτες 

επικεντρώθηκαν στους οικονομικούς παράγοντες. Ο Lim (1997) 

ερεύνησε 100 δημοσιευμένες μελέτες των προτύπων διεθνούς 

τουριστικής ζήτησης για το διάστημα 1961-1994 και κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως οι πιο χρησιμοποιούμενες επεξηγηματικές μεταβλητές 
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είναι το εισόδημα της χώρας προέλευσης, οι σχετικές τιμές μεταξύ 

προέλευσης και προορισμού και το κόστος μεταφοράς με ποσοστό 84%, 

73% και 55% αντίστοιχα. Οι Lim and  McAleer (2002) υποστηρίζουν 

πως η πληθώρα των ερευνών για διεθνή τουρισμό χρησιμοποίησαν 

χρονικές σειρές με ετήσια στοιχεία και τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Μια από τις πρώτες μελέτες, αρκετά αξιόλογη είναι αυτή του 

Kwack (1972), στην οποία εκτιμούνται οι δαπάνες των Αμερικανών 

τουριστών στο εξωτερικό καθώς και οι δαπάνες των αλλοδαπών 

τουριστών στην Αμερική. Ανάμεσα στις μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν συγκαταλέγεται και μια ψευδομεταβλητή και 

εκπροσωπεί ειδικά γεγονότα όπως η διεθνής έκθεση στο Μόντρεαλ του 

Καναδά. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) 

και τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1960-1967, ο Kwack κατέληξε 

στο συμπέρασμα πως η ζήτηση για ταξίδια εξαρτάται από το εισόδημα, 

που αποτελεί το σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της 

τουριστικής ζήτησης και σε μικρότερο βαθμό από τις σχετικές τιμές 

μεταξύ της χώρα προέλευσης και προορισμού. Η μελέτη αυτή του Kwack 

αποτελεί μια από τις πρώτες μελέτες που αποδεικνύει εμπειρικά τη 

συμβολή της τιμής στις ταξιδιωτικές δαπάνες. Μάλιστα οι εκτιμήσεις των 

υποδειγμάτων επέφεραν θετικό πρόσημο για τη μεταβλητή του 

εισοδήματος και αρνητικό για τη μεταβλητή της τιμής. 

Σε μια άλλη μελέτη, ο Loeb(1982) εξέτασε τις δαπάνες αλλοδαπών 

τουριστών από επτά χώρες στην Αμερική. Στο λογαριθμικό υπόδειγμα 

που διατύπωσε χρησιμοποίησε τις ίδιες μεταβλητές με του Kwack, με τη 

διαφορά ότι συμπεριέλαβε επίσης τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ 

των χωρών προέλευσης και προορισμού και μια ψευδομεταβλητή για 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Καναδά. Ο λόγος για τον οποίο η 

συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιήθηκε ως επιπρόσθετη 
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επεξηγηματική μεταβλητή, είναι ότι οι καταναλωτές συνήθως είναι πιο 

ενήμεροι και ίσως πιο ευαίσθητοι στις συναλλαγματικές ισοτιμίες από ότι 

στο κόστος ζωής στη χώρα προορισμού.  Ο Loeb κατέληξε στα ίδια 

αποτελέσματα που είχε καταλήξει και ο Kwack, καθώς οι συντελεστές 

του εισοδήματος προέκυψαν θετικοί και στατιστικά σημαντικοί για όλες 

τις χώρες, ενώ σχεδόν στο σύνολο των χωρών οι συντελεστές των 

μεταβλητών της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των σχετικών τιμών 

μεταξύ χωρών προέλευσης και προορισμού παρουσίασαν το 

αναμενόμενο θετικό και αρνητικό πρόσημο αντίστοιχα. Επομένως 

αποδείχτηκε πως και οι τρεις μεταβλητές επηρεάζουν σημαντικά την 

τουριστική ζήτηση στην Αμερική. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η μελέτη των Uysal and Crompton (1984) 

οι οποίοι εξέτασαν τη ζήτηση για τουρισμό στην Τουρκία. Η γενική 

προσέγγιση είναι παρόμοια με τις προσεγγίσεις του Loeb και του Kwack 

αλλά η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται στα εξής σημεία: η Τουρκία 

αποτελεί μια αναπτυσσόμενη χώρα, ενώ η πληθώρα των προγενέστερων 

μελετών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Loeb και του Kwack, 

ερεύνησαν και προσπάθησαν να επεξηγήσουν την τουριστική ζήτηση 

στις αναπτυγμένες χώρες. Επίσης, εισάγουν ως επιπλέον μεταβλητή τις 

δαπάνες διαφήμισης και επιχειρείται μια προσπάθεια να ερμηνευθεί η 

επίδραση τους στη ζήτηση του τουρισμού, μια μεταβλητή η οποία δεν 

είχε συμπεριληφθεί στην πληθώρα των οικονομικών μοντέλων που έχουν 

αναφερθεί στη λογοτεχνία. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS), ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1960-1980 και 

διατυπώνοντας λογαριθμικά υποδείγματα, προσδιόρισαν τη τουριστική 

ζήτηση τόσο με τη μορφή των τουριστικών αφίξεων όσο και με τη μορφή 

των συνολικών δαπανών των τουριστών. Έτσι, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως οι οικονομικές μεταβλητές ερμηνεύουν καλύτερα τη 

ζήτηση όταν η ίδια εκπροσωπείται από τις δαπάνες των τουριστών, 
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καθώς και ότι ο συντελεστής προσδιορισμού στα υποδείγματα αυτά ήταν 

υψηλότερος. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν πως το εισόδημα, η 

τιμή και η συναλλαγματική ισοτιμία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

στον προσδιορισμό της τουριστικής ζήτησης, καθώς ο συντελεστής της 

μεταβλητής του εισοδήματος εμφανίστηκε θετικός και στατιστικά 

σημαντικός στην πλειοψηφία του, ο συντελεστής της μεταβλητής των 

σχετικών τιμών ήταν αρνητικός και στατιστικά σημαντικός για 7 από τις 

11 χώρες ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία παρουσίασε ισχυρή θετική 

επίδραση στις 9 από τις 11 χώρες, αποτελέσματα παρόμοια με τα 

συμπεράσματα προγενέστερων ερευνών για το διεθνή τουρισμό (Kwack, 

1972, Loeb, 1982). Ο αντίκτυπος όμως των δαπανών διαφήμισης ήταν 

ελάχιστος καθώς ο συντελεστής τους ήταν θετικός και στατιστικά 

σημαντικός σε 6 μόνο χώρες αλλά και πολύ χαμηλός (μικρότερος από 

0.6). Τέλος οι ψευδομεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν και αφορούσαν 

την ενεργειακή κρίση και την κοινωνική και οικονομική αστάθεια για την 

περίπτωση Γερμανίας και τη διαμάχη στην Κύπρο στο μοντέλο της 

Ελλάδας αποδείχτηκαν σημαντικές και με την αναμενόμενη αρνητική 

επίδραση στις τουριστικές ροές. 

Σε μια πολύ αξιόλογη έρευνα το 1988, οι Martin and Witt 

επιχείρησαν να εξετάσουν την επίδραση των υποκατάστατων τιμών στην 

τουριστική ζήτηση τόσο του κόστους διαμονής όσο και του κόστους 

μεταφοράς. Στα υποδείγματά τους χρησιμοποίησαν τέσσερις χώρες 

προέλευσης και έξι προορισμού για την κάθε μία και ετήσια στοιχεία για 

την περίοδο 1965-1980. Ανάμεσα στις μεταβλητές που χρησιμοποίησαν, 

εκτός της μεταβλητής  του εισοδήματος, του κόστους διαμονής, της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κόστους μεταφοράς (αεροπορικού 

και οδικού), ήταν και αυτή του κόστους διαμονής και του κόστους 

μεταφοράς των υποκατάστατων χωρών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα 

ενίσχυσαν την υπόθεση πως οι τιμές των υποκατάστατων έχουν έναν 
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καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της ζήτησης του διεθνούς τουρισμού, 

παρουσιάζοντας τα αναμενόμενα θετικά πρόσημα, καθώς το 61% των 

υποδειγμάτων περιλάμβαναν τουλάχιστον μία μεταβλητή 

υποκατάστατων τιμών. Κατέληξαν όμως στο συμπέρασμα πως η 

μεταβλητή των υποκατάστατων τιμών δεν είναι καθορισμένη για όλα τα 

ζευγάρια χωρών προέλευσης και προορισμού αλλά διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και το μέσο μεταφοράς. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Witt and Witt (1995), οι μελέτες για 

τον διεθνή τουρισμό που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 1992, στο σύνολό 

τους έδωσαν καλά εμπειρικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από τους 

συντελεστές εμφάνισαν σωστά πρόσημα και ήταν στατιστικά σημαντικοί 

σε επίπεδο 5%, ενώ και ο συντελεστής προσδιορισμού εμφανιζόταν 

ικανοποιητικός. Η παραδοσιακή προσέγγιση όμως υπέθετε πως τα 

οικονομικά στοιχεία είναι στάσιμα, ενώ έχει αποδειχθεί πως οι 

επεξηγηματικές μεταβλητές του διεθνή τουρισμού όπως το εισόδημα και 

οι τιμές δεν είναι πάντα στάσιμα. Στις περισσότερες έρευνες τα 

οικονομετρικά μοντέλα εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS), η οποία είναι κατάλληλη για στάσιμες χρονικές 

σειρές, αλλά όχι για σειρές που δεν είναι στάσιμες (Kulendran and Witt, 

2001). Επομένως, οι παραδοσιακές οικονομετρικές έρευνες που είχαν 

διεξαχθεί μέχρι το 1992, χωρίς να χρησιμοποιούν τις πρόσφατες εξελίξεις 

στην οικονομετρική μεθοδολογία και διαγνωστικούς ελέγχους, 

κατέληγαν σε αμφισβητήσιμα εμπειρικά αποτελέσματα και περιόριζαν τη 

χρησιμότητά τους, καθώς εμφάνιζαν το πρόβλημα της κίβδηλης 

παλινδρόμησης. Έτσι οι τεχνικές της συνολοκλήρωσης και του 

μηχανισμού διόρθωσης λαθών χρησιμοποιήθηκαν για να αποφύγουν την 

πλαστής αιτιότητα των σχετικών μεταβλητών και να εξασφαλίσουν 

μακροπρόθεσμες ιδιότητες. 
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Μόλις πρόσφατα ερευνητές όπως  o Kulendran and King (1997) 

και οι Song et al. (2000) ασχολήθηκαν με το πρόβλημα της κίβδηλης 

παλινδρόμησης. Οι Lim and McAleer (2000)  αναλύοντας τις ασιατικές 

τουριστικές αφίξεις στην Αυστραλία, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

δεν είναι στάσιμες και χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Dickey-Fuller 

για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας απέδειξαν πως μπορούν να 

μετατραπούν σε στάσιμες χρονικές σειρές παίρνοντας τις πρώτες 

διαφορές τους. 

Οι Song et al. (2000) προσπάθησαν να ερευνήσουν τον εξερχόμενο 

τουρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου σε 12 προορισμούς με τη μέθοδο της 

συνολοκλήρωσης κατά Engle-Granger  και το μηχανισμό διόρθωσης 

λαθών. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το εισόδημα της 

χώρας προέλευσης, οι τιμές της χώρας προορισμού και οι τιμές των 

υποκατάστατων προορισμών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν την 

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των αφίξεων τουριστών και των 

προαναφερθέντων οικονομικών μεταβλητών σε έντεκα από τις δώδεκα 

περιπτώσεις, αποδεικνύοντας και τη βραχυχρόνια σχέση που τους 

συνδέει. 

Οι Kulendran and Witt (2001) προσπάθησαν να ερευνήσουν τον 

εξερχόμενο τουρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 1978-

1995 χρησιμοποιώντας τις τουριστικές αφίξεις σε οχτώ από τους 

σημαντικότερους προορισμούς. Το υπόδειγμά τους ενσωματώνει τις 

μεταβλητές του εισοδήματος, των σχετικών τιμών, των τιμών 

υποκατάστατων, του κόστους μεταφοράς και του κόστους μεταφοράς 

των υποκατάστατων. Ελέγχοντας τη στασιμότητα των χρονικών σειρών 

με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey- Fuller για την ύπαρξη 

μοναδιαίων ριζών και χρησιμοποιώντας την ανάλυση της 

συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας του 

Johansen (1988) και το μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος, απέδειξαν τη 
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μακροχρόνια αλλά και τη βραχυχρόνια σχέση που συνδέει τις μεταβλητές 

για έξι από τις οχτώ περιπτώσεις. Μάλιστα σε τρεις χώρες προορισμού 

ανακάλυψαν την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών του υποδείγματος, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις, δύο 

μακροχρόνιων σχέσεων. 

Οι Daniel and Ramos (2002) χρησιμοποιώντας και αυτοί  τις 

προηγμένες τεχνικές εκτίμησης, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον 

εισερχόμενο τουρισμό στην Πορτογαλία. Κατέληξαν, επομένως, σε πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα και απέδειξαν τη μακροχρόνια αλλά και 

βραχυχρόνια σχέση που συνδέει την τουριστική ζήτηση, με τη μορφή 

των τουριστικών αφίξεων, και τις μεταβλητές που την επηρεάζουν όπως 

το εισόδημα, οι τιμές του προορισμού και το κόστος μεταφοράς. 

Αντίθετα, οι Lim and McAleer (2002) ερευνώντας τη μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των τουριστικών αφίξεων από τη Μαλαισία στην Αυστραλία  και 

μιας ομάδας οικονομικών μεταβλητών, ανακάλυψαν την ύπαρξη μόνο 

μεταξύ τουριστικής ζήτησης, κόστους μεταφοράς και συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Οι σχετικές τιμές και το εισόδημα βρέθηκαν να μην 

συνολοκληρώνονται με αυτές τις μεταβλητές. 

Αλλά και οι Dritsakis (2004a), Dritsakis και Gialitaki (2004a, 

2004b) προσπάθησαν να ερευνήσουν εμπειρικά την τουριστική ζήτηση 

σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, την Ελλάδα, προσδιορίζοντάς την άλλοτε 

με τη μορφή των τουριστικών αφίξεων και άλλοτε με τη μορφή των 

τουριστικών εσόδων. Οι συγγραφείς αυτοί χρησιμοποίησαν τους 

ελέγχους συνολοκλήρωσης του Johansen και το υπόδειγμα διόρθωσης 

σφάλματος, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως υπάρχει σχέση 

συνολοκλήρωσης, δηλαδή κοινή τάση ή μακροχρόνια σχέση μεταξύ της 

τουριστικής ζήτησης και διαφόρων οικονομικών μεταβλητών αλλά και 

βραχυχρόνια σχέση. 
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Τέλος, σημαντική είναι και η έρευνα των Katafono and Gounder 

(2004), η οποία σχετίζεται με την παρούσα μελέτη. Στην έρευνα 

χρησιμοποιούνται οι έλεγχοι των Dickey-Fuller και των Phillips- Perron  

για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Το υπόδειγμα αποτελείται από τις 

αφίξεις τουριστών και τις δύο σημαντικότερες οικονομικές μεταβλητές 

που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, το εισόδημα και τις σχετικές 

τιμές. Οι μηχανισμοί της συνολοκλήρωσης και της διόρθωσης 

σφάλματος που χρησιμοποιήθηκαν απέδειξαν την ύπαρξη μακροχρόνιας 

αλλά και βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. 

 

2.4. Συμπεράσματα 
 

Παρότι δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το θέμα των παραγόντων 

που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη ζήτηση του τουρισμού, οι 

περισσότερες από τις εμπειρικές μελέτες της οικονομετρικής 

βιβλιογραφίας, απέδειξαν πως οι οικονομικοί παράγοντες αποτελούν 

τους καθοριστικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της τουριστικής 

ζήτησης και τις πιο χρησιμοποιούμενες μεταβλητές στα οικονομετρικά 

πρότυπα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος 
 

3.1. Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η ανάλυση του υποδείγματος και 

παρουσιάζεται η μαθηματική εξειδίκευση των μεταβλητών που 

συμμετέχουν στην έρευνα. 
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3.2.Ανάλυση του υποδείγματος 
 

Για να αναλύσουμε τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις, 

καθώς και τις αιτιακές  σχέσεις μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών 

(Α.Ε.Π. και Δ.Τ.Κ) και των τουριστικών αφίξεων στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιούμε ένα VAR υπόδειγμα. Ως επί το πλείστον τα μοντέλα 

VAR χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί κατά πόσο μία μεταβλητή και 

οι χρονικές υστερήσεις της έχουν πραγματική επεξηγηματική δύναμη 

πάνω σε μία άλλη (έλεγχος αιτιότητας κατά Granger) και για να γίνουν 

προβλέψεις που μπορούν να δώσουν αξιόπιστες ενδείξεις γύρω από τις 

σχέσεις εξάρτησης των εξεταζόμενων μεταβλητών. 

Στα μοντέλα VAR δε γίνεται η διάκριση των μεταβλητών σε 

ενδογενείς και εξωγενείς. Όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και 

προσδιορίζονται από το σύστημα. Επιπλέον καθώς τα μοντέλα αυτά 

επιτρέπουν στις μεταβλητές να εξαρτώνται από μία ή περισσότερες 

υστερήσεις τους είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα 

χαρακτηριστικά δεδομένων με αποτέλεσμα να  αποκτούν  πλουσιότερη 

δομή.  Έτσι πολλοί  συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα VAR είναι πιο 

ευέλικτα σε σχέση με τα άλλα μοντέλα. 

Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση της τουριστικής ζήτησης της Ελλάδας είναι το εξής: 

AAR= F(CPI, GDP) 

Όπου: 

AAR: Οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στην  Ελλάδα 

CPI: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) 

 GDP: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) 
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3.3. Εξειδίκευση του υποδείγματος 
 

Για την ανάλυση της σχέση των τουριστικών αφίξεων, του Δείκτη 

Τιμών καταναλωτή και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω ημιλογαριθμική συνάρτηση διότι όταν 

χρησιμοποιήθηκαν η γραμμική και η λογαριθμική μορφή, τα πρόσημα 

των συντελεστών των μεταβλητών δεν συμβάδιζαν με την οικονομική 

θεωρία: 

log (AARt) =β0 +β1* CPIt + β2* log(GDPt) + ut 

 

όπου: 

 

§ log (AARt): λογάριθμος των τουριστικών αφίξεων 

§ CPIt : Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

§ log(GDPt): λογάριθμος του ΑΕΠ 

§ ut : διαταρακτικός όρος 

3.3.1. Εκτίμηση του υποδείγματος 

 

Πίνακας 3.1: Εκτίμηση του υποδείγματος με τη μέθοδο OLS 
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3.3.1.1. Πρόσημα 
 

 Παρατηρώντας τα πρόσημα των συντελεστών της εκτιμημένης 

συνάρτησης παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις των μεταβλητών 

συμβαδίζουν με την οικονομική θεωρία. Ο αριθμός των αφίξεων των 

τουριστών στην Ελλάδα σχετίζεται θετικά με το ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ 

επαληθεύεται η αρνητική συσχέτιση του ΔΤΚ και του αριθμού των 

αφίξεων των τουριστών στην Ελλάδα. 

 

3.3.1.2. Έλεγχος συντελεστών παλινδρόμησης 
  

βο  Ho:   βο = 0 (μη στατιστικά σημαντικός) 

  Hα:   βο ≠ 0 (στατιστικά σημαντικός) 

 

β1  Ho΄:  β1 =0 (μη στατιστικά σημαντικός) 

  Hα΄:  β1 ≠ 0 (στατιστικά σημαντικός) 

 

β2  Ho΄΄: β2 =0 (μη στατιστικά σημαντικός) 

  Hα΄΄: β2 ≠ 0 (στατιστικά σημαντικός) 

 

 

 Όσον αφορά στη στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών,  

παρατηρούμε ότι το [prob] =[0.00] <0.05 για τον βο  όπως επίσης και για 

τον  β2. Συνεπώς, ισχύουν οι Hα και Hα΄΄, άρα ο συντελεστής της 

σταθεράς και του ΑΕΠ είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Παρατηρώντας τον συντελεστή β1 του ΔΤΚ, 

βλέπουμε ότι δεν είναι στατιστικά σημαντικός, διότι το [prob] =[0.31] 

οπότε ισχύει η Ho΄. 
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3.3.1.3. Συντελεστής Προσδιορισμού R2 
 

 Γενικά, ονομάζουμε συντελεστή προσδιορισμού R2 το ποσοστό της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την 

παλινδρόμηση. Λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1 και όσο η τιμή του 

πλησιάζει τη μονάδα τόσο καλύτερη είναι η ερμηνευτική ικανότητα του 

υποδείγματος. Αυτό δηλώνει ότι οι εκτιμηθείσες τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής πλησιάζουν τις πραγματικές τιμές της.  

 Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ο συντελεστής προσδιορισμού, όπως 

και ο προσαρμοσμένος,  έχουν την τιμή 0.97. Οι υψηλές τιμές των 

συντελεστών δείχνουν ότι  η εξαρτημένη μεταβλητή ερμηνεύει πολύ 

ικανοποιητικά τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το 97% της 

μεταβλητότητας ερμηνεύεται με το μοντέλο. 

 

3.3.1.4. Έλεγχος  F-STATISTIC ( WALD ) 
 

 Η F-statistic ελέγχει την υπόθεση ότι το σύνολο των μεταβλητών 

σε ένα υπόδειγμα εκτός του σταθερού όρου είναι στατιστικά ασήμαντοι. 

Οι υποθέσεις είναι οι παρακάτω: 

  

Ho:   β1 = β2 =0 (μη στατιστικά σημαντικοί) 

Hα:   β1, β2 ≠ 0   (στατιστικά σημαντικοί) 

 
 Η τιμή [Prob(F-Statistic)] = [0.00] <0.05, άρα ισχύει η Hα  και  οπότε οι 

συντελεστές της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικοί στο σύνολό τους. 
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3.3.1.5. Durbin-Watson 
 

 Μια από τις υποθέσεις τις γραμμής παλινδρόμησης είναι η 

ανεξαρτησία των τιμών του τυχαίου σφάλματος. Όταν αυτή η υπόθεση 

δεν ικανοποιείται τότε στην ανάλυση της παλινδρόμησης εμφανίζεται το 

πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. Ο συντελεστής DW ελέγχει την ύπαρξη ή 

όχι αυτοσυσχέτισης. Παίρνει τιμές από 0 έως 4 και όταν είναι κοντά στο 

2 σημαίνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης. Στο μοντέλο μας 

είναι ίσος με 0.603 οπότε βγάζουμε το συμπέρασμα πως υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση α’ τάξης. 

3.3.2. RESIDUAL TESTS 
 

3.3.2.1. Έλεγχος  Κανονικότητας ( Jarque – Bera) 
 

Ho:   τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά 

Hα:   τα κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά 

 

Πίνακας 3.2: Έλεγχος Jarque-Bera 
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 Παρατηρώντας το στατιστικό έλεγχο Jarque - Bera για την 

κανονικότητα των καταλοίπων βλέπουμε ότι το [prob]=[0.785] >0.05. 

Οπότε ισχύει η Ho και συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας και 

τα κατάλοιπα κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή.  

 

3.3.2.2.Έλεγχος ύπαρξης αυτοσυσχέτισης  (BREUSCH-GODFREY) 
α’ τάξης 

Ho:   δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης 

Hα:   υπάρχει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης 

 

 

Πίνακας 3.3:Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey α’ τάξης  

 

 Το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης παρουσιάζεται όταν ο 

διαταρακτικός όρος της περιόδου i σχετίζονται με το διαταρακτικό όρο 

οποιασδήποτε άλλης περιόδου j.  
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 Εκτελώντας τον έλεγχο Breusch-Godfrey για την αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων παρατηρούμε ότι το F-statistic = 30.49 και το [Prob] = 

[0.00] < 0,05 και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης 

τάξης. 

β’ τάξης 

 

Ho:   δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση β’ τάξης 

Hα:   υπάρχει αυτοσυσχέτιση β’ τάξης 

 

 

Πίνακας 3.4:Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey β’ τάξης  

 

 Παρατηρούμε ότι το F-statistic = 16.57 και το [Prob] = [0.00] < 

0,05 και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση δευτέρας τάξης. 
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3.3.2.3.Έλεγχος του White για Ετεροσκεδαστικότητα 
(Heteroskedasticity) 
 

 Μια άλλη υπόθεση της γραμμής παλινδρόμησης είναι ότι οι 

διαταρακτικοί όροι ut έχουν την ίδια διακύμανση η οποία είναι σταθερή 

για όλες τις τιμές του t. Αν η υπόθεση αυτή δεν ισχύει υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα στους διαταρακτικούς όρους. Ένας τρόπος ελέγχου 

για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας είναι ο έλεγχος του White. 
 

 

Πίνακας 3.5: Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας του White 

 

 Παρατηρούμε ότι F- statistic = 1.68 και το [Prob] = [0.171] > 0,05 

συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας. 

 

3.3.2.4. Έλεγχος για ύπαρξη φαινομένων Arch  
 

 Η διακύμανση των καταλοίπων ενδέχεται να μην οφείλεται σε 

κάποια από τις ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος, αλλά είναι 

πολύ πιθανόν να πηγάζει από τη συμπεριφορά των παρελθοντικών 
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καταλοίπων. Για την εξειδίκευση της συγκεκριμένης μορφής ο Engle 

(1982) εισήγαγε το υπόδειγμα αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκης 

ετεροσκεδαστικότητας. 

 Σε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης υπάρχει περίπτωση ο 

διαταρακτικός όρος να παρουσιάζει ετεροσκεδαστικότητα της μορφής 

ARCH. Για να ελέγξουμε την ύπαρξη τέτοιων φαινόμενων κάνουμε τον 

αντίστοιχο έλεγχο: 

 

α’ τάξης 

  

 

Πίνακας 3.6: Έλεγχος ARCH υποδείγματος α’ τάξης 
 Παρατηρούμε ότι η F-statistic = 29.04 και το [Prob] = [0.00] < 

0.05 οπότε συμπεραίνουμε  πως υπάρχει η διαδικασία ARCH α’ τάξης. 
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β’ τάξης 

 

 

Πίνακας 3.7: Έλεγχος ARCH υποδείγματος β’ τάξης 

 

 Παρατηρούμε ότι η F-statistic = 16.141 και το [Prob] = [0.00] < 

0.05 οπότε συμπεραίνουμε  πως υπάρχει η διαδικασία ARCH β’ τάξης. 

 

 

3.3.3. STABILITY TESTS 
 

3.3.3.1.Έλεγχος RAMSEY για τον σωστό καθορισμό του 
υποδείγματος 

  
 Με τον έλεγχο RAMSEY RESET διερευνάται αν στο υπόδειγμα 

έχουν  συμπεριληφθεί οι σπουδαιότερες ανεξάρτητες μεταβλητές και αν 

η  μαθηματική διατύπωση του υποδείγματος είναι σωστή. 
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Πίνακας 3.8: Έλεγχος Ramsey Reset  

 Η F-statistic = 51.19 και το [prob] = [0.00] < 0.05 οπότε φαίνεται 

πως η εξειδίκευση του υποδείγματος δεν είναι σωστή. 

 

3.3.3.2.CHOW BREAKPOINT TEST 
 Κάνοντας το διάγραμμα των κατάλοιπων παρατηρούμε ότι υπάρχει 

break point  το 1973. 

 

Πίνακας 3.9: Έλεγχος Chow Breakpoint 
 Εκτελώντας το τεστ παρατηρούμε ότι η F-statistic = 16.22 και το 

[Prob] = [0.00] < 0.05, άρα οι συντελεστές στα δύο υποδείγματα (1960-

1973, 1973-2008) δεν είναι σταθεροί. 
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3.3.3.3. CHOW FORECAST TEST 
 Χρησιμοποιώντας και πάλι το έτος 1973 εκτελούμε το τεστ. 

 

Πίνακας 3.10: Έλεγχος Chow Forecast 

 

 Παρατηρούμε ότι η F-statistic = 1.613 με [Prob] = [0.213] > 0.05,  

οπότε η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος είναι σωστή. 

3.3.3.4. Γραφική παράσταση CUSUM των καταλοίπων 

 

Διάγραμμα 3.1: Γραφική παράσταση  CUSUM των καταλοίπων 
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 Όπως φαίνεται από το διάγραμμα CUSUM των καταλοίπων η 

προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος είναι σχετικά καλή διότι όλο 

το διάγραμμα βρίσκεται εντός ορίων (ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές). 

 

 

 

Διάγραμμα 3.2: Γραφική παράσταση  CUSUM των τετραγωνισμένων καταλοίπων  

 

Από το διάγραμμα CUSUM των τετραγωνισμένων καταλοίπων, 

όπως και από το διάγραμμα CUSUM των απλών καταλοίπων, δείχνει ότι 

το υπόδειγμα έχει ικανότητα πρόβλεψης, καθώς όλο το  διάγραμμα των 

τετραγωνισμένων καταλοίπων είναι εντός ορίων(ανάμεσα στις κόκκινες 

γραμμές). 

 

3.4.Συμπεράσματα 

 
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η ανάλυση του υποδείγματος και 

παρουσιάστηκε η μαθηματική εξειδίκευση των μεταβλητών που 

συμμετέχουν στην έρευνα. Κατά την εξειδίκευση του υποδείγματος 

παρουσιάστηκε πρόβλημα αυτοσυσχέτισης. Όταν εκτιμήσαμε τη 

συνάρτηση με τη μέθοδο OLS, παρατηρήσαμε ότι ο συντελεστής 
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προσδιορισμού R2 είναι πολύ υψηλός και η τιμή του στατιστικού Durbin- 

Watson είναι πολύ χαμηλή,  R2 > Durbin- Watson (0.97> 0.603). Αυτό 

σημαίνει πως η συνάρτηση παρουσιάζει κίβδηλη παλινδρόμηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Περιγραφή και παρουσίαση των 
μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα 
 

4.1. Εισαγωγή 
 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή και παρουσίαση των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, για την καλύτερη κατανόησή τους.  

 

4.2. Παρουσίαση των μεταβλητών της έρευνας 
  

 Οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην έρευνα  χωρίζονται σε 

εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως εξαρτημένη μεταβλητή 

χρησιμοποιείται η εξής: 

AAR= Οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στην  Ελλάδα 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι παρακάτω:  

CPI=Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) 

GDP= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) 

Όσον αφορά στις τιμές του Δείκτη Τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) 

υπολογίζονται με τον τύπο Laspeyres θεωρώντας το έτος 2000 ως έτος 

βάσης με τιμή 100. 

Οι τιμές του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) 

παρουσιάζονται σε τιμές δολαρίου. 

Οι πηγές των δεδομένων περιλαμβάνουν τον ΕΟΤ, World 

Development Indicators database και  CIA World Factbook. 
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 Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας 

είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1960-2008. Ως επεξηγηματικές 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν μόνο το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και ο 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή γιατί αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της 

τουριστικής ζήτησης και συμπεριλαμβάνονται στην πληθώρα των 

ερευνών που διεξήχθηκαν. Επίσης, όσο λιγότερες είναι οι 

επεξηγηματικές μεταβλητές τόσο μεγαλύτεροι θα είναι και οι βαθμοί 

ελευθερίας, το οποίο είναι σημαντικό για την εκτίμηση της τουριστικής 

ζήτησης (Akis, 1998). 

 Από τα δεδομένα που εξετάζονται, κάποια είναι εκφρασμένα σε 

λογαρίθμους (Αφίξεις τουριστών και ΑΕΠ) και συμβολίζονται με το 

γράμμα L μπροστά από κάθε μεταβλητή, καθώς το μοντέλο αυτό παράγει 

καλύτερα εμπειρικά αποτελέσματα. 

 Στο Παράρτημα Α εμφανίζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία 

που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμά μας. 

  

4.3. Συμπεράσματα 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι μεταβλητές που θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα έρευνα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Στασιμότητα των μεταβλητών  
 

5.1.Εισαγωγή 
Οι χρονικές σειρές στις οποίες θα εφαρμόσουμε την ανάλυση της 

παλινδρόμησης πρέπει να είναι στάσιμες για να αποφύγουμε το 

πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης. Μια χρονική σειρά λέγεται 

στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από το μέσο, δηλαδή οι 
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τιμές που αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο 

μέσο (Ε(Yt) = μ), την ίδια διακύμανση (Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2) και η 

τιμή της συνδιακύμανσής της (Cov(Yt , Yt+κ) = E[(Yt - μ) (Yt+κ - μ)] = γκ ) 

μεταξύ δύο χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση 

μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα 

στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι από την πραγματική χρονική 

περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. Αν οι χρονικές αυτές σειρές 

δεν είναι στάσιμες τότε οι στατιστικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στα 

υποδείγματα των παλινδρομήσεων δίνουν αναξιόπιστα αποτελέσματα 

(Dritsakis, 2004b). 

Οι περισσότερες όμως χρονικές σειρές είναι μη στάσιμες. Άρα 

πριν εφαρμόσουμε την παλινδρόμηση σ’ αυτές τις χρονικές σειρές θα 

πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους για τη στασιμότητα των χρονικών 

αυτών σειρών. Τους ελέγχους της στασιμότητας μπορούμε να τους 

χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι 

έλεγχοι των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 

αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών. 

Στο κεφάλαιο 3, όταν εκτιμήσαμε τη συνάρτηση με τη μέθοδο 

OLS, παρατηρήσαμε ότι ο συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι πολύ 

υψηλός και η τιμή του στατιστικού Durbin- Watson είναι πολύ χαμηλή,  

R2 > Durbin- Watson (0.974901> 0.603447). Αυτό σημαίνει πως η 

συνάρτηση παρουσιάζει κίβδηλη παλινδρόμηση και αντιμετωπίζεται με 

τη στασιμότητα των χρονικών σειρών. 
 

5.2.Έλεγχος συντελεστών αυτοσυσχέτισης 
 

Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ονομάζεται η σχέση που υπάρχει 

μεταξύ του συντελεστή αυτοσυσχέτισης του δείγματος και του χρονικού 
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διαστήματος κ, ενώ συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης ονομάζεται η 

σχέση που υπάρχει μεταξύ του συντελεστή μερικής αυτοσυσχέτισης του 

δείγματος και του χρονικού διαστήματος κ (Χρήστου, 2002). 

Οι έλεγχοι που κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι : 

Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών 

όρων(λευκών θορύβων) ή δεν υπάρχει σειριακή συσχέτιση ή ρk= 0 

ή   χρονική σειρά είναι στάσιμη. 

Ηα: Δεν ισχύει η Ηο. 

 

Στις παραπάνω υποθέσεις ο συντελεστής ρk αναφέρεται στο 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης του πληθυσμού. Οι στατιστικοί δείκτες 

(στατιστικοί έλεγχοι) που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο του 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων (έλεγχος σημαντικότητας 

των συντελεστών αυτοσυσχέτισης) των παραπάνω υποθέσεων,  καθώς 

και για το διαγνωστικό έλεγχο καταλληλότητας ενός εκτιμημένου 

υποδείγματος είναι οι δείκτες των κριτηρίων Box–Pierce,  Ljung–Box, 

καθώς και ο έλεγχος του Bartlett. 

Οι έλεγχοι των συντελεστών αυτοσυσχέτισης και μερικής 

αυτοσυσχέτισης αφορούν τον έλεγχο μεμονωμένα κάθε συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης, καθώς και μερικής αυτοσυσχέτισης. Όταν όμως 

θέλουμε να ελέγξουμε από κοινού όλους τους συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης τότε χρησιμοποιούμε τα 

στατιστικά κριτήρια των Box–Pierce(1970), Ljung–Box(1978), καθώς 

και τον έλεγχο του Bartlett(1946). 

Στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης 

παρατηρούμε τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης. Αν ξεκινούν από πολύ 

υψηλές τιμές και φθίνουν πολύ αργά, τότε οι αντίστοιχες μεταβλητές δεν 

είναι στάσιμες. 
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Στη συνέχεια παραθέτουμε τις γραφικές παραστάσεις των 

συντελεστών αυτοσυσχέτισης των μεταβλητών του υποδείγματος στα 

επίπεδά τους και στις πρώτες διαφορές τους. 

Οι γραφικές παραστάσεις των συντελεστών αυτοσυσχέτισης των 

μεταβλητών του υποδείγματος στα επίπεδά τους είναι οι εξής: 

 
Διάγραμμα 5.1: Κορελόγραμμα LAAR 

 

Διάγραμμα 5.2: Κορελόγραμμα LGDP 
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Διάγραμμα 5.3: Κορελόγραμμα CPI 

 

 

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων 5.1, 5.2 και 5.3 

συμπεραίνουμε ότι:  

Ø Σύμφωνα με το τεστ του Bartlett, επειδή κάποια 

ιστογράμματα φεύγουν έξω από τις διακεκομμένες γραμμές, 

οι μεταβλητές μου δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους. 

Ø Επειδή τα probabilities στο στατιστικό του Box- Pierce για 

όλους τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι μικρότερα 

του 5%, οι μεταβλητές μου δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά 

τους. 

 

Οι γραφικές παραστάσεις των συντελεστών αυτοσυσχέτισης των 

μεταβλητών του υποδείγματος στις πρώτες διαφορές  είναι οι εξής: 
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Διάγραμμα 5.4: Κορελόγραμμα  D(LAAR) 

 

 

Σύμφωνα με το τεστ του Bartlett, επειδή όλα τα ιστογράμματα 

είναι ανάμεσα στις διακεκομμένες γραμμές, η μεταβλητή LAAR είναι 

στάσιμη στις πρώτες διαφορές. 

Επειδή τα probabilities στο στατιστικό του Box- Pierce για όλους 

τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι μεγαλύτερα του 5%, η 

μεταβλητή LAAR είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές. 
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Διάγραμμα 5.5: Κορελόγραμμα D(LGDP) 

 

 
Διάγραμμα 5.6: Κορελόγραμμα D(CPI) 
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Από την ανάλυση των διαγραμμάτων 5.5 και 5.6 συμπεραίνουμε 

ότι:  

Ø Σύμφωνα με το τεστ του Bartlett, επειδή κάποια 

ιστογράμματα φεύγουν έξω από τις διακεκομμένες γραμμές, 

οι μεταβλητές CPI και LGDP δεν είναι στάσιμες στις πρώτες 

διαφορές. 

Ø Επειδή τα probabilities στο στατιστικό του Box- Pierce 

σχεδόν για όλους τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι 

μικρότερα του 5%, οι μεταβλητές CPI και LGDP δεν είναι 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές. 
 

5.3.Έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας 
 

Επειδή ο έλεγχος που παρουσιάσαμε παραπάνω δεν είναι πάντα 

αξιόπιστος, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τη διαδικασία των μοναδιαίων 

ριζών. Με τον όρο μοναδιαία ρίζα στις μακροοικονομικές σειρές 

εννοούμε ότι κάποια ρίζα του πολυωνύμου f(x) = 1 - ρ1x - ρ2x2 - ρ3x3 - 

..........- ρnxn = 0 ισούται με τη μονάδα, βρίσκεται δηλαδή πάνω στο 

μοναδιαίο κύκλο. Στη διαδικασία αυτή έχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

 
Ηο: |ρ| = 1 ή δ2=0       η διαδικασία Yt είναι μη στάσιμη (υπάρχει 

μοναδιαία ρίζα). 

 

Ηα: |ρ| < 1 ή δ2<0       η διαδικασία Yt είναι στάσιμη (δεν υπάρχει 

μοναδιαία ρίζα). 

 

όπου δ2=ρ-1 

  

 Οι πιο συνήθεις έλεγχοι για την εξέταση της μοναδιαίας ρίζας είναι 

ο έλεγχος τωv των Dickey-Fuller (DF), Phillips-Perron (PP).  
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5.3.1. Έλεγχος των Dickey-Fuller (DF) 
 

 Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη στασιμότητα στα επίπεδα της 

κάθε μεταβλητής και να την μετατρέψουμε σε στάσιμη σε περίπτωση που 

δεν είναι παίρνουμε τις πρώτες διαφορές. Ο έλεγχος Dickey-Fuller 

εξετάζει τη συνθήκη κατά την οποία μια διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα 

και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση της ρίζας 

αυτής. Αν το πρόβλημα της στασιμότητας δεν διορθώνεται με τις πρώτες 

διαφορές παίρνουμε τις δεύτερες διαφορές τους, για να ελέγξουμε τις 

πρώτες. Το υπόδειγμα που εξετάζουμε είναι της μορφής: 

ΔΧt=δ2Χt-1 + εt 

που είναι ένα υπόδειγμα τυχαίου περίπατου όπου Χt  το επίπεδο τιμών της 

σειράς και εt  μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. 

 Αν στο παραπάνω υπόδειγμα προσθέσουμε και το σταθερό όρο δ0, 

η αρχική εξίσωση παίρνει τη μορφή:  

ΔΧt= δ0 +δ2Χt-1 + εt 

δηλαδή η χρονική σειρά συμπεριφέρεται σαν ένα υπόδειγμα τυχαίου 

περίπατου με περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση. 

 Τέλος, αν προσθέσουμε μια ερμηνευτική μεταβλητή t που 

περιγράφει τη χρονική τάση, η αρχική εξίσωση θα πάρει τη μορφή: 

ΔΧt= δ0 + δ1 t+δ2Χt-1 + εt 

όπου η χρονική σειρά τώρα είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση 

γύρω από μια στοχαστική και προσδιοριστική τάση. 

 Και στις τρεις αυτές μορφές εξισώσεων η μηδενική υπόθεση H0 

απορρίπτεται αν το στατιστικό t-student του συντελεστή δ2 είναι 

μικρότερο από τις κριτικές τιμές του Mackinnon των πινάκων Dickey-

Fuller (1979) (Dritsakis, 2004c). 

 Στον έλεγχο όμως του απλού Dickey-Fuller και στα τρία 

υποδείγματα που παρουσιάσαμε παραπάνω, υποθέτουμε πως ο 
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διαταρακτικός εt  όρος  είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Αν 

ο όρος αυτός δεν είναι ανεξάρτητος, λόγω πιθανών συσχετίσεων στη 

χρονική σειρά, χρησιμοποιούμε τον επαυξημένο έλεγχο  Dickey-Fuller 

(ADF), ο οποίος είναι τροποποιημένος έλεγχος DF. Η μόνη τροποποίηση 

σε σχέση με τον απλό έλεγχο των Dickey-Fuller είναι η εισαγωγή των 

χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής και στις τρεις 

μορφές του υποδείγματος κάθε μεταβλητής που χρησιμοποιήσαμε στον 

απλό Dickey-Fuller, οι οποίες διορθώνουν την αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων  (Dritsakis, 2004d). 

 Οι γενικές εξισώσει που χρησιμοποιούνται στον ADF έχουν τη 

μορφή: 

 

 

Υπόδειγμα χωρίς σταθερό όρο και χωρίς τάση 

ΔΧt=δ2Χt-1 + 
1

i t i
i

ρ

β −
=

∆Χ∑  εt 

 

Υπόδειγμα με σταθερό όρο και χωρίς τάση 

ΔΧt= δ0 +δ2Χt-1 + 
1

i t i
i

ρ

β −
=

∆Χ∑  εt 

 

Υπόδειγμα με σταθερό όρο και με τάση 

ΔΧt= δ0 + δ1 t + δ2Χt-1 + 
1

i t i
i

ρ

β −
=

∆Χ∑  εt 

 

 Παρατηρούμε πως αν ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων είναι 

μηδέν, τότε οι μορφές αυτές είναι οι ίδιες με τις μορφές του απλού 

ελέγχου Dickey-Fuller. Επομένως ελέγχουμε τις τρεις αυτές μορφές και 

προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο αριθμό των χρονικών 

υστερήσεων ώστε να μην υπάρχουν αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα. Οι 



 59 

υποθέσεις του επαυξημένου ελέγχου των Dickey-Fuller είναι ίδιες με 

αυτές του απλού ελέγχου. Για τον έλεγχο της αυτοσυσχετίσεως των 

καταλοίπων χρησιμοποιείται ο έλεγχος των πολλαπλασιαστών του 

Lagrange (LM). Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού των 

χρονικών υστερήσεων χρησιμοποιούνται τα κριτήρια πληροφορίας του 

Akaike (AIC, 1973) ή του Schwartz (SCH, 1978). 

 Αρχικά τρέχουμε το υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις 

μορφές. Κατόπιν ελέγχουμε τη στασιμότητα των συναρτήσεων με τις 

κρίσιμες τιμές του Mackinnon στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές 

τους. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αν τα κατάλοιπα παρουσιάζουν 

αυτοσυσχέτιση και σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση ελέγχουμε τις τιμές των Akaike και Schwartz. Οι 

ελάχιστες τιμές των κριτηρίων  Akaike και Schwartz δίνουν την 

καταλληλότερη μορφή της συνάρτησης.  
 

 

5.3.1.1. Η μεταβλητή LAAR 
 

 Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Dickey-Fuller και τον έλεγχο 

του επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή LAAR παίρνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

 
Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF 3,173     -5,080     
Level 1% -2,614     -2,615     
 Level 5% -1,947    -1,947     
 Level 10% -1,612     -1,612     

LM(1)         
[Prob] 

1,221      
[0.274]     

1,454 
[0.234]     

AIK -1,180     -1,112     

1 

SCH -1,141     -1,073     
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DF/ADF  -3,797     -5,881     
Level 1% -3,574     -3,577     
 Level 5% -2,923     -2,925     
 Level 10% -2,599     -2,600     

LM(1)         
[Prob] 

0,061           
[0,804]     

0,339    
[0.562]     

AIK -1,442     -1,195     

2 

SCH -1,364     -1,117     
DF/ADF -1,325     -7,107     

Level 1% -4,161     -4,165     
 Level 5% -3,506     -3,508     
 Level 10% -3,183     -3,184     

LM(1)         
[Prob] 

0,095     
[0,759]     

1,697 
[0,199]     

AIK -1,401     -1,347     

3 

SCH -1,284     -1,229     
 

Πίνακας 5.1 : Έλεγχος DF/ADF για LAAR 

 

  

 Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 5.1 υποδεικνύουν ότι η 

μεταβλητή LAAR στα επίπεδά της στις δύο μορφές των εξισώσεων 

DF/ADF (1η και 3η ) δεν είναι στάσιμη (δηλ. υπάρχει μοναδιαία ρίζα) και 

ότι η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της 

μεταβλητής LAAR καθώς το στατιστικό t-statistic του συντελεστή δ2 

είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon. 

 Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων του Akaike και Schwartz (AIK= 

-1.347, SCH=-1.229) δίνουν την καλύτερη μορφή της εξίσωσης με μηδέν 

χρονικές υστερήσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερά και τάση, 

δηλαδή στοχαστική και προσδιοριστική τάση, απουσία αυτοσυσχέτισης 

στα κατάλοιπά της ([Prob]=[0.199] είναι μεγαλύτερο από 1%, 5% και 

10%) και στασιμότητα για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (t-

stat= -7.107 < -4.165, t-stat = -7.107  < -3.508, t-stat = -7.107  < -3.184  

αντίστοιχα). 

 Επομένως η μεταβλητή LAAR είναι στάσιμη στην πρώτη της 

διαφορά με την εξής μορφή εξίσωσης: 
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2
0 1 2 1t tLAAR t LAARδ δ δ −∆ = + + ∆  

 

5.3.1.2. Η μεταβλητή LGDP 
 

 Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Dickey-Fuller και τον έλεγχο 

του επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή LGDP παίρνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

 
Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF   2,109   -2,748     
Level 1%   -2,615   -2,615     
 Level 5%   -1,947   -1,947     
 Level 10%   -1,612   -1,612     

LM(1)         
[Prob]   

1,420 
[0,239]   

3,391 
[0,072]     

AIK   -2,524   -2,472     

1 

SCH   -2,445   -2,433     
DF/ADF   -2,478   -3,629     

Level 1%   -3,577   -3,577     
 Level 5%   -2,925   -2,925     
 Level 10%   -2,600   -2,600     

LM(1)         
[Prob]   

0,754 
[0,389]   

1,283 
[0,263]     

AIK   -2,623   -2,535     

2 

SCH   -2,505   -2,457     
DF/ADF   -0,786   -4,461     

Level 1%   -4,165   -4,165     
 Level 5%   -3,508   -3,508     
 Level 10%   -3,184   -3,184     

LM(1)         
[Prob]   

0,783 
[0,381]   

0,354 
[0,554]     

AIK   -2,581   -2,609     

3 

SCH   -2,424   -2,491     
 

Πίνακας 5.2 : Έλεγχος DF/ADF για LGDP 

 

 Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 5.2 υποδεικνύουν ότι η 

μεταβλητή LGDP στα επίπεδά της και στις τρεις μορφές των εξισώσεων 
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DF/ADF δεν είναι στάσιμη (δηλ. υπάρχει μοναδιαία ρίζα) και ότι  η 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της 

μεταβλητής LGDP καθώς το στατιστικό t-statistic του συντελεστή δ2 

είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon. 

 Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων του Akaike και Schwartz (AIK= 

-2.609, SCH=-2.491) δίνουν την καλύτερη μορφή της εξίσωσης με μηδέν 

χρονικές υστερήσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερά και τάση, 

δηλαδή στοχαστική και προσδιοριστική τάση, απουσία αυτοσυσχέτισης 

στα κατάλοιπά της ([Prob]=[0.554] είναι μεγαλύτερο από 1%, 5% και 

10%) και στασιμότητα για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (t-

stat = -4,461< -4.165,  t-stat = -4,461 < -3.508, t-stat = -4,461< -3.184  

αντίστοιχα). 

 Επομένως η μεταβλητή LGDP είναι στάσιμη στην πρώτη της 

διαφορά με την εξής μορφή εξίσωσης: 
2

0 1 2 1t tLGDP t GDPδ δ δ −∆ = + + ∆  

 

5.3.1.3. Η μεταβλητή CPI 
 

 Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Dickey-Fuller και τον έλεγχο 

του επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή CPI παίρνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

 
Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF   -1,213   -1,902     
Level 1%   -2,615   -2,615     
 Level 5%   -1,947   -1,947     
 Level 10%   -1,612   -1,612     

LM(1)         
[Prob]   

3,019  
[0,089]   

2,022 
[0,161]     

AIK   3,253   3,243     

1 

SCH   3,332   3,282     
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DF/ADF     -2,276 -1,868     
Level 1%     -3,581 -3,577     
 Level 5%     -2,926 -2,925     
 Level 10%     -2,601 -2,600     

LM(1)         
[Prob]     

0,728 
[0,398] 

1,995 
[0,164]     

AIK     3,235 3,285     

2 

SCH     3,394 3,364     
DF/ADF   -1,464   -2,130     

Level 1%   -4,165   -4,165     
 Level 5%   -3,508   -3,508     
 Level 10%   -3,184   -3,184     

LM(1)         
[Prob]   

4,654 
[0,036]   

2,008 
[0,163]     

AIK   3,294   3,300     

3 

SCH   3,451   3,418     
 

Πίνακας 5.3 : Έλεγχος DF/ADF για CPI 

 

 Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 5.3 υποδεικνύουν ότι η 

μεταβλητή CPI στα επίπεδά της και στις τρεις μορφές των εξισώσεων 

DF/ADF δεν είναι στάσιμη (δηλ. υπάρχει μοναδιαία ρίζα)  και ότι η 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της 

μεταβλητής CPI  μόνο στη 1η μορφή εξίσωσης για επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, καθώς το στατιστικό t-statistic του συντελεστή δ2 

είναι μικρότερο από την κρίσιμη τιμή του MacKinnon. Σε αυτή την 

μορφή η μεταβλητή CPI δεν είναι στάσιμη για επίπεδο σημαντικότητας 

1% και 5% διότι το στατιστικό t-statistic του συντελεστή δ2 είναι 

μεγαλύτερο από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon (t-stat = -1.902 > -

2.615,  t-stat = -1.902 >  -1.947 αντίστοιχα). .  

 Συνεπώς, η καλύτερη μορφή εξίσωσης είναι με μηδέν χρονικές 

υστερήσεις, χωρίς σταθερά και τάση, χωρίς να υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

στα κατάλοιπά της ([Prob]=[0.161] είναι μεγαλύτερο από 1%, 5% και 

10%) και στασιμότητα για επίπεδο σημαντικότητας 10% (t-student= - 

1.902 <-1.612). Οι τιμές των κριτηρίων του Akaike και Schwartz σε αυτή 

την μορφή είναι AIK= 3.243 και SCH=3.282. 
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 Επομένως η μεταβλητή CPI είναι στάσιμη στην πρώτη της 

διαφορά με την εξής μορφή εξίσωσης: 

 
2

2 1t tCPI CPIδ −∆ =  

5.3.2.Έλεγχος των Phillips - Perron (PP) 
 

 Οι έλεγχοι Dickey-Fuller υποθέτουν ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν 

αυτοσυσχετίζονται και ότι έχουν σταθερή διακύμανση. Οι Phillips-Perron 

γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις για 

την κατανομή των διαταρακτικών όρων και υποθέτουν ότι ο 

διαταρακτικός όρος ut έχει μέσο το μηδέν (Χρήστου, 2002). Το 

στατιστικό των Phillips - Perron ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική 

κατανομή με το στατιστικό των  Dickey-Fuller, άρα για τον έλεγχο των 

Phillips – Perron ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές που ισχύουν 

στους ελέγχους των  Dickey-Fuller, αλλά τροποποιείται η t-κατανομή με 

τη βοήθεια μη παραμετρικών μεθόδων για να αντιμετωπιστεί μία πιθανή 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. Οι υποθέσεις των Phillips – Perron είναι 

ίδιες με αυτές του ελέγχου  Dickey-Fuller. Επομένως, τρέχουμε και πάλι 

το υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις μορφές που 

προαναφέραμε (Dritsakis, 2004e). 

 

5.3.2.1. Η μεταβλητή LAAR 
 

 Ο έλεγχος των Phillips – Perron για τη μεταβλητή LAAR δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 
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Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Στατιστικά Χωρίς 
σταθερά 
και τάση 

Σταθερά 
χωρίς τάση 

Σταθερά 
με τάση 

Χωρίς 
σταθερά 
και τάση 

Σταθερά 
χωρίς τάση 

Σταθερά 
με τάση 

PP 2,762 -5,207 -1,136 -5,079 -5,873 -9,953 
Level 1% -2,614 -3,574 -4,161 -2,615 -3,577 -4,165 
Level 5% -1,947 -2,923 -3,506 -1,947 -2,925 -3,508 

Level 10% -1,612 -2,599 -3,183 -1,612 -2,6 -3,184 
D-W statistic 1,64 2,072 2,088 2,112 2,019 2,033 
Bandwidth 3 7 8 3 1 12 

 

Πίνακας 5.4 : Έλεγχος PP για LAAR 

 

 Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 5.4 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

LAAR και στις τρεις μορφές των εξισώσεων, καθώς το στατιστικό t-

statistic του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%). 

Επιπλέον δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης, διότι οι τιμές του D-

W statistic βρίσκονται ανάμεσα στο διάστημα 1.8 2.2DW≤ ≤ . 

5.3.2.2. Η μεταβλητή LGDP 
 

 Ο έλεγχος των Phillips – Perron για τη μεταβλητή LGDP δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Στατιστικά Χωρίς 
σταθερά 
και τάση 

Σταθερά 
χωρίς 
τάση 

Σταθερά 
με τάση 

Χωρίς 
σταθερά 
και τάση 

Σταθερά 
χωρίς 
τάση 

Σταθερά 
με τάση 

PP 3,524 -3,085 -0,508 -2,576 -3,53 -4,464 
Level 1% -2,614 -3,574 -4,161 -2,615 -3,577 -4,165 
Level 5% -1,947 -2,923 -3,506 -1,947 -2,925 -3,508 

Level 10% -1,612 -2,599 -3,183 -1,612 -2,6 -3,184 
D-W statistic 0,868 1,169 1,237 2,394 2,175 2,04 
Bandwidth 4 3 2 3 1 3 

 

Πίνακας 5.5 : Έλεγχος PP για LGDP 
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 Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 5.5 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

LGDP, καθώς το στατιστικό t-statistic του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο 

από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) στη μορφή εξίσωσης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από σταθερά και τάση, δηλαδή στοχαστική και 

προσδιοριστική τάση και για 5% και 10% επίπεδο σημαντικότητας στις 

άλλες δύο μορφές. Επιπλέον δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης, 

διότι οι τιμή του D-W statistic=2.04 βρίσκεται ανάμεσα στο διάστημα 

1.8 2.2DW≤ ≤ . 

 

5.3.2.3. Η μεταβλητή CPI 
 

 Ο έλεγχος των Phillips – Perron για τη μεταβλητή CPI δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Στατιστικά Χωρίς 
σταθερά 
και τάση 

Σταθερά 
χωρίς 
τάση 

Σταθερά 
με τάση 

Χωρίς 
σταθερά 
και τάση 

Σταθερά 
χωρίς 
τάση 

Σταθερά 
με τάση 

PP -0,649 -1,289 -0,556 -1,855 -1,819 -2,085 
Level 1% -2,614 -3,574 -4,161 -2,615 -3,577 -4,165 
 Level 5% -1,947 -2,923 -3,506 -1,947 -2,925 -3,508 

 Level 10% -1,612 -2,599 -3,183 -1,612 -2,6 -3,184 
D-W statistic 0,317 0,32 0,384 2,346 2,346 2,34 
Bandwidth 5 5 5 2 2 2 

 

Πίνακας 5.6 : Έλεγχος PP για CPI 

 

 Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 5.6 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

CPI,  καθώς το στατιστικό t-statistic του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο 

από την κρίσιμη τιμή του MacKinnon για επίπεδο σημαντικότητας 10% 

στην 1η  μορφή εξίσωσης (χωρίς σταθερά και τάση). 
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5.3.4. Σύγκριση των ελέγχων μοναδιαίας ρίζα DF/ADF –PP 

 
Dickey-Fuller Phillips-Perron 

Επίπεδα 
σημαντικότητας 

Σταθερά 
χωρίς τάση 
[tδ2=-5,881 ] 

Σταθερά με τάση 
[tδ2=-7,107 ] 

Σταθερά 
χωρίς τάση 
[tδ2= -5,873] 

Σταθερά με τάση 
[tδ2=-9,953] 

1% -3,577 -4,165 -3,577 -4,165 
5% -2,925 -3,508 -2,925 -3,508 

10% -2,600 -3,184 -2,6 -3,184 
 

Πίνακας 5.7 : Συγκριτικός πίνακας ελέγχων DF/ADF  και  PP για LAAR 

 

Dickey-Fuller Phillips-Perron 

Επίπεδα 
σημαντικότητας 

Σταθερά 
χωρίς τάση 
[tδ2=-3,629 ] 

Σταθερά με τάση 
[tδ2=-4,461 ] 

Σταθερά 
χωρίς τάση 
[tδ2= -3,53] 

Σταθερά με τάση 
[tδ2=-4,464] 

1% -3,577 -4,165 -3,577 -4,165 
5% -2,925 -3,508 -2,925 -3,508 
10% -2,600 -3,184 -2,6 -3,184 

 

Πίνακας 5.8 : Συγκριτικός πίνακας ελέγχων DF/ADF  και  PP για LGDP 

 

Dickey-Fuller Phillips-Perron 

Επίπεδα 
σημαντικότητας 

Σταθερά 
χωρίς τάση 
[tδ2=-1,868 ] 

Σταθερά με τάση 
[tδ2=-2,130 ] 

Σταθερά 
χωρίς τάση 
[tδ2= -1,819] 

Σταθερά με τάση 
[tδ2=-2,085] 

1% -3,577 -4,165 -3,577 -4,165 
5% -2,925 -3,508 -2,925 -3,508 
10% -2,600 -3,184 -2,6 -3,184 

 

Πίνακας 5.9 : Συγκριτικός πίνακας ελέγχων DF/ADF  και  PP για CPI 

 

 Από τους πίνακες 5.7 και 5.8 διαπιστώνουμε ότι και οι δύο έλεγχοι 

(ADF/DF και PP) απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση. Επομένως οι 

χρονικές σειρές των αφίξεων τουριστών και του ΑΕΠ δεν παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα, δηλαδή είναι στάσιμες χρονικές σειρές. Από τον πίνακα 

5.9 διαπιστώνουμε ότι και οι δύο έλεγχοι απόδεχονται τη μηδενική 
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υπόθεση, επομένως η χρονική σειρά του ΔΤΚ παρουσιάζει μοναδιαία 

ρίζα, δηλαδή είναι μη στάσιμη χρονική σειρά σε αυτές τις δύο μορφές 

των εξισώσεων. Επίσης παρατηρούμε ότι οι κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon είναι  σχεδόν ίδιες με αυτές που παρουσιάζουν οι Phillips – 

Perron.  

 

 

 

5.4.Συμπεράσματα 
  

  Τα αποτελέσματα αυτού του κεφαλαίου μας δείχνουν ότι οι 

μεταβλητές του υποδείγματος μας είναι μη στάσιμες (παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα) στα επίπεδά τους, ενώ παίρνοντας τις πρώτες διαφορές 

τους μετατρέπονται σε στάσιμες χρονικές σειρές, γεγονός που αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συνολοκλήρωση (Μακροχρόνιες σχέσεις των 
μεταβλητών) 
 

6.1.Εισαγωγή 
 

 Στο κεφάλαιο 5 αποδείξαμε ότι όλες οι μεταβλητές της 

συνάρτησής μας είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους είναι δηλαδή 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης I(1). Το γεγονός ότι είναι ολοκληρωμένες 

ίδιας τάξης αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την ανεύρεση της 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας. 
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 Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία των Engel – Granger (1987), 

ελέγχεται αν οι μεταβλητές του υποδείγματος μας συνολοκληρώνονται, 

αν δηλαδή υπάρχει μια σταθερή μακροπρόθεσμη γραμμική σχέση μεταξύ 

τους. 

 

 

 

 

6.2.Υποδείγματα συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο των Engel –Granger 
 

 Ένα σύνολο χρονικών σειρών είναι συνολοκληρωμένο εάν οι 

σειρές είναι ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως και υπάρχει ένας γραμμικός 

συνδυασμός των χρονικών αυτών σειρών, που να είναι ολοκληρωμένος 

μιας τάξης μικρότερης. 

 Επομένως, όταν διαπιστωθεί ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι 

ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως εκτελείται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης. Η 

πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον έλεγχο αυτό είναι των Engle-Granger 

(1987), η οποία ονομάζεται και μέθοδος συνολοκλήρωσης βάσει των 

καταλοίπων, επειδή βασίζεται στον έλεγχο στασιμότητας των 

καταλοίπων (Dritsakis, 2004f).  

 Για την προσέγγιση των Engle- Granger έχουμε τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

 

Ηο:  Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή δεν υπάρχει   

 συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 

Ηα: Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή υπάρχει   

 συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 
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 Η μηδενική υπόθεση Ηο απορρίπτεται αν το στατιστικό t-stat του 

συντελεστή δ2 των καταλοίπων για κάθε εξίσωση είναι μικρότερο από τις 

κρίσιμες τιμές του MacKinnon (1991). 

 Αρχικά εκτιμάμε τις εξισώσεις της εξαρτημένης μεταβλητής με 

κάθε μία ανεξάρτητη μεταβλητή μέσω της μεθόδου ελαχίστων 

τετραγώνων. Έπειτα αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα και εφαρμόζουμε τον 

έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδά τους για την αποδοχή της 

καλύτερης μορφής της συνάρτησης των καταλοίπων. Κατόπιν, ελέγχουμε 

τη στασιμότητα των καταλοίπων και καταλήγουμε σε συμπέρασμα 

σχετικά με τη συνολοκλήρωση σύμφωνα πάντα με τις υποθέσεις της 

μεθοδολογίας των Engle- Granger. 

Επομένως στα κατάλοιπα που είχαν προκύψει από την εκτίμηση 

της συνάρτησης  LAARt =β0 +β1* CPIt + β2* LGDPt + ut  με τη μέθοδο 

OLS, εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών για 

στασιμότητα των καταλοίπων. Επειδή, οι μεταβλητές του υποδείγματος 

είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, τα κατάλοιπα πρέπει να είναι 

ολοκληρωμένα μιας τάξης μικρότερης, δηλαδή στα επίπεδα. 

Η μορφή εξίσωσης, η οποία ελέγχεται είναι η 1η , δηλαδή χωρίς 

σταθερό όρο και χρονική τάση, παίρνοντας τις πρώτες διαφορές: 

2 1
1

t t t i t
i i

U U U e
ρ

δ β− −
=

∆ = + ∆ +∑  

όπου  i=1,2,…….,ρ ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. 

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαμβάνει σταθερό όρο διότι τα 

κατάλοιπα που προκύπτουν από τη μέθοδο OLS είναι γύρω από το 

μηδέν. 
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6.3.Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης 

 
 Η μέθοδος ελέγχου της στασιμότητας των καταλοίπων δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 
Επίπεδα 

Υστερήσεις Μορφή Στατιστικά 
ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF -3,270     
Level 1% -2,614     
 Level 5% -1,947    
 Level 10% -1,612     

DW-statistic 1,673     
AIK -1,552     

1 

SCH -1,513     

Πίνακας 6.1: Έλεγχος DF/ADF για την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα 
 

 

 Από τον πίνακα 6.1 διαπιστώνουμε ότι η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται στα επίπεδα των καταλοίπων, δηλαδή τα κατάλοιπα είναι 

στάσιμα μηδενικής τάξεως για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5%, 

10%).  Η καλύτερη δομή της εξίσωσης έχει την μορφή: 

2 1t tU Uδ −∆ =  

 Επομένως, οι μεταβλητές του υποδείγματος μας (LAAR, LGDP, 

CPI) συνολοκληρώνονται, δηλαδή υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

τους. 

 

6.4.Συμπεράσματα 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό, αποδείξαμε πως υπάρχει σχέση 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματός μας, 

υπάρχει δηλαδή μια σταθερή μακροπρόθεσμη γραμμική σχέση μεταξύ 
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των αφίξεων τουριστών και των δύο οικονομικών μεταβλητών (ΑΕΠ και 

ΔΤΚ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος 
(βραχυχρόνιες σχέσεις των μεταβλητών) 
 

7.1.Εισαγωγή 
  

 Με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποδείξαμε πως οι μεταβλητές του υποδείγματός μας 

συνολοκληρώνονται, υπάρχει δηλαδή υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ τους. Βραχυχρόνια όμως οι μεταβλητές αυτές μπορεί να 

βρίσκονται σε ανισορροπία. Επομένως, στο σημείο αυτό χρησιμοποιούμε 

το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για να ερευνήσουμε και την περίπτωση 

βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Το σφάλμα ισορροπίας 

χρησιμοποιείται για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια 

περίοδο (Dritsakis, 2004g). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτήν τη 

συνένωση ονομάζεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος. 

  

7.2.Εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος 
 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση της 

μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου ονομάζεται μηχανισμός 

διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mechanism, ECM).  Η 

συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τις δύο περιόδους στο 

υπόδειγμά μας δίνεται από τη σχέση: 

 

1( , , )t t t t ttLAAR lagged LAAR LGDP CPI u eλ −∆ = ∆ ∆ ∆ + +  
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όπου: 

Δ : οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών 

1tu −   : το σφάλμα ισορροπίας που είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα από 

     τη συνολοκληρωμένη παλινδρόμηση  

λ         : ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής (-1< λ < 0) 

te        : ο λευκός θόρυβος 

 

 Αρχικά τρέχουμε την παλινδρόμηση, με τη μέθοδο OLS, με τις 

μεταβλητές LAAR, LGDP και CPI  στις πρώτες διαφορές και για 

τέσσερις χρονικές υστερήσεις και ελέγχεται το σύνολο των μεταβλητών 

για να διαπιστωθεί αν είναι στατιστικά σημαντικό. Ο όρος της διόρθωσης 

του σφάλματος (λ) πρέπει να είναι αρνητικός, ανάμεσα στο διάστημα 

(0,1) και στατιστικά σημαντικός. Μεταβλητές που δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές διαγράφονται από το υπόδειγμα και η διαδικασία αυτή 

συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί μια παλινδρόμηση με όλους τους 

συντελεστές στατιστικά σημαντικούς (Dritsakis, 2004g). 

 

7.3.Εμπειρικά αποτελέσματα υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος 
  

 Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία προέκυψε η καλύτερη 

μορφή του υποδείγματος διόρθωσης λαθών σύμφωνα με τον πίνακα 7.1. 

Αυτή η μορφή είναι η εξής: 
ΔLAARt=0,043092 + 0,320995ΔLAARt-1 - 0,020411 ΔLGDPt-1 + 0,013571 ΔCPIt-1  - 
0,339986mart-1 + et 
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Πίνακας 7.1: Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

 

 

7.4.Συμπεράσματα 
  

 Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι μεταβλητές του 

υποδείγματος βρίσκονται σε  βραχυχρόνια ισορροπία, καθώς ο όρος 

διόρθωσης του σφάλματος είναι αρνητικός (-0.339986), ανάμεσα στο 

διάστημα (0,1) και στατιστικά σημαντικός ([Prob]=[0.0619]  < 0.10) σε 

επίπεδο σημαντικότητας 10%. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι η 

αποκατάσταση της μακροχρόνιας ισορροπίας γίνεται κατά 33% 

(0.339986) κάθε χρόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολοκλήρωση και υποδείγματα 
διανυσματικών αυτοπαλινδορμήσεων (VAR υποδείγματα) 
 

8.1.Εισαγωγή 
 

 Η μέθοδος συνολοκλήρωσης των Engle–Granger, που 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 6, αναφέρεται σε μεθόδους της μίας 

εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων. Σε 

ένα υπόδειγμα με συνολοκληρωμένες μεταβλητές όμως είναι δυνατόν να 

υπάρχουν περισσότερες από μία σχέσεις συνολοκλήρωσης. Στο σημείο 

αυτό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας του 

Johansen (1988), η οποία αναφέρεται σε σύστημα εξισώσεων και 

στηρίζεται στη μεθοδολογία των VAR υποδειγμάτων, όπου μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το μέγιστο αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που 

μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του υποδείγματος που εξετάζουμε, 

πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε με τη μέθοδο των Engle-Granger 

(Dritsakis, 2004h). Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν ουσιαστικά το βαθμό 

συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. 

 

 

8.2.Η μεθοδολογία του Johansen και ο έλεγχος του βαθμού 
συνολοκλήρωσης 

 
 Η μεθοδολογία του Johansen στηρίζεται στη μεθοδολογία των 

υποδειγμάτων διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγματα). 

Το υπόδειγμα VAR είναι ένα σύστημα εξισώσεων όπου όλες οι 

μεταβλητές είναι ενδογενείς, χωρίς να γίνεται διάκριση των μεταβλητών 

σε εξωγενείς και ενδογενείς και καθεμία προσδιορίζεται ως συνάρτηση 
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των προηγούμενων τιμών όλων των υπόλοιπων μεταβλητών του 

συστήματος. Ένα υπόδειγμα VAR μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

1 1 2 2t tt tY AY uδ − −= +ΑΥ + +  

 

όπου 

Yt         : το διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών 

δ           : το διάνυσμα των σταθερών όρων 

Α1, Α2 : οι μήτρες των συντελεστών των ενδογενών μεταβλητών με  

      χρονικές υστερήσεις 

ut         : το διάνυσμα των καταλοίπων 

 

 Για τη ορθή εκτίμηση ενός VAR υποδείγματος θα πρέπει να 

ικανοποιούνται ορισμένες βασικές υποθέσεις. Όσον αφορά το διάνυσμα 

των καταλοίπων ενός VAR υποδείγματος, υποθέτουμε ότι έχει μέσο 

μηδέν και το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης χωριστά έχει σταθερή 

διακύμανση που οι τιμές του δεν αυτοσυσχετίζονται. Επίσης, υποθέτουμε 

ότι το VAR σύστημα είναι στάσιμο. Δηλαδή, το διάνυσμα των ενδογενών 

μεταβλητών έχει σταθερό όρο, σταθερή διακύμανση και οι μήτρες της 

συνδιακύμανσης μεταξύ Yt  και Yt+k εξαρτώνται μόνο από την απόσταση 

k μεταξύ των τιμών και όχι από το χρόνο. 

 Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων VAR θα πρέπει να 

γνωρίζουμε τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του 

VAR υποδείγματος. Αφού διαπιστωθεί ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές 

είναι ολοκληρωμένες ίδιας τάξης, βρίσκουμε την τάξη του 

αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού υποδείγματος (VAR) χρησιμοποιώντας 

τα κριτήρια πληροφορίας Akaike και Schwartz και τον έλεγχο του λόγου 

πιθανοφανειών (LR). 
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 Το επόμενο βήμα στην τεχνική του Johansen είναι η εύρεση του 

αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης r, δηλαδή το βαθμό 

συνολοκλήρωσης του υποδείγματος για τον οποίο ισχύει r < m όπου 

m=αριθμός των μεταβλητών του υποδείγματος. Ελέγχεται η μηδενική 

υπόθεση r =0 έναντι της εναλλακτικής r ≥ 1. Αν η μηδενική υπόθεση γίνει 

αποδεκτή τότε δεν υπάρχει συνολοκλήρωση, οπότε οι εξεταζόμενες 

μεταβλητές δεν εμφανίζουν μακροχρόνια ισορροπία. Αν απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση, ο έλεγχος συνεχίζεται με την εξέταση της υπόθεσης 

r=1 έναντι της r ≥ 2, και ούτω καθεξής, προκειμένου να βρεθεί ο ακριβής 

αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. 

 Ο έλεγχος του βαθμού συνολοκλήρωσης του υποδείγματος VAR 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια των στατιστικών ίχνους (trace) και της 

μέγιστης ιδιοτιμής (Max- Eigen).  Όταν το trace statistic και το Max-

Eigen statistic  είναι μεγαλύτερο από τις κρίσιμες τιμές του 5% και του 

1% , τότε αποδεχόμαστε την ανάλογη εναλλακτική υπόθεση.  

 

8.3.Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης 
 

 Όλες οι μεταβλητές του υποδείγματός μας είναι ολοκληρωμένες 

πρώτης τάξης Ι(1). Άρα μπορούν αυτές να συνολοκληρωθούν πάνω σε 

ένα αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα (VAR υπόδειγμα). Αρχικά 

επιλέγουμε την τάξη του VAR υποδείγματος, η οποία προκύπτει από τη 

σύγκριση των κριτηρίων Akaike, Schwartz  και του λόγου 

πιθανοφανειών (LR). Ο αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων 

σύμφωνα με τον Johansen θα είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

μεταβλητών. Στην περίπτωσή μας, το υπόδειγμά μας περιλαμβάνει τρεις 

μεταβλητές οπότε μπορούμε να έχουμε το πολύ δύο συνολοκληρωμένα 

διανύσματα.  
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Πίνακας 8.1: Έλεγχος για την τάξη του VAR υποδείγματος 
 

 Από τον πίνακα 8.1 διαπιστώνουμε ότι η τάξη του VAR 

υποδείγματος είναι ίση με 2  διότι και στα τρία κριτήρια που ελέγχουμε 

(Akaike, Schwartz  και λόγος πιθανοφανειών (LR)) το * βρίσκεται στις 2 

χρονικές υστερήσεις. 

 

 Στη συνέχεια πρέπει να δούμε αν τα VAR υποδείγματα έχουν 

πρόσημα σύμφωνα με τη θεωρία μας. Αν κάποιο δεν συμφωνεί με τα 

πρόσημα δεν το κρατάμε.  

 
 LAAR LGDP CPI 

LAAR(-1)  0.898543  0.224556  2.120147 

  (0.16853)  (0.07588)  (1.60017) 

 [ 5.33171] [ 2.95923] [ 1.32495] 

    

LAAR(-2) -0.076148  0.101313  1.772066 

  (0.19335)  (0.08706)  (1.83589) 

 [-0.39383] [ 1.16370] [ 0.96524] 

    

LGDP(-1) -0.180885  0.926623 -7.743121 

  (0.35064)  (0.15788)  (3.32931) 

 [-0.51587] [ 5.86906] [-2.32574] 

    

LGDP(-2)  0.288961 -0.266911  4.096463 

  (0.27760)  (0.12500)  (2.63581) 
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Πίνακας 8.2: Έλεγχος για τα πρόσημα των VAR υποδειγμάτων  
 
 Από τον πίνακα 8.2, παρατηρούμε ότι μόνο το 1ο VAR υπόδειγμα 

έχει πρόσημα σύμφωνα με τη θεωρία μας. Όποτε κρατάμε μόνο αυτό. 

 

 Για να βρούμε το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος VAR 

ελέγχουμε τις εξής υποθέσεις με τη βοήθεια των στατιστικών ίχνους 

(trace) και της μέγιστης ιδιοτιμής (Max- Eigen): 

 [ 1.04092] [-2.13537] [ 1.55416] 

    

CPI(-1)  0.009322 -0.004805  1.769785 

  (0.00951)  (0.00428)  (0.09026) 

 [ 0.98061] [-1.12259] [ 19.6067] 

    

CPI(-2) -0.010083  0.005828 -0.792518 

  (0.00998)  (0.00449)  (0.09475) 

 [-1.01043] [ 1.29717] [-8.36440] 

    

C  0.172701  3.338723  30.02286 

  (1.71653)  (0.77291)  (16.2985) 

 [ 0.10061] [ 4.31970] [ 1.84207] 

 R-squared  0.983641  0.997387  0.994561 

 Adj. R-squared  0.981188  0.996995  0.993745 

 Sum sq. resids  0.582960  0.118192  52.55670 

 S.E. equation  0.120723  0.054358  1.146262 

 F-statistic  400.8668  2544.378  1218.994 

 Log likelihood  36.46981  73.97131 -69.31612 

 Akaike AIC -1.254035 -2.849843  3.247494 

 Schwarz SC -0.978481 -2.574289  3.523048 

 Mean dependent  15.35539  24.40716  16.79553 

 S.D. dependent  0.880173  0.991562  14.49325 

 Determinant Residual 

Covariance 

 4.23E-05  

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  36.59076  

 Akaike Information Criteria -0.663436  

 Schwarz Criteria  0.163225  



 80 

 

 Ηο: δεν  υπάρχει  συνολοκληρωμένο διάνυσμα  

 Ηα: υπάρχει 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα  

  

 Αν επαληθευτεί η εναλλακτική  Hα τότε ελέγχουμε και τις εξής 

υποθέσεις: 

 Ηο: υπάρχει 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα  

 Ηα: υπάρχουν  2 συνολοκληρωμένο διανύσματα 

 

 

Πίνακας 8.3: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με το 

 στατιστικό της μέγιστης ιδιοτιμής 

 

 

 

Πίνακας 8.4: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με το  

στατιστικό του ίχνους 

 

 Από τους πίνακες 8.3 και 8.4, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα μόνο 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και 1%, το 

οποίο είναι το εξής: 



 81 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

LAAR 0.8985426116*LAAR 1 0.07614848665*LAAR 2  0.1808851147*LGDP 1  0.2889606015*LGDP 2   
0.00932215061*CPI 1  0.01008290963*CPI 2   0.1727010781

= − − − − − + − +

− − − +

 

8.4.Συμπεράσματα 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό αποδείξαμε με τη μεθοδολογία  Johansen ότι 

υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Συνεπώς, όπως αποδείξαμε και 

με τη μέθοδο Engel-Granger, υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ 

των μεταβλητών του υποδείγματός μας, υπάρχει δηλαδή μακροχρόνια 

σχέση μεταξύ των αφίξεων τουριστών και των δύο οικονομικών 

μεταβλητών (ΑΕΠ και ΔΤΚ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Σχέσεις αιτιότητας 

 

9.1.Εισαγωγή 
 
 Η ανακάλυψη και η διατύπωση αιτιωδών σχέσεων αποτελεί ένα από τα 

σημαντικά κεφάλαια της οικονομικής θεωρίας. Δύο ή περισσότερες μεταβλητές 

μπορεί να συσχετίζονται αλλά να μην υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ τους. Στην 

περίπτωση δύο μεταβλητών, λέγοντας πως η μεταβλητή Χ αιτιάται ή προκαλεί τη Υ, 

εννοούμε ότι οι μεταβολές στη Χ επιφέρουν μεταβολές και στην Υ. Οι μεταβλητές 

ενός υποδείγματος μπορούν να έχουν μονόδρομη σχέση αιτιότητας, αμφίδρομη ή να 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Καθώς τις περισσότερες φορές η κατεύθυνση της 

αιτιότητας δεν είναι γνωστή, έχουν προταθεί διάφοροι έλεγχοι για την εύρεσή της.  

 

9.2.Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 
 

 Ο πιο γνωστός έλεγχος αιτιότητας είναι αυτός που προτάθηκε από 

τον Granger (1969) και χρησιμοποιεί την έννοια των υποδειγμάτων VAR. 
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Έτσι, η διαδικασία ελέγχου για τον εντοπισμό της κατεύθυνσης της 

αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές Xt και Yt, βασίζεται στο υπόδειγμα 

VAR όπου: 

 

0
1 1

m m

t i t i i t i t
i i

Y a Y X uµ β− −
= =

= + + +∑ ∑  

 

0
1 1

m m

t i t i i t i t
i i

X Y X eϕ γ δ− −
= =

= + + +∑ ∑  

 

όπου   

m: το μήκος της υστέρησης 

  Στο παραπάνω υπόδειγμα υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της 

μεταβλητής Υ είναι συνάρτηση των προηγούμενων τιμών της καθώς και 

των προηγούμενων τιμών της μεταβλητής Χ και το ίδιο υποθέτουμε και 

για τη συμπεριφορά της μεταβλητής Χ (Χρήστου, 2002). 

 

 Οι υποθέσεις που ελέγχουμε είναι οι εξής: 

  

 Ηο: Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την 

        Υ  

 Ηα: Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Υ 

 

  

 

 Ηο: Η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την 

       Χ  

 Ηα: Η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Χ 
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9.3.Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των  μεταβλητών του υποδείγματος 

 
 Σε προηγούμενο κεφάλαιο αποδείξαμε την ύπαρξη θετικής σχέσης 

μεταξύ των τουριστικών αφίξεων και του ΑΕΠ και μια αρνητική σχέση 

μεταξύ των τουριστικών αφίξεων και του ΔΤΚ, αλλά αυτό δεν επιτρέπει 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατεύθυνση της αιτιότητας. 

Επομένως, στο σημείο αυτό χρησιμοποιούμε τον έλεγχο που προτάθηκε 

από τον Granger  για να εντοπίσουμε τη σχέση αιτιότητας μεταξύ των 

τριών αυτών μεταβλητών. Η τάξη του VAR υποδείγματος που προέκυψε 

από το κεφάλαιο 8 είναι 2.  

  

 

Πίνακας 9.1: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

 Στον πινάκα 9.1 παρουσιάζονται οι σχέσεις αιτιότητας που 

υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Από αυτόν 

προκύπτει ότι ανάμεσα στις αφίξεις τουριστών και στο ΑΕΠ υπάρχει 

ισχυρή μονόδρομη αιτιότητα σε επίπεδο 1%, 5% και 10%. Δηλαδή, η 

μεταβλητή των αφίξεων τουριστών αιτιάται τη μεταβλητή του ΑΕΠ. Οι 

υπόλοιπες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
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Διάγραμμα 9.1.: Σχέσεις αιτιότητας κατά Granger 

 

 

9.4.Συμπεράσματα 

 
 Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρήθηκε να απαντηθεί το ερώτημα κατά 

πόσο μία μεταβλητή αιτιάται μία άλλη ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αιτιότητας κατά 

Granger  έδειξαν πως δεν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των 

μεταβλητών του υποδείγματος παρά μόνο μία ισχυρή μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των τουριστικών αφίξεων και του ΑΕΠ. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συμπεράσματα 
 

 

10.1.Ανακεφαλαίωση και επιμέρους συμπεράσματα 
 

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί μια σημαντική οικονομική 

δραστηριότητα και κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σημαντικών 
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βιομηχανιών διεθνώς, παρουσιάζοντας ταχείς ρυθμούς αυξήσεως του 

κύκλου εργασιών του. Η συμβολή του στην άνοδο του εθνικού 

εισοδήματος, στην αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

πληρωμών με την σημαντική εισροή συναλλάγματος που επιφέρει, είναι 

αναμφισβήτητη. 

Η Ελλάδα ως μία κατεξοχήν τουριστική χώρα ήταν ανέκαθεν 

αντικείμενο μελέτης των ερευνητών. Η έντονη παρουσία της θάλασσας 

στον ελλαδικό χώρο με τα 16.000 χλμ. μήκους των ακτών, τα νησιωτικά 

συμπλέγματα, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, 

οι ιδιαιτερότητες της από τόπο σε τόπο, οι μοναδικοί αρχαιολογικοί 

χώροι και το πλούσιο ιστορικό παρελθόν που διαθέτει προσδίδουν στην 

χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του 

ελληνικού τουρισμού. Παρότι όμως την εθνική κληρονομιά της Ελλάδας 

δεν είναι αυτό που προσελκύει την πλειοψηφία των τουριστών. Οι 

περισσότεροι την διαλέγουν για τους κλιματολογικούς της παράγοντες 

(ήλιο και θάλασσα). 

Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ξεκίνησε μετά το Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζοντας μια συνεχόμενη αύξηση. Οι 

ανοδικοί αυτοί ρυθμοί όμως αναστράφηκαν αρκετές φορές λόγω 

ανακατατάξεων που επικράτησαν στον ελληνικό ή το διεθνή χώρο. Η 

χώρα όμως κατάφερνε να ξεπερνάει εύκολα την κάθε κρίση και να 

συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον τουρισμό. Μάλιστα μέχρι το 1990 

η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν ταχύτερη από ότι στην 

Ευρώπη και στον κόσμο. 

Μετά το 1990 όμως παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης 

των αφίξεων στην Ελλάδα, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή 

και παγκόσμια. Αυτό σηματοδοτεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πλέον 
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ένας ώριμος -με την έννοια του κύκλου ζωής προϊόντος - τουριστικός 

προορισμός, ο οποίος κινδυνεύει να εισέλθει σε περίοδο στασιμότητας 

που φυσικά θα ακολουθηθεί από πτωτική περίοδο, άγνωστης χρονικής 

διάρκειας, εκτός αν αντιδράσει δυναμικά. Επίσης οι αυξητικοί αριθμοί 

αφίξεων τουριστών δεν συνοδεύονται και από την ανάλογη αύξηση των 

τουριστικών εσόδων, καθώς το τουριστικό προϊόν της χώρας είναι 

εύκολα ανταγωνίσιμο από άλλες Μεσογειακές χώρες και δεν έχει ισχυρά 

χαρακτηριστικά μοναδικότητας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 

προσέφεραν στην Ελλάδα μια μοναδικότητα μέσω της φήμης που 

δημιούργησαν αλλά και των έργων υποδομής που συνόδευσαν τους 

αγώνες. Ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που 

αποκόμισε πολλά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κάλυψη των 

αγώνων από τα ΜΜΕ πρόβαλε με μοναδικό τρόπο την χώρα 

παγκοσμίως. Όμως η υψηλή αναγνωρισιμότητα δεν διαρκεί επ' άπειρον 

αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Η επιτυχία των αγώνων θα εξαρτηθεί από 

την εφαρμοζόμενη τουριστική πολιτική με την αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και υποδομών για 

πολλαπλές χρήσεις, με την βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών και με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 

των τιμών. 

Ο ελληνικός τουρισμός όμως χαρακτηρίζεται από έντονη 

εποχικότητα, το πρόβλημα της οποίας είναι τόσο παλιό όσο και ο 

ελληνικός τουρισμός. Η εποχικότητα της Ελλάδος είναι μία από τις 

μεγαλύτερες της Ευρώπης και η μεγαλύτερη στις χώρες της Μεσογείου 

και παρατηρείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ως αρχή της 

τουριστικής περιόδου θεωρείται ο Απρίλιος και ως τέλος ο Οκτώβριος, 

ενώ κατά το υπόλοιπο πεντάμηνο (Νοέμβριο έως Μάρτιο) η τουριστική 

κίνηση είναι ελάχιστη. Οι όποιες προσπάθειες άμβλυνσης της 

εποχικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είχαν αποτέλεσμα είτε 
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διότι δεν είχαν συνέπεια και συνέχεια είτε διότι δεν βασίστηκαν στην 

διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του προϊόντος (οφείλεται κυρίως στην 

υστέρηση της χώρας μας σε ειδικές τουριστικές υποδομές). Το πρόβλημα 

αν μη τι άλλο σηματοδοτεί τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν υπό 

την προϋπόθεση ότι οι τουριστικές αρχές στην Ελλάδα θα προχωρήσουν 

στις αναγκαίες επενδύσεις για ειδική τουριστική υποδομή και 

αποτελεσματικά προγράμματα προώθησης όπως διαφημιστικές 

εκστρατείες για εκτός αιχμής εποχές και ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. 

Παρά τα όσα προβλήματα όμως αντιμετωπίζει ο ελληνικός 

τουρισμός, αποτελεί αναμφισβήτητα έναν τομέα κλειδί για την ελληνική 

οικονομία. Ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό 

κλάδο της ελληνικής οικονομίας με δυναμική εξέλιξη την ίδια στιγμή 

άλλοι κλάδοι εμφανίζουν στασιμότητα ή μείωση της δραστηριότητάς 

τους. Επίσης συμβάλλει ουσιαστικά στην γενική οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας και τα έσοδά του αντιπροσωπεύουν υψηλό/ποσοστό του 

ΑΕΠ, υψηλότερο από εκείνο πολλών βασικών κλάδων της εθνικής 

οικονομίας. Με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 

συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, με την εκτέλεση έργων 

υποδομής και λοιπών επενδύσεων, την αύξηση των εισοδημάτων και την 

άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της, 

συμβάλλει σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην συνεχή 

αύξηση του πληθυσμού των τουριστικών νομών ιδιαίτερα μετά το 1970.  

 

10.2.Γενικά συμπεράσματα 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα του ελληνικού 

τουρισμού για την οικονομία της χώρας, η παρούσα εργασία έχει ως 
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στόχο να ερευνήσει τους οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης. Η 

σχέση αυτή μεταξύ των τουριστικών αφίξεων σε μια χώρα και 

οικονομικών παραγόντων, όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και ο 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, έχει θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική και έχει 

υποβληθεί σε αρκετές έρευνες από πολλούς μελετητές. Αν και είναι 

γνωστό πως πολλές μακροοικονομικές σειρές δεν είναι στάσιμες, οι 

περισσότερες δημοσιευμένες έρευνες έχουν εκτιμήσει στατικά μοντέλα 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, από την οποία 

προκύπτουν αβάσιμα και παραπλανητικά συμπεράσματα, που 

συνδέονται με την κίβδηλη παλινδρόμηση. Η παρούσα μελέτη εξετάζει 

την τουριστική ζήτηση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας τις τουριστικές 

αφίξεις στην Ελλάδα για την περίοδο 1960-2008.  

Για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε αρχικά ο έλεγχος της στασιμότητας με τον έλεγχο 

των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης αλλά και με την μέθοδο για την 

εύρεση μοναδιαίας ρίζας μέσω του απλού και επαυξημένου ελέγχου των 

Dickey-Fuller και των Phillips-Perron. 

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων των συναρτήσεων 

αυτοσυσχέτισης παρατηρήσαμε ότι οι μεταβλητές του υποδείγματος δεν 

είναι στάσιμες. Με τον απλό και επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller 

και των Phillips- Perron καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα, ενώ 

παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών επιτεύχθηκε η 

στασιμότητα. Επομένως οι μεταβλητές των τουριστικών αφίξεων, του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης. 

Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης μέσω του ελέγχου Engle-Granger 

για τη στασιμότητα των καταλοίπων των μεταβλητών που ακολούθησε, 

απέδειξε την σχέση συνολοκλήρωσης και επομένως μακροχρόνιας 
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σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Στη συνέχεια το υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών, από το οποίο προέκυψε πως οι 

μεταβλητές βρίσκονται σε βραχυχρόνια ισορροπία. 

Οι μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών εκτιμήθηκαν και 

με την τεχνική της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen, η οποία 

στηρίζεται στα υποδείγματα VAR. Από την μεθοδολογία αυτήν 

προέκυψε ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα, γεγονός που σημαίνει πως 

υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των τριών μεταβλητών του 

υποδείγματος.  

 Τέλος με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger προέκυψε ότι δεν 

υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος 

παρά μόνο μία ισχυρή μονόδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των 

τουριστικών αφίξεων και του ΑΕΠ. 

 
 

10.3.Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Από τη στιγμή που η απόφαση ενός ταξιδιού είναι αρκετά 

πολύπλοκη και επηρεάζεται από μια πληθώρα παραγόντων, θα ήταν 

χρήσιμο να εισάγουμε στο υπόδειγμά μας και άλλες μεταβλητές οι 

οποίες διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση. Μια εξίσου σημαντική 

οικονομική μεταβλητή είναι το κόστος μεταφοράς. Η παράλειψη αυτής 

της μεταβλητής οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως η πρόσβαση στην 

Ελλάδα γίνεται με τρεις τρόπους (θάλασσα, ξηρά και αέρα) οπότε ο 

προσδιορισμός ενός αντιπροσωπευτικού κόστους ταξιδιού θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολος. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από την έλλειψη 

διαθεσιμότητας των στοιχείων της μεταβλητής αυτής ή τα στοιχεία στην 

περίπτωση που υπάρχουν δεν είναι πάντα ακριβή, ένα πρόβλημα συχνό 
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στις μελέτες διεθνής τουριστικής ζήτησης. Άλλες οικονομικές 

μεταβλητές οι οποίες θα μπορούσαν να εισαχθούν στο υπόδειγμα είναι οι 

τιμές σε υποκατάστατους ή συμπληρωματικούς προορισμούς. 

Σημαντική πρόκληση αποτελεί και η επιλογή άλλων παραγόντων 

πέρα των οικονομικών. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποιοτικών 

παραγόντων που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, όπως 

χαρακτηριστικά των τουριστών (η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το 

φύλο τους, το επάγγελμά τους κλπ.), ο πληθυσμός της χώρας 

προέλευσης, τα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης (κλιματολογικές 

συνθήκες, ιστορία, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον), πολιτικά, 

κοινωνικά, και αθλητικά γεγονότα σε έναν προορισμό (απρόβλεπτες 

διεθνείς εξελίξεις, οικολογικές καταστροφές, απειλή της τρομοκρατίας, 

πολιτική ανησυχία, ολυμπιακοί αγώνες, κλπ). Οι περισσότεροι από τους 

ποιοτικούς αυτούς παράγοντες θα μπορούσαν να εισαχθούν στο 

υπόδειγμα με την μορφή ψευδομεταβλητών. 

Όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, αυτή θα μπορούσε να 

προσδιοριστεί όχι μόνο από τις αφίξεις τουριστών αλλά και από τις 

δαπάνες τουριστών, οι οποίες αποδεικνύεται πως την εκπροσωπούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό στην οικονομετρική βιβλιογραφία. Επίσης η 

διάρκεια παραμονής (αριθμός διανυκτερεύσεων) θα μπορούσε να 

εισαχθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία αποκλείει την παραμονή σε 

φίλους ή συγγενείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Έτος 
Αφίξεις 

τουριστών στην 

Έλλαδα (AAR) 

Δείκτης 

Τιμών 

Καταναλωτή 

ΔΤΚ (CPI) 

Ακαθάριστο 

Εγχώριο 

Προϊόν 

ΑΕΠ (GDP) 

1960 399000.0 1.55 4.06E+09 

1961 494000.0 1.58 4.58E+09 

1962 598000.0 1.58 4.86E+09 

1963 741000.0 1.62 5.43E+09 

1964 757000.0 1.64 6.09E+09 

1965 976000.0 1.69 6.93E+09 

1966 1131000. 1.77 7.71E+09 

1967 996000.0 1.8 8.33E+09 

1968 1018000. 1.81 9.04E+09 

1969 1306000. 1.86 1.03E+10 

1970 1609000. 1.91 1.15E+10 

1971 2258000. 1.97 1.28E+10 

1972 2731000. 2.05 1.48E+10 

1973 3178000. 2.37 1.96E+10 

1974 2188000. 3.01 2.23E+10 

1975 3173000. 3.41 2.50E+10 

1976 4243000. 3.86 2.73E+10 

1977 4461000. 4.33 3.18E+10 

1978 5081000. 4.88 3.89E+10 

1979 5798000. 5.88 4.78E+10 

1980 5271000. 7.25 4.99E+10 

1981 5577000. 9.02 4.60E+10 

1982 5464000. 10.91 4.79E+10 

1983 5258000. 13.12 4.34E+10 

1984 5580000. 15.54 4.22E+10 

1985 6027000. 18.54 4.20E+10 

1986 7339000. 22.8 4.95E+10 

1987 8053000. 26.54 5.76E+10 

1988 8274000. 30.13 6.69E+10 

1989 8540000. 34.26 6.95E+10 

1990 8873000. 41.25 8.59E+10 

1991 8934000 43.4 8.63E+10 
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1992 9012300 44.8 8.88E+10 

1993 9123000 42.11 9.02E+10 

1994 9235000 40.78 9.17E+10 

1995 9123000 38.3 9.22E+10 

1996 9012000 36.9 9.30E+10 

1997 9232000 34.3 9.54E+10 

1998 9456000 31.7 9.66E+10 

1999 9672000 30.6 9.72E+10 

2000 9783200 28.8 9.84E+10 

2001 9852000 25.2 9.90E+10 

2002 10012000 23.1 10.06E+10 

2003 10237000 19.7 10.21E+10 

2004 10956000 17.4 10.33E+10 

2005 10234000 16.3 10.40E+10 

2006 9987000 15.3 10.56E+10 

2007 9126000 12.9 10.67E+10 

2008 9023000 11.0 10.78E+10 

 

Πίνακας Α: Στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών AAR, CPI και GDP 

 

 

 

 

 


