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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη νχηε έλα θαηλφκελν, νχηε έλα απιφ ζχλνιν θιάδσλ. 

Δίλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη αλζξψπηλε 
ζπκπεξηθνξά, ρξήζε πφξσλ θαη επαθέο θαη ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο, 
νηθνλνκίεο θαη πεξηβάιινληα. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή θίλεζε ηνπξηζηψλ 
πξνο πεξηνρέο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο θαηνηθνχλ. Αλ θαη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηνπξηζκνχ αλά ηνλ θφζκν γίλεηαη γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαη, 
σο εθ ηνχηνπ, ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ελφο κέξνπο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ 
αηφκνπ, έλα κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζρέζε αλαπφθεπθηα κε ππνρξεψζεηο, φπσο νη 
επαγγεικαηηθέο ή νη αλάγθεο πγείαο. 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν ηνπξηζκφο κε ηε ζχγρξνλε ηνπ κνξθή αζθεί άκεζεο 
ή έκκεζεο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ θαη‟ εμνρήλ ηνπξηζηηθέο, νδήγεζε πνιινχο επηζηήκνλεο, 
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, λα δηεξεπλήζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, 
ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαη άιιεο σθέιεηεο – ρξεζηκφηεηεο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηφλ γηα ηνλ άλζξσπν θαζψο θαη ηελ νηθνλνκία.  

Ο ηνπξηζκφο αλακθίβνια απνηειεί παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 
πξνφδνπ, πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επφδσζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ιαψλ 
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα δηαθφςνπλ ην θαχιν θχθιν ηεο θηψρηαο θαη ηεο 
κηδέξηαο πνπ ηνπο καζηίδεη. Παξ‟ φια απηά, ν ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε απνηέιεζε, ζρεδφλ πάληα, αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο απφςεσλ θαη 
πνηθίιεο θξηηηθήο. Οη «ππέξκαρνη» ηνπ ηνπξηζκνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ν 
ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, δεκηνπξγεί 
επθαηξίεο απαζρφιεζεο, πεξηνξίδεη ην άλνηγκα ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ, 
εληζρχεη νηθνλνκηθά ηελ πεξηθέξεηα, αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα φισλ απηψλ 
πνπ παξάγνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο θ.ιπ. Αληίζεηα, νη «πνιέκηνη» ηνπ ηνπξηζκνχ 
ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ν ηνπξηζκφο απνπξνζαλαηνιίδεη ηελ επελδπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, επαηζζεηνπνηεί επηθίλδπλα ηελ νηθνλνκία εμαηηίαο κηαο ππέξκεηξεο 
έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηελ αλάπηπμή ηνπ, πξνθαιεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ 
νηθνλνκία, ραιαξψλεη ηα ήζε, εμαθαλίδεη ηα έζηκα θ.ιπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αιήζεηα βξίζθεηαη θάπνπ ελδηάκεζα. Ζ αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζκνχ επηβάιιεηαη λα πξνσζείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ 
παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε, 
ηζφξξνπε θαη αξκνληθή θαη θπξίσο λα ρξεζηκεχεη ζα κέζν πξνψζεζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γεληθά. 

Ζ εξγαζία απηή εμεηάδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ηνπξηζηηθή θαη 
νηθνλνκηθή δήηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Διιάδαο. Ζ επηινγή ηεο ρψξαο απηήο έγηλε 
ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπξηζηηθήο δχλακεο πνπ θαηέρεη, θαζψο ην  6,1% ηνπ «θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ» πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ 
απαζρφιεζε. Έηζη, ν ηνπξηζκφο ηεο Διιάδαο αλαδεηθλχεηαη σο έλαο απφ ηνπο πιένλ 
δπλακηθνχο ηνκείο πνπ ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ θαηαηάζζεηαη ζηηο πςειήο 
πξνηεξαηφηεηαο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. 
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Γξηηζάθε Νηθφιαν, θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζνθή θαζνδήγεζή ηνπ θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη σο ην 

πέξαο ησλ ζπνπδψλ κνπ, θαζψο θαη γηα ην πάζνο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα ηελ 

έξεπλα πνπ κνπ κεηέδσζε. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, Αληψλε θαη Θεαλψ 

Γαιάλε, γηα ηελ εζηθή, νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημή ηνπο. 

Σέινο, ηνλ άλδξα κνπ, Γηψξγν, γηα ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη κηα μεθνκκέλε θαη απηφλνκε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα αιιά απνηειεί, καδί κε άιινπο ηνκείο, έλα εληαίν 
παξαγσγηθφ ζχκπιεγκα θαη πξέπεη λα ην δνχκε θαη λα ην δηαρεηξηζηνχκε σο 
θηλεηήξηα δχλακε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, αιιά δπζηπρψο έρεη ράζεη ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ απφ άπνςε αμίαο-ηηκήο. Απηφ επηβάιιεη, ηελ 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζηε δηεζλή θαη ζηελ εγρψξηα 
ηνπξηζηηθή αγνξά κε κηα πην ζχλζεηε θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλε ηνπξηζηηθή 
πξνζθνξά. 
 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζπαζήζεη κε εκπεηξηθφ ηξφπν λα 
πξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ηνπξηζηηθέο 
αθίμεηο, ηα εηζνδήκαηα θάζε ρψξαο πξνέιεπζεο, ηελ ηηκή ηνπξηζκνχ, ην 
θφζηνο κεηαθνξάο θαη ηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ Διιάδα. ηελ 
αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν ησλ 
εηψλ 1960 έσο 2008. 
 

Ζ εκπεηξηθή κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη θάπνησλ 
νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ πην 
πξφζθαησλ νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νη ρξνληθέο 
ζεηξέο πνπ ζπκκεηέρνπλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζηαζηκφηεηαο, ηνπ ειέγρνπ 
ζπλνινθιήξσζεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πηζαλψλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ 
κεηαβιεηψλ θαηαιήγνληαο ζηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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SUMMARY 

 
Tourism is not a detached and independent economic and social 

activity, but is, along with other areas, a single production cluster and we must 
see and manage it as a driving force of the Greek economy. It is the driving 
force of economic and social development, but unfortunately has lost 
competitiveness in terms of value - price. This requires the reinstallation of the 
Greek tourism in international and domestic tourism market with a more 
complex and qualitatively upgraded tourist offer. 
 

This paper will attempt to empirically determine the relationship that 
can exist between tourist arrivals, income country of origin, tourism price, 
transport costs and exchange rate for Greece. The analysis that follows used 
data for the years 1960-2008.  
 

The empirical study of the relationship between tourism and some 
economic variables will be using the latest econometric techniques to analyze 
the time series involved by checking stagnation, control integration and the 
identification of possible causal relationships of variables resulting in the 
attached drawing appropriate conclusions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Tourism development, Economy growth, Stagnation, Unit Root, 
Causality 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο : ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Αηηηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο. 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ, 1981) νξίδεη ηνλ Σνπξηζκφ σο 
κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο, είηε κέζσ δηεζλψλ 
ζπλφξσλ (αιινδαπφο) είηε φρη (εκεδαπφο), γηα πάλσ απφ 24 ψξεο θαη γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο θαη ηαθηηθήο 
εκεξήζηαο απαζρφιεζεο. Ο αλσηέξσ νξηζκφο θαζνξίδεη ηελ ηνπξηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηε ζπγθπξηαθή κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ. ην παξειζφλ, 
κηα ζηελφηεξε αζηηθή ζεψξεζε πεξηφξηδε ηελ έλλνηα ηνπ Σνπξηζκνχ ζε κεηαθηλήζεηο 
θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Τπφ ην πξίζκα κηαο ζχγρξνλεο ζεψξεζεο ν ηνπξηζκφο δελ αληηθαηνπηξίδεηαη 
σο κηα κεκνλσκέλε δξαζηεξηφηεηα αιιά σο έλα πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ κε θχξηεο 
απηέο ηεο δηακνλήο, ηεο εζηίαζεο, ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο ςπραγσγίαο θαη ησλ γεληθψλ 
θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Θεσξείηαη σο ζχκπιεγκα ζηελά αιιεινεμαξηψκελσλ 
νηθνλνκηθψλ θιάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
Απηή ε δηεχξπλζε πξνάγεη ηε ζηήξημε ηεο άπνςεο φηη ε βηνκεραλία ηαμηδηψλ θαη 
Σνπξηζκνχ είλαη ε κεγαιχηεξε θαη ε πην δπλακηθή βηνκεραλία, απνηεινχζα ηελ θχξηα 
πεγή δεκηνπξγίαο εζφδσλ, απαζρφιεζεο, αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ 
ππνδνκψλ ( ΠΟΣ, 1997).                                                                                                                            

Ζ Διιάδα είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιππξφζσπε ρψξα. Δίλαη ζίγνπξν φηη 
ρξεηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηζθέςεηο γηα λα κπνξείο λα πεηο φηη 
γλσξίδεηο θαιά θάπνην απφ απηά ηα πξφζσπά ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηζθέπηεο 
πνπ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηζηξέθνπλ, 
γηα λα μαλαδήζνπλ φηη ηνπο εληππσζίαζε ή γηα λα εμεξεπλήζνπλ φζα δε κπφξεζαλ 
ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο.                                                                                                                             

Σνπξηζκφο θαη Διιάδα είλαη δπν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα γελλψληαο 
ζην λνπ γνεηεπηηθνχο ζπλεηξκνχο απφ εηθφλεο, ήρνπο, αηζζήζεηο, πξφζσπα. Σν 
κεζνγεηαθφ εχθξαην θιίκα ηεο ρψξαο, ε πνηθηινκνξθία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα 
κλεκεία θαη ε ηζηνξία ηεο, νη πεληαθάζαξεο ζάιαζζεο θαη ε παξνηκηψδεο θηινμελία 
ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, πξνζειθχνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ 
ζηε ρψξα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ε Διιάδα 
θαηαιακβάλεη ηελ 15ε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
αθίμεηο (πεξίπνπ 12,5 εθ. ηνπξίζηεο ην 2000). Ωο είλαη επφκελν, ν ηνπξηζκφο είλαη θαη 
κηα απφ ηηο βαζηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο ρψξαο, γεγνλφο ην νπνίν 
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην φηη ε Διιάδα θαηέρεη ηε 10ε ζέζε, κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε 
ηηο κεγαιχηεξεο εηζπξάμεηο απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζε φιν ηνλ θφζκν.                                
Ο ηνπξηζκφο έρεη εξκελεπηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο αιιά δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
ζπκπεξηιάβεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. Έλαο απιφο θαη θαηαλνεηφο 
νξηζκφο γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο αλαθέξεη φηη ηνπξηζκφο είλαη 
ε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ κία γεσγξαθηθή ζέζε ζε κία άιιε γηα πεξίνδν 
κηθξή ή κεγάιε. Με άιια ιφγηα ν ηνπξηζκφο έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηαθηλήζεηο 
πξνζψπσλ απφ ηφπν ζε ηφπν, είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ 
αλαςπρή. (Καξαζάλνο, Γ., 1996.). Λέγνληαο αξηζκφ ηνπξηζηψλ ελλννχκε ηηο 
κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα λχρηα, γηα ιφγνπο 1) ςπραγσγίαο, 
αλάπαπζεο, δηαθνπψλ, 2) επηζθέςεσλ ζε θίινπο θαη ζπγγελείο, 3) επαγγεικαηηθνχο, 
4) πγείαο, 5) ζξεζθεπηηθνχο, 6) γηα δηάθνξεο αζιεηηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ. (World 
Tourism Organisation, 1993).  

Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη απηφο 
ζηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ έρεη γίλεη πηα θνηλή 
ζπλείδεζε. Οη αλαπηπζζφκελεο θπξίσο ρψξεο, φπσο θαη ε Διιάδα, είδαλ ζηνλ 
ηνπξηζκφ έλαλ ηνκέα πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπο ζε μέλν 
ζπλάιιαγκα. (Dritsakis N. and S. Athanasiadis, 2000). 
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Δθηφο φκσο απφ κηα ζεκαληηθή πεγή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ν νπνίνο 
ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ν δηεζλήο 
ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί ζέζεηο απαζρφιεζεο, ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ησλ απνηακηεχζεσλ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
(Lim, 1997). 

Σελ πεξίνδν, 1995-2004, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ 
παξνπζίαζαλ εληππσζηαθή άλνδν ζηελ Διιάδα, αθνχ απμήζεθαλ ζσξεπηηθά θαηά 
134,4% πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, έλαληη 44% αληίζηνηρεο αχμεζεο ηεο 
ζπλνιηθήο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ή ΑΔΠ). Ωο απνηέιεζκα, νη 
ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ έθηαζαλ ην 2004 ζην 6,2% ηνπ ΑΔΠ απφ 
3,5% ην 1995, ελψ ν ιφγνο ησλ εηζπξάμεσλ απφ μέλνπο ηνπξίζηεο ζηελ Διιάδα 
πξνο ηα αληίζηνηρα έμνδα ησλ Διιήλσλ ηνπξηζηψλ ζην εμσηεξηθφ απμήζεθε απφ 3,1 
ην 1995 ζην 4,5 ην 2004. Οη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ μνδεχνπλ ζηε ρψξα καο ππέξ- 
ηεηξαπιάζηα πνζά απφ απηά πνπ μνδεχνπλ νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ.  

 

1.2 θνπφο θαη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. 
 

Ζ εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο γηα ηελ Διιάδα κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο θαη ηε δηεμαγσγή 
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηάδνληαη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ησλ 
ρσξψλ πξνέιεπζεο ζε ζρέζε κε ηέζζεξηο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, ην εηζφδεκα ησλ 
πξσηεπνπζψλ θάζε ρψξαο πξνέιεπζεο, ηηο ζρεηηθέο ηηκέο κεηαμχ πξνέιεπζεο θαη 
πξννξηζκνχ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηηκή ηνπ ηνπξηζκνχ, ην θφζηνο 
κεηαθνξάο θαη ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη 
πξννξηζκνχ. 

Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ε ζπκβνιή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ αλ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο 
ζρέζεηο (ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο) θαη βξαρπρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, θαζψο επίζεο θαη ε χπαξμε 
ζρέζεσλ αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ωο πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ θξίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ 
ηνπ ππνδείγκαηνο. 
 

1.3 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο. 
 
  Ζ εξγαζία απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 10 θεθάιαηα. Ζ δνκή ηεο είλαη ε 
αθφινπζε.  

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κία ζχληνκε αηηηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 
ζέκαηνο θαη αλαιχνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 
εξγαζίαο. Πην αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηφλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σέινο, 
γίλεηαη κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φπνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο παξφκνηεο 
νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο ζπγγξαθέσλ. 

Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή ηνπξηζηηθή 
αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ 
ηνπξηζκνχ, ζηα πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο απηνχ, ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαη ζηηο 
ηάζεηο εμέιημεο ηνλ 21ν αηψλα. 

ηε ζπλέρεηα ζην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, ε εμέιημή ηεο θαη ε απνγείσζή ηεο. 
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Έπεηηα ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλαιχεηαη ε κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο θαη πεξηγξάθεηαη ε 
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. 

Σν έθην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ 
ηφζν κε ηνπο ειέγρνπο ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ 
ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο φζν θαη κε ηνπο ειέγρνπο ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ ησλ 
Dickey-Fuller(DF). 

Σν έβδνκν θεθάιαην εξεπλά ηε ζπλνινθιήξσζε ησλ κεηαβιεηψλ κε ηε 
κέζνδν ησλ Engle – Granger θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Johansen. 

Σν φγδνν θεθάιαην εμεηάδεη ηε βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 
κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα VAR κε κεραληζκφ δηφξζσζεο 
ζθάικαηνο. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη ζην έλαην θεθάιαην , κε ηελ αλαδήηεζε ησλ 
αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο φπσο πξνηάζεθε απφ ηνλ 
Granger. 

Σέινο, ην θεθάιαην δέθα θαηαιήγεη κε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο 
θαη δηαηππψλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα θαη κειέηε. 

Δπίζεο, ε εξγαζία πεξηιακβάλεη θαη ην Παξάξηεκα, φπνπ παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ππφδεηγκα, θαζψο θαη νη 
πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ Γηαγλσζηηθψλ tests.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο : ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

2.1 Δηζαγσγή 

Ζ Διιάδα, απφ ηα πξψηα θηφιαο κεηαπνιεκηθά ρξφληα, βξίζθεηαη αλάκεζα 
ζηηο πην ηνπξηζηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ζρεδφλ 
αλχπαξθηεο ην έηνο 1950, θζάλνπλ ηα 13 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2001 θαη ππνινγίδεηαη 
φηη ζα θζάζνπλ ηα 15 εθαηνκκχξηα κέρξη ην έηνο 2010 ( Μειέηε ΗΣΔΠ, αξηζκ. 5,1999). 
ηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαλεξψλνπλ ξπζκνχο κεηαβνιήο 
αλά δεθαεηία πνπ αγγίδνπλ ην 1098% γηα ηελ δεθαεηία 1950-1960, ην 302% γηα ηελ 
δεθαεηία 1960-1970, ην 227% γηα ηελ δεθαεηία 1970-1980 θιπ., ξπζκνί κεηαβνιήο 
πςειφηεξνη απφ θάζε άιιε ρψξα ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν (ΔΣΔ 
2003,β‟ έθδνζε). Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε πινχζηα 
ηζηνξία ηεο απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ αθφκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο σο 
ρψξαο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ. Ζ εμέιημε απηή έρεη κεηαηξέςεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζε 
έλα αξθεηά δπλακηθφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη άκεζεο θαη έκκεζεο 
επηδξάζεηο ηνπ νπνίνπ ζπλεηζθέξνπλ ην 18-20% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 
αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ, νη νπνίεο ην 2006 
αξηζκνχλ ηηο 693.252 ζε ζχλνιν ησλ 9.111 μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην ηνπξηζηηθφ θιάδν 
(ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ - Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θιάδνο 55) νη νπνίνη θαηά ην γ‟ 
ηξίκελν ηνπ 2007 έθζαζαλ ηηο 340.000. 
 

2.2 Οξηζκφο ηνπξηζκνχ 
 
2.2.1 Δηζαγσγή 
 

Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη απηφο 
ζηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, έρεη γίλεη θνηλή ζπλείδεζε ησλ ζηηο 
πνιηηηθέο εμνπζίεο ησλ ρσξψλ. Γη‟ απηφ θαη θαηαβάιιεηαη ζνβαξή πξνζπάζεηα εθ 
κέξνπο ηνπο λα αλαπηχμνπλ απηφλ ηνλ ηφζν ζεκαληηθφ θιάδν παξαγσγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη κάιηζηα φζν ην δπλαηφ δπλακηθφηεξα θαη 
γξεγνξφηεξα γίλεηαη. 

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, κε ηελ πην πιαηεηά έλλνηα ηνπ φξνπ, ζεκαίλεη ζε 
γεληθέο γξακκέο αλνδηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ, σο θιάδνο παξαγσγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο, πνπ ζπληειείηαη βαζηθά κε ηελ 
πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε θαη νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, 
κε ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζή ηεο, κα πάλσ 
απ‟ φια κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ή επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Σέινο, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πξνυπνζέηεη κεηαβνιέο δηαξζξσηηθήο θχζεο 
ζηελ παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο ζεκαληηθέο 
αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ησλ ζεζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο. (Ζγνπκελάθεο, 1992). 
 
2.2.2 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ 
 

Ο ηνπξηζκφο, παξφιν πνπ ζηεξίρηεθε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα ζηνλ 
ειεχζεξν ρξφλν θαη ηε κεηαθίλεζε, εληνχηνηο παξνπζίαζε δηαρξνληθά κηα 
κνξθνινγηθή εμέιημε θαη κηα δηεπξπκέλε ρσξηθά δηάξζξσζε. ηελ αξραία Διιάδα θαη 
ζηελ αξραία Ρψκε, ν ειεχζεξνο ρξφλνο απεηθφληδε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ηάμε ησλ 
πνιηηψλ πνπ ήηαλ ειεχζεξνη θαη νηθνλνκηθά εχπνξνη, απαιιαγκέλνη απφ θάζε 
εμαλαγθαζηηθή απαζρφιεζε. Ωζηφζν, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αζρνινχληαη κε ηα 
θνηλσληθά, εζηθά θαη πνιηηηθά αηηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο 
πνιηηείαο.  Όζνη δηέζεηαλ ειεχζεξν ρξφλν, δειαδή απηνί  πνπ αλήθαλ ζηα αλψηεξα 
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θνηλσληθά ζηξψκαηα, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθφξσλ ηχπσλ 
ηαμηδησηηθέο κεηαθηλήζεηο. 

Σελ πεξίνδν ηνπ 19νπ αηψλα, εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θξαηηθά παλδνρεία, πνπ 
παξείραλ δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ηαμηδηψηεο, θαζψο θαη ηα πξψηα 
παλδνρεία θεξδνζθνπηθήο κνξθήο.  Σν λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ φξνπ "ηνπξηζκφο", πνπ 
ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, δελ πξέπεη λα ζθηάδεη ην γεγνλφο φηη, ην 
θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ηνπξηζκφ, ιακβάλεη ρψξα απφ πνιχ 
λσξίηεξα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. (Βαξβαξέζνο ., 1998.) 

ηα ρξφληα ηνπ πξσηφγνλνπ αλζξψπνπ, ε πεξηήγεζε, ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
εχξεζε λέσλ πεξηνρψλ κε απνζέκαηα ηξνθήο θαη δπλαηφηεηεο αζθαιέζηεξεο 
θαηνηθίαο, ήηαλ απφ ζρεηηθψο ζχλεζεο θαηλφκελν έσο ηξφπνο δσήο, αλαιφγσο ηελ 
δνκή ησλ ελ ιφγσ θνηλσληψλ. Σν θαηλφκελν απηφ ηνπ πξσηφγνλνπ "εμεξεπλεηηθνχ 
ηνπξηζκνχ" ήηαλ ζπγγελέο κε απηφ ηνπ "εθζηξαηεπηηθνχ" θαη πξφδξνκνο ησλ 
δηαθφξσλ ελ ζπλερεία κνξθψλ πνιέκνπ. 

ηα ρξφληα ηεο Αξραίαο Διιάδαο θαη ηεο Αξραίαο Ρψκεο ν ηνπξηζκφο ήηαλ 
πεξίπνπ ηφζν δηαδεδνκέλνο, φζν θαη ζήκεξα.  

ηα ρξφληα ηνπ κεζαίσλα, ν ηνπξηζκφο έγηλε θαηλφκελν πνπ ζηαδηαθά 
αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ηηο θνηλσληθέο νιηγαξρίεο θαη ιηγφηεξν ην πιήζνο ησλ 
κηθξναζηψλ θαη θαζφινπ ηνπο εξγάηεο ηεο γεο θαη ηνπο δνπινπάξνηθνπο. Όζνλ 
αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ησλ κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ πφιεσλ, ππήξρε έληνλν ην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απζηεξνχ ζξεζθεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 
αιιειεπηδξνχζε κε ην πξνθαλέο έιιεηκκα ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο ζηηο 
θνηλσληθέο δνκέο.  ηελ θνηλσληθή δνκή ηνπ κεζαίσλα, νη δηαθνπέο θαη ελ γέλεη ν 
ηνπξηζκφο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, εμ‟ νχ 
θαη ην αγγιηθφ "holidays" = holy days, ή ηεξέο / άγηεο κέξεο.  

Όηαλ ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο θφπαζε, θαη επήιζε ε αλαγέλλεζε θαη ν 
δηαθσηηζκφο, δειαδή ε αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηνλ 
άλζξσπν θαη ηελ παξνχζα, κάιινλ, παξά ηε κεηά ζάλαηνλ δσή, ζεκαληηθέο 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πξνέθπςαλ, κε απνθνξχθσκα ηελ αζηηθή 
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ Αγγιηθή Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Ζ επίδξαζε ησλ 
θνζκντζηνξηθψλ απηψλ γεγνλφησλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ήηαλ 
θαζνξηζηηθή θαη αλεπίζηξνθε, θαη θπζηθά ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ δελ ζα 
κπνξνχζε λα κελ επεξεαζηεί ζεηηθά. Αλαθνξηθά κφλν ζα ππνγξακκίζνπκε φηη ην 
δηθαίσκα (θνηλσληθφ ή θαη λνκηθφ) γηα ηαμίδη δελ είραλ πιένλ κφλν νη επγελείο θαη νη 
θάζε είδνπο απεζηαικέλνη ηνπο, φπνπ ε ηάμε απηή ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη. Ζ λέα ηάμε 
πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε αζηηθή ηάμε, ησλ βηνηερλψλ, ησλ βηνκεράλσλ, ησλ εκπφξσλ 
θαη ησλ επηζηεκφλσλ, απειεπζεξσκέλε απφ ζξεζθεπηηθνχο ή θενπδαξρηθνχο 
δεζκνχο θαη πεξηνξηζκνχο είρε θαη ηε δηάζεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε λα ηαμηδέςεη, 
νπφηε άξρηζε ε αλάπηπμε ηνπ κνληέξλνπ ηνπξηζκνχ. 

Οη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ "ηνπξηζκφ" είλαη πιένλ ηφζν 
πνιιέο πνπ αμίδεη κηα ζχληνκε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ψζηε λα γίλεη πιένλ 
ζαθήο δηείζδπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ θνηλσλία. 
Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν, ε κεηαθίλεζε δειαδή κε ζθνπφ 
ηελ ζπιινγή εκπεηξηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ, 
εκθαλίδεηαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο ειεχζεξεο 
θνηλσλίεο. Κνηλσλίεο δειαδή πνπ μεπεξλνχλ ηε θάζε ηεο δνπιείαο ή 
δνπινπαξνηθίαο, ή ηε θάζε ηεο απζηεξά λνκαδηθήο θνηλσληθήο δνκήο. Οη ειεχζεξεο 
ινηπφλ θνηλσλίεο παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα ηνπξηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θάζε 
θνηλσληθήο ηνπο εμέιημεο, π.ρ. αλεμάξηεηα απφ ηνλ κεηξηαξρηθφ ή παηξηαξρηθφ ηνπο 
ραξαθηήξα, αλεμάξηεηα απφ ηελ νκαδηθφηεηα ή ηνλ αηνκηζκφ, αλεμάξηεηα απφ ηε 
ζπζζψξεπζε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηνλ ζπζζσξεπκέλν πινχην ή ηηο 
πξσηφγνλεο δνμαζίεο θαη ηελ απφιπηε εμάξηεζε απφ ηε θχζε. Κνηλσλίεο ζηηο νπνίεο 
ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν θαηαπηέδεηαη ή δελ ππάξρεη είλαη θνηλσλίεο κε ειεχζεξεο, θαη 
είλαη απηφ ηφζν θαζνξηζηηθφ, ψζηε κπνξεί λα εηζαρζεί έλα θξηηήξην γηα ην βαζκφ 
ειεπζεξίαο κηαο θνηλσληθήο δνκήο κε αληηθείκελν ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
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ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε απζηεξά ζενθξαηηθέο θνηλσλίεο θαη ζε 
θνηλσλίεο κε ζθιεξά δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα, ζπρλά έρνπκε πεξηνξηζκφ, 
παξεκπφδηζε ή νιηθή απαγφξεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηφ εθδειψλεηαη είηε κε 
πεξηνξηζκφ ή απνθιεηζκφ ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ είηε κε πεξηνξηζκνχο ή θαη 
απαγφξεπζε ζηα κέιε ησλ θνηλσληψλ απηψλ λα θάλνπλ ηνπξηζκφ. πλνπηηθά,  
ινηπφλ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε ηνπξηζκφο ίζνλ 
θνηλσληθή ειεπζεξία, θαη αληίζηξνθα θνηλσλίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ 
είλαη θνηλσληθά αλειεχζεξεο. 

Απφ άπνςε πνιηηηζκηθή, ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζζεί ζαλ ε δηάζεζε γηα γλσξηκία κε, ή θαιχηεξα γηα "θνηλσλία" άιισλ 
πνιηηηζκψλ. Με βάζε απηφ θνηλσλίεο θαη άηνκα πνπ έρνπλ πνιηηηζηηθή σξηκφηεηα 
είλαη απηά πνπ δέρνληαη λα γίλνπλ θνηλσλνί, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, 
άιισλ, παξεκθεξψλ, ή θαη ηειείσο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ, πξαθηηθψλ, εζίκσλ 
θιπ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, θαηά ηεθκήξην δηαθνξεηηθφ 
απφ ην δηθφ ηνπο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζην γεγνλφο φηη κφλν φηαλ ππάξρεη 
πνιηηηζηηθή σξηκφηεηα δέρεηαη έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία λα έιζεη ζε επαθή, λα γίλεη 
πνιηηηζηηθφο "θνηλσλφο" θαη λα ππάξμεη ζε αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ δηάθνξσλ - 
θαηά ηεθκήξην – πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο δηθέο ηνπ. Ζ πνιηηηζηηθή 
αλσξηκφηεηα εθθξάδεηαη κε δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, είηε ηνλ πνιηηηζηηθφ θαλαηηζκφ 
θαη ηελ πνιηηηζηηθή κπσπία, είηε κε ηελ παληειή έιιεηςε πνιηηηζηηθήο παηδείαο θαη 
ζπλεηδεηήο  πνιηηηζηηθήο ζπληζηακέλεο ζηελ ςπρνζχλζεζε αηφκσλ ή κηθξν-
θνηλσληψλ. 

Ο ηνπξηζκφο επίζεο είλαη έλα θαζαξά νηθνλνκηθφ θαηλφκελν. Όπσο είδακε 
παξαπάλσ , φζνλ αθνξά ηνπο ηνπξίζηεο, είλαη άηνκα ειεχζεξα θαη κε νηθνλνκηθή 
ππφζηαζε. Άηνκα δειαδή πνπ είηε απφ αλειεχζεξα θαζεζηψηα είηε απφ νηθνλνκηθή 
αλέρεηα είλαη εμαλαγθαζκέλα λα παξακέλνπλ πξνζεισκέλα ζε κηα πεξηνρή, δελ 
κεηέρνπλ ζην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν. Δπίζεο άηνκα πνπ είλαη εμαλαγθαζκέλα λα 
κεηαθηλεζνχλ, απφ νηθνλνκηθνχο ή πνιηηηθνχο παξάγνληεο, φπσο δειαδή νη 
νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο θαη νη πνιηηηθνί πξφζθπγεο, πάιη δελ ζεσξνχληαη φηη 
κεηέρνπλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη απηνί πνπ 
κεηέρνπλ ζην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν είλαη κεηαθηλνχκελνη «νηθεία βνχιεζε», κε ηε δηθή 
ηνπο ζέιεζε δειαδή θαη κε απηφλνκε «νηθνλνκηθή ππφζηαζε».  

ηελ κνληέξλα θνηλσληθή δνκή ηνπ 21νπ αηψλα βιέπνπκε φηη ν ηνπξηζκφο 
είλαη θαζαξά νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ηεξάζηηαο εκβέιεηαο θαη κεγέζνπο απφ φιεο ηνπ 
ηηο πιεπξέο θαη ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο, θαη αλαπηχζζεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν, φπνπ 
ππάξρεη θνηλσληθή ειεπζεξία, αιιά θαη ζην δηάζηεκα. Παξάιιεια εκπεξηθιείεη θαη  
νξηζκέλεο θηινζνθηθέο / πνιηηηζηηθέο αμίεο ησλ θαηξψλ, φπσο κηα ζηξνθή πξνο ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξναγσγή κνξθψλ ήπηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ 
απηφ είλαη αθφκε εθηθηφ. Δπίζεο, παξαηεξνχκε, κηα ζαθή θαη ζπλερή γεσγξαθηθή 
επέθηαζε θαη αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζε φινλ 
ηνλ πιαλήηε. Καη φπσο θαίλεηαη νη λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί απμάλνπλ ην κέγεζνο 
ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηνπο κε ξπζκνχο πνιιαπιάζηνπο απφ ηνπο θιαζζηθνχο 
πξννξηζκνχο, ή ηα παγθφζκηα ηνπξηζηηθά ζηαπξνδξφκηα.  
  Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηέινο φηη ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ ήηαλ θαη είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία θάζε επνρήο, ηελ νλνκαδφκελε 
ηερλνινγία αηρκήο, είηε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (πινίν, αεξνπιάλν, δηαζηεκηθφ 
ιεσθνξείν θαη δνξπθφξνο..) είηε ζηηο επηθνηλσλίεο επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ 
επηζθεπηψλ, ζην management  ησλ επηρεηξήζεσλ (εθαξκνγέο Ζ/Τ θαη Γηαδηθηχνπ 
ζηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ), είηε ζηα πιηθά θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο (logistics), είηε ζηα 
νηθνλνκηθά (financial management, accounting) θαζψο επίζεο ζην ηνπξηζηηθφ 
marketing θάζε κνξθήο, θαη γεληθά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
θαηλνκέλνπ, γηα λα κελ επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ. Ζ ηερλνινγία παιαηφηεξα, αιιά θαη 
ζήκεξα νδεγεί ηνλ ηνπξηζκφ, θαη ν ηνπξηζκφο βάδεη ζπλερψο πξνθιήζεηο θαη ζηφρνπο 
ζηελ ηερλνινγία.           
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Κιείλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη κηα απφ 
ηηο αξραηφηεξεο - φπσο είδακε - θαη ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο «βηνκεραλίεο» 
παγθνζκίσο. Ο ηνπξηζκφο  πξνάγεη θαη πξνάγεηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θνηλσληθή 
ειεπζεξία θαη ηηο έλλνηεο ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη είλαη ίζσο ην επγελέζηεξν αξρέγνλν 
αλζξψπηλν γλψξηζκα. 
 
2.2.3 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε 
 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ην εηζφδεκα θαη νη άιινη παξάγνληεο 
πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ηηκέο παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δήηεζεο ηνπ 
ηνπξηζκνχ δηεζλψο. Καζψο ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη παγθνζκίσο έλα πξντφλ 
πνιπηειείαο, δελ είλαη παξάμελν φηη ε επεμεξγαζία ηέηνησλ κεηαβιεηψλ έρεη 
θπξηαξρήζεη ζηηο κειέηεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλψλ έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη µε νηθνλνκηθά κεγέζε έρνπλ απφ µφλνη ηνπο κεγάιε 
επίδξαζε ζηε κεηαβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ θαη δαπαλψλ. Παξφια απηά, είλαη 
δεδνκέλν φηη θαη νη παξάγνληεο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ νηθνλνκηθνχο δείθηεο έρνπλ 
ηδηαίηεξε ζεκαζία. Έρεη αλαθεξζεί φηη 
ππάξρνπλ πάξα πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε θαη είλαη πνιχ 
κηθξνί γηα λα εθηηκεζνχλ μερσξηζηά, αιιά εμεηαδφκελνη ζε ζπλδπαζκφ είλαη ηφζν 
ζεκαληηθνί φζν νη ηηκέο θαη ην εηζφδεκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο. 

Γηα ην ζέκα απηφ θάπνηνη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βαζηθή 
δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ηχπσλ παξαγφλησλ είλαη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ 
βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
εμεηάδεηαη ε δήηεζε απφ µία ρψξα πξνέιεπζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο πξννξηζκνχ, ελψ 
νη θνηλσληνινγηθέο κεηαβιεηέο έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν µε ηελ επηινγή 
ζπγθεθξηκέλσλ πξννξηζκψλ ή κνξθψλ ηνπξηζκνχ.  
 

 Δηζφδεκα 
 
Παιαηέο έξεπλεο καο νδεγνχλ ζην  ζπκπέξαζκα φηη ην εηζφδεκα είλαη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ απηνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε, δηεζλψο. Έλαο 
παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη επίζεο λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε θαηαλνκή ηνπ 
εηζνδήκαηνο, παξφια απηά πνιχ ιίγεο κειέηεο εμέηαζαλ απηφλ ηνλ παξάγνληα 
ιεπηνκεξψο. Έλαο αξηζµφο εξεπλεηψλ έρεη εμεηάζεη ηελ πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ελφο 
νξίνπ, αθνχ ην εηζφδεκα θαίλεηαη λα µελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θάησ απφ έλα 
νξηζκέλν επίπεδν, θαη µηα δηαζηξεβισκέλε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη πνιχ 
πηζαλφ λα πεξηνξίζεη ην κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςεη 
ζην εμσηεξηθφ. 

Έρεη πξνηαζεί ε επίδξαζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο λα 
δηαθνξνπνηείηαη µε βάζε ην αλ ε ρψξα είλαη βηνκεραληθά αλεπηπγκέλε ή φρη. Απηφ 
γίλεηαη, γηαηί ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο µηα πην νκαιή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 
κπνξεί λα απμήζεη ηε δήηεζε, ηε ζηηγκή πνπ ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο µηα 
ιηγφηεξν νκαιή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλν αξηζκφ 
ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ. Υξεηάδεηαη πάλησο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαλφεζε 
απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ, θαζψο έρεη ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 
επηηξέπνπλ ζηε κεηαβιεηή ηνπ εηζνδήκαηνο λα κεηαθέξεη ην ζπλδπαζκέλν 
απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη έρνπλ απμεζεί ζηαζεξά κέζα ζην 
ρξφλν. Δίλαη πνιχ πηζαλφ απηέο νη κειέηεο λα ηείλνπλ λα ππεξηηκήζνπλ ηελ 
επαηζζεζία κεηαβνιήο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ ζε απμήζεηο ζην εηζφδεκα. ε 
επίπεδα πςειψλ εηζνδεκάησλ, µία αχμεζε ζην εηζφδεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ, µε κηθξή επίδξαζε ζηα ηνπξηζηηθά κεγέζε. 
Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο ρακειψλ εηζνδεκάησλ ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 
βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε µε ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηαμηδηνχ. Έλα αθφκε 
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ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί, είλαη φηη θάπνηεο κειέηεο έρνπλ ππεξηηκήζεη ηελ 
επίπησζε πνπ έρεη ην εηζφδεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. 
 

 Σηκή 
 

Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 
ηηκήο ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία επηβεβαηψλεη φηη ν παξάγνληαο 
ηεο ηηκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε κειέηε πνπ αθνξά ζηε δήηεζε, αιιά 
ηδηαίηεξα ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζκνχ ε επίδξαζε ηεο ηηκήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ θάλεη µηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα εθηηκήζνπλ 
ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε επίδξαζε ηεο ηηκήο. Παξφια απηά, φιεο νη κειέηεο 
αληηκεηψπηζαλ µηα ζεκαληηθή δπζθνιία ζην λα θαηαιήμνπλ ζε µηα θαηάιιειε κέζνδν 
κέηξεζεο ηεο ηηκήο. ην γεληθφ πιαίζην ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ, ε ηηκή πεξηιακβάλεη 
ηε δχλακε ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο γηα αγνξά ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηε 
ρψξα πξννξηζκνχ, ην θφζηνο ηεο κεηαθίλεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ηελ επίδξαζε 
ηεο κεηαβνιήο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε. Δθηφο απφ 
ηα παξαπάλσ, ε ηηκή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ 
ηαμηδησηηθνχ ρξφλνπ (ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηαμίδηα ζε 
µαθξηλνχο πξννξηζκνχο) θαζψο θαη έλα “αζθάιηζηξν” πνπ ζα θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν 
ηνπ ηαμηδηνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο. Δπηπιένλ, θαζψο νη ηνπξίζηεο 
ζπλήζσο επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξεο απφ µία ρψξεο ζε έλα ηαμίδη, ε ηηκή θάζε 
μερσξηζηνχ πξννξηζκνχ κπνξεί λα είλαη µηα ζχλζεηε ηδέα. 
  Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δηαθσλήζεη ζρεηηθά µε ην πσο νη δείθηεο ηνπ 
πιεζσξηζκνχ θαη ηεο ηζνηηκίαο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ. Ζ 
πην δεκνθηιήο άπνςε είλαη φηη νη ηνπξίζηεο αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζε µηα κεηαβνιή 
ζηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο απφ φηη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Έρεη ζπρλά 
παξαηεξεζεί φηη νη ηνπξίζηεο είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνη πάλσ ζηνπο δείθηεο ησλ 
ηζνηηκηψλ αιιά έρνπλ ειιεηπή ελεκέξσζε πάλσ ζηνπο δείθηεο ηηκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 
ηνπξίζηεο ζπλαιιάγκαηνο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αιιάμνπλ ηε δηάξθεηα παξακνλήο 
ηνπο ή ην χςνο ησλ εκεξήζησλ εμφδσλ, µε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ζπλαληνχλ ζηε ρψξα 
πξννξηζκνχ. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ νη εξεπλεηέο είλαη φηη νη δείθηεο 
ηζνηηκηψλ θαη πιεζσξηζκνχ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθνί απ‟ φηη πνιινί κπνξεί λα 
ζεσξνχλ. Δηδηθφηεξα πηζηεχεηαη φηη νη δχν δείθηεο έρνπλ ηελ ίδηα επίδξαζε πάλσ 
ζηελ δήηεζε καθξνπξφζεζκα, αιιά βξαρππξφζεζκα ε δήηεζε είλαη πην επαίζζεηε 
ζηνπο δείθηεο ηζνηηκηψλ. 

Έλα επηπιένλ πξφβιεκα ην νπνίν κεγαιψλεη ηε δπζθνιία ηεο επηινγήο 
θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ ηεο ηηκήο έρεη λα θάλεη µε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ ηηκή. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζα πξνηηκνχζακε δεδνκέλα 
ζηε κνξθή ελφο ηνπξηζηηθνχ δείθηε ηηκψλ θαη έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε 
δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ κεγέζνπο. Δίλαη φκσο θαλεξφ φηη ε πξνζπάζεηα απηή ζα είρε 
λα αληηκεησπίζεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ελφο ηππηθνχ 
“θαιαζηνχ” αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ κνληεινπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη 
θιάζεσλ ηνπξηζκνχ ζα απαηηνχλ επίζεο μερσξηζηνχο δείθηεο ηηκψλ πνπ ζα 
απεηθνλίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή αλάκημε θαη πνηφηεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
θαηαλαιψλεηαη απφ απηνχο. Οη Martin θαη Witt ππνιφγηζαλ έλαλ δείθηε γηα ην θφζηνο 
δηαβίσζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη εμέηαζαλ ηελ επεμεγεκαηηθή ηνπ δχλακε ζε ζχγθξηζε 
µε ηνπο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη, ελψ ν ηνπξηζηηθφο 
δείθηεο δνχιεςε θαιχηεξα, ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζεκαληηθή γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ 
πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, ε 
πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ έρνπλ βαζηζζεί ζηε ρξήζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή 
(CPI), ελψ έλαο αξηζµφο κειεηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη άιια κεγέζε, φπσο δείθηεο 
ηηκψλ γηα εηδηθέο ππεξεζίεο, εηδηθνχο δείθηεο ηηκψλ γηα ηαμίδηα, ην θφζηνο ζηέγαζεο 
θαη δηαηξνθήο θ.α. 

αλ απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, νη εθηηκήζεηο ησλ ειαζηηθνηήησλ ηεο 
ηηκήο πνηθίινπλ ηδηαίηεξα. ε έλα κεγάιν βαζκφ, απηφ είλαη αλακελφκελν. Δίλαη 
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ινγηθφ, γηα παξάδεηγκα φηη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ζα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηα 
ζηελ αιιαγή ησλ ηηκψλ απφ φηη ηα ηαμίδηα αλαςπρήο. Έηζη, πνιιέο κειέηεο 
εκθάληζαλ πςειέο ηηκέο ειαζηηθνηήησλ. Άιιεο εκθάληζαλ ρακειέο ηηκέο θαη ζε 
κεξηθέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάζζεθαλ απξφβιεπηα πξφζεκα θαη ζηαηηζηηθά 
απαξάδεθηεο ηηκέο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη αθφκα ππάξρεη αξθεηή αβεβαηφηεηα ζηελ 
επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ (ηηκψλ) ζηε δήηεζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζκνχ. 
 

 Γείθηεο ζπλαιιάγκαηνο 
 

Ο ηξφπνο ζπλππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ ζπλαιιάγκαηνο ζαλ επεμεγεκαηηθή 
κεηαβιεηή δελ είλαη μεθάζαξνο ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο ηζνηηκίαο ηνπ 
ζπλαιιάγκαηνο θαη ηνπ χςνπο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Παξφια απηά, θαζψο ε ηζνηηκία 
ηνπ ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη πην γξήγνξα απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, 
πνιιέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ζπγθεθξηκέλα ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ 
ηνπξηζηηθή δήηεζε. Ζ απμνκείσζε ζηελ ηζνηηκία ηνπ ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα 
επηθέξεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξελέξγεηεο.  
                

Οη ζπλέπεηεο κηαο δπζκελνχο αιιαγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 
1. ιηγφηεξα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ 
2. ηαμίδηα ζε δηαθνξεηηθνχο πξννξηζκνχο 
3. ζπξξίθλσζε ζηηο δαπάλεο θαη ζηε δηάξθεηα παξακνλήο 
4. αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν ηαμηδηνχ 
5. ζπξξίθλσζε ζηηο δαπάλεο γηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα. 
 

ε αληίζεζε, κεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηεο ληαο επλντθήο αιιαγήο κπνξεί λα 
είλαη: 
1. πεξηζζφηεξεο δαπάλεο γηα αγνξά εηδψλ πνπ δελ ζα αγφξαδαλ αιιηψο 
2. πεξηζζφηεξεο δαπάλεο ζηνπο ηνκείο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
3. κεηαηφπηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ μνδεχνληαη απφ άιινπο πξννξηζκνχο 
4. πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ 
 

Τπάξρνπλ αθφκε, φπσο είλαη θαλεξφ, αξθεηνί ιφγνη γηα λα πεξηκέλεη θαλείο 
µηα πνηθηιία απνηειεζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, απηνί πνπ ηαμηδεχνπλ γηα 
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηηο λνκηζκαηηθέο 
ηζνηηκίεο. ε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο, µηα ππνηίκεζε είλαη πηζαλφλ λα έρεη 
κηθξή επίδξαζε ζηε δήηεζε γηα εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. Οη αιιαγέο ζηηο ηζνηηκίεο είλαη 
πηζαλφηεξν λα έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή δήηεζε θαζψο ζε παγθφζκην 
επίπεδν ζα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα “ληθεηέο” θαη “εηηεκέλνη”, αθνχ ε θίλεζε ησλ 
ηνπξηζηψλ κεηαμχ δεπγαξηψλ ρσξψλ ζα επεξεάδεηαη πξνο ηε µία θαηεχζπλζε µφλν. 
 

 Κφζηνο κεηαθνξάο 
 

Γηα πνιινχο “επίδνμνπο” ηνπξίζηεο, ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ απνηειεί ην 
βαζηθφ εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξάζνπλ, πξηλ θαηαιήμνπλ ζηελ πινπνίεζε 
νπνηαζδήπνηε απφθαζεο. Σν θφζηνο κεηαθνξάο είλαη θάηη πνπ φινη νη ηνπξίζηεο 
πξέπεη λα “αλερζνχλ” πξηλ κπνξέζνπλ λα απνιαχζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. 

Όπσο θαη µε ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε, ν 
ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Σα 
πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ µε ηα νπνία κπνξεί θαλείο 
λα ηαμηδέςεη (απηνθίλεην, ηξέλν, charter, πξνγξακκαηηζκέλε πηήζε θιπ). Δπίζεο 
ζνβαξφ πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ην φηη νη ηηκέο πνηθίινπλ αλάινγα µε ηελ πεξίνδν 
αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ. 
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 Σάζεηο θαη κφδα 
 

Φαίλεηαη ινγηθφ φηη νη πξννξηζκνί ησλ δηαθνπψλ ππφθεηληαη ζε µία δηαδηθαζία 
θχθινπ δσήο θαη φηη ν θχθινο απηφο ζα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ αιιάδνπλ θαη απφ ηε κφδα. Ζ κνληεινπνίεζε ηεο 
ηάζεο κέζα ζην ρξφλν, ζεσξεηηθά θαίλεηαη εχθνιε. ηελ πξάμε έρνπλ πξνθχςεη 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη απηφ ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο µε 
άιιεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, εηδηθφηεξα ην εηζφδεκα, αιιά πηζαλφλ θαη µε 
φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινληαη κέζα ζην ρξφλν. 

Παξφια ηα πξνβιήκαηα, έλαο αξηζµφο εξεπλεηψλ έρεη δηαθσλήζεη γηα ην αλ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο φξνο ηάζεο-ρξφλνπ µε ζθνπφ λα δηαρσξηζηεί 
ε επίδξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ αιιάδνπλ, απφ ηηο άιιεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. 
Απηέο νη δπζθνιίεο ζηε κνληεινπνίεζε ζπλήζσο εκπνδίδνπλ ηελ εμαγσγή θαζαξψλ 
ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ξφιν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ αιιάδνπλ. 

Γεληθά ηα ζπκπεξάζκαηα, ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνπζία ζπζηεκαηηθψλ 
αιιαγψλ κέζα ζην ρξφλν. Παξφια απηά ππάξρεη θαη εδψ δηαθσλία ζρεηηθά µε ην αλ 
απηέο νη ζπζηεκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηηθφ λφεκα. 
 
 

 Δηδηθά γεγνλφηα θαη εηθνληθέο κεηαβιεηέο 
 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εηζάγεη εηθνληθέο κεηαβιεηέο γηα πνιινχο ιφγνπο. 
πλήζσο, νη εηθνληθέο κεηαβιεηέο εηζάγνληαη γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ επίδξαζε 
εηδηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ παξνδηθή επίδξαζε ζηε δήηεζε. Έλα 
ηδηαίηεξα κεγάιν εχξνο παξαγφλησλ κπνξεί λα  κνληεινπνηεζεί µε απηφλ ηνλ ηξφπν. 
πγθεθξηκέλα, πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη εηθνληθέο κεηαβιεηέο γηα 
λα κνληεινπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
αλαηαξαρήο, ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ησλ ηαμηδησηηθψλ πεξηνξηζκψλ, ηηο 
αιιαγέο ζηηο δηεπθνιχλζεηο ζηα duty-free, ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ηα αζιεηηθά 
γεγνλφηα, ηελ πεηξειατθή θξίζε, ηνπο εζληθνχο ενξηαζκνχο θ.α. 

Οη εηθνληθέο κεηαβιεηέο έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εξκελεχζνπλ θαη 
άιιεο αιιαγέο, φπσο ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ ζηηο κεζφδνπο 
εγγξαθήο. Δπηπξφζζεηα, ζε κειέηεο ρξνλνζεηξψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξνληθέο 
πεξηφδνπο κηθξφηεξεο ηνπ ελφο ρξφλνπ νη εηθνληθέο κεηαβιεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα λα ιεθζεί ππφςε ε επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο. 
 

 Πιεζπζκφο 
 

Σν πιήζνο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ απφ µηα δεδνκέλε ρψξα πξνέιεπζεο είλαη 
αλακελφκελν λα βαζίδεηαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο απηήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 
κεγαιχηεξνο είλαη ν πιεζπζκφο κηαο ρψξαο, ηφζν πεξηζζφηεξα ηαμίδηα γίλνληαη ζην 
εμσηεξηθφ. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 
πιεζπζκφο ζαλ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή. Ο µφλνο ιφγνο γηα λα µε ρξεζηκνπνηεζεί 
ν πιεζπζκφο ζαλ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή είλαη ην φηη ε παξνπζία ηνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. 
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2.3 Οξηζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
 
2.3.1 Δηζαγσγή 
 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ είλαη ε ζπλερήο νηθνλνκηθή πξφνδνο, δειαδή ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ 
εζληθνχ πξντφληνο κηαο ρψξαο θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κειψλ ηεο 
αληίζηνηρεο θνηλσλίαο. 

Ο ζηφρνο απηφο είλαη ζπλήζσο γλσζηφο θαη σο νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δίλαη 
ζηφρνο καθξνρξφληνο, γηαηί ε ηθαλνπνίεζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο. 

Ζ πξνζπάζεηα λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο 
αλάπηπμεο είλαη έλα έξγν πνπ ζα θαηέιεγε λα πεξηνξίζεη ηελ έλλνηα απηή ζε θάπνηα 
πιαίζηα, αθαηξψληαο απφ απηή, ίζσο, κεξηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 
πνπ πεξηιακβάλεη ε εμέιημε κηαο θνηλσλίαο. Απηφο ν θίλδπλνο ππάξρεη γηαηί ην 
πεξηερφκελν ηεο αλάπηπμεο είλαη πνιπδηάζηαην θαη εμαξηεκέλν απφ ην ζχζηεκα 
αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ πνπ βάδεη κία θνηλσλία γηα ηελ εμέιημή ηεο. Ζ έλλνηα δειαδή 
ηεο αλάπηπμεο δελ είλαη κηα νπδέηεξε έλλνηα πνπ εθθξάδεηαη κε  αξηζκνχο ή κε 
κεηξήζεηο δηαθφξσλ κεγεζψλ. Αληίζεηα, έρεη ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 
πξαγκαηηθφηεηα θαη κε ηε κνξθή ηεο εμέιημεο πνπ έρεη πάξεη ε δξαζηεξηφηεηα κηαο 
θνηλσλίαο (ζα ρψξα, ή ζαλ πεξηνρή, ή ζαλ θνηλσληθή νκάδα θ.ιπ.) 

Ο φξνο «νηθνλνκηθή αλάπηπμε», ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε αλαθνξέο γηα ηηο 
κε αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ 
δπλαηνηήησλ κηαο νηθνλνκίαο κε ηελ επαθφινπζε αχμεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ 
πινχηνπ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, αιιά 
πεξηιακβάλεη θαη ζνβαξέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ζηνλ ηξφπν 
παξαγσγήο, ζηελ απνηακηεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ αιιά θαη θνηλσληθέο 
αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο, ηνπο θνξείο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 
γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηηο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

Αληίζεηα, γηα ηηο ήδε αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα ν 
φξνο «νηθνλνκηθή κεγέζπλζε», φπνπ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο έρνπλ κνξθνπνηεζεί 
αλάινγα κε ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ επηθξάηεζε ζε θάζε ρψξα θαη πνπ κφλν νξηαθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο πθίζηαηαη. Δπνκέλσο, ζα ιέγακε, φηη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο 
αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεγέζπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο.  
 
2.3.2 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
 

Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ( θχζε, 
εξγαζία , θεθάιαην θαη ζπκπιεξσκαηηθά ε ηερλνινγία θαη ε παξαγσγηθφηεηα), 
πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ εζληθνχ πξντφληνο αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ απηφ. 
Δπνκέλσο, ζε κηα έξεπλα γηα ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θεληξηθφ ζέκα 
πξέπεη λα απνηεινχλ  νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε 
καθξνρξφληα πξνζθνξά ησλ ζπληειεζηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

εκαληηθέο, φκσο, είλαη ζηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη νη 
αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε κεξηθνχο εμσνηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (θνηλσληθέο 
αμίεο, θνηλσληθννηθνλνκηθή νξγάλσζε, ζεζκνί, νξγάλσζε δεκφζηαο δηνίθεζεο θ.ιπ.) 
πνπ απνηεινχλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο». 
 

 Έδαθνο – Φπζηθνί πφξνη 
 

Ζ ζεκαζία ηεο πνζόηεηαο ηνπ ζπληειεζηή απηνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε είλαη πξνθαλήο. Υψξεο κε αθζνλία θπζηθψλ πφξσλ (θαιιηεξγήζηκεο γεο, 
δαζψλ, πδάηηλσλ πφξσλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θ.ιπ.) είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε 
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ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο φπνπ παξαηεξείηαη 
ζηελφηεηα ησλ πφξσλ απηψλ. Με κηα απιή ζχγθξηζε ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αθζνλία 
θπζηθψλ πφξσλ αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ άθζνλν 
πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, θαηαιήγεη θαλείο 
εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε ησλ πξψησλ είλαη επθνιφηεξε απφ φηη ε 
αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ. 

Ζ πνηόηεηα θαη ε ηνπνζεζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ 
ξφιν, γηαηί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο εμαξηάηαη αλ νη πφξνη πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 
ρψξα είλαη νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκνη ή φρη. Αλ ε πνηφηεηα δελ είλαη θαιή ή ε 
ηνπνζεζία ηνπο είλαη αθαηάιιειε, ηφηε παξά ηε κεγάιε ελδερνκέλσο πνζφηεηά, ε 
ζπνπδαηφηεηα ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο κπνξεί λα είλαη αζήκαληε. Βέβαηα, 
κηα ηέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάμεη καθξνρξφληα, είηε κε βειηίσζε θαη λέεο 
επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο ζηελ ηερλνινγία ηεο εμφξπμεο, ηνπ εκπινπηηζκνχ, ηεο 
κεηαθνξάο θ.ιπ., είηε αλ ζεκεησζεί ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπο ζηε δηεζλή 
αγνξά, νπφηε κε ηε λέα ηηκή είλαη δπλαηφ λα θαιχπηεηαη ην θφζηνο εθκεηάιιεπζεο 
ησλ πφξσλ απηψλ θαη λα θαηαζηνχλ έηζη αμηνπνηήζηκνη. Απηφ ζπλέβε κεηά ην 1970 
κε ην πεηξέιαην. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην 1973 θαη κεηά επέηξεςε 
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ βπζνχ ησλ ζαιαζζψλ. 

Ζ ππεξβνιηθή θαη απξνγξακκάηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
φκσο, δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηε καθξνρξφληα ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο (π.ρ. ηα νξπθηά, ηα νπνία θηλδπλεχνπλ κε εμάληιεζε δηφηη δελ 
αλαλεψλνληαη). 

Σέινο, ε αλαθάιπςε λέσλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ζπληειεί αθελφο 
ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ρξφλνπ εμάληιεζεο ησλ ππνινίπσλ πφξσλ, αθεηέξνπ ζηε 
δηελέξγεηα επελδχζεσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ λέσλ πεγψλ. 
 

 

 Πιεζπζκφο – Αλζξψπηλνη πφξνη 
 

Ζ θχζε πξνζθέξεη κελ ηα πξσηνγελή κέζα γηα ηελ  αλάπηπμε, αιιά κφλε ηεο 
δελ εμαζθαιίδεη αλάπηπμε. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη απαξαίηεηε 
ε κεζνιάβεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα κε ηελ πξνζθνξά εξγαζία. 

εκαζία έρεη ε πνηόηεηά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κηαο ρψξαο(πγεία, 
κφξθσζε, δξαζηεξηφηεηα). Υψξεο κε ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ζε ζέζε λα 
αληηζηαζκίζνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο ζηελφηεηαο θπζηθψλ πφξσλ, αλαπηχζζνληαο 
θιάδνπο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ πςειή απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 
παξάγνληα. Μηα κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο , έρεη ζπλήζσο ζαλ 
απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ πξντφληνο  θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 
ηνπ θαηά θεθαιή πξντφληνο θαη έηζη ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηφζν ηνπ χςνπο ηεο 
θαηαλάισζεο φζν θαη ηνπ χςνπο ηεο απνηακίεπζεο. Σν δεχηεξν επεξεάδεη ην χςνο 
ησλ επελδχζεσλ θαη επνκέλσο θαη ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.                        

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο παίδεη θαη ην 
κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ απηήο. Μηθξφ κέγεζνο πιεζπζκνχ, ζεκαίλεη πεξηνξηζκέλε 
εζσηεξηθή αγνξά θαη επνκέλσο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο λα ζηεξηρζεί ε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε. Πξνβιήκαηα, φκσο, δεκηνπξγεί θαη ν 
ππεξπιεζπζκφο κηαο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνζφηεηεο ησλ άιισλ 
ζπληειεζηψλ κε ηνπο νπνίνπο ε εξγαζία ζπκπξάηηεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Γηα παξάδεηγκα, αλ ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή εξγαζίαο  δελ 
αθνινπζείηαη απφ αλάινγε αχμεζε ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ (εμνπιηζκφο) ή απφ 
βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, ε παξαγσγηθφηεηα ζα κεησζεί. 
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 Κεθάιαην 
 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 
ζπγθέληξσζε  ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ απνηειείηαη  απφ 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, κεηαθνξηθά κέζα, 
απνζέκαηα πιψλ θαη άιια ζηνηρεία πιηθνχ θεθαιαίνπ, ρσξίο ηα νπνία κία νηθνλνκία 
δελ κπνξεί παξά λα βξίζθεηαη ζε πξσηφγνλε θαηάζηαζε. Με ηε ρακειή 
παξαγσγηθφηεηα δε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη νχηε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία πιηθνχ θεθαιαίνπ απαηηνχληαη επελδχζεηο. Γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε δε ησλ επελδχζεσλ, είλαη αλαγθαίν λα ζπγθεληξψλεη ε θνηλσλία έλα 
πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηφο ηεο κε ηε κνξθή ηεο απνηακίεπζεο. 
ηηο ππναλάπηπθηεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξαγκαηηθνχ 
θεθαιαίνπ είλαη ρακειή θαη δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη ε αχμεζε ηνπ εζληθνχ 
πξντφληνο κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απφ ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

θνπφο ησλ ρσξψλ απηψλ, είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απνηακίεπζεο ηνπ 
εζληθνχ πξντφληνο θαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θαηαλάισζεο, έηζη ψζηε λε 
εμαζθαιίδεηαη ξπζκφο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ηαρχηεξνο ηνπιάρηζηνλ απφ ην 
ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε κεηαηξνπή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζε 
παξαγσγηθέο επελδχζεηο. 
 
 
 

 Σερλνινγηθή πξφνδνο 
 

Γηα πνιιά ρξφληα, απφ ηνπο θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο, ε έκθαζε γηα ηελ 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δίλνληαλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ 
ηερλνινγία ζεσξνχληαλ φηη απνηεινχζε εμσγελή παξάγνληα πνπ εμαξηψληαλ απφ 
ηπραίεο αλαθαιχςεηο ή απφ απνηειέζκαηα επηλνεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη φρη απφ 
ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα. Οη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη δελ αζρνιήζεθαλ 
ηδηαίηεξα κε ηελ αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγίαο, γηαηί ζεσξνχζαλ φηη έηζη θη 
αιιηψο είλαη απηνλφεην φηη κηα ηερληθή πξφνδνο ζα ππάξρεη. 

Ζ έμαξζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 
νθείιεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη απηή ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο. 

Γηάθνξεο έξεπλεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ζπκπεξαίλνπλ 
φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ απηψλ ζπληειέζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε 
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηερληθή πξφνδν. 
Παξ‟ φια απηά, πνιιέο ρψξεο δελ αζρνιήζεθαλ αξθεηά κε ηελ νξγάλσζε θνξέσλ 
έξεπλαο θαη ηερλνινγία, κε αξλεηηθά επαθφινπζα. ηελ Διιάδα, κφιηο ην 1982 
ηδξχζεθαλ ππεξεζίεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζε επίπεδν ππνπξγείνπ, γηα λα δνζεί ε 
ζεκαζία πνπ απαηηείηαη ζηνλ παξάγνληα απηφλ. 
 

 Παξαγσγηθφηεηα 
 

Ζ παξαγσγηθφηεηα, δειαδή ην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα θαηά εξγαδφκελν, 
είλαη επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δίλαη απηνλφεην φηη 
κεγαιχηεξν παξαγσγηθφ απνηέιεζκα γηα θάζε εξγαδφκελν, ζεκαίλεη ζπλνιηθά 
κεγαιχηεξν εζληθφ πξντφλ. Ο βαζκφο ηεο παξαγσγηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή 
νξγάλσζε, ην ζσζηφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ηε κφξθσζε, ηελ εμεηδίθεπζε 
πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

Ζ παξαγσγηθφηεηα πνηθίιεη θαηά ηνκέα παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα 
ζηελ ίδηα ρψξα, αιιά θαη θαηά επηρείξεζε ή θιάδν κέζα ζηνλ ίδην ηνκέα. 
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Ζ παξαγφκελε αμία θαηά εξγαδφκελν ζε κία ρψξα, είλαη ζπλήζσο αηζζεηά 
κηθξφηεξε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία) απφ φηη ζην δεπηεξνγελή θαη ζηνλ 
ηξηηνγελή ηνκέα (βηνκεραλία, ππεξεζίεο). Ζ αληζφηεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
αλάκεζα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κεγαιχηεξε ζηηο 
ππναλάπηπθηεο ρψξεο, θη απηφ γηαηί ε πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ απηψλ ζηηο 
ζχγρξνλεο κεζφδνπο ηερληθήο θαη νξγάλσζεο είλαη βξαδχηεξε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 
απφ φηη ζην βηνκεραληθφ. 

Σέινο, ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη ηαρχηεξα ζηνπο δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο 
νηθνλνκίαο, δειαδή ζ‟ εθείλνπο  πνπ εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ιφγσ 
ηαρχηεξεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 
 
 

 Γεκφζηα δηνίθεζε 
 

Όηαλ κηιάκε γηα Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηελ νπζία θάλνπκε ιφγν γηα δεκηνπξγηθφ 
θξάηνο, ζηαζεξφηεηα πεξηβάιινληνο θαη παηδεία. 

Σν θξάηνο είλαη απηφ πνπ νθείιεη λα είλαη ν εκπλεπζηήο θαη νξγαλσηήο ηεο 
αλάπηπμεο, θνξέαο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο θαη ζηήξημεο πξσηνβνπιηψλ θαη 
θνξέαο γηα ηε δεκηνπξγία λννηξνπίαο αλάπηπμεο ζην ιαφ. Μηα ηθαλνπνηεηηθή θξαηηθή 
νξγάλσζε, γηα λα είλαη δεκηνπξγηθή, νθείιεη λα πξνρσξεί ζε κεηαζρεκαηηζκνχο, 
θξνληίδνληαο παξάιιεια λα δηαηεξεί ζηαζεξφ ην πεξηβάιινλ θαη λα δηαρέεη ηελ 
παηδεία θαη ηε κφξθσζε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθήο λννηξνπίαο θαη 
ηθαλφηεηαο ζην ιαφ. 

Σν πεξηβάιινλ (θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ) κέζα ζην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, επεξεάδεη ζνβαξά ηελ αλάπηπμε. 
Υσξίο ην θαηάιιειν πιαίζην λφκσλ, ηελ ηθαλή θαη επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε, 
ππάξρεη θίλδπλνο ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία λα κελ απνθηήζεη δχλακε. Ζ ζπλέρεηα 
θαη ε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ζηε δηακφξθσζε θαη εθηέιεζε ησλ 
θξαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο δξάζεο. ηαζεξφηεηα ζην πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην δε ζεκαίλεη 
βέβαηα αθηλεζία θαη αδξάλεηα. Αληίζεηα, ελδείθλπηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ λνκηθνχ 
θαζεζηψηνο θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πξνο ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θάζε θφξα, θαη νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νθείινληαη ζηελ 
επίδξαζε πεηπρεκέλεο πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Σέινο, ε παηδεία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ θξάηνπο 
γηα αλάπηπμε. Έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ην είδνο θαη ε επάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε 
φιεο ηηο βαζκίδεο, αιιά θαη ε δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ ιανχ πέξα απφ ηηο βαζηθέο 
εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
 
 
 
 

2.4 Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 
 

Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο, αθνχ 
απηφο πεξηιακβάλεη ην 65% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεζλψλ ζπλνξηαθψλ αθίμεσλ, 
απνθέξνληαο απφ ην 1981 ήδε έλα άθξσο ζεηηθφ ππφινηπν ζην «ηαμηδησηηθφ 
ηζνδχγην» κε ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο νη νπνίεο θζάλνληαο ην 5% ησλ πηζηψζεσλ απφ 
αγαζά θαη ππεξεζίεο, ζπκκεηέρνπλ ζεηηθά ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ ν ηνπξηζκφο έρεη ζεηηθφηαηε επίδξαζε ζηελ 
απαζρφιεζε, κε ζχλνιν απαζρνινπκέλσλ πεξί ηα 7,5 εθαηνκκχξηα ή ην 6% ηνπ 
ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο, ελψ φζνλ αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κπνξεί λα 
απνηειέζεη βαζηθφ ζηνηρείν κηαο πνιηηηθήο κείσζεο ή θαη εμηζνξξφπεζεο ηεο 
αλεξγίαο. (Εαραξάηνο Γ., 1986) 
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ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, ν ηνπξηζκφο 
δελ απνηειεί μερσξηζηφ θιάδν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζηαηηζηηθά 
πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, εκπεξηέρνληαη κέζα ζηε  
θαηεγνξία ππεξεζίεο θαη έηζη ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία δηαρσξηζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ 
απφ ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ζπλεπψο ε θαηαγξαθή 
θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεψλ ηνπ, ζεκαίλεη αξρηθά ηελ αθξηβή 
νξηνζέηεζή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ζέζεο ηνπ ζην δηεζλέο 
εκπφξην θαη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. Απαηηείηαη δειαδή ε αθξηβήο θαηαγξαθή θαη 
εθηίκεζε φισλ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Υξεηάδεηαη επίζεο λα θαζνξηζηνχλ νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ 
εληζρχνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη λα 
αλαιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε 
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. 

Πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ θαηά θαηξνχο κε ηνλ ηνπξηζκφ δηαθφξσλ 
ρσξψλ θαη πψο απηφο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Christine Lim θαη  Michael McAleer αζρνιήζεθαλ ην 
2002 κε ηελ έξεπλα ηεο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο απαίηεζεο γηα ην 
δηεζλέο ηαμίδη ζηελ Απζηξαιία απφ Μαιαηζία θαη κηα νκάδα θχξησλ 
καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 
Μαιαηζίαο, ηηο ηηκέο ηνπξηζκνχ ζηελ Απζηξαιία, ηηο δαπάλεο κεηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 
Μαιαηζίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο, θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ ησλ δχν 
ρσξψλ. Ζ έξεπλα ηνπο εμέηαζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εηήζηεο αιιαγέο ζηηο αθίμεηο 
ηνπξηζηψλ απφ ηε Μαιαηζία ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο ζε κεξηθέο ζεκαληηθέο 
νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, δειαδή, εηζφδεκα, ηηκέο ηνπξηζκνχ, δαπάλεο κεηαθνξψλ θαη 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Καηέιεμαλ ζηελ χπαξμε κηαο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο 
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
δηεζλή απαίηεζε ηνπξηζκνχ ζηελ Απζηξαιία απφ ηε Μαιαηζία. 

Ζ έξεπλα ηεο Mary Walsh ην 1996, εμέηαζε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Ηξιαλδίαο απφ 
ηηο ηέζζεξηο θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ : Ζ.Π.Α., Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία θαη 
Γεξκαλία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο καο δείρλνπλ φηη νη παξάγνληεο ηηκψλ 
θαη εηζνδήκαηνο ήηαλ κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα απαίηεζεο ηνπξηζκνχ ζηελ Ηξιαλδία, αιιά θαη νη ηηκέο 
ειαζηηθφηεηαο είραλ ζεκαληηθή ζεκαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιηηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ηνπξηζκνχ παξειζφληνο θαη παξφληνο. Σν εκπφξην ηαμηδηνχ κεηαμχ 
ηεο Ηξιαλδίαο θαη ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάδνληαη, νη ζρεηηθέο ηηκέο θαη νη 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαίλεηαη λα είλαη ζπρλά ηφζν ζεκαληηθέο φζν ηελ 
εηζνδεκαηηθή αχμεζε. Σέινο, νη ρψξεο πξννξηζκνχ είλαη ζαθψο επαίζζεηεο σο πξνο 
ηελ ηηκή. ηελ πεξίπησζε ησλ γαιιηθψλ θαη γεξκαληθψλ εμεξρφκελσλ ηαμηδησηψλ, 
θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα φηη ηα ηαμίδηα δηαθνπψλ ζηελ Ηξιαλδία ππφθεηληαη 
ζηελ αδξάλεηα θαη νη ηαμηδηψηεο απφ απηέο ηηο αγνξέο είλαη αξγνί ζηελ πξνζαξκνγή 
ζηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο. 

Ο Νηθφιανο Γξηηζάθεο, ζε κία εξεπλά ηνπ κειέηεζε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο 
Διιάδαο σο καθξνπξφζεζκν παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηψληαο 
ηελ αλάιπζε ηεο αηηηφηεηαο. Ζ έξεπλα απηή, πξνζπάζεζε λα εμεηάζεη ηε ζρέζε 
κεηαμχ δηεζλείο απνδνρέο ηνπξηζκνχ, πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζε έλα πξφηππν δηφξζσζεο ιάζνπο.  
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αηηηφηεηαο δείρλνπλ φηη νη δηεζλείο απνδνρέο 
ηνπξηζκνχ θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πξνθαινχλ ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε κε κηα «ηζρπξή αηηηψδε» ζρέζε, ελψ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε 
πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πξνθαινχλ ηηο δηεζλείο απνδνρέο ηνπξηζκνχ κε 
κηα «απιά αηηηψδε» ζρέζε. 

Οη Juan Gabriel Brida, Edgar J Sanchez Carrera θαη W. Adrian  Risso 
κειέηεζαλ ηνλ αληίθηππν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ καθξνπξφζεζκε κεμηθαληθή νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα. εξεχλεζαλ ηηο πηζαλέο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
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δαπαλψλ ηνπξηζκνχ, ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ. αλ 
απνηέιεζκα βξήθαλ πσο νη δηεζλείο δαπάλεο ηνπξηζκνχ πξνζθξνχνπλ ζεηηθά ζηε 
κεμηθάληθε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ ειαζηηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζηηο δαπάλεο 
ηνπξηζκνχ έδεημε φηη κηα αχμεζε 100% ζηηο δαπάλεο ηνπξηζκνχ παξάγεη κηα αχμεζε 
ζρεδφλ 70% ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο. 

Παξφκνηα έξεπλα κε ηελ παξαπάλσ, έθαλαλ θαη νη Bichaka Fayissa, Christian 
Nsiah θαη Badassa Tadasse ηνλ Αχγνπζην 2007, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηνπ αληίθηππνπ 
ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αχμεζε θαη αλάπηπμε ζηελ Αθξηθή. Ζ κειέηε ηνπο 
απηή εξεχλεζε ηελ πηζαλή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αχμεζε θαη 
αλάπηπμε κέζα ζην ζπκβαηηθφ λενθιαζηθφ πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
έδεημαλ φηη ε αχμεζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπξηζκνχ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην επίπεδν 
ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο 
λφηηαο αράξαο ηεο Αθξηθήο. Οη αθξηθαληθέο νηθνλνκίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
εληζρχζνπλ ηε βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο θαη ηηο βηνκεραλίεο 
ηνπξηζκνχ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο : Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ Διιάδα, απφ ηα πξψηα θηφιαο κεηαπνιεκηθά ρξφληα, βξίζθεηαη αλάκεζα 
ζηηο πην ηνπξηζηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ζρεδφλ 
αλχπαξθηεο ην έηνο 1950, θζάλνπλ ηα 13 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2001 θαη ππνινγίδεηαη 
φηη ζα θζάζνπλ ηα 15 εθαηνκκχξηα κέρξη ην έηνο 2010. ηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην 
Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαλεξψλνπλ ξπζκνχο κεηαβνιήο αλά δεθαεηία πνπ αγγίδνπλ 
ην 1098% γηα ηελ δεθαεηία 1950-1960, ην 302% γηα ηελ δεθαεηία 1960-1970, ην 
227% γηα ηελ δεθαεηία 1970-1980 θιπ., ξπζκνί κεηαβνιήο πςειφηεξνη απφ θάζε 
άιιε ρψξα ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε πινχζηα ηζηνξία ηεο απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ αθφκε 
ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο σο ρψξαο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ. Ζ εμέιημε απηή έρεη 
κεηαηξέςεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζε έλα αξθεηά δπλακηθφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, νη άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ηνπ νπνίνπ ζπλεηζθέξνπλ ην 18-20% 
ηνπ ΑΔΠ. 

πλήζσο ηα θίλεηξα γηα ηνπξηζκφ δηαθέξνπλ απφ ιαφ ζε ιαφ θαη απφ 
άλζξσπν ζε άλζξσπν. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θίλεηξα ηνπξηζκνχ είλαη ηα 
επαγγεικαηηθά, ηα ςπραγσγίαο – επραξίζηεζεο, ηεο αλαδήηεζεο πεξηπέηεηαο, ηεο 
εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο επίζθεςεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα είλαη πνιχ κεγάιε, θαζψο 
πέξαζε απφ ην επίπεδν ησλ ιίγσλ ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. εκαληηθνί παξάγνληεο 
απηήο ηεο αιιαγήο ήηαλ ηφζν ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ε νπνία κείσζε ηηο 
απνζηάζεηο, φζν θαη ε αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ν ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη 
ζε : 

1) Δγρψξην, πνπ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο κηαο ρψξαο πνπ ηαμηδεχνπλ εληφο απηήο 
            (π.ρ. Έιιελεο εληφο ηεο Διιάδαο), 

2) Δμεξρφκελν, πνπ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο κηαο ρψξαο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε άιιε 
            ρψξα (π.ρ. Έιιελεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ Αγγιία), 

3) Δηζεξρφκελν, πνπ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε κηα δεδνκέλε 
            ρψξα (π.ρ. Άγγινη πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα). 
 

Σα είδε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ηα εμήο: 
 
Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο: Σα λεζηά ηεο Διιάδνο ζεσξνχληαη απφ ηα θαιχηεξα ζηνλ 
θφζκν θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ θαη ειθπζηηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 
θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Απηφο ν ηνπξηζηηθφο πινχηνο ηεο Διιάδαο είλαη 
κνλαδηθφο ζηε Μεζφγεην θαη αμηνπνηείηαη απφ μέλνπο επηζθέπηεο πςεινχ 
εηζνδεκαηηθνχ θαη πνηνηηθνχ επηπέδνπ. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο εηεζίσο απνθέξεη 
πνιιά έζνδα ζηε ρψξα. 
Δλδεκηθόο Σνπξηζκόο: Ο ελδεκηθφο ηνπξηζκφο αθνξά θπξίσο ηελ ηξίηε ειηθία 
ηνπξηζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζπληαμηνχρνπο αιιά θαη λεφηεξνπο πνπ δελ έρνπλ 
δεζκεχζεηο εξγαζίαο ζηε ρψξα ηνπο θαη έρνπλ αλάγθε λα δήζνπλ ζε θαιχηεξν θιίκα. 
Ζ Διιάδα δηαζέηεη πνιχ θαιφ θιίκα θαη νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο είλαη 
παξαδείγκαηα ηφπσλ φπνπ δηακέλνπλ μέλνη γηα καθξέο πεξηφδνπο ή έρνπλ θάλεη ηε 
δεχηεξε θαηνηθία ηνπο. Απηφ ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ 
ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηνπ επηπέδνπ ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δζσηεξηθόο Σνπξηζκόο: Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηε βάζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο θαη αληαπνθξίλεηαη ζε δσηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. 
ηελ Διιάδα αλαπηχζζεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο  : Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

Μεταπτστιακή Φοιτήτρια Γαλάνη Γάυνη  18 
 

Κνηλσληθόο Σνπξηζκόο: Ο θνηλσληθφο ηνπξηζκφο επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε απφ ην 
θξάηνο, απφ ηνπο εξγνδφηεο, απφ ηα ζπλδηθάηα θαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα εθείλα ηα 
νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επράξηζηεο θαη θζελέο δηαθνπέο. Ζ 
ελίζρπζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία θαηάιιεισλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ρακειφ θφζηνο, νηθνλνκηθέο 
παξνρέο, εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ηηκψλ κέζσ νκαδηθψλ θξαηήζεσλ θ.ιπ.. 
Δλαιιαθηηθόο Σνπξηζκόο: Ο ηνπξηζκφο απηφο ζεκαηνδνηεί κία λέα πεξίνδν 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν. 
Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σα 
θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην ηνπξηζκφ είλαη κέζεο θαη άλσ 
κφξθσζεο αιιά θαη εηζνδήκαηνο. Σα ζεκαληηθφηεξα είδε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
πνπ ππάξρνπλ θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ ζηελ ρψξα καο 
γηα λα επηηεπρζεί βηψζηκνο ηνπξηζκφο είλαη ν Οηθνηνπξηζκφο, ν Πνιηηηζηηθφο 
ηνπξηζκφο, ν πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν Θξεζθεπηηθφο 
ηνπξηζκφο, ν Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ν ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο, ν ρεηκεξηλφο 
ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν νξεηβαηηθφο ηνπξηζκφο θαη ν πεξηπαηεηηθφο 
ηνπξηζκφο. (Ραθαήι, Μ., 2001) 
 

 
 
3.2 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

 
Ο ηνπξηζκφο, παξφιν πνπ ζηεξίρηεθε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν θαη ηε κεηαθίλεζε, εληνχηνηο παξνπζίαζε δηαρξνληθά κηα 
κνξθνινγηθή εμέιημε θαη κηα δηεπξπκέλε ρσξηθά δηάξζξσζε. 

ηελ αξραία Διιάδα θαη ζηελ αξραία Ρψκε, ν ειεχζεξνο ρξφλνο απεηθφληδε 
ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ηάμε ησλ πνιηηψλ πνπ ήηαλ ειεχζεξνη θαη νηθνλνκηθά 
εχπνξνη, απαιιαγκέλνη απφ θάζε εμαλαγθαζηηθή απαζρφιεζε. Ωζηφζν, ήηαλ 
ππνρξεσκέλνη λα αζρνινχληαη κε ηα θνηλσληθά, εζηθά θαη πνιηηηθά αηηήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχζε ε εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο. 

Ζ εξγαζία αληίθεηηαη ζην πλεχκα ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη 
εκθαληδφηαλ σο ζπλαθήο κε ηνλ απνιηηηθφ ραξαθηήξα πνπ έδηλαλ ζηνλ πιεβείν. Ο 
ειεχζεξνο ρξφλνο ζπλδεφηαλ νπζηαζηηθά κε ηηο επγελείο απαζρνιήζεηο θαη ήηαλ 
απφξξνηα κηα πνιηηηθήο ζθέςεο πνπ φρη κφλν πεξηέγξαθε, αιιά θαη νξηνζεηνχζε ην ηη 
είλαη ειεπζεξία θαη ηη φρη. Όζνη δηέζεηαλ ειεχζεξν ρξφλν, δειαδή απηνί πνπ αλήθαλ 
ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
δηαθφξσλ ηχπσλ ηαμηδησηηθέο κεηαθηλήζεηο.  

Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο ηαμηδησηηθέο κεηαθηλήζεηο γηα ιφγνπο αλαςπρήο 
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ ζηελ Αίγππην θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο 
κεηαθηλήζεηο γηα λα παξαβξεζνχλ ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 
ενξηέο θηι. Ο Ζξφδνηνο (480-421 π. Υ.) πεξηγξάθεη ζηηο πεξηεγήζεηο ηνπ 
γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηφπσλ πνπ επηζθέπηεηαη θαη κπνξεί 
λα ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηνπξηζηηθή ηππνινγία πνπ δηακνξθψλεηαη ην 19ν  
αηψλα σο ¨κνληέιν ηνπξίζηα¨. Απηή ηελ πεξίνδν εκθαλίδνληαη πξψηα θξαηηθά 
παλδνρεία, πνπ παξείραλ δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ηαμηδηψηεο, θαζψο θαη ηα 
πξψηα παλδνρεία θεξδνζθνπηθήο κνξθήο. Αξρηθά βξίζθνληαη απηφλνκα θαηά κήθνο 
ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, ελψ πξνο ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο εκθαλίδνληαη νη 
πξψηεο ηάζεηο εκπνξηθνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ κεηαθηλήζεσλ. (Βαξβαξέζνο ., 
1998) 
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3.3 Πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 
 
 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 
 

1. Αλνδηθή ηάζε αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία 
λέσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο απμαλφκελεο 
πειαηείαο. 

2. εκαληηθή κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ κε απνηέιεζκα 
ηελ απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ 
αγνξψλ. 

3. Απμαλφκελε ζπκκεηνρή εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ κε ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα 
ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο δήηεζεο. 

4. Μηθξή δηάξθεηα ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ζπλέπεηα ηε ζεξηλή επηβάξπλζε ησλ 
            ππνδνκψλ θαη ηελ ππνιεηηνπξγία εθηφο ζεδφλ γεγνλφο πνπ θάλεη αλαγθαία     
            ηελ αλάπηπμε άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. 

5. Μνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ πξντφλ: „‟Ήιηνο – ζάιαζζα‟‟, κε ζπλέπεηα ηελ 
εχθνιε ππνθαηάζηαζε απφ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. 

6. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη θπξίσο 
θιεξνλνκεκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 
πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην 
πνηνηηθήο βειηίσζεο κε ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ. 

7. Τςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κε απνηέιεζκα ηελ 
άληζε αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. 

8. Πεξηνξηζκέλε δηάξζξσζε ηνπξηζηηθήο δήηεζεο κε ιίγνπο ηνπξηζηηθνχο 
πξάθηνξεο κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ηζρπξψλ πηέζεσλ γηα ρακειέο ηηκέο. 

9. Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θαηαιχκαηα ηα νπνία είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ 
κεγέζνπο θαη πξνζθέξνπλ ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 
αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ηζρπξνχο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. 

10. Γηνηθεηηθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 
αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ 
αλαβάζκηζεο θαηαιπκάησλ. 

11. Μηθξφ κέγεζνο ησλ κε – μελνδνρεηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ βησζηκφηεηαο θαη δπζθνιία 
πξνζαξκνγήο ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα.  

χκθσλα κε ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο, ζπλάγνληαη νξηζκέλα 
πιενλεθηήκαηα αιιά θαη αδπλακίεο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ. 
 
Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο καο είλαη ηα εμήο: 
 

• Ζ αθζνλία θαη πνηθηινκνξθία ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνπξηζκφ 
12κελεο βάζεο. 

• Ζ ζέζε ηεο ρψξαο καο ζηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ αθνχ θαηέρεη ηελ 17ε  ζέζε 
ζε αθίμεηο θαη ζε εηζπξάμεηο ηελ 27ε . 

• Σν ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαζψο θαη ε ζχγρξνλε 
πνιηηηζηηθή παξαγσγή. 

• Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. 
• Ζ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα. 
• Ζ δεκηνπξγία θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία ζεκαληηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ εκπινπηηζκέλν πξντφλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ εηδηθψλ 
ελδηαθεξφλησλ. Ζ πινχζηα παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 
πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο. 
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Ο ηνπξηζκφο καο έρεη ηηο εμήο αδπλακίεο: 
 

• Ο έληνλνο επνρηθφο ραξαθηήξαο. 
• Ζ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αθνχ δελ ηεξνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη. 
• Ζ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εμαηηίαο ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ αγνξψλ, φπσο είλαη ηεο Σνπξθίαο. 
• Ζ αιινίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
• Ζ κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
• Ζ άληζε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 
• Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, φπσο είλαη νη κεηαθνξέο, νη 

μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο θαη νη ζπλεδξηαθνί ρψξνη. 
• Σν πςειφ πνζνζηφ κέζεο θαη ρακειήο ηάμεο θιηλψλ. 
• Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ είλαη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα πξνψζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

• Γελ ππάξρεη επαξθψο εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
 

 
 
3.4 πνπδαηφηεηα ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα 

 
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δηαπηζηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αλεξγίαο ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ ρψξα καο. 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή έζηξεςε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαη 
ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ 
θαη ζην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο. 

Ζ θαηαζθεπή θαη ε θαζηέξσζε ηνπξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ, κε βάζε ηα 
απζηεξά θξηηήξηα θαηαξηίζεσο ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, ζα πξνζέθεξε κηα 
αμηφπηζηε θαη νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Οη πιεξνθνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 
ηνπξηζκφ. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην Παγθφζκην πκβνχιην Σνπξηζκνχ θαη Σαμηδηψλ 
(WTTC) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθνξήζεσο θαη 
πκβνπιψλ (W.E.F.A.), ρξεζηκνπνηνχλ δπν έλλνηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
πξνζεγγίζνπλ ην πξφβιεκα κεηξήζεσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
 

1. Σελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπλδεφκελα κε ηνπο 
ηνπξίζηεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηα μελνδνρεία θαη ηα θαηαιχκαηα, ηα 
γξαθεία ηαμηδηψλ πάζεο θχζεσο, νξηζκέλνη θιάδνη κεηαθνξψλ, θέληξα 
πιεξνθνξήζεσο ηνπξηζηψλ, θιάδνη παξαγσγήο θ.ιπ.. 
 

2. Σελ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηφζν 
ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξίζηα, φζν θαη νη 
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαξηψληαη ζε πςειφ βαζκφ, αθφκε θαη γηα 
ηελ χπαξμή ηνπο, απφ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε. 

 
ηα αλσηέξσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη πνιιέο επηδξάζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθήο δαπάλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξαγκαηνπνηεζείζα πξφνδνο ζηελ 
πξνζέγγηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ 
ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ζηαηηζηηθά. 
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Ζ δπζθνιία απηή έγθεηηαη ζην φηη δελ είλαη γλσζηφ ην κέγεζνο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 
ζθάικαηνο θαη δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα πξψηα επξήκαηα ην ελλνηνινγηθφ 
πεξηερφκελν ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε 
ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Διιάδνο. Δίλαη θνηλή γλψκε φηη ν 
ηνπξηζκφο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο. Απφ ην 1997 παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο θαη ζηαζεξή αχμεζε 
ηνπ ΑΔΠ κε κηα κηθξή πηψζε ην 2000 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,6 %. 
 

                     Γηάγξακκα 3.1
  
: πκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ (% ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ), Πεγή: WTTC 

 

 

 
 
3.5 Σάζεηο εμέιημεο θαη πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ηνλ 21ν αηψλα 

 
Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε ρψξα καο είλαη εκθαλήο ιακβάλνληαο 

ππφςε νξηζκέλα κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηηο ηάζεηο εμέιημήο 
ηνπ. Ζ Διιάδα, φπσο ήδε αλαθέξακε βξίζθεηαη ζηελ 17ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα 
θαηάηαμε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαηά ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ.  

Ζ Διιάδα εηεζίσο δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 
κήλεο πεξηζζφηεξν θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ είλαη Δπξσπαίνη. Δίλαη 
ζεκαληηθφ ην πνζνζηφ ηνπ εηζεξρφκελνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ην νπνίν σζηφζν ηα 
ηειεπηαία ρξφληα δηαηεξείηαη ζρεηηθά ζηαζεξφ. 

Μεηά ηελ εχινγε θάκςε πνπ ππήξμε σο επαθφινπζν ηεο απφηνκεο 
θνξχθσζεο ηνπ 1994, νη αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ έρνπλ μαλαβξεί ηνλ 
καθξνπξφζεζκα αλνδηθφ ηνπο ξπζκφ. 

Ζ πνξεία ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ, παξά ηηο πνιιέο δηαθπκάλζεηο, δείρλεη 
πνιχ κεγάιε αληνρή θαη κηα ζηαζεξή αλνδηθή κέζε ηάζε ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΔ. 
Με ηελ ρακειή αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ην 1991, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζηνλ Κφιπν, 
αθνινχζεζε αχμεζε ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ ην 1992 θαηά 8,2% ε νπνία 
ζπλερίζηεθε αιιά δέρηεθε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο 
ηεο 11εο  επηεκβξίνπ. 

Δθηηκάηαη φηη ε καθξνπξφζεζκε απηή ηάζε δελ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί, θαη ν 
ηνπξηζκφο ζα εμαθνινπζήζεη θαη απηφλ ηνλ αηψλα λα αλαπηχζζεηαη θαη λα ζπκβάιιεη 
ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ.  
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Με ην μεθίλεκα ηνπ 21νπ αηψλα, δηαπηζηψλεηαη ήδε ε εκθάληζε νξηζκέλσλ 
λέσλ βαζηθψλ ηάζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ: 
 

 Έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα. 

 πληνκφηεξα θαη πην ζπρλά ηαμίδηα δηαθνπψλ, αιιά ιηγφηεξα δηαιείκκαηα 
            αββαηνθχξηαθνπ. 

 Μεηαζηξνθή απφ ηα καθξηλά ηαμίδηα πξνο ηα εζσηεξηθά θαη ηα 
ελδνπεξηθεξεηαθά ηαμίδηα. 

 Μεηαζηξνθή απφ ηηο ελαέξηεο ζηηο επίγεηεο κεηαθνξέο, παξά ηνπ ρακεινχ 
θφζηνπο ζηηο αεξνκεηαθνξέο. 

 πλερηδφκελε ηάζε πξνο φςηκεο θξαηήζεηο θαη απμαλφκελε ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ γηα αγνξέο ηαμηδηψλ.  

 Απμαλφκελε δήηεζε γηα κεξηθά παθέηα δηαθνπψλ ή αλεμάξηεηα θαη αηνκηθά 
            δηακνξθσκέλεο δηαθνπέο, ζε βάξνο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλνιηθψλ   
            παθέησλ. 

 Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα δηαθνπέο πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο θαη επαθή 
κε ηε θχζε. 

 Δπηθξάηεζε θαη αλακνλή πξνζθνξψλ θαη επθαηξηψλ ηειεπηαίαο ζηηγκήο. 
 

ε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, νη ηάζεηο απηέο, αλ ζπγθξηζνχλ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε ν ηνπξηζκφο ζε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ζα 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηξεηο θαζνξηζηηθνχο πφινπο: 

 
-ηελ ηερλνινγία 
-ηε ζρέζε εξγαζίαο – ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
-ηελ αζθάιεηα ηνπ ηαμηδηνχ 
 

Οη εληππσζηαθέο θαη πνηθίιεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία έρνπλ εθαξκνγή ζε 
πνιιά πεδία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ. 
 

 Σαρχηεξα θαη πην άλεηα κέζα κεηαθνξάο, πνπ παξέρνπλ αλαπηπγκέλε δέζκε 
            ππεξεζηψλ. 

 Νέα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο θηλεηή ηειεθσλία, ππνινγηζηέο παιάκεο, 
ζπλδπαζκέλεο ζπζθεπέο, ακθίδξνκε ηειεφξαζε. 

 Νέεο ππνδνκέο, ζε ειεγρφκελα πεξηβάιινληα. 

 Ο παγθφζκηνο ηζηφο ηνπ δηαδηθηχνπ. 
 

Οη εμειίμεηο απηέο ζα παξέρνπλ νινέλα πινπζηφηεξεο δπλαηφηεηεο 
πιεξνθφξεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη ζα 
αλαδηαξζξψζνπλ ην ζχζηεκα θξαηήζεσλ θαη ην ζπλνιηθφ δίθηπν πσιήζεσλ ησλ 
ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ην κέηξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε βηψζηκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
αλάπηπμε ζε νινέλα κεγαιχηεξν αξηζκφ ρσξψλ, εληζρχνληαη θαη ηα πιεζπζκηαθά 
ζηξψκαηα πνπ απαηηνχλ κεξίδην ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο δηαθνπέο. 
Γεκηνπξγνχληαη λέεο κνξθέο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, κε ζπλερή 
αλαλέσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ζε ηαμίδηα, ζε δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξνπ, ζε 
πνιηηηζηηθή ελεκέξσζε, ζε επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ, θαη ζε 
εζεινληηζκφο. Απφ απηέο ηηο αιιαγέο ν ηνπξηζκφο ζα σθειεζεί πνιχ. Πξέπεη φκσο 
λα αλαδεηρζνχλ αληίζηνηρα θαη λέεο κνξθέο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ζα είλαη 
ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, δίλνληαο 
έκθαζε ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε θαη φρη ζηελ καδηθή πξνζθνξά θαη ηελ 
ηππνπνίεζε. 
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Νέεο δπλαηφηεηεο γηα ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο 
ζα πξνζθέξεη ε αλάπηπμε ηεο ηειέ – εξγαζίαο, νπφηε θαη νη πξννξηζκνί ζα 
απνθηήζνπλ λέν πεξηερφκελν θαη λέεο ιεηηνπξγίεο. 

Σέινο, ε αλαδήηεζε ζπλζεθψλ αζθάιεηαο γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ζα 
απνηειέζεη ηελ πην ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ. Υξένο φισλ ησλ 
θξαηψλ είλαη λα θάλνπλ φηη κπνξνχλ ψζηε λα πεξηνξίζνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, θάζε απεηιή γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επηβίσζε ηεο 
αλζξσπφηεηαο, ψζηε λα σθειήζνπλ έηζη φρη κφλν ηνλ ηνπξηζκφ, αιιά θαη ηελ 
βησζηκφηεηα. (ΔΟΣ, 2003) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο : Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1 Δμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα 
 

Ζ θαζπζηέξεζε ηεο εκθάληζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε βηνκεραληθή 
επαλάζηαζε ζε κία ρψξα φπσο ε Διιάδα πνπ ζε άιιεο επνρέο (αξραηφηεηα, 
βπδάληην) πξσηνζηαηνχζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, 
νθείιεηαη ζηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηελ επνρή ησλ ξσκαίσλ θαη ησλ ζηαπξνθνξηψλ 
θαη θπξίσο απφ ηελ ππνδνχισζή ηεο απφ ηνλ 15ν κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 
ζηελ εμνπζία ησλ Σνχξθσλ. 

Ο απειεπζεξσηηθφο πφιεκνο ησλ Διιήλσλ είρε δηάξθεηα 100 ρξφλσλ (1821-
1922) κέρξη λα απειεπζεξσζνχλ φιεο νη ζεκεξηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη απηφ 
θφζηηζε αξθεηά θαη θαζπζηέξεζε πνιχ ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία. 

Πξηλ ην Β‟ Παγθφζκην πφιεκν, ε Διιάδα είρε έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 
ππναλάπηπθηεο ρψξαο κε αγξνηηθφ ραξαθηήξα. 

ηελ αξρή ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ εκθαλίζηεθε κηα πνζνηηθά ηαρχξπζκε 
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βαζηθφ ξφιν ζηε γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
έπαημαλ νη ζπγθπξηαθέο επηδξάζεηο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο πεξηφδνπ αλαζπγθξφηεζεο 
θαζψο θαη πνιινί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 
αγνξάο (εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο). 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ πνιέκνπ, ε απφηνκε εκθάληζε ηεο 
έληνλεο δήηεζεο αγαζψλ πνπ ζπζζσξεχηεθε αιιά δελ ηθαλνπνηήζεθε θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ (1940-1949) θαη κηα ζεηξά άιινη παξάγνληεο 
ψζεζαλ ηε ρψξα πξνο ηελ ηαρχξπζκε δηεχξπλζε  ηεο αγνξάο θαη ηεο παξαγσγήο. 
πνπδαίν ξφιν ζηε γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε έπαημαλ νη κεγάιεο εθεδξείεο 
εξγαηηθήο δχλακεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε αλάπηπμε ηεο ηερληθήο, νη 
ρακεινί κηζζνί πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζπλζήθεο πςειψλ θεξδψλ θαη επνκέλσο 
ζεκαληηθφ θίλεηξν επελδχζεσλ. 

αλ απνηέιεζκα ησλ γξεγνξφηεξσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ε 
δηεζλήο ζέζε ηεο Διιάδαο απφ άπνςε επηπέδνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
παξνπζίαζε ηάζε βειηίσζεο, ηνπιάρηζηνλ πνζνηηθά. Ζ ρψξα απνθνιιήζεθε έηζη 
απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ππναλάπηπθησλ ρσξψλ θαη ρσξίο λα πεξάζεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ αλαπηπγκέλσλ, θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
ρσξψλ, πάληα βέβαηα κε πνζνηηθά νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

Έηζη ζηελ αξρή ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα ζηελ 
Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε κηα νκάδα αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ήηαλ 1:3 θαη ζε ζχγθξηζε 
κε κηα νκάδα ππναλάπηπθησλ ρσξψλ ήηαλ 2:1 ππέξ ηεο Διιάδαο. Με ηελ πάξνδν 
ησλ εηψλ ζην ηέινο ηεο 10εηίαο ηνπ ‟70, ε ζχγθξηζε απηή φζνλ αθνξά ηηο 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο παξέκεηλε θαηά κέζν φξν 1:3 ελψ ε ζχγθξηζε κε ηηο 
ππναλάπηπθηεο έγηλε 5:1 πεξίπνπ ππέξ ηεο Διιάδαο. 

Βέβαηα απηή ε ζηαζεξή αλαινγία 1:3 κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο δε ζεκαίλεη 
θαη ζηαζεξφηεηα ησλ απφιπησλ αξηζκψλ. Έηζη αλ ζηελ πξψηε πεξίνδν ηα απφιπηα 
κεγέζε θαηά θεθαιή ήηαλ 100:300, πνπ ζεκαίλεη 200 δνιάξηα θαηά θεθαιή θαη ζε κηα 
δεχηεξε πεξίνδν ηα απφιπηα λνχκεξα ήηαλ απμεκέλα π.ρ. 200:600 ε αλαινγία 
δηαηεξείηαη, αιιά ε δηαθνξά ηνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο κε ηηο αλαπηπγκέλεο 
ρψξεο απμάλεηαη ζε 400 δνιάξηα. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ελψ ε Διιάδα άθεζε πξαγκαηηθά πίζσ ην ζχλνιν ζρεδφλ 
ησλ ππναλάπηπθησλ ρσξψλ, παξέκεηλε ζε θαηάζηαζε κηζναλάπηπμεο, νπξά θαη 
πεξίγπξνο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη ζε απφζηαζε απφ απηέο, καδί θαη κε άιιεο 
ρψξεο πνπ βξίζθνληαλ επίζεο ζην ζηάδην ηεο κηζναλάπηπμεο. 

Οη κηζναλαπηπγκέλεο ρψξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έθεξαλ επάλσ ηνπο ηε 
ζθξαγίδα νξηζκέλσλ γλσξηζκάησλ, ηφζν ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, φζν θαη ησλ 
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, αιιά δε δηέζεηαλ νινθιεξσκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά νχηε ησλ 
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πξψησλ νχηε ησλ δεχηεξσλ πνπ απέρνπλ απφ απηέο. Γηαθξίλνληαη δε έληνλα 
ζεκάδηα εμάξηεζεο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ απαηηνχκελνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ γηα 
επελδχζεηο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, ηεο παξαγσγήο θεθαιαηνπρηθψλ 
αγαζψλ θαη ηεο παξαγσγήο βαζηθψλ δξαζηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Πεξηνξίζηεθαλ έηζη 
ζην ξφιν ηνπ κεηαπξάηε ή ηνπ κεηαπνηεηή δεχηεξεο ζεηξάο, δελ αθνινχζεζαλ κηα 
ζηαδηαθή πξνγξακκαηηζκέλε απηνδχλακε αλάπηπμε, αιιά δηάιεμαλ ην γξήγνξν θαη 
εχθνιν δξφκν ηεο εηεξνθίλεηεο αλάπηπμεο, ζηεξίρζεθαλ ζε μέλα πφδηα θαη θάζε 
νηθνλνκηθή θξίζε ζην θέληξν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ήηαλ δπλαηφ λα ζπγθινλίδεη 
ηηο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θ.ιπ. 

Ζ ηαπηφρξνλε θαη αληηθαηηθή παξνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 
αλάπηπμεο απφ ηε κία κεξηά θαη ππναλάπηπμεο απφ ηελ άιιε είραλ ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ ηδηφκνξθε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηηο αλαπηπγκέλεο βξίζθεηαη ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ 
πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηηο ρψξεο-κέιε κε 
αλαπηπμηαθή πζηέξεζε. 
 
 

4.2 Οηθνλνκηθή απνγείσζε ηεο Διιάδαο 
 

ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο, δηαθξίλνληαη 
δχν θιαζζηθέο απφςεηο ησλ Adam Smith θαη Karl Marx, νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηα 
εμειηθηηθά ζηάδηα ηεο νηθνλνκίαο ζηελ αλά ηνπο αηψλεο πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ 
γέλνπο, θαη ηελ άπνςε ηνπ W.W. Rostow, πνπ εμεηάδεη ηελ εμέιημε ησλ ζηαδίσλ 
αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ ζε θνληηλφηεξα φξηα. 

Ο Adam Smith ππνζηήξημε ην 18ν αηψλα, φηη ηα ζηάδηα νηθνλνκηθήο εμέιημεο 
ησλ ρσξψλ, ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο ζήξαο, ε πνηκεληθή πεξίνδνο, ε γεσξγηθή πεξίνδνο, 
ε εκπνξηθή πεξίνδνο θαη ηέινο ε βηνκεραληθή πεξίνδνο. 

Ο Karl Marx απφ ηε κεξηά ηνπ, παίξλνληαο ππφςε ηνπ παξάιιεια ηφζν ηα 
νηθνλνκηθά φζν θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηφδνπ, δηαθξίλεη ηα ζηάδηα 
ηεο νηθνλνκηθνθνηλσληθήο εμέιημεο ζηελ πεξίνδν ηεο θενπδαξρίαο, ηνπ κεζαίσλα, 
ζηε βηνκεραληθή πεξίνδν, ζηελ πεξίνδν ηνπ αλαπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ζηελ 
πεξίνδν ηνπ ζνζηαιηζκνχ. 

Ζ ζεσξία ηνπ W.W. Rostow, δηαηππψζεθε ην 1960 θαη εμεηάδεη ηηο ζηαδηαθέο 
εμειίμεηο ζε θνληηλά φξηα. Ζ ζεσξία απηή δηαθξίλεη ηα εμήο ζηάδηα : 

i) Σν ζηάδην ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. ην ζηάδην απηφ, νη ρψξεο 
ραξαθηεξίδνληαη νηθνλνκηθά απφ κηα πνιχ ππναλάπηπθηε θαη ζηάζηκε 
θαηάζηαζε. Κηλνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα παξαγσγήο θαη εηζνδήκαηνο 
θαη εθαξκφδνπλ απαξραησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο. 

ii) Σν ζηάδην ηεο πξνπαξαζθεπήο γηα αλάπηπμε. ‟ απηφ ην ζηάδην, 
αλαιακβάλνληαη νη πξψηεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ 
θαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

iii) Σν ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο απνγείσζεο. Ζ απνγείσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ηε δεκηνπξγία απηνδχλακσλ κεραληζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δειαδή 
κηαο ζεηξάο ζπλδπαζκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ σζνχλ ηελ νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζε νινέλα ςειφηεξα επίπεδα.  

iv) Σν ζηάδην ηεο σξίκαλζεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε 
επξεία πιένλ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαη ε αλάιεςε λέσλ 
επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Καηά ην ζηάδην απηφ, πνπ 
δηαξθεί 60-100 ρξφληα, δίλεηαη θπξίσο βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ 
ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
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v) Σν ζηάδην ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο. Απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ςειά 

επίπεδα θαηαλάισζεο, θπξίσο δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, θαη απφ ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζπιινγηθψλ αλαγθψλ (παηδεία, πγεία, 

ςπραγσγία, ππεξεζίεο θ.ιπ.).  

 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Rostow, ε Διιάδα κπήθε ζην ζηάδην ηεο 

απνγείσζεο πεξί ην 1925. Πξηλ φκσο νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ηεο απνγείσζεο, 
αηχρεζε θαη βξέζεθε ζε κηα αξλεηηθή θαη αληηδξαζηηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο 
δηθηαηνξίαο Μεηαμά ηεο 4εο Απγνχζηνπ ηνπ 1936 θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Διιελν-
Ηηαιηθνχ πνιέκνπ θαη ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ θαη ζπλέρηζε νπζηαζηηθά λα δηαλχεη ην 
ζηάδην ηεο απνγείσζεο κεηά ην 1950, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα θαηλφκελα 
αλαπηπγκέλεο αιιά θαη ππναλάπηπθηεο ρψξαο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έλαξμε ηεο απνγείσζεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο ην 1925, ήηαλ ε κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κε ηελ είζνδν 
1.200.000 Διιήλσλ απφ ηε Μηθξά Αζία, κεηά ηε «Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή» θαη ηελ 
αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. 

Ζ αικαηψδεο απηή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
νπζηψδε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο θαη ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ θαη ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηζκνχ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ κε έκπεηξα 
ζηειέρε θαη ηθαλνχο ηερλίηεο. 

Παξάιιεια θαηά ηελ πεξίνδν 1925-1930 ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ε νπνία 
ζπληέιεζε θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο γεσξγίαο, κε ηελ παξαηήξεζε βέβαηα φηη 
κφιηο είρε πξνεγεζεί ε δηαλνκή ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ησλ ηζηθιηθηψλ ζηνπο αγξφηεο. 

Ζ θηλεηνπνίεζε πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα βειηίσζε 
νπζηαζηηθά ηηο ζπλζήθεο γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δφζεθε έηζη ην 
μεθίλεκα γηα ηελ απνγείσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο : ΓΔΓΟΜΔΝΑ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ 

5.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή εμεηδίθεπζε ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη δίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. 

5.2 Αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αηηηαθήο (ζπλνινθιήξσζεο ) ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ ηηκή ηνπ ηνπξηζκνχ, ηα θφζηε κεηαθνξάο 

θαη ηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ πνιπκεηαβιεηφ VAR 

ππφδεηγκα : 

TARt = f (Yt, TPt, TRt, EXRt ) 

Όπνπ : 

TAR = νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 

Y= ην εηζφδεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

TP = ε ηηκή ηνπ ηνπξηζκνχ 

TR = ηα θφζηε κεηαθνξάο, θαη 

EXR = ε ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο 

Ζ ζπλάξηεζε ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη γξακκηθή θαη έρεη ηελ εμήο 

κνξθή : 

     TARt = α0 + α1 * Yt + α2 * TPt + α3 * TRt + α4 * EXRt   

 

5.3 Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα. 

ην ζεκείν απηφ, γίλεηαη κηα πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ππφδεηγκα ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Οη κεηαβιεηέο 

ρσξίδνληαη ζε εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο.  

Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή καο είλαη ε : 

TAR = νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ απφ θάζε ρψξα πξνέιεπζεο, ε νπνία εθθξάδεη ηελ 

ηνπξηζηηθή δήηεζε ηεο Διιάδα. 
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Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο : 

Y= ην εηζφδεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

TP = ε ηηκή ηνπ ηνπξηζκνχ 

TR = ηα θφζηε κεηαθνξάο, θαη 

EXR = ε ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο 

Σν εηζφδεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο εθθξάδεηαη απφ ην ΑΔΠ (Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ) θαη ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο. 

Ζ ηηκή ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ αγνξάδνληαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, φπσο ε δηακνλή , ε 

ηνπηθή κεηαθνξά θ.α. 

Σα θφζηε κεηαθνξάο αλαθέξνληαη ζην θφζηνο αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα ηελ 

άθημε ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. 

Ζ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ ηξαπεδηθφ επηηφθην 

ηε ζηηγκή ηεο κεηαηξνπήο. Οη ηνπξίζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο ηζνηηκίεο 

ζπλαιιάγκαηνο φηαλ πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζε πξννξηζκφ δηαθνξεηηθνχ 

λνκίζκαηνο. 

5.4 Σα ζηνηρεία 

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε απηήο είλαη 

εηήζηα θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 1960-2008. (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1) 

Όια ηα δεδνκέλα είλαη εθθξαζκέλα ζε γξακκηθή κνξθή. 

Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο θαζψο θαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

5.5 Δθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1222.466 401.4331 -3.045253 0.0039 

Y 0.258145 0.071755 3.597577 0.0008 

TP 13.05757 7.485067 1.744482 0.0881 

TR 37.42855 4.239495 8.828540 0.0000 

EXR 95.59354 18.12576 5.273906 0.0000 

R-squared 0.982988     Mean dependent var 6737.388 

Adjusted R-squared 0.981441     S.D. dependent var 4568.795 

S.E. of regression 622.4095     Akaike info criterion 15.80152 

Sum squared resid 17045320     Schwarz criterion 15.99457 

Log likelihood -382.1374     F-statistic 635.5948 

Durbin-Watson stat 0.666716     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 5.1 : Δθηίκεζε ππνδείγκαηνο 
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χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.1, παξαηεξνχκε φηη ηα πξφζεκα ζπκθσλνχλ κε ηε 

ζεσξία θαη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαζψο ηα Probability είλαη 

κεγαιχηεξα θαη απφ ην 10%. Σν R-squared είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα, επνκέλσο 

ην ππφδεηγκα είλαη πνιχ θαιφ, φκσο ην Durbin –Watson stat. καο δείρλεη πσο 

ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο α‟ ηάμεο ζηα θαηάινηπα, αθνχ έπξεπε ε ηηκή ηνπ 

λα είλαη αλάκεζα ζην 1,8 θαη 2,2. 

5.6 Γηαγλσζηηθά Tests  

Σα δηαγλσζηηθά tests αλαθέξνληαη ζηα θαηάινηπα. Θα πξέπεη θάζε ρξνληθή 

ζεηξά λα έρεη ηνλ ίδην κέζν.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα δηαγλσζηηθά tests, ην ππφδεηγκα παξνπζηάδεη 

πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα νπνηαζδήπνηε ηάμεο θαη πξφβιεκα 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ελψ θαηαλέκνληαη ζσζηά. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο θαη ηα 

γξαθήκαηα βξίζθνληαη ζην θεθάιαην ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
 : ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ - ΔΛΔΓΥΟ 

ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Ζ ζηαζηκφηεηα κηαο κεηαβιεηήο εμεηάδεη θαηά πφζν ν κέζνο θαη ε δηαθχκαλζή 

ηεο εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν. Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ιέγεηαη φηη είλαη ζηάζηκε φηαλ 

νη κέζνη [Δ(Υt)=κ] θαη νη δηαθπκάλζεηο [COV(Xt, Xt+k)=E(Xt-κ) (Xt-k- κ))=γk] κεηαμχ 

δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ t θαη t+k εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ απφζηαζε k 

(δηάζηεκα ή πζηέξεζε) κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη φρη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ρξνληθή πεξίνδν t θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο 

(Κάηνο, 2004).  

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο ζηαζηκφηεηαο : 

1. Οη θιαζηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε 

ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ απφ ηηο γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο θαη απφ ηηο 

ζπλαξηήζεηο απηνζπζρεηίζεψο ηνπο. 

2. Οη ζχγρξνλνη έιεγρνη αλαθέξνληαη ζηνπο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ηεο χπαξμεο 

κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

6.2  Έιεγρνο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

6.2.1  Μεηαβιεηψλ 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ κία ρξνληθή ζεηξά παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα, 

δεκηνπξγνχκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο. Αλ ε γξαθηθή 

παξάζηαζε παξνπζηάδεη ηάζε, επνρηθή κεηαβνιή, θπθιηθή δηαθχκαλζε ή αθαλφληζηε  

κεηαβνιή, ηφηε ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα (Dritsakis 2009a). 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 5 κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα. 
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                              Γηάγξακκα 6.1 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ TAR, Y, TP, TR, EXR 

χκθσλα κε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ 

είλαη ζηάζηκεο δηφηη παξνπζηάδνπλ κία ζπλερή αλνδηθή ή θαζνδηθή πνξεία. Δπνκέλσο 

δε κπνξνχλ λα έρνπλ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηνλ ίδην κέζν. 

6.2.2 πληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο 

ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο παξαηεξνχκε 

ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο (AC). Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο 

ζα πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζηα φξηα ηνπ -1 θαη 1. Γειαδή, αλ μεθηλνχλ απφ πνιχ 

πςειέο ηηκέο θαη θζίλνπλ αξγά, ηφηε νη αληίζηνηρέο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο. 
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Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο ησλ 5 κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα. 

                

    Γηάγξακκα 6.2α Κνξειφγξακκα TAR                   Γηάγξακκα 6.2β Κνξειφγξακκα Y 

 

                  

Γηάγξακκα 6.2γ Κνξειφγξακκα TP                   Γηάγξακκα 6.2δ Κνξειφγξακκα TR 
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Γηάγξακκα 6.2ε Κνξειφγξακκα EXR 

 

 

Βάζε ηνπ Barlett test νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη ζηάζηκεο, δηφηη 

φινη νη ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο δελ είλαη κέζα ζηα φξηα . 

 

6.3 Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο 

 

Πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο, πξέπεη λα εμεηαζηεί ε χπαξμε 

κνλαδηαίαο ξίδαο γηα θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο. Με ηνλ φξν 

κνλαδηαία ξίδα ζηηο καθξννηθνλνκηθέο ζεηξέο, ελλννχκε φηη θάπνηα ξίδα ηνπ 

πνιπσλχκνπ [ f(x)=1-ξ1x-ξ2x
2-ξ3x

3….-ξnx
n=0] ηζνχηαη κε ηελ κνλάδα. 

Έρνπκε 2 ππνζέζεηο : 

 Ζν : ξ=1 ή δ2=0, δειαδή ε ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε, επνκέλσο 

ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα  θαη 

 Ζα : ΗξΗ<1 ή δ2<0, δειαδή ε ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, επνκέλσο δελ 

ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα 

φπνπ δ2=ξ-1. 
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Ζ εμέηαζε ηεο χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Dickey-

Fuller θαη Phillips-Perron. 

 

 6.3.1 Έιεγρνο επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller(ADF) 

Οη γεληθέο εμηζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ADF έρνπλ ηηο εμήο κνξθέο : 

1. Υσξίο ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε : 

                                           ξ    

ΓΥt = δ2Xt-1 +   βiΓΥt-i + et 

                                              i=1 

 

2. Με ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε : 

 

                                                        ξ    

ΓΥt =δ0 +  δ2Xt-1 +   βiΓΥt-i + et 

                                                           i=1 

 

3. Με ζηαζεξφ φξν θαη κε ηάζε : 

                                                                       ξ    

ΓΥt =δ0 + δ1t +  δ2Xt-1 +   βiΓΥt-i + et 

                                                                            i=1 

 

Αξρηθά ηξέρνπκε θάζε κία κεηαβιεηή θαη κε ηηο ηξεηο κνξθέο εμηζψζεσλ ADF 

θαη γηα κέρξη δχν ρξνληθέο πζηεξήζεηο. Έπεηηα ειέγρνπκε ηε ζηαζηκφηεηα ησλ 

ζπλαξηήζεσλ κε ηηο θξίζηκεο ηηκέο θαη ζηα επίπεδα θαη ζηηο 1εο δηαθνξέο ηνπο. Οη 

ειάρηζηεο ηηκέο ησλ Akaike θαη Schwarz δίλνπλ θαη ηελ θαιχηεξε κνξθή ζπλάξηεζεο. 
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6.3.1.1 Έιεγρνο ADF γηα ηελ TAR 

 

  

Μορφζσ 
Εξίςωςησ 

τατιςτικά Επίπεδα Πρώτεσ διαφορζσ 

Τςτερήςεισ Τςτερήςεισ 

Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 

Χωρίσ 
ςταθερά 
ή 
Σάςη 

DF/ADF 1.242876 

 
0.503263 

 
0.503263 

 
-4.424551 

 
-4.424551 

 
-4.424551 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

ACI 15.74401 

 
15.67769 

 
15.67769 

 
15.64075 

 
15.64075 

 
15.64075 

 

SCH 15.78300 

 
15.75642 

 
15.75642 

 
15.68012 

 
15.68012 

 
15.68012 

 

ταθερά DF/ADF -1.191560 

 
-1.256807 

 
-1.256807 

 
-4.728990 

 
-4.728990 

 
-4.728990 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

ACI 15.67436 

 
15.64103 

 
15.64103 

 
15.63375 

 
15.63375 

 
15.63375 

 

SCH 15.75233 

 
15.75913 

 
15.75913 

 
15.63375 

 
15.71248 

 
15.71248 

 

ταθερά 
και 
Σάςη 

DF/ADF -0.218521 

 
-1.393881 

 
-1.393881 

 
-4.823798 

 
-4.823798 

 
-4.823798 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

ACI 15.71603 

 
15.65016 

 
15.65016 

 
15.65180 

 
15.65180 

 
15.65180 

 

SCH 15.83298 

 
15.80762 

 
15.80762 

 
15.76989 

 
15.76989 

 
15.76989 

 
                                                Πίλαθαο 6.1 Έιεγρνο ADF γηα  TAR 

 

Ζ κεηαβιεηή TAR ζηα επίπεδά ηεο δελ είλαη ζηάζηκε θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο 

ησλ Dickey-Fuller. 

Ζ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηεο 
κεηαβιεηήο TAR, αθνχ ην ζηαηηζηηθφ t-stat είλαη κηθξφηεξν απφ ηα 3 θξίζηκα ζεκεία 
θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο εμηζψζεσλ. Οη ειάρηζηεο ηηκέο Akaike =15.64075 θαη Schwarz 
=15.68012, δίλνπλ ηελ θαιχηεξε κνξθή ηεο εμίζσζεο κε κεδέλ (0) ρξνληθέο 
πζηεξήζεηο, ε νπνία είλαη ε 1ε κνξθή, ρσξίο ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε, δειαδή 
ζηνραζηηθή θαη πξνζδηνξηζηηθή ηάζε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο 
(Durbin-Watson stat = 2,06). 
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6.3.1.2 Έιεγρνο ADF γηα ηελ Τ 

 

Μορφζσ 
Εξίςωςησ 

τατιςτικά Επίπεδα Πρώτεσ διαφορζσ 

Τςτερήςεισ Τςτερήςεισ 

Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 

Χωρίσ 
ςταθερά 
ή 
Σάςη 

DF/ADF 6.113341 

 
2.806716 

 
2.806716 

 
-2.876174 

 
-1.638510 

 
-0.855593 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.616203 
-1.948140 
-1.612320 

 

-2.617364 
-1.948313 
-1.612229 

 

ACI 14.36341 

 
14.20934 

 
14.20934 

 
14.32811 

 
14.28903 

 
14.18233 

 

SCH 14.40239 

 
14.28807 

 
14.28807 

 
14.36747 

 
14.36854 

 
14.30277 

 

ταθερά DF/ADF 0.438453 

 
0.287999 

 
0.287999 

 
-4.283327 

 
-4.283327 

 
-4.283327 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

ACI 14.35594 

 
14.23465 

 
14.23465 

 
14.19398 

 
14.19398 

 
14.19398 

 

SCH 14.43391 

 
14.35274 

 
14.35274 

 
14.27271 

 
14.27271 

 
14.27271 

 

ταθερά 
και 
Σάςη 

DF/ADF -0.419289 

 
-0.955489 

 
-0.955489 

 
-4.284246 

 
-4.284246 

 
-4.284246 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

ACI 14.38986 

 
14.24890 

 
14.24890 

 
14.22736 

 
14.22736 

 
14.22736 

 

SCH 14.50681 

 
14.40636 

 
14.40636 

 
14.34545 

 
14.34545 

 
14.34545 

 

 
                                                Πίλαθαο 6.2 Έιεγρνο ADF γηα  Y 

Ζ κεηαβιεηή Y ζηα επίπεδά ηεο δελ είλαη ζηάζηκε θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ησλ 

Dickey-Fuller παξφηη δελ έρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat θνληά 

ζην 2).  

ηηο πξψηεο δηαθνξέο ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη ζηελ 2ε θαη 3ε 
κνξθή εμηζψζεσλ ησλ Dickey-Fuller, θαζψο ην ζηαηηζηηθφ t-stat είλαη κηθξφηεξν απφ 
ηα 3 θξίζηκα ζεκεία. Οη ειάρηζηεο ηηκέο Akaike =14.19398 θαη Schwarz =14.27271, 

δίλνπλ ηελ θαιχηεξε κνξθή ηεο εμίζσζεο κε κεδέλ (0) ρξνληθέο πζηεξήζεηο, ε νπνία 
είλαη ε 2ε κνξθή, κε ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε, δειαδή ζηνραζηηθή ηάζε. Γελ 
ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat = 2.049014). 
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6.3.1.3 Έιεγρνο ADF γηα ηελ TP 

 

Μορφζσ 
Εξίςωςησ 

τατιςτικά Επίπεδα Πρώτεσ διαφορζσ 

Τςτερήςεισ Τςτερήςεισ 

Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 

Χωρίσ 
ςταθερά 
ή 
Σάςη 

DF/ADF -0.409357 

 
-0.409357 

 
-0.409357 

 
-5.683592 

 
-5.683592 

 
-5.683592 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

ACI 7.313801 

 
7.313801 

 
7.313801 

 
7.309617 

 
7.309617 

 
7.309617 

 

SCH 7.352784 

 
7.352784 

 
7.352784 

 
7.348981 

 
7.348981 

 
7.348981 

 

ταθερά DF/ADF -1.069297 

 
-1.069297 

 
-1.069297 

 
-5.647289 

 
-5.647289 

 
-5.647289 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

ACI 7.328734 

 
7.328734 

 
7.328734 

 
7.348290 

 
7.348290 

 
7.348290 

 

SCH 7.406700 

 
7.406700 

 
7.406700 

 
7.427020 

 
7.427020 

 
7.427020 

 

ταθερά 
και 
Σάςη 

DF/ADF -0.451176 

 
-0.451176 

 
-0.451176 

 
-5.703801 

 
-5.703801 

 
-5.703801 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

ACI 7.369106 

 
7.369106 

 
7.369106 

 
7.372626 

 
7.372626 

 
7.372626 

 

SCH 7.486056 

 
7.486056 

 
7.486056 

 
7.490720 

 
7.490720 

 
7.490720 

 

 

                                                  Πίλαθαο 6.3 Έιεγρνο ADF γηα  TP 

Ζ κεηαβιεηήTP ζηα επίπεδά ηεο δελ είλαη ζηάζηκε θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ησλ 

Dickey-Fuller παξφηη δελ έρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat 

πεξίπνπ 1,65).  

ηηο πξψηεο δηαθνξέο ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη θαη ζηηο ηξεηο 
κνξθέο εμηζψζεσλ ησλ Dickey-Fuller, θαζψο ην ζηαηηζηηθφ t-stat είλαη κηθξφηεξν απφ 
ηα 3 θξίζηκα ζεκεία. Οη ειάρηζηεο ηηκέο Akaike =7.309617 θαη Schwarz =7.348981, 

δίλνπλ ηελ θαιχηεξε κνξθή ηεο εμίζσζεο κε κεδέλ (0) ρξνληθέο πζηεξήζεηο, ε νπνία 
είλαη ε 1ε κνξθή, ρσξίο ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε, δειαδή ζηνραζηηθή θαη 
πξνζδηνξηζηηθή ηάζε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat = 
2.071477). 
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6.3.1.4 Έιεγρνο ADF γηα ηελ TR 

 

Μορφζσ 
Εξίςωςησ 

τατιςτικά Επίπεδα Πρώτεσ διαφορζσ 

Τςτερήςεισ Τςτερήςεισ 

Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 

Χωρίσ 
ςταθερά 
ή 
Σάςη 

DF/ADF 2.773517 

 
0.166843 

 
0.166843 

 
-2.705368 

 
-2.705368 

 
-2.705368 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

ACI 6.494964 

 
6.165216 

 
6.165216 

 
6.123281 

 
6.123281 

 
6.123281 

 

SCH 6.533947 

 
6.243945 

 
6.243945 

 
6.162646 

 
6.162646 

 
6.162646 

 

ταθερά DF/ADF 0.430837 

 
-0.869490 

 
-0.869490 

 
-2.889328 

 
-2.889328 

 
-2.889328 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

ACI 6.478860 

 
6.165387 

 
6.165387 

 
6.139870 

 
6.139870 

 
6.139870 

 

SCH 6.556827 

 
6.283481 

 
6.283481 

 
6.218600 

 
6.218600 

 
6.218600 

 

ταθερά 
και 
Σάςη 

DF/ADF -1.748145 

 
-2.268834 

 
-2.268834 

 
-2.701675 

 
-2.701675 

 
-2.701675 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

ACI 6.432029 

 
6.111766 

 
6.111766 

 
6.182284 

 
6.182284 

 
6.182284 

 

SCH 6.548979 

 
6.269225 

 
6.269225 

 
6.300378 

 
6.300378 

 
6.300378 

 

 

                                                  Πίλαθαο 6.4 Έιεγρνο ADF γηα  TR 

Ζ κεηαβιεηήTR ζηα επίπεδά ηεο δελ είλαη ζηάζηκε θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ησλ 

Dickey-Fuller παξφηη δελ έρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat θνληά 

ζην 2).  

ηηο πξψηεο δηαθνξέο ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη ζηελ 1ε  
κνξθή εμηζψζεσλ Dickey-Fuller, θαζψο ην ζηαηηζηηθφ t-stat είλαη κηθξφηεξν θαη απφ 
ηα 3 θξίζηκα ζεκεία, αιιά θαη ζηε 2ε κνξθή ζε πηζαλφηεηα 10% (ραιαξή 
ζηαζηκφηεηα). Οη ειάρηζηεο ηηκέο Akaike =6.123281 θαη Schwarz =6.162646, δίλνπλ ηελ 
θαιχηεξε κνξθή ηεο εμίζσζεο κε κεδέλ (0) ρξνληθέο πζηεξήζεηο, ε νπνία είλαη ε 1ε 
κνξθή, ρσξίο ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε, δειαδή ζηνραζηηθή θαη πξνζδηνξηζηηθή 
ηάζε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat = 2.160037). 
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6.3.1.5 Έιεγρνο ADF γηα ηελ EXR 

 

Μορφζσ 
Εξίςωςησ 

τατιςτικά Επίπεδα Πρώτεσ διαφορζσ 

Τςτερήςεισ Τςτερήςεισ 

Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 

Χωρίσ 
ςταθερά 
ή 
Σάςη 

DF/ADF 0.767950 

 
-0.223554 

 
-0.223554 

 
-2.695606 

 
-2.695606 

 
-2.695606 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-2.614029 
-1.947816 
-1.612492 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

-2.615093 
-1.947975 
-1.612408 

 

ACI 4.164082 

 
3.492116 

 
3.492116 

 
3.450673 

 
3.450673 

 
3.450673 

 

SCH 4.203065 

 
3.570846 

 
3.570846 

 
3.490038 

 
3.490038 

 
3.490038 

 

ταθερά DF/ADF -1.522270 

 
-1.474829 

 
-1.474829 

 
-2.776630 

 
-2.776630 

 
-2.776630 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-3.574446 
-2.923780 
-2.599925 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

-3.577723 
-2.925169 
-2.600658 

 

ACI 4.086805 

 
3.475912 

 
3.475912 

 
3.481611 

 
3.481611 

 
3.481611 

 

SCH 4.164771 

 
3.594007 

 
3.594007 

 
3.560340 

 
3.560340 

 
3.560340 

 

ταθερά 
και 
Σάςη 

DF/ADF 1.411553 

 
-0.592230 

 
-0.592230 

 
-3.094413 

 
-3.094413 

 
-3.094413 

 

Level   1% 
 Level  5% 
 Level  10% 

-4.161144 
-3.506374 
-3.183002 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

-4.165756 
-3.508508 
-3.184230 

 

ACI 3.996654 

 
3.518323 

 
3.518323 

 
3.483893 

 
3.483893 

 
3.483893 

 

SCH 4.113604 

 
3.675782 

 
3.675782 

 
3.601988 

 
3.601988 

 
3.601988 

 

                                               

                                            Πίλαθαο 6.5 Έιεγρνο ADF γηα  EXR 

Ζ κεηαβιεηή EXR ζηα επίπεδά ηεο είλαη ζηάζηκε κφλν ζηελ 1ε  κνξθή ησλ 

εμηζψζεσλ Dickey-Fuller ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%.  

ηηο πξψηεο δηαθνξέο ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη ζηελ 1ε  
κνξθή εμηζψζεσλ Dickey-Fuller, θαζψο ην ζηαηηζηηθφ t-stat είλαη κηθξφηεξν θαη απφ 
ηα 3 θξίζηκα ζεκεία, αιιά θαη ζηε 2ε κνξθή ζε πηζαλφηεηα 10% (ραιαξή 
ζηαζηκφηεηα). Οη ειάρηζηεο ηηκέο Akaike =3.450673 θαη Schwarz =3.490038, δίλνπλ ηελ 
θαιχηεξε κνξθή ηεο εμίζσζεο κε κεδέλ (0) ρξνληθέο πζηεξήζεηο, ε νπνία είλαη ε 1ε 
κνξθή, ρσξίο ζηαζεξφ φξν θαη ρσξίο ηάζε, δειαδή ζηνραζηηθή θαη πξνζδηνξηζηηθή 
ηάζε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (Durbin-Watson stat = 2.096698). 
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 6.3.2 Έιεγρνο ησλ Phillips – Perron (PP) 

           Οη ππνζέζεηο ησλ Phillips-Perron είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ ειέγρνπ ησλ Dickey-

Fuller. Δπνκέλσο, ηξέρνπκε θαη πάιη ην ππφδεηγκα θάζε κίαο κεηαβιεηήο κε ηηο δχν 

κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ (κε ζηαζεξφ φξν θα ρσξίο ηάζε, κε ζηαζεξφ φξν  θαη κε 

ηάζε) θαη γηα δχν ρξνληθέο πζηεξήζεηο (Dritsakis 2009b). 

 

6.3.2.1 Έιεγρνο PP γηα ηελ TAR. 

 ηα επίπεδα : 

Null Hypothesis: TAR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.157752  0.6851 

Test critical values: 1% level  -3.574446  
 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  345640.0 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  494583.4 

                                         Πίλαθαο 6.6α Έιεγρνο PP γηα ηελ TAR (2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: TAR has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.038638  0.9286 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  345639.9 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  494466.1 

                                         Πίλαθαο 6.6β Έιεγρνο PP γηα ηελ TAR (3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TAR ζηα επίπεδα ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron δελ 

είλαη ζηάζηκε, κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ, θαζψο 

ην Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(TAR) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.728990  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  331296.2 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  331296.2 

                                       Πίλαθαο 6.6γ Έιεγρνο PP γηα ηελ TAR (2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: D(TAR) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.823798  0.0016 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  

 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  323275.9 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  323275.9 

                                         Πίλαθαο 6.6δ Έιεγρνο PP γηα ηελ TAR (3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TAR ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron 

είλαη ζηάζηκε, δειαδή  δε κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ, θαζψο ην Probability είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10%. Έρσ ζηνραζηηθή θαη 

πξνζδηνξηζηηθή ηάζε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, άξα ηζρπξή ζηαζηκφηεηα. 
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6.3.2.2 Έιεγρνο PP γηα ηελ Y. 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.055771  0.9482 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  92478.35 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  236952.9 

                                     Πίλαθαο 6.7α Έιεγρνο PP γηα ηελ Y (2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: Y has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.288282  0.8790 

Test critical values: 1% level  -4.161144  
 5% level  -3.506374  
 10% level  -3.183002  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  91764.28 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  237472.0 

                                        Πίλαθαο 6.7β Έιεγρνο PP γηα ηελ Y(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή Y ζηα επίπεδα ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron δελ 

είλαη ζηάζηκε, κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ, θαζψο 

ην Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.449542  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  78511.06 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  91429.48 

                                        Πίλαθαο 6.7γ Έιεγρνο PP γηα ηελ Y(2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.453007  0.0046 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  

 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  77794.20 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  90908.64 

                                        Πίλαθαο 6.7δ Έιεγρνο PP γηα ηελ Y(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή Y ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron 

είλαη ζηάζηκε, δειαδή  δε κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ, θαζψο ην Probability είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10%. Έρσ ζηνραζηηθή θαη 

πξνζδηνξηζηηθή ηάζε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, άξα ηζρπξή ζηαζηκφηεηα. 
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6.3.2.3 Έιεγρνο PP γηα ηελ TP. 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: TP has a unit root 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.278959  0.6319 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  82.06595 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  146.1314 

                                        Πίλαθαο 6.8α Έιεγρνο PP γηα ηελ TP(2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: TP has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.103791  0.9178 

Test critical values: 1% level  -4.161144  
 5% level  -3.506374  
 10% level  -3.183002  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  81.95976 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  143.5866 

                                        Πίλαθαο 6.8β Έιεγρνο PP γηα ηελ TP(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TP ζηα επίπεδα ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron δελ 

είλαη ζηάζηκε, κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ, θαζψο 

ην Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(TP) has a unit root 

Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.772289  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.577723  
 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  83.53844 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  99.89921 

                                       Πίλαθαο 6.8γ Έιεγρνο PP γηα ηελ TP(2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: D(TP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.819187  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  82.03033 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  97.58406 

                                     Πίλαθαο 6.8δ Έιεγρνο PP γηα ηελ TP(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TP ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron 

είλαη ζηάζηκε, δειαδή  δε κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ, θαζψο ην Probability είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10%. Έρσ ζηνραζηηθή θαη 

πξνζδηνξηζηηθή ηάζε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, άξα ηζρπξή ζηαζηκφηεηα. 
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6.3.2.4 Έιεγρνο PP γηα ηελ TR. 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: TR has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.016480  0.9522 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  35.08066 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  77.04731 

                                     Πίλαθαο 6.9α Έιεγρνο PP γηα ηελ TR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: TR has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.967223  0.6039 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  
 10% level  -3.183002  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  32.10950 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  65.35146 

                                     Πίλαθαο 6.9β Έιεγρνο PP γηα ηελ TR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TR ζηα επίπεδα ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron δελ 

είλαη ζηάζηκε, κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ, θαζψο 

ην Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(TR) has a unit root 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.009704  0.0412 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  24.95031 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  26.76255 

                                     Πίλαθαο 6.9γ Έιεγρνο PP γηα ηελ TR(2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: D(TR) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.834551  0.1928 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  24.94684 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  26.69682 

                                     Πίλαθαο 6.9δ Έιεγρνο PP γηα ηελ TR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TR ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε 

(ζηνραζηηθή ηάζε) θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron, δειαδή  δελ έδσζε 

κνλαδηαία ξίδα, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (κέηξηα ζηαζηκφηεηα). 

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TR δελ είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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6.3.2.5 Έιεγρνο PP γηα ηελ EXR. 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: EXR has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.323077  0.6114 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  3.207829 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  11.89108 

                                               Πίλαθαο 6.10α Έιεγρνο PP γηα ηελ EXR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: EXR has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic  0.051310  0.9959 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  2.811665 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.945839 

                                               Πίλαθαο 6.10β Έιεγρνο PP γηα ηελ EXR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή EXR ζηα επίπεδα ηεο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron δελ 

είλαη ζηάζηκε, κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα θαη ζηηο δχν κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ, θαζψο 

ην Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(EXR) has a unit root 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.734869  0.0758 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  1.748271 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.680184 

                                               Πίλαθαο 6.10γ Έιεγρνο PP γηα ηελ EXR(3
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: D(EXR) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.039442  0.1328 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  1.679266 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.589162 

                                               Πίλαθαο 6.10δ Έιεγρνο PP γηα ηελ EXR(3
ε
 κνξθή) 

 

 

Ζ κεηαβιεηή EXR ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε 

(ζηνραζηηθή ηάζε) θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron, δειαδή  δε κνπ έδσζε 

κνλαδηαία ξίδα, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% (ραιαξή ζηαζηκφηεηα). 

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή ΔΥR δελ είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 
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 6.3.3 Έιεγρνο ησλ Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 

Ο έιεγρνο KPSS, ζέηεη σο κεδεληθή ππφζεζε απηή ηεο ζηαζηκφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν, θάζε ρξνλνινγηθή ζεηξά εθθξάδεηαη σο άζξνηζκα κίαο 

πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο, ελφο ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη ελφο ζηάζηκνπ ζθάικαηνο 

(Μαξηέηηα ηηαξά, 2007). 

6.3.3.1 Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TAR 

 ηα επίπεδα : 

Null Hypothesis: TAR is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.881003 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  20447894 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.12E+08 

                                             Πίλαθαο 6.11α Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TAR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: TAR is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.104550 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 
  5% level   0.146000 
  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  1054093. 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2652133. 

                                              Πίλαθαο 6.11β Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TAR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TAR ζηα επίπεδα ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο δελ είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα level είλαη κηθξφηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900<0,881003).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TAR είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,104550). 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(TAR) is stationary 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.214185 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  356308.4 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  510699.6 

                                              Πίλαθαο 6.11γ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TAR(2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: D(TAR) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.157924 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 
  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  346006.7 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  488333.6 

                                              Πίλαθαο 6.11δ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TAR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TAR ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή δελ κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900>0,214185).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TAR είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,157924). 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ο : ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ 

Μεταπτστιακή Φοιτήτρια Γαλάνη Γάυνη                                                                                                   52 
 

6.3.3.2 Έιεγρνο KPSS γηα ηελ Y 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: Y is stationary 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.855362 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  10613453 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  51793398 

                                              Πίλαθαο 6.12α Έιεγρνο KPSS γηα ηελ Y(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: Y is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.123175 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 
  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  1082270. 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5089229. 

                                              Πίλαθαο 6.12β Έιεγρνο KPSS γηα ηελ Y(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή Y ζηα επίπεδα ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο δελ είλαη ζηάζηκε κε 

ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην κεγαιχηεξν απφ 

ηα level είλαη κηθξφηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900<0,855362).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή Y είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,123175). 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(Y) is stationary 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.189699 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  92864.83 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  237903.3 

                                              Πίλαθαο 6.12γ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ Y(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: D(Y) is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.185336 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 
  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  92122.78 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  236856.6 

                                              Πίλαθαο 6.12δ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ Y(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή Y ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε κε 

ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή δελ κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900>0,189699).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή Y είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,185336). 
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6.3.3.3 Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TP 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: TP is stationary 

Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.640530 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  1447.271 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7872.650 

                                              Πίλαθαο 6.13α Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TP(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: TP is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.102101 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 
  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  591.8701 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2627.012 

                                              Πίλαθαο 6.13β Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TP(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TP ζηα επίπεδα ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε κε ηνλ 

έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή δε κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην κεγαιχηεξν απφ 

ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900>0,640530).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TP είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,102101). 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(TP) is stationary 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.187310 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  84.10582 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  147.0846 

                                          Πίλαθαο 6.13γ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TP(2
ε
 κνξθή) 

 

 

Null Hypothesis: D(TP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.151431 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 
  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  82.33051 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  139.5970 

                                      Πίλαθαο 6.13δ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TP(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TP ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή δελ κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900>0,187310).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TP είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,151431). 
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6.3.3.4 Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TR 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: TR is stationary 

Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.828152 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 
  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  2984.418 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  16027.22 

                                              Πίλαθαο 6.14α Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: TR is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.207292 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 
  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  361.9126 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1726.378 

                                              Πίλαθαο 6.14β Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TR ζηα επίπεδα ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο δελ είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα level είλαη κηθξφηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900<0,828152).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TR είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,207292). 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(TR) is stationary 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.175317 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  35.22222 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  79.78426 

                                              Πίλαθαο 6.14γ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: D(TR) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.096117 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 
  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  34.29010 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  71.04316 

                                              Πίλαθαο 6.14δ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ TR(3
ε
 κνξθή) 

 

 

Ζ κεηαβιεηή TR ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή δελ κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900>0,175317).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TR είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,096117). 
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6.3.3.5 Έιεγρνο KPSS γηα ηελ EXR 

 ηα επίπεδα : 

 

Null Hypothesis: EXR is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.740854 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  263.2683 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1473.211 

                                         Πίλαθαο 6.15α Έιεγρνο KPSS γηα ηελ EXR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: EXR is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.153246 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 
  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  71.21632 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  344.6720 

                                           Πίλαθαο 6.15β Έιεγρνο KPSS γηα ηελ EXR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή EXR ζηα επίπεδα ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο δελ είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα level είλαη κηθξφηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900<0,740854).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή EXR είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,153246). 
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 ηηο 1εο δηαθνξέο : 

 

Null Hypothesis: D(EXR) is stationary 
Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.317194 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 
  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  3.369427 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  12.74974 

                                           Πίλαθαο 6.15γ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ EXR(2
ε
 κνξθή) 

 

Null Hypothesis: D(EXR) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.186763 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 
  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Residual variance (no correction)  2.936158 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  10.15357 

                                           Πίλαθαο 6.15δ Έιεγρνο KPSS γηα ηελ EXR(3
ε
 κνξθή) 

 

Ζ κεηαβιεηή TR ζηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζηε 2ε κνξθή εμίζσζεο είλαη ζηάζηκε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ KPSS, δειαδή δελ κνπ έδσζε κνλαδηαία ξίδα, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα  LM-stat (0,73900>0,317194).  

ηελ 3ε κνξθή εμίζσζεο , ε κεηαβιεηή TR είλαη ζηάζηκε, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα level είλαη κεγαιχηεξν απφ ην LM-stat (0,216000>0,186763). 
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6.4  Γεληθφ ζπκπέξαζκα 

          Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, καο δείρλνπλ φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

ππνδείγκαηνο καο παξνπζηάδνπλ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδά ηνπο, ελψ παίξλνληαο 

ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο, κεηαηξέπνληαη ζε ζηάζηκεο ρξνληθέο ζεηξέο. Δπνκέλσο, 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο πνπ αθνινπζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7Ο : ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ 

7.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξαπάλσ θεθάιαην είδακε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

είλαη ζηάζηκεο ζηηο 1εο δηαθνξέο ηνπο, θάηη ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα 

ηελ αλεχξεζε καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο.                                                                                                    

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ 

ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ : 

 Ζ πξψηε (έιεγρνο Engle-Granger) αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ηεο κίαο 

εμίζσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Έρνπκε 

ηνπο ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζε κε δχν κεηαβιεηέο θαη ηνπο ειέγρνπο κε 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο. 

  Ζ δεχηεξε (έιεγρνο Johansen) αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Έρνπκε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, φπνπ 

κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγηζην αξηζκφ ησv ζρέζεσλ 

ζπλνινθιήξσζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

πνπ εμεηάδνπκε. 

 

 

7.2 πλνινθιήξσζε κε ηνλ έιεγρν ησλ Engle-Granger  

Ζ κέζνδνο ησλ Engle-Granger, νλνκάδεηαη επίζεο θαη κέζνδνο 

ζπλνινθιήξσζεο βάζεη ησλ θαηαινίπσλ θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. 

Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε κεδεληθή , ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη 

ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο. Γειαδή : 

 Ζν :  Γελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα, δειαδή δελ ππάξρεη    

         ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησ κεηαβιεηψλ. 

 Ζα :  Τπάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα, δειαδή ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε   

         κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε Ζν απνξξίπηεηαη αλ ην ζηαηηζηηθφ t-stat γηα θάζε 

εμίζσζε είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο. 
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Null Hypothesis: MAR has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.580908  0.0006 

Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  

 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

Πίλαθαο 7.1 Έιεγρνο Engle-Granger 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 7.1, ην ζηαηηζηηθφ t-stat είλαη κηθξφηεξν θαη απφ 

ηα 3 θξίζηκα ζεκεία. Δπίζεο ην probability είλαη κηθξφηεξν θαη απφ ην 1% (ηζρπξή 

ζηαζηκφηεηα). Άξα, ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ 5 κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο, δειαδή ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο.  

 

 

 

7.3 πλνινθιήξσζε κε ηνλ έιεγρν ηνπ Johansen 

Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε µεδεληθή (Ho) ηεο µε ζπλνινθιήξσζεο 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο (Hα), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηεο µέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ 

Johansen (1988), Johansen  and Juselious (1990, 1992) (Μειίλα ∆ξηηζάθε- 

Μπαξγηψηα , Υάηδσ ∆ξηηζάθε,  2004). 

Σα ζηαηηζηηθά πνπ ζα καο δψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ 

δηαλπζκάησλ είλαη ην ίρλνο θαη  ε κέγηζηε πηζαλνθάλεηα. 

∆εδνµέλνπ φηη γηα λα εθαξµνζηεί ε ηερληθή ηνπ Johansen απαηηείηαη έλαο 

ηθαλφο αξηζµφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, γη‟ απηφ αθνινπζήζαµε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζµφ ηνπ γλσζηνχ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ LR (Likelihood 

Ratio). 

 
Πίλαθαο 7.2 Τπνινγηζκφο ζηαηηθνχ ειέγρνπ LR 

Included observations: 45 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1333.220 NA   4.66E+19  59.47646  59.67721  59.55130 
1 -986.9677  600.1715  2.96E+13  45.19856   46.40301*   45.64757* 
2 -961.0162  39.21559  2.96E+13  45.15628  47.36442  45.97945 
3 -939.3895  27.87448  3.84E+13  45.30620  48.51804  46.50354 
4 -896.0876   46.18859*   2.14E+13*   44.49278*  48.70833  46.06430 
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Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 7.2, ν ζηαηηθφο έιεγρνο LR καο 

δείρλεη πσο ζα έρσ ηέζζεξηο (4) ρξνληθέο πζηεξήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Johansen 

πνπ αθνινπζεί. 

Sample(adjusted): 1965 2008 

Included observations: 44 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: TAR Y TR TP EXR  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

      

Unrestricted Cointegration Rank Test 

      

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None **  0.825409  143.9705  68.52  76.07  

At most 1 **  0.459177  67.17694  47.21  54.46  

At most 2 **  0.366586  40.13179  29.68  35.65  

At most 3 **  0.266859  20.04005  15.41  20.04  

At most 4 *  0.135011  6.381677   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 5 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates 4 cointegrating equation(s) at the 1% level 

      

      

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None **  0.825409  76.79354  33.46  38.77  

At most 1  0.459177  27.04515  27.07  32.24  

At most 2  0.366586  20.09174  20.97  25.52  

At most 3  0.266859  13.65838  14.07  18.63  

At most 4 *  0.135011  6.381677   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

                              

                                          Πίλαθαο 7.3 Έιεγρνο Johansen 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζην ζηαηηζηηθφ ηνπ ίρλνπο απνξξίπηεηαη 

ε Ζν, δηφηη ην trace statistic είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 5% . Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηε 

κέγηζηε ηδηνηηκή, θαζψο ην Max-Eigen Statistic είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 5%. 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηζρχεη ε ππφζεζε Ζα. Τπάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηα 2 ζηαηηζηηθά ηνπ Johansen, ζην ίρλνο θαίλεηαη λα έρσ 

ηνπιάρηζηνλ 3 ζπλνινθιεξσκέλα δηαλχζκαηα ελψ ζηε κέγηζηε ηδηνηηκή θαίλεηαη λα 

έρσ 1 ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ο
 : ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ VAR ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΜΟ 

ΓΗΟΡΘΩΖ ΦΑΛΜΑΣΟ 

 

8.1 Δηζαγσγή 

Ζ κέζνδνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε 

λα εθηηκήζνπκε ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ. Οη Engle θαη Granger (1987) έρνπλ δείμεη αλ δχν 

κεηαβιεηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε ππάξρεη κία καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ. Βξαρπρξφληα, φκσο, νη κεηαβιεηέο απηέο κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία. Ζ βξαρπρξφληα απηή αληζνξξνπία κεηαμχ απηψλ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε έλα ππφδεηγκα ην νπνίν νλνκάδεηαη 

ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ (ECM). Σν ζθάικα ηζνξξνπίαο (αληζνξξνπίαο), κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλελψζεη ηε βξαρπρξφληα κε ηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Ζ 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε απηή ιέγεηαη κεραληζκφο δηφξζσζεο 

ζθάικαηνο ( Error Correction Mechanism ECM). 

 

8.2 Μεραληζκφο Γηφξζσζεο Λαζψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 8.1 , δηαπηζηψλεηαη πσο ζην CointEq1, 

κφλν ηα D(TAR), D(Y) θαη D(TR)  είλαη αξλεηηθά θαη αλάκεζα ζην -1 θαη ζην 0. 

Απνξξίπηνπκε ηα D(TAR) θαη D(TR) θαζψο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(Probability >1%, 5% θαη 10% ). Αληηζέησο, ε D(Y) κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (1,56) θαζψο πιεζηάδεη ζην 10% (1,66) θαη δηνξζψλεηαη 37% 

θαηά έηνο. 

Δπνκέλσο, βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο εκθαλίδεηαη φηαλ έρσ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ  Y.  
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Πίλαθαο 8.1 Error Correction Model (ECM) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
Ο
 : ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ 

GRANGER 

 

9.1 Δηζαγσγή 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ελφο 

ππνδείγκαηνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηεχζπλζε πνπ κία κεηαβιεηή πξνθαιεί κία 

άιιε ζε κία εμίζσζε παιηλδξφκεζεο. Με άιια ιφγηα θαηά πφζν κία κεηαβιεηή 

αηηηάδεη κία άιιε ή αηηηάδεηαη απφ απηή ή θαη είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο άιιεο. ηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε, κία ηέηνηα ζρέζε είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα θαζνξηζηεί εθ ησ 

πξνηέξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα νηθνλνκηθά, ζεσξνχκε δεδνκέλε κία ζπγθεθξηκέλε 

ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηηο θιαζηθέο 

νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο. 

Οη δπζθνιίεο ηνπ θαζνξηζκνχ  κίαο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ νδήγεζαλ ηνλ Granger (1969) ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκηθήο έλλνηαο γλσζηήο σο «αηηηφηεηα θαηά Granger» (Granger Causality). 

Γεληθά, ζα ιέκε φηη κία κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη θαηά Granger κία άιιε Τ, αλ φιε ε 

πξφζθαηε θαη πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο Τ. 

Αλ έρνπκε δχν κεηαβιεηέο Υ θαη Τ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ε 

κεηαβιεηή Υ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Τ, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ 

πξάγκαηη κία ηέηνηα ζρέζε ππάξρεη. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Granger, ε 

κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη ηελ Τ αλ ε πξφβιεςε ηεο Τ γηα κία πεξίνδν ζην κέιινλ, πνπ 

πξνέθπςε κε βάζε φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε έρεη κηθξφηεξν κέζν 

ζθάικα ηεηξαγψλνπ απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Τ πνπ γίλεηαη κε βάζε φιε ηελ 

πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε πιελ εθείλεο πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή Υ. (Dritsakis 

2009c) 

Ζ «αηηηφηεηα θαηά  Granger» αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ φπνπ 

φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ελδνγελείο θαη ππάξρνπλ ηφζεο ρξνληθέο πζηεξήζεηο φζεο 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο. Ο έιεγρνο ηεο αηηηφηεηαο γίλεηαη 

κε ηελ f θαηαλνκή. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) πεξηπηψζεηο 

αηηηφηεηαο : 

1. Μνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο (Υ        Τ) 

2. Μνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο (Τ        Υ) 

3. Ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο ( Τ        Υ) 

4. Κακία ζρέζε αηηηφηεηαο 
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Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνπκε είλαη νη εμήο : 

 

 Ζν :  ε κεηαβιεηή Υ δελ αηηηάηαη θαηά Granger ηελ Τ                                                   

               ε κεηαβιεηή Τ δελ αηηηάηαη θαηά Granger ηε Υ 

 Ζα :  ε κεηαβιεηή Υ αηηηάηαη θαηά Granger ηελ Τ                                                   

               ε κεηαβιεηή Τ αηηηάηαη θαηά Granger ηε Υ 

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην Probability είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%, 5% ή 1%, άξα έρνπκε χπαξμε αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη.  

 

9.2 ρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  Y does not Granger Cause TAR 45  1.30686  0.28594 

  TAR does not Granger Cause Y  1.03117  0.40451 

  TR does not Granger Cause TAR 45  2.01073  0.11372 

  TAR does not Granger Cause TR  2.83590  0.03838 

  TP does not Granger Cause TAR 45  1.34258  0.27312 

  TAR does not Granger Cause TP  0.80210  0.53190 

  EXR does not Granger Cause TAR 45  3.12592  0.02635 

  TAR does not Granger Cause EXR  0.74738  0.56622 

  TR does not Granger Cause Y 45  2.62610  0.05049 

  Y does not Granger Cause TR  0.41458  0.79697 

  TP does not Granger Cause Y 45  1.18748  0.33286 

  Y does not Granger Cause TP  0.90010  0.47412 

  EXR does not Granger Cause Y 45  1.69865  0.17171 

  Y does not Granger Cause EXR  1.05290  0.39383 

  TP does not Granger Cause TR 45  4.15340  0.00722 

  TR does not Granger Cause TP  0.17590  0.94936 

  EXR does not Granger Cause TR 45  5.96341  0.00087 

  TR does not Granger Cause EXR  0.66216  0.62234 

  EXR does not Granger Cause TP 45  5.34278  0.00175 

  TP does not Granger Cause EXR  5.10864  0.00230 

                                          Πίλαθαο 9.1 Έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger 
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9.1 θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : 

 

1. Ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο 

θαη ηελ ηηκή ηνπξηζκνχ. 

 

2. Μνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο ππάξρεη αλάκεζα : 

 ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαη ηα θφζηε κεηαθνξάο, κε θαηεχζπλζε απφ ηηο 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηα θφζηε κεηαθνξάο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% . 

 ζηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, κε θαηεχζπλζε απφ 

ηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο  ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 ζηα θφζηε κεηαθνξάο θαη ην εηζφδεκα θάζε ρψξαο πξνέιεπζεο, κε 

θαηεχζπλζε απφ ηα θφζηε κεηαθνξάο ζην εηζφδεκα, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 10%. 

 ζηελ ηηκή ηνπξηζκνχ θαη ηα θφζηε κεηαθνξάο, κε θαηεχζπλζε απφ ηελ ηηκή 

ηνπξηζκνχ ζηα θφζηε κεηαθνξάο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 ζηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα θφζηε κεηαθνξάο, κε θαηεχζπλζε απφ 

ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο ζηα θφζηε κεηαθνξάο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%. 

 

3. Αλάκεζα ζηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ ηηκή ηνπ ηνπξηζκνχ δελ 

ππάξρεη θακία ζρέζε αηηηφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
Ο
 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

10.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα  

Ο ηνπξηζκφο κε ηε ζχγρξνλή ηνπ κνξθή αζθεί άκεζεο ή έκκεζεο επηδξάζεηο 

ζηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θαη' 

εμνρήλ ηνπξηζηηθέο. Πνιινί εξεπλεηέο αιιά θαη επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

εμεηάδνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη 

νηθνλνκηθέο θαη άιιεο σθέιεηεο ή ρξεζηκφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Ζ 

δηαπίζησζε φηη νη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ή επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο επίζεο ε 

παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν ηνπξηζκφο σο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε θαη 

αλάιπζε. 

Ζ εξγαζία απηή είρε ζα ζηφρν λα εξεπλήζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε γηα ηελ Διιάδα κε ηελ ηερληθή ηεο 
ζπλνινθιήξσζεο. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ππφδεηγκα κε ηνλ έιεγρν ησλ γξαθηθψλ 
παξαζηάζεσλ  έδεημαλ λα κελ είλαη ζηάζηκεο, θαζψο παξνπζίαδαλ είηε αλνδηθή είηε 
θαζνδηθή ηάζε. Έπεηηα, θάλακε έιεγρν κε ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη 
θαηαιήμακε ζην ίδην ζπκπέξαζκα, ζηε κε χπαξμε ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Με ηνλ απιφ θαη επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey-Fuller θαη ησλ Phillips-Perron 
θαηαιήμακε φηη πάιη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο ζηα επίπεδα ηνπο, ελψ 
παίξλνληαο ηηο πξψηεο δηαθνξέο απηψλ επηηεχρζεθε ε ζηαζηκφηεηα. Δπνκέλσο, νη 
κεηαβιεηέο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ηεο 
ηηκήο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηεο ηζνηηκίαο ζπλαιιάγκαηνο είλαη 
νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο. 

Αθνινχζεζε ν έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο, κε ηνλ έιεγρν ησλ Engle-
Granger θαη ηνπ Johansen, γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ, φπνπ είδακε φηη 
ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  ηνπ ππνδείγκαηνο, άξα 
ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ, ην νπνίν έδεημε 
φηη ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, φηαλ έρσ 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Y, δειαδή ην εηζφδεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 

Σέινο, ν έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger, έδεημε φηη νη ην θφζηνο κεηαθνξάο 
επεξεάδεηαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, ηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ ηηκή 
ηνπξηζκνχ, θαη επεξεάδεη ην εηζφδεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Δπίζεο, ε ηζνηηκία 
ζπλαιιάγκαηνο επεξεάδεη ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαη αιιεινεπεξεάδεηαη κε ηελ ηηκή 
ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
 

  TAR Y TP TR EXR 

1960 399 3419 2.1 16 1.9 

1961 494 3850 2.2 17 2.1 

1962 598 3844 2.2 17 2.2 

1963 741 4268 2.2 17 2.5 

1964 757 4676 2.3 18 2.7 

1965 976 5148 2.3 19 3.5 

1966 1131 5417 2.4 18 3.7 

1967 996 5671 2.5 19 3.9 

1968 1018 6075 2.5 20 4 

1969 1306 6757 2.6 20 4.6 

1970 1609 7315 2.6 21 4.4 

1971 2258 7916 2.7 21 4.9 

1972 2731 8602 2.8 20 5.8 

1973 3178 9261 3.3 22 6.7 

1974 2188 8648 4.1 26 8.3 

1975 3173 9094 4.7 27 9.4 

1976 4243 9605 5.3 29 11.6 

1977 4461 9718 6 30 12.9 

1978 5081 10296 6.7 32 14.7 

1979 5798 10508 8 37 16.8 

1980 5271 10465 10 42 19 

1981 5577 10216 12.4 44 21.6 

1982 5464 10041 15.1 48 22.7 

1983 5258 9875 18.1 55 24.5 

1984 5580 10024 21.4 57 26.1 

1985 6027 10232 25.6 60 27.9 

1986 7339 10256 31.5 63 30.2 

1987 8053 10003 36.6 62 33.5 

1988 8274 10411 41.6 61 38.4 

1989 8540 10772 47.3 65 40.3 

1990 8873 10717 56.9 70 41.2 

1991 8923 10869 68 77 43.5 

1992 9234 10824 78.8 83 44.5 

1993 9934 10554 90.2 88 45.7 

1994 10234 10676 100 90 46.2 

1995 11245 10816 108.9 94 48.8 

1996 11976 10995 117.8 100 50.4 

1997 12087 11324 144 112 48.7 

1998 12234 11641 98.7 124 43.4 

1999 12564 11987 88.5 132 42.3 

2000 12876 12483 80.6 140 40.5 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Μεταπτστιακή Φοιτήτρια Γαλάνη Γάυνη  74 
 

2001 12675 13005 76.5 154 39.6 

2002 13008 13466 70.4 165 37.5 

2003 13234 14098 64.3 170 33.1 

2004 14876 14692 59.6 192 30.7 

2005 13765 15198 52.1 187 29.8 

2006 12456 15771 46.6 175 30.2 

2007 11098 16543 40.7 166 28.3 

2008 10321 17123 35.5 152 27.7 
Πίλαθαο 1 : ηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ππφδεηγκα 

 

 
 
Πίλαθεο – Γηαγξάκκαηα  Γηαγλσζηηθψλ Tests : 
 
1.  
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 20.08569     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 23.95478     Probability 0.000006 

 
 
2. 
 

 
 
3. 
 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 8.212136     Probability 0.000002 

Obs*R-squared 30.45644     Probability 0.000175 
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Series: Residuals

Sample 1960 2008

Observations 49

Mean      -2.51E-13

Median  -8.108063

Maximum  1406.573

Minimum -1677.367

Std. Dev.   595.9118

Skewness  -0.211606

Kurtosis   3.629480

Jarque-Bera  1.174680

Probability  0.555804
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4. 
 
ARCH Test: 

F-statistic 11.68826     Probability 0.001327 

Obs*R-squared 9.725316     Probability 0.001817 

 
5. 
 
Chow Breakpoint Test: 1981  

F-statistic 12.62934     Probability 0.000000 

Log likelihood ratio 47.17956     Probability 0.000000 

 
 
6. 
 
Chow Forecast Test: Forecast from 1981 to 2008 

F-statistic 7.478472     Probability 0.000056 

Log likelihood ratio 129.6185     Probability 0.000000 

 
 
7.                                                               8.  
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