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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διατριβή έχει ως στόχο την διερεύνση και πρόβλεψη της τουριστικής 

ζήτησης για την Ελλάδα με την προσέγγιση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης. 

Επιλέχθηκαν επτά χώρες οι οποίες αποτελούν τους παραδοσιακούς 

πελάτες της Ελλάδος και καταλαμβάνουν το μείζων τμήμα επι των συνόλου 

των αφικνούμενων τουριστών. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία η Βρετανία η 

Γαλλία η Γερμανία οι Η. Π. Α, η Ιταλία και η Ολλανδία. 

Η ζήτηση ενσαρκώνεται απο τις κατά κεφαλή αφίξεις των τουριστών 

ενώ το σύστημα της εκφράζεται απο ' τέσσερεις ενδογενής οικονομικές 

μεταβλητές οι οποίες είναι το κατακεφαλή παραγματικό εισόδημα οι σχετικές 

τιμές της χώρας προέλευσης και προορισμού με αποπληθωριστική ρύθμιση 

διαμέσου της συναλλαγματικής ισοτιμίας , η σχετική συναλλαγματική ισοτιμία 

καθώς και η τιμή του ανταγωνισμού. Οι μεταβλητές διατυπώνονται σε μορφή 

δεικτών με βάση το έτος 1985(χρονοσειρές). 

Το σύνολο της μελέτης διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Το θεωρητικό και 

το εμπειρικό. Στο πρώτο η προσπάθεια εστιάζεται στη ταυτοποίηση του 

υπομελέτη τουριστικού προϊόντος με έμφαση στην οικονομική του διάσταση 

ενώ ταυτόχρονα υφαίνεται ο ερεισματικός ιστός που θα στηρίξει την εμπειρική 

ανάλυση. Το δεύτερο τμήμα , το εμπειρικό , περιλαμβάνει την ανανώριση της 

τάξεων συνολοκλήρωσης των σειρών με τους ελέγχους του Dickey-Fuller και 

Perron, την δημιουργία της μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας με την εφαρμογή 

της τεχνικής της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen , την κατασκευή του 

μοντέλου διορθωτικού σφάλματος ακολουθώντας την προσέγγιση του Hendry 

general to specific , και τις προβλέψεις για δύο συναπτά έτη με βάση την 

οικουμενική στρατηγική Gauss-Seidel (διαδοχική εκτίμηση). 

Τα δύο βασικότερα πορίσματα αυτής της μελέτης είναι οτι η τουριστική 

ζήτηση θα πρέπει να μελετηθεί μέσα απο την προσέγγιση της ανάλυσης 

συνολοκλήρωσης για να μήν εκτεθεί στο πρόβλημα της πλασματικής 

συσχέτισης των μεταβλητών και οτι η ύπαρξη μακροχρόνιας ισσοροπίας καλεί 

για στενότερη παρακολούθηση αυτών των μεταβλητών για την χάραξη 

στρατηγικής. Τέλος οι προβλεπτικές ικανότητες καθώς και οι προβλέψεις των 

μοντέλων θεωρήθηκαν ικανοποιητικές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τουρισμός ως φαινόμενο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου 

αριθμού ερευνητών. Οι στενοί σύνδεσμοι του φαινομένου με οικονομικές 

πολιτισμικές και κοινωνικές δομές έχει προσφέρει διάπλατα ένα απέραντο 

πεδίο που αναζητεί έρευνα. Οι μελέτες διασπείρονται προς κάθε κατεύθυνση 

και σκιαγραφούν το φαινόμενο σε όλες του τις πτυχές. Αυτές μπορεί να 

σχετίζονται με την ιστορία, με τη συμβολή του στην ειρήνη, στο περιβάλλον ή 

και να επεκτείνονται στη διερεύνηση του συστήματος που το διέπει. 

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πλέγμα αυτού του συστήματος και 

ειδικότερα στον τομέα που συσχετίζεται με το κύκλωμα των δύο μηχανισμών 

της τουριστικής αγοράς, δηλαδή της ζήτησης και της προσφοράς. Η έμφαση 

ωστόσο δίνεται στον μηχανισμό της ζήτησης και στην προσπάθεια για την 

προβολή της στο μέλλον. 

Είναι γενική παραδοχή ότι η τουριστική βιομηχανία δεν παράγει εκείνα τα 

στοιχεία που να την κατατάσσουν στην κατηγορία αγοράς στην οποία οι 

συνθήκες αβεβαιότητας είναι υψηλού βαθμού. Παρολαυτά θεωρείται υψηλά 

ανταγωνιστική, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τη εμφάνιση του μαζικού 

τουρισμού και τη συνακόλουθη οργάνωση σε όλους τους τομείς (tour operators, 

κ.λ.π.) ο ανταγωνισμός εμφανίζεται οξύτερος και η ζήτηση απαιτητικότερη με 

το τουριστικό μοντέλο "ήλιος και θάλασσα" να καταρρέει (sunlust tourism). 

Επιπλέον οι νέες συνθήκες που συνεχώς δημιουργούνται προσθέτουν ολοένα 

και περισσότερο στο βαθμό αβεβαιότητας. Παράδειγμα ίσως να αποτελεί η νέα 

τάση του καταναλωτή "κρατήσεις της τελευταίας στιγμής", γεγονός που 

ενισχύει τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Επίσης οι νέες γεωγραφικές και 

πολιτικές εξελίξεις αφενός τοποθετούν διλλήμματα (αβεβαιότητα) και αφετέρου 

αναδεικνύουν την ογκώδη και πολυσχιδή μορφή του τουριστικού φαινομένου. Η 

ανάγκη για σχεδιασμό είναι εμφανής και επιτακτική. 

Μία χώρα υποδοχής τουριστών η οποία επιθυμεί να αποτελεί ένα 

δυναμικό ανταγωνιστή στην αρένα της διεθνής τουριστικής αγοράς θα πρέπει 

μέσα στα πλαίσια ενός σχεδιασμού , μάρκετινγκ και τακτικής να είναι σε θέση 
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να γνωρίζει το μελλοντικό επίπεδο της τουριστικής ζήτησης.Μέσα στο πλέγμα 

του ανταγωνισμού η ικανότητα πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης με ακρίβεια 

εν' όψει ενός ασταθούς και πολύπλοκου εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να 

αποδειχθεί ευεργετική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτές οι μείζων σε 

σημασία αποφάσεις, που συχνά αφορούν την δημιουργία νέων τουριστικών 

οικονομικών μονάδων , στηρίζονται κατά ένα μέρος στις προβλέψεις. 

Οι προβλέψεις οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν αλλά και να 

υποτιμούν το επίπεδο της τουριστικής ζήτησης.Μια υπεραισιόδοξη πρόβλεψη 

ζήτησης μπορεί να επιφέρει επενδύσεις χωρίς αποδοχές όπως για παράδειγμα 

επενδύσεις στην κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων η για την προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος. Εάν ληφθούν υπόψη και τα χρηματικά ποσά που 

δεσμεύονται (κόστος χρήσεως) για την εκπόνηση των προγραμμάτων 

επένδυσης τότε καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη για ακριβείς προβλέψεις. 

Ano την άλλη πλευρά μία απαισιόδοξη πρόβλεψη μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα την υποτίμηση της ζήτησης με συνέπεια την απώθηση των 

τουριστών λόγω έλλειψης τουριστικών εγκαταστάσεων η τουριστικών θέρετρων. 

Οι επιπτώσεις φαίνονται δυσμενέστερες εάν συνυπολογισθεί το γεγονός οτι οι 

τουριστικοί δέκτες ίσως να μήν αντιληφθούν ποτέ την μεγάλη ζήτηση (latend 

demand) που θα είχε επιτευχθεί με την ύπαρξη της σχετικής τουριστικής 

υποδομής και ανωδομής. 

Στον χώρο της διεθνούς βιβλιογραφίας υπάρχει ένας ευρύς αριθμός 

μελετών που έχουν ως θέμα την πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης. Υπάρχει 

εκτενής αναφορά στο σύνολο των μεθόδων και των αντίστοιχων ερευνητών από 

τους S.Witt και Α. Witt (1995) όπως και από TOVG. Grouch (1994). 

Καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την επιλογή της μεθόδου είναι ο 

χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης. Στην παρούσα έρευνα ο χρόνος λαμβάνει την 

έκταση του σύμφωνα με τις επιρροές που ασκεί η προσφορά στην εξιδείκευση 

του οικονομετρικού υποδείγματος. Η πρόβλεψη πραγματοποιείται σε 

μακροπρόθεσμη βάση (2-3 έτη) δίχως να αποκλείεται η περίπτωση επέκτασης 

του ορίζοντα πρόβλεψης, αλλά διατηρώντας επιφυλακτικότητα για την 

αξιοπιστία του αποτελέσματος. 

2 



Οι τουριστικές μελέτες με οικονομετρικά υποδείγματα εμφανίζονται 

ποικιλότροπους. Συγκριτικά είναι λίγα τα υποδείγματα των οποίων η κατασκευή 

τους βρίσκει ερείσματα σε απόλυτο βαθμό με τα αξιώματα και τις προτάσεις 

της θεωρίας της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Από τη άλλη πλευρά τα 

υποδείγματα nou εντάσσονται σε έναν ευρύτερο τρόπο προσέγγισης δίχως 

τις προαναφερθέντες δεσμεύσεις τυγχάνουν μεγαλύτερης εφαρμογής. 

Ιδιαίτερα σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι η εξειδίκευση των 

υποδειγμάτων στοχεύει σχεδόν εξ ολοκλήρου στην οικονομική διερεύνηση 

της ζήτησης , δηλαδή στους συσχετισμούς των οικονομικών μεταβλητών που 

επηρεάζουν τη διακύμανση της ζήτησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει 

συσχετισμός μεταξύ της ζήτησης και των βασικών οικονομικών μεταβλητών 

που επηρεάζουν τον καταναλωτή στην απόφαση του να πραγματοποιήσει 

τουρισμό, Ωστόσο εν όψει των προσφάτων εξελίξεων και ειδικότερα της 

επανάστασης στο χώρο της οικονομετρίας δημιουργείται άμεσα το ερώτημα 

εάν πράγματι υπάρχει αυτή η συσχέτιση και σε ποιο βαθμό. Η παρουσία 

τάσης στις μεταβλητές είναι σε θέση να δημιουργήσει μια "πλασματική" 

συσχέτιση. Η ανάλυση συνολοκλήρωσης αντιμετωπίζει το παραπάνω πρόβλημα 

δίνοντας ταυτόχρονα νέα διάσταση στο χώρο της διερεύνησης της τουριστικής 

ζήτησης με οικονομετρικά υποδείγματα. Επιπλέον τα αποτελέσματα που 

ενδεχομένους θα προκύψουν από την εφαρμογή της προαναφερθείσας 

ανάλυσης μπορεί να προκαλέσουν "μομφή" στο θεωρητικό υπόβαθρο που 

στηρίζει τη σχέση της τουριστικής ζήτησης με τις άλλες μεταβλητές που την 

επηρεάζουν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες μελέτες δεν έχουν διεξαχθεί με 

εξαίρεση αυτή του Ν. Kulendran (1996). Ο ίδιος ερευνητής σημειώνει (σελ. 

202) ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια μελέτη προηγουμένως στο 

χώρο της τουριστικής έρευνας. Οι δύο έρευνες παρουσιάζουν πολλά κοινά 

σημεία τόσο στην εξειδίκευση του υποδείγματος όσο και στην μέθοδο 

(Johansen) που εφαρμόστηκε. Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης εκτός 

δείγματος είναι επίσης ίδιος. Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο ερευνών 

έγκειται στην εισαγωγή της μεταβλητής του ανταγωνισμού. Η απουσία της από 
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τα μοντέλα του οφείλεται στη γεωγραφική θέση της Αυστραλίας η οποία δεν 

την καθιστά εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό. Το "κενό" καλύπτεται από την 

μεταβλητή του κόστους μεταφοράς από τις τέσσερις χώρες προς στην 

Αυστραλία. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην παρούσα έρευνα αφορά τη 

βελτίωση της μεταβλητής που αντιπροσωπεύει τον ανταγωνισμό. Στις 

περισσότερες έρευνες τα βάρη που προσάπτονται στις τιμές αποτελούν 

μέσους όρους μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου η οποία δεν ταυτίζεται 

με εκείνη του συνολικού δείγματος. Σε άλλες περιπτώσεις και κατά την 

εξειδίκευση της μεταβλητής, έχει χρησιμοποιηθεί η υποκειμενική εκτίμηση του 

ερευνητή τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για την επιλογή των χωρών που 

θεωρούνται ανταγωνιστές. Στην έρευνα η προσπάθεια κατευθύνθηκε προς την 

αντικειμενικότερη εξειδίκευση της συγκεκριμένης μεταβλητής. Επίσης στην 

ανάλυση περιλήφθηκαν και άλλες μεταβλητές που ουσιαστικά αποτελούν 

διαφορετικές " εκδόσεις" των μεταβλητών που ορίζει η θεωρία και το οποίο 

αποτελεί επιπρόσθετο χαρακτηριστικό στη διάπλαση της δομής της 

συγκεκριμένης μελέτης . Κατά αυτόν τον τρόπο παρέχεται μιά ά φ α ι ρ ο ^ ε ρ η 

θεώρηση του θέματος με την προσδοκία ανάδυσης ^BtàlpbpeTiKcóv 

προσεγγίσεων της θεωρίας που στηρίζει την εξειδίκευση του «κονίΒμετρικού 

υποδείγματος που υπόκειται σε ανάλυση. 

4 



ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ένα σημαντικό τμήμα της διεθνούς τουριστικής έρευνας 

καταλαμβάνεται απο απο την εμπειρική ανάλυση της τουριστικής ζήτησης. Οι 

λόγοι για το ενδιαφέρον προς την πλευρά της ζήτησης είναι ευνόητοι εάν 

αναλογισθούμε οτι η ύπαρξη της συνιστά το απαραίτητο στοιχείο για την 

δημιουργία τουριστικής ανάπτυξης σε ένα οποιοδήποτε γεωγραφικό χώρο. 

Η εμπειρική ανάλυση αλλά και πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλες μεθόδους και τεχνικές .Οι ερευνητές 

έχουν κατατάξει τις μεθόδους σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις 

ποιοτικές. Ωστόσο το περιεχόμενο αυτής της ενότητας θα επικεντρωθεί σ' 

εκείνες τις έρευνες που προσεγγίζουν την μελέτη της ζήτησης με αιτιατές 

μεθόδους και συγκεκριμένα με οικονομετρικά υποδείγματα. Στο κεφάλαιο 

τέσσερα περιγράφονται εκτός των οικονομετρικών υποδειγμάτων οι υπόλοιπες 

αλλά και οι σημαντικότερες μέθοδοι (ποιοτικές) ενώ παράλληλα γίνεται και 

αντίστοιχη αναφορά σε σχετικές μελέτες. 

Όπως αναφέρθηκε η διεθνής τουριστική βιβλιογραφία ενσωματώνει στους 

κόλπους της ένα μεγάλο αριθμό ερευνών με οικονομετρικά υποδείγματα που 

αφορούν τον τουρισμό. Τα υποδείγματα αυτά μπορεί να έχουν είτε 

μακροοικονομικό χαρακτήρα η μικροοικονομικό. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί 

σ' εκείνα που πραγματεύονται μικροοικονομικά μεγέθη και συγκεκριμένα την 

τουριστική ζήτηση. Οι G.I. Grouch (1994) και S.F.Witt , CA. Witt (1995) στα 

άρθρα τους παρέχουν εκτενή αναφορά των μελετών για την περίοδο 1961 -

1992. Σύμφωνα με τον G.I. Grouch στην περίοδο αυτή διεξήχθησαν 85 

εμπειρικές μελέτες με θέμα την διεθνή τουριστική ζήτηση.. Το μείζων τμήμα 

των μελετών (50%) πραγματοποιήθηκε την δεκαετία του 1980 ενώ στην αρχές 

της δεκαετίας του 1990 εμφανίζονται πέντε μελέτες. 

Μια γενική επισκόπιση των εμπειρικών μελετών μας επιτρέπει την 

ταξινόμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων ζήτησης του τουρισμού σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα υποδείγματα που 
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προσεγγίζουν την τουριστική ζήτηση με μια ad hoc μέθοδο. Οι ερευνητές για την 

κατασκευή αυτών των υποδειγμάτων αποδέχονται απερίσπαστα το θεμελιακό νόμο 

της ζήτησης άμεσα βασιζόμενοι στα στοιχεία (παρατηρήσεις) της αγοράς χωρίς 

όμως να αναφέρονται στη θεωρία της χρησιμότητας και τη συμπεριφορά του ίδιου 

του καταναλωτή. Το υπόδειγμα διπλής λογαριθμικής μορφής ανήκει σ1 αυτήν την 

κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν τα υποδείγματα των οποίων η 

εξειδίκευση είναι άρρηκτα δεμένη με τη θεωρία της ζήτησης του καταναλωτή. Σ' 

αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται υποδείγματα (μοντέλα) όπως το AIDS (Almost 

Ideal Demand System), το μεταλογαριθμικό μοντέλο (Translog Model), το μοντέλο 

του Rotterdam και το γραμμικό σύστημα δαπάνης. Το τελευταίο έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές εμπειρικές μελέτες και μαζί με το υπόδειγμα σταθερών 

ελαστικοτήτων αποτελούν δύο από τις πιο συνηθισμένες εξειδικεύσεις που 

χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της ζήτησης του τουρισμού. 

Στην κατηγορία των οικονομετρικών υποδειγμάτων ανήκουν και τα 

μοντέλα βαρύτητας (Gravity models) τα οποία μολονότι είναι αρκετά 

διαδεδομένα στην τουριστική έρευνα δεν συναντώνται το ίδιο συχνά όπως τα 

μοντέλα εξισώσεων ζήτησης. Η σχετική απουσία τους οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου. Ano την άλλη μεριά οι εξισώσεις τουριστικής 

ζήτησης τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής αφενός διότι αντανακλούν τις 

υποδείξεις της οικονομικής θεωρίας και αφετέρου διότι εμφανίζονται 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά τόσο για την διερεύνηση της τουριστικής ζήτησης 

όσο και για την πρόβλεψη της. 

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί οτι οι περισσότερες έρευνες 

διαφοροποιούνται αρκετά μεταξύ τους τόσο στο τρόπο προσέγγισης της 

ανάλυσης της ζήτησης όσο και στον γενικότερο προβληματισμό τους. Βασικές 

διαφορές βρίσκονται στην εφαρμογή της τεχνικής που χρησιμοποιείται. Στη 

πλειονότητα των ερευνών εφαρμόζεται η τεχνική των ελαχίστων τετραγώνων 

ενώ αρκετά συνηθισμένη είναι η εφαρμογή, της διαδικασίας Cochrane-Orcutt 

για να αντιμετωπισθεί η παρουσία ςυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα. Ας 

σημειωθεί οτι το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης στα οικονομετρικά 

υποδείγματα ζήτησης με μία εξίσωση παρουσιάζεται αρκετά συχνά. Η ύπαρξη 
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της πολύ πιθανόν να οφείλεται στην απουσία μεταβλητών που αντανακλούν 

ποσοτικούς η ποιοτικούς παράγοντες γεγονός που δεν έχει λάβη την 

ενδεικνυόμενη βαρύτητα στα σχόλια των ερευνητών. Ακόμη και μοντέλα που 

περιέχουν όλες τις υποτιθέμενες μεταβλητές (βλ. Witt και Martin, 1987) δεν 

επιτυγχάνουν να αποφύγουν την "παγίδα " της λανθασμένης εξειδίκευσης του 

μοντέλου λόγω έλλειψης κάποιων σημαντικών επεξηγηματικών μεταβλητών. Η 

έλλειψη μπορεί να οφείλετε σε μη διαθέσιμες παρατηρήσεις η στην αφαίρεση 

απο το υπόδειγμα των μεταβλητών η της μεταβλητής που συμβάλλουν στην 

δημιουργία πολλυσυγραμμικότητας. Είναι αρκετά συνήθυσμένο να εμφανίζεται 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών του εισοδήματος και του 

ταξιδιωτικού κόστους. 

Ο G.I. Grouch (1994) αναφέρει ως την πρώτη ουσιαστική μελέτη ζήτησης 

εκείνη του Guthrie (1961) με τίτλο " Ζήτηση για τουριστικά αγαθά και 

υπηρεσίες στη παγκόσμια αγορά " . Σημαντικές θεωρούνται οι μελέτες των 

Artus Edwards και Jud στη δεκαετία του 7 0 , ενώ στην δεκαετία του '80 

επιφανής χαρακτηρίζονται οι Αναστόπουλος , Edwards .Martin , Uysal και Witt. 

Μολονότι δεν αναφέρεται παρόμοια μελέτη τουριστικής ζήτησης σε 

προγενέστερη χρονική περίοδο αξίζει να αναφερθεί η έρευνα του G. Menge 

(1957) η οποία έχει μεν μακροοικονομικό χαρακτήρα αλλά προηγήθηκε κατά 

πολύ απο άλλες παρόμοιες μελέτες. 

Ο G. Menge εξέτασε τον τουριστικό τομέα της Ελβετίας στηριζόμενος στο απλό 

Κεϋνσιανό υπόδειγμα του οποίου οι μεταβλητές αποσυνολοικοποιήθηκαν ώστε 

να αναδειχθεί η συμβολή του τουρισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς 

της οικονομίας. Με τ α σημερινά δεδομένα η μελέτη του Menge μπορεί να 

μειονεκτή λόγω των λιγοστών παρατηρήσεων και την απουσία στατιστικών 

ελέγχων δεν παύει όμως να είναι μία προσπάθεια που βρήκε οπαδούς σε 

μεταγενέστερο χρονικό επίπεδο. 

Μία εξαιρετικής σημασίας μελέτη θεωρείται αυτή του P. Gray (1966). Στο 

άρθρο του προσπάθησε να αναδείξει αφενός την δυναμικότητα της τουριστικής 

βιομηχανίας και αφετέρου την συνεχώς αυξανόμενη σημασία του στην εξέλιξη 

του ισοζυγίου πληρωμών. 
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Ο αρχικός του στόχος ήταν η εκτίμηση των ελαστικοτήτων του εισοδήματος 

και της συναλλαγματικής ισοτιμίας της ζήτησης των Αμερικανών και Καναδών 

τουριστών ως προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η έμφαση στις ελαστκότητες 

οφείλεται κυρίως στα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν για την σχέση 

που υπάρχη μεταξύ ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας με την εκροή 

συναλλάγματος (import leakage) ano τα ταξίδια στο εξωτερικό . Οι 

παρατηρήσεις αφορούσαν την περίοδο 1951-1963. 

Η εμπειρική του ανάλυση συνίσταται ano πέντε οικονομετρικά υποδείγματα 

λογαριθμικού μετασχηματισμού (σταθερών ελαστικοτήτων) με τρείς 

ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες είναι, το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα η 

συναλλαγματική ισοτιμία και το ταξιδιωτικό κόστος. Τα υποδείγματα 

εκτιμήθηκαν με βάση την υπόθεση οτι η εξίσωση προσφοράς είναι τελείως 

ελαστική σε βραχυπρόθεσμη βάση και επομένως δίνεται η δυνατότητα στην 

εξίσωση ζήτησης να ταυτοποιηθεί. Επιπλέον γίνεται η υπόθεση οτι οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών παραμένουν εύλογα σταθερές ενώ δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά ταξίδια καθώς δεν αποτελούν σημαντικό 

ποσοστό (10% περίπου) στο σύνολο των ταξιδιωτικών λογαριασμών . 

Οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων επέφεραν ελαστικότητες μεγαλύτερης της 

μονάδος και αρκετά υψηλές για την μεταβλητή TOU εισοδήματος. Ο Gray 

αποδίδει τις μεγάλες τιμές των εισοδηματικών ελαστικοτήτων στα ρεύματα 

μετανάστευσης απο την Ευρώπη προς τον Καναδά και τις Η.Π.Α. μετά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι διαφορές που προέκυψαν στις ελασπκότητες 

της τιμής (συν. ισοτιμία) για τους Καναδούς ταξιδιώτες στην Αμερική (-2,14) και 

για τους Καναδούς προς την Αμερική (-1,22) ερμηνεύτηκε ως αποτέλεσμα της 

επιτυχημένης υποτίμησης του Καναδικού δολλαρίου. Η μεταβλητή της του 

ταξιδιωτικού κόστους παραλείφθηκε απο τα μοντέλα καθώς παρουσίασε 

αρνητική συσχέτιση (συγγραμμικότητα) με την μεταβλητή του εισοδήματος. 

Εν κατακλείδι ο Gray κατέληξε στο συμπέρασμα οτι οι ταξιδιωτικοί λογαριασμοί 

θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα εάν οι εγχώριες οικονομικές 

πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη περιοριστούν απο τις 

υποδείξεις του εμπορικού ισοζυγίου. 
'if 
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Εξίσου σημαντικές μπορεί να θεωρηθούν στην εξέλιξη της τουριστικής 

έρευνας με οικονομετρικά υποδείγματα οι δύο μελέτες του J.R Artus (1970 και 

1972). Στην πρώτη εκτιμούνται οι δαπάνες των Γερμανών τουριστών στο 

εξωτερι κό καθώς και τα τουριστικά έσοδα της Γερμανίας απο τους 

αλλοδαπούς επισκέπτες δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις επιδράσεις που 

πιθανόν να έχει στο ισοζύγιο πληρωμών (μέσω των ταξιδιωτικών λογαριασμών) 

η ανατίμηση του μάρκου τον Οκτώβριο του 1969. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η εισοδηματική ελαστικότητα των Γερμανικών 

δαπανών στο εξωτερικό παρουσιάζεται και εδώ αρκετά υψηλή (1,74) , όχι όμως 

μεγαλύτερη απο αυτή των Καναδών και Αμερικανών στην μελέτη του Gray. 

Το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε επίσης στις ελαστικότητες των τιμών που 

προέκυψαν και αυτές αρκετά υψηλές. Για παράδειγμα στην εξίσωση που 

αφορά τα έσοδα απο τον τουρισμό η ελαστικότητα έλαβε την τιμή 3,40 ενώ 

στη εξίσωση που προσδιρίζεται οι δαπάνες των Γερμανών στο εξωτερικό 

ανήλθε σε 2,20. 

Ο Artus απέδωσε τα παραπάνω αποτελέσματα ως ενδείξεις για την 

μελλοντική χειροτέρευση του Γερμανικού ταξιδιωτικού ισοζυγίου εξαιτίας της 

ανατίμησης του μάρκου. 

Η δεύτερη μελέτη του J.R. Artus (1972) εκπροσωπεί μία προσπάθεια να 

να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την διεθνή τουριστική 

κίνηση. Ο βασικός όμως στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να παράγει 

βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις τουριστικές δαπάνες και έσοδα διαφόρων 

χωρών. 

Το οικονομετρικό του μοντέλο συνίσταται απο μία ομάδα αιτιατών εξισώσεων 

που αναφέρονται στην ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Αμερικής και Καναδά αλλά 

και με τις υπόλοιπες σημαντικές χώρες της δυτικής Ευρώπης. Οι εξισώσεις 

ενσωματώνουν μια σειρά απο ανεξάρτητες μεταβλητές όπως το πραγματικό 

προσωπκό διαθέσιμο εισόδημα τις σχετικές τιμές μεταξύ των χωρών 

προέλευσης και προορισμού ,τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την μεταβλητή 

της τάσης η οποία εκπροσωπεί παράγοντες με μακροπρόθεσμη επιρροή στην 

τουριστική ζήτηση .^Ωστόσο εξαιτίας της συγγραμμικότητας της τάσης με το 
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εισόδημα ο Artus αφαίρεσε την πρώτη ano τα υποδείγματα . Όλες οι 

μεταβλητές εμφανίσθηκαν στατιστικά σημαντικές με τις σχετικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες να φέρουν μεγαλύτερο βάρος στην ερμηνεία της 

ζήτησης απ' ότι οι τιμές. 

Οι ελαστικότητες εισοδήματος εμφανίζονται και εδώ υψηλές (μεταξύ 1,16 και 

2,30) αν και το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας εμπόδισε στην καλύτερη 

εκτίμηση των συντελεστών. Εξαίρεση αποτελούν οι εξισώσεις που αφορούν την 

ζήτηση που προέρχεται απο τον Καναδά και την Αμερική προς την Ευρώπη 

όπου οι συντελεστές του εισοδήματος δεν εμφανίζονται διάφοροι του μηδενός. 

Ο Artus το αποδίδει στο γεγονός οτι το εθνικό διαθέσιμο εισόδημα αυτών των 

χωρών πιθανόν να έχει μικρή επίδραση στα εισοδήματα των επιχειρηματιών 

που ταξιδεύουν η των φοιτητών η στους επαγγελματίες οι οποίοι αποτελούν 

ομάδα τουριστών που κατέχουν σημαντικό μερίδιο στις συνολικές τουριστικές 

ροές απο τις χώρες της Βορείου Αμερικής προς την Ευρώπη. 

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της ανάλυσης συσχετίζεται με τις αναφορές για 

τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι περιορισμοί συνναλλάγματος. 

Οι ερευνητές Κ. Barn/ και J. O'Hogan (1972)1 εξετάζοντας τη ζήτηση για τον 

τουρισμό στην Ιρλανδία από τους Βρεττανούς διατύπωσαν ένα λογαριθμικό 

γραμμικό υπόδειγμα περιλαμβάνοντας επεξηγηματικές μεταβλητές όπως το 

εισόδημα της Μ. Βρεττανίας, το κόστος ζωής στην Ιρλανδία, τις τιμές εναλλακτικών 

προορισμών και τις δαπάνες διαφήμισης στη Μ. Βρετανία. Επίσης εισήχθησαν και 

δύο μεταβλητές που αφορούσαν τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες (Poulter 

Index) και το κόστος ταξιδιού με πλοίο. Οι μεταβλητές εκφράσθηκαν σε κατά 

κεφαλή όρους ώστε να ληφθούν υπόψη και οι πληθυσμιακές μεταβολές. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν μικτά. Πιο συγκεκριμένα 

εξαιτίας της ύπαρξης της πολυσυγγραμμικότητας παρουσιάστηκαν εμπειρικά 

αποτελέσματα μόνο για τα υποδείγματα τα οποία περιείχαν το μέγιστο δύο 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Η επεξηγηματική δύναμη του υποδείγματος θεωρήθηκε 

ικανοποιητική με σχετικά υψηλούς συντελεστές προσδιορισμού. Ωστόσο η 

1 Barry, Κ., Ο' Hagan, J., An econometric study of British tourist expenditure in Ireland Economic 
and Social Review, 3,197#p.p. 143-161. 

•-Jt * * 
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εξαίρεση σημαντικών ανεξάρτητων μεταβλητών δημιουργεί επιφυλάξεις για την 

αμερόληπτη εκτίμηση των παραμέτρων και συνεπώς για τις ελαστικότητες. 

Επιπλέον ο αποκλεισμός της μεταβλητής του ταξιδιωτικού κόστους λόγω έλλειψης 

σχετικών παρατηρήσεων είναι ομολογουμένως ένα μειονέκτημα για το υπόδειγμα. 

Τα δύο σημεία που θα μπορούσε κανείς να επικεντρωθεί σ' αυτή την ανάλυση 

είναι οι δυσκολίες που αναφέρονται για την απόκτηση των παρατηρήσεων και 

η έμφαση που δίνεται στο πρόβλημα της πολυσυγραμμικότητας καθώς και σε 

άλλα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν μεροληπτικές τελικές 

εκτιμήσεις. 

Ενδιαφέρουσα μπορεί να χαρακτηρισθεί η μελέτη των M. Uysal και J.L. 

Crompton (1984)2 οι οποίοι παρουσίασαν μια ανάλυση της ζήτησης αλλοδαπών 

τουριστών οι οποίοι προέρχονται από τις παραδοσιακές χώρες προέλευσης 

τουριστών^με προορισμό την Τουρκία. Το ενδιαφέρον -αν και δεν αναφέρεται 

στην έρευνα- βρίσκεται στο γεγονός οτι διατυπώθηκαν λογαριθμικά 

υποδείγματα τα οποία επεξηγούν τις τουριστικές αφίξεις αλλά και τις δαπάνες 

τουριστών. Κατά αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης είναι σε θέση να διαπίστωση οτι 

οι οικονομικές μεταβλητές ερμηνεύουν καλύτερα (εμφανίζονται πιό σημαντικές) 

την ζήτησης όταν αυτή εκπροσωπείται απο τις δαπάνες των τουριστών.Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδιες μ' αυτές που 

περιέχονται στα υποδείγματα του Barn/ και O'Hogan με τη διαφορά ότι 

συμπεριλαμβάνονται και οι μεταβλητές των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Λόγω της έλλειψης επίσημων στοιχείων οι παρατηρήσεις για τις δαπάνες 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος περιγράφονται σε γενικές γραμμές ως 

ανακριβείς ενώ για λόγους έλλειψης παρατηρήσεων δεν περιλαμβάνεται η 

μεταβλητή του ταξιδιωτικού κόστους . 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν συντελεστές προσδιορισμού που 

κυμαίνονται από 0.406 μέχρι 0.99 υποδηλώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη 

διακύμανση της ικανότητας προσαρμογής του υποδείγματος. Στα μισά 

υποδείγματα προέκυψαν εσφαλμένα πρόσημα. Σ' αυτά που αναφέρονται στις 

2 Uysal, Μ., Crompton, J.Î ., Determinants of demand for international tourist flows to Turckey. 
Tourism Management, 5, ΙψΑ, p.p. 288-297. 
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τουριστικές αφίξεις ο συντελεστής προσδιορισμού ήταν χαμηλός. Στις εξισώσεις 

που είχαν ως εξαρτημένη μεταβλητή τις τουριστικές δαπάνες προέκυψαν καλύτερα 

αποτελέσματα. Περιορισμοί στην πιο ακριβή ερμηνεία της ζήτησης τέθηκαν λόγω 

της έλλειψης της μεταβλητής του ταξιδιωτικού κόστους καθώς και στις ανακριβείς 

παρατηρήσεις. 

Το εύρος των εισοδηματικών ελαστικοτήτων ήταν αρκετά μεγάλο (0,795-

6,072) υποδηλώνοντας οτι ο βαθμός αντίδρασης της διεθνής τουριστικής 

ζήτησης προς την Τουρκία λόγω των μεταβολών του εισοδήματος κυμαίνεται 

κατά πολύ απο χώρα σε χώρα. Οι συντελεστές που αφορούν την μεταβλητή 

της τιμής εμφανίσθηκαν ιδιαίτερα σημαντική υποδεικνύοντας τον ερμηνευτικό 

ρόλο της εν λόγω μεταβλητής στις διακυμάνεις της ζήτησης . Η τουριστική 

ζήτηση για την Τουρκία εμφανίζεται υψηλά ελαστική τονίζοντας τον μεγάλο 

βαθμό ανταγωνιστικότητας της Τουρκίας. Η συναλλαγματική ισοτιμία 

εμφανίζεται επίσης στατιστικά σημαντική ιδιαίτερα στις εξισώσεις των 

τουριστικών δαπανών με εξαίρεση την Ιταλία και τον Καναδά. Ένα σημαντικό 

εύρημα είναι οτι οι χώρες προέλευσης που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία 

όπως η Γιουγκοσλαβία και η Ελλάδα εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες στις 

διακυμάνσεις των ισοτιμιών , προτείνοντας κατά αυτό τον τρόπο οτι η μικρή 

απόσταση (συχνά ταξίδια) καθώς και οι στενοί πολιτισμικοί και γεωγραφικοί 

δεσμοί αυτών των χωρών μπορεί να αποτελούν στοιχεία για την ερμηνεία στις 

διαφορές των συναλλαγματικών διαφορών. 

Σε μια άλλη μελέτη, η οποία συσχετίζεται με την παρούσα μελέτη , οι S. 

Papadopoulos και S. Witt3 εξέτασαν τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα 

κατά την περίοδο 1972-82. Ανάμεσα στις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

συγκαταλέγεται και η μεταβλητή του ταξιδιωτικού κόστους καθώς και 

ψευδομεταβλητές που εκπροσωπούν ειδικά γεγονότα όπως η πολιτική αστάθεια 

στην Ελλάδα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα ανέδειξαν εσφαλμένα πρόσημα σε δύο 

από τις οκτώ περιπτώσεις για τις μεταβλητές του κόστους του τουρισμού και σε 

τρεις περιπτώσεις για τις μεταβλητές του ταξιδιωτικού κόστους. Η ελαστικότητα 

3 βλ. Witt S.F. Martin Ç,A. , International Tourism - Demand Models - Inclusion of Marketing 
Variables, Tourism Management, March 1987, pp. 33-40. 
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εισοδήματος είναι σημαντικά διαφορετική από το επίπεδο 5% σε τέσσερεις 

περιπτώσεις, ενώ η ελαστικότητα του κόστους τουρισμού σε δύο περιπτώσεις και οι 

συντελεστές των ψευδομεταβλητών σε πέντε περιπτώσεις. Σημαντικότατο στοιχείο 

σ' αυτή την έρευνα, το οποίο την κατατάσει σ' ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο από τις 

άλλες έρευνες, είναι η ύπαρξη της μεταβλητής της προώθησης του τουριστικού 

προϊόντος. Η ύπαρξη όμως μιας ενδογενούς μεταβλητής όπως η διαφήμιση σε ένα 

σύστημα εξωγενών μεταβλητών γεννά ερωτηματικά σχετικά με το αν αυτό το 

σύστημα θα πρέπει να εκφρασθεί με μια εξίσωση ή με μια ομάδα διαρθρωτικών 

εξισώσεων. Οι Papadopoulos και Witt καταλήγουν οτι απο τις συνολικές 

δαπάνες προώθησης η διαφήμιση ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στη ζήτηση. 

Πολύ ενδιαφέρουσα μπορεί να χαρακτηρισθεί η μελέτη των CA. Martin 

και S.F. Witt (1987)4 οι οποίοι κατασκεύασαν υποδείγματα ζήτησης με στόχο 

την ανάδειξη του ρόλου των μεταβλητών του κόστους και της ισοτιμίας ως την 

πιό κατάλληλη για την αντιπροσώπευση της μεταβλητής της τιμής. Τα 

υποδείγματα αφορούσαν τέσσερεις χώρες προέλευσης και δύο χώρες 

προορισμού και ενσωμάτοναν ένα σημαντικό αριθμό μεταβλητών παρέχοντας 

μία πιό ολοκληρωμένη μορφή της συνάρτησης ζήτησης. Εκτός των μεταβλητών 

του εισοδήματος του τουριστικού κόστους και της ισοτιμίας συμπεριλήφθηκαν 

και οι μεταβλητές του ταξιδιωτικού κόστους ( αεροπορικού και οδικού) τόσο για 

τις χώρες προορισμού όσο και για τις χώρες που θεωρούνται ανταγωνίστριες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι η συνναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να 

εκπροσωπήσει το τουριστικό κόστος αλλά συνοδευόμενη στο μοντέλο απο την 

μεταβλητή της τιμής η οποία μπορεί να εκπροσωπηθεί απο τον Δείκτη Τιμών 

του Καταναλωτή " άποψη η οποία οποία υιοθετήθηκε στη παρούσα έρευνα. ( βλ. 

επίσης Κεφ. 5). 

Μία διαφορετική προσέγγιση στην διερεύνηση των τουριστικών 

συναρτήσεων ζήτησης πραγματοποιήθηκε απο τον P. Tremplay(1989). Στο 

άρθρο του προσπάθησε να εξέταση τις δυνατότητες βελτίωσης στα μεγέθη 

4 Christine Α. Martin and Stephen F. Witt, " Tourism demand forecasting models" Choice of 
appropriate variable to represent tourists' cost of living , Tourism Management , September, 
1987, pp.233-246. f 
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των ελαστικοτήτων με την συνδυασμένη χρήση χρονοσειρών και 

διαστρωματικών στοιχείων έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τα τουριστικά 

έσοδα δεκαοχτώ ευρωπαϊκών χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

τρομοκρατική δραστηριότητα. Κατασκευάστηκε ένας σταθμισμένος δείκτης ο 

οποίος συμπεριλάμβανε τα διάφορα γεγονότα τρομοκρατίας. Οι υπόλοιπες 

μεταβλητές αφορούσαν το εισόδημα την τιμή την συναλλαγματική ισοτιμία 

καθώς και το ταξιδιωτικό αεροπορικό κόστος . Το κόστος ταξιδιού λόγω 

έλλειψης παρατηρήσεων εκπροσωπήθηκε απο ένα δείκτη που περιλαμβάνη τα 

μέσα έσοδα για μίλι ενός επιβάτη όπως δίνεται απο τις αεροπορικές εταιρίες. 

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ελαστικότητες οι οποίες είναι παρόμοιες 

μ'εκείνες που προέκυψαν απο προηγούμενες εκτιμήσεις μιας εξίσωσης και 

δίχως τον παραπάνω συνδυασμό των παρατηρήσεων (pooling data). 

Σπουδαία θα μπορούσε να θεωρηθεί η έρευνα των E. Smeral και S.Witt 

(1992) ,τόσο για τον θεματικό της πυρήνα όσο και για τον τρόπο προσέγγισης 

της ανάλυσης. Οι δύο επιφανής ερευνητές κατασκεύασαν ένα σύστημα 

ζήτησης με στόχο να ανιχνεύσουν και προβλέψουν μέχρι το έτος 2000 τις 

επιδράσεις που θα έχουν πάνω στον διεθνή τουρισμό οι κοινωνικοπολιτικές 

αλλαγές στην ανατολική Ευρώπη και στην δυτική στα πλαίσια των εξελίξεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σύστημα ζήτησης αποτελείται απο 36 γραμμκές εξισώσεις 

συμπεριφοράς (behavioural equations) ,δύο για κάθε χώρα και τρείς 

προσδιοριστικές εξισώσεις (definitional equations). Οι εξισώσεις εκτιμήθηκαν με 

την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ενώ ολόκληρο το σύστημα ζήτησης 

λύθηκε με την μέθοδο του Gauss-Seidel . Οι προβλέψεις που προέκυψαν 

συνδυάσθηκαν με τις πληροφορίες που εξήχθησαν απο την διαγραφή σεναρίων 

για την οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 

της ανατολικής Ευρώπης. Ας σημειωθεί οτι οι προβλέψεις έγιναν για τις χώρες 

της Αυστρίας της Βρετανίας του Καναδά. 

Τα συνολικά αποτελέσματα έδειξαν φτι παρόλο τα οικονομικά οφέλη 

που θα προκύψουν στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ενόψη των εξελίξεων, 

το μέλλον του τουριστικού ισοζυγίου δεν διαγράφεται τόσο ευοίωνο για τις 
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προαναφερόμενες χώρες. Εξαίρεση αποτελεί ο Καναδάς του οποίου το 

ισοζύγιο εμφανίζεται βελτιωμένο ενώ τα μεγέθη του Αυστριακού δεν 

εμφανίζονται απογητευτικά όπως αυτά της Βρετανίας. 

Τέλος ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την έρευνα του Ν. Kuledran 

(1996) η οποία συσχετίζεται άμεσα τόσο στους στόχους της όσο και στη δομή 

της με την παρούσα μελέτη. Στην έρευνα χρησιμοποιείται η ανάλυση 

συνολοκλήρωσης με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen 

(1988 , 1991). Όπως σημειώνεται απο τον ίδιο τον ερευνητή η μέθοδος αυτή 

εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στα μοντέλα τουριστικής ζήτησης. 

Η ανάλυση περιέχει την κατασκευή του υποδείγματος την διαμόρφωση 

της μακροχρόνιας σχέσης (στατική προσέγγιση) και της βραχυχρόνιας η οποία 

περιέχει τις μεταβλητές που εισάγονται στον χώρο συνολοκλήρωσης μαζί με 

τον όρο του διορθωτικού σφάλματος .Τα μοντέλα του διορθωτικού σφάλματος 

(βραχυχρόνιες σχέσεις) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προβλέψεων των 

τουριστικών αφίξεων στην Αυστραλία απο τις Η.Π.Α την Βρετανία την Ιαπωνία 

και την Νέα Ζηλανδία. Τα τέσσερα μοντέλα ενσωματώνουν τις μεταβλητές του 

εισοδήματος της σχετικής τίμής μεταξύ Αυστραλίας και χώρας προέλευσης και 

του ταξιδιωτικού (αεροπορικού ) κόστους. Τα υποδείγματα είναι λογαριθμικής 

μορφής. 

Οι εκτιμήσεις ανέδειξαν εισοδηματικές ελαστικότητες μεγαλύτερης της 

μονάδας και υψηλές ελαστικότητες για τις σχετικές τιμές . Οι προβλέψεις 

υπέδειξαν περαιτέρω αύξηση των αφίξεων με μεγαλύτερη αυτήν που 

προέρχεται απο την Ιαπωνία. 

Συνοψίζοντας , θα πρέπει να αναφερθεί οτι η παραπάνω μελέτες 

αποτελούν ένα μικρό τμήμα της συνολικής έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί 

στο τουρισμό και ειδικώτερο στο τομέα της ζήτησης. Ας σημειωθεί οτι έχουν 

πραγματοποιηθεί και άλλες μελέτες που ωστόσο το περιεχόμενο τους και οι 

στόχοι τους είναι παρόμοιοι με τις προαναφερθέντες έρευνες. Θεωρήθηκε 

επίσης οτι οι μελέτες που αναφέροντας στη ενότητα αυτή είναι αρκετά 

ενδεικτικές και ή καταγραφή τους έγινε με χρονολογικά κριτίρια. Ένα τμήμα 

οικονομετρικών μοντέλων τουριστικής ζήτησης των οποίων η εξειδίκευση 
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στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην θεωρία της ζήτησης του καταναλωτή 

εξετάζεται στο κεφάλαιο τέσσερα. 

Σε μία επισκόπηση αυτών των μελετών θα ήταν δυνατόν να συναχθούν 

τα παρακάτω συμπεράσματα τουλάχιστον όσο αφορά τα χαρακτηριστικά τους. 

• Οι διακυμάνσεις της τουριστικής ζήτησης μπορούν να ερμηνευτούν 

απο οικονομικές μεταβλητές με την εφαρμογή οικονομετρικών μοντέλων. 

• Οι σπουδαιότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής 

ζήτησης εμφανίζονται να είναι το εισόδημα και οι σχετικές τιμές. Σημαντικός 

εκπρόσωπος της τιμής αποδεικνύεται και η συναλλαγματική ισοτιμία για 

αρκετές χώρες αλλά με περιορισμούς όσο αναφορά την εισαγωγή της στα 

υποδείγματα. 

• Οι εκτιμήσεις δείχνουν οτι η ζήτηση είναι υψηλά ελαστική ως προς το 

εισόδημα. και ως προς τις σχετικές τιμές υποδεικνύοντας αφενός οτι ο 

τουρισμός αποτελεί προϊόν που κατατάσσεται στα αγαθά πολυτελείας και 

αφετέρου οτι η στάθμη του ανταγωνισμού στην τουριστική βιομηχανία είναι 

αρκετά υψηλή. 

• Η θεωρία που στηρίζει την εξειδίκευση των μεταβλητών και τα 

αποτελέσματα που δίνονται απο τις εκτιμήσεις αποκτά μεγαλύτερη ισχύ με 

την εφαρμογή της ανάλυσης συνολοκλήρωσης. 

• Υπάρχει σχετική έλλειψη απο προβλέψεις καθώς το μείζων τμήμα των 

μελετών εστιάζουν το ενδιαφέρον στη διερεύνηση της τουριστικής ζήτησης με 

τις μεταβλητές που την επηρεάζουν. 

• Η έλλειψη παρατηρήσεων η και η αξιοπιστία τους συνιστά σημαντικό 

πρόβλημα για την επέκταση της έρευνας και την αμερόληπτη εκτίμηση των 

συντελεστών των παραμέτρων. 

ί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Η Ιστορική Εξέλιξη του Τουρισμού 

Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που παρουσιάστηκε τον 20ο αιώνα μέσω 

των διαφόρων θεωρητικών και τεχνικών επιτευγμάτων βελτίωσε τους όρους και τις 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Ωστόσο η αλληλουχία αυτών των 

επιτευγμάτων, δημιούργησε ένα πελώριο πλέγμα που αιχμαλώτησε τον ίδιο τον 

"εφευρέτη". Από τη μία πλευρά η άμεση εξάρτηση του ανθρώπου από τους 

καρπούς της μηχανοποίησης και αυτοματοποίησης του τρόπου ζωής και από την 

άλλη το ιλλιγιώδες κυνηγητό προς τη διαρκή αναζήτηση εκπλήρωσης των 

προσδοκιών του, δημιούργησαν περισσότερο άγχος και νευρικότητα. Το 

αποτέλεσμα ήταν να διοχετεύει ο άνθρωπος όλο και περισσότερο από τον 

ελεύθερο χρόνο του σε διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και ξεκούραση. Το 

γεγονός αυτό συνέβαλλε στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας οικονομίας τουρισμού 

που απορροφά σήμερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνολικών καταναλωτικών 

δαπανών. 

Αναμφισβήτητα λοιπόν τα ταξίδια και ο τουρισμός αποτελεί οδόσημο και 

μια βαθιά ριζωμένη ανάγκη της ζωής του ανθρώπου. Θα πρέπει όμως να 

αναγνωριστεί ότι η τωρινή μορφή του τουρισμού απέχει πολύ απο εκείνη των 

προγενεστέρων εποχών ή ακόμη των πρώιμων χρόνων του πολιτισμού μας. Ο 

τουρισμός ακολούθησε, μέσα στο πέρασμα του χρόνου μια μεγάλη διαδικασία 

πολιτικής γεωγραφικής και πολιτιστικής εξέλιξης για να διαμορφώσει τη 

σημερινή όψη του. 

Η ύπαρξη του ως κοινωνικό φαινόμενο σε αμφότερες τις μορφές του 

(επαγγελματικός και ψυχαγωγικός τουρισμός) θεωρείται αρκετά δύσκολο να 

χρονολογηθεί με ακρίβεια, αφού ο τουρισμός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα 

παρουσιάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο, η ιστορία μας αποκαλύπτει 

ότι τα πρώτα ταξίδια άρχισαν από πολύ νωρίς. Ως πρώτιστο πλαίσιο αναφοράς για 

τα πρώτα ταξίδια θα# μπορούσαμε να αναφερθούμε στη Βίβλο στην οποία 
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υπάρχουν ενότητες που αφηγούνται την μετάβαση ανθρώπων από ένα τόπο σε 

άλλο. Εκείνη την εποχή τα ταξίδια για οποιοδήποτε λόγο ήταν χρονοβόρα, 

πολυέξοδα και επικίνδυνα. Επιπλέον τα είδη απασχόλησης των ανθρώπων δεν 

καθιστούσαν αναγκαία τη μετακίνηση τους. 

Η ανάπτυξη των πόλεων στην αρχαία Μεσοποταμία που ήταν χτισμένες 

μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, δημιούργησαν την ανάγκη για επαφή 

μεταξύ των κατοίκων της. Με την αύξηση ροής αγαθών και τη συνεχή επικοινωνία 

μεταξύ των πόλεων διαμορφώθηκαν και οι πρώτοι διάδρομοι που συνέδεαν τις 

πόλεις και προσανατόλιζαν τους πεζούς και τα καραβάνια. 

Η εποχή της Δυναστείας των Φαραώ της Αιγύπτου θεωρείται ορόσημο για 

την ιστορία του τουρισμού. Είναι η περίοδος όπου η έννοια του τουρισμού 

διαχωρίζεται από αυτήν του ταξιδιού. Τα ταξίδια πλέον δεν έχουν αποκλειστικά ως 

κίνητρο τη συνάντηση υψηλών υφισταμένων προσώπων (βασιλιάδες, αρχιερείς, 

αρχηγοί νομάδων) και τη συναλλαγή αγαθών αλλά έχουν και τη ευρυμάθεια,τη 

φιλομάθεια και την αναψυχή. Αυτό τουλάχιστον καταμαρτυρούν τα διάφορα 

μηνύματα που σκάλισαν επισκέπτες στους ογκόλιθους των πελώριων μνημείων 

της Αιγύπτου. 

Ο Ηρόδοτος επίσης σ' ένα από τα βιβλία του αναφέρεται στις 

συγκεντρώσεις πλήθους, στις πόλεις της Αιγύπτου Βουβάστη και Βούσιρις, για να 

εκδηλώσουν τη λατρεία τους προς τις θεές Διάνα (Άρτεμις) και Ίσις (Δήμητρα). Οι 

εκδηλώσεις αυτές συνοδεύονταν από μουσική, χορό και θυσίες προς τις θεές. Η 

επιβεβαίωση ότι αυτή η εποχή θεωρείται ως εποχή αφετηρίας του τουρισμού 

προέρχεται και από την ύπαρξη υποτυπωδών καταλυμάτων. 

Ο Lionel Gasson1 στο βιβλίο "Τα Ταξίδια στον Αρχαίο Κόσμο" εκθέτει με 

λεπτομερή τρόπο τους χώρους ενός καταλύματος που χτίστηκε περίπου στο 1500 

π.Χ. κοντά στο παλάτι της Κνωσσού και το οποίο θεωρείται ως ο πρόδρομος των 

σημερινών ξενοδοχείων. Οι χώροι του καταλύματος χρησίμευαν για την 

ανάπαυση των ταξιδιωτών πριν να εισέλθουν στο παλάτι. 

Ρ 
. ^ — 

Lionel Gasson, Travel in the Ancient World, George Allen & Unwin L t d . , London, 1974 
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Οι Φοίνικες ήταν ίσως οι πρώτοι επαγγελματίες ταξιδιώτες, με τη σύγχρονη 

έννοια όσον αφορά το ότι μετακινούνταν ως έμποροι σε διάφορες περιοχές. 

Φυσικά δεν είναι δυνατό να υποδείξουμε μια πραγματική ημερομηνία έναρξης του 

επαγγελματικού τουρισμού. Τα πρώτα ταξίδια στην Ανατολή και ιδιαίτερα στην 

Κίνα βασίζονταν επίσης κυρίως στο εμπόριο και τα πραγματικά τους αίτια είναι 

ίσως άγνωστα ακόμη μέχρι και σήμερα. 

Ο Τουρισμός αποκτά καινούργιες διαστάσεις με την ανάδυση του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού. Άνθρωποι διαφορετικών προελεύσεων συγκεντρώνονταν 

κάθε τέσσερα χρόνια για να φιλοξενηθούν και να παρακολουθήσουν τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία (776 π.Χ.) και τα Πύθια (582 π.Χ.) στους 

Δελφούς. Ακόμη συχνότερα, κάθε δύο χρόνια είχαν καθιερωθεί και προσέλκυαν 

πλήθος κόσμου οι Κορινθιακοί και οι Αγώνες της Νεμέας. 

Την περίοδο αυτή το εμπόριο γνωρίζει μεγάλη άνθηση ιδιαίτερα στις 

πόλεις-κράτη. Η μοφολογία του εδάφους δεν διευκόλυνε τη διάνοιξη 

πλατύχωρων και ίσιων δρόμων. Η διακίνηση αγαθών πραγματοποιόταν μέσω 

θαλάσσης. 

Η μεγαλύτερη όμως συμβολή των Αρχαίων Ελλήνων στον Τουρισμό ήταν η 

υιοθέτηση των νομισμάτων των μεγάλων πόλεων ως διεθνές μέσο συναλλαγής. Οι 

ταξιδιώτες δεν επιβαρύνονταν πλέον με τη μεταφορά αγαθών για τις συναλλαγές 

με συνέπεια να διευκολύνεται η μετακίνηση τους στους τόπους προορισμού των. 

Επιπλέον, με την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας -κοινή γλώσσα επικοινωνίας-

τουλάχιστον στις περιοχές της Μεσογείου, δόθηκαν ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα 

για την αύξηση των ταξιδιών. 

Λίγο αργότερα (332 π.Χ.) στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περιηγητές 

επισκέπτονταν την Έφεσο για να παρακολουθήσουν ένα θέαμα που προσέφεραν, 

θηριοδαμαστές, μάγοι και ακροβάτες. Στην εν λόγω χρονική περίοδο η Έφεσος 

θεωρήθηκε από τους ιστορικούς σαν μια από τις σημαντικότερες πόλεις του 

αρχαίου κόσμου. 

Ο τουρισμός όμως ιδιαίτερα ο Ελληνικός δε συνδέθηκε αποκλειστικά με 

ταξίδια αναψυχής και αθλητικούς θεσμούς αλλά με την πολιτική, το θέατρο και τη 

θρησκεία. Δεν είναι άγνωστο ότι στη διάρκεια των διαφόρων αγώνων και εορτών 
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διάσημοι άντρες της εποχής εκείνης συναντιόντουσαν για να συζητήσουν 

φλέγοντα θέματα. 

Τον καιρό εκείνο, υπήρχαν και άνθρωποι που αφιέρωσαν ένα μεγάλο τμήμα 

της ζωής τους για να γνωρίσουν τον αρχαίο κόσμο. Ένας από αυτούς ήταν ο 

διάσημος γεωγράφος και ιστοριογράφος Ηρόδοτος, ο οποίος φρονείται από 

πολλούς συγγραφείς ως ένας από τους πρώτους περιηγητές που ταξίδεψε σε 

όλες τις άκρες της Ανατολικής Μεσογείου από τη Νότια Ιταλία και τις Ελληνικές 

πόλεις στον Εύξεινο, στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. 

Η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αποτελεί ένα ακόμη πρωταρχικό 

κεφάλαιο στην Ιστορία του τουρισμού. Η εύπορη Ρώμη και το αξιοθαύμαστο 

δίκτυο δρόμων που υπήρχε μέσα στα εκτενή σύνορα της Pax-Romana, έδιναν τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να ταξιδέψουν με περισσότερη ευκολία και 

ασφάλεια. Το νομικό σύστημα καθώς και η διεθνοποίηση της Λατινικής και 

Ελληνικής γλώσσας επέτρεψαν στους ταξιδιώτες να κινηθούν με μεγαλύτερη 

άνεση σε οποιοδήποτε σημείο της αυτοκρατορίας που επισκέπτονταν. .Οι 

αθλητικοί αγώνες και τα θεάματα διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από τους 

Ρωμαίους αλλά συνέχιζαν να προσελκύουν τον κόσμο με επίκεντρο την 

πρωτεύουσα Ρώμη. 

Μετά την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (476 π.Χ.) 

παρατηρήθηκε μια απότομη πτώση στο εμπόριο και στις επικοινωνίες με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιωτών σημαντικά. 

Στίς Φεουδαρχικές κοινωνίες του Μεσαίωνα οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες 

που είχε ένας άνθρωπος να ταξιδέψει ήταν ελάχιστες, εκτός των περιπτώσεων 

εκείνων που ήταν τελείως απαραίτητο. Αυτό οφείλεται κατά πρώτο λόγο στους 

κινδύνους που εμφώλευαν οι γραμμές επικοινωνίας και κατά δεύτερο στην 

επιδίωξη της αυτάρκειας που επιζητούσε το κάθε κράτος. 

Η μεσαιωνική περίοδος χαρακτηρίζεται από μια στατικότητα σε όλους 

τους τομείς. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι υπήρχε συναλλαγή 
ί, 

διδασκάλων και μαθητών μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών σχολών κατά τη 
διάρκεια του 11ου αιώνα. 
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Η Αναγέννηση ως κίνημα επιστημονικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστικό 

αναπόφευκτα συνοδεύτηκε από μία νέα τάση για ταξίδια και περιηγήσεις στην 

Ευρώπη καθώς και σε άλλους τόπους, με σκοπό την απόκτηση νέων εμπειριών και 

τον εμπλουτισμό γνώσεων. Τα εξερευνητικά ταξίδια του Χρ. Κολόμβου, 

Μαγγελάνου και άλλων παγκοσμίου φήμης θαλασσοπόρων έχουν μείνει στην 

ιστορία ως μοναδικά για την εποχή εκείνη. Κατά την περίοδο της Αναγέννησης η 

ανάπτυξη του τουρισμού επωφελείτο μέσω της δημιουργίας μεγάλων αστικών 

κέντρων και της επέκτασης του εμπορίου μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Τα 

παραπάνω στοιχεία δρώντας συνδυασμένα και αλληλοεπηρεασμένα από το 

επικροτούμενο αναγεννησιακό πνεύμα και τη διαμόρφωση μιας καινούργιας 

μεσαίας τάξης, έθεσαν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. 

Τα πρώτα σημάδια του τουρισμού υπό τη σύγχρονη μορφή του, 

εμφανίσθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα με τη δημιουργία παραθεριστικού 

θέρετρου στις ακτές της Νότιας Αγγλίας και χειμερινών σπορ στις Ελβετικές 

Άλπεις. Αυτήν την περίοδο ευδοκιμεί και ο θεραπευτικός τουρισμός 

(θερμαλισμός). Οι ιαματικές πηγές του Bath της Αγγλίας θεωρούνται μέχρι 

σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα για θεραπευτικό τουρισμό. 

Ο 19ος αιώνας αποτελεί μια δυναμική είσοδο για τους μοντέρνους χρόνους 

της ιστορίας του τουρισμού. Η επινόηση της ατμομηχανής άλλαξε τελείως τις 

συγκοινωνίες βοηθώντας τους ανθρώπους να ταξιδέψουν σε μεγάλες 

αποστάσεις, χωρίς κινδύνους και χαμηλότερο κόστος. Οι μεγάλες εφευρέσεις, 

απόρροια της βιομηχανικής επανάστασης, αλλάζουν τη μορφή των μέσων 

εργασίας και της διαβίωσης του ανθρώπου. Οι κοινωνικο-οικονομικές πολιτιστικές 

αξίες αναβαθμίζονται και δημιουργούνται καινούργιες κοινωνικές τάξεις με υψηλό 

σχετικό εισόδημα. Ο άνθρωπος αρχίζει να πλαισιώνεται από ένα τεχνικό κόσμο και 

ενώ οι ατομικές και κοινωνικές ανάγκες του πολλαπλασιάζονται με ταχύ ρυθμό το 

άγχος αρχίζει πλέον μόνιμα να τον συνοδεύει. 

Η κοσμοσυρροή στα αστικά κέντρα προς αναζήτηση βελτίωσης των 
i-

επιούσιων συνθηκών της ζωής προκαλεί συνωστισμό. Υποσκάπτεται η ψυχική 

ηρεμία του ανθρώπου με άμεση συνέπεια τη συνειδητοποίηση της εσωτερικής 
•ρ 

αρμονίας που μπορεί \ψ προσφέρει η επαφή του με τη φύση. Γι' αυτή τη χρονική 
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περίοδο των μεγάλων εφευρέσεων θα ήταν δυνατό να αναφερθούν σωρεία 

επωφελών παραγόντων που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην αναπτυξιακή 

διαδικασία του τουρισμού. Η μεγάλη κινητικότητα αναζήτησης των διακοπών που 

παρουσιάστηκε το 19ο αιώνα αποτέλεσε επίσης ευνοϊκότατη συγκυρία για τη 

δημιουργία κάποιων αμελητέων για τη σημερινή εποχή πρακτορείων ταξιδιών. Η 

ιστορία αναφέρει ως το πρώτο οργανωμένο πρακτορείο ταξιδιών του Thomas 

Cook (1841)2 ο οποίος επάνδρωνε ειδικές εκδρομές μικρών αποστάσεων με 

τραίνο. Σήμερα ο ταξιδιωτικός οργανισμός Thomas Cook είναι και από τους 

μεγαλύτερους στον κόσμο. 

Ο 20ος αιώνας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η περίοδος έξαρσης του 

τουριστικού φαινομένου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι κυριότερες 

τουριστικές χώρες απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη προσέλευση τουριστών. Ο 

Τουρισμός για πρώτη φορά επιδέχεται πλατιά αναγνώριση από πολλές χώρες ως 

παράγοντας υψηλής σημασίας για την οικονομική τους ανάπτυξη. Η Ένωση των 

Εθνών εξασφάλισε την απλούστευση των όρων που ίσχυαν για τα διαβατήρια και 

τις άδειες εισόδου. 

Στην επόμενη δεκαετία ο τουρισμός στις αναπτυγμένες χώρες έπαψε 

πλέον να θεωρείται πολυτέλεια και μετατράπηκε σε συνήθεια για την πλειοψηφία 

του κόσμου. 

Ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος χρησιμεύει ως ένα άριστο σημείο αναφοράς 

από το οποίο χρονολογείται η νεώτερη εποχή του τουρισμού. Αν και ο πόλεμος 

στάθηκε τροχοπέδη στις τουριστικές ροές ωστόσο δημιούργησε ακούσια νέα 

δεδομένα που αποτέλεσαν σημαντικούς συντελεστές αναζωπύρωσης του 

τουρισμού στη μεταπολεμική περίοδο. Η αλματώδης εξέλιξη και ο 

εκσυγχρονισμός που προκάλεσε ο πόλεμος στους τομείς των επικοινωνιών και 

μεταφορών, μείωσαν σημαντικά το μέγεθος των αποστάσεων μεταξύ των λαών, σε 

βαθμό όπου η μεγάλη μεσαία τάξη, -αποκύημα της βιομηχανικής επανάστασης-, 

ήρθε σε θέση να γνωρίζει καινούργιους τόπους\ με πολύ μεγαλύτερη άνεση και 

ευκολία. Εκατομμύρια άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς και 

2 J. Christofer Holloway, The "'Business of Tourism, Pitman, 1988, pp 29-30 
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περιβαλλοντολογικούς ορίζοντες έρχονται σε επαφή, διευρύνουν την ανάγκη για 

περισσότερη ψυχαγωγία, μόρφωση, εμπόριο, αλλαγή περιβάλλοντος και γνωριμία 

νέων τόπων. 

Δύο σημαντικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις δυνατότητες αναψυχής 

στη μεταπολεμική περίοδο ήταν οι ώρες εργασίας και οι αποδοχές. Η ένωση της 

εργατικής μάζας μέσω των συνδικάτων βοήθησε στην αύξηση του εισοδήματος 

και ταυτόχρονα δημιούργησε νέες συνθήκες εργασίας με τον καθορισμό ωραρίου, 

περιόδων ξεκούρασης και αργιών. Η βελτίωση των υλικών όρων ζωής και η 

αύξηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων είχε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

καλλιέργησης νέων δραστηριοτήτων όπου ένα μεγάλο τμήμα τους να εστιάζεται 

στον τουριστικό τομέα. Σε γενικότερα πλαίσια η σύγχρονη περίοδος του 

τουρισμού συμπεριλαμβάνει όλα τα κοινά στοιχεία των προγενέστερων περιόδων 

προσθέτοντας όμως τα δικά της χαρακτηριστικά. 

Όπως προαναφέρθηκε η εξέλιξη των ταξιδιών και του τουρισμού υπέστει 

έναν αριθμό διακριτικών φάσεων οι οποίες μετέτρεψαν την κατάσταση τους εξ 

ολοκλήρου. 

Οι πρώτοι τουρίστες ταξιδεύουν με τα πόδια, με κάρα και με καράβι. Η 

ανακάλυψη του καραβανιού έδωσε τη δυνατότητα για ταξίδια μεγαλύτερης 

απόστασης και διάρκειας. Τα ταξίδια διά θαλάσσης, τα οποία εμποροποιήθηκαν 

αρκετά αργά παρά την πρώιμη εμφάνιση τους, ακολουθήθηκαν από τα 

σιδηροδρομικά ταξίδια. Τότε, άρχισαν να γίνονται τα ταξίδια σε ξένες χώρες και 

το ρίσκο παίρνουν οι αστοί παρά οι λίγοι προνομιούχοι. Ύστερα ήρθε το 

αυτοκίνητο και τα ομαδικά ταξίδια με λεωροφορείο. Η εισαγωγή του μοντέλου Τ 

από τον Henry Ford τοι 1908, έφερε την επανάσταση στα ταξίδια στις Η.Π.Α 

προκαλώντας μια γρήγορη μεταβολή στο οδικό δίκτυο της χώρας. 

Αλλά απ' όλες τις εφευρέσεις, η πιο σημαντική και εμπορικά 

εκμεταλλεύσιμη, ήταν το αεροπλάνο, που άνοιξε τις πόρτες σε εκατομμύρια 

ανθρώπους να επισκεφθούν μέρη που παλφ&τερα ξεπερνούσαν τα όρια της 

φαντασίας τους. Ίσως να βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στην απίστευτη 

μεταβολή του παγκόσμιου τουρισμού που έφερε το αεροπλάνο. Πρέπει, ωστόσο, 

να εξετάσουμε με κριτ|κή διάθεση αυτή τη μεταβολή και να αναρωτηθούμε κατά 
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πόσο βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση- μήπως για παράδειγμα θυσιάζουμε το 

ποιοτικό στοιχείο και γινόμαστε ακόμη ένας τουρίστας σε ένα αεροπλάνο μιας 

ακόμη αεροπορικής εταιρίας; Τα στοιχεία είναι αρκετά καταθλιπτικά. 

Για τις βασικές καλοκαιρινές διακοπές, οι επαγγελματίες ταξιδιωτικοί 

πράκτορες θα συνεχίσουν να οργανώνουν με επιτυχία τα επιθυμητά προϊόντα στα 

θέρετρα της Μεσογείου σε χαμηλότερες συνήθως τιμές, από ό,τι οι Βόρειοι όμοιοι 

τους. Αυτά τα οργανωμένα ταξίδια σημαίνουν συνήθως μαζική μετακίνηση 

εκλεπτυσμένης μορφής, φροντίδας διαμονής, παρά το κλασσικό στυλ 

ξενοδοχείων που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70. Μια τέτοια δομική αλλαγή, 

σήμαινε πτώση στα περισσότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Βόρειας Ευρώπης 

τα τελευταία 10-15 χρόνια, συνοδευόμενη από υποβάθμιση της ποιότητας του 

προϊόντος. 

Θέτοντας λοιπόν ως στόχο την ασφαλή ανάπτυξη ή και μείωση της 

τουριστικής δραστηριότητας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα όπως 

προώθηση και γενικότερα προγράμματα μάρκετινγκ και οικονομικού σχεδιασμού. 

Η υλοποίηση και κυριώς η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, θα 

εξαρτηθεί από τη δυνατότητα διάγνωσης ή πρόβλεψης εκείνων των τάσεων που 

αναδύονται από ένα ασταθές περιβάλλον. Οι τάσεις αυτές δύναται να 

επισημανθούν, εξετάζοντας μόνο δεδομένα του παρελθόντος. 

Καθορίζοντας τα κίνητρα συμπεριφοράς των ανθρώπων η πρόβλεψη των 

μελλοντικών εξελίξεων θα γεφυρώσει το περιβάλλον με τον άμεσα ενδιαφερόμενο 

(οργανισμό ή επιχείρηση), ο οποίος κατάλληλα θα ανταποκριθεί και θα 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Με άλλα λόγια προγραμματισμός μέσω 

πρόβλεψης. 

Ωστόσο, μελετώντας την επόμενη δεκαετία και πέρα απ' αυτή, θα πρέπει ο 

συσχετιζόμενος με την τουριστική δραστηριότητα ή επιχειρηματίας, να 

προσπαθήσει να αλλάξει την τυποποιημένη μορφή των προγραμμάτων όπως 

έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Και αν δεν υπήρχε'αυτή η διαδικασία των αλλαγών, ο 

κόσμος μας σίγουρα θα ήταν φτωχότερος. 

J* 
a 
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1.2 Η Έννοια του Τουρισμού και του Τουρίστα 

Ο καθορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου του τουρισμού έχει 

απασχολήσει δεκάδες ερευνητές, επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημιουργώντας 

συχνά ένα αντιμαχόμενο πεδίο που υποκίνησε την ανάπτυξη σχετικών θεωριών. 

Πριν γίνει αναφορά στους ορισμούς του τουρισμού είναι απαραίτητος ο 

διαχωρισμός των δυο γενικά συνώνυμων όρων που αφορούν τη ξεκούραση και 

αναψυχή. 

Η αναψυχή μπορεί να οριστεί ως 'συμμετοχή στην ευρύτερη έννοια της, σε 

οποιουδήποτε είδους αναζητήσεις εκτός απ' αυτές που συνδέονται με την 

εργασία και τα απαραίτητα καθήκοντα της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, που 

αναλαμβάνει ένα άτομο με σκοπό την ηρεμία, τη διασκέδαση, την προσωπική ή 

κοινωνική του ανάπτυξη9? Οι Clawson και Knetsch4 προτείνουν την παρακάτω 

διάκριση: "ξεκούραση είναι μια ειδική ώρα. Η αναψυχή είναι δραστηριότητα (ή 

αδράνεια) διαφόρων ειδών". Σύμφωνα με το διαχωρισμό, η ξεκούραση 

αναφέρεται στον ελεύθερο χρόνο του ατόμου ενώ η αναψυχή, στη χρήση του 

ελεύθερου χρόνου του. 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν τους δυο αυτούς 

όρους ως πανομοιότυπους, προτείνεται, μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής 

εργασίας, η ταύτιση της έννοιας της ξεκούρασης με αυτήν της αναψυχής, 

δηλαδή αναζήτηση που αναλαμβάνουν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Μια άλλη ενδεχόμενη πηγή σύγχυσης που χρειάζεται αποσαφήνιση, αφορά τις 

έννοιες του ταξιδιού και τουρισμού. Εφ' όσον στην παρούσα έρευνα εξ' ορισμού ο 

τουρισμός θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές ταξιδιού, στο σημείο αυτό υιοθετείται 

και η εξομείωση των δυο εννοιών. 

Η προβληματική του καθορισμού της έννοιας του τουρισμού οδήγησε στη 

διαμόρφωση μιας σχετικής θεωρίας που ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Η λέξη τουρισμός προήλθε από τον Samuel P£gge το 1800 και για πρώτη φορά 

£•'' 

3 Burton, T.L., Experiments pn recreation research, 1971. 
4 Clawson, M.C. & Kneten, f.L., Economics of outdoor recreation, 1966 
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παρουσιάστηκε σε Αγγλικό Αθλητικό Περιοδικό το 1811.5 Χρειάστηκε να 

περάσουν 150 χρόνια για τη διατύπωση ενός ορισμού που να είναι κοινά 

αποδεκτός από το μεγαλύτερο τμήμα των Διεθνών τουριστικών οργανισμών. Οι 

περισσότερες προσπάθειες για τον καθορισμό της έννοιας του τουρισμού είναι 

αλληλοσυμπληρούμενες αλλά και σε ορισμένα σημεία αντιμαχόμενες. Αυτό 

οφείλεται κατά πρώτο λόγο στο γεγονός ότι ο τουρισμός μπορεί να διευκρινιστεί 

ποικιλοτρόπως λόγω των στενών δεσμών του με διάφορες κοινωνικές επιστήμες 

και κατά δεύτερο λόγο στο γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα σύνολο το οποίο 

συνίσταται από ένα πολύπλοκο μίγμα ετερογενών υλικών και ψυχολογικών 

στοιχείων. Επιπλέον, οι διάφορες εννοιολογικές επεξηγήσεις των τουριστικών 

όρων που προέρχονται από μελέτες, εθνικούς οργανισμούς, συνδέσμους ή 

επιχειρήσεις, είναι ακτινώσεις που αντανακλούν προσωπικά ενδιαφέροντα και 

απόψεις. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ο σκοπός της μελέτης στο σημείο αυτό, 

είναι η εξιχνίαση και θέσπιση ενός ορισμού (ή ορισμών) που ενδεχομένως θα 

αποτελεί έρεισμα για την περαιτέρω ανάλυση και όχι στη διεξοδική ανάλυση και 

κριτική των εκαντοτάδών ορισμών που υπάρχουν.Ερευνητές6 υποστηρίζουν οτι 

με τις κατάλληλες ζυμώσεις μπορεί να αναπτυχθούν 550 διαφορετικοί ορισμοί 

μό νο για τους ταξιδιώτες. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές ο τουρισμός μπορεί να ορισθεί ως ένα 

φαινόμενο που περιέχει αλληλοεπιδρώμενα στοιχεία ή μια ανθρώπινη 

δραστηριότητα, ή να συνιστά ένα οικονομικό κλάδο ή τέλος ένα βιομηχανικό 

τομέα μιας χώρας. Θα αναφερθούν οι πιό αντιπροσωπευτικοί ορισμοί οι οποίοι 

θα σκιαγραφούν την προβληματική που υπάρχει γύρω απο τις έννοιες του 

τουρισμού και του τουρίστα και θα βοηθήσουν στην επιλογή εκείνου του 

ορισμού που θα κινείται στον άξονα γραμμής της μελέτης. Η προβληματική 

αυτή ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα μας. 

Το 1910 ο Αυστριακός οικονομολόγος Herman von Schullard όρισε τον 

τουρισμό ως εξής: "το σύνολο των επιχειρήσεων οικονομικής φύσης που 

f 

5 Stephen L.J. Smith, Tourism Analysis, A Handbook, Longman Scientific & Technical, 1989 
John D. Hunt and Donlynnĵ Layne, Evolution of Travel and Tourism Terminology and Definitions, 

Journal of Travel Research, Spring 1991, pp. 7-11. 
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σχετίζεται άμεσα με την είσοδο, παραμονή και μετάβαση αλλοδαπών στο 

εσωτερικό και εξωτερικό μιας συγκεκριμένης χώρας, πόλης ή περιοχής9 J 

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Βρυξελλών Edmond Picard9 αναφέρει 

ότι "η λειτουργία του τουρισμού έγκειται στη συναλλαγματική εισροή από 

αλλοδαπές πηγές στο εσωτρικό μιας χώρας. Η επίδραση του διαφαίνεται από τη 

δυνατότητα της τουριστικής δαπάνης στους διάφορους τομείς της οικονομίας"7. 

Ο Wahab7 από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι "ο τουρισμός είναι μια από τις 

καινούργιες βιομηχανίες που είναι σε θέση να παρέχει ραγδαία ανάπτυξη στο 

εισόδημα, στο βιοτικό επίπεδο, όπως επίσης και στη δραστηριοποίηση άλλων 

παραγωγικών τομέων στη χώρα υποδοχής*. 

Οι παραπάνω ορισμοί μπορεί να θεωρηθούν στο σύνολο τους ως φύση 

τεχνικοί. Στους δυο πρώτους το εννοιολογικό βάρος επικεντρώνονται στη 

διάκριση ανάμεσα σε ένα τουρίστα που επισκέπτεται μια χώρα και εισάγει ξένο 

συνάλλαγμα και το άτομο που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μιας εργασίας ή 

εξασκεί κάποιο επάγγελμα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. Όσον αφορά και τους 

τρεις ορισμούς, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επιδράσεις του τουρισμού στην 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Οι κοινωνικο-πολιτιστικές και πολιτικές 

επιπτώσεις του δεν υπολογίζονται. 

Οι Bukhart και Medlik8 πρότειναν ότι θα ήταν χρήσιμος ο διαχωρισμός των 

θεωρητικών και τεχνικών ορισμών. Πρεσβεύουν ότι η έννοια του τουρισμού θα 

πρέπει να παρέχει εκείνο το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο να εσωκλείεται και η 

επεξήγηση των ουσιαστικών χαρακτηριστικών, όπως και ο διαχωρισμός του 

τουρισμού από τα συσχετιζόμενα αλλά διαφορετικά φαινόμενα. Οι ίδιοι 

συγγραφείς θέτουν ως σπουδαιότερο στοιχείο σε μια τεχνική ερμηνεία το 

" σ κ ο π ό " της επίσκεψης. Το στοιχείο αυτό έχει σημαντικές συνέπειες στο 

Μάρκετινγκ και ειδικότερα στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος καθώς 

υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους να ταξιδέψουν προς 

Wahab S. ,An Intoduction to Tourism Theory, Travel Research Journal, 1971, No 1, pp. 17-30. 
Papadopoulos , S.I, The Tourism phenomenon: an examination of important theories and 

concepts, Revue de Tourisme, 3,1986, pp.2-11. 
8 Burkhart, A.J. and Medlik, ifS Tourism , Past, Present and Future, !981. 
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διάφορα τουριστικά θέρετρα. Το στοιχείο της χρονικής διάρκειας είναι επίσης 

πολύ σημαντικό. Απαιτείται μια ελάχιστη διάρκεια παραμονής, έστω λιγότερο από 

ένα εικοσιτετράωρο, και μια μέγιστη περίοδος παραμονής, έστω ένας χρόνος. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί να χάσουν το χαρακτήρα του 

τουρίστα ή του επισκέπτη. Τέλος ένας τεχνικός ορισμός πρέπει να αναγνωρίσει 

ειδικές καταστάσεις και να καθορίσει κατά πόσον αυτές μπορούν να θεωρηθούν 

ως τουρισμός, π.χ., κρουαζιέρες. 

Η συνύφανση των παραπάνω στοιχείων συνεπάγεται και τη διαμόρφωση 

ενός ορισμού που θα ασπάζεται την πλευρά της ζήτησης. Θα στοχεύει στον 

καθορισμό της έννοιας του τουρίστα, παρά στην έννοια της βιομηχανίας του 

τουρισμού. Ο S. Smith9 διατύπωσε την άποψη ότι "nap' όλες τις λεκτικές 

παραλλαγές οι περισσότεροι ορισμοί που εξετάσθηκαν μοιράστηκαν μια κοινή 

άποψη: προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον τουρισμό ορίζοντας ποιος είναι ο 

τουρίστας... Η τάση των τουρισμολόγων να θεσπίσουν ένα πλαίσιο συμφωνά με 

τη δράση και τις δραστηριότητες ή τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των τουριστών, 

συγκρίνεται με το να ορίζουμε τον τομέα υγείας μιας χώρας καθορίζοντας την 

έννοια του ασθενή1. Εν τούτοις μια στατιστική μελέτη προς χάριν της πληρότητας 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον ορισμό του τουρίστα. Η Διεθνής Ένωση 

Ειδικών Επιστημόνων για τον Τουρισμό (AIEST) όρισε τον τουρισμό ως "το σύνολο 

των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από το ταξίδι και τη διαμονή 

αλλοδαπών εφ' όσον αυτά δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και δεν συνοδεύονται 

από επικερδή δραστηριότητα'. Ο παραπάνω ορισμός κατά απόλυτη έννοια, 

αποκλείει τα επαγγελματικά ταξίδια και τα διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, ο ορισμός 

περικλείει μόνο τον διεθνή τουρισμό, δηλαδή μετακίνηση ανθρώπων πέρα από τα 

εθνικά σύνορα ενώ αποκλείει τον εγχώριο τουρισμό, δηλαδή μετακίνηση των 

ανθρώπων εντός των συνόρων της χώρας τους. Από οικονομική άποψη η διάκριση 

μεταξύ διεθνούς και εγχώριου τουρισμού, είναι εφικτή όταν μελετάται η επιρροή 

του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών. , '\ 

'Stephen LJ. Smith, Annäls of Tourism Research, Vol 15, pp. 179-183 1988 
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Οι Leiper10 και Bull11 επιχείρησαν τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης 

εικόνας του τουρισμού, γεφυρώνοντας σε μια ενότητα όλες τις μορφές του. Η 

διαφοροποίηση των ορισμών έγκειται στη βάση τους. Ο πρώτος ορίζει τον 

τουρισμό ως ένα ανοικτό σύστημα 5 στοιχείων (τουρίστες, διέλευση, προέλευση, 

προορισμός, βιομηχανία), τα οποία λειτουργούν σε ένα ευρύτερο περιβάλλον 

(φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, τεχνικό) και 

αλληλοεπηρεάζονται. Ο Bull καθορίζει τον τουρισμό ως μια ανθρώπινη 

δραστηριότητα που εσωκλείει σωρεία συστατικών όπως ανθρώπινη συμπεριφορά, 

χρήση πλουτοπαραγωγικών πηγών και τις αλληλοεπιδράσεις στις σχέσεις 

ανθρώπων, οικονομίας και περιβάλλοντος. 

Οι προαναφερθέντες ορισμοί μπορεί, να θεωρηθούν ολοκληρωτικοί λόγω 

της συνύπαρξης σημαντικών στοιχείων. Ωστόσο, η έλλειψη βαρύτητας στο 

γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί οικονομική δραστηριότητα ύψιστης 

σπουδαιότητας (βιομηχανία), περιορίζει το πεδίο δράσης τους σε τουριστικές 

μελέτες οικονομικού περιεχομένου. Η έλλειψη αυτή γίνεται ιδιαίτερα ορατή στην 

ανάγκη μέτρησης του μεγέθους του τουρισμού ως βιομηχανία και στη συλλογή 

των απαραίτητων στοιχείων ή παρατηρήσεων που βασίζονται στις διάφορες 

δραστηριότητες των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Ο Powell5 και ο Leiper10 είναι δύο από τους πολυάριθμους τουρισμολόγους 

που προσέγγισαν την έννοια του τουρισμού καθορίζοντας τον ως βιομηχανία. Ο 

πρώτος συγκεκριμένα πρότεινε ότι ο "τουρισμός είναι μια βιομηχανία και 

ταυτόχρονα ανταπόκριση σε μια κοινωνική ανάγκη ... Το τουριστικό προϊόν 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνδυασμένα μορφοποιούν τις εμπειρίες του 

καταναλωτή με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών και προσδοκιών τους9. Ο 

Leiper εμβαθύνοντας αναφέρει ότι 'η τουριστική βιομηχανία αποτελείται απ' όλες 

τις επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων 

αναγκών και απαιτήσεων του τουρίστα1. Ο πρώτος ορισμός επικεντρώνεται στο 

τουριστικό προϊόν ή υπηρεσία, ενώ ο δεύτεροςι,στις πολυάριθμες τουριστικές 
i 

10 Leiper Ν., The Framework of Tourism: Towards a tourist definition and the tourist industry. 
Annals of Tourism Research, #79 , 6(4) pp. 380-407 
11 Andrian B., The Economics*of Travel and Tourism, 1991 
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μονάδες που παρέχουν το προϊόν. Είναι εμφανές ότι και οι δύο ορισμοί 

π ροβάλλουν την πλευρά της προσφοράς του τουριστικού προϊόντος. 

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι οι πολυποίκιλες μορφές των 

τουριστικών μονάδων που προσφέρουν το τελικό προϊόν και τα πολυάριθμα είδη 

των περιφερειακών εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή τουριστικών 

αγαθών και υπηρεσιών δημιουργούν ερωτηματικά όσον αφορά την αναγνώριση 

του τουρισμού ως βιομηχανία. Επίσης πολλές από τις υπηρεσίες και αγαθά που 

εισέρχονται στην τουριστική αγορά δεν είναι απαραίτητο αν καταναλώνονται 

αποκλειστικά από τουρίστες. 

Το Καναδικό Εθνικό Ειδικό Σωματείο Τουριστικών στοιχείων (data)5 στην 

προσπάθεια (1985) κατανόησης της σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων τουριστικών 

αγαθών και υπηρεσιών ταξινόμησε τις τουριστικές επιχειρήσεις σε δύο μεγάλες 

βαθμίδες. Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στην πρώτη ή δεύτερη βαθμίδα 

ανάλογα με την ποσοστιαία εξάρτηση τους (έσοδα) από την τουριστική κίνηση. 

Ποσοστιαία Έσοδα από τους τουρίστες 

~ 10-90% 

~ 100% 

Βαθμίδα Α 

Βαθμίδα Β 

Στην πρώτη βαθμίδα ανήκουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν εξαρτώνται άμεσα από 

τους τουρίστες (εστιατόρια, ταξί) ενώ στη δεύτερη κατατάσσονται όλες οι 

επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στα ταξίδια όπως ταξιδιωτικά 

γραφεία, αεροπορικά ταξίδια κτλ. 

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τον τουρισμό σε μια συγκεκριμένη χώρα 

τα τελευταία τριάντα χρόνια, δηλαδή με τη λεγόμενη βιομηχανία τουρισμού. Στο 

περιεχόμενο αυτής της μελέτης ο τουρισμός θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια 

βιομηχανία η οποία συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 

περιβαντολογική ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτή η'βιομηχανία αποτελείται από ένα 
ί. 

αρκετά περίπλοκο δίκτυο επιχειρήσεων που ποικίλουν σε μέγεθος και που 

ασχολούνται κυρίως με τη μεταφορά, διαμονή, διασκέδαση και άλλες 

δευτερεύουσες τουρισΑκές υπηρεσίες (τράπεζα, νοσοκομείο κλπ). Συνεπώς 
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μπορούμε να ατενίσουμε τις τουριστικές υπηρεσίες ως την πρωταρχική και 

αόρατη εξαγωγή της χώρας, όπου αυτές παράγονται, η σημασία της οποίας είναι 

μεγαλύτερη, όσο αυξάνει το έλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών της εν λόγω χώρας. 

Ταυτόχρονα ο τουρισμός συγκροτεί ένα ευαίσθητο οικονομικό κλάδο, 

επηρεαζόμενο από ένα πλήθος παραμέτρων τόσο της προσφοράς, όσο και της 

ζήτησης, από τις εξωτερικές συγκυρίες, την παγκόσμια ειρήνη και τον έντονο 

ανταγωνισμό άλλων γειτονικών χωρών που προσφέρουν ανάλογο τουριστικό 

προϊόν. 

Εξ αιτίας της έλλειψης επαρκούς ορισμού του "τουρισμού" η Παγκόσμια 

Οργάνωση Τουρισμού (WTO) προσέφερε έναν εγκεκριμένο ορισμό του "τουρίστα" 

για να χρησιμοποιηθεί στη στατιστική ανάλυση. Ο ορισμός της Π.Ο.Τ υιοθετήτε 

απο την παρούσα μελέτη δεδομένου οτι συμπλέει με τον άξονα γραμμής της 

του οποίου* η κατεύθυνση στηρίζεται στα στατιστικά στοιχεία. Ο όρος 

"τουρίστας" περιγράφει οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει σε μια χώρα άλλη απ' αυτή 

που κατοικεί και που ο κύριος σκοπός της επίσκεψης του είναι άλλος από το να 

ασκήσει στη χώρα που επισκέπτεται μια αμοιβόμενη δραστηριότητα και που θα 

παραμείνει για χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου.12 Προφανώς ο 

ορισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τουρισμού κινείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

από την εννοιολογική επεξήγηση του όρου του τουρισμού που παρατέθηκε από 

την AIEST. Περιλαμβάνονται ταξίδια επαγγελματικά αλλά και αναψυχής ως μέρος 

της τουριστικής αγοράς. Επιπλέον ο ορισμός διαχωρίζει τους τουρίστες και τους 

εκδρομείς (προσωρινή παραμονή, λιγότερο από 24 ώρες στην επισκεπτόμενη 

χώρα), στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό για στατιστικούς λόγους, αφού πρέπει να 

γίνουν οι κατάλληλες διαμονές και για τις άλλες ομάδες ταξιδιωτών. Ο ορισμός 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού έχει προτιμηθεί από τα διεθνή 

πρακτορεία αλλά δεν έχει υιοθετηθεί από όλους τους εθνικούς τουριστικούς 

οργανισμούς με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκςλίες κατά τη σύγκριση διεθνών 

τουριστικών στατιστικών12. Σε μερικές χώρες ,γ̂ ιά παράδειγμα, δεν υφίσταται 

διαχωρισμός μεταξύ τουριστών και εκδρομέων κατά τη διαδικασία σύνταξης του 

: 1 
12 Baron, R., Travel and Tourism Data , 1989 
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αριθμού των αφίξεων των τουριστών. Επίσης μερικές χώρες μετρούν τις αφίξεις 

τουριστών στο σημείο εισόδου και άλλες συλλέγουν στατιστικές τουριστών 

παίρνοντας δείγματα επισκεπτών στα σύνορα τους αντί ενός πλήρους 

απολογισμού. Οι ενδείξεις δεν είναι ξεκάθαρες ότι τα αποτελέσματα των 

δειγματοληψιών αντιστοιχούν σε πραγματικές αφίξεις τουριστών. 

1.3 Τουριστικό Προϊόν 

Μια από τις βασικότερες επιδιώξεις του Μάρκετινγκ είναι ο προσδιορισμός 

της ποσότητας και της ποιότητας που θα πρέπει να παραχθεί με γνώμονα τις 

υπάρχουσες ή προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς. Μια τέτοια επιδίωξη όμως 

καθιστά περισσότερο απαραίτητη τη γνώση της δομής του προϊόντος προς 

όφελος ενός συμπαγούς συστήματος μάρκετινγκ. 

Ωστόσο τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος καθώς 

και τα στοιχεία που το συνθέτουν δυσχεραίνουν το έργο θέσπισης ενός σταθερού 

ή ευέλικτου συστήματος τουριστικού μάρκετινγκ τουλάχιστον σε μακροπρόθεσμη 

βάση. Το έργο θέσπισης δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο εάν ληφθεί υπ' όψη 

ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων που αποτελούν την τουριστική 

βιομηχανία ταξινομείται στον τριτογενή τομέα ή τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο 

τον καθοριστικό ρόλο έχει ο ανθρώπινος παράγοντας με όλους τους 

πολιτισμικούς κανόνες που τον διέπουν. 

Ο Kotler13 ορίζει το προϊόν ως "οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μια 

αγορά προς άντληση προσοχής, απόκτησης ή κατανάλωσης- συμπεριλαμβάνει 

φυσικά οργανισμούς και ιδέες". 

Το μείζων τμήμα του τουριστικού προϊόντος διακρίνεται από ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν προϊόντα τα οποία ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών. Το 

τουριστικό προϊόν, όπως και τα περισσότερα προϊόντα υπηρεσιών θεωρείται άυλο 

αγαθό, διότι ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να δοκιμάσει ή να έρθει σε άμεση 

13 Kotier, P., Marketing Maniement Analysis, Planning and Control, London: Prentice Hall 
International, 1976 Γ 
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επαφή με το προϊόν πριν από την κατανάλωση του. Οι δύο βασικότερες ιδιότητες 

του είναι η Αμεταθικότητα και η Αναλωσιμότητα. 

Σύμφωνα με τον Σ. Καλφιώτη14 "Τα τουριστικά αγαθά σε αντίθεση με άλλα 

αγαθά χαρακτηρίζονται ως αμετάθετα δια τον λόγον ότι χρησιμοποιούνται ή 

καταναλώνονται, επί το πλείστον, εις τον τόπο παραγωγής των υπό των εχόντων 

την ανάγκην των". Δηλαδή, η παραγωγή και η κατανάλωση του τουριστικού 

προϊόντος πραγματοποιείται ταυτόχρονα, δίχως όμως να είναι υποχρεωτικά κοινή 

η χρονική στιγμή αγοράς και κατανάλωσης του προϊόντος. 

Βέβαια, η ταυτόχρονη διαδικασία της παραγωγής και κατανάλωσης του 

τουριστικού προϊόντος ενδεχομένως να δημιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά την 

εγγύηση της συνολικής ικανοποίησης των καταναλωτών από τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες. Για κάθε τουρίστα ξεχωριστά η συνολική ωφελιμότητα που αντλεί από 

την κατανάλωση των υπηρεσιών και αγαθών διαφέρει άλλοτε σε μικρότερο και 

άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό, γεγονός που πιστοποιεί την ετερογενή μορφή του 

τουριστικού προϊόντος. Η ετερογενής μορφή του, δύναται να αποτελέσει 

σκόπελο στην προσπάθεια μιας έρευνας πάνω στην ισορροπία της τουριστικής 

αγοράς. Επιπλέον όταν η έρευνα στοχεύει στην επιτυχή εκτίμηση της ζήτησης, 

χρησιμοποιώντας μοντέλα μιας εξίσωσης, η διεκπεραίωση της δυσχεραίνεται 

περισσότερο. Ως ελαφρυντικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί η άποψη15 ότι στην 

πραγματικότητα η ετερογενής μορφή του δεν θα πρέπει να συνδέεται με 

υπηρεσίες υψηλής συχνότητας οι οποίες είναι δέσμιες της τυποποίησης και του 

ελέγχου ποιότητας κατά την παροχή τους. Επίσης η σταθερότητα της συνολικής 

προσφοράς του προϊόντος σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση 

διευκολύνει περαιτέρω την προσπάθεια αυτής της έρευνας. 

Η ιδιότητα της αναλωσιμότητας απορρέει από το συλλογισμό ότι οι 

παροχές υπηρεσιών είναι τυπικά πάγιες μέσα στα ευρύτερα πλαίσια του χώρου και 

χρόνου. Το αποτέλεσμα της αναλωσιμότητας είναι ότι, η απώλεια των εσόδων που 

προκύπτει από την καθολική απουσία της .κατανάλωσης του προϊόντος τη 

συγκεκριμένη στιγμή στο συγκεκριμένο τόπο, δεν αναπληρώνεται. Η 

1 4 Σ. Α. Καλφιώτης, ΤουριστυαψΟικονομική, Π.Τυροβολάς, 1976 
1 5 Victor Τ. C. Middleton , Marketing in Travel & Tourism 1988 
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συγκέντρωση αποθέματος για την πηγή παροχής υπηρεσιών δεν καθίσταται 

εφικτή, με συνέπεια την υφιστάμενη δυσχέρεια προσαρμογής ή ρύθμισης της 

προσφοράς στις διακυμάνσεις της ζήτησης, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την 

ανάληψη υψηλού ρίσκου στην τουριστική βιομηχανία. Η ύπαρξη ρίσκου οδηγεί σε 

σημαντικές πιέσεις τα μέλη της παραγωγικής τάξης, για κατάλληλη οργάνωση και 

προγραμματισμό, αποβλέποντας συγχρόνως στην πρόγνωση της ζήτησης, η 

οποία μέσα στο τουριστικό σύστημα μεταβάλλεται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση 

με την προσφορά. 

Η ιδιότητα της αναλωσιμότητας υποδηλώνει επίσης την παρουσία έντονης 

εποχικότητας η οποία με τη σειρά της προκαλεί ένα υψηλό σταθερό κόστος σε 

σχέση με το μεταβλητό κόστος των επιχειρήσεων, που παράγουν τουριστικά 

αγαθά και υπηρεσίες. Απαραίτητη λοιπόν θα ήταν και η υιοθέτηση της τακτικής 

μάρκετινγκ που να οδηγεί στην εξομάλυνση της ζήτησης. 

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την ιδιότητα της αναλωσιμότητας σε 

συνδυασμό με την αθώρητη μορφή του προϊόντος κατατάσσουν τους 

παραγωγούς σε μειονεκτική θέση εφόσον δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα 

εν δυνάμει ωφελεί που ο αγοραστής θα αποκομίσει από την επακόλουθη 

κατανάλωση του προϊόντος. Το πρόβλημα υπερβαίνεται με την κατάλληλη 

παρουσίαση και ενημέρωση του καταναλωτή για το τουριστικό προϊόν μέσω των 

ενημερωτικών περιοδικών ή βιντεοταινιών, πράγμα που τείνουν να εφαρμόσουν ή 

εφαρμόζουν αρκετοί τουριστικοί οργανισμοί και εταιρίες, ιδιαίτερα όταν τμήμα 

της ενασχόλησης τους σχετίζεται με τις χρονομεριστικές μισθώσεις. 

Οι προαναφερθείσες ιδιότητες που του τουριστικού προϊόντος αναδύονται 

από τη φύση των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία συντίθινται βάση 

τεσσάρων στοιχείων που θεμελιώνουν τον κορμό του εν λόγω προϊόντος. 

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία είναι τα εξής; 

α) Το υποκείμενο - ανθρώπινο στοιχείο (τουρίστας) 

β) Το αντικείμενο - τουριστικές εγκαταστάσεις 

γ) Το Δυναμικό - Μετάβαση f 

δ) Το Στατικό - Παραμονή. 

ί 
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Τα δύο πρώτα στοιχεία θεωρούνται απαραίτητα και συμβάλλουν 

γενικότερα στην ύπαρξη του τουριστικού γίγνεσθαι ενώ τα δύο τελευταία 

αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους της δημιουργίας του τουριστικού 

προϊόντος. Το τουριστικό προϊόν αρχίζει να πλάθεται από το σημείο αναχώρησης 

μέχρι το σημείο παραμονής και ολοκληρώνεται με τη μετάβαση στο αρχικό σημείο 

αναχώρησης. Η ύπαρξη του δε, τεκμηριώνεται με την κατανάλωση τουριστικών 

αγαθών, η οποία λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με ποικίλες 

μορφές όπως ζήτηση για μεταφορά, ζήτηση για διατροφή κ.ο.κ. Επομένως, 

υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός διαδικασιών που συναρθρώνουν το τουριστικό 

προϊόν, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη να θεωρήσουμε το τουριστικό προϊόν 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Από την οπτική γωνία του τουρίστα, όπως επισημαίνουν οι Medlik και 

Middleton16, "το τουριστικό προϊόν καλύπτει την πληρότητα βίωσης των εμπειριών 

του τουρίστα από τη στιγμή που αφήνει τη μόνιμη κατοικία του μέχρι τη στιγμή 

που θα ξαναγυρίσει σ' αυτή". Συνεπώς "το τουριστικό προϊόν δύναται να οριστεί 

ως ένα αμάλγαμα τριών βασικών στοιχείων τα οποία αφορούν τα αξιοθέατα, τις 

διάφορες υπηρεσίες και τη δυνατότητα πρόσβασης στον τόπο προορισμού... Το 

τουριστικό προϊόν δεν αποτελείται αποκλειστικά από μια δραστηριότητα όπως 

αεροπορική θέση ή κλίνη ξενοδοχείου αλλά από ένα αμάλγαμα πολλών 

συστατικών ή πακέτο". 

Από τη σκοπιά του έμμεσου ή άμεσου προμηθευτή των τουριστικών 

αγαθών και υπηρεσιών, το τουριστικό προϊόν μπορεί να είναι ένα σύνολο αγαθών 

και υπηρεσιών ή ακόμη μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή αγαθό που ο ίδιος ο 

προμηθευτής παράγει και προσφέρει προς κατά νάλωση. 

Από οικονομική άποψη θα ήταν δυνατό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

δύο ορισμοί αντανακλούν τη ζήτηση και προσφορά του τουριστικού προϊόντος 

αντίστοιχα. Το πρόβλημα που δημιουργείται μεταξύ τουρίστα και προμηθευτή 

είναι ότι το τουριστικό προϊόν που προσφέρεται στην αγορά από τα μέλη της 

τουριστικής βιομηχανίας δεν συμπίπτει απαραίτητα με το προϊόν που 

16 Medlik S. and V. Middletâjn, The Tourist Product and its Marketing applications, International 
Tourism Quarterly, 1973, ρρ>28-35 
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ενδεχομένους ζητείται από τους καταναλωτές. Οι τουρίστες στο σύνολο τους 

διαμορφώνουν μια σφαιρικώτερη εικόνα του τουριστικού προϊόντος που θα 

καταναλώσουν απ' αυτό που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι προμηθευτές του. 

Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός τουριστών καλύπτει σημαντικό τμήμα των 

αναγκών του, από την κατανάλωση των θεωρητικά μη εμπορεύσιμων αγαθών 

(ελεύθερα αγαθά) όπως ήλιος, θάλασσα, ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος κ.τ.λ. 

Επομένως το "αντικείμενο" και το "υποκείμενο" δύναται να εξελιχθούν δυσανάλογα 

και σε διαφορετικές κατευθύνσεις με αποτέλεσμα οι συντεταγμένες των στοιχείων 

που συνθέτουν το προϊόν να παλινδρομούνται αόριστα και με συχνά μεγάλες 

αποκλίσεις από μια δυνητική κατάσταση σχετικής ισορροπίας, έστω 

βραχυπρόθεσμης. Οι αποκλίσεις δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην περίπτωση 

υπερβάλουσας ζήτησης κατά την οποία δεν θεωρείται απαραίτητη η γνώση των 

τουριστικών* αναγκών των διαφορετικών σε ιδιοσυστασία ομάδων τουριστών. 

Είναι όμως ορατές σε περιόδους υπερκάλϋψης της ζήτησης από την προσφορά 

των τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών. Ο κορεσμός που προέρχεται από την 

κατανάλωση του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος δημιουργεί 

πληθωριστικές καταστάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές ενώ σε άλλες με 

ισοδύναμο επενδυτικό κεφάλαιο, παρατηρείται σθεναρή προσέλευση των 

τουριστών. Το πρόβλημα περιορίζεται με την παρουσία μιας οργανωμένης και 

ενσυνείδητης προσπάθειας ανάπτυξης ενός τουριστικού προϊόντος ή πακέτου, 

όπου μέσω της κατανάλωσης του, να απομυζούνται ποσοτικά και ποιοτικά ωφέλη. 

Στην αντίθετη περίπτωση η αγορά θα τείνει να μορφοποιηθεί σύμφωνα με το 

προϊόν που της παρέχεται. 

Οι ιδιομορφίες του τουριστικού προϊόντος καθώς και η έννοια τους, υπό τη 

διπλή μορφή που προαναφέρθηκε, προσιδιάζουν σε οποιαδήποτε ανάλυση που 

αφορά τον τουρισμό. Η εναρμόνηση καθίσταται πληρέστερη όταν η δομή της 

ανάλυσης στηρίζεται αυστηρά στους νόμους που διέπουν ένα σύστημα 

Μάρκετινγκ ή όταν η ανάλυση βασίζεται και τοποθετείται κατά το μεγαλύτερο 

τμήμα της στο κύκλωμα παραγωγή-διανομή-προωθηση-κατανάλωση. 

Η παρούσα μελέτη συνδέεται στενά με το γενικότερο πλαίσιο ενός 

συστήματος Μάρκετινγ# και συγκεκριμένα με το στοιχείο εκείνο που αφορά τη 
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στρατηγική και το σχεδιασμό. Εν τούτοις ο αποκλειστικός στόχος είναι η 

πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης χρησιμοποιώντας και αναλύοντας ποσοτικά 

στοιχεία, τα οποία εν μέρει αφορούν την προσέλευση ταξιδιωτών σε μια 

οριοθετημένη περιοχή (χώρα, συγκεκριμένα, Ελλάδα). Επομένως μέσα στα 

πλαίσια της έρευνας, η αποδοχή του τουριστικού προορισμού ως τουριστικό 

προϊόν είναι εφικτή και στηρίζει σημαντικά την περαιτέρω ανάλυση. 

Ο προορισμός είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο τελούνται 

διαδικασίες που συναπαρτίζουν το τουριστικό γίγνεσθαι όπως η κατανάλωση 

χρήματος από τους τουρίστες καθώς και διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. 

Από το χώρο αυτό προέρχονται οι ψυχολογικές επιρροές που επιδέχεται ο 

καταναλωτής μέσω της διαφήμισης, προώθησης, διανομής και τιμολογιακής 

πολιτικής. Εξ' άλλου ο J. Jafari17 αναφέρεται σε μια τουριστομαγνητική 

ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο προορισμός ανάλογα με τα αξιοθέατα, τις 

κλιματολογικές συνθήκες και τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία 

σχηματίζουν την τουριστική φυσιογνωμία ενός προορισμού. Εν κατακλείδι οι 

Medlik και Midleton16 επισημαίνουν ότι το βασικό στοιχείο για την ερμηνεία της 

έννοιας του τουριστικού προϊόντος είναι ο προορισμός ο οποίος σύμφωνα με τον 

Butler18 "παρελαύνει" μέσα από διάφορα στάδια παρόμοια με εκείνα του κύκλου 

ζωής προϊόντος. 

1.4 Ο Κύκλος Ζωής του Τουριστικού Προϊόντος 

Σύμφωνα με την άποψη ότι ο τουριστικός προορισμός ορίζεται ως 

τουριστικό προϊόν, εν μέρει διευκολύνεται το έργο μέτρησης της ζήτησης, εν 

τούτοις δημιουργούνται πρακτικές και εννοιολογικές δυσκολίες. Πρακτικές όσον 

αφορά την υιοθέτηση μιας στρατηγικής τουριστικού Μάρκετινγκ με επίκεντρο τη 

μορφοποίηση του προϊόντος και εννοιολογικές οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο το 

τουριστικό προϊόν (περιοχή). Οι δυσκολίες^ πηγάζουν από τα εσωτερικά 

' 7 Jafari, J. The Socio-economic Costs of Tourism to Developing countries, Annals of Tourism 
Research, 1974,1 (7), pp. 227-J62 
1 8 Butler, R.W. The Concept m a Tourist Area Life Cycle of Evolution Implications for 
Mamagement of Resources, (1980),Canadian Geographer 24, pp. 5-12. 
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χαρακτηριστικά των πολυάριθμων τουριστικών περιοχών που συναπαρτίζουν τον 

προορισμό, οι οποίες ενδεχομένως προσφέρουν πολυποίκιλα αγαθά και 

υπηρεσίες σε ένα ανομοιογενές σύνολο τουριστών. Τα προβλήματα 

μεταφέρονται στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός εργαλείου ή μοντέλου το οποίο 

θα προβάλλει με διαφάνεια τα στάδια της τροχιάς που ενδέχεται να διαγράφει η 

τουριστική εξέλιξη μιας περιοχής. 

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος περιγράφει την εξέλιξη ενός προϊόντος 

καθώς διέρχεται από διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ζωής. 

Τα στάδια που απαρτίζουν αυτόν τον κύκλο ζωής είναι το νηπιακό, το στάδιο της 

ταχείας ανάπτυξης, της ωριμότητας και τέλος το στάδιο της παρακμής. Η ζήτηση, 

που εκφράζεται συνήθως από τις πωλήσεις, αυξομειώνεται ανάλογα με τα σταοια 

που διέρχεται το προϊόν. Βέβαια για κάθε στάδιο ξεχωριστά απαιτείται η 

εκπόνηση μιας διαφορετικής στρατηγικής. 

Η λογιστική καμπύλη (logistic curve) η οποία σχηματοποιεί τον κύκλο ζωής 

πρωτοεμφανίστηκε το 1925 από τον R. Pearly19 και εφαρμόστηκε ως στοιχείο σε 

βιολογικά φαινόμενα. Αργότερα υιοθετήθηκε και καθιερώθηκε με κεφαλαιώδη 

σημασία στον τομέα του Μάρκετινγκ και ιδιαίτερα στη χάραξη στρατηγικής και 

σχεδιασμού. Ο Gilbert (1939)20 και αργότερα ο Christaller (1964) κατέχουν τα 

πρωτεία στη θέσπιση ενός μοντέλου κύκλου ζωής που βρίσκεται σε άμεση 

συσχέτιση με την εξέλιξη μιας τουριστικής περιοχής. Σύμφωνα με τον Christaller η 

πορεία της εξέλιξης διαγράφειτρία στάδια : ανακάλυψη, ανάπτυξη και η παρακμή. 

Ο R.W. Butler (1980),21 στην προσπάθεια να αντικατροπτιστεί πληρέστερα ο 

κύκλος ζωής μιας τουριστικής περιοχής ,διέπλασε ένα μοντέλο με εξι στάδια. 

Το σχήμα 1 απεικονίζει τον κύκλο ζωής της τουριστικής περιοχής 

ξεκινώντας από το στάδιο της εξερεύνησης (exploration) το οποίο χαρακτηρίζεται 

από ένα μικρό αριθμό επισκεπτών. 

1 9 Haywood, K.M., Can the tourist-area life cycle be made operational ? Tourism Management, 
September, 1986, p.p. 154-167. 
2 0 Getz, D., Tourism planning and destination life cycle. Annals of Tourism Research, 19, 
1992,p.p.25-30. | 

21 France, L.,An application of (ψ tourism destination area life cycle to Barbados. Revue de 

Tourisme, 2, 1991, p.p. 25-30. 
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Αοιθμός 
Επισκεπτών 

Σχημ° 1 

Ανάκαμψη 

Παοαν.μή 

Χοόνος 

Οι τουρίστες προσελκύονται από το φυσικό πλούτο και τις πολιτιστικές 

ιδιομορφίες της περιοχής έχοντας κατά βάση ως κίνητρα τη φιλομάθεια και 

περιέργεια. Ο αριθμός των τουριστών διατηρείται περιορισμένος λόγω έλλειψης 

της σχετικής υποδομής στο χώρο της προσφοράς. 

Στο δεύτερο στάδιο της σύναψης (involvement) πλάθεται , μια σχετική 

υποδομή από τον ιδιωτικό τομέα ενώ ταυτόχρονα ασκούνται πιέσεις στους 

δημόσιους φορείς για τη μεγαλύτερη συμβολή τους στη δημιουργία κατάλληλης 

υποδομής και συντονισμού. Αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για την καθιέρωση 

μιας δυνατής και αξιόπιστης τουριστικής αγοράς. 

Η ύπαρξη της σχετικής υποδομής και η εμφάνιση των πρώτων διαφημίσεων 

προκαλούντη δημιουργία της τουριστικής περιόδου. Η βιωσιμότητα της περιοχής 

αρχίζει να εξαρτάται ανυπερθέτως από την προέλευση τουριστών. 

Καθώς ο αριθμός των τουριστικών αφίξεοΙν αυξάνεται, μεταβαίνουμε στο 

νέο στάδιο της ανάπτυξης (development).Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

Ί 
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συνεχούς διογκούμενου ρεύματος αρχίζουν να εμφανίζονται ευρείας κλίμακας 

τουριστικές επιχειρήσεις προσδίδοντας συγχρόνως νέα όψη στον προορισμό. Σ' 

αυτό το στάδιο οι δημόσιοι φορείς ελέγχουν και κατευθύνουν ένα μείζον τμήμα 

των τουριστικών έργων υποδομής και ανωδομής. Παρολ' αυτά μέσα σ' αυτή την 

επιτυχία εμφολεύουν οι ρίζες της αποτυχίας. Η ταχύρρυθμη εισροή τουριστών και 

η αύξηση της δημοτικότητας του προορισμού προκαλούν την ποιοτική 

υποβάθμιση λόγω της συμφόρησης, της υπερβολικής χρήσης και φθοράς. Στο 

διάστημα αυτό οι οικονομικοί μηχανισμοί της αγοράς (ζήτηση-προσφορά) στις 

τουριστικές περιοχές αρχίζουν να λειτουργούν ανασταλτικά στη διασφάλιση 

οικονομικής ανάπτυξης. Κρίνεται αναγκαία η λήψη μέριμνας εκ μέρους των 

φορέων με τη θέσπιση μιας ορθολογικής τουριστικής πολιτικής, η οποία χωρίς να 

καταλύει τους μηχανισμούς της αγοράς, θα στοχεύει στη διαχρονική ανάπτυξη 

του τουρισμού. 

Στο στάδιο της σταθεροποίησης (consolidation) ο ρυθμός της 

αναπτυξιακής πορείας προσέλκυσης των τουριστών μειώνεται. Οι περιοχές 

διαχωρίζονται από το υπόλοιπο γεωγραφικό περιβάλλον. Αναγνωρίζονται ως 

τουριστικές και αποτελούν ολοκληρωμένο τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας. 

Επιπλέον η πιθανή ύπαρξη πολυεθνικών επιχειρήσεων συμβάλλει στον έλεγχο του 

κόστους και συγχρόνως διατηρεί την ανταγωνιστικότητα. 

Στο ψηλότερο σημείο της καμπύλης η εξέλιξη διέρχεται το στάδιο της 

τελμάτωσης. Τα τουριστικά κύματα αγγίζουν το ύστατο σημείο με συνέπεια την 

εμφάνιση της κόπωσης και του κορεσμού. Σταδιακά η τουριστική περιοχή χάνει 

την αίγλη της με αντίκτυπο στη δημοτικότητα της, Επιπλέον η ζήτηση καλύπτεται 

από ένα μεγάλο αριθμό τακτικών ταξιδιωτών (μικρή ανανέωση της τουριστικής 

κίνησης). Γενικότερα η φάση αυτή διακρίνεται για τις οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντολογικές δυσλειτουργίες οι οποίες είναι ικανές να δρομολογήσουν 

την τουριστική εξέλιξη της περιοχής προς την κατιούσα. Το στάδιο της 

τελμάτωσης θεωρείται κρίσιμο διότι είναι το.!όριο όπου η εξέλιξη ή θα 

ακολουθήσει μια στασιμότητα ή μικρή αύξηση -ςεπέραση του ορίου- ή τέλος μια 

σταδιακή πτωτική πορεία. 

C 
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Στην τελευταία περίπτωση η τουριστική εξέλιξη της περιοχής εισέρχεται 

στη φάση της παρακμής. Ένας σημαντικός αριθμός τουριστών καταφεύγει σε 

διαφορετικούς προορισμούς ενώ η τουριστική περιοχή βρίσκεται υπό την 

καθοριστική επίδραση προσωρινών επισκεπτών μικρότερης διάρκειας. Συνέπεια 

είναι πολλές τουριστικές επιχειρήσεις να προσανατολίζουν τα ενδιαφέροντα 

τους σε αγορές εκτός τουρισμού. Ο K.G. Debbage22 αναφέρει επίσης ότι στα 

στάδια της τελμάτωσης και παρακμής παρατηρείται μια συγχώνευση των 

επιχειρήσεων με συνέπεια τη δημουργία ολιγοπωλιστικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές στο στάδιο της τελμάτωσης ή σε πρόωρο 

σημείο της φάσης της παρακμής θεωρείται αναγκαία η ανάληψη στρατηγικής και 

τακτικής οι οποίες θα συνακολουθούνται από μια σειρά αποφάσεων με στόχο την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των αναδυόμενων και εναλλασσόμενων τάσεων της 

αγοράς. Κατά αυτόν τον τρόπο δύναται να μεγεθυνθεί ο κύκλος ζωής ώστε να 

αποφευχθεί ή να ανακοπεί η τυχόν φθίνουσα πορεία της εξέλιξης καθώς επίσης να 

διεγερθεί η ζήτηση και η εξέλιξη να προσανατολιστεί στο Αναρριπιστικό στάδιο. Ο 

προσανατολισμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη στροφή προς αναζήτηση 

καινούργιων τμημάτων της τουριστικής αγοράς και με την εισαγωγή καινούργιων 

έργων υποδομής τα οποία , με την ανάλογη προώθηση ,θα αποτελέσουν 

σημαντικά κίνητρα για την προσέλευση τουριστών. 

Ο C. Stansfield23 στην περιγραφή του κύκλου ζωής της Atlantic City ως 

τουριστικής περιοχής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η δημιουργία καζίνο 

αναζωπύρωσε την έλευση τουριστών. Εξωγενείς παράγοντες μπορούν επίσης να 

δράσουν προς θετική κατεύθυνση για την εξέλιξη της τουριστικής περιοχής 

,όπως για παράδειγμα η μείωση της τιμής του πετρελαίου. 

Η εφαρμογή της γενικότερης θεωρίας του κύκλου ζωής συναντάται σε ένα 

ευρύ φάσμα μελετών. Εν τούτοις στην τουριστική έρευνα έχει διατηρηθεί 

επιφυλακτική στάση όσον αφορά την υιοθέτηση αυτού TOU μοντέλου ως 

εργαλείου διαφώτισης για τη δρομολόγηση τηςίκατάλληλης στρατηγικής και ως 
*· 

2 2 Debbage, Κ. G., Oligopoly and the resort cycle in the Bahamas. Annals of Tourism Research, 
17, 1990, p.p. 513-527. . 

2 3 Stansfield, C, A tlantic cityiand the resort cycle: Background to the legislation of gambling. 
Annals of Tourism Research,?, 1978, p.p.238-251. 
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διαχειριστικό εργαλείου πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας της τουριστικής 

ζήτησης. 

Ο D. Getz20 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι "... η αξία και η οικουμενικότητα 

του κύκλου ζωής δεν έχει επαληθευτεί ούτε και η χρησιμότητα του για το 

τουριστικό προϊόν είναι αποδεδειγμένη1. Τα προβλήματα και οι αδυναμίες του 

κύκλου ζωής του προϊόντος (ΚΖΠ) ως διαχειριστικού εργαλείου πηγάζουν από 

τους ίδιους παράγοντες που μορφοποιούν την τροχιά που θα ακολουθήσει η 

εξέλιξη του προϊόντος. Οι ενδοιασμοί γίνονται εντονότεροι όταν το προϊόν 

αντιπροσωπεύεται από μια τουριστική περιοχή. Οι συνέπειες της αντικατάστασης 

(στάδιο παρακμής) ενός αγαθού ή υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 

δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν με αυτές, όταν το προϊόν ενσαρκώνεται από μια 

ολόκληρη περιοχή η οποία αποτελεί μια κοινωνικοοικονομική, πολιτιστική και 

περιβαντολλογική οντότητα. 

Σύμφωνα με τον Day24 η διαμόρφωση της εξέλιξης του κύκλου ζωής 

επηρεάζεται σημαντικά από τη στρατηγική δραστηριότητα των συναγωνιστικών 

επιχειρήσεων. Παρομοίως η nop εία του Κύκλου Ζωής του Τουριστικού Π ροϊόντος 

(ΚΖΤΠ) εξαρτάται από το ρυθμό διακύμανσης διαφόρων εξωτερικών και 

εσωτερικών παραγόντων όπως είναι η ανάπτυξη μεταφορικής υποδομής, η 

πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, ο βαθμός ανταγωνιστικότητας- το καθένα από 

τα οποία είναι πιθανό να επιβραδύνει, να επιταχύνει ή να μεγεθύνει τις φάσεις του 

κύκλου ζωής. Ο Day καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι τα όρια χρησιμότητας του 

ΚΖΤΠ περιορίζονται στην περιγραφή (description) της ζήτησης του προϊόντος και 

δεν διευρύνονται στην ικανότητα να προδιαγράφει (prescribe) την κατάλληλη 

στρατηγική ή να προβλέπει (predict) τη μελλοντική ζήτηση του προϊόντος. Στην 

αντίθετη περίπτωση η στρατηγική που θα εφαρμοστεί μπορεί να αποδειχθεί 

λανθασμένη. 

Ο Lenitt24 ισχυρίζεται ότι είναι εσφαλμένη η υπόθεση ότι κάθε στάδιο TOU 

ΚΖΤΠ προσδιορίζει τη στρατηγική του μάρκετινγκ. Αντιθέτως τα στάδια θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της στρατηγικής που εφαρμόστηκε. 

Di Benedetto, CA., Bojanic, D.C., Tourism area life cycle extensions. Annals of Tourism 
Research, 20, 1993, p.p. 557-570. 
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Οι Cooper και Jackson επισημαίνουν ότι οι δυσκολίες προκύπτουν από τη 

μη προσδιοριστική (non deterministic) φύση του ΚΖΓΠ και ότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την τουριστική εξέλιξη της περιοχής δεν είναι η αναπόφευκτη πορεία 

που θα ακολουθήσει ο κύκλος αλλά οι διάφορες συγκυρίες καθώς και η πολιτική 

που εφαρμόζεται από τους αρμόδιους εθνικούς και τοπικούς φορείς. Ο κύκλος 

ζωής της τουριστικής περιοχής είναι χρήσιμος αποκλειστικά για ένα σενάριο το 

οποίο θα εξετάζει την ανάπτυξη του προορισμού στη διάρκεια μιας χρονικής 

περιόδου λαμβάνοντας υπόψη το πολύπλοκο οικονομικό , κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον.* 

Ο Haywood19 τονίζει την κρισιμότητα επιλογής της γεωγραφικής περιοχής 

ως τουριστικής. Κάθε γεωγραφική περιοχή (χώρα) αποτελείται από μια πληθώρα 

τουριστικών περιοχών οι οποίες με τη σειρά τους συμπεριλαμβάνουν άλλες 

μικρότερες περιοχές όπως τουριστικά θέρετρα ή συγροτήματα ξενοδοχείων. Η 

κρισιμότητα έγκειται στο γεγονός ότι κάθε περιοχή ξεχωριστά ενέχει το δικό της 

κύκλο ζωής και πιθανόν τα στάδια που διέρχεται να είναι ανόμοια. Συγκεκριμένα ο 

Haywood στην προσπάθεια διερεύνησης της χρησιμότητας του κύκλου ζωής του 

τουριστικού προϊόντος, του τουριστικού Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, εντόπισε έξι 

σημεία που αποτελούν ουσιώδεις έννοιες και παράγοντες μέτρησης στην 

ανάλυση του κύκλου ζωής. Στην ενδεικτική σήμανση που ακολουθεί παραθέτουμε 

τα έξι σημεία: 

• Μονάδες ανάλυσης 

• Σχετική Αγορά 

• Μορφή και σειρά 

• Αναγνώριση του σταδίου 

• Προσδιορισμός της Μονάδας Μέτρησης 

• Προσδιορισμός της Χρονικής Μονάδας Μέτρησης 

2 5 Cooper, C, Jackson, S., Destination life cycle: The Isle of man case study. Annals of Tourism 
Research, 16, 1989, p.p. 377-398. 
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Το πρώτο σημείο έχει ως απώτερο σκοπό την προσπάθεια απάντησης σε 

δύο ερωτήματα που αφορούν τον καθορισμό της τουριστικής περιοχής ως 

έννοιας αλλά και ως γεωγραφικής περιοχής. Θεωρείται το πιο κρίσιμο βήμα στην 

απόπειρα υιοθέτησης και ενεργοποίησης του κύκλου ζωής ως διαχειριστικού 

εργαλείου. Η επιλογή θα εξαρτηθεί από το σκοπό της χρήσης των πληροφοριών 

και του στόχου της ανάλυσης. 

Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στον προβληματισμό που απορρέει από την 

ύπαρξη των ετερογενών τομέων που συνθέτουν το σύνολο της τουριστικής 

αγοράς. Το πρόβλημα αμβλύνεται ή οξύνεται σύμφωνα με τους στόχους της 

έρευνας. Η αγορά δύναται να διαχωρισθεί σε τομείς και να απομονωθεί ο κύκλος 

ζωής του εξεταζόμενου τομέα. 

Το τρίτο σημείο αποβλέπει στη σπουδαιότητα καθορισμού του σχήματος 

της καμπύλης του κύκλου ζωής καθώς και της περιττής δέσμευσης της 

συνακολουθίας των φάσεων. Ενδεικτικά, έχουν αναγνωριστεί εμπειρικώς άλλα 

τέσσερα σχήματα του κύκλου ζωής καθώς και μόνο τρία στάδια για συγκεκριμένες 

περιοχές όπως ανακάλυψη, αντίδραση-κινητοποίηση και θέσπιση. 

Το επόμενο σημείο εκθέτει δύο ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο 

προσδιορισμού του σταδίου που διέρχεται η τουριστική περιοχή και της χρονικής 

στιγμής της προσέγγισης του στο επόμενο στάδιο. Οι απαντήσεις εναποθέτονται 

στο πεδίο της επαγωγικής στατιστικής και συγκεκριμένα στην υιοθέτηση και 

εφαρμογή της κανονικής κατανομής. 

Τα δύο τελευταία σημεία επικεντρώνονται στον ορισμό της εξαρτημένης 

μεταβλητής (αριθμός προσέλευσης τουριστών, δαπάνες ή κέρδη επιχειρήσεων) 

καθώς και στη χρονική μονάδα μέτρησης της (έτος, τρίμηνο, μήνας). 

Επισημαίνεται ότι συνήθως το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπειρικών 

στοιχείων σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Υπο την έννοια της ικανότητας του κύκλου ζωής να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο πρόβλεψης οι Cooper και Jackson υπογραμμίζουν ότι πρωτίστως είναι 

απαραίτητο -αν και συχνά μη εφικτό- να απομονωθούν οι δομικές δυνάμεις που 

κατευθύνουν τον κύκλο ζωής. Οι περισσότερες έρευνες στηρίζουν τις προβλέψεις 

στην υπόθεση της ομοιογένειας του τουριστικού πλήθους. Γεγονός που 
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ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την πρόβλεψη, διότι παραβλέπονται οι 

πολυάριθμες τουριστικές τοποθεσίες, τα κίνητρα των τουριστών καθώς και το 

ευρύ φάσμα των αναγκών που επιθυμούν να καλύψουν. Η ανεύρεση των σημείων 

καμπής θεωρείται εξίσου σημαντική, ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια όπου το 

κόστος επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής είναι μεγάλο. Η επίτευξη του 

προσδιορισμού της ταυτότητας των σημείων καμπής μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με τη χρήση προπορευόμενων δεικτών (leading indicators). 

Οι Cooper και Jackson συμπεραίνουν ότι αυτές οι κριτικές της προσέγγισης 

του ΚΖΤΠ βασίζονται στις δυσκολίες πρόγνωσης της εναλλασσόμενης πορείας 

του αριθμού επισκεπτών, των πωλήσεων κ.ο. κ. Εν τούτοις εάν αυτή η πορεία δεν 

ληφθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλά ως μια εξαρτημένη από τις 

δραστηριότητες της διοίκησης και του Μάρκετινγκ, τότε ο κύκλος ζωής δύναται να 

χρησιμοποιηθεί ως αναλυτικό πλαίσιο για την εξέταση της τουριστικής εξέλιξης 

στην περιοχή μέσα σ' ένα πολύπλοκο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ΚΖΤΠ δε θα πρέπει να 

αποτελεί αιτία συρρίκνωσης του πλαισίου ανάπτυξης μιας στρατηγικής. Ο 

ερεισματικός ιστός της θα πρέπει να επεκτείνεται σε δυνάμεις (οικονομικές, 

πολιτικές κ.τ.λ) οι οποίες μορφοποιούν την εξέλιξη της τουριστικής περιοχής. 

1.5 Τουριστική Αγορά 

Η έννοια της τουριστικής αγοράς μπορεί να ορισθεί ποικιλοτρόπως 

ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Μέσα στα πλαίσια της 

Μικροοικονομικής θεωρίας η αγορά στην ευρύτερη της έννοια θεωρείται ως μια 

αρένα συναλλαγών. Είναι ο χώρος στον οποίο οι παραγωγοί, οι πωλητές και οι 

αγοραστές εμπλέκονται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων με σκοπό τη 

συναλλαγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. 

Η εννοιολογική σημασία της αγοράς διαφοροποιείται όταν πρέπει να 

εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. Στην περίπτωση 

αυτή είναι το σύνολο που αποτελείται από τους ενεργητικούς και δυνητικούς 
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αγαθό ή μια υπηρεσία. Αν και υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ της υπάρχουσας 

και της δυνητικής αγοράς οι Burkart και Medlik8 πρεσβέβουν, ότι η τουριστική 

αγορά θα πρέπει ως έννοια να αφορά και τα δύο είδη πληθυσμού' δηλαδή τους 

υποψήφιους τουρίστες και τους ενεργούς τουρίστες. 

Από τους παραπάνω ορισμούς της αγοράς είναι εμφανές ότι το προϊόν 

αποτελεί τον πυρήνα ενός κυττάρου που καλείται αγορά. 

Η τουριστική αγορά εμφανίζει έντονες ιδιομορφίες οι οποίες την κάνουν να 

διαφέρει από τις παραδοσιακές αγορές. Ο πυρήνας της (το προϊόν) είναι ένα 

αμάλγαμα πολλών ψυχικών και υλικών στοιχείων. Η δημιουργία αυτού του πυρήνα 

δεν συντελείται αποκλειστικά από ένα τομέα της οικονομίας. 

Αντιθέτως, συντελείται από την έμμεση και άμεση συμμετοχή πολυάριθμων 

επιχειρήσεων (παραγωγοί και προμηθευτές) οι οποίες προέρχονται από όλους 

τους τομείς της οικονομίας. Ο μεγάλος αριθμός των πολυποίκιλων επιχειρήσεων 

προδικάζει εμφανώς και μια ογκώδη εισροή κεφαλαίου (μεγάλη σχέση 

εισροής/εκροής) με συνέπεια τη δυσχερή προσαρμοστικότητα του τουριστικού 

προϊόντος στις ανάγκες της ζήτησης, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε 

μεσομακροπρόθεσμη περίοδο. Στο σημεία αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι για 

κάθε τουριστική επιχείρηση το μέγεθος της χρονικής περιόδου αποκτά 

διαφορετική έννοια και σημασία σύμφωνα με τους σταθερούς συντελεστές 

παραγωγής και σύμφωνα με το βαθμό ευελιξίας τους. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ο όρος βραχυπρόθεσμη περίοδος 

αφορά το χρονικό διάστημα μερικών μηνών ή ενός έτους, ενώ ο όρος 

μεσομακροπρόθεσμη περίοδος αναφέρεται στη χρονική διάρκεια δύο ετών. 

Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν και η 

πολυμορφία των τουριστικών επιχειρήσεων δεν καθιστούν ευδιάκριτα τα 

διαχωριστικά χρονικά όρια. Ο προαναφερθείς διαχωρισμός βασίζεται στο 

γεγονός, ότι το διάστημα δύο ετών δεν είναι αρκετό, ώστε να δημιουργηθούν 

σημαντικές αλλαγές στο χώρο της τουριστικής ανωδομής. 

Kotier, P., Principles of marketing. Prentice Hall, 1980. 
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Με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτονται από τα στενά πλαίσια του 

χώρου και του χρόνου, συνεπάγεται μια σχετική σταθερότητα από τη πλευρά της 

τουριστικής αγοράς, ενώ παράλληλα προβάλλεται η δυσκαμψία της παραγωγικής 

δυναμικότητας. 

Τα παραπάνω γνωρίσματα σε συνδυασμό με την αδυναμία συγκέντρωσης 

αποθεμάτων και με την υψηλή σχέση που υπάρχει μεταξύ σταθερού και 

μεταβλητού κόστους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τουριστική προσφορά 

παρουσιάζεται πολύ ανελαστική. Βέβαια ο βαθμός ανελαστικότητας δεν 

επεκτείνεται ομοιόμορφα σε όλα τα συνθετικά στοιχεία της προσφοράς. Το 

ενδεχόμενο μια επιχείρηση να μην λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα λόγω 

της υφιστάμενης τουριστικής εποχικότητας μειώνει σημαντικά την 

ανελαστικότητα. Μακροπρόθεσμα η εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στην 

τουριστική βιομηχανία και η ικανότητα κάποιων άλλων να επεκτείνουν την 

παραγωγική τους δυναμικότητα επίσης μειώνουν την ανελαστικότητα της 

τουριστικής προσφοράς. 

Σε αντίθεση με την προσφορά η τουριστική ζήτηση είναι πολύ ευάλωτη 

λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Αυτός ο μηχανισμός της τουριστικής 

αγοράς περιστέλλεται ή διαστέλλεται σε πρώτο επίπεδο, σύμφωνα με τις τιμές 

των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και σύμφωνα με το εισόδημα των 

τουριστών. Κοινωνικές αναταραχές όπως επίσης και κλίμα πολιτικής και 

οικονομικής αστάθειας επιδρούν πολύ αρνητικά στην τουριστική ζήτηση. 

Η υψηλή σχέση που υπάρχει μεταξύ τιμής και εισοδήματος, καθώς και η 

επιλεκτική δυνατότητα του τουρίστα να υποκαταστήσει με ευκολία (εναλλακτικός 

προορισμός) ή να αναβάλει την κατανάλωση του συγκεκριμένου τουριστικού 

προϊόντος, υποδεικνύουν την ευαισθησία της τουριστικής ζήτησης ως προς την 

τιμή. Τα περισσότερα τουριστικά αγαθά και υπηρεσίες υφίστανται μια ελαστική 

καμπύλη ζήτησης. Βέβαια ο βαθμός ελαστικότητας ποικίλει στα διάφορα τμήματα 

της τουριστικής αγοράς. 

Σε γενικές γραμμές η τουριστική ζήτηση είναι ελαστική. Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι οι διεθνείς στατιστικές, που μετρούν τις αφίξεις 

τουριστών, δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς 
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προς μια σταθερή ανοδική πορεία, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν κατά καιρούς μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Η διαρκής 

αυξανόμενη ζήτηση υποδεικνύει τη μειωμένη ελαστικότητα τουλάχιστον 

μακροπρόθεσμα. Προφανώς η συνεχής ανοδική πορεία να οφείλεται στο υψηλό 

βιοτικό επίπεδο των χωρών (προέλευση-προορισμός), οι οποίες κατέχουν ένα 

σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Σε τοπικό επίπεδο η 

ελαστικότητα ελαττώνεται με την κατάλληλη προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος, η οποία δημιουργεί μια καλύτερη εικόνα για τον τουριστικό 

προορισμό, καθώς και με την εξομάλυνση της εποχικότητας. 

Ο έντονος χαρακτήρας της εποχικότητας που διακρίνει τον τουρισμό, το 

υψηλό σταθερό κόστος των επιχειρήσεων, καθώς και η "ιδιοσυστασία" του 

τουριστικού προϊόντος δημιουργούν προβλήματα στη θέσπιση της τιμολογιακής 

πολιτικής. Επιπλέον, τα παραπάνω γνωρίσματα σε συνδυασμό με την 

ανελαστικότητα της προσφοράς και την ελαστικότητα της ζήτησης δεν 

διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των δυνάμεων της τουριστικής αγοράς. 

Ειδικότερα, δεν δημουργούνται οι όροι και οι συνθήκες προκειμένου να 

εξασφαλιστεί το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας της ζήτησης και προσφοράς, 

ώστε οι δυνάμεις αυτές να κατευθυνθούν σταδιακά σε ισορροπία. 

Η κατά Warlas βραχυχρόνια και δυναμική προσέγγιση της ισορροπίας 

(υπόδειγμα Cobweb), δύναται να σκιαγραφήσει αποτελεσματικά το πλαίσιο 

λειτουργίας και ειδικότερα τη ροπή των δύο μηχανισμών της τουριστικής αγοράς 

προς μια κατάσταση ισορροπίας. Σ' αυτή τη δυναμική προσέγγιση ισορροπίας 

ένας από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της τιμής και της ζήτησης 

είναι η εποχικότητα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παράμετρο της 

εποχικότητας, διότι παρουσιάζεται μια φορά το χρόνο. Το γεγονός αυτό, μέσα 

στο πλαίσιο της ανάλυσης της ισορροπίας της τουριστικής αγοράς, επηρεάζει 

σημαντικά την έννοια TOU χρόνου, σε βαθμό που να χρειάζεται 

επαναπροσδιορισμός του όρου βραχυχρόνια περίοδος. 

Το χρονικό διάστημα δύο ή περισσότερων ετών θεωρείται αρκετό, ώστε να 

δημιουργηθούν ανισόρροπες καταστάσεις από ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες. Οι διαταραχές που θα προκληθούν από αυτούς τους παράγοντες 

48 



δημιουργούν νέες τάσεις, που ενδεχομένως να εκτροχιάσουν -με μακροχρόνιες 

συνέπειες -, τις δυνάμεις της αγοράς από την πορεία τους προς την κατάσταση 

ισορροπίας. Για παράδειγμα, οι οδηγίες που δίνονται προς τους τουρίστες να 

αποφεύγουν κάποιον προορισμό, λόγω πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων, 

μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζήτηση του τουρισμού. Επίσης 

είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν ανισορροπίες σε επιμέρους αγορές (αγορά 

τροφίμων, συναλλαγματική αγορά), οι οποίες με τη σειρά τους να προκαλέσουν 

έντονες αποκλίσεις στις δυνάμεις που τείνουν προς την ισορροπία. 

Στη μακροχρόνια περίοδο η επίτευξη μιας σχετικής ισορροπίας καθίσταται 

σχεδόν ανέφικτη. Βασικό ρόλο παίζει το στάδιο του κύκλου ζωής το οποίο 

διέρχεται ο τουριστικός προορισμός. Στο στάδιο της ανάπτυξης ή της παρακμής, 

οι χρονικές υστερήσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι ακόμη μεγαλύτερες. 

Η έκρυθμη και στρεβλή τουριστική ανωδομή, ο αναγκαίος προκαθορισμός της 

τιμής των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η ύπαρξη των 

πρόσκαιρων υπερβολικών κερδών, δυναμιτίζουν τα θεμέλια, ώστε να επιτευχθεί 

μια κατάσταση ισορροπίας. 

Από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι 

λόγω της πολυσχιδούς μορφής της τουριστικής αγοράς, θα πρέπει η ανάλυση να 

επεκταθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μελέτης. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο είναι 

απαραίτητος ο διαχωρισμός της αγοράς σε τομείς, ώστε να εξετασθούν και να 

συνεκτιμηθούν όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, τα υφιστάμενα μεγέθη, καθώς και 

τα διαρθρωτικά φαινόμενα που εμπλέκονται στη διαδικασία της δυναμικής 

ισορροπίας στην τουριστική αγορά. 

Αναπόσπαστο λοιπόν τμήμα ενός ορθολογικού οικονομικού 

προγραμμαστιμού και μιας συμπαγούς τουριστικής πολιτικής αποτελεί η 

τμηματοποίηση της αγοράς. Ταυτόχρονα όμως καθίσταται αναγκαίο να δοθεί ο 

ενδεδειγμένος ορισμός της έννοιας της "αγοράς". 

Το τεχνικό τμήμα της παρούσας μελέτης ερευνά την τουριστική ζήτηση, η 

οποία συγκεκριμενοποιείται από τις αφίξεις των τουριστών, σε μια χώρα 

υποδοχής. Χάριν λοιπόν αυτής της μελέτης, ο όρος τουριστική αγορά 
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αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές και συγκεκριμένα στις γεννεσιουργές 

χώρες τουριστικής ζήτησης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ 

2.1 Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη 

Απαιτείται μία χρονική αναδρομή διακοσίων ετών για την αναζήτηση της 

πρώτης μελέτης που αναφέρεται στη συμβολή του διεθνή τουρισμού στο 

παγκόσμιο εμπόριο. Την εποχή εκείνη μεσουρανούσε το δόγμα του 

μερκανταλισμού. Σύμφωνα μ' αυτό οι εξαγωγές αποτελούσαν το μοναδικό 

οικονομικό όφελος για μία χώρα, ενώ οι εισαγωγές ήταν λόγω της απώλειας 

χρυσού, απειλή για την οικονομία. Με την πάροδο του χρόνου και ενώ τα διάφορα 

στάδια της διαδικασίας της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών διαγράφονταν πιο 

ξεκάθαρα -από την παραδοσιακή κοινωνία έως την κοινωνία υψηλής μαζικής 

κατανάλωσης- ο ρόλος του τουρισμού στην ανάπτυξη γινόταν κι αυτός 

σαφέστερος. 

Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού 

οδήγησε τους διεθνείς οργανισμούς να αναγνωρίσουν επίσημα τη συμβολή του 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη μιας χώρας.1 Η αδιάλειπτη ανοδική πορεία του 

τουρισμού προσέλκυσε την προσοχή πολλών αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίες 

είδαν την επέκταση των τουριστικών τους θέρετρων ως μία πιθανή έξοδο προς τη 

μετάβαση σ' ένα υψηλότερο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Η πλειονότητα των 

τουριστών προέρχεται από τις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες οι οποίοι 

φέρνουν μαζί τους διεθνές συνάλλαγμα, όπως δολλάρια, μάρκα, λίρες κ.α. Αυτό το 

συνάλλαγμα οπωσδήποτε διευκολύνει την εισαγωγή αγαθών εντάσεως κεφαλαίου 

αλλά και τεχνολογικό know-how, προϋποθέσεις απαραίτητες για την οικονομική 

ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Οι χώρες οι οποίες είναι μικρές σε 

μέγεθος και έχουν έλλειψη των βασικών πρώτων υλών για την εξαγωγή τους είδαν 

Το 1965 στο πρώτο συνέδριο του UNCTAO (United Nations Cornine of Trade and Development) ο διεθνής τουρισμός 
αναγνωρίστηκε ως σπουδαίος παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης. Το 1966 ένα σεμινάριο που οργανώθηκε στο 
Estovil της Πορτογαλίας από τον ΟΟΣΑ εξετάστηκε η οικονομική cmouoaiÓTnra του τουρισμού σε χώρες που 
βρίσκονται σε ενδιάμεσο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης όπως η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και η Τουρκία. 
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τον τουρισμό ως τη μοναδική πηγή εισροής συναλλάγματος και επομένως ως 

διαβατήριο για την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες χώρες 

αναγνωρίσθηκαν στην τουριστική βιομηχανία ως το μέσο για τη βελτίωση του 

εμπορικού ελλείματος. Εκτός από τη συμβολή του τουρισμού στα συναλλαγματικά 

αποθέματα μιας χώρας, αποτελεί επίσης, όπως αναφέρεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία, γεννήτρια ευκαιριών εργασίας και εισοδήματος και επιδρά ως 

καταλύτης για την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Ωστόσο, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο εκτίμησης της τουριστικής επιρροής 

στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 

αρνητικές της επιδράσεις. Για παράδειγμα η τουριστική βιομηχανία συχνά 

συσχετίζεται με αυξημένο επίπεδο εισαγωγών που έχει ως συνέπεια την εκροή 

συναλλάγματος. Η κατασκευή της ανάλογης υποδομής καιι αναδομής όπως 

ξενοδοχεία, αεροδρόμια, δρόμοι απαιτούν αγαθά τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν 

από άλλες χώρες. 

Το όφελος και το κόστος που μπορεί να έχει η τουριστική ανάπτυξη σε μια 

αναπτυσσόμενη χώρα έχουν συζητηθεί εκτενώς και οι περισσότεροι ερευνητές 

έχουν κατακρίνει τη ραγδαία και παράλληλα δίχως σχεδιασμό επέκταση της 

τουριστικής βιομηχανίας. Η κριτική που ασκήθηκε αφορούσε τα ακόλουθα θέματα: 

=> Υψηλό κόστος τουριστικής αναδομής και υποδομής 

=> Άσκηση πληθωριστικών πιέσεων 

=> Ύπαρξη υψηλού βαθμού εποχικότητας με επιπτώσεις στην απασχόληση και στην 

οικονομία (ασταθής) 

=> Επιδράσεις στο περιβάλλον (με αρνητικά αλλά και θετικά αποτελέσματα) 

-=> Η εξέλιξη των κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων ως αποτέλεσμα της 

σύζευξης των αλλοδαπών με τοντοπικό πληθυσμό. 

=> Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού με συνέπεια την άμεση εξάρτηση μιας χώρας 

από τον τουρισμό που εμφυτεύει κινδύνους για την οικονομία σε κρίσιμους 

καιρούς και όχι μόνο 

=> Ανισομερή κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών ως αποτέλεσμα της 

τουριστικής ανάπτυξης. 
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Εξαιτίας του μεγάλου εύρους των επιδράσεων, η τουριστική ανάπτυξη θα 

πρέπει να σχεδιάζεται σε κάθε χώρα μέσα στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης του 

κόστους και της μεγιστοποίησης των ωφελειών. Αυτό το είδος σχεδιασμού απαιτεί 

όχι μόνο μια ευρύτερη προσέγγιση του θέματος αλλά και βελτίωση της διαδικασίας 

για τη συλλογή στοιχείων και ανάπτυξη των τεχνικών προβλέψεων. 

2.2 Διεθνείς Τάσεις και η Οικονομική Σημασία του Τουρισμού 

Τις τέσσερεις τελευταίες δεκαετίες τα τουριστικά μεγέθη γνώρισαν 

ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης. Το 1950 οι παγκόσμιες τουριστικές ροές 

απαριθμούσαν 25,3 εκατ. ταξιδιώτες . Το 1992 ο αριθμός αυτός 

παρουσιάζεται σχεδόν είκοσι φορές μεγαλύτερος προσεγγίζοντας τις 476 

εκατ. αφίξεις τουριστών (πίνακας 1) . Η δυναμική πορεία του τουρισμού 

συνεχίζεται με τους ειδήμονες να προβλέπουν οτι η παγκόσμια τουριστική 

κίνηση το έτος 2000 θα ξεπεράσει τις 650 εκατ. αφίξεις , δίχως να 

συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό αυτό ο εγχώριος τουρισμός. 

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν οτι το συνολικό δυναμικό της 

παγκόσμιας τουριστικής κίνησης δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως , αν 

αναλογισθεί κανείς οτι ο λόγος που εκφράζει τους κατόχους διαβατηρίων 

με εκείνους που δεν έχουν είναι μικρός και το ποσοστό των ανθρώπων 

που πραγματοποιούν υπεραντλαντικά ταξίδια δεν είναι μεγάλος σε σχέση με 

το σύνολο των υποψήφιων ταξιδιωτών. 

Μ' αυτό και με πολλά άλλα επιχειρήματα θα ήταν δυνατόν να εκφρασθεί 

με πεποίθηση η άποψη οτι ο τουρισμός στις επόμενες δεκαετίες θα 

πορευθεί στο βαθμό που θα γίνει ο σημαντικότερος τομέας εξαγωγών στην 

παγκόσμια οικονομία. 

Ισως η παραπάνω άποψη να αποτελούσε πραγματικότητα σήμερα εάν 

κάποιες αρνητικές συγκυρίες δεν ανέκοπταν την ανοδική πορεία του 

τουρισμού. Ενδεικτικό παράδειγμα, είναι η πρώτη ενεργειακή κρίση του 

1973. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τουριστικών εσόδων κατά την 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΤΗ 

1950 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

ΑΦΊΞΕΙΣ 

σε εκατ 

25,30 

69,30 

75,30 

81,30 

90,00 

104,50 

112,70 

120,00 

129,50 

130,90 

143,10 

159,70 

172,20 

181,80 

190,60 

197,10 

214,30 

220,70 

239,10 

257,40 

274,00 

284,80 

288,80 

286,90 

284,20 

321,40 

321,20 

330,90 

356,90 

382,10 

415,70 

443,90 

455,10 

476,00 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

0,00 

173,91 

8,66 

7,97 

10,70 

16,11 

7,85 

6,48 

7,92 

1,08 

9,32 

11,60 

7,83 

5,57 

4,84 

3,41 

8,73 

2,99 

8,34 

7,65 

6,45 

3,94 

1,40 

-0,66 

-0,94 

13,09 

-0,06 

3,02 

7,86 

7,06 

8,79 

6,78 

2,52 

4,59 

ΕΣΟΔΑ 

σε εκατ. U.S.$ 

2100,00 

6867,00 

7284,00 

8029,00 

8887,00 

10073,00 

11604,00 

13340,00 

14458,00 

14990,00 

16800,00 

17900,00 

20850,00 

24621,00 

31054,00 

33822,00 

40702,00 

44436,00 

55631,00 

68837,00 

83332,00 

102363,00 

104296,00 

98616,00 

98475,00 

109832,00 

116158,00 

140023,00 

171352,00 

197712,00 

211436,00 

254816,00 

261070,00 

279000,00 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

0,00 

227,00 

6,07 

10,23 

10,69 

13,35 

15,20 

14,96 

8,38 

3,68 

12,07 

6,55 

16,48 

18,09 

26,13 

8,91 

20,34 

9,17 

25,19 

23,74 

21,06 

22,84 

1,89 

-5,45 

-0,14 

11,53 

5,76 

20,55 

22,37 

15,38 

6,94 

20,52 

2,45 

6,87 

ΕΞΑΓι 

σε δισ. 

122,80 

122,80 

128,20 

140,80 

153,40 

172,10 

184,10 

203,40 

214,50 

239,50 

273,00 

312,00 

349,40 

419,70 

574,00 

836,00 

873,00 

991,00 

1125,00 

1303,00 

1635,00 

1985,00 

1970,00 

1842,00 

1901,00 

1925,00 

2113,70 

2494,10 

2824,20 

3023,00 

3424,10 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ρυθμοί Ανάπτυξης του Διεθνούς Τουρισμού, (Μέση Ετήσια Ποσοστιαία Αύξηση) 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΣΟΔΑ 

1950-1960 10,60 12,60 

1960-1970 8,70 10,00 

1970-1980 6,00 19,10 

1980-1990 4,50 9,50 
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περίοδο 1960-72 ήταν μεγαλύτερος απ' εκείνον των παγκόσμιων εξαγωγών, 

(10,4% σε σύγκριση με 9,5%). 

Αν και στην περίοδο 1960-1980 υπήρξε μια έντονη αύξηση στους ρυθμούς 

των εσόδων - ελάχιστα χαμηλότεροι απ' αυτούς των εξαγωγών - στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 η παγκόσμια οικονομική κρίση προκάλεσε πτώση 

στο διεθνές εμπόριο και φυσικά στα τουριστικά έσοδα. Κατά την περίοδο 

1960-1990 τα έσοδα των τουρισμού διεθνώς αυξήθηκαν κατά 12,4% σε 

σύγκριση με το 12,6% των παγκόσμιων εξαγωγών και 6,3% των τουριστικών 

αφίξεων. 

Παρόλες τις αρνητικές συγκύριες, ο τουρισμός ως κλάδος φάνηκε ιδιαίτερα 

ανθεκτικός επειδικνύοντας παράλληλα τον δυναμισμό του. Πράγματι , ο 

τουρισμός σήμερα θεωρείται οικονομική υπερδύναμη και μια απο τις 

μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Μεγαλύτερη ακόμη και απ' αυτήν της 

γεωργίας, του αυτοκινήτου και του μετάλλου. Σ' αυτήν απασχολούνται (1990) 

130 εκατ. άνθρωποι η ένας στους 15 εργαζομένους στον κόσμο. Είναι η 

δεύτερη μετά την διατροφή ανάγκη του καταναλωτή για την οποία 

αφιερώνει το 12% των εσόδων του. Παράγει περισσότερα απο 3 τρισ. εκατ. 

δολλάρια Η.ΠΑ η περίπου το 5,5% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου 

Προϊόντος. Ακόμη στον τουρισμό επενδύονται κατά μέσο όρο 460 δισ. δολ. 

Η.Π.Α. δηλ. το 7,5% του Παγκόσμιου Επενδυτικού Κεφαλαίου. 

Πριν γίνει μια εκτενέστερη επισκόπηση και ανάλυση στα διεθνή 

τουριστικά μεγέθη, θα πρέπει να αναφερθεί οτι τα τουριστικά στατιστικά 

στοιχεία που δημοσιεύονται εξάγονται κατόπιν δειγματοληπτηκών ερευνών. 

Είναι επόμενο λοιπόν, τα στοιχεία, να εκτείθονται σε ποικίλες μορφές 

σφαλμάτων. Οι συγκρίσεις θα πρέπει να γίνονται με προσοχή ( εως μέτρο 

σύγκρισης, εκτός των αφίξεων χρησιμοποιείται και το εισόδημα ), διότι εκτός 

των άλλων, οι μέθοδοι μέτρησης και έκδοσης των στοιχείων διαφέρουν απο 

χώρα σε χώρα. Ισως στο μέλλον να εναρμονισθούν οι τρόποι συλλογής των 

στοιχείων και να δημιουργηθεί ενα κοινό σύστημα έκδοσης ώστε τα 
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στατιστικά δεδομένα να βελτιωθούν και επομένως να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη χρησιμότητα. Παρολαύτα τα στοιχεία που δημοσιεύονται μπορεί 

να θεωρηθούν καλοί εκτιμητές των τάσεων της παγκόσμιας τουριστικής 

αγοράς. 

Μελετώντας τα διεθνή τουριστικά μεγέθη για την χρονική περίοδο 

1950-1990 θα ήταν εφικτό να γίνει ένας διαχωρισμός σε περιόδους 

σύμφωνα με την γενικότερη εξέλιξη αυτών των μεγεθών έχοντας παράλληλα 

ως φόντο τον κύκλο ζωής του τουριστικού προϊόντος. 

Αν και ο οργανωμένος τουρισμός σε μοντέρνα μορφή πρωτοεμφανίσθηκε 

στα μέσα του 19ου αιώνα, το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού 

παρατηρήθηκε μόλις στην μεταπολεμική περίοδο. Στην δεκαετία 1950-1960 

σημειώθηκε η μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση ( 10,6%) σε αφίξεις 

τουριστών ενώ τα έσοδα απο τον τουρισμό ακολούθησαν επίσης μια πολύ 

ικανοποιητική ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 12,5% ( 

πίνακας 2 ). Είναι γεγονός οτι σ' αυτή την δεκαετία η αύξηση της 

εισοδηματικής στάθμης, του ελεύθερου χρόνου άλλα και το πραγματικό 

ενδιαφέρον των ανθρώπων να γνωρίσουν άλλους τόπους και λαούς , 

αποτέλεσαν τις βασικότερες προϋποθέσεις για την τουριστική άνθηση αυτής 

της περιόδου. Σ' αυτές τις τρεις προϋποθέσεις μαζί με την διαφήμιση 

οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό η σημερινή υπερανάπτυξη του 

τουρισμού. Χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό ήταν το 1958 οπού έκανε την 

εμφάνιση του για πρώτη φορά το αεροσκάφος jet προσδίδοντας μεγαλύτερη 

ευκολία στις μετακινήσεις. Σ' ένα παγκόσμιο κύκλο ζωής του τουριστικού 

προϊόντος η περίοδος 1950-1958 θα μπορούσε να ταυτιστεί με το στάδιο 

της εξερεύνησης .Ηδη απο το τέλος αυτής της δεκαετίας, ιδιαίτερα στις 

ανεπτυγμένες χώρες , αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα καταναλωτική 

συνείδηση η οποία σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες θα 

έχει θετικές επιπτώσεις για την πορεία του τουρισμού στο εγγύς μέλλον. 
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Η επόμενη περίοδος , μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1960 

μπορεί να θεωρηθεί ως το στάδιο της σύναψης. Τα τουριστικά μεγέθη, 

ευνοούμενα απο την οικονομική ευημερία των βιομηχανικών χωρών , 

παρουσιάζουν έντονους αυξητικούς ρυθμούς με αποκορύφωμα το έτος 1964 

όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή (16%) στις αφίξεις 

τουριστών μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σ' αυτήν την περίοδο γίνεται 

αντιληπτό απο τους κρατικούς φορείς κυρίως των ανεπτυγμένων κρατών, το 

μέγεθος της έκτασης των ωφελειών που μπορεί να προκύψουν απο τον 

τουρισμό. Οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί οργάνωναν συνέδρια για να 

αναφερθούν στην πολυδιάστατη μορφή του τουρισμού άλλα και για να 

συμφωνήσουν οτι ο τουρισμός αποτελεί το διαβατήριο προς την οικονομική 

ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Απο το 1962 και μετά παρατηρείται 

μια διαρκή αυξανόμενη κρατική παρέμβαση τόσο στις χώρες της Δύσης 

οσο και στις χώρες της Ανατολής. Άλλοτε με την άρση των περιορισμών 

στις εισόδους ( visas ) και άλλοτε με περιορισμούς στο ταξιδιωτικό 

συνάλλαγμα. Οπως απεικονίζεται στον πίνακα 1 , ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

αύξησης των διεθνών τουριστικών εσόδων κατά την περίοδο 1960-1972 ήταν 

μεγαλύτερος απ' αυτόν του παγκόσμιου εμπορίου εξαγωγών ( 11,3% , σε 

σύγκριση με 10,3%). Όσο αφορά τις αφίξεις, αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 λόγω των ευνοϊκών οικονομικών 

συνθηκών που επικρατούσαν. Απο το 1967 όμως, η επιβράνδυση στην 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με διάφορες πολιτικές και 

πολεμικές αναταραχές, ιδιαίτερα σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου 

είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. (1970) η 

'Ευρώπη ήταν η κύρια ωστική δύναμη της ανάπτυξης του διεθνούς 

τουρισμού. Το 1968 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια μεγάλη μείωση 

στις τουριστικές ροές της τάξης του 1,05%. Το ίδιο συνέβη και στα 

τουριστικά έσοδα των οποίων η ποσοστιαία μεταβολή ήταν η χαμηλότερη 

(3,7% ) της δεκαετίας. Καθώς η διεθνής πολιτικοοικονομική κρίση 

ξεπεράστηκε η τουριστική αγορά άρχισε να ανακάμπτει μέχρι το 1973 όταν 

σε πολλές χώρες απο τις οποίες προέρχονταν η μεγάλη μάζα των 
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τουριστών αντιμετώπιζαν βαθιά οικονομική ύφεση. Ο πληθωρισμός η ανεργία 

και τα κοινωνικά προβλήματα υποχρέωσαν τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν 

περιορισμούς στα ταξίδια. Επιπλέον οι πολεμικές αναταραχές του 1973 στη 

Μέση Ανατολή και η απόφαση του O.P.E.C. να αυξήση την τιμή του 

πετρελαίου επέφεραν μια στασιμότητα στους ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης σε χώρες που αποτελούσαν τους βασικούς τουριστικούς δότες. 

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης του 1974 επεκτάθηκαν αναπόφευκτα 

και στις οικονομίες των υποανάπτυκτων και αναπτυσομενων χωρών με τις 

τιμές των εισαγόμενων πρώτων υλών να ανεβαίνουν στα ύψη. Το 1974 οι 

ρυθμοί της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης μειώθηκαν στο 1,7%. Η 

πτώση ήταν μεγάλη αν ληφθεί υπ'όψη οτι το 1973 η ανάπτυξη προσέγγιζε 

το 5%. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και 

του υψηλού πληθωρισμού αναπόφευκτα ώθησαν προς τα πάνω και το 

κόστος μεταφοράς των τουριστών, όχι μόνο για το 1974 αλλά και για τα 

επόμενα έτη. Παρολαυτα απο το 1975 η παγκόσμια τουριστική ζήτηση 

άρχισε να ανακάμτει δίχως όμως οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης να 

επανέλθουν στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Τα τουριστικά 

έσοδα αυτήν την περίοδο παρουσιάζουν μια θετικότερη εικόνα που όμως 

μπορέι να θεωρηθεί πλασματική λόγω της ανατίμησης των αγαθών και 

υπηρεσιών. 

Η επόμενη δεκαετία μπορεί να θεωρηθεί η δεκαετία της αλλαγής. Καθώς η 

τουριστική αγορά εισέρχεται στο ώριμο στάδιο της ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

ανάπτυξης παρουσιάζει τάσεις μειώσεις. Μέχρι το 1980 οι διεθνείς αφίξεις 

διπλασιάζονταν κάθε δέκα χρόνια περίπου .Εν αντιθέσει στη δεκαετία του 

1980 και ειδικότερα στις αρχές της σημειώθηκαν οι χαμηλότεροι ρυθμοί 

αύξησης με μέσο ετήσιο ρυθμό μόλις 4% - αν και στο δεύτερο μισό της 

δεκαετίας τα μεγέθη κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά των 

προηγούμενων δεκαετιών. Αυτή η ανισότητα μπορεί να ερμηνευτεί βάση 

διαφόρων παραγόντων και γεγονότων. Κατ' αρχήν η δεκαετία ξεκίνησε με 

μια παγκόσμια οικονομική ύφεση ( προηγήθηκε το 1979 η δεύτερη 
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ενεργειακή κρίση ) που επηρέασε δραματικά την τουριστική αγορά. 

Χαρακτηριστικό είναι οτι για πρώτη φορά και για δυο συνεχή χρόνια (1982-

1983) η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στον όγκο των τουριστικών αφίξεων 

και στα έσοδα παίρνει αρνητικές διαστάσεις ( πίνακας 1 ). Η πτώση του 

διαθέσιμου εισοδήματος συνοδεύτηκε απο το ήδη αυξημένο ταξιδιωτικό 

κόστος. Ο μέσος όρος παραμονής τουριστών μειώθηκε και άρχιζε να 

χρησιμοποιούνται οι φθηνότερες μορφές τουριστικών υπηρεσιών. Οι 

καταναλωτές αναζητούσαν φθηνότερους η πλησιέστερους προορισμούς η 

και αρκούνταν στον εγχώριο τουρισμό. Παρολαυτα τα τουριστικά μεγέθη το 

1984 σημείωσαν θετική μεταβολή συγκρινόμενη με την πτώση που 

παρουσίασαν τα δυο προηγούμενα χρόνια. Ενω η πορεία της τουριστικής 

ζήτησης άρχισε να αναζωπυρώνεται μια σειρά γεγονότων στα έτη 1985 και 

1986 περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις αυξητικές τάσεις, Η απρόσμενη 

καταστροφή στο Τσερνομπίλ η έντονη τρομοκρατική δραστηριότητα, ο 

βομβαρδισμός της Λιβύης και η αδυναμία του δολλαρίου έναντι άλλων 

σημαντικών νομισμάτων προκάλεσαν αναταραχή στη τουριστική αγορά. Σ' 

αυτή την περίοδο εκτός της άμεσης επειδείνωσης των τουριστικών μεγεθών 

παρατηρήθηκε, λόγω των αρνητικών καταστάσεων και μια μετατόπιση της 

τουριστικής ζήτησης απο χώρες της Ευρώπης της Bop. Αφρικής και της Μ. 

Ανατολής σε χώρες του Ειρηνικού και της Ν.Αμερικής. Σύμφωνα με τον 

Π.Ο.Τ. το 1986 η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις αφίξεις τουριστών για 

την Αφρική και την Μ. Ανατολή εμφανίζεται αρνητική , 5,5% και 13,7% 

αντίστοιχα. Την ίδια χρονιά τα έσοδα απο τον τουρισμό για τις χώρες της 

Μ. Ανατολής σημείωσαν μεγάλη μείωση της τάξης του 12,8%. Αντίθετα στην 

περιοχή της της Αν. Ασίας και του Ειρηνικού παρουσιάζεται απο το 1986 και 

μετά μια θεαματική άνοδος στα έσοδα δίχως να παρατηρείται ιδιαίτερα 

αυξημένος ο αριθμός των αφικνούμενων τουριστών. Γεγονός που υποδηλώνει 

την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Ενδεχομένως οι 

χώρες της Αν. Ασίας και του Ειρηνικού και ενώ βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάπτυξης έχουν συλλάβει την ιδέα του εξειδικευμένου τουρισμού και ακόμη 
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περισσότερο οτι η σχέση τιμής/ποιότητας άπτονται πρωταρχικής σημασίας 

για τον τουρίστα. 

Η τουριστική μετανάστευση δεν διάρκησε πολύ και προς το τέλος της 

δεκαετίας οι ρυθμοί ανάπτυξης επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα. Μέσα σ' 

αυτόν τον κυκεώνα των εξελίξεων στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

προστέθηκαν και οι πολιτικοοικονομικές αλλαγές στις χώρες της Αν. Ευρώπης 

ενώ παράλληλα η ανησυχία του κόσμου για το περιβάλλον δίνει το δικό 

της "χρώμα" στους προσανατολισμούς της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

Η δεκαετία του 1990 ξεκίνησε αρκετά απαισιόδοξα. Ο υψηλής τεχνολογίας 

πόλεμος στον Κόλπο του Περσικού σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση 

που μεσουρανούσε σε χώρες που αποτελούν βασικούς τουριστικούς δότες, 

έφεραν το στίγμα της κρίσης στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Το 

ενδεχόμενο για τρομοκρατικές ενέργειες στις γύρω περιοχές μετά την 

έναρξη του πολέμου είχε ως αποτέλεσμα να δώσει ένα ισχυρό πλήγμα 

στον τουρισμό σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία στις οποίες η 

τουριστική δραστηριότητα είχε γνωρίσει σπουδαία άνοδο τα τελευταία 

χρόνια. Εν αντιθέσει σε χώρες δέκτες τουριστών, όπως η Ισπανία, λόγω της 

απόστασης απο τα διαδραματιζόμενα ο πόλεμος λειτούργησε προσθετικά 

στον τουρισμό. Μετά την λήξη του πολέμου ο τουρισμός άρχισε να κινείται 

και πάλι αλλά με βήματα διστακτικά. Η διστακτικότητα αυτή δεν οφείλονταν 

τόσο στην πολεμική σύρραξη του Κόλπου αλλά στην υπάρχουσα οικονομική 

δυσκαμψία η οποία επιδεινώθηκε απο την κρίση του κόλπου. Τα οικονομικά 

προβλήματα της Αμερικής η οποία ως χώρα θεωρείτε η σπουδαιότερη 

πηγή τουριστών , φρέναρε την ταχεία ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς και 

ειδικώτερα της Ευρώπης Το 1992 η άνοδος του δολλαρίου φέρνει θετικά 

μηνύματα , ενώ το ξέσπασμα πολεμικής σύρραξης στην Γιουγκοσλαβία δρα 

καταλυτικά στον τουρισμό της Γηραιάς Ηπείρου. Η επίδραση ήταν 

δυσμενότερη για τις χώρες της Ν.Α. Μεσογείου δεδομένου οτι διακόπηκαν 

οι χερσαίες αρτηρίες επικοινωνίας που συνδέουν αυτές τις χώρες με τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές. Μ' αυτά τα δεδομένα αλλά και λαμβάνοντας υπ' όψη 
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τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τις μεταβαλλόμενες συνήθειες των 

τουριστών , προδιαγράφεται ένα δύσκολο και αβέβαιο μέλλον . Σε 

μακροπρόθεσμη όμως βάση η παραπάνω διαπίστωση θα μπορούσε να 

αναιρεθεί αβίαστα αν αναλογισθεί κανείς την ανθεκτικότητα που επέδειξε ο 

τουρισμός στο παρελθόν αντιμετωπίζοντας παρόμοιες αρνητικές καταστάσεις 

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και απο το παρακάτω διάγραμμα που 

απεικονίζει την παγκόσμια διαχρονική πορεία της τουριστικής ζήτησης 

εκφραζόμενη σε αφίξεις. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 

0Τ00 
1960 

1975 1980 1985 
25,30 

1990 

025,30 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Ωστόσο αυτή η σχεδόν αδειάλειπτη ανοδική πορεία της ζήτησης δεν 

κατανεμήθηκε ομοιόμορφα στους διάφορους προορισμούς . Παράγοντες 

οικονομικοί , κοινωνικοί , πολιτικοί αλλά και αλλαγές στον τομέα των 

προτιμήσεων των τουριστών αποτελούν τις κυριότερες αιτίες για τον άνισο 

καταμερισμό της ζήτησης. Ο Πίνακας (3) παρουσιάζει σε ποσοστά τα μερίδια 

που ανήκουν στις κυριότερες γεωγραφικές περιοχές απο το σύνολο της 

παγκόσμιας τουριστικής κίνησης. 

Αν και η Ευρώπη εμφανίζεται ως κυρίαρχος στο συνολικό μερίδιο της 

τουριστικής αγοράς ωστόσο παρουσιάζει μια σταθερή καθοδική πορεία απο 

72,5% το 1960 σε 70,5% στην δεκαετία του '70, σε 66% την δεκαετία του 
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'80 σε 62,4% το 1990 και σε 60,5% το 1992. Η Αμερική έρχεται δεύτερη 

στις αφίξεις ακολουθώντας και αυτή μια μικρή σχετικά υποστέλλουσα 

τροχιά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΑΦΊΞΕΙΣ 

ΕΥΡηΠΗ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΑΦΡΙΚΗ 

ΑΝ.ΑΣΙΑ/ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ 

Η. ΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

, 

66,5 

29,6 

2,1 

0,8 

0,9 

0,2 

100 

72,5 

24,1 

1,1 

1.0 

1,0 

0,3 

100 

70,5 

23,0 

1,5 

1,4 

1,4 

0,6 

100 

66,0 

21,3 

2,5 

2,1 

2,1 

0,8 

100 

62,4 

20,5 

3,3 

1,6 

1,6 

0,7 

100 

60,5 

21,4 

3,6 

1,5 

1,5 

0,7 

100 

Τα ποσοστιαία μερίδια των εσόδων για αυτές τις δύο γεωγραφικές περιοχές 

εμφανίζουν διακυμάνσεις έχοντας έφεση προς την κατιούσα, (πίνακας 4). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ε Σ Ο Δ Α σε( δισ. $ Η.Π.Α.) 

i i i a i i i l Ä l l l 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
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56,8 
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100 

111111 
62,0 

26,8 

2,2 

6,1 

2,3 

0,6 

100 
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60,4 

23,7 

2,7 

8,3 

3,4 

1,5 

100 
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54,6 

25,5 

2,0 

15,1 

2,0 

0,8 

100 
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52,8 

27,5 

1,8 

15,5 

1,6 

0,8 

100 

Πηγή: Π.Ο.Τ. 

Η πιο ξεκάθαρη τάση παρουσιάζεται στις χώρες της Αν. Ασίας και του 

Ειρηνικού. Η συνεχής ανοδική πορεία του τουρισμού σ' αυτές τις περιοχές 

μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία αν αναλογισθεί κανείς το έντονο ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η Ταϋλάνδη, η Αυστραλία, η 

Ινδονησία, η Σιγκαπούρη και η Κορέα συνιστούν τους δελεαστικότερους 

προορισμούς. Μεγάλη συμβολή στην ανοδική πορεία έχουν οι διευκολύνσεις 

των αεροπορικών εταιριών, η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και η 

αναγνώρηση των κρατικών και ιδιωτικών τουριστικών φορέων αυτών των 

χωρών οτι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικότατη πηγή πλούτου.Στίς υπόλοιπες 

τρείς περιοχές παρουσιάζεται διαχρονικά μια χαμηλής στάθμης τουριστική 

ζήτηση με σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις. Ως τουριστικές περιοχές δεν 

βρίσκονται σε θέση να συναγωνισθούν τις υπόλοιπες είτε ως τουριστικοί 

δότες είτε ως τουριστικοί προορισμοί. Οι αιτίες κείτονται κυρίως στην 

οικονομική τους ευημερία στην ειρήνη και στην πολιτική ευστάθεια αυτών των 

περιοχών. 

Ο πίνακας (5) παρουσιάζει την διεθνή τουριστική ζήτηση από μια άλλη 

οπτική γωνία λαμβάνοντας υπ' όψη τις τουριστικές ροές απο μια περιοχή σε 

μια άλλη αλλά και την τουριστική κίνηση μέσα στην ίδια την γεωγραφική 

περιοχή. 

ΠΙΜΑΚΑΣ 5 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΑΝ.ΑΣΙΑ/ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 

ΑΦΡΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ν.ΑΣΙΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

58,9 

5,8 

0,2 

11,0 

0,4 

0,3 

ΑΝ.ΑΣΙΑ/ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 

4,6 

22,3 

* 

6,2 

0,1 

0,9 

ΑΦΡΙΚΗ 

0,6 

0,2 

5,9 

5,6 

0,6 

* 

ΕΥΡΩΠΗ 

16,8 

5,7 

0,8 

240,2 

0,7 

0,2 

ΜΛΝΑΤΟΛΗ 

0,7 

0,2 

1,3 

5,8 

4,0 

0,6 

ΝΑΖΙΑ 

0,3 

0,4 

* 

1,2 

0,2 

1,0 

* λιγότερο απο 0,1 εκατ. , Υιοθετήθηκε απο το βιβλίο Tourism Priciples & Practice, Cooper et al, pp66. 

Είναι εμφανές οτι η πλειονότητα των ταξιδιών διεξάγεται μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου απαριθμόντας 240 εκατ. τουρίστες. 

Ακολουθεί η Αμερική με 59 εκατ. τουρίστες και κατόπιν οι χώρες της Αν. 
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Ασίας και του Ειρηνικού με 5,8 εκατ. τουρίστες. Σχετικά με την διακίνηση 

τουριστών απο μια περιοχή σε μια άλλη, η Αμερική αποτελεί την 

βασικότερη τουριστική πηγή για την Ευρώπη ( 18,8 εκ.). Προφανώς ο 

ηγετικός ρόλος της Αμερικής ενισχύεται σημαντικά απο την υψηλή 

εισοδηματική στάθμη του πληθησμού της. Σημαντική επίσης μπορεί να 

θεωρηθεί και η ροή των Ευρωπαίων προς τις χώρες της Αν. Ασίας/ 

Ειρηνικού της Μ.Ανατολής και προς τις χώρες της Αφρικής. 

Αδιαμφισβήτητα τα μέχρι σήμερα ισχύοντα στοιχεία δείχνουν οτι η 

Ευρωπαϊκή Ήπειρος καρπώνεται το μείζων τμήμα της παγκόσμιας 

τουριστικής αγοράς. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, υπάρχει μια διαφορετική 

τάση δηλ. προς τουριστικούς προορισμούς που εντάσσονται στις κατηγορίες 

των αναπτυσσόμενων και υποανάπτυκτων κρατών. Σύμφωνα με το Δ.Ν.Τ. στη 

δεκαετία 1976-1985 τα έσοδα απο τον τουρισμό στις αναπτυσσόμενες 

παρουσίασαν αύξηση 205% ενώ στις αναπτυγμένες για την ίδια περίοδο 

ήταν 138%. Για την περίοδο 1985-1989 το ποσοστό ανήλθε σε 272% ενω 

στα αναπτυγμένα οικονομικά κράτη ανέβηκε στο 153,5% . Βασικός 

συντελεστής σ' αυτή την αλλαγή υπήρξε ο εκσυγχρονισμός στις μεταφορές 

που μείωσε τον χρόνο μετάβασης, αλλά και η γενικότερη συγκράτηση η 

μείωση των αεροπορικών νάυλων σε επίπεδο δεκαετίας που έκανε αυτούς 

τους προορισμούς ελκυστικότερους. 

Οπως προαναφέρθηκε, η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα 

στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή. Γιαυτό τον 

λόγο γίνεται χρήση και παρεμφερών στοιχείων για την καλύτερη αποτύποση 

των τάσεων και την σύναψη συμπερασμάτων. Για παράδειγμα η Ελλάδα το 

1990 κατατάσσεται δωδέκατη στις αφίξεις τουριστών, καταλαμβάνει όμως την 

εικοοτήτέταρτη θέση στον πίνακα των εσόδων. Επομένως μπορεί να 

παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση στην προσέλευση των τουριστών ενώ στα 

έσοδα η αύξηση να είναι μικρή λόγω της μειωμένης τουριστικής δαπάνης , 

η και το αντίθετο. 

Οι πίνακες (6) και (7) απεικονίζουν ένα παγκόσμιο κλιμάκιο των δεκαπέντε 

δημοφιλέστερων προορισμών και των χωρών με τα μεγαλύτερα τουριστικά 
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κέρδη αντοίοτιχα. Ο πίνακας ( 8) παρουσιάζει παρουσιάζει την κατάταξη των 

χωρών με βάση την τουριστική δαπάνη. Σε μια πρώτη καθολική παρατήρηση 

στους καταλόγους διαπιστώνεται ( 1985-1991 ) οτι υπάρχουν συγκεκριμένοι 

προορισμοί οι οποίοι έχουν εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις . Εξαίρεση 

αποτελούν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί, γεγονός που οφείλεται στις 

διαφορετικές τουριστικές δαπάνες. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός -περίπου είκοσι- που προσελκύουν πάνω απο 5 εκατ. τουρίστες το 

χρόνο. Ανάμεσα στις χώρες ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την 

Ουγγαρία η οποία τα τελευταία χρονιά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

1991 

1. ΓΑΛΛΙΑ 

2. Η.Π.Α. 

3. ΙΣΠΑΝΙΑ 

4. ΙΤΑΛΙΑ 

5. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

6. ΑΥΣΤΡΙΑ 

7. Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 

8. ΜΕΞΙΚΟ 

9. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

10.ΚΑΝΑΔΑΣ 

11.ΕΛΒΕΤΙΑ 

12.ΚΙΝΑ 

13.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

14.ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚ1Α 

15.ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

A*fSElX; ( e * 

1991 

55,73 

42,72 

35,35 

26,84 

21,86 

19,09 

16,66 

16,56 

15,65 

14,99 

12,60 

12,46 

8,66 

8,20 

8,04 

455,10 

«Karri 

1985 

. 36,75 

25,42 

27,48 

25,05 

9,72. 

15,17 

14,45 

11,91 

12,69 

13,17 

11,90 

7,13 

4,99 

4,87 

6,57 
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198571991 1991 1985 

7,19 

9,04 

4,29 

1,16 

14,45 

3,91 

2,41 

5,65 

3,56 

2,18 

0,96 

9,75 

9,62 

9,08 

3,40 

5,52 

12,25 

9,39 

7,77 

5,90 

4,80 

4,20 

3,66 

3,64 

3,44 

3,29 

2,77 

2,74 

1,90 

1,80 

1,77 

100,00 

11,15 

7,71 

8,34 

7,60 

2,95 

4,60 

4,38 

3,61 

3,85 

4,00 

3,61 

2,16 

1,51 

1,48 

1,99 

100,00 

( 14,5 % αύξηση στην περίοδο 1985-1991 ) η οποία μετά τις 

πολιτικοοικονομικές αλλαγές στην Αν. Ευρώπη καταβολή μεγάλες 

προσπάθειες για την προσέλκυση τουριστών ώστε να βελτιωθεί το εμπορικό 

της ισοζύγιο. Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός οτι οι πέντε πρώτες 

χώρες στην κατάταξη κατέχουν το 40% (1991) του παγκόσμιου συνολικού 

ποσοστού. Το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,7% απο το 1985 ενώ το 

αντοίστιχο παγκόσμιο αυξήθηκε κατά 5,52%. 
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1991 

1 Η. Π. Λ 

2. ΓΑΛΛΙΑ 

3. ΙΤΑΛΙΑ 

4. ΙΣΠΑΝΙΑ 

5. ΑΥΣΤΡΙΑ 

6. Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 

7. ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

8. ΕΛΒΕΤΙΑ 

9. ΚΑΝΑΔΑΣΑ 

10,ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 

11,ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

1ΖΜΕ3Κ0 

13.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

14.0ΛΛΑΝΔΙΑ 

15.ΤΑΥΛΑΝΔΗ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή:Π.Ο.Τ 

* Εξαιρουμένων 

1991 1985 

45,551 

21,3 

19,668 

19,004 

13,956 

12,635 

10,947 

7,064 

5,537 

5,078 

5,02 

4,355 

4,183 

4,074 

3,923 

261,07 

17,94 

7,94 

8,76 

8,15 

5,08 

7,12 

4,75 

3,15 

3,10 

1,79 

1,66 

2,18 

1,06 

1,66 

1,17 

115,42 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

wem ssieec* mmmv* 

1985 

1 

4 

2 

3 

6 

5 

7 

8 

9 

11 

13 

10 

15 

12 

14 

1985/1991 

16,80 

17,87 

14,44 

15,15 

18,33 

10,03 

14,94 

14,44 

10,13 

19,00 

20,25 

12,26 

25,67 

16,13 

22,32 

14,57 

MSMWÊk JUSMMPTC A T O M S 

1991 1985 

17,45 

8,16 

7,53 

7,28 

5,35 

4,48 

4,19 

2,71 

2,12 

1,95 

1,92 

1,67 

1,60 

1,56 

1,50 

100,00 

15,54 

6,88 

7,59 

7,06 

4,40 

6,17 

4,11 

2,72 

2,69 

1,55 

1,44 

1,89 

0,92 

1,44 

1,01 

100,00 

των Διεθνών Μεταφορών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

ΧΏΜΕΣ 

1991 

1. Η,ΠΑ 

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

3. ΙΑΠΩΝΙΑ 

4. Μ.ΒΡΕΤΑΝ1Α 

5. ΙΤΑΛΙΑ 

6. ΓΑΛΛΙΑ 

7. ΚΑΝΑΔΑΣ. 

8, ΚΑΐ£> ΧΩΡΕΧ 

9. ΑΥΣΤΡΙΑ 

10.ΣΟΥΗΔΙΑ 

11.ΕΛΒΕΤΙΑ 

12.TAÎBAN 

13.ΒΕΛΠΟ 

14.ΙΣΠΑΝΙΑ 

15.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

AAtttltt* tant 

1991 

39,42 

31,65 

23,98 

18,85 

13,30 

12,34 

10,26 

7,89 

7,45 

6,10 

5,68 

5,68 

5,54 

4,53 

3,94 

261,07 

* Εξαιρουμένων των Διεθνών Μεταφορών 

Πηγή : Π.Ο.Τ. 

*»*| 

1985 

24,52 

12,81 

4,81 

6,37 

2,28 

4,56 

4,13 

3,45 

2,72 

1,97 

2,40 

1,43 

2,05 

1,01 

1,92 

115,42 

U g g i i WtWB&Êt. 

1985 

1 

2 

4 

3 

10 

5 

6 

7 

8 

12 

9 

14 

11 

15 

13 

«*sifKif*l· ι 

1985/1991 

8,24 

16,27 

30,69 

19,82 

34,14 

18,06 

16,87 

14,78 

18,26 

20,77 

15,45 

25,85 

18,03 

28,42 

12,75 

15,74 

HËltlAift. J 

1991 

16,06 

12,89 

9,77 

7,68 

5,42 

5,03 

4,29 

3,21 

3,03 

2,49 

2,31 

2,31 

2,26 

1,85 

1,61 

100 

ι ί ε β Μ β « 

1985 

24,01 

12,54 

4,71 

6,24 

2,24 

4,46 

4,04 

3,38 

2,67 

1,93 

2,35 

1,40 

2,01 

0,99 

1,88 

1ÛÛ 
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Στην κατάταξη των χωρών με βάση τα τουριστικά έσοδα παρατηρείται μία 

παρόμοια σειρά κρατών στις πρώτες θέσεις μ' εκείνη που αφορά τις 

τουριστικές δαπάνες. Και στους δύο πίνακες φαίνεται οτι κυριαρχούν οι 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες και συγκεκριμένα οι βιομηχανικές χώρες 

της Δ. Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Η κυριαρχία αυτή είναι απόροια της 

στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ οικονομικής ευημερίας και τουριστικής 

ανάπτυξης . Απο την άλλη μεριά όμως , φαίνεται η αδυναμία του τουρισμού 

να ενεργήση ως αρωγός στην κατανομή του παγκόσμιου τουριστικού 

εισοδήματος. Το 1991 το 45,77% από το συνολικό τουριστικό εισόδημα το 

προσπορίζονται οι πέντε πρώτες χώρες . Το 1990 το ποσοστό αυτό 

ανέρχονταν σε 44,78% ενώ το 1985 σε 43,74%. 

Ο άρρηκτος δεσμός της οικονομικής με την τουριστική ανάπτυξη άλλα και 

το αποτέλεσμα αυτού του δεσμού απεικονίζεται στα παρακάτω κυκλικά 

διαγράμματα. 

73% 

24% 

ΕΣΟΔΑ 
1990 

|Ρ^2% 

ΞΑναπτυγ. Χώρες 

ΘΕυρωπ. Σοσιαλ. Χώρες 

•Αναπτυσ. Χώρες 

• Ασιατ. Σοσιαλ. Χώρες 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
1990 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ενώ κατέχουν το 22% του συνόλου των 

παγκόσμιων εξαγωγών προσπορίζονται μόνο το 24% απο τα συνολικά 

τουριστικά έσοδα. Το 1991 το 46,77% απ' το συνολικό τουριστικό εισόδημα 

ανήκει στις πέντε πρώτες χώρες.Το 1990 το ποσοστό αυτό ανέρχονταν σε 

45,78% ενώ το 1988 σε 43,74%. 

Στην κατάταξη με βάση την τουριστική δαπάνη πρώτες έρχονται οι Η.Π.Α 

με 39,418,000 δολ. (16,06% της συνολικής παγκόσμιας τουριστικής δαπάνης 

). Δεύτερη έρχεται η Γερμανία (31,650,000-12,89%) και ακολουθεί η 

Ιαπωνία ((23,983,000-12,89%) η Μ. Βρετανία (18,850,000-7,68%) και η 

Ιταλία (13,300,000-7,68%). 

Ο πίνακας 9 προσδίδει μια ακόμη άποψη της οικονομικής σημασίας του 

τουρισμού. Είναι εμφανές οτι η σπουδαιότητα του τουρισμού διαφέρει απο 

χώρα σε χώρα. Για την Ιαπωνία τα έσοδα απο τον τουρισμό συμβάλλουν 

μόνο κατά 0,8% στις εξαγωγές ενώ για την Ισπανία το ποσοστό ανάγεται σε 

21%. Απο τον πίνακα γίνεται αντιληπτό οτι τα τουριστικά κέρδη κατέχουν 

σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στα βασικά οικονομικά μεγέθη των χωρών 

και ιδιαίτερα των χωρών της Μεσογείου. 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία & αυτή την ενότητα του κεφαλαίου 

σκιαγράφησαν κατά γενικό τρόπο τις τάσεις της τουριστικής αγοράς στο 

διεθνές προσκήνιο καθώς και την σπουδαιότητα του στο παγκόσμιο 

οικονομικό στερέωμα. Μία αναλυτικότερη εξέταση υπέρτερη του σκοπού της 

παρούσης μελέτης, ωστόσο η συμβολή της Ευρώπης , ως μία ώριμη 
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τουριστική οικονομία , στην ανάπτυξη του διεθνή τουρισμού είναι πολύ 

σημαντική και γιαυτό θα πρέπει να υπάρξει σχετική μνεία. 

a* 

1990 

Αυστρία 

Βέλγισ-Αουί-εμ. 

Δανία 

Φιλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ισλανδία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Ολλανδία 

Νορβηγία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Ελβετία 

Τουρκία 

Μ. Βρετανία 

ΕΥΡΩΠΗ 

Καναδάς 

Η.Π.Α. 

Θ. ΑΜΕΡΙΚΗ 

Αυστραλία 

Η. Ζηλανδία 

Ιαπωνία 

ΑΥΣΤΡΑΛΑΣ1Α 

Πηγή: Ο.Ο .Σ. Α. 1992 

ΕΣΟΔΑ 

tfatttMnró 

ΑΜΜ 

8,5 

1,9 

2,6 

0,9 

1,7 

0,7 

3,9 

2,2 

3,4 

1,8 

1,3 

1,5 

6 

3,8 

1,3 

3,8 

3 

1,4 

1,9 

1,2 

0,8 

0,8 

1,2 

2,3 

0,1 

0,3 

Λ « 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

«««WtÄ ifc 
EjaflwyÉy 

18,4 

1,8 

6 

3,4 

5,9 

2 

19,4 

5,7 

5 

8 

2 

3,1 
15,6 

21 

3,6 

7,5 

14,7 

3,7 

5,4 

4,3 

6,4 

6 

6,9 

8,2 

0,8 

1,6 

A A ft A M £ Σ 

8,9 

4,6 

5,5 

3,8 

1,7 

3,7 

2,3 

7,2 

4,9 

2,1 

4,5 

6,8 

2,3 

1,4 

5,2 

5,4 

0,8 

2,9 

3 

3,7 

1 

1,3 

2,4 

4,9 

1,5 

1,6 

10,7 

2,7 

6,8 

6,9 

3,6 

6,5 

5 

10,9 

3,8 

5,4 

4,5 

8,1 

3 

3,9 

7,2 

6,8 

1,8 

4,4 

5,1 

7,1 

5,1 

5,4 

6 

9,4 

0,2 

0,2 

2.3 Ο Τουρισμός στην Ευρώπη 

Η Ευρωπαϊκή "χερσόνησος" αποτελούσε απο τα παλιά χρόνια πόλο 

έλξης επισκεπτών. Τα φυσικά της θέλγητρα, η πολιτιστική της κληρονομιά, το 

εύκρατο κλίμα, συνεχίζουν να αποτελούν τους κύριους παράγοντες που 
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ευνοούν την προσέλκυση επισκεπτών . Σ' αυτούς τους παράγοντες 

προστίθεται σήμερα και η οικονομική ανάπτυξη της. 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ ( 1970 ) μέχρι το 1966 η Ευρώπη με τον 

μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων ήταν η κυριότερη δύναμη πίσω απο την 

ανάπτυξη του διεθνή τουρισμού . Οι τάσεις απο το 1966 και μετά δεν 

παρουσιάζονται αυξητικές , ωστόσο παραμένουν σε ακμαίο επίπεδο 

καθιερώνοντας την Ευρώπη ως την σημαντικότερη τουριστική περιοχή. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μία συγκριτική εικόνα της Ευρώπης με τις πιο 

δυναμικές τουριστικές περιοχές σχετικά με την καθαρή επίδραση του 

τουρισμού (έσοδα μείον δαπάνες) .Είναι εμφανές η Γηραιά Ήπειρος 

προσπορίζεται τα μέγιστα οικονομικά ωφέλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

MiiMiliiiilii 

Ευρύιτη 

Έξοδα 

Δαπάνες 

Ισοζύγια 

Β .Αμερική 

Έξοδα 

Δαπάνες 

Ισοζύγιο 

llgHI 

Αυοτραλία-lanwvia 

Έξοδα 

Δαπάνες 

Ισοζύγιο 

Πηγή : Ο.Ο.Σ.Α. 1993 

Όπως φαίνεται 

11|ρ| 

'ΐϋ<Γ'" 

100,2 

96,1 

4,1 

33,8 

38,4 

-4,6 

7,7 

22,7 

-15,0 

στον 

ι̂βιιιιιιιι 
. , . . . . . . . . . , ,„ . , , . ,^ , . , , , : . . 

102,5 

96,7 

5,3 

41,6 

40,8 

0,8 

7,7 

27,3 

•19,7 

πίνακα η 

Η ^ ^ ^ ^ ^ ρ 
• • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 

130,3 

123,7 

6,6 

42,0 

47,7 

1,3 

8,8 

29,5 

-20,7 

Ευρώπη είναι 

^^^^^^^Η 
•"••"^"''™-<"«'"-"' 

130,7 

122,7 

8,1 

54,6 

48,3 

6,3 

9,0 

28,9 

-19,9 

η μοναδική 

^̂ ^̂β 

περιοχή 

ΙΒΙ 

που 

παρουσιάζει υψηλό θετικό τουριστικό ισοζύγιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

(1988-1991). Το 1992 η Γηραιά Ήπειρος συνεχίζει να διατηρεί τον ηγετικό 

της ρόλο κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο ( 52,5% ) της διεθνής 

τουριστικής αγοράς με ένα μεγάλο ποσοστό να ανήκει στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα των δώδεκα (40% του συνόλου των διεθνών αφίξεων). Τα έσοδα 

της ano τον τουρισμό υπερβαίνουν το 8% ( 1991 ) των συνολικών εξαγωγών 
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και προσεγγίζουν το 17% του συνόλου των υπηρεσιών ενώ συμβάλλουν κατά 

2% στο συνολικό Α.Ε.Π. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Στον πίνακα 11 απεικονίζεται η 

διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού 

σε όρους αφίξεων και εσόδων. Τα 

στοιχεία επιβεβαιώνουν οτι η 

τουριστική έκρηξη της δεκαετίας 

του '60 δεν ήταν ένα τυχαίο και 

απερχόμενο φαινόμενο. Το 1960 οι 

αφίξεις απαριθμούσαν 50 εκατ. 

τουρίστες. Ο αριθμός αυτός 

υπερδιπλασιάστηκε το 1970 (112 

εκατ. ) ενώ το 1980 αναριχήθηκε 

στους 194 εκατ. τουρίστες. Την 

δεκαετία του 1980 ο Ευρωπαϊκός 

τουρισμός συνέχισε την ανοδική του 

πορεία με ήπιους ρυθμούς με 3,7% 

μέση ετήσια αύξηση όταν η 

αντίστοιχη παγκόσμια μεταβολή 

ήταν της τάξης του 4,6%. Είναι 

σημαντικό το γεγονός οτι η 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Τουρισμού συνεχίστηκε με 

δεδομένο τις αντίξοες οικονομικές 

συνθήκες των δύο τελευταίων 

δεκαετιών. Ήδη απο τα τέλη της 

δεκαετίας του 70 ο τουρισμός 

θεωρήθηκε ως μία απο τις βιομηχανίες που επηρεάζεται λιγότερο απο την 

οικονομική ύφεση. Σήμερα έχει τεκμηριωθεί πλέον όχι μόνο η ανθεκτικότητα 

ΕΤΗ 

1950 
1960 
1961 

1962 
1963 

1964 

.1965 

1966 
1967 

1968 
1969 

1970 

1971 

1972 
1973 

1974 
1975 

1976 

1977 
1978 

1979 
1980 

1981 

1982 
1983 

1984 
1985 

1986 
1987 

1988 
1989 

1990 

ΑΦΊΞΕΙΣ 

σε εκατ. 

25,30 

69,30 
75,30 

81,30 
90,00 

104,50 

112,70 
119,80 

129,50 
130,90 

143,10 

159,70 

172,20 
181,90 
190,60 

197,10 
214,40 

220,70 

239,10 

257,40 
274,00 

284,90 
288,90 

286,80 

284,20 
312,40 

321,20 
330,90 

356,90 

382,10 
415,70 
443,90 

Ετήσια 
Μεταβολή 

% 

173,91 
8,66 
7,97 

10,70 
16,11 

7,85 
6,30 
8,10 

1,08 

9,32 

11,60 
7,83 

5,63 
4,78 

3,41 
8,78 

2,94 
8,34 

7,65 

6,45 
3,98 

1,40 
-0,73 
-0,91 

9,92 

2,82 

3,02 
7,86 

7,06 
8,79 

6,78 

ΕΣΟΔΑ 

σε δις U.S. 

$ 

2,10 

6,90 
7,30 

8,00 
8,90 

10,10 

11,60 
13,30 

14,50 
15,00 
16,80 

17,90 

20,80 

24,60 
31,10 

33,80 
40,70 

44,40 
55,60 

68,80 
83,30 

102,40 

104,30 
98,60 
98,40 

109,80 
116,20 

140,00 

171,40 
197,70 

211,40 
254,80 

Ετήσια 

Μεταβολή 

% 

228,57 
5,80 

9,59 

11,25 
13,48 
14,85 

14,66 

9,02 
3,45 

12,00 
6,55 

16,20 
18,27 

26,42 
8,68 

20,41 
9,09 

25,23 
23,74 

21,08 

22,93 
1,86 

-5,47 

-0,20 
11,59 

5,83 

20,48 
22,43 

15,34 
6,93 

20,53 
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του αλλά ο δυναμισμός που τον διακρίνει και η λειτουργία του ως μοχλός 

για την διέξοδο απο μία ενδεχόμενη οικονομική ύφεση. Η αναγνώριση των 

δυνατοτήτων της τουριστικής βιομηχανίας και ενόψει της της ενοποίησης της 

Ευρώπης η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα, προκάλεσε τα τελευταία χρόνια 

έναν οργασμό διαρθρωτικών κινήσεων απο τους διάφορους τουριστικούς 

φορείς των κρατών της Ευρώπης. Οι κινήσεις αυτές είναι εντονότερες στους 

κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Υπάρχει μία πλειάδα παραγόντων που συμβάλλουν στην προεξέχουσα 

θέση της Ευρώπης στην διεθνή τουριστική αρένα. 

• Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης κατατάσσονται στις αναπτυγμένες 

χώρες που σημαίνει οτι υπάρχουν μεγάλα καταναλωτικά στρώματα με 

υψηλή σχετικά εισοδηματική στάθμη. 

• ΟΙ πληρωμένες άδειες εργασίας · αποτελούν νομικό καθεστώς στο 

μεγαλύτερο αριθμό χωρών. 

• Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα Ευρωπαίων πολιτών που δίνει 

προτεραιότητα στις διακοπές τόσο που ακόμη και σε κλίμα οικονομικής 

αβεβαιότητας πραγματοποιούν τουρισμό. 

• Ο φυσικός και ιστορικός πλούτος που διαθέτουν οι χώρες της Ευρώπης 

καθώς και η ανάλογη του επιπέδου ζήτησης τουριστική ανωδομή και 

υποδομή. 

• Οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των χωρών αποτελούν κίνητρο για τους 

τουρίστες να επικεφθούν περισσότερες απο μία χώρες με συχνό 

αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος παραμονής τους. 

Σ' αυτούς τους σχετικά σταθερούς παράγοντες που ευνόησαν και συνεχίζουν 

να ευνοούν την τουριστική ανάπτυξη της Ευρώπης αντιτάσσεται μια άλλη 

πλειάδα γεγονότων που έδρασαν ανασταλτικά στους ανοδικούς ρυθμούς της 

Ευρωπαϊκής τουριστικής κίνησης. 

Ι. Η υποτίμηση της στερλίνας το 1967. 

II. Η μείωση των δαπανών απο τους Βρετανούς και Γάλλους τουρίστες εξ' 

αιτίας των περιορισμών που επιβλήθησαν για την εξαγωγή ταξιδιωτικού 

συναλλάγματος στο τέλος της δεκαετίας του '60. 
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III. Οι δύο ενεργειακές κρίσεις του 1973 και 1979 που προκάλεσαν 

"πληθωρισμό κόστους" με συνέπεια την αύξηση των αγαθών , μη 

εξαιρεταίου του ταξιδιωτικού κόστους. 

IV. Οι τρομοκρατικές ενέργειες το στα μέσα της δεκαετίας του '80 

(αεροδρόμια, Achille Lauro ) που είχαν ως άμεσο στόχο τουρίστες και όχι 

επίσημα πρόσωπα. Οι ταξιωτικές οδηγίες της Αμερικάνικης Κυβέρνησης 

επηρέασαν αισθητά την τουριστική κίνηση προς τις χώρες της Ν.Α.νατ. 

Μεσογείου. 

V. Ο βομβαρδισμός της Λιβύης το 1986. 

VI. ΟΙ πολιτοοικονομικές αλλαγές στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. το 1989 δημιούργησαν 

κλίμα αβεβαιότητας ιδιαίτερα για το νότιο τμήμα της. 

VII.0 πόλεμος του Κόλπου και λίγο αργότερα η πολεμική σύρραξη στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία επηρέασαν δραματικά τον τουρισμό στον χώρο της 

Ν.Α. Μεσογείου. 

Γεγονότα όπως η κατάρευση των τειχών ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή και η 

οικονομική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης αποτέλεσαν θετικά στοιχεία 

για την ενθάρρυνση της ταξιδιωτικής κίνησης. 

Με την εμφάνιση του μαζικού τουρισμού και ειδικώτερα τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες οι χώρες της Μεσογείου άρχισαν να συνιστούν 

σημαντικό παράγοντα στην Ευρωπαϊκή τουριστική ανάπτυξη. 

2.4 Μεσογειακός Τουρισμός 

Η θεωρία των "3 λιμνών" υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

τουριστικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε περιοχές που βρέχονται 

άπο τρεις θάλασσες. Αυτές είναι η λεκάνη της Μεσογείου, η θάλασσα της 

Καραβαϊκής και η περιοχή του Ειρηνικού κοντά στη Ν.Α Ασία . Η Μεσόγειος 

όμως θεωρείται η πρωτοπόρος στην τουριστική ανάπτυξη με τις ακτές της 

να απλώνονται από το Αλγκάρβε της Ιβηρικής ως τις τουριστικές ακτές της 

Αταλίας. Στις ακτές της κατοικούν 130 εκ. άνθρωποι και δέχεται πάνω από 
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100 εκ. επισκέπτες . Η Καραϊβική ακολουθεί με 100 εκ. επισκέπτες , που 

αντιστοιχούν σε 170 εκ. πληθυσμού. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η ανθούσα παραδοσιακή βιομηχανία του ήλιου , 

της πλαζ (sunlust tourism) και του "πακέτου" , που ο μαζικός τουρισμός 

επέβαλε , προκάλεσε την " μετανάστευση " της τουριστικής κίνησης από την 

βόρεια και κεντρική Ευρώπη στους καινούργιους μεσογειακούς προορισμούς, 

όπως η Γιουγκοσλαβία , η Ελλάδα , η Ισπανία και η Τουρκία. Αυτές οι χώρες 

μαζί με την Γαλλία και την Ιταλία διαμορφώνουν τη λεγόμενη Μεσογειακή 

(Ευρωπαϊκή) αγορά. Η αγορά αυτή το 1992 εισέπραξε από τον τουρισμό 

κατά προσέγγιση 79 δισ. δολ., δηλαδή το 65% από τα συνολικά ευρωπαϊκά 

έσοδα. Το μεγαλύτερο μερίδιο το αποκτά η Γαλλία με 31,7% και το 

μικρότερο η Ελλάδα με 4,14%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

era** &* *w»t 0Λ.$ΐ t e » 
ΜΕΣΟΠΘΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΠΟΥΓΚΟΣΛΑβΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 70734 20185 2774 2587 18583 19742 3555 3308 

ΜΕΡΙΔΙΑ % 100 28,54 3,92 3 · 6 6 Ζ 6 · 2 7 2 7 · 9 1 5 · 0 3 4 6 8 

* Περιλαμβάνονται τα ναύλα απο Διεθνείς Μεταφορές 

**Τα έσοδα αντιστοιχούν στο έτος 1990 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων United Nations Statistical Yearook 1992 

Όσο αφορά τις τουριστικές αφίξεις η Ισπανία , η Ιταλία και η Γαλλία 

λειτουργούν αμφότερα ως τουριστικοί προορισμοί και ως τουριστικοί δότες. 

Η Γαλλία θεωρείται η σημαντικότερη πηγή επισκεπτών για την Ισπανία με 12 

εκ. επισκέπτες , ενώ η Ιταλία κατέχει τη δεύτερη θέση με 9.1 εκ. επισκέπτες. Η 

Ιταλία επίσης είναι μια πολύ σημαντική πηγή τουρισμού για τη Γιουγκοσλαβία 

αλλά και για τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Μ. 

Βρετανία και η Ελβετία. Σημαντική επίσης θεωρείται η συμβολή της Ισπανίας 

στον Πορτογαλικό τουρισμό που καλύπτει το 24.7% (1990) των συνολικών 

αφίξεων. 
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Η αύξηση της τουριστικής ζήτησης στις Μεσογειακές χώρες τα τελευταία 

χρόνια στηρίχθηκε επίσης και στις σχετικά χαμηλές τιμές συγκριτικά με τις 

των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης, όπως της Ελβετίας και της Αυστρίας 

(βλ. πίνακα 13). Επιπλέον η συνεχής αύξηση του μάρκετιγκ από κρατικούς 

και ιδιωτικούς φορείς καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με την βελτίωση των διαφόρων τουριστικών μονάδων 

θεωρήθηκαν τα βασικά εργαλεία διαμόρφωσης των τουριστικών τάσεων στην 

Μεσόγειο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ϊχτκχ&χίζ ««**«* anmutrnm wwwm 
Boon: U-SÂ tOO Μ&κκ'Οροι 

1980 1985 1987 1988 

Μεσογειακές Χώρες1 47,5 45,7 45,8 46,3 

Υπολ, Ευρωπ. Χώρες2 72.1 71,3 71,6 71,6 

1. Εξαιρουμένης της Γιουγκοσλαβίας 
2Αυστρία,Βέλγιο,Δανία, Φιλλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβ. Ολλανδία ,Νορβηγία,Σουηδία, Ελβετία.Μ.Βρετανία 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων,Τηθ European Tourist : A Market Profile 1991 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια τα πρότυπα αναψυχής , τα οποία 

εμπεριέχουν αναζητήσεις ( wanderlust tourism ) σε εξωτικούς και 

πρωτόγνωρους προορισμούς , έχουν αλλάξει. Πλέον προσφέρεται ένα ευρύ 

φάσμα εξειδικευμένων (εξατομικευμένων) τουριστικών δραστηριοτήτων το 

οποίο ταράζει τα "λιμνάζοντα νερά" του Μεσογειακού τουρισμού. Επιπλέον η 

ανθρώπινη προσπάθεια να διαμορφώσει τη θάλασσα της Μεσογείου "κάδο" 

ρήψης αποβλήτων και βιομηχανικών λυμμάτων άρχισε να καθιστά τις χώρες 

Μεσογείου λιγότερο ελκυστικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

3.1 Η Συμβολή του Τουρισμού στην Οικονομία 

Παρόλο την αδιαμφισβήτητη οικονομική σπουδαιότητα του 

τουριστικού κλάδου, η ίδια η δομή του δημιουργεί δυσκολίες για τη βαθύτερη 

οικονομική ανάλυση του και ειδικώτερα για τις επιδράσεις του στην 

οικονομία. Τα προβλήματα κυρίως προέρχονται από το πολύμορφο και 

δαιδαλώδες τουριστικό προϊόν το οποίο αναμειγνύεται σχεδόν σε κάθε 

παραγωγική δραστηριότητα. 

Άλλωστε, και όπως έχει προαναφερθεί, ο τουρισμός ως βιομηχανία -

από την πλευρά της προσφοράς- ορίζεται ως μια πολυπληθής κοινότητα 

(αμάγαλμα) οικονομικών επιχειρήσεων από τις οποίες πολύ λίγες 

ασχολούνται αποκλειστικά με τον τουρισμό. Εκτός αυτού, για μια τόσο 

διάσπαρτη βιομηχανία από την οποία εκρέεται ένα ασαφές στην οντότητα 

του προϊόν, απαπτείται μια "απύθμενη1 βάση στοιχείων και πληροφοριών που 

θα επαρέψει τη διάπλαση μιας ξεκάθαρης εικόνας για τις επιδράσεις του 

τουρισμού στην οικονομία. Ακόμη και μια ανάλυση εισροών-εκροών με 

πολλαπλασιαστές με όλους τους θεωρητικούς και πρακτικούς περιορισμούς 

που τη συνοδεύουν πιθανόν θα αδυνατούσε να αποτυπώσει ολοκληρωτικά 

τις επιδράσεις του. Επιπλέον μια τέτοιου είδους ανάλυση θα ξεπερνούσε 

κατά πολύ τα όρια της παρούσης μελέτης. Εφ' όσον έχουμε να κάνουμε με 

μια διάσπαρτη βιομηχανία είναι επόμενο τα ωφέλη, μικρά ή μεγάλα, να 

διασπείρονται κι αυτά σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών μονάδων που ανήκουν 

στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα Οικονομικές μονάδες 

διαμονής, γενικής εξυπηρέτησης, τουριστικών μεταφορών, εμπορίας 

τουριστικών ειδών, μονάδες διατροφής, αποτελούν παραδείγματα. Σε 

επίπεδο διεθνών συναλλαγών οι συναλλαγματικές εισπράξεις που 

προέρχονται από τον τουρισμό αναγράφονται ως 'άδηλες εξαγωγές" στους 

λογαριασμούς του ισοζυγίου πληρωμών. Αυτή η άδηλη πηγή 
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συναλλάγματος μπορεί να είναι υψίστης σημασίας τόσο για την 

περιφερειακή όσο και για την εθνική οικονομική ανάπτυξη. 

Σε περιφερειακό επίπεδο ο τουρισμός μπορεί να έρθει ως αρωγός για 

την ευημερία περιοχών που στερούνται της δυνατότητας μιας βιομηχανικής 

ή και αγροτικής ανάπτυξης. Παράδειγμα αποτελούν τα περισσότερα 

Ελληνικά νησιά στα οποία ο τουρισμός λεαούργησε και συνεχίζει να 

λειτουργεί ως κινητήριος αναπτυξιακή δύναμη. Επιπλέον σε περιοχές όπου 

παρουσιάζεται μια ήπια αλλά μόνιμη οικονομική δυσπραγία λόγω έλλειψης 

παραγωγικών δυνατοτήτων, ο τουρισμός μπορεί να ενεργήσει ως μέσο 

αποκέντρωσης καθώς και δημιουργίας θέσεων εργασίας και απασχόλησης. 

Σε εθνικό επίπεδο ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως 

μεγενθυντής των συναλλαγματικών διαθεσίμων -και όχι μόνο- τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη διαμόρφωση της γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής 

υποδομής με στόχο την ανάπτυξη. Σε περιόδους γενικότερης ύφεσης ο 

τουρισμός λόγω της δυναμικότητας του και των οριζόντιων διασυνδέσεων 

του στην οικονομία μπορεί να διεγείρει την εγχώρια ζήτηση και να συμβάλλει 

σημαντικά στην έξοδο από την κρίση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις1 η τουριστική 

κατανάλωση στην Ελλάδα προκαλεί άμεση ζήτηση στο 60% των κλάδων 

παραγωγής της Ελληνικής Οικονονομίας. 

Σε επίπεδο εθνικών λογαριασμών τα τουριστικά είδη θεωρούνται 

εξαιρετικής σημασίας στη διάρθρωση του Ισοζυγίου Πληρωμών το οποίο ως 

οικονομικό μέγεθος αποτελεί τον 'καθρέφτη" των παραγωγικών 

δυνατοτήτων ή περιορισμών που υπάρχουν για την ανάπτυξη της 

οικονομίας. 

Πριντρεις δεκαετίες ελάχιστοι θα περίμεναν ότι ο τουριστικός κλάδος 

θα εξελισσόταν στην Ελλάδα σε στρατηγικό τομέα της οικονομίας της και & 

έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και ευημερίας της. Η 

παραπάνω άποψη τεκμηριώνεται κατά ένα τρόπο από τον πίνακα (14). Στον 
1 Γ. Ζαχαράτος: Η Ελλάδα προς το 2010. Τα Προβλήματα και οι Προοπτικές του 

Τουρισμού στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζήση. 

77 



3 

ζ 
Ξ 

ί ä; s ï i s s î a s s ï s 2 
: = *' - 5' *' s * a s " : — M · — • 

- .. „ n ™ « r. ~ <·, r, ..-.-. „ ».·».«•·.». ·>. a "* <t «. *. » t * S ' ι « *t β. <"\
 0
 · . <•» e» , 

, : 3 ; ί 5 8 3 j s 3 e s Ï Ï a s s 2 s 3 ii ; j Î s j ? a Î a s 
Λ η ο β Λ* » Λ m o° 
— — η — — e* — 

β
 _

 β
 η « β Λ( Ν.. ». « - e» Λ *.. « « ί 5 β 2 3 3 s 2 « s « a "- £ ~· 

S Ï ' S Î =' "" a - a's-'ï s" s' «' s a" » s - s ° * a" * s °' 8 s 2" s S 

» » . e « - . «ί «.^ M « W -. « ĉ  β β ' 
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πίνακα παραθέτονται οι βασικές πηγές άδηλου εισοδήματος και 

πληρωμών και οι αντίστοιχες ετήσιες μεταβολές για την περίοδο 1960-1992. 

Σ' αυτή τη χρονική περίοδο, οι τουριστικές συναλλαγματικές εισροές 

ακολούθησαν μια θεαματική αυξητική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,7% 

έναντι του συνόλου των εισπράξεων το οποίο μεταβλήθηκε με 14,42%. Η 

αύξηση αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα επιμέρους κονδύλια και 

ειδικώτερα από εκείνων της Ναυτιλίας-Μεταφορών (11,8%) και των 

εμβασμάτων (11,8% επίσης). 

Το 1960 οι εισπράξεις από τον τουρισμό (ταξιδιωτικό συνάλλαγμα) 

ανέρχονταν περίπου σε 50 εκ. δολ. Το ποσό αυτό αναλογούσε σε 18% επί του 

συνόλου καιι υστερούσε πολύ έναντι της Ναυτιλίας και των εμβασμάτων 

(Πίνακας 15). Μέχρι το 1972 τα εμβάσματα κάλυπταν σχεδόν το 1/5 των 

συνολικών άδηλων εισπράξεων. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των 

εμβασμάτων αποδίδεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό μεταναστών εκείνης της 

περιόδου. Στο μέσο της δεκαετίας του '70 ο επαναπατρισμός των Ελλήνων 

Μεταναστών (O.E.C.D Greece, Economic Survey, O.E.C.D Paris 1977) σε 

συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη τουριστική συναλλαγματική εισροή, 

επέφεραν μια ανατροπή στο κατεστημένο που ήθελε τα εμβάσματα να 

κατέχουν την ηγεμονία συμβολής στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δεκαετία του '70 παρόλο τα 

πολιτικοοικονομικά πλήγματα το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα σημείωσε τη 

μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 26%. Μεγαλύτερη κατά 9% 

από την προηγούμενη δεκαετία και συμμετοχή στην αξία του συνόλου των 

πληρωμών με 21%. Τα ναυτιλιακά έσοδα αυξήθηκαν κι αυτά με ρυθμούς της 

τάξης του 21,6% έναντι 14% στην προηγούμενη δεκαετία Αντίθετα τα 

εμβάσματα παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία (διαφορά+2,2%). 

Στην επόμενη δεκαετία η καθίζηση που παρουσιάστηκε στις εισπράξεις από 

τη Ναυτιλία-Μεταφορές και τα εμβάσματα έφεραν το ταξιδιωτικό 

συνάλλαγμα στην πρώτη θέση. Το 1982 ο τουρισμός συμμετείχε κατά το 1/3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Qsw&&**yy^*"*"jr 

;iijaaaf»gBE.,. ., 1 

l-TäUfStot***}" 18,05 19,60 20,40 23,62 28,14 27,15 19,84 16,72 18,96 

2.etmop&t NautÄttK 28,00 29,80 29,17 31,00 29,50 19,74 13,51 11,55 11,56 

3.^0äE*«B* 33,13 34.38 36,30 28,68 20,18 14,70 13,60 13,78 13,75 
4.TÓKO*. 

ΜφώμακΜβρ&κ 3,40 3,30 1,21 3,50 3,72 2,31 2,08 2,36 2,29 
ΒίΚαθορές 

Μνχ&βάββ/ϊ . . . . . 16,52 22,25 26,27 23,54 
ΕΟ.Κ 

0.HmoÌ Aart̂ O« HUpOt- 17.42 47,30 12,92 13,20 18,46 19,58 28,72 29,32 29,9 

Σΰ*<*λθ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

ΓΜΗΡΟΜΕΣ I 

ίΤθβρ&μ&?Τν&&. 28,70 30,30 20,72 20,22 19,74 16,20 25,49 22,23 21,85 
Συνάλλαζα 
aLYm^WÄif Δϊΐμοοβ«- 18,78 20,20 16,97 8,77 9,66 5,29 5,69 5,32 4,89 
3VT<$M*; 
: ÌAepvSfUSOX, 6,11 9,60 20,94 25,51 29,74 54,54 44,50 44,10 43,36 

KäfÄx 

14,05 13,40 15,74 22,54 16,97 9,03 6,69 8,25 7,78 
SJVstìtéc 

rPsfcwitfç 32,37 26,50 25,63 22,95 23,90 14,94 17,69 20,10 22,12 

Σ ύ ν ο λ ο - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

Πηγή:Τρόπβζα Ελλάαος 

επί του συνόλου των εισπράξεων. Το μερίδιο αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό εάν ληφθούν υπόψη οι μεταβιβάσεις από την Ε.Ο.Κ. οι οποίες από 

το 1981 και μετέπειτα ανέτρεψαν τη μέχρι τότε σύνθεση των συνολικών 

άδηλων εισπράξεων. Αν και οι ποσοστιαίες μεταβολές εμφανίζονται θετικές 

η δεκαετία του '80 δεν ενδείκνυται για ευμενή σχόλια προς όλες τις 

κατευθύνσεις δεδομένου ότι οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης μειώθηκαν 

κατά κόρον. Συγκεκριμένα, 5,82% για τον τουρισμό, 0,78% για τη Ναυτιλία 

και 7,12% για τα εμβάσματα Η σημαντική μείωση αντικατοπτρίζει αφ' ενός 

το γενικότερο οικονομικό status που επικρατούσε στο εξωτερικό και 
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εσωτερικό της χώρας και αφ' ετέρου είναι αντανάκλαση των επιδράσεων που 

είχαν μια σειρά από ταραχές κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα όπως η έξαρση 

της τρομοκρατίας, οι ταξιδιωτικές οδηγίες Reagan, η καταστροφή του 

Τσερνομπίλ και ο βομβαρδισμός της Λιβύης. 

Το 1992 το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα από 49,3 εκ. δολ. το 1960, έφθασε 

στο ύψος των 3,3 δισ. δολ. Η Ναυτιλία με τις Μεταφορές προσέγγισαν τα 2 

δια δολ. καιτα εμβάσματα τα 2,4 δισ. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Ισοζύγιο εξωτερικών 

συναλλαγών καταγράφεται μόνο το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα. Η Τράπεζα 

Ελλάδος σε μια προσπάθεια να δώσει την πραγματική εικόνα της συμβολής 

της τουριστικής δραστηριότητας, συμπεριέλαβε στις τουριστικές εισπράξεις 

τα έσοδα που περιλαμβάνονται και σε άλλα κονδύλια του Ισοζυγίου 

πληρωμών, όπως πληρωμές των Tour Operators, των πιστωτικών καρτών 

(καταχωρούνται στο λογαριασμό "Αναλήψεις από καταθέσεις μετατρέψιμες 

σε δρχ.), έσοδα από κρουαζιέρες και θαλαμηγό σκάφη (Μεταφορές) και 

πληρωμές αλλοδαπών προς τους ιδιοκτήτες μη μόνιμων καταλυμάτων 

(Λοιποί Άδηλοι Πόροι). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το αναμορφωμένο τουριστικό 

συνάλλαγμα για την περίοδο 1982-1992. Με τα νέα αυτά στοιχεία τα 

τουριστικά έσοδα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την συμβολή 

τους στην οικονομία της χώρας. Το 1992 το αναμορφωμένο τουριστικό 

συνάλλαγμα ανήλθε σε 6.028 εκ. δολ. καλύπτωντας το 23,4% των συνολικών 

άδηλων εισπράξεων. Αν εξαιρεθούν οι μεταβιβάσεις από την Ε.Ο.Κ. το 

ποσοστό συμμετοχής αυξάνεται σε 46%, ποσοστό που είναι αρκετό για να 

μαρτυρήσει αυτόνομα τη σπουδαιότητα της τουριστικής δραστηριότητας. 

Όσον αφορά το τουριστικό μερίδιο των συνολικών άδηλων πληρωμών, 

αυτό κυμάνθηκε στην περίοδο 1960-92 με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 

14,7%. Το ποσοστό κάλυψης στις συνολικές άδηλες πληρωμές μειώθηκε 

από 28,7% το 1960 σε 21,85% το 1992. Στην ίδια χρονική περίοδο όλες οι 

κατηγορίες άδηλων πληρωμών παρουσίασαν περιορισμένη αύξηση στο 

ποσοστό συμμετοχής. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία τόκοι-μερίσματα-

81 



κέρδη της οποίας η μεγάλη άνοδος οφείλεται κυρίως στην προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

«RÜfilfi 

EÎH 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
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Σκνίπα 

1527 
1176 
1314 
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1834 
2268 
2396 
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2587 
2567 
3268 
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155 
130 
124 
119 
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327 
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395 
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877 
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1481 
1827 
1991 
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151 
181 
165 
124 
139 
182 
269 
289 
361 
412 
512 
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Teüpwwffr 

2120 
1784 
1855 
1974 
2487 
3343 
3706 
3415 
4639 
5017 
6098 

Πηγή.Τράπβζα Ελλά&χ; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχει μια 

σωρεία συγκυριακών παραγόντων που διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό 

την πορεία των εισπράξεων και πληρωμών. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 

είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα εππΌΚία, η εξέλιξη του διαθέσιμου 

εισοδήματος στο εξωτερικό, η ζήτηση για αγορά προϊόντων από ξένες 

χώρες, η απελευθέρωση κινήσεως κεφαλαίων, ελλιπής πληροφόρηση για 

υπηρεσίες κ.ο.κ. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες ενεργούν θετικά ενώ 

άλλοι αρνητικά Το γεγονός όμως είναι, ότι παρουσιάζεται ένα συνεχές 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών το οποίο ωστόσο κινείται σε 

χαμηλότερα επίπεδα ano εκείνο του εμπορικού ελλείματος, με επακόλουθο 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας να είναι σταθερά 

ελλειματικό. 

Η σημασία του τουρισμού από συναλλαγματικής απόψεως γίνεται 

εντονότερη όταν μελετάται σε σχέση με το εμπορικό ισοζύγιο.Αυτός ο 
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τομέας θεωρείται ως ένα απο τα βασικότερα προβλήματα της Ελληνικής 

Οικονομίας και ειδικώτερα το σκέλος των εξαγωγών. Από μα καθολική 

επισκόπηση του πίνακα (17) είναι εμφανές ότι τα τουριστικά έσοδα 

αποτελούν τον κορμό του συνόλου των εξαγωγών. 

Στην περίοδο 1960-1990 η συμμετοχή της αί,ίας του ταξιδιωτικού 

συναλλάγματος στο σύνολο των εξαγωγών ήταν κατά μέσο όρο 35,5%. Η 

συμμετοχή για κάθε δεκαετία αποκτά τη μεγαλύτερη τιμή της στη δεκαετία 

του 70 με 50,2% και τη μικρότερη στη δεκαετία του '60 με 39%. Σ αυτές τις 

δύο δεκαετίες η ανοδική πορεία των τουριστικών εσόδων ανατράπηκε 

ελάχιστες φορές. Οι αναστροφές προήλθαν κυρίως από πολιτικές αστάθειες 

που επικράτησαν κατά περιόδους στην Ελλάδα όπως το πραξικόπημα της 

χούντας στη δεκαετία του '60, και η πτώση της 7ετούς δικτατορίας που 

συνοδεύτηκε από την εισβολή των Τούρκων στο νησί της Κύπρου. 

Εντυπωσιακή μπορεί να χαρακτηρισθεί η συμβολή των τουριστικών εσόδων 

το 1992 η οποία ανήλθε σε 54% επί του συνόλου των εξαγωγών. Εάν ληφθεί 

υπ' όψιν το αναμορφωμένο τουριστικό συνάλλαγμα, το 1992, μπορεί να 

θεωρηθεί χρονιά ορόσημο δεδομένου ότι οι τουριστικές εισπράξεις κάλυψαν 

για πρώτη φορά σε αξία τις εξαγωγές της χώρας, θα πρέπει όμως να 

αναγνωρισθεί και το συναλλαγματικό κόστος του τουρισμού το οποίο 

αντισταθμίζει ως ένα βαθμό τη θετική επίδραση του τουρισμού στο ισοζύγιο 

πληρωμών. Δηλαδή η εξαγωγή συναλλάγματος που απαιτείται για να 

ικανοποιηθεί η εγχώρια ζήτηση των αλλοδαπών τουριστών. 

Όσον αφορά τις τάσεις, ο δείκτης των τουριστικών εσόδων 

(τρέχουσες τιμές, 1960=100) ανήλθε σε 6.630 μονάδες το 1992 ενώ ο 

αντίστοιχος των εξαγωγών σε 2.881 μονάδες. Εξετάζοντας τους δείκτες για 

τη δεκαετία του 1980 (σε σταθερές τιμές 1990) παρατηρείται μια σχετική 

στασιμότητα στα έσοδα αλλά και στις εξαγωγές. Στις εξαγωγές η 

τελμάτωση, ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και οφείλεται 

ενδεχομένως στη μικρή ζήτηση που παρουσιάζουν τα ελληνικά προϊόντα και 

οι υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές. Άλλωστε στη δεκαετία του '80, η ισχνή 

μέση ετήσια αύξηση (0,8% σε σταθερές τιμές 1990) του ταξιδιωτικού 
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συναλλάγματος αποτελεί τμήμα της γενικότερης απώλειας του 

μεριδίου εξαγωγών που υπέστη η Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά. 

Μια πιο συνολική εικόνα για τη συμβολή του τουρισμού στο Εμπορικό 

Ισοζύγιο δίνεται από τον Πίνακα (18). Εάν οι δαπάνες των Ελλήνων πολιτών 

που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως τουρίστες αφαιρεθούν από τις 

ταξιδιωτικές εισπράξεις η καθαρή επίδραση του τουρισμού στο εμπορικό 

ισοζύγιο παραμένει ευνοϊκή. Το 1992 οι δαπάνες για τον τουρισμό ανήλθαν 

σε 1186 εκ. δολ. ενώ οι εισπράξεις σε 3268,4 εκ. δολ. Η διαφορά τους κάλυψε 

το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο κατά 12,16%. Η συμμετοχή είναι ακόμα 

μεγαλύτερη εάν από τις τουριστικές δαπάνες αφαιρεθούν εκείνες που 

εκπροσωπούν τις σπουδές και την ιατρική περίθαλψη. Σε μια τέτοια 

περίπτωση η τουριστική συναλλαγματική εισροή προσεγγίζει το 1/3 του 

συνόλου του εμπορικού ελλείματος. 

Στον πίνακα (19) πραγματοποιείται μια σύγκριση της Ελλάδας μ' ένα 

αριθμό επιλεγμένων κρατών. Από ότι φαίνεται βρίσκεται σε ευνοϊκότερη 

θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που προσφέρουν τουριστικό προϊόν. 

Η στήλη (12) παρουσιάζει το δείκτη που εκφράζει το λόγο της ποσοστιαίας 

συμβολής των τουριστικών εισπράξεων και δαπανών στις εξαγωγές και 

εισαγωγές αντίστοιχα Όσο μεγαλύτερος εμφανίζεται ο δείκτης τόσο 

μεγαλύτερο είναι το ώφελος που αποκομίζει η χώρα από τον τουρισμό για τη 

βελτίωση του εμπορικού της ισοζυγίου. Η Βρετανία εμφανίζει το 

χαμηλώτερο δείκτη με 73,74 (αρνητικό τουριστικό ισοζύγιο) και η Ελλάδα το 

μεγαλύτερο με 813,32. 

Στον παραπάνω δείκτη δεν περιλαμβάνεται η εκροή συναλλάγματος 

που καθίσταται αναγκαία για την κάλυψη της ζήτησης του τουρισμού για 

εγχώρια καταναλωτικά αγαθά Σύμφωνα με μελέτες^ που έχουν διεξαχθεί 

από το Κ.Ε.Π.Ε και τον Ε.Ο.Τ (1992) η τουριστική δαπάνη ως ποσοστό 

εισαγωγών που αντιστοιχεί στη συναλλαγματική εισροή ανέρχεται στο 6,7%. 

Δηλαδή, το 1992, για τα 6.012 εκ. δολ. τουριστικού συναλλάγματος που 

2 Βλέπε τουριστική αγορά 
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εισπράχθηκε χρειάστηκε να δαπανηθούν 1.440 εκατ. σε εισαγωγές 

(εισαγωγές χ 6,7%) προς ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης των τουριστών. 

Το ποσό αυτό δεν θεωρείται μεγάλο εάν συγκριθεί με το ποσοστό που 

αντιστοιχεί σε άλλους σημαντικούς εξαγωγικούς κλάδους όπως χημικά 

προϊόντα (33,4%), τρόφιμα-πστά(13,4%) και μεταλλικά προϊόντα (18,1%). 

Εκτός της παραπάνω υπεροχής στα ποσοστά έμμεσης εισαγωγής, ο 

τουρισμός υπερέχει και έναντι των κυριότερων εξαγωγικών κλάδων. 

Αποτελεί τον ηγεγικό εξαγωγικό τομέα (Πίνακας 20) της Ελληνικής 

οικονομίας έχοντας υποσκελίσει για πρώτη φορά το 1992 και εκείνο των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Η υπεροχή απέναντι σε δύο 

παραδοσιακούς εξαγωγικούς φορείς όπως η ελληνική βιοτεχνία και 

βιομηχανία οφείλεται αφ' ενός στην ανοδική πορεία του τουρισμού και αφ' 

ετέρου στη μείωση των εξαγωγών αυτών των δύο κλάδων. Προφανώς η 

μείωση εντάσσεται στα πλαίσια μιας γενικότερης πτώσης του συνόλου των 

εξαγωγών (-15,4%) της χώρας. Βέβαια, θα έλεγε κανείς, πως αυτή η υπεροχή 

του τουρισμού, δεν αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για την ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας και ίσως κανείς δεν θα επεδίωκε τη μονοκαλιέργεια του 

τουρισμού σε βάρος άλλων παραγωγικών με ενδεχόμενη συνέπεια, 

μακροχρόνια, να μετατραπεί η Ελλάδα σε τουριστικό θέρετρο. 

Ακόμη πιο σπουδαία εμφανίζεται η συμβολή του τουρισμού στην 

ανάπτυξη αν εστιαστεί το ενδιαφέρον στη συμμετοχή του στο ΑΕ.Π και πολύ 

περισσότερο όταν συγκριθεί με τους υπόλοοτους εξαγωγικούς κλάδους. 

Είναι εμφανές ότι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος παρουσιάζει μια επίμονη 

αύξηση στη συμμετοχή στο ΑΕ.Π της Ελλάδας είναι ο τουριστικός (Πίνακας 

20). Το 1960 η συμβολή του τουρισμού μόλις ξεπερνούσε το 1,4$. Το 1992 το 

ποσοστό αυτό διευρύνθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες ενώ οι 

περισσότεροι εξαγωγικοί κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Στην περίοδο 1960-92 
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το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα συμμετείχε στην αύξηση του Α. Ε. Π με 

μέσο ετήσιο ποσοστό 3,94%. Στην ίδια περίοδο τα βιοτεχνικά και 

βιομηχανικά προϊόντα συνέβαλαν με 3,59%. Η διαφορά τους στη συμβολή, 

ερμηνεύεται (σε τρέχουσες τιμές του 1992) με 52 δια δρχ. 'Οπως 

απεικονίζεται στον πίνακα , μέχρι και τη δεκαετία του '80 ο τουρισμός 

υπερίσχυε του τομέα της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Ωστόσο, η επόμενη 

δεκαετία όσον αφορά τη συμβολή στο Α.Ε.Π διαγράφεται να ανήκει 

ολοκληρωτικά στον τουριστικό κλάδο. 

Συγκριτικά με άλλες χώρες που προσφέρουν παρόμοιο τουριστικό 

προϊόν και θεωρούνται κατ' εξοχήν συναγωνιστές, η Ελλάδα υπερέχει στην 

ποσοστιαία συμμέτοχη των εσόδων στο Α.Ε.Π. Η μέση ετήσια συμβολή για 

την περίοδο 1980-90, στο σύνολο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α προσεγγίζει το 1%, 

ποσοστό πολύ χαμηλότερο απ' αυτό της Ελλάδας το οποίο ανέρχεται σε 

5,2%. Αν το Α.Ε.Π θεωρείται ως μέτρο οικονομικού πλούτου μιας χώρας τότε 

είναι επόμενο η 
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4,3 
3,3 
2,3 
4,7 
0,6 
1.7 
1 

^ w ^ v ^ i Ä ^ f e , 
1961 1982 1963 1964 1965 1968 

5,1 5,5 5,1 5,5 5,9 6,3 
3,6 3,9 4,4 5 4,9 5,2 
2,2 2.4 2,5 2,5 2 1,6 
4,3 3,8 4,1 5 5,5 5,3 
0,7 0,7 0,8 1,1 2.1 1,6 
1,7 1,8 1,9 2 1,9 1,8 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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1967 1966 1969 1990 1991 

7,2 6,9 6,3 7 7,1 
5,1 4,8 4,3 3,8 4,8 
1,6 1,5 1,4 1,8 1,7 
5,8 5,8 5,8 6 4,7 
2,2 3,3 3,2 3 
1,8 1.8 1,9 1,9 1,9 
1 1 1,1 1,2 1,2 

Λ , / A 

'"/S-'Ai 

80-90 

5,92 
4,39 
1,98 
5,10 
1,75 
1,67 
0,97 

* Αναμορφωμένο τουριστικό συνάλλαγμα 

Πηγές: Δκίφορηικές εκδόσβςτου O.EC.D. Tourism Policy and International Tourism A 

Τράπεζα Ελλάδος. 

ευημερία της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας να 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τηντουριστική ανάπτυξη. 
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Οπωσδήποτε η γεωργία και η βιομηχανία στην περίπτωση της 

Ελλάδας έχουν πού υψηλότερη συμμετοχή στο Α.Ε.Π (το 1992 12%και28,8% 

αντίστοιχα) από ότι οι τουριστικές δραστηριότητες. Ωστόσο ο ρόλος του 

τουρισμού στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης είναι ζωτικής 

σημασίας και γι' αυτό δε θα πρέπει να υποτιμηθεί. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ' 

όψη η χαμηλή οριακή παραγωγικότητα που χαρακτηρίζει την γεωργία 

καθώς και ο υψηλός βαθμός ευαισθησίας της στις καιρικές συνθήκες. 

Επιπλέον η οικονομία της Ελλάδας δεν χαρακτηρίζεται ως εντάσεως 

κεφαλαίου. Υπάρχουν οι ικανότητες για την παραγωγή αγαθών κεφαλαίου 

αλλά χρειάζεται χρόνος για μία τέτοιου είδους μετάβαση η οποία μπορεί 

να αποβεί οδυνηρή - τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- για τους εθνικούς 

λογαριασμούς της χώρας. Ano την άλλη πλευρά, στον τριτογενή τομέα, το 

τουριστικό προϊόν είναι δύσκολο να χαλιναγωγηθεί και να στερεοτυπωθεί 

ή εν πάσει περιπτώσει να ενταχθεί στους μηχανισμούς μίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας. Η δυσκολία κατά ένα μεγάλο ποσοστό 

προέρχεται απο την υφιστάμενη δυναμική ενσωμάτοση του ανθρώπινου · 

παράγοντα και πιο συγκεκριμένα απο την ύπαρξη όλων εκείνων των' 

υλικών και πνευματικών γνωστικών στοιχείων που δομούν τον πολιτισμό 

μιας χώρας. Τα στοιχεία αυτά όπως η εκπαίδευση, η αγωγή, η καλαισθησία 

αποτυπώνονται ακούσια στο τελικό τουριστικό προϊόν και το 

διαμορφώνουν συχνά κατά τρόπο που να μήν προσεγγίζουν (η το 

αντίθετο) το στερεότυπο τουριστικού προϊόντος που συνοδεύει τον 

καταναλωτή και ειδικώτερα τον αλλοδαπό τουρίστα. Απο οικονομική 

άποψη ένα ακόμη θετικό στοιχείο της τουριστικής βιομηχανίας είναι ότι 

οι αλλοδαποί τουρίστες κατά την εγχώρια κατανάλωση τους 

καταβάλλουν τους κρατικούς έμμεσους φόρους, γεγονός που δεν 

συμβαίνει με άλλα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή. Επιπρόσθετα 

,η συνεισφορά των τουριστικών εισπράξεων στα συναλλαγματικά διαθέσιμα 

είναι μεγάλη (1992, συν. διαθ: 5,56 δισ. δολ.). Με τη σωστή χρήση των 

εσόδων, μπορεί να καλυφθεί ένα σημαντικό τμήμα της χρηματοδότησης 
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επενδύσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας οι οποίοι όμως θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αυτοσυντηρηθούν ακόμη και χωρίς την ύπαρξη τους. 

Η βαρύνουσα σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομική 

δραστηριότητα πιστοποιείται περαιτέρω και με τις έμμεσες επιδράσεις του 

στοντομέα της απασχόλησης. Είναι αρκετά δύσκολο να κατασκευασθεί ένας 

αξιόπιστος δείκτης συμβολής του τουρισμού στην απασχόληση. Πρώτον, 

διότι όπως έχει προαναφερθεί στο τουριστικό κύκλωμα εμπλέκεται μια 

πληθώρα επιχειρήσεων και κατά δεύτερον η υπάρχουσα τουριστική 

υποδομή και ανωδομή εξυπηρετεί παράλληλα και την εγχώρια τουριστική 

ζήτηση. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες3 η άμεση και έμμεση ενασχόληση με 

τον τουρισμό αυξήθηκε στην περίοδο 1961-1971 κατά 59.679 άτομα και κατά 

88.460 άτομα στην περίοδο 1971-1981. Σε σύγκριση με το σύνολο του 

εργατικού δυναμικού οι παραπάνω αυξήσεις αντιστοιχούν σε 6,1% και σε 

10,5%. Το 1982 σύμφωνα με την Ε.Σ.γ.Ε (Ερευνα Εργατικού Δυναμικού, 

Αθήνα 1983) οι απασχολούμενοι σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες 

συσχετιζόμενες με τον τουρισμό ανέρχονταν σε 523 χιλιάδες. Δηλαδή 15% 

του συνόλου του ενεργού δυναμικού. Την ίδια χρονιά τα ανάλογα ποσοστά 

της Ισπανίας και Πορτογαλίας ήταν 12% και 20% αντίστοιχα ενώ της π-αλίας 

ανέρχονταν στο υψηλό ποσοστό της τάξης του 19,6% του ενεργού της 

δυναμικού. Το 1988 η απασχόληση στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα 

αυξήθηκε σε 335 χιλιάδες (120.000 έμμεση απασχόληση). Αριθμός που 

αναλογεί στο 7,2 της συνολικής απασχόλησης ή σ* έναν ano τους 

δεκατέσερεις εργαζόμενους. Το 1992 η απασχόληση στον τομέα (άμεση ή 

έμμεση με βάση την περίοδο αιχμής) ήταν 10,6% επί του συνόλου. Ποσοστό 

πολύ υψηλότερο από το μέσο ποσοστό των απασχολούμενων παγκοσμίως 

(6,2%). 

Το αδύνατο σημείο του τουρισμού στον τομέα της απασχόλησης θα 

μπορούσε να θεωρηθεί η ύπαρξη υψηλής εποχικότητας με επακόλουθο η 

θετική του επίδραση να μην εξαπλώνεται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ο 

3 βλ.ενότητα .Lila's Leontidou στο βιβλίο των Allan M.Williams andGarerth Shaw, 
Tousm and Economic Development, Western European Experiences, Second Edition, 
Belhaven Press 
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* Μόνο τομέας ξενοδαχεία-εστίαση 
" 'Εχουν συνυπολογισθώ 54,000 έμμεσα απασχολούμενοι 

Πηγή: EUROSTAT 

πίνακας (21) δίνει ένα τμήμα αυτής της επίδρασης αναορερόμενος στις 

χώρεςτηςΕ.Ο.Κγιατοέτος 1988. 

Τέλος θα πρέπει να γίνει και αναορορά στην πολιτικοκοινωνική 

σπουδαιότητα του τουρισμού. Η πολιτική σημασία έγκειται στην ανάπτυξη 

του τουρισμού σε ακριτικές περιοχές συμβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο στη 

διασφάλιση των συνόρων. Η κοινωνική σημασία απο την άλλη συνίσταται 

στην επαφή ανθρώπων από διαορορετικές χώρες προωθώντας την ιδέα της 

ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. 

Συνοψίζοντας και σύμορωνα με τα παραπάνω, εύκολα μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο τουρισμός είναι ένας νευραλγικός τομέας της 

ελληνικής οικονομίας και συνάμα αποτελεί ζωτικής σημασίας ένζυμο για τη 

μελλοντική ανάπτυξη της. Λειτουργεί ως ένας δυναμικός συναλλαγματικός 

εισφορέας και ως γεννήτρια εισοδήματος και απασχόλησης. 

92 



3.2 Επισκόπηση της Τουρκτπκής Ζήτησης 

Η Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει καθιερωθεί στις πρώτες 

Θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης των δημοφιλέστερων τουριστικών 

προορισμών. Το Θαυμάσιο κλίμα της, τα ιστορικά και πολιτιστικά της 

Θέλγητρα, το σπανιότατο σε αριθμό και ποικιλία νησιωτικό σύμπλεγμα σε 

συνάρτηση με το "απέραντο" μήκος ακτών της (12.968 χιλ. έναντι 5.000 χιλ. 

περίπου της Ισπανίας και της Πορτογαλίας συναπαρτίζουν το κύριο μέρος 

του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποτελούν μια ιδανική πρώτη ύλη για να προσκομίσουν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα στην Ελλάδα έναντι άλλων χωρών στη διεθνή τουριστική 

αγορά. Άλλωστε αυτή η πρώτη ύλη παρακίνησε αρχικά τους αλλοδαπούς να 

επισκεφθούν την Ελλάδα και συγκεκριμένα την περίοδο της δεκαετίας του 

'60 και '70 όπου μεσουρανούσε ο τουρισμός του ήλιου και της θάλασσας. 

Πράγματι, όσον αφορά τις αφίξεις και όπως προκύπτει από τον πίνακα 

(22), οι δεκαετίες του 1960 και 1970 συνιστούν για την Ελλάδα τη "χρυσή 

εποχή" του τουρισμού. Ενώ η διεθνή και ευρωπαϊκή μέση ετήσια ποσοστιαία 

αύξηση κυμάνθηκε περίπου στα ίδια μονοψήφια αριθμητικά επίπεδα, η 

αντίστοιχη της ελληνικής, γιατη δεκαετία του '70 ξεπέρασε στο τριπλάσιο τη 

διεθνή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

ΜΕΣή ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΦΙΞΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
60-70 
70-80 
80-90 
60-92 
90-92 

ΕΛΛΑΔΑ 
13,59 
19,19 
4,23 
7,81 
0,49 

ΕΥΡΟΠΗ 
7,28 
6,67 
3,67 
5,70 
2,1 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
8,70 
6,00 
4,50 
6,28 
4,63 

Πηγές: W.T.O. ,δ«άφορ*ςεκδόοβς ΕΧΥ.Ε. neu ΕΟ.Τ 

Ωστόσο οι ανοδικοί ρυθμοί των τουριστικών ρευμάτων, όπως άλλωστε 

και των αντίστοιχων διεθνών, αναστράφηκαν αρκετές φορές. Οι λόγοι 

τοποθετούνται κυρίως στο πεδίο των οικονομικών και πολιτικών 
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ανακατατάξεων που επικράτησαν κατά καιρούς τόσο στον Ελληνικό όσο και 

στο διεθνή χώρο. 

Στην ενδεικτική σήμανση που ακολουθεί παρατίθονται οι χρονολογίες 

και τα γεγονότα που ανέτρεψαν την ανοδική πορεία της τουριστικής κίνησης 

προς την Ελλάδα 

• 1964: Εσωτερική πολιτική αστάθεια και επικράτηση πολεμικής 

ατμόσφαιρας λόγω της Τουρκικής απειλής για εισβολή στην Κύπρο. 

Αύξηση των αφίξεων μόνο κατά 2,9% έναντι 26% του προηγούμενου 

έτους. Μεγαλύτερη επίδραση σε μέγεθος και διάρκεια στα έσοδα και 

στην κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη. 

• 1967: Coop α" etat. Αρχίζει η επταετής περίοδος της δικτατορίας. Το 

ίδιο έτος διεξάγεται ο πόλεμος των *έξη ημερών" στη Ν Α Μεσόγειο. 

Οι αφίξεις για πρώτη φορά παρουσίασαν μείωση για δυο συναπτά έτη, 

(-12% το 1967 και -4,5% το 1968). Μεγαλύτερη σε μέγεθος και σε 

διάρκεια η πτώση στα έσοδα και στη δαπάνη. 

• 1974: Ισχυρότατο πλήγμα δέχεται ο ελληνικός τουρισμός. Τη 

μεγαλύτερη στην ιστορία του* λόγω των πολιτικών αναταραχών 

(πτώση δικτατορίας) της διεθνούς οικονομικής κρίσης (1973 

ενεργειακή κρίση) και της τουρκικής εισβολής στο νησί της Κύπρου το 

1974. Η πτώση στις αφίξεις ανήλθε σε 32% και 22% στις εισπράξεις. 

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η δαπάνη διατηρήθηκε σε 

ικανοποιητικά επίπεδα με τις επιπτώσεις να γίνονται εμφανείς με 

χρονική υστέρηση δύο ετών. 

• 1979: Δεύτερη ενεργειακή κρίση. Η εισροή τουριστικού ρεύματος 

σημειώνει μείωση της τάξης του 9%. Άμεση συνέπεια και στις 

εισπράξεις με μεγαλύτερη διάρκεια στη δαπάνη. 

• 1982-83:0 πόλεμος στα νησιά Φόκλαντ (1982), οι προεδρικές εκλογές 

των Η.Π.Α, η διεθνής οικονομική ύφεση, αλλά και οι περιορισμοί που 

επιβλήθησαν στην εκροή τουριστικού συναλλάγματος στη Γαλλία και 
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• Γιουγκοσλαβία συνετέλεσαν ώστε να μειωθεί ο αριθμός των 

αφικνούμενων τουριστών. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση στα έσοδα και 

στη δαπάνη. 

• 1985-86: Εκτεταμένη τρομοκρατική δραστηριότητα στον Ευρωπαϊκό 

χώρο με θύματα τουρίστες. Οι οδηγίες Reagan, η πυρηνική 

καταστροφή στο Τσερνομπίλ και ο βομβαρδισμός της Λιβύης, 

έβλαψαν τον τουρισμό με συνέπεια τους χαμηλούς ρυθμούς αύξησης 

στις αφίξεις. Τα έσοδα και η κατά κεφαλή δαπάνη ευνοήθηκαν από τη 

διεθνή οικονομική ανάκαμψη. 

• 1988-89: Αρχή διεθνούς οικονομικής ύφεσης, η Ένωση Δυτικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και οι αναταραχές στο εσωτερικό της Ρωσίας 

δημιούργησαν κλίμα αναφάλειας με τις επιπτώσεις να είναι 

εμφανέστερες στα έσοδα και στη δαπάνη. 

• 1990-92: Ο πόλεμος στον Κόλπο του Περσικού και ο εμφύλιος στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση 

επηρέασαν αρνητικά τον ελληνικό τουρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν οι 

αφίξεις μετά από μία δεκαετία να παρουσιάσουν μείωση μεγαλύτερη 

από 11%. 

Τα προαναφερθέντα γεγονότα και επιπτώσεις τους αλλά και η 

γενικότερη εικόνα που δίνουν τα στατιστικά στοιχεία βοηθούν στην εξαγωγή 

ορισμένων συμπερασμάτων. 

1. Ο κυριότερος ίσως παράγοντας που προσδιορίζει τη δυνατότητα της 

Ελλάδας να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στις αφίξεις, 

είναι η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της αλλά και στο 

γεωγραφικό περίγυρο της. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

η "πολιτική κατάσταση" ή το τρέχων "καθεστώς" σε έναν τουριστικό 

προορισμό είναι ή δεν είναι αποδεκτά από τους αλλοδαπούς 

τουρίστες. Προφανώς η έλλειψη ασφάλειας, οι αναταραχές και οι 

δραστηρίστες βίας και πολέμου, εύκολα μπορούν να ωθήσουν τους 

τουρίστες προς άλλους προορισμούς. 
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2. Τα συνολικοποιημένα στατιστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι σε 

περιόδους οικονομικών κρίσεων οι αφίξεις δεν επηρεάζονται το ίδιο 

με τις εισπράξεις και τη δαπάνη. Οι αφίξεις φαίνονται να είναι 

περισσότερο ευάλωτες απέναντι στα πολιτικοοικονομικά γεγονότα 

Αντίθετα οι εισπράξεις και η κατά κεφαλή δαπάνη δείχνουν ότι 

επηρεάζονται και με μεγαλύτερη χρονική έκταση περισσότερο από τις 

οικονομικές κρίσεις. 

Σ' αυτά τα συμπεράσματα δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός 

του αδυσώπητου ανταγωνισμού των τουρ οπεράτορς (πόλεμος τιμών) που 

ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο 

ανταγωνισμός αυτός και σε περιόδους κρίσης βοήθησε στη διατήρηση της 

τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα τουλάχιστον σε ποσοτικό επίπεδο 

(αφίξεις). 

Κανείς δεν θα περίμενε πριν 40 χρόνια ότι από το 1953 μέχρι το 1992 οι 

ξένοι που θα επισκέπτονταν την Ελλάδα θά ήταν εκατονταπλάσιοι σε αριθμό 

και ότι θα αναλογούσε σήμερα ένας τουρίστας για κάθε έλληνα κάτοικο. Σ' 

αυτή τη μεγέθυνση του τουριστικού ρεύματος σπουδαίο ρόλο έπαιξε η 

γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. 

Καθότι Ευρωπαϊκή χώρα -αν και μακριά από το τουριστικό τρίγωνο 

Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας- η Ελλάδα ευνοήθηκε και συνεχίζει να 

ευνοείται δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι ο βασικότερος τουριστικός δότης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Το ίδιο φαινόμενο αλλά ακόμη σε μεγαλύτερη έκταση 

παρατηρείται και σε ελληνικό επίπεδο. Ο πίνακας (24) δείχνει ότι η Γηραιά 

Ήπειρος είναι η κυριότερη πηγή τουριστών με μεγάλες διαφορές από τις 

υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές. Οι διαφορές στη συμμετοχή στο σύνολο 

των αφικνούμενων τουριστών είναι τόσο μεγάλες ώστε να μην ενδείκνυνται 

νια συγκρίσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ρυθμοί της Ευρωπαϊκής 

συμμετοχής στο σύνολο των ελληνικών τουριστικών αφίξεων 

παρουσιάζονται διαχρονικά αυξητικοί. Αντίθετα για τις υπόλοιπες 

γεωγραφικές περιοχές παρατηρείται μια τελμάτωση στους ρυθμούς ή και 

μείωση όπως στην περίπτωση της Αμερικής. 
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Κατά τη διάρκεια 1982-92 οι Ευρωπαίοι τουρίστες αναλογούσαν κατά 

μέσο όρο σε 82,2% επί του συνόλου των αφίξεων. Μεγάλο μερίδιο ανήκει 

στους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ο.Κ. Από το 1988 όταν η Ελλάδα 

εντάχθηκε ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, η Ε.Ο.Κ κατέχει 

κατά μέσο όρο το 74,5% του συνόλου των Ευρωπαίων τουριστών. Το 

αποκορύφωμα των Ευρωπαϊκών τουριστικών ρευμάτων επήλθε το 1991 όπου 

το 90% από το σύνολο προέρχονταν από τις χώρες της Ευρώπης. Το μεγάλο 

ποσοστό συμμετοχής στο εν λόγω έτος, οφείλεται αφ' ενός στις υφιστάμενες 

αυξητικές τάσεις και αφ' ετέρου στη γενικότερη πτώση που παρουσιάστηκε 

από τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές λόγω της κρίσης του Περσικού. 

Απ' ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία η κρίση επηρέασε λιγότερο τον 

Ευρωπαϊκό τουριστικό πληθυσμό από εκείνο των υπόλοιπων περιοχών. Το 

ποσοστό μείωσης γι' αυτές τις περιοχές ανήλθε σε 28% έναντι 11% του 

συνόλου των αφίξεων. Η μεγάλη ποσοστιαία μείωση αντανακλά ως ένα 

σημείο την απόσταση της Ελλάδας από τις υπόλοιπες περιοχές, η οποία 

εμποδίζει την αμεσότερη πληροφόρηση για το γίγνεσθαι του χώρου όπου 

διεξάγεται η κρίση. 

Είναι εύκολο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η Ευρώπη είναι ο κύριος 

διαμορφωτής του συνόλου των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα Ωστόσο 

δε θα πρέπει να παραληφθεί ο παράγοντας της Αμερικής όπου μαζί με τις 

κρουαζιέρες συνθέτουν έναν ποιοτικό δείκτη για το τουριστικό επίπεδο της 

Ελλάδας. Αυτές οι δυο κατηγορίες τουριστών μέχρι το 1973 συμμετείχαν 

κατά μέσο όρο στο 1/3 του συνόλου των αφίξεων. Από το 1974, τα 

αλλεπάληλα πλήγματα που δέχθηκε η ειρήνη στην περιοχή της Ν.Α. 

Μεσογείου σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά περιόδους επέφεραν σημαντική κάμψη στην 

προσέλευση τουριστών ιδιαίτερα από την Αμερική. Χαρακτηριστικό δε είναι, 

ότι το 1992 η Αμερική με τις κρουαζιέρες αντιπροσώπευαν μόνο το 9% του 

συνόλου της τουριστικής κίνησης όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 1970 

ανέρχονταν σε 35%. Η πτώση στις κρουαζιέρες ενδεχομένως να προέρχεται 
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και από τις αλλαγές στα πρότυπα αναψυχής που συνετέλεσαν στη 

δημιουργία μιας συμβατικής αντίληψης (τουρισμός=ταξίδι) για τον τουρισμό 

με κρουαζιέρες. 

Ο πίνακας {26 ) παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των προτιμήσεων 

των τουριστών στο μεταφορικό μέσο για την προσέλευση τους στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία στην περίοδο 1961-1992, επισκέφθηκαν την Ελλάδα 

περίπου 137 εκατ. τουρίστες. Από αυτούς μόνο το 7,5% ταξίδεψε με 

κρουαζιέρες. Οι υπόλοιποι μετακινήθηκαν με αεροπλάνο (63,2%), οδικώς 

(15,3%), σιδηροδρομικώς (31,2%) και μέσω θαλάσσης (19,8%). Είναι 

προφανές ότι το αεροπλάνο δεσπόζει έναντι των άλλων μεταφορικών μέσων. 

Η κυριαρχία του δεν οφείλεται μόνο στη δυνατότητα αύξησης του χρόνου 

παραμονής των τουριστών αλλά και στην ύπαρξη χαμηλού επιπέδου 

υποδομής, στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Η Ελλάδα 

περιλαμβάνεται στο 20% του Κοινοτικού χώρου που το οδικό της δίκτυο δεν 

πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές*. Επιπλέον το μήκος του οδικού 

δικτύου είναι μικρότερο ακόμα και από χώρες που είναι μικρότερες σε 

έκταση από την Ελλάδα όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ιρλανδία 

Αντίθετα με την επικυριαρχία του αεροπλάνου στην Ελλάδα, στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το αυτοκίνητο θεωρείται ως το δανικότερο 

μέσο μετακίνησης για τουρισμό. Στην Ισπανία το αυτοκίνητο συμμετέχει στο 

61% του συνόλου των αφίξεων και στη Γαλλία στο 74% (National and 

Intranational Tourism Statistics 1974-1985 O.E.C.D 1989). Παρόμοια 

κατάσταση επικρατεί και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας. Η 

αναλογία είναι 249 km ανά 1.000.000 κατοίκους. Πολύ χαμηλότερο από τις 

υπόλοιπες χώρες της Ε.Ο.Κ. 

Παράλληλα με τη χαμηλή ποιότητα και ποσότητα του οδικού και 

σιδηροδρομικού δικτύου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική θέση 

της Ελλάδας η οποία δεν ευνοεί την άμεση προσπέλαση των τουριστών, 

καθότι η χώρα απέχει αρκετά από τον "ευρωπαϊκό πυρήνα" που συγκροτείται 

* Eupope 2000, Outlook for the development of the community's Territory, EEC, 1991. 
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από πλούσιους τουριστικούς δότες. Επίσης ο νησιώτικος χαρακτήρας της 

Ελλάδας (συχνά επιλέγονται νησιά ως προορισμοί) εμποδίζει τη μεταχείριση 

από πλευράς τουριστών του χερσαίου δικτύου της χώρας. Οι δυο 

προαναφερθέντες λόγοι καθώς και η χαμηλή ποιοτική και ποσοτική στάθμη 

υποδομής αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τη διαχρονική 

εδραίωση του αεροπλάνου. Υπήρξαν όμως και εξωγενείς παράγοντες όπως 

η σταδιακή απελευθέρωση των αερομεταφορών (ξεκίνησε το 1979 από τις 

Η.Π.Α) που μείωσε τα αεροπορικά ναύλα και οι προσφορές των tour 

operatore για "πακέτα διακοπών" τα οποία ξεκίνησαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 70 και ενσωμάτωναν την αεροπορική μετάβαση των 

τουριστών στον προορισμό. Το αποτέλεσμα ήταν οι πτήσεις charter προς την 

Ελλάδα να αποσπούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο στο σύνολο της 

τουριστικής κίνησης όσο και στο σύνολο αερομεταφορών. 

Στη δεκαετία 1981-1991 οι πτήσεις charters τριπλασιάστηκαν και 

έφθασαν στο σημείο να αντιπροσωπεύουν το 77% (1991) της συνολικής 

αεροπορικής μετακίνησης και το 53% του συνόλου των αφίξεων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 1990 το 92% των τουριστών από τη 

Βρετανία αφίχθηκε με πτήσεις charter. Ακολουθούν οι Αυστριακοί με 69%, οι 

Ολλανδοί με 63%, οι Γάλλοι με 58,4% και οι Γερμανοί με 57,1%. 

Οι παραπάνω χώρες μαζί με τις Η.Π.Α συνθέτουν το μείζον τμήμα των 

συνολικών αφίξεων στην Ελλάδα Παρόλη την απόσταση που υπάρχει από 

αυτές τις χώρες η διαχρονική συμβολή τους στη διαμόρφωση της 

τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί αμέριστη. 

Επιπλέον το κυρίως τμήμα της παρούσης μελέτης αφορά την 

τουριστική ζήτηση που προέρχεται από αυτές τις χώρες και επομένως το 

υποσύνολο αυτών των κρατών χρήζει ιδιαίτερης μνείας. 

3.3 Οι Κυριότερες Τουριστικές Αγορές 

Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα (25) εύκολα συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι οι 6 προαναφερθείσες Ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τις Ην. 
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Πολιτείες μπορεί να εκληφθούν ως οι παραδοσιακοί τουριστικοί πελάτες της 

Ελλάδας. Η συμμετοχή τους στην περίοδο 1960-1992 υπερέβαινε το Va των 

ολικών αφίξεων. Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος 1977-81 με ελάχιστη 

συμμετοχή στο σύνολο της τάξης του 44,7%. 

Το 1992 οι χώρες αυτές αντιπροσώπευαν το 66,4% της συνολικής 

τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα Ιδιαίτερα αυξημένα παρουσιάζονται 

τα μερίδια της Γερμανίας και Μ. Βρετανίας. Στην τελευταία δεκαετία τα 

τουριστικά ρεύματα από αυτές τις δύο χώρες απέσπασαν κατά μέσο ετήσιο 

όρο το 37% του συνόλου της τουριστικής ζήτησης. Η συμμετοχή πήρε τη 

μεγαλύτερη της τιμή το 1992 με 42%. Οπωσδήποτε η συσσώρευση της 

τουριστικής ζήτησης σε δύο μεγάλες αγορές εγκυμονεί κινδύνους για την 

τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε κρίσιμους καιρούς. Επιπλέον η 

δημιουργία ολιγοψωνίου παρέχει την ευχέρεια στους αγοραστές (κυρίως 

tour operators) να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους αγοράς για το προϊόν 

(τουριστικό) που διαπραγματεύονται. Οι συνέπειες από μία τέτοιου είδους 

μονοκαλιέργεια μπορεί να είναι δυσμενείς για ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών και 

ποιοτικών στοιχείων που συνθέτουν το τελικό τουριστικό προϊόν, θα πρέπει 

όμως να αναφερθεί ότι τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής της Γερμανίας και 

Βρετανίας παρατηρούνται και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς 

δεδομένου ότι θεωρούνται αγορές που χαρακτηρίζονται από έντονη 

ζωτικότητα και από μεγάλα περιθώρεια ανάπτυξης. 

Στη δεκαετία του 1980 το μέσο ποσοστό των Βρετανών που 

πραγματοποίησαν διακοπές ανέρχονταν σε 59,7% από το οποίο το 23,1% 

προτίμησε το εξωτερικό (The European Travel, TPR Associates 1991). Από 

πλευράς προορισμού (1990) την πρώτη θέση κατέχει η Ισπανία με 23%, την 

δεύτερη η Γαλλία με 15%, την τρίτη η Ελλάδα με 7% και τέταρτη η Ιταλία με 

4%. Τα ποσοστά παρουσιάζονται χαμηλότερα από προηγούμενες χρονιές 

ως επακόλουθο της γενικότερης πτώσης που παρουσιάζει ο βρετανικός 

τουρισμός στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η θέση της Βρετανίας ενισχύει την θέση του αεροπλάνου ως μέσο 

μεταφοράς τουρισμού. Το 77% των Βρετανών (1990) χρησιμοποιούν το 
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αεροπλάνο και το 56% απ' αστούς αγοράζουν "πακέτο διακοπών" 

(περιλαμβάνονται οι κρουαζιέρες). Το τελευταίο ποσοστό σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία εμφανίζει πτωτική τάση. Ενδεχομένως οι κρατήσεις της 

τελευταίας στιγμής, ο αναχρονιστικός χαρακτήρας που άρχισε να αποκτά το 

πακέτο διακοπών να προκάλεσαν τη μείωση στην αγορά του πακέτου. Τα 

στοιχεία επίσης δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Βρετανών (1989-

51%) επιλέγουν για τη διανυκτέρευση τους ξενοδοχεία και μοτέλ. Ωστόσο 

στη δεκαετία 1980-89 το παραπάνω ποσοστό δείχνει να μειώνεται με αργούς 

αλλά σταθερούς ρυθμούς. Η επιλογή τείνει προς τη διαμονή σε 

διαμερίσματα (από 9% το 1980 σε 22% το 1989). 

Αναμφίβολα και όπως μαρτυρούν τα στοιχεία η Βρετανία αποτελεί 

σπουδαίο τουριστικό δότη. Το γεγονός ότι το 40% του πληθυσμού δεν πήγε 

καθόλου διακοπές και ότι ένα μεγάλο ποσοστό πραγματοποιεί εγχώριο 

τουρισμό υποδηλώνει το μέγεθος των δυνατοτήτων της βρετανικής αγοράς. 

Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στις αγορές της Γερμανίας και 

της Γαλλίας. 

Η γερμανική τουριστική αγορά θεωρείται ως η δυναμικότερη στην 

Ευρώπη από πλευράς διακίνησης τουριστών. Στον κατάλογο των 25 

μεγαλύτερων τουριστικών οργανισμών της Ευρώπης το 1990, 

συμπεριλαμβάνονται 6 από τη Γερμανία, 5 από τη Γαλλία και ακολουθεί η Μ. 

Βρετανία με τρείς. (Τα χαρακτηριστικά της Γερμανικής Αγοράς, Τουριστική 

Οικονομία Αυγ. 93, σελ. 108-114). 

Συγκρππκά με τη Βρετανία το μέσο ποσοστό των Γερμανών που 

λαμβάνουν διακοπές (τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις) εμφανίζεται 

μεγαλύτερο για τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο το μέσο ποσοστό των 

Γερμανών που πραγματοποιούν εγχώριο τουρισμό είναι πολύ μικρότερο 

(31,7% επί του συνόλου των ταξιδιών) από εκείνο των Βρετανών (67%). 

Ενδεχομένως η κεντρική θέση που έχει η Γερμανία στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Χερσονήσου, η ισχυρή οικονομία της και ο εκτεταμένος αλλά και 

βαρύς χειμώνας ευνοούν την επιλογή για ταξίδια στο εξωτερικό. Ωστόσο και 

στις δύο αγορές τα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση για εγχώριο τουρισμό 
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μειώνεται διαχρονικά με αργούς ρυθμούς. Από την άλλη και στις δύο αγορές 

το ποσοστό συμμετοχής των ταξιδιών στο εξωτερικό επί του συνόλου 

παρουσιάζει ρυθμούς αύξησης που υπερβαίνουν εκείνους του πληθυσμού. 

Αναφορικά στους επικρατέστερους τουριστικούς προορισμούς των 

Γερμανών η Ισπανία, η Ιταλία και η Αυστρία καταλαμβάνουν τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες τις τρεις πρώτες θέσεις. Το 1991 από τα 26,6 εκ. των 

γερμανών τουριστών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 19,2% προτίμησε την 

Ισπανία, το 19,3% την Ιταλία, την Αυστρία το 14%, τη Γαλλία το 7,9% και την 

Ελλάδα το 8,3%. 

Στην πρώτη θέση προτίμησης μεταφορικού μέσου βρίσκεται το 

αυτοκίνητο με 57,2% (1991)και για τα δυο τμήματα της Γερμανίας· 56,3% στο 

δυτικό τμήμα και 60,3% στο ανατολικό. Το παραπάνω κοινό ποσοστό 

υπολείπεται του μέσου όρου της περιόδου 1981-1990 κατά 1,8 ποσοστιαίες 

μονάδες και διατηρεί μια διαχρονική σταθερότητα με μικρές αποκλίσεις από 

το μέσο όρο. Σε αντίθεση, τα αεροπορικά ταξίδια παρουσιάζουν αυξητική 

τάση. Από. 15,1 % επί του συνόλου των ταξιδιών το 1981 ανήλθαν σε 26,5% το 

1991 (Δ. Γερμανία). Στο σιδηρόδρομο παρουσιάζονται αντίρροπες τάσεις με 

απώλεια στην εν λόγω περίοδο κατά 8% περίπου (15,1% το 1981). Η εικόνα 

παρουσιάζεται αρκετά διαφορετική για τους Γερμανούς τουρίστες που 

ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Μόνο ένα 2% αφίκνεται με τραίνο (1990) και 8,3% 

οδικώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταφθάνει στην Ελλάδα (74,4%) 

αεροπορικώς. 

Η εκλογή του μεταφορικού μέσου σχετίζεται κατά κανόνα με τον 

τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού. Το μείζων τμήμα των Γερμανών τουριστών 

προτιμούν να ταξιδεύουν μεμονωμένα παρά οργανωμένα. Το οργανωμένο 

ταξίδι (1991) συμμετείχε κατά 36,7% στο γενικό σύνολο των Γερμανών 

τουριστών, ενώ το υπόλοιπο 63,3%σε μεμονωμένα ταξίδια. 

Η Γαλλική και Ιταλική τουριστική αγορά έχουν σχεδόν την ίδια 

δυναμικότητα προσφοράς τουριστών με τις δύο προαναφερθείσες αγορές. 

Ωστόσο η παρουσία τους στον Ελληνικό τουριστικό χώρο είναι λιγότερο 

ισχυρή απ' ότι της Βρετανίας και της Γερμανίας. Τα μερίδια τους επί TOU 
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συνόλου των αφίξεων, στη δεκαετία του '80 κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω 

στο 6% με το Γαλλικό να παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική συμπεριφορά Η 

συγκρατημένη αλλά και σχετικά χαλαρή παρουσία των δυο μεσογειακών 

αγορών στον ελληνικό τουριστικό χώρο οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα 

προσφοράς παρεμφερών στοιχείων με του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος. Άλλωστε, τα στατιστικά δεδομένα φανερώνουν ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των Γάλλων (83% το 1989) και Ιταλών (87%) λαμβάνουν εγχώριο 

τουρισμό. Οι Γάλλοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο χειμερινό τουρισμό. 

Πάνω από το 1/3 των συνολικών ταξιδιών πραγματοποιούνται τη χειμερινή 

περίοδο. Τα καλοκαιρινά ταξίδια αντιπροσωπεύουν το μείζον τμήμα του 

συνόλου. Ωστόσο το ποσοστό που αναλογεί στις διακοπές εξωτερικού είναι 

μόλις 20% (1986-1009). Το μεγαλύτερο μερίδιο απ' αυτό το ποσοστό το 

κατέχει η Ισπανία η οποία θεωρείται ο δημοφιλέστερος προορισμός. Στη 

δεύτερη θέση ακολουθούν η ΠΌλία και η Πορτογαλία με μικρές διαφορές, η 

Βρετανία στην τρίτη και η Γερμανία με την Ελλάδα στην τέταρτη και πέμπτη 

θέση, αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Αυστρία και η 

Ελβετία οι οποίες ενώ φημίζονται για το χειμερινό τουρισμό καταλαμβάνουν 

περίοπτη θέση (παρόμοια με της Ελλάδας) στις προτιμήσεις των Γάλλων για 

καλοκαιρινές διακοπές. Οι πληροφορίες που δίνονται από τα στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν το Γαλλικό τουρισμό και σε σύγκριση με αυτά της 

Βρετανίας και Γερμανίας θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν στην άποψη ότι η 

αγορά της συγκεκριμένης χώρας παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες 

τουλάχιστον στον τρόπο επιλογής του προορισμού. Η άποψη αυπ\ 

τεκμηριώνεται κατά ένα τρόπο από την τάση των Γάλλων να επιλέγουν ως 

χώρο διαμονής στο εξωτερικό (40% των ταξιδιών το 1990) οικίες συγγενών ή 

φίλων. Το 30% από το σύνολο των ταξιδιών καταλήγει σε ξενοδοχεία και ένα 

5% σε δεύτερη κατοικία των Γάλλων. Τα αντίστοιχα ποσοστά (για συγγενείς 

και φίλους) της Βρετανίας και Γερμανίας είναι 12% και 19% 

συμπεριλαμβανομένων των χειμερινών διακοπών. Επιπλέον το 50,6% των 

Γάλλων (μέσος όρος 1986-89) χρησιμοποιούν για τις καλοκαιρινές διακοπές 

τους στο εξωτερικό το αυτοκίνητο και 29,6% το αεροπλάνο. Μια τέτοιου 
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είδους μετακίνηση σε συνδυασμό με το προσφιλές είδος καταλύμματος των 

Γάλλων ενδεχομένως να δημιουργεί ορισμένους φραγμούς για την επιλογή 

της Ελλάδας ως προορισμό. Βέβαια αυτό θα ισχύει εάν υποτεθεί ότι η 

διαμονή και ο τρόπος μεταφοράς αποτελούν βασικό κριτήριο για την 

απόφαση των Γάλλων να ταξιδέψουν & ένα συγκεκριμένο προορισμό. Το 

ποσοστό των Γάλλων που καταφθάνει στην Ελλάδα οδικώς προσεγγίζει το 

9% (1989-90) ενώ αεροπορικώς το 72,3%. 

Η Ιταλία διαφέρει αρκετά στα ποσοστά των μέσων μεταφοράς από τις 

προαναφερθείσες χώρες δεδομένου ότι γειτονεύει με την Ελλάδα. Το μείζον 

τμήμα της τουριστικής κίνησης από Ιταλία προς την Ελλάδα διεξάγεται μέσω 

θαλλάσης (47% το 1990). Το 31% των Ιταλών τουριστών επιλέγει το 

αεροπλάνο και το 11,4% το αυτοκίνητο. Η Ιταλία, αν και θεωρείται σε 

παγκόσμιο επίπεδο από τους πιο παραδοσιακούς τουριστικούς 

προορισμούς, την τελευταία δεκαετία αναριχήθηκε στις κυριώτερες 

γενεσιουργές χώρες τουρισμού. Από τη 13η θέση το 1980 η Ιταλία πέρασε 

στην 4η θέση το 1990. Σχετικά με την τουριστική συμπεριφορά των Ιταλών το 

μεγαλύτερο ποσοστό απ' αυτούς προτιμάει τους μεσογειακούς 

προορισμούς. Ο προσφιλέστερος προορισμός είναι η Γαλλία, με 22% (1990) 

του συνόλου των ταξιδιών να καταλήγουν σ" αυτή. θα πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι το 34,5% των Ιταλών πραγματοποιούν μικρά ταξίδια (π.χ. 

Σαββατοκύριακα) σε πόλεις γεπσνικών κρατών όπως το Παρίσι. Η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην τρίτη θέση στις προτιμήσεις των Ιταλών μετά την Ισπανία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της Ελλάδας από τους Ιταλούς, δεν είναι 

επιλογή ανάγκης όπως για τους Γερμανούς ή Βρετανούς. Η ίδια η Ιταλία 

παρέχει παρεμφερές τουριστικό προϊόν μ' αυτό της Ελλάδας με σωστή 

εξυπηρέτηση. Το 65% των Ιταλών επισκεπτών στην Ελλάδα έρχεται για 

δεύτερη ή και τρίτη φορά γεγονός που δείχνει τη συνειδητή προτίμηση των 

Ιταλών να επισκεφθούν την Ελλάδα. 

'Οπως στις άλλες μεγάλες τουριστικές αγορές και στην Ιταλική αγορά 

παρουσιάζεται το φαινόμενο της συσσώρευσης της προσφοράς του 

οργανωμένου πακέτου σε λίγους (τρεις) μεγάλους tour operatore οι οποίοι 
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διακινούν το 67,1% επί του συνόλου των πτήσεων charter και το 79% (1992) 

επί των προκρατημένων θέσεων. (Η τουριστική αγορά της Ιταλίας, 

Τουριστική Αγορά Οκτώβριος 92, σελ. 60-64). Εντούτοις οι Ιταλοί προτιμούν 

να ταξιδεύουν (75% το 1992) μεμονωμένα ανεξάρτητα. Ο αριθμός όμως των 

Ιταλών τουριστών που προτιμούν την οργάνωση του ταξιδιού του ή το πακέτο 

φαίνεται να αυξάνεται σταθερά. Με προορισμό την Ελλάδα το 22% αγοράζει 

πλήρες πακέτο. 

Μεγάλο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει για την Ελλάδα η τουριστική 

αγορά της Ολλανδίας. Για πρώτη φορά το 1972 η συμμετοχή της Ολλανδίας 

επί του συνόλου των αφίξεων ξεπέρασε αυτό της Γαλλίας. Σε γενικές 

γραμμές η Ολλανδική αγορά παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με των 

εύπορων χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Ωστόσο η Ελλάδα δεν καταλαμβάνει 

στον κατάλογο των προτιμήσεων προνομιούχα θέση. Η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Αυστρία και η Ισπανία αποτελούν τους δημοφιλέστερους προορισμούς 

τουλάχιστον για τη δεκαετία του 1980. Ακολουθούν το Βέλγιο και η Ιταλία. 

Υπάρχουν πολλές χώρες ανάμεσα τους και η Ελλάδα που αποσπούν το 4% με 

5% επί του συνόλου των ταξιδιών με διάρκεια τεσσάρων ή περισσότερων 

διανυκτερεύσεων. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην επιλογή του 

μεταφορικού μέσου παρουσιάζουν παρόμοια κατανομή με τα ποσοστά της 

Γερμανίας και της Γαλλίας. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό (78,1% το 

1990) των Ολλανδών τουριστών αφίκνυται αεροπορικώς. Ιδιαίτερη κίνηση 

παρουσιάζεται από τους Ολλανδούς, όπως και από τους Γάλλους, στη χρήση 

του σιδηροδρομικού δικτύου. Το ποσοστό των Ολλανδών τουριστών που 

επέλεξαν τη σιδηροδρομική οδό το 1990 ανέρχεται σε 4,76%. Μεγαλύτερο 

κατά μία ποσοστιαία μονάδα απ' αυτό των Γάλλων και 1,5% μεγαλύτερο από 

το μέσο ποσοστό που παρουσιάζουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες που ταξιδεύουν 

στην Ελλάδα. Σχετικά με το είδος καταλύματος το ποσοστό των Ολλανδών 

που ζητεί ξενοδοχεία σημείωσε πτώση τα τελευταία χρόνια. Το 1985 το 

ποσοστό επί του συνόλου μειώθηκε σε 72,3%. Η κάμψη στη ζήτηση για 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία εντάσσεται στη γενικότερη μείωση που 

παρουσιάζει η Ολλανδική τουριστική αγορά στη χρήση ξενοδοχείων στο 
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εξωτερικό. Ενδεχομένως, παράγοντες όπως η τιμή των ξενοδοχείων αλλά 

και κοινωνικές μεταβολές που προκαλούν την αναζήτηση για περισσότερο 

ανεξάρτητες διακοπές να επηρρέασαν την επιλογή στο είδος καταλύματος. 

Η άποψη αυτή ενισχύεται από την άνοδο που παρουσιάστηκε τα τελευταία 

χρόνια στη ζήτηση διαμερισμάτων, από 7,7% το 1980 σε 20,3% το 1990 στο 

σύνολο των διανυκτερεύσεων. Και αυτή η τάση εντάσσεται στο γενικότερο 

ρεύμα που επικρατεί. Το 1984 μόνο το 11% επί του συνόλου των ταξιδιών 

κατέληγε σε διαμερίσματα. Το 1989 το ποσοστό αυξήθηκε σε 19%. Σταθερό 

παραμένει το ποσοστό των Ολλανδών που επιλέγει χώρους κάμπινγκ για τη 

διαμονή του. Τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο των προτιμήσεων για τις 

διακοπές δείχνουν ότι οι Ολλανδοί πρώτοι και μετά οι Γάλλοι είναι 

υποστηρικτές του κάμπινγκ και του τροχόσππΌυ, με μεγάλη απόσταση από 

τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σε αντίθεση όμως με του Γάλλους οι 

Ολλανδοί δεν κάνουν χρήση καταλυμάτων τα οποία ανήκουν σε φίλους ή 

συγγενείς. (EC Omnibus Survey 1989). Το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται ως 

το μικρότερο ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ο.Κ (8%). 

Εξαιρετική θέση κατέχει το Ελληνικό τουριστικό προϊόν στην 

Αυστριακή αγορά. Δεδομένης της τουριστικής δυναμικότητας της Αυστρίας 

η συμμετοχή της στο σύνολο των αφίξεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 

(3,54% το 1992). Το 1991, ενώ σημειώθηκε μείωση της τάξης του 11% στο 

σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα, λόγω των κρίσεων στον κόλπο και στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία, κατά 0,6%. Επιπλέον η Αυστρία σε σύγκριση με άλλες 

χώρες με παρόμοια τουριστική δυναμικότητα ή και μεγαλύτερη ακόμη, του 

Βελγίου και της Σουηδίας, παρουσιάζει μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη σε 

διεθνές επίπεδο. Η αναλογία του πληθυσμού που πραγματοποιεί διακοπές 

μια φορά το χρόνο με τέσσερεις και περισσότερες διανυκτερεύσεις 

υπερβαίνει το 42%. Σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα (Griechishe Zentrale 

Fur Fremderverkehr, Τουριστική Αγορά Αυστρίας, Βιέννη Oct. 92, Ε.Ο.Τ 

Αυστρίας). Το 1992 από το συνολικό αριθμό Αυστριακών που έλαβε διακοπές 

(4.058.000 εκ.) το 39% πραγματοποίησε εγχώριο τουρισμό. Στο ίδιο έτος το 

53,6% του συνόλου επέλεξαν τους καλοκαιρινούς μήνες για διακοπές. Η 

110 



Ελλάδα θεωρείται ένας παραδοσιακός τουριστικός προορισμός για τους 

Αυστριακούς. Σύμφωνα με σχετική έρευνα οι χώρες της Μεσογείου 

προτιμούνται από το 52% και όπου από το ποσοστό αυτό το 44% το διεκδικεί 

η Ελλάδα ακολουθούμενη με απόσταση από την Ιταλία (33%). (Ε.Ο.Τ 

Αυστρίας, Τουριστική κίνηση από Αυστρία προς Ελλάδα το 1992, Βιέννη 

24/2/1992, Αρ. Πρωτ. 100780). Η Ελλάδα ωστόσο κατατάσσεται δεύτερη στις 

προτιμήσεις μετά την Ιταλία αλλά υπερτερεί έναντι των ισχυρών 

ανταγωνιστών όπως της Ισπανίας. Για το χρησιμοποιηθέν μέσο μεταφοράς 

και αναφορικά με Ελλάδα το αεροπλάνο κυριαρχεί με 82% (1990). Το 9,4% 

των Αυστριακών καταφθάνει στην Ελλάδα οδικώς με το 29,4% να ανήκεις στο 

λεωφορείο. Αν και η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των 

δημοφιλέστερων προορισμών, έρχεται πρώτη στον οργανωμένο τουρισμό. 

Το 1992, στο σύνολο διακινηθέντων τουριστών με ναυλωμένες πτήσεις το 

24% ανήκει στην Ελλάδα, το 19% στην Τουρκία και το 18,7% στην Ισπανία 

Ένας συσχετισμός των στατιστικών στοιχείων της δεκαετίας του '80 

που αφορούν τις αφίξεις και το τουριστικό συνάλλαγμα θα οδηγούσε εύκολα 

στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έπαψε να προσελκύει επισκέπτες υψηλής 

εισοδηματικής στάθμης. Σ' αυτό συνέβαλε και η σημαντική μείωση των 

αφίξεων τουριστών από τις Η.Π.Α που θεωρείται πηγή τουρισμού υψηλής 

εισοδηματικής στάθμης αλλά και ως παράμετρος ποιοτικού τουρισμού. Οι 

αφίξεις από την Αμερική είχαν φθάσει στο σημείο (1969) να αποτελούν το 1/4 

της συνολικής κίνησης. Από το 1980, και κατόπιν μιας συνεχούς πτωτικής 

πορείας, το μερίδιο των Αμερικανών στο σύνολο των αφίξεων κινήθηκε σε 

μονοψήφια επίπεδα με αποκορύφωμα το έτος 1991 (2,18%). Παρόλα αυτά η 

συμμετοχή των Αμερικανών στις συνολικές συναλλαγματικές εισπράξεις 

παρέμεινε σπουδαία Στις δεκαετίες του 1980 και σύμφωνα με 

επεξεργασμένα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι εισπράξεις μόνο από τις 

Η.Π.Α προσέγγιζαν κατά μέσο όρο το 33% επί των συνολικών εισπράξεων. Το 

ποσοστό αυτό γίνεται ακόμη σημαντικότερο εάν ληφθεί υπόψη ότι στην εν 

λόγω χρονική περίοδο συνέβησαν μια σειρά από εξωοικονομικές και 

οικονομικές καταστάσεις. Ο συνδυασμός τους δημιούργησε δυσμενή 
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αποτελέσματα με μακροχρόνιο χαρακτήρα. Παράδειγμα αποτελεί η 

ταξιδιωτική οδηγία του 1985 που εκδόθηκε από τις Αμερικανικές αρχές. Η 

οδηγία αφορούσε την επικινδυνότητα που ενέχει ένα ταξίδι στη Ν.Α. 

Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα λόγω των αλλεπάλληλων 

τρομοκρατικών και βομβιστικών ενεργειών που είχαν συχνά στόχο 

ανύποπτους τουρίστες. Οι επιπτώσεις στις αφίξεις πήραν μακρόχρονο 

χαρακτήρα καθώς η οδηγία συνοδεύτηκε και από ανακοινώσεις για την 

έλλειψη μέτρων ασφαλείας στην Ελλάδα. Σημειωτέον ότι το 1986 οι αφίξεις 

από την Αμερική γνώρισαν τη μεγαλύτερη πτώση με 56%. Η αντίστοιχη 

μείωση στην Ευρώπη ήταν 29,7% ενώ πολύ μεγάλη επίσης παρουσιάζεται η 

μείωση στην Τουρκία με 59,4%. Σύμφωνα με σχετική έρευνα* (1992) οι 

Αμερικανοί έδειξαν ότι είναι αρκετά ευαίσθητοι σε θέματα ασφάλειας. Το 

24% των ερωτηθέντων Αμερικανών που θέλουν να ταξιδέψουν στην 

Ευρωπαϊκή 'Ηπειρο δίνουν βαρύτητα στην ασφάλεια. Το μεγαλύτερο όμως 

ποσοστό (66%) δίνει σημασία στο κόστος και στο χρόνο ταξιδιού (51%). 

Παρόλο που οι Αμερικανοί φαίνεται να έχουν έντονη παρουσία σε πολλούς 

τουριστικούς προορισμούς (Ην. Βασίλειο, Γαλλία), εντούτοις μόνο το 8%του 

συνόλου των ταξιδιών κατευθύνεται στο εξωτερικό. Από αυτό το ποσοστό 

ένα σημαντικό τμήμα απορροφάται από τον Καναδά και το Μεξικό, 

προορισμοί που θεωρούνται φθηνοί και σε μικρή απόσταση. Η έρευνα έδειξε 

ότι οι λόγοι που οι αμερικάνοι δεν θα επέλεγαν την Ευρώπη είναι κατά σειρά 

το κόστος (46% το 1992) ο χρόνος που απαπείται για τη μετάβαση (17% το 

1991 και21%το 1989) ή προτίμηση άλλων προορισμών (21%το 1992 και 17% 

το 1988). Το 6% ( 1992) των ερωτηθέντων διστάζει να επισκεφθεί την Ευρώπη 

για λόγους ασφαλείας. Το ποσοστό ήταν πολύ μεγαλύτερο το 1988 (13%). 

Ωστόσο ο αριθμός των αμερικανών τουριστών που κατευθύνεται προς την 

Ευρώπη. Το 1980 η κίνηση προς την Ευρώπη απαριθμούσε 3.874.000 

αναχωρήσεις. Το 1990 ο αριθμός διπλασιάστηκε σε 7.529.000 αναχωρήσεις. 

Οι προσφιλέστεροι Ευρωπαϊκοί προορισμοί στη Μεσόγειο (1989-91) είναι 

"A Nationwide Survey in a Changing Environment", European Travel Commission 1993. 
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κατά σειρά η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τουρκία και η 

Πορτογαλία Ο Αμερικανός τουρίστας θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά 

ανεξάρτπτος στο ταξίδι του προς την Ευρώπη δεδομένου ότι το 61% (1992) 

προτιμά να ταξιδεύει μόνο του. Το παραπάνω ποσοστό τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει στασιμότητα, ενώ ανοδική πορεία ακολουθεί η επιλογή του 

πακέτου διακοπών (16%το 1988 και 21%το 1992). 

Αναφορικά με το είδος καταλύματος, το 69% των ερωτηθέντων 

επιλέγει ξενοδοχεία (1988), το 18% τη διαμονή σε φίλους και συγγενείς ενώ 

το 8% επιλέγει ξενώνες ή οικοτροφεία (Bed and Breakfast). Σύμφωνα με 

έρευνα εμφανίζεται ότι οι Αμερικανοί στην Ευρώπη τείνουν να επιλέγουν 

λιγότερο τα ξενοδοχεία (56% το 1992) και περισσότερο τους ξενώνες και τα 

οικοτροφεία (15%). Επιπλέον οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια 

επιβεβαιώνουν αυτές τις τάσεις. Στην Ελλάδα διαγράφεται -διακριτικότερα 

ίσως- παρόμοια πορεία στην επιλογή του είδους διαμονής. Συγκεκριμένα 

στη δεκαετία του 1980 σημειώνεται σταδιακή μείωση στο σύνολο των 

διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία και άνοδο στους ξενώνες και στα 

επιπλωμένα διαμερίσματα. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

η τουριστική φυσιογνωμία της Αμερικανικής Αγοράς έχει την τάση να 

παρουσιάζει παρόμοια στοιχεία με εκείνη των χωρών της Δυτ. Ευρώπης. Η 

διαφοροποίηση πιθανόν να έγκειται στην απόσταση και στην κουλτούρα 

Χαρακτηριστικό είναι στην επιλογή προορισμού ότι ο παράγων καιρός δεν 

παίζει σπουδαίο ρόλο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τιμές (74% του συνόλου 

των ερωτηθέντων), στην ευκολία μετακίνησης μέσα στον προορισμό (71%), 

στην ειλικρίνεια των ανθρώπων (70%) και στα ξενοδοχεία (66%). Η 

παράμετρος του καιρού έρχεται στην τελευταία θέση (60%) και στην 

προτελευταία το φαγητό και το εστιατόριο (64%). θα ήταν επίσης δυνατό να 

εξαχθεί η άποψη ότι οι Αμερικανοί ατενίζουν την Ευρώπη σαν ένα μακρινό 

προορισμό με υψηλές τιμές και συνήθως την ταυτίζουν με χώρες της Δυτ. 

Ευρώπης όπως Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία Ιταλία η οποία διαθέτει άφθονο 

ιστορικό πλούτο και πολλά αξιοθέατα Συνεπώς η Ελλάδα θα πρέπει, 

παράλληλα με την απαιτούμενη βελτίωση στην τουριστική ανωδομή και 
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υποδομή, να υπενθυμίζει στην τουριστική αγορά της Αμερικής ότι στη Ν.Α 

άκρη της Γηραιάς Ηπείρου υπάρχει ένας τόπος που μπορεί να προσφέρει 

σχετικά χαμηλές τιμές και όλα τα στοιχεία που αναζητάει στις διακοπές ο 

μέσος Αμερικανός τουρίστας. 

3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την Τουριστική Ζήτηση 

Το γεγονός οτι κινούμαστε προς την εποχή της αναψυχής είναι 

εξαιρετικής σημασίας για τον τουρισμό με δεδομένη την δυνατή 

συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ σχόλης, αναψυχής και τουρισμού. 

Ο ελεύθερος χρόνος (σχόλη) έχει εξελιχθεί σήμερα σ* ένα απο τα 

πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου. Μέσα d αυτόν τον ελεύθερο χρόνο 

ο άνθρωπος δείχνει να προσανατολίζεται σε αγχωλυτικούς διαδρόμους 

ευελπιστώντας να απομακρυνθεί απο την καθημερινότητα και τις 

πιεστικές ψυχικά καταστάσεις που τον ζώνουν διαρκ ώς. Παράλληλα με 

αυτή την προσπάθεια απόδρασης πραγματοποιήθηκαν μεγάλες 

επενδύσεις για την - ανέγερση τουριστικών οικονομικών μονάδων 

μετατρέποντας χερσαίες εκτάσεις σε τουριστικούς πόλους έλξης 

ταξιδιωτών. 

θα πρέπει όμως να επισημανθεί, οτι χωρίς τα κατάλληλα έργα υποδομής 

είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια πρωτόλεια μορφή τουριστικής 

ανάπτυξης. Δίχως όμως την αντίστοιχη ζήτηση δεν υπάρχει αντικείμενο, 

θ α πρέπει να δοθεί έμφαση , αν όχι να επικεντρωθεί κανείς πλήρως 

στην εκ του εξωτερικού τουριστική ζήτηση 

Σύμφωνα με τον Middleton θα ήταν δυνατόν να αποκτηθεί μία βαθειά 

γνώση της δυναμικής της τουριστικής ζήτησης ξεχωρίζοντας και 

προσδιορίζοντας τους κατ* εξοχήν ουσιαστικούς παράγοντες που είναι 

κοινοί σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξοιρττ'τως απο την ιδιαπερότητα που 

παρουσιάζει η εκάστοτε τουριστική περιοχή η και ο πληθυσμός της. Είναι 

σημαντικό αυτός ο διαχωρισμός να κατανοηθεί με ξεκάθαρο τρόπο και 
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να εφαρμοσθεί προκειμένου να απομονωθούν οι αληθινές αιτίες ώστε να 

χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε μια μελέτη πρόβλεψης. 

Το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

τουριστική ζήτηση θα ήταν δυνατόν να συνοψισθούν σε ένα εύχρηστο 

πλαίσιο το οποίο θα είναι εκτός βελληνεκούς επιρροής που ασκούν οι 

μεμονωμένες τουριστικές οικονομικές μονάδες, όπως μονάδες διαμονής , 

γενικής εξυπηρέτησης , τουριστικών μεταφορών, εμπορίας τουριστικών 

ειδών, τουριστικοί πράκτορες, οργανωτές εκδρομών κ .O.K. 

Το πλαίσιο συνίσταται απο τους εξής παράγοντες : 

Ι. Οικονομικοί Παράγοντες - κυρίως το επίπεδο του διαθέσιμου 

εισοδήματος. 

II. ΚοινωνικοπολπΊστικοί Παράγοντες - όπως η αυξανόμενη σημασία των 

επαγγελματικώ ταξιδιών και η ανάπτυξη υποδομής στην συγκοινωνία. 

III. Δημογραφικοί Παράγοντες - όπως η κατανομή εισοδήματος και η δομή 

ηλικίας. 

IV. Κρατικοί\ Ρυθμιστικοί Παράγοντες. 

V. Γεωγραφικοί Παράγοντες. 

VI. Διακυμάνσεις ενεργειακού κόστους. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης διαδραματίζουν και οι 

αλλαγές στα πρότυπα αναψυχής των τουριστών. Οι αλλαγές αυτές 

ανταποκρίνονται στο ανάλογο τουριστικό προϊόν που παρέχεται το οποίο 

στο συνολό του δραστηριοποιείται μέσα d ένα ελεγχόμενο περιβάλλον 

και περιορίζεται η ταχύρυθμη εξέλιξη του. 

Εξετάζοντας τους παράγοντες λεπτομερέστερα θα ήταν δυνατό να 

ειπωθεί οτι ο κάθε παράγοντας ξεχωριστά επηρεάζει διαφορετικούς 

ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους, Επομένως δε θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε κανένα απ' αυτούς αν και γενικά θεωρείται οτι οι 

οικονομικοί παράγοντες φέρουν περισσότερο βάρος επίδρασης απ' ότι οι 

υπόλοιποι παράγοντες. 
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Ι) Οικονουικοί Παράγοντες. 

Είναι γνωστό οτι η τιμή του προϊόντος θεωρείται ο κατ" εξοχή 

προσδιοριστικός παράγοντας που καθορίζει την ζητούμενη ποσότητα 

ενός προϊόντος. 

Στην περίπτωση του τουρισμού, τα εμπειρικά αποτελέσματα διαφόρων 

ερευνών ανέδειξαν οτι οι διακυμάνσεις του εισοδήματος τείνουν να 

κυριαρχούν στην ερμηνεία των μεταβολών της τουριστικής ζήτησης.Οι 

λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν στο σύνδεσμο τουρισμός-αναψυχή-

ελεύθερος χρόνος και στην ιδιότητα της αμεταθετικότητας που 

χρακτηρίζει το τουριστικό προϊόν."*" Συνεπώς, το εισόδημα αποτελεί έναν 

εμπειρικά τεκμηριωμένο παράγοντα εξαιρετικής σημασίας για την πορεία 

της τουριστικής ζήτησης. 

Άλλωστε η οικονομική ευρωστία ( η δυσπραγία ) θεωρείται βασική 

προϋπόθεση για ένα εργαζόμενο" ώστε να εισέλθει στο στάδιο του 

δυνητικού τουρίστα. Είναι γνωστό οτι ο καταναλωτής μέσα στα πλαίσια 

της μεγιστοποίησης της ικανοποίησης των διαφόρων αναγκών του 

κατανέμει το διαθέσιμο εισόδημα του σε προγραμματισμένες δαπάνες.Οι 

δαπάνες διαχωρίζονται & εκείνες που πληρούν τους όρους διαβίωσης 

του και σ" εκείνες που επιλέγει για την προσωπική του ικανοποίηση 

(διακριτικό εισόδημα). Ανάμεσα σ" αυτές τις δαπάνες περιλαμβάνονται και 

μη οικονομικές δραστηριότητες όπως η αναψυχή η οποία είναι προϊόν 

της σχέσης εισοδήματος - σχόλης. 

Στις αναπτυγμένες η και στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες η 

αγορά εργασίας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επύτεδαΜε δεδομένο οτι η 

σχόλη είναι κανονικό αγαθό και η καμπύλη προσφοράς εργασίας στρέφεται 

προς τα πίσω, μια αύξηση του πραγματικού εισοδήματος θα ωθήσει τον 

Στην έρευνα ο προορισμός έχει θεωρηθεί ως το τουριστικό προϊόν . Στο σημείο αυτό , το 

τουριστικό προϊόν συνίσταται απο κατηγορίες ( δέσμες ) αγαθών και υπηρεσιών. Οι δυνητικοί 

τουρίστες δεν έχουν ακριβή και ξεκάθαρη γνώση των τιμών λόγω της αμεταθετικότητας. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την στενή σχέση εισοδήματος-σχόλης ενδεχομένως να 

περιορίζει τον ρόλο του παράγοντα τιμή έναντι του εισοδήματος. 
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καταναλωτή να ελάττωση την προσφορά εργασίας και να αύξηση την 

κατανάλωση της σχόλης. 

Μέσα απ' αυτούς τους συσχετισμούς και τις αλληλοεπιδράσεις άλλα και 

σύμφωνα με την εμπειρική ερεύνα το ατομικό διαθέσιμο εισόδημα 

αποτελεί τον ουσιαστικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της τουριστικής 

ζήτησης.Ωοτόσο, δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο ρόλος του εθνικού 

εισοδήματος καθώς ενα σημαντικό τμήμα της τουριστικής ζήτησης 

προέρχεται απο τον χώρο της παραγωγής. 

Στην τελευταία δεκαετία ο αριθμός των επαγγελματικών ταξιδιών 

παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. Πρόσφατη έρευνα* για τα 

επαγγελματικά ταξίδια προέβαλε την μεγάλη συμβολή τους στο σύνολο 

της τουριστικής ζήτησης. Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη το 1990 

πραγματοποιήθηκαν 18 εκατ. επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό με 

περίπου 100 εκατ. διανυκτερεύσεις. Η συμμετοχή των επαγγελματικών 

ταξιδιών στη συνολική Ευρωπαϊκή τουριστική κίνηση ανέρχεται σε 20% 

ενώ οι συνναλαγματικές δαπάνες των ταξιδιών προσεγγίζουν το 60% των 

συνολικών συνναλαγματικών δαπανών.Τα ποσοστά αυτά μαρτυρούν τον 

σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει το ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργούν οι ακμάζουσες επειχειρήσεις. Τα υψηλότερα κέρδη συχνά 

δίνουν στις επειχειρήσεις την δυνατότητα να επεκταθούν και να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες αγορές προσφέροντας 

ταυτόχρονα στο προσωπικό και στους πελάτες να ταξιδέψουν στο 

εξωτερικό. Ακόμη και σε περιόδους ύφεσης , παρατηρεΓται, μέσα στα 

πλαίσια της στρατηγικής των επειχειρήσεων , το φαινόμενο του 

ανοίγματος σε ξένες αγορές. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί οτι είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η 

πραγματική αξία του εισοδήματος στην διαμόρφωση της τουριστικής 

ζήτησης εξ* αιτίας του συσχετισμού που υπάρχει μεταξύ εισοδήματος με 

παράγοντες όπως η ηλικία το επάγγελμα , το μορφωτικό επίπεδο κ.τ.λ. 

αστό σε συνδυασμό με την στενή σχέση εισοδήματος-σχόλης ενδεχομένως να περιορίζει τον ρόλο 

του παράγοντα τιμή έναντι του εισοδήματος. 

* Τουριστική Αγορά, Απρίλιος 91. 
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II) Κοινωνικοπολιτισυικοί Παοάνοντεο. 

Αυτοί οι παράγοντες είναι έμφυτοι μέσα στο σύνολο των αξιών και 

των πεποιθήσεων που έχουν τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου. 

Αντανακλώνται τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον 

παραδοσιακό χώρο των διακοπών. 

Τα ταξίδια στο εξωτερικό για επαγγελματικές συναντήσεις η συνέδρια 

στο χώρο του πελάτη θεωρούνται απο τους λήπτες αποφάσεων των 

εταιριών ως σύμβολα εππυχίας και αυτοπροβολής . Παράλληλα 

δημιουργούνται στους μελλοντικούς πελάτες οι κατάλληλες εντυπώσεις 

και εξασφαλίζεται η ανάλογη υπερηφάνεια που ενισχύη την αφοσίωση 

των υπαλλήλων στους στόχους της εταιρίας. 

ΟΙ κοινωνικοπολπΊσμικοί παράγοντες με την ευρύτερη τους έννοια 

επηρεάζουν τα πιστεύω και τις προσδοκίες των ανθρώπων και επομένως 

τις απαιτήσεις τους για αγαθά και υπηρεσίες όπως μια παραθαλάσσια 

βίλλα, δεύτερο αυτοκίνητο η και διακοπές στο εξωτερικό περισσότερες 

απο μια φορές ετησίως. 

Στη σημερινή εποχή τέτοιου είδους προσδοκίες και πιστεύω αποτελούν 

διάχυτα στοιχεία των αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών . 

Άλλωστε οι πρώτες συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στη 

διαδικασία εξέλιξης των ποσοτικών και ποιοτικών προσδοκιών του 

ανθρώπου μέσω του κοινωνικού , οικονομικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος που τους διέπει. 

Ill) AnuovoacpiKoi Παοάνοντεο. 

Ο όρος "δημογραφικοί παράγοντες" χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή της δομής ενός πληθυσμού σχετικά με κατηγορίες που 

αφορούν την ηλικία , το φύλλο με το μέγεθος και την σύνθεση των 

οικογενειών , τις αντιθέσεις που υπάρχουν στις οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος με εκείνες του υψηλού εισοδήματος κ,τ.λ. 
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Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν αυτούς τους παράγοντες 

μεταβάλονται με αργό ρυθμό και επόμενους οι επιρροές που ασκούν 

μπορεί να εκτιμηθούν όταν ο σκοπός είναι η μακροπρόθεσμη ανάλυση 

της τουριστικής ζήτησης. 

Υπάρχουν όμως, κάποιες αναδυόμενες τάσεις οι οποίες μπορεί να 

επιδράσουν σε μεγάλο βαθμό την τουριστική ζήτηση. Παράδειγμα 

αποτελεί η μείωση του μέσου αριθμού των μελών της οικογένειας, 

γεγονός που θεωρείται επίκτητο στοιχείο των κρατών με αναπτυγμίνες 

οικονομίες.Αυτή η εξέλιξη αφ' ενός προσφέρει στην οικογένεια 

μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια - δυνατότητα αποταμίευσης- και 

επομένως μεγαλύτερη προθυμία για διακοπές, αφ' ετέρου έχει 

επιδράσεις στις επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά με τους 

διάφορους τουριστικούς προορισμούς. 

Ένα ακόμη φαινόμενο που παρατηρείται σε παγκόσμιο δημογραφικό 

επίπεδο και του οποίου οι έντονες επιδράσεις εμφανίζονται διαχρονικά, 

είναι η σταθερή και συνεχής μείωση του μέσου όρου ΟΌνταξιειδοτησης 

των εργαζομένων. 

IV) Κρατικός Παοευβατισικχ:\ Εποπτεία. 

Οι επιρροές που μπορεί να επιφέρουν οι μεταβολές της 

κυβερνητικής πολιτικής θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την 

διαμόρφωση της ζήτησης για οποιδήποτε αγαθό η και υπηρεσία. 

Η ιστορία έχει αποδείξει οτι η τουριστική βιομηχανία είναι αρκετά 

ευάλωτη & αυτούς τους παράγοντες. Παραδείγματα αποτελούν , η 

σταδιακή απελευθέρωση των αερογγραμών (Η.ΠΑ 1978) και γενικότερα 

η μείωση της κρατικής εποπτείας στην βιομηχανία μεταφορών.Οι 

επιπτώσεις φάνηκαν αρχικά στην όξυνση του ανταγωνισμού και 

αργότερα στη βελτίωση των μέσων μεταφοράς τόσο απο τεχνολογικής 

άποψης όσο και απο άποψη ανέσεων. Η μεγαλύτερη όμως ωφέλεια για 

τον τουρίστα φάνηκε στη μείωση των τιμών. 
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Και τα τρία αναφερόμενα στοιχεία αναπόφευκτα επηρεάζουν όχι μόνο 

την ποσότητα ζήτησης για τουρισμό αλλά και το είδος του τουρισμού 

που θα προτιμηθεί. 

V) ΓεωνοαΦίκοί Παράγοντες 

Οι γεωγραφικοί παράγοντες δεν θεωρούνται πολυσύνθετοι. Εκ 

φύσεως οι Βόρειες χώρες με υψηλό υψόμετρο προωθούν τον χειμερινό 

αθλητισμό και προσελκύουν τους υποστηρικτές του απ' όλο τον κόσμο. 

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι το μέγεθος της κοινότητας 

στο οποίο κατοικούν οι πληθυσμοί. Σε γενικές γραμμές τα μεγάλα αστικά 

κέντρα έχουν την τάση να παράγουν μεγαλύτερη τουριστική ζήτηση απ' 

οτι οι αγροτικές και οι ημιαστικές περιοχές. Επομένως οι γεωγραφικοί 

παράγοντες δεν επιδρούν μόνο στο μέγεθος της ζήτησης αλλά μπορούν 

να κατευθύνουν τη τουριστική προσφορά όπως για παράδειγμα η 

ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας κοντά σ" ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 

VI) Διακυμάνσεις ενεργειακού κόστους. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι δύο ενεργειακές 

κρίσεις του 1973 και 1979 που ήταν αποτέλεσμα των αποφάσεων του 

O.P.E..C. να αυξήση τις τιμές του πετρελαίου.Οι επιπτώσεις των 

αναταραχών που προκλήθηκαν στην διεθνή πετρελαϊκή αγορά και στην 

αγορά καυσίμων και ενέργειας επεκτάθηκαν στην τουριστική βιομηχανία 

με ταχύτατους ρυθμούς. 

Οι επιδράσεις τέτοιου είδους διακυμάνσεων γίνονται περισσότερο 

αισθητές στις βιομηχανικές χώρες διότι υπάρχει μεγαλύτερος όγκος 

μεταφορικών αναγκών και επομένως μεγαλύτερη εξάρτηση απο το 

πετρέλαιο. 

θ α ήταν ίσως ουτοπία να θεωρηθεί οτι οι παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν εξασφαλίζουν μια πλήρη εικόνα του πεδίου επιρροής 
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Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι δύο ενεργειακές 

κρίσεις του 1973 και 1979 που ήταν αποτέλεσμα των αποφάσεων του 

O.P.E..C. να αύξηση τις τιμές του πετρελαίου.Οι επιπτώσεις των 

αναταραχών που προκλήθηκαν στην διεθνή πετρελαϊκή αγορά και στην 

αγορά καυσίμων και ενέργειας επεκτάθηκαν στην τουριστική βιομηχανία με 

ταχύτατους ρυθμούς. 

Οι επιδράσεις τέτοιου είδους διακυμάνσεων γίνονται περισσότερο αισθητές 

στις βιομηχανικές χώρες διότι υπάρχει μεγαλύτερος όγκος μεταφορικών 

αναγκών και επομένως μεγαλύτερη εξάρτηση απο το πετρέλαιο. 

θα ήταν ίσως ουτοπία να θεωρηθεί οτι οι παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν εξασφαλίζουν μια πλήρη εικόνα του πεδίου επιρροής που 

ασκείται στην τουριστική ζήτηση. Ωστόσο καλύπτουν ενα σημαντικό και 

ουσιαστικό τμήμα του πεδίου καθώς οι 

παράγοντες αυτοί δεν επηρεάζουν μόνο την ζήτηση αλλά και την ιδέα του 

τουρισμού. 

Πρέπει όμως, να λαμβάνονται υπόψη και εκείνοι οι παράγοντες που 

θεωρητικά δεν εμφανίζονται συχνά αλλά ενεργούν ως " καταλύτες " και 

μπορούν να εξουδετερώσουν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τον ίδιο 

τον τουρισμό. Ο διεθνής τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε απότομες 

πολιτικές αλλαγές , στη νομισματική και συνναλαγματική αστάθεια, σε 

οικονομικές υφέσεις, στον επσαχυνόμενο πληθωρισμό κ.λ.π. Άλλωστε αυτοί 

οι παράγοντες ευθύνονται για τις απότομες πτώσεις των ποσοστών 

ανάπτυξης του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. 

3.5 Η θέση της Τουριστικής Προσφοράς. 

Στο περιεχόμενο των προηγουμένων ενοτήτων η προσπάθεια 

εστιάστηκε στην περιγραφή και στην ανάλυση της τουριστικής ζήτησης.Η 

ανάλυση θα επικεντρωθεί στο μηχανισμό της προσφοράς. Οποιαδήποτε 

ανεπάρκεια ξενοδοχειακού δυναμικού θα προβάλλη ως περιορισμός στη 

διαδικασία πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης. 
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Οπως η τουριστική ζήτηση, η τουριστική προσφορά χαρακτηρίζεται 

επίσης απο μία πολυπλοκότητα η οποία πηγάζει απο την διάσπαρτη πληθώρα 

των στοιχείων που την συνθέτουν. 

Υπο την ευρύ έννοια του όρου, η τουριστική προσφορά θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα όλων εκείνων των παραγωγικών δραοττηριστήτων 

που εμπλέκονται στην διαδικασία παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Υπο την 

στενή έννοια του όρου, η τουριστική προσφορά ταυτίζεται με την ξενοδοχειακή 

βιομηχανία Η ταύτιση αυτή είναι συχνή στη διεθνή βιβλιογραφία και κοινός 

αποδεκτή για την ανάλυση της τουριστικής προσφοράς για μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. 

Αναμφίβολα, το πρώτο μέλημα της τουριστικής βιομηχανίας είναι η 

εξασφάλιση του απαραττητου ξενοδοχειακού δυναμικού που θα καλύπτει την 

τρέχουσα και πιθανόν την μελλονηκή τουριστική ζήτηση. 

Ano τη μελέτη των στοιχείων τον πίνακα (27), διαπιστώνεται οτι το ξενοδοχειακό 

δυναμικό της Ελλάδος ακολούθησε διαχρονικά μια συνεχή ανοδική πορεία 

σχεδόν παράλληλη με εκείνη των αφίξεων. Το διάγραμμα (3) απεικονίζει την 

πορεία των ξενοδοχειακών καταλυμάτων φανερώνοντας ταυτόχρονα οτι οι 

αφίξεις λειτουργούν ως δείκτης χρονικής υστέρησης ( lagging indicator ). Η 

σταυροειδής συσχέτιση ( crosscorrelation ) των δύο χρονοσειρών επιβεβαιώνει 

την χρονική υστέρηση ενός έτους (σχέδιο 2). 

Σημαντική παρέκλιση απο την συνεχή άνοδο του ξενοδοχειακού δυναμικού 

είναι η μεγάλη κάμψη που σημειώθηκε το έτος 1975 με 4,8% ως συνέπεια των 

πολπικοκοινωνικών αναταραχών του 1974. Τα επόμενα δύο έτη παρουσιάστηκε 

εντυπωσιακή αύξηση των ξενοδοχείων ( + 824 ) οφειλούμενη κατά κύριο 

λόγο στην απόφαση του Ε.Ο.Τ. να ενταχθούν στο ξενοδοχειακό δυναμικό της 

Ελλάδος όλα τα καταλύματα που διαθέτουν περισσότερες απδ έξί κλίνες. ( 

Centre of Planning and Economic Research, Studies 10, The impact of tourism οη 

the Balance of Payments, A case study in Greece, Brij Pal Singh, Athens, Μαγ 

1984 ).H ανοδική πορεία των ποσοτικών μεγεθών των ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων δεν συνεχίστηκε και τα επόμενα 

122 



ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ* ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Λ1ΑΘΕ2Μ£»ί KA1NQN KAi A<W=ECN 

Ετη 

1961 

1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 

1968 
1969 

1970 
1971 

1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 

1978 
1979 

1980 
1981 

1982 
1983 

1984 

1985 
198β 
1987 

1988 
19S9 
1990 
1931 

1992 Ι 

Ξενοδοχειακές 
Μονάδες 

1.873 
1.924 

1.973 

2.046 

2.072 
£165 
2.204 

2.287 
2.330 

2.422 
2.498 
2.570 
2.635 
2.662 
2.534 

3.051 
3.358 
3.544 
3.756 

3.953 
4.104 

4.307 
4.587 

4.S91 
5.201 
5.488 
5.771 
6.129 
3.555 
6.713 
6.991 
7.185 

Μεταβολή 

% 

2.7 

2.5 
3.7 

1,3 
4,5 

1,8 
3.8 
4,5 

•1,3 
3.1 

2.9 
2,5 
1.0 

-4.8 
20.4 

10,1 

5.5 
6.0 
5.4 

3,7 

4,9 
6.5 
6,6 

6.3 
5,5 
5,2 
6,2 
7.0 
2.4 

4.1 
2.8 

Μεταβολή 
Ξενοδοχείων 

51 
49 

73 

26 
93 
39 
33 

103 

32 
76 
72 
65 
27 

-128 
517 
307 

186 
212 

202 
146 
203 
280 
304 

310 
287 
283 

358 
428 
158 
273 
194 

Διαθέσψες 

Κλίνες 

57.022 

60.945 
65.604 
71.741 

78.487 

85.323 
90.362 
98.631 

108.180 

118.859 
135.103 
151.420 

166.552 
175.161 
185.275 
285.360 
301.230 

317.920 
333.820 

348.170 
359.380 
375.370 
395.810 
423.790 
438.360 
359.380 
375.370 
395.810 
423.790 

438.360 
459.300 
475.800 

Μεταβολή 

% 

6.9 
7,5 
9,4 
9.4 

8,7 

5,9 
9,2 
9.7 

9.9 
13,7 

12.1 
10,0 

5.2 
5,8 

15,2 
8,6 

θ.θ 
7,5 

4.7 
2.8 
5.4 

5,5 
5,0 

4.3 
3.2 
4.4 

5,4 

7.1 
3,4 

4,8 
3,6 

Μεταβολή 
Κλινών 

3.923 
4.659 

3.137 
3.746 

3.836 
5.039 

8.269 
9.549 

10.679 
16.244 

16.317 

15.132 
8.609 
10.114 

28.153 
18.366 
15.243 
18.510 
12.495 
7.815 

15.370 
16.690 
15.900 
14350 
11.210 
15.990 

20.440 
27.980 
14.570 
20.940 

16.500 

Αφίξεις 

462.857 

565.275 
712.305 
73£984 

945.439 
1.100.998 

968.561 
924.936 

1.214.383 
1.454.329 
2.058.277 
2.529.414 

2.951.236 
1.998.001 

£975.487 
4,070.411 
4.461.084 
5.081.033 
5.798.360 

5.271.115 
5.577.109 
5.463.860 

5.258.372 
6.027.256 

7.039.428 
7.339.015 
8.004.000 

8.351.182 
8.540.962 
9.310.000 
8.271.258 
9.756.012 

Μεταβολή Μεταβολή 

% 

22.1 
26,0 

2.9 
29,0 
16,5 

-12,0 
Λ 5 

31,3 

19,8 
41.5 
22,9 

16.7 
-32.3 
48,9 

36,8 
9.6 

13.9 
14,1 

•9.1 
5.8 

-2.0 

-3,8 
14,6 
16.8 
4.3 

9.1 
4,3 

2.3 
9.0 

-11.2 
18.0 

Αφίξεων 

102.418 
147.030 

20.679 
212.455 

155.559 
-132.437 

^ 3 . 6 2 5 
289.447 

240.246 
603.648 
471.137 
421.822 

-953.235 

977.4S6 
1.094.924 

390.673 
819.949 

717.327 

-527.245 
305.994 
-113.249 -

-205.488 .. 
768.884 

1.012.172 ; 
299.587 
664.965 

347.182 
189.780 
769.038 

-1.038.742 
1.484.754 · 

Πηγή : ΕΣ.Υ.Ε. , EOT. 

έτη με τους ίδιους ρυθμούς. Το 1981 το ποσοστό αύξησης μειώνεται σε 

3,7%.Το 1982 οι δημόσιοι τουριστικοί ορορείς προσπάθησαν να δώσουν 

κίνητρα (αναπτυξιακός νόμος 1262/82) για την αύξηση της τουριστικής 

προσφοράς. Ano το 1982 μέχρι το 1989 τα ποσοστά κυμάνθηκαν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα αλλά παρατηρήθηκε υπέρμετρη συγκέντρωση 

τουριστικών καταλυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Το 1989 σε μια 

προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της αντιοικονομικής ανάπτυξης 

• πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στο νόμο του 1982. Το 1990 ωστόσο 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
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i lag lead 

0 0.1682 0.1682 

1 0.1621 0.4415 

2 0.0138 -0.0757 

3 0.0391 0.0004 

4 -0.1144 0.1480 

5 0.05ω 0.0961 

6 -0.0963 0.0284 

7 0.0286 0.1638 

8 0.1659 0.0734 

9 0.1072-0.0647 

10 -0.0358 0.0855 

11 -0.0255 0.0439 

12 -0.0729 (10570 

13 -0.0820 0.1134 

14 -0.0926 -0.0390 

15 -0.2058 -0.1154 

16 0.3121 0.0363 
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σημειώθηκε κάθετη πτώση ( πίνακας 27 ) στο ποσοστό αύξησης των 

καταλυμάτων - η μεγαλύτερη στην μεταπολιτευτική περίοδο. 

Αν και στη περίοδο 1967-75 το ποσοστό ανάπτυξης 

παρουσιάζεται ως το χαμηλότερο (μόλις 1,6%) δεν συνέβη κάτι ανάλογο με 

τις διαθέσιμες κλίνες και το μέγεθος των αφίξεων. Αντίθετα προς την 

χαμηλή αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού οι αυξήσεις των κλινών και των 

αφίξεων σημείωσαν τους υψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς. 

Ενδεχομένως αυτή η αντίθεση στην εν λόγω περίοδο να φανερώνει 

αφενός την έλλειψη επενδυτικής δραστηριότητας στον ξενοδοχειακό 

τομέα και αφετέρου την προσπάθεια ικανοποίησης της τουριστικής 

ζήτησης με την αύξηση της ποσότητας των κλινών. Στον τομέα της εξέλιξης 

των κλινών και σε σύγκριση με τις αφίξεις τουριστών παρατηρείται ισσόροπη 

ανάπτυξη. Στη δεκαετία του '70 ο μέσος ετήστος ρυθμός αύξησης ήταν 

15,918 κλίνες και 381,649 αφίξεις τουριστών. Δηλαδή η μέση ετήστα 

αναλογία ήταν μια διαθέστμη κλίνη για είκοοττέσσερεις τουρίςτες. Η 

αναλογία παρέμεινε σχεδόν σταθερή (1.25 ) στη δεκαετία του '80 με 16,289 

κλίνες και 403,889 αφίξεις. Ανπ'θετα με την σχετική συμμετρία των κλινών 

και αφίξεων, οι ξενοδοχειακές μονάδες παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση 

της τάξης του 79,4%. Ο μέσος ετήσιος αριθμός αύξησης ξενοδοχείων απο 

153,6 την δεκαετία του 70 επεκτάθηκε σε 275,5 ξενοδοχεία την δεκαετία του 

'80. Αυτή η αντιφατική κατάσταση προφανώς να υποδηλώνει αφ' ενός την 

ύπαρξη παράνομων κλινών και αφ' ετέρου την συνεχή αύξηση ομοειδών 

καταλυμάτων όπως ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του Ε.Ο.Τ οι παράνομες κλίνες ( 1992 ) στο σύνολο των 

καταλυμάτων πλησιάζουν τις 260,000. ( Τουριστική Αγορά, Ιανουάριος 

1994, σελ. 13 ). Η συμμετοχή των ξενώνων και των διαμερισμάτων στο 

συνολικό αριθμό κλινών διαχρονικά αξιοσημείωτη θετική μεταβολή. Το 

1970 η συμμετοχή τους ανέρχονταν σε 1,6 % επι του συνόλου των κλινών με 

τα ξενοδοχεία να κατέχουν το 89,9%. Το 1980 το ποσοστό τους προσέγγισε 

το 4,4% ένώ το 1990 αναρριχήθηκε στο 12,6%. Οι κλίνες των ξενοδοχείων το 

1990 αντιπροσώπευαν το 83,6% επι του συνόλου. Σχετικά με την πληρότητα 
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των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και σύμφωνα με σχετική έρευνα του 

Σ.Ε.Τ.Ε. ( Σ.Ε.Τ.Ε. , Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική 

Οικονομία. Αθήνα Ιανουάριος 1992 ) η Ελλάδα κατέχει μία απο τις 

υψηλότερες ανάμεσα σης χώρες της Ε.Ο.Κ. και κυμαίνεται στα τελευταία έτη 

γύρω στο 54% με 57%. ( πίνακας 28). Ο χαμηλός βαθμός πληρότητας 

εξηγεάαι απο την συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης στη θερινή 

περίοδο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. που προέρχονται απο 

δειγματοληψία σε 450 ξενοδοχεία προκύπτει οτι το 1990 για το διάστημα 

Απριλίου-Σεπτεμβρίου η πληρότητα των ξενοδοχείων ανέρχονταν σε 77,2% 

με 12,1 διανυκτερεύσεις και το 1991 ανερχόταν σε 67,8% με 10,7 

διανυκτερεύσεις . Εάν ληφθούν υπ' όψη και τα υπόλοιπα είδη 

καταλυμάτων τα ποσοστά πληρότητας θα εμφανισθούν χαμηλδτερα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 8 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ % 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1970 49,2 
1975 49,0 
1981 53,9 
1987 57,5 

1988 56,4 

1989 56,2 

1990 57,0 

1991 53,9 

Πηγή:Σ.Ε.Τ.Ε 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία που σκιαγραφούν την τουριστική 

προσφορά θα ήταν δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα οτι η τουρισπκή 

βιομηχανία στην Ελλάδα λειτουργεί σχεδόν σε επίπεδο πληρότητας και οτι μια 

μελλοντική αύξηση της τουριστικής ζήτησης θα καλυφθεί απο την ανάλογη 

αύξηση της τουριστικής προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (Εφαρμογές στον Τουρισμό) 

4.1 Πρόβλεψη Ζήτησης του Τουρισμού 

Μέσα στο πλαίσιο της επιστήμης της στατιστικής και 

ειδικώτερα στο πεδίο δράσεως του κλάδου των προβλέψεων ο όρος 

πρόβλεψη ( forecasting ) αναφέρεται στη διαδικασία ανάκτησης 

πληροφοριών για ένα γεγονός πριν αυτό πραγματοποιηθεί. 

Η διαδικασία βασίζεται εν γένει σε δεδομένα η πληροφορίες που 

περιγράφουν το παρελθόν και το παρόν. Οι προβλέψεις που εξάγονται 

"ενσαρκώνονται" είτε απο αριθμητικά δεδομένα ή απο την περιγραφή 

των μελλοντικών εξελίξεων . Κατ' αυτό τον τρόπο ο εκάστοτε 

ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να επιλέξη τις ανάλογες αποφάσεις 

που θα προσιδιάζουν το τρέχον περιβάλλον στις μελλοντικές εξελίξεις. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η επιστήμη των προβλέψεων γνώρισε 

ραγδαία ανάπτυξη. Παράλληλα με την εξελεκτική πορεία των επιστημών, 

η αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον και η ύπαρξη υψηλού κόστους 

που προέρχεται απο λανθασμένες αποφάσεις δημιούργησαν 

επιτακτικώτερη την ανάγκη για περισσότερο σχεδιασμό. Αποτέλεσμα 

αυτών των εξελίξεων είναι οι προβλέψεις σε πολλές περιπτώσεις να 

συνιστούν την σημαντικότερη εισροή στο ευρύ φάσμα των διοικητικών 

και διαχειριστικών αποφάσεων που αναλαμβάνει μια επειχηρηση η ένας 

οργανισμός. Με την έλλειψη αξιόπιστων εκτιμήσεων είναι δύσκολο αν όχι 

ανέφικτο να καταρτιστεί το κατάλληλο σχέδιο ανάπτυξης και εκείνες οι 

συνταγές τακτικής και πολιτικής που αποβλέπουν στην άριστη 

διαχείριση. 

Ο Β. Archer1 αναφέρει οτι " ο μάνατζερ θα πρέπει να σχεδιάζει για 

το μέλλον ώστε να ελαχιστοποιείται το ρίσκο μιας ενδεχόμενης 

αποτυχίας η καλύτερα να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες επιτυχίας. Ο 

1 Archer Β.Η., Demand Forecasting and Estimation in Travel, Tourism and Hospitality 
Research, (cas. J.R.P. Ritchie and CR. Goeldnr), Wiley ,Ncw York, 1987, pp 77-85. 
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σχεδιασμός είναι άρρηκτα δεμένος με την πρόβλεψη. Οι προβλέψεις θα 

πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα του μάνατζμεντ 

είτε μέσω εμπειρικής εργασίας είτε μέσα ano συλλογική προσπάθεια η 

τέλος με την χρήση πολύπλοκων μοντέλων." 

Αν και η τουριστική βιομηχανία δεν ταξινομείται στη κατηγορία 

αγοράς στην οποία οι συνθήκες αβεβαιότητας είναι υψηλού βαθμού είναι 

παρόλα αυτά υψηλά ανταγωνιστική. Μία χώρα υποδοχής τουριστών η 

οποία επιθυμεί να αποτελεί ένα δυναμικό ανταγωνιστή στην αρένα της 

διεθνής τουριστικής αγοράς θα πρέπει μέσα στα πλαίσια ενός 

σχεδιασμού, μάρκετινγκ και τακτικής ( βλ. πίνακα 29) να είναι σε θέση να 

γνωρίζει το μελλοντικό επίπεδο της τουριστικής ζήτησης. Μέσα στο 

πλέγμα του ανταγωνισμού η ικανότητα πρόβλεψης της τουριστικής 

ζήτησης με ακρίβεια εν'όψει ενός ασταθούς και πολύπλοκου εξωτερικού 

περιβάλλοντος μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Αυτές οι μείζων σε σημασία αποφάσεις, που συχνά αφορούν 

την δημιουργία νέων τουριστικών οικονομικών μονάδων , στηρίζονται 

κατά ένα μέρος στις προβλέψεις. 

Οι προβλέψεις οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν αλλά 

και να υποτιμούν το επίπεδο της τουριστικής ζήτησης.Μια υπεραισιόδοξη 

πρόβλεψη ζήτησης μπορεί να επιφέρει επενδύσεις χωρίς αποδοχές όπως 

για παράδειγμα επενδύσεις στην κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων η 

για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Εάν ληφθούν υπόψη και 

τα χρηματικά ποσά που δεσμεύονται (κόστος χρήσεως) για την 

εκπόνηση των προγραμμάτων επένδυσης τότε καθίσταται επιτακτικότερη 

η ανάγκη για ακριβείς προβλέψεις. 

Απο την άλλη πλευρά μία απαισιόδοξη πρόβλεψη μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα την υποτίμηση της ζήτησης με συνέπεια την απώθηση 

των τουριστών λόγω έλλειψης τουριστικών εγκαταστάσεων η τουριστικών 

θέρετρων. Οι επιπτώσεις φαίνονται δυσμενέστερες εάν συνυπολογισθεί 

το γεγονός οτι οι τουριστικοί δέκτες ίσως να μήν αντιληφθούν ποτέ την 
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μεγάλη ζήτηση (latend demand) που θα είχε επιτευχθεί με την ύπαρξη 

της σχετικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής. 

Είναι γενικότερη αποδοχή οτι η επίτευξη προβλέψεων αποτελεί 

ένα δύσκολο έργο.Ειδικά στον τουρισμό η πολυποίκιλη φύση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση , η ανεπάρκεια και η 

αμφισβητούμενη εγκυρότητα των δεδομένων, καθιστούν την διαδικασία 

πρόβλεψης δύσκολη και επιρρεπή σε διάφορα είδη λαθών και 

ελλείψεων. 

Αρκετοί προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης 

μεταβάλλονται σχετικά αργά μέσα στο χρόνο. Σε μια μεσοπρόθεμη η 

βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη οι μεταβολές τους μπορούν να αγνοηθούν. 

Στην μακροπρόθεσμη πρόβλεψη οι μεταβολές μπορεί να είναι 

σημαντικές και γιαυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψη.Επομένως 

θα ήταν ιδεατή η προσδοκία υψηλού βαθμού ακρίβειας όταν ο χρονικός 

ορίζοντας πρόβλεψης επεκτείνεται κατά πολύ. Ο βαθμός ακρίβειας 

πιθανόν να μειώνεται προς το τέλος της χρονικής περιόδου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή αξιόπιστων προβλέψεων 

είναι η βαθιά γνώση της φύσης του φαινομένου που εξετάζεται. Ο 

αναλυτής οφείλει να γνωρίζη κατά πόσο το φαινόμενο μπορεί να 

μελετηθεί καλύτερα με ένα στοχαστικό μοντέλο (προβλέπει με 

πιθανότητες η ποσοστά) η με ντετερμινιστικό μοντέλο (προβλέπει με 

απόλυτους αριθμούς). Η φύση του φαινομένου είναι αυτή που θα 

καθορίσει την επιλογή της συναρτησιακής μορφής του μοντέλου 

πρόβλεψης. Επιπλέον είναι αναγκαίο να κατανοηθούν όλες οι δυνάμεις 

που κατευθύνουν την συμπεριφορά του φαινομένου. 

Σε γενικότερες γραμμές, οι αναλυτές, για την ανάκτηση 

αξιόπιστων προβλέψεων, θα πρέπει να αναζητήσουν ερείσματα απο τρείς 

πηγές οι οποίες είναι οι εξής : 

Ι) Την προηγούμενη εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο πρόβλεψης. Αυτή 

η πηγή αποτελεί ένα ευρύ πλαίσιο που περιλαμβάνει, θεωρία, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ TOY EOT 

• ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

• [ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗìl^i'ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ MARKETING 

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 

PROMOTION ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

• ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

• ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

• SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

• ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

• ΠΡΟΥΠΟΛΙΠΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

• ΡΥΘΜΙΣΗ , ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 



εφηρμοσμένη έρευνα, στοιχεία, πληροφορίες κ.λ,π. 

II) Τα διαθέσιμα υπολογιστικά μέσα που συσχετίζονται με το επίπεδο 

εξέλιξης των μαθηματικών, της στατιστικής και της πληροφορικής. Θα 

βοηθήσουν στην έκφραση , στην ταξινόμηση και στην διαχείρηση των 

δεδομένων. 

III) Την ανθρώπινη κρίση η οποία ερμηνεύει ως ένα βαθμό την εξοικοίωση 

του αναλυτή η της ομάδος αναλυτών με την διαδικασία της πρόβλεψης. 

Συνδυασμοί των ανωτέρων μέσων έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή 

διαφορετικών μεθόδων πρόβλεψης. Επομένως το επόμενο βήμα είναι η 

περιγραφή μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί στη πρόβλεψη της ζήτησης 

του τουρισμού. 

4.2 Τεχνικές Προβλέψεων. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τρόπων προσέγγισης για την 

πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης. Τα τελευταία χρόνια σε μια 

προσπάθεια να βελτιωθεί η ακρίβεια προβλέψεων επικράτησε μια 

γενικότερη τάση οι προβλέψεις να πραγματοποιούνται με πιο περίπλοκες 

και εξεζητημένες μεθόδους. Αδιαμφισβήτητα σημαντική συμβολή στην 

εξέλιξη αυτή , είχε η πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής η οποία 

μείωσε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα υπολογισμού κάνοντας τις 

μεθόδους πιο ευπρόσιτες κα στους αναλυτές. 

Οι ειδικοί ταξινομούν συνήθως τις τεχνικές προβλέψεις σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες.Στην κατηγορία των ποσοτικών τεχνικών και σ' εκείνη 

των ποιοτικών τεχνικών. Μερικοί συγγραφείς αναφέρονται και σε μία τρίτη 

κατηγορία η οποία περιέχει συνδυασμούς μεθόδων (integrative). 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις Αιτιολογικές μεθόδους και τα 

μοντέλα χρονοσειρών.Οι Αιτιολογικές μέθοδοι αφορούν συναρτήσεις που 

εκφράζουν αιτιατές σχέσεις μεταξύ μετρήσιμων μεταβλητών.Τα 
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πολυμεταβλητά μοντέλα παλινδρόμισης, τα μοντέλα έλξης και τα μοντέλα 

προσομοίωσης ανήκουν σ1 αυτή την κατηγορία.Τα μοντέλα χρονοσειρών 

σχετίζονται με την αναγνώριση της μορφής των ιστορικών δεδομένων 

(χρονοσειρών) μέσω στατιστικών μεθόδων όπως με την τεχνική της 

ανάλυσης χρονοσειρών, της εκθετικής εξομάλυνσης και με την τεχνική 

Box-Jenkins. Με αυτές τις τεχνικές πραγματοποιείται η απαλοιφή των 

τάσεων των χρονοσειρών και συχνά εποχική προσαρμογή.Η δυναμική των 

μοντέλων βασίζεται στην παραδοχή οτι το μέλλον προσδιορίζεται απο το 

παρελθόν, όπως έχει εκφρασθεί απο τα δεδομένα της σχετικής 

χρονοσειράς. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ονομαζόμενες υποκειμενικές 

μέθοδοι.Είναι ευρύτατα διαδεδομένες στο χώρο του μάνατζμεντ και 

θεωρούνται απο πολλούς ως βασικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η βασική τους διαφορά με τις ποσοτικές μεθόδους είναι οτι 

προβλέψεις περιέχουν τις γνώσεις και την πείρα ενός κλιμακίου 

εμπειρογνωμόνων που σχετίζονται με το φαινόμενο που εξετάζεται. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται για μακροπρόθεσμες προβλέψεις και όταν 

υπάρχει έλλειψη δευτερογενούς πληροφόρησης. Η Συγγραφή Σεναρίου 

και η Μέθοδος των Δελφών θεωρούνται, τουλάχιστον στο χώρο της 

τουριστικής έρευνας, οι δημοφιλέστερες. 

Υπάρχει επίσης και μια άλλη κατηγορία η οποία περιλαμβάνει 

τεχνικές όπως έρευνα αγοράς, πρβλεψη με πιθανότητες, και ανάλυση της 

δυναμικής του συστήματος (system dynamics). 

Οι προαναφερθείσες μέθοδοι είναι ευρέως αποδεκτές απο τους 

αναλυτές τουρισμού. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται συχνότερα είναι 

αυτές που περιγράφονται παρακάτω. 

4.2.1 Η Μέθοδος των Δελφών 

Η Μέθοδος των Δελφών αποτελεί την πιο δημοφιλή και την πιο 

ευρέως αποδεκτή υποκειμενική μέθοδο πρόβλεψης. Το βασικότερο ίσως 
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κίνητρο, για τη δημιουργία της μεθόδου, υπήρξε η έλλειψη πληροφοριών και 

στοιχείων, η οποία προκαλούσε την ανεπιτυχή επιτέλεση ορθών 

μακροπρόθεσμων προβλέψεων με τη χρήση συμβατικών μεθόδων 

πρόβλεψης. 

Η μέθοδος πρωτοεμφανίστηκε στην περίοδο 1963-1964 από τους Olaf 

Helmer και Norman Dalkey για τη διεξαγωγή ενός πειράματος υπό την αιγίδα 

της εταιρίας Rand.2 Η συμβολή της μεθόδου θεωρήθηκε σπουδαία στα 

διαστημικά προγράμματα των Ην. Πολιτειών. Αργότερα η εφαρμογή της 

επεκτάθηκε σε διάφορους τομείς της ιατρικής, της πολιτικής, της 

κοινωνιολογίας και των οικονομικών. 

Η Μέθοδος των Δελφών θεωρείται μια έρευνα ειδικής μορφής. 

Χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων ή 

βραχυπρόθεσμων συμβάντων και για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων, που 

υπάρχουν για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες, που ενδέχεται να 

επικρατήσουν στο μέλλον3. Η διατύπωση των πιθανοτήτων πραγματοποιείται 

από ομάδες εμπειρογνωμώνων, οι οποίοι συμπληρώνουν τα επιμελώς 

σχεδιασμένα ερωτηματολόγια, που προβάλλονται από τους αναλυτές. Η 

διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων επαναλαμβάνεται για όσο 

χρόνο χρειάζεται ώστε να επιτευχθεί μία ικανοποιητική σύγκλιση εκτιμήσεων. 

Αναλυτικότερα η διαδικασία για την ανάπτυξη της μεθόδου 

αποτελείται από τρία διαφορετικά στάδια. Το προπαρασκευαστικό, το 

στάδιο του ελεγχόμενου μηχανισμού ανατροφοδότησης και το τελικό στάδιο 

της συναγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων. 

Το πρώτο στάδιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Ο καθορισμός του 

προβλήματος, η διεξοδική μελέτη του και ειδικότερα η απομόνωση των 

παραγόντων, που επηρεάζουν το εξεταζόμενο αντικείμενο, αποτελούν τμήμα 

του πρώτου σταδίου. Στην προπαρασκευαστική φάση, ο αναλυτής συντάσει 

2 Paliwoda, S.J., Predicting the future using Delphi. Management Decisions, 21,1983, p.p.31-
38. 
3 - Burton, T.L., Experiments in recreation research, 1971. 

- Turgut, V., Delphi and GSV techniques in tourism. Forecasting and policy design. 
Problems in Tourism, 3,1984,p.p.41-52. 

133 



το ερωτηματολόγιο "πιλότος", το οποίο αποκτά την τελική του μορφή, 

εφόσον βελτιωθεί με υποδείξεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις 

παραλήψεων. Οι ερωτήσεις συνήθως διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε 

οι απαντήσεις να εκφράζονται με ποσοστά πιθανοτήτων. Παράλληλα με τη 

σύνταξη του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται και η επιλογή της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων. Οι ειδικοί θα πρέπει να έχουν, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, άμεση σχέση με το αντικείμενο που ερευνάται. Επίσης δεν θα 

πρέπει να υπάρχει διάκριση ως προς το χώρο προέλευσης τους, ο οποίος θα 

ανήκει στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (εταιρίες, πανεπιστήμια κτλ.). Ο 

τρόπος συγκρότησης της ομάδας των ειδικών θεωρείται πολύ σημαντικός, 

διότι μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτικές 

προβλέψεις, αλλά και να επηρεάσει αρνητικά τα χρονικά όρια 

πραγματοποίησης της έρευνας. Για να αποφευχθούν επιρροές από 

"δυναμικές προσωπικότητες" σε οποιοδήποτε βαθμό, διατηρείται αυστηρή 

ανωνυμία των μελών της ομάδας. Ο αριθμός των μελών της συνήθως 

κυμαίνεται από 40 μέχρι 50 άτομα4. 

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η πρώτη διανομή, -κατά 

προτίμηση ταχυδρομικώς-, του ερωτηματολογίου, στο οποίο ζητείται από 

τους ειδικούς, ο προσδιορισμός των συμβάντων με πιθανότητες και με 

συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη, ότι οι 

πιθανότητες που διατυπώνονται δεν είναι αποτελέσματα στατιστικών 

αναλύσεων, αλλά απλώς αντανακλούν τις υποκείμενες εκτιμήσεις των 

ειδικών. Επίσης, οι ειδικοί μπορούν να προσθέσουν τους προσωπικούς τους 

συλλογισμούς και εικασίες. Κατόπιν, τα αποτελέσματα αθροίζονται, 

συνοψίζονται και ταξινομούνται, σύμφωνα με στατιστικά κριτήρια, ώστε να 

εμφανισθούν τυχόν αποκλίσεις των εκτιμήσεων. Τα ερωτηματολόγια μαζί με 

τις περιλήψεις των αποτελεσμάτων επιστρέφονται στους εμπειρογνώμονες 

προκειμένου να αναθεωρήσουν, αν επιθυμούν, τις αρχικές τους εκτιμήσεις. 

Εάν στην κατανομή των καινούργιων απαντήσεων παρουσιάζονται έντονες 

Smith, S.L.J., Tourism analysis. A handbook. Longman, 1989. 
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αποκλίσεις, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρξει σύγκλιση των 

εκτιμήσεων. 

Στο τελικό στάδιο της μεθόδου πραγματοποιείται η σύναψη των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου ερωτηματολογίου και εκθέτονται οι 

κατανομές των απαντήσεων μαζί με τις πιθανότητες ποιυ υπάρχουν, για τον 

τρόπο εξέλιξης των παραγόντων. Στις πιθανότητες αυτές βασίζονται οι 

προβλέψεις, που σηματοδοτούν την ενδεχόμενη μελλοντική πορεία του 

αντικειμένου που ερευνάται. 

Ολόκληρη λοιπόν η έρευνα, αποτελείται από διάφορες φάσεις, οι 

οποίες περιλαμβάνουν τις προκαταρκτικές πληροφορίες, την προσεκτική 

προετοιμασία των ερωτηματολογίων, την επιλογή της ομάδας των ειδικών, 

την ταξινόμηση των απαντήσεων, την επανεξέταση τους σε σύγκριση με τις 

απαντήσεις των άλλων μελών της ομάδας και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Προφανώς η παρουσία της προσωπικής κρίσης σ' αυτή τη 

μέθοδο, είναι έντονη, υποδεικνύοντας το ενδεχόμενο να προκύψουν 

ανακριβείς ή και λανθασμένες προβλέψεις, εάν κάποια φάση δεν εξετασθεί 

με ορθό τρόπο. Όχι μόνο το χαμηλό επίπεδο της ποιότητας της ομάδας, 

αλλά και η ακατάλληλη επιλογή εμπειρογνωμώνων, μπορεί να ενσωματώσει 

"ιδιοτελείς προφητείες" στην ανάλυση. Σημαντικό στοιχείο, για τη θετική 

διεκπεραίωση της έρευνας, αποτελεί ο τρόπος έκδοσης παράφρασης και 

ανάλυσης των ερωτηματολογίων. Βέβαια, η εκπόνηση της έρευνας θα 

πρέπει να εκτελείται από αμερόληπτα και ικανά άτομα. 

Το γεγονός ότι, το τελικό αποτέλεσμα της μεθόδου αντιπροσωπεύεται 

με πιθανότητες δύναται να επικριθεί, όσον αφορά την ωφέλεια του στη 

χάραξη σχεδιασμού λόγω της διαφορούμενης άποψης που εκφράζει ένα 

ποσοστό πιθανότητας. Συχνά διαμορφώνεται η γενικότερη εικόνα, ότι 

υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αβεβαιότητας στο τελικό αποτέλεσμα. Για 

παράδειγμα, το συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθανότητα 40% για μια πολεμική 

σύρραξη στα σύνορα μιας χώρας τα επόμενα πέντε χρόνια δημιουργούνται 

ερωτηματικά, για τη χρησιμότητα ενός τέτοιου συμπεράσματος στη χάραξη 
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σχεδιασμού. Ο Helmer5 αναφέρει, ότι ο σχεδιασμός κατά την ίδια τη 

συστατική του δομή διεξάγεται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και 

προσθέτει ότι: "η πρόβλεψη με πιθανότητες, σε αντίθεση με τις ακριβείς 

προβλέψεις, υποβάλλει μία ρεαλιστική αντίληψη της αβεβαιότητας για το 

μέλλον. Η αντίληψη αυτή, υποχρεώνει το σχεδιαστή να ενσωματώσει 

προβλέψεις στο σχεδιασμό του, για ενδεχόμενα απρόοπτα. Η έλλειψη αυτών 

των προβλέψεων δύναται να προκαλέσει δυσμενή αποτελέσματα". 

Αν και η τεχνική που ακολουθείται στη μέθοδο των Δελφών, δεν 

απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις της στατιστικής και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εντούτοις αποδεικνύεται ότι είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη, 

όταν προκύψουν καθυστερήσεις στις απαντήσεις, ή όταν δεν δοθεί ανάλογη 

επιμέλεια στην επιλογή εμπειρογνωμώνων. 

Οι E. Koyak και J.A. Macanlay6 αναφέρουν ότι, η μέθοδος των Δελφών 

θεωρείται από διάφορους μελετητές της τουριστικής έρευνας ως μια ειδική 

έρευνα, η οποία έχει περιορισμένο βεληνεκές στην επαρκή διαμόρφωση των 

μελλοντικών εξελίξεων. Επιπλέον στην αρχική και κλασική τους μορφή, η ίδια 

η δομή της έρευνας, προσφέρει φειδωλές κατευθύνσεις για την κατηγορία 

των προβλημάτων, που θα πρέπει να τίθονται υπό εξέταση, καθώς και για την 

ποιότητα των αναλυτών και εμπειρογνωμώνων. Ωσαύτως και δίχως να 

υφίσταται σκοπιμότητα, η τεχνική που χρησιμοποιείται, προϋποθέτει την 

επιλογή προβλημάτων και την εκλογή των ειδικών και αναλυτών από μια 

συγκεκριμένη κατηγορία. 

Παρόλο που ο αριθμός των προσπαθειών για την πρόβλεψη της 

τουριστικής ζήτησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Δελφών, δεν είναι 

μεγάλος, αξίζει να αναφερθούν μερικές σημαντικές εφαρμογές. 

5 Cahantone, R.I., Di Benedetto, CA., Bojanic, D.,vl comprehensive review of the tourism 
forecasting literature. Journal of Travel Research, Fall, 1987, p.p.28-39. 
6 Koyak, E., Macanlay, J.A., The Delphi technique in the measurement of tourism market 
potential. The case of Nova Scotia. Tourism Management, June, 1984, p.p. 87-101. 
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Ο J.C. Liu7 το 1984 την τεχνική των Δελφών, για να προβλέψει τις 

μελλοντικές εξελίξεις του τουρισμού στη Χαβάη, για το έτος 2000. 

Συγκεκριμένα οι τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις που συντάχθηκαν, 

αφορούσαν την πόλη Οαχο (Oahu), η οποία προσελκύει το 83% (1983) του 

συνόλου των τουριστών που επισκέπτονται το νησί. Η σύγκλιση εκτιμήσεων 

πραγματοποιήθηκε στη δεύτερη επανάληψη των ερωτήσεων, ενώ η 

προθυμία συμμετοχής των ειδικών κρίθηκε ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα 

από αυτήν την μελέτη έδειξαν ότι ο τουρισμός στη Χαβάη, αναμένεται να 

αυξηθεί σημαντικά, μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα. Η έρευνα θεωρείται 

ιδιαίτερα αξιόλογη, διότι τα 42 μέλη που συνέθεταν την ομάδα των ειδικών 

προέρχονταν από δύο διαφορετικούς χώρους- από το χώρο χορήγησης 

τουριστών και από το χώρο υποδοχής τουριστών. Το δεύτερο κλιμάκιο 

εμπειρογνωμώνων διατύπωσε συντηρητικότερες απόψεις, για την εξέλιξη 

του τουρισμού, ενώ το πρώτο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του 

τουριστικού προϊόντος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση της 

μεθόδου, τεκμηρίωσαν την ανάγκη για το συνδυασμό του με τα 

αποτελέσματα των προβλέψεων που εξάγονται από την υιοθέτηση 

ποσοτικών μεθόδων. 

Σε μια μελέτη της Δασικής Υπηρεσίας των Η.Π.Α οι Shafer, Moeller και 

Cetty8 εφάρμοσαν τη μέθοδο των Δελφών, για να αποσπάσουν τις γνώμες 

ειδικών σχετικά με το μελλοντικό περιβάλλον αναψυχής και της συσχέτισης 

του με τη διαχείρηση φυσικών πόρων, με τη διαχείρηση της μόλυνσης και το 

αστικό περιβάλλον. 

Μια άλλη μελέτη συντάχθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού του 

Καναδά8, στην οποία συνδιάζονται προβλέψεις, που διεξήχθησαν με τη 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Αντικείμενο της μελέτης ήταν η 

πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης για κάθε Καναδέζικη επαρχία ξεχωριστά, 

7 Liu, J.C., Hawaii tourism to the year 2000. A Delphi forecast. Tourism Management, 
December, 1988, p.p. 32-49. 
8 Turgut, V., Delphi and GSV techniques in tourism forecasting and policy design. 
Problems in tourism, 3, p.p. 41-52. 
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κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις, όπως δημογραφικές τάσεις κτλ. Η 

έρευνα είχε ως έρεισμα το γεγονός ότι υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων 

που εκπροσωπούσαν τις κοινωνικές τάσεις, και οι οποίες επηρεάζουν την 

τουριστική ζήτηση. Η τεχνική των Δελφών εφαρμόσθηκε, για να 

αποκομισθούν προβλέψεις για μεταβλητές όπως: ο ρόλος του γυναικείου 

πληθυσμού, οι διάφορες δραστηριότητες των ανθρώπων στον ελεύθερο 

χρόνο τους, αλλαγές στα πρότυπα αναψυχής, τάσεις της τουριστικής 

ζήτησης κτλ. 

Σε ένα τελευταίο παράδειγμα οι, Seely, Iglovsh και Edgell (1980) , 

χρησιμοποίησαν τη μέθοδο των Δελφών για να αποκομίσουν προβλέψεις, 

από τους συμμετέχοντες μιας διάσκεψης με θέμα τον τουρισμό. 

Εκτός της μεθόδου των Δελφών, έχουν προταθεί και άλλες μέθοδοι 

υποκειμενικών εκτιμήσεων όπως η τεχνική GSV και η συγγραφή σεναρίου για 

την πρόβλεψη. 

4.2.2. Συγγραφή Σεναρίων 

Οι αδιάλειπτες αναζητήσεις εναλλακτικών προσεγγίσεων για 

μακροπρόθεσμες προβλέψεις της τουριστικής ζήτησης, είχε ως αποτέλεσμα 

την αξιοποίηση της μεθόδου συγγραφής σεναρίου στο χώρο της τουριστικής 

έρευνας. 

Η μέθοδος δύναται να χρησιμοποιηθεί συγχρόνους και για 

μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, ώστε να λειτουργήσει σαν συμπλήρωμα στις 

βραχυχρόνιες προβλέψεις, που εξάγονται από την εφαρμογή των ποσοτικών 

μεθόδων. 

Ο Μ. Van Doom9 διατύπωσε ένα γενικό ορισμό της μεθόδου, ώστε να 

αντανακλώνται οι διαφορετικοί, από τους ερευνητές, τρόποι διαδικασίας 

κατάστρωσης ενός σεναρίου. Αναφέρει επιγραμματικά, ότι με τη συγγραφή 

σεναρίου αποπειράται να παρουσιαστεί το σχέδιο, με το οποίο θα 

9 Van Doom, J.W.M., Scenario writing. A method for long-term tourism forecasting ? 
Tourism Management, March, 1986, p.p. 33-49. 
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δημιουργηθούν συγκεκριμένες συνθήκες στο μέλλον, χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά, ως αρχικό πλαίσιο αναφοράς το παρόν καθεστώς, το οποίο 

περιγράφεται από μια σειρά γεγονότων ή / και καταστάσεων. Ο ίδιος 

ερευνητής εκφράζει την άποψη, ότι η πλήρης ανάπτυξη της συγγραφής 

σεναρίου, προϋποθέτει τη δρομολόγηση τριών βασικών στοιχείων (βλ. 

σχέδιο 4) τα οποία είναι: 

(Ι) Η βασική ανάλυση (Baseline Analysis, ΒΑ) στην οποία διεξάγεται μια 

δυναμική περιγραφή και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης. 

(II) Η διαμόρφωση ενός ή περισσότερων μελλοντικών ειδώλων (Future 

Images, Fl), τα οποία εικονογραφούν τις ενδεχόμενες ή επιθυμητές 

μελλοντικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, και 

(III) η περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευθούν (Future Points, 

FP) οι υφιστάμενες συνθήκες, ώστε να εξελιχθούν σε μελλοντικά 

είδωλα. 

Σύμφωνα με τον Van Doom, η μέθοδος της συγγραφής σεναρίου είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη μετά προαναφερθέντα στοιχεία. Η απουσία και ενός 

μόνο στοιχείου θεωρείται αρκετή, για να οδηγήσει σε αμφισβήτηση για την 

ίδια την υπόσταση της μεθόδου. Η βαρύτητα που δίνεται στο καθένα από τα 

στοιχεία, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόβλημα που μελετάται. 'Οταν 

η έρευνα σχετίζεται αποκλειστικά με μεταβλητές κοινωνικοπολιτιστικού 

χαρακτήρα η Βασική Ανάλυση (Baseline Analysis) είναι φυσικό να στηρίζεται, 

σε δημοσιεύματα και στατιστικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται 

σημαντικά η περιγραφή του τρίτου στοιχείου (Future Points). Το μέγεθος 

παράλειψης των στοιχείων, ανάλογα με το αντικείμενο που εξετάζεται, 

ώθησε τους ερευνητές στην ταξινόμηση των σεναρίων σε κατηγορίες. Τα 

περισσότερα τουριστικά θέματα, κατατάσσονται στην κατηγορία των 

σεναρίων προβολής και περιγραφής (projective - descriptive scena ). Βάση 

αυτού του είδους σεναρίων ο αναλυτής στηριζόμενος στις διαθέσιμες 

πληροφορίες (descriptive) προβάλλει το μέλλον (projective) εξετάζοντας το 

παρελθόν και το παρόν. 
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Ο M. Schwaninger10 στην προσπάθεια να εκτιμήσει και να προβάλλει 

τις διακυμάνσεις των τάσεων του τουρισμού και αναψυχής για την περίοδο 

2000-2110, υιοθέτησε μόνο το στοιχείο των μελλοντικών ειδώλων. 

Στην έρευνα αναλύθηκε η πορεία και η αλληλοεπίδραση των τάσεων 

των σημαντικότερων παραμέτρων, που συνθέτουν το οικονομικό, 

κοινωνικοπολιτιστικό, πολιτικό, τεχνολογικό και οικολογικό περιβάλλον. Η 

μελέτη οδήγησε σε συμπεράσματα που καθιστούν την υποχρέωση για 

μακροπρόθεσμο συλλογισμό και την ανάγκη για ολοκληρωτικό και 

συστηματικό σχεδιασμό. 

Η έρευνα που διεξήχθει από τον R.R.V. Baron (1983)9 συγκεντρώνει και 

τα τρία στοιχεία. Η μελέτη αποσκοπούσε στην πρόβλεψη της τουριστικής 

κίνησης στο Ισραήλ για τη χρονική περίοδο 12-18 μηνών. Συστάθηκε μια 

ομάδα ειδικών, τα μέλη της οποίας προέρχονταν από το χώρο του 

υπουργείου τουρισμού και μεταφορών, από τη Διοικητική υπηρεσία του 

Ισραηλινού Αερολιμένα και τα γραφεία των Αερογραμμών της ELAL. Το 

γενικότερο πλαίσιο του σεναρίου απαρτίζεται από μια σειρά μικρών 

σεναρίων, τα οποία περιλαμβάνουν παράγοντες που εντάσσονται στο 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, στο μάρκετινγκ, στο σύστημα 

λειτουργίας των αερογραμμών και στην εποχικότητα του τουρισμού. Το 

σενάριο αυτό εκτός των άλλων πλεονεκτεί στο γεγονός, ότι ενσωματώνει 

εκτιμήσεις από ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, ο σχετικά 

περιορισμένος χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης (12-18 μήνες) αντιπαραθέτει 

ένα σημαντικό μειονέκτημα. 

Στην τουριστική βιβλιογραφία υπάρχει ένας επιφανής αριθμός 

σεναρίων, με επίκεντρ ο την πρόβλεψη του τουρισμού, του οποίου η εξέλιξη 

μελετάται η αυτονομία, είτε μέσω των διαφόρων κοινωνικοπολιτιστικών 

παραγόντων, που την επηρεάζουν. Ο Van Doom επισημαίνει την αξία, που 

έχει η ανάπτυξη μικρών σεναρίων • οι ερευνητές τροχίζουν τις ικανότητες 

τους, ώστε να σχεδιάζουν μεγαλύτερα σενάρια, στα οποία να 

1 0 Schwaninger, Μ., Forecasting leisure and tourism. Scenario projections for 2000-2010. 
Tourism Management, December, 1984, p.p. 250-257. 
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περιλαμβάνονται και τα τρία στοιχεία. Βάση αυτής της προεργασίας, 

παρέχεται η δυνατότητα στους ερευνητές να εισάγουν διαφορετικές 

μεθόδους πρόβλεψης, προσδίδοντας πλουραλιστική υφή στη δομή του 

σεναρίου. 

Αν και η εξέλιξη της τεχνικής του σεναρίου, την τελευταία δεκαετία, 

δημιούργησε ευοίωνες προοπτικές για την αποτελεσματικότητα του, πολλοί 

σεναριολόγοι πιστεύουν, ότι η τεχνική του σεναρίου στοχεύει σε μια 

γενικότερη απεικόνιση του μέλλοντος, παρά στην ακριβή παράσταση του. 

4.2.3 Οικονομετρικά Υποδείγματα 

Τα οικονομετικά υποδείγματα τα οποία καλούνται και υποδείγματα 

συμπεριφοράς, αποβλέπουν στη μέτρηση αιτιατών και αλληλοεπηρεα-

ζόμενων συχετίσεων μεταξύ μεταβλητών. Η μέτρηση πραγματοποιείται με 

την υιοθέτηση διαφόρων μεθόδων όπως η διακριτική ανάλυση, η τεχνική του 

κανονικού υποδείγματος, η τεχνική της παλινδρόμησης. Η τεχνική της 

παλινδρόμησης θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής για την πρόβλεψη της 

τουριστικής ζήτησης. Η τεχνική αφοά τον προσδιορισμό (εξειδίκευση) 

συγκεκριμένων μεταβλητών (επεξηγηματικών) των οποίων η αλληλεπίδραση 

επηρεάζει μια εξαρτημένη μεταβλητή όπως της τουριστικής ζήτησης. Η 

κατανόηση της φύσης της επιρροής που ασκεί κάθε μια επεξηγηματική 

(ανεξάρτητη) μεταβλητή στην εξαρτημένη -με δεδομένα τα μελλοντικά 

επίπεδα των επεξηγηματικών μεταβλητών- επιτρέπει στον αναλυτή να 

προβλέψει τη ζήτηση. Για τη μέτρηση των μεταβλητών συνήθως 

χρησιμοποιούνται δεδομένα χρονολογικών σειρών και κατασκευάζεται μία 

εξίσωση ή μια ομάδα εξισώσεων η οποία περιέχει τις υποτιθέμενες 

επιδράσεις στη ζήτηση. Για να εκτιμηθεί η κατεύθυνση των επιδράσεων 

εφαρμόζεται μία μέθοδος όπως η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. 

Στην περίπτωση του τουρισμού είναι εύλογο να υποστηριχθεί η άποψη 

ότι η προσέλευση τουριστών σε μία συγκεκριμένη χώρα είναι συνάρτηση του 

εισοδήματος. Ωστόσο αυτός ο καθοριστικός παράγοντας αν και σημαντικός 
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στη διαμόρφωση της διαχρονικής κατεύθυνσης των εξαρτημένων 

μεταβλητών μπορεί να μην είναι αρκετός ώστε να εξηγηθεί ένα σημαντικό 

τμήμα της διακύμανσης της. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερες 

ανεξάρτητες μεταβλητές για να βελτιωθεί η επεξηγηματική ικανότητα του 

υποδείγματος. Μεταβλητές όπως οι σχετικές τιμές των αγαθών και 

υπηρεσιών ανάμεσα στις χώρες προορισμού και τους άλλους 

ανταγωνιστικούς προορισμούς, οι σχετικές τιμές συναλλάγματος, το κόστος 

μεταφοράς, μπορούν ν' αποδειχτούν ιδιαίτερα σημαντικά στην ερμηνεία της 

ζήτησης. Επίσης, μπορούν να εισαχθούν μερικοί ποιοτικοί παράγοντες, 

όπως η σχετική ελκυστικότητα του τόπου προορισμού, η διαστρωματική 

δομή των ηλικιών του πληθυσμού στις χώρες προέλευσης τουριστών και τα 

επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Επομένως η ζήτηση εκφράζεται ως μία 

πολυμεταβλητή συνάρτηση και εκτιμάται με διάφορες οικονομετρικές 

μεθόδους. 

Οποιαδήποτε μορφή ζήτησης σε μία χρονική περίοδο διαγράφει μία 

πορεία η οποία μπορεί να προβληθεί στο μέλλον και να εξαχθούν 

προβλέψεις. Δεν υπάρχουν λόγοι, θεωρητικά τουλάχιστον, ότι η πορεία αυτή 

θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο τα οικονομετρικά υποδείγματα 

περιλαμβάνουν την επίδραση αιτιατών παραγόντων και γι' αυτό είναι 

θεωρητικώς αποδεκτά. Επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν οι 

αιτίες μιας εσφαλμένης πρόβλεψης. Εαν η πρόβλεψη είχε βασιστεί σε μία 

συγκεκριμένη υπόθεση που αφορούσε τη μεταβολή του κόστους 

μεταφοράς, όπως η απότομη και απροσδόκητη αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου το 1973, τότε ένα μεγάλο τμήμα του σφάλματος μπορεί ν' 

αποδοθεί & αυτό το γεγονός κατόπιν εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο 

γεγονός θα έχει μία μικρή ή μεγάλη διάρκεια επίδρασης στη μεταβλητή που 

υπόκειται στην πρόβλεψη. Κατ' αυτόν τον τρόπο προσφέρεται στον 

ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της τακτικής που θα 

ακολουθήσει. 
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Ένα επιπρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα αφορά την ευελιξία που 

υπάρχει στα οικονομετρικά υποδείγματα να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις 

ενδεχόμενων μεταβολών στους αιτιατούς παράγοντες. Οι επιπτώσεις των 

μεταβολών μπορούν να δημιουργηθούν διαμέσου των εκτιμημένων τιμών των 

παραμέτρων. Οι τιμές που λαμβάνουν οι παράμετροι είναι σημαντικές για 

τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων. Οι ελαστικότητες εκτιμούν την επιρροή 

που προκαλείται στην εξαρτημένη μεταβλητή από μια μεταβολή της 

ανεξάρτητης όταν οι υπόλοιποι καθοριστικοί παράγοντες θεωρούνται 

σταθεροί. Παρόλο που στην πράξη η υπόθεση ceteris paribus δεν 

χρησιμοποιείται συχνά, δίνεται η δυνατότητα να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για το μέγεθος των επιπτώσεων. Οι τιμές που λαμβάνουν οι 

παράμετροι θα πρέπει να ελεχθούν με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων καταστάσεων. Ωστόσο πριν 

αντιμετωπιστεί αυτό το στάδιο, θα πρέπει το υπόδειγμα να έχει εξειδικευτεί 

με σαφείς τρόπους και να είναι σύμφωνα με τις προτάσεις της οικονομικής 

θεωρίας. Εάν η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι σωστή οποιεσδήποτε 

αμφιβολίες υπάρξουν για το αποτέλεσμα θα θεωρηθούν ως καθαρά 

στατιστικά φαινόμενα και θα διορθωθούν αναλόγως. Με τον όρο εξειδίκευση 

εννοείται ο προσδιορισμός των μεταβλητών και της μαθηματικής μορφής 

της μαθηματικής σχέσης που πρόκειται να μετρηθεί. Σε γενικότερες 

γραμμές ο ερευνητής προς όφελος μιας ορθής και συμπαγούς ανάλυσης 

ακολουθεί πέντε διαδοχικά στάδια: 

α) Η σαφής περιγραφή του αντικειμένου που εξετάζεται και η θέσπιση 

των στόχων της μελέτης (διαρθρωτική διερεύνηση του φαινομένου, 

πρόβλεψη, αξιολόγηση πολιτικής). 

β) Ο καθορισμός της εξαρτημένης μεταβλητής η οποία πρόκειται να 

προβλεφθεί όπως επίσης και της επεξηγηματικής μεταβλητής που την 

επηρεάζουν. Τα ερείσματα για τον καθορισμό αντλούνται από τη 

σχετική οικονομική θεωρία που διατίθεται από την εφαρμοσμένη 

έρευνα και από άλλες απόψεις που έχουν στενή σχέση με το θέμα. Ο 
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απώτερος σκοπός αυτής της φάσης είναι η εξοικείωση με το 

αντικείμενο που διερευνάται. 

γ) Η εισαγωγή της αβεβαιότητας στο υπόδειγμα με την προσθήκη ενός 

στοχατικού διαταρακτικού όρου. Το υπόδειγμα υπόκειται σε 

σφάλματα. Στο σημείο αυτό ο αναλυτής πρέπει να γνωρίζει τις 

υποθέσεις nou αφορούν το διαταρακτικό όρο. 

δ) Δίνεται η αλγεβρική μορφή της σχέσης των μεταβλητών και 

ε) καθορίζονται τα πρσδοκώμενα πρόσημα και το μέγεθος των τιμών των 

παραμέτρων. 

Εξαιτίας της προσόδου των υπολογιστικών τεχνικών έγινε εύκολη η 

χρησιμοποίηση περίπλοκων μεθόδων για τη λήψη στατιστικών και 

οικονομετρικών αποτελεσμάτων θα πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

ότι η βαθύτερη ουσία των αποτελεσμάτων μπορεί να μην έχει σημασία 

εφόσον δεν υπάρχει εκείνος ο θεωρητικός ερεισματικός ιστός που θα τους 

δώσει το απαιτούμενο λογικό περιεχόμενο. 

Τα προαναφερθέντα στάδια παρέχουν τα εχέγγυα ώστε η μέθοδος να 

βασίζεται στην κριτική γνώση και τα αποτελέσματα να ενσωματώνουν το 

έλλογο στοιχείο. 

Μέσα όμως από το πέρασμα αυτών των διαδοχικών σταδίων οι 

ερευνητές στο σύνολο τους βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμούς που 

υποβάλλονται από την ίδια τη δομή των υποδειγμάτων και το θεωρητικό τους 

υπόβαθρο. 

Παράδειγμα αποτελείτο φαινόμενο της πολυσυγγραμμικότητας που 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα συχνά στα υποδείγματα που έχουν ως σκοπό την 

ανάλυση της διάρθρωσης της τουριστικής ζήτησης. Εάν το υπόδειγμα 

αποβλέπει στην πρόβλεψη και όχι στη διαρθρωτική διερεύνση των 

φαινομένων η πολυσυγγραμμικότητα δεν έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των 

προβλέψεων υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ίδιο είδος 

πολυσυγγραμμικότητας συνεχίζεται και στο δείγμα προβλέψεων. 
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Προβλήματα επίσης υπάρχουν στη συγκέντρωση των δεδομένων. 

Στην τουριστική έρευνα η λήψη έγκυρων και άμεσα συσχετιζόμενων με τις 

μεταβλητές δεδομένων θεωρείται δύσκολο έργο. Απαιτείται ένας αρκετά 

μεγάλος αριθμός δεδομένων ώστε να μην επηρεαστούν οι επιδόσεις της 

έρευνας. Αν και σύμφωνα με τη μαθηματική λογική είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν στο υπόδειγμα τουλάχιτον δύο ή περισσότερες παρατηρήσεις απ' 

ό,τι μεταβλητές για πρακτικούς λόγους χρειάζονται περισσότερα ώστε να 

προκύψουν καλοί εκτιμητές των παραμέτρων. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα 

προέρχεται από τη διαχρονική αστάθεια των εκτιμητών με αποτέλεσμα το 

υπόδειγμα να έχει καλές επιδόσεις μόνο για βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη. 

Όπως προαναφέρθηκε η κατανόηση της τουριστικής ζήτησης και η 

ακρίβεια πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας της είναι σημαντική για την 

ανάλυση της τουριστικής πολιτικής και σχεδιασμού. Στο "χαρτοφυλάκιο" της 

διεθνούς τουριστικής βιβλιογραφίας' έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάλυση της ζήτησης του τουρισμού. Εντυπωσιακή είναι στη βιβλιογραφία η 

ποικιλία των υποδειγμάτων ζήτησης. Σημαντικοί λόγοι για αυτή την ποικιλία 

είναι η επιλογή μεταξύ υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν 

συνολικοποιημένες (aggregate) ή αποσυνολικοποιημένες (disaggregateci) 

μεταβλητές και παρατηρήσεις καθώς και η επιλογή της συναρτησιακής 

μορφής της ζήτησης. Διαφορές στο είδος των παρατηρήσεων και των 

μοντέλων ζήτησης μπορεί να δημιούργησαν προβλήματα στην ανάλυση 

πολιτικής και στο σχεδιασμό διότι τα εμπειρικά αποτελέσματα όπως 

ελαστικότητα και προβλέψεις της τουριστικής ζήτησης είναι πιθανόν να 

εξαρτώνται απ' αυτές τις επιλογές. Η εκλογή μεταξύ υποδειγμάτων που 

περιέχουν μεγάλο ή μικρό βαθμό συνολικοποίησης συνδέεται άμεσα με το 

σκοπό της μελέτης τις διαθέσιμες παρατηρήσεις και το κόστος για την 

απόκτισή τους. Όταν η μελέτη στοχεύει στην πρόβλεψη μιας συνολικοποιη-

μένης μεταβλητής, όπως ο αριθμός προσέλευσης των τουριστών σε μία 

χώρα είναι φυσικό να προτιμηθεί η χρήση συνολικοποιημένων 

παρατηρήσεων. Εάν χρησιμοποιούνται αποσυνολικοποιημένα δεδομένα 
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τότε η επέκταση των αποτελεσμάτων μιας δειγμαολειπτικής έρευνας στο 

συνολικό επίπεδο αγοράς θα διεύρυνε τα διαστήματα εμπιστοσύνης11. 

Επιπλέον η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των συνολικοποιημένων 

μεταβλητών δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και σ' ένα υπόδειγμα που 

περιέχει μεγάλο βαθμό υποδιαίρεσης (αποσυνολικοποίησης). Από την άλλη 

πλευρά τα αποσυνολικοποιημένα δεδομένα θεωρούνται πια κατάλληλα όταν 

ο σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς των 

επιπτώσεων (προσομοίωση) που έχουν οι μεταβολές των μεταβλητών σε 

συγκεκριμένα κέντρα η λήπτες αποφάσεων, όπως τουριστικά γραφεία, 

ταξιδιώτες, μεταφορικά κέντρα τουριστών κτλ. 

Η συναρτησιακή μορφή του υποδείγματος μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με το βαθμό υποδιαίρεσης. Εάν το αποσυνολικοποιημένο 

υπόδειγμα είναι γραμμικό το συνολικοποιημένο θα πρέπει να έχει την ίδια 

μορφή, διαφορετικά θα προκύψουν μεροληπτικές προβλέψεις. Η 

συνολικοποίηση δημιουργεί λιγότερα προβλήματα εάν το αντικείμενο 

(άτομο, περιοχή ή το αγαθό) που συνολικοποιείται έχει μεγάλο βαθμό 

ομοιογένειας. Το βασικό όμως πρόβλημα που παραμένει είναι ο τρόπος με 

τον οποίο θα πρέπει να επεκταθούν οι εκτιμήσεις ατομικών επιλογών σε 

συνολικό επίπεδο και να προκύψουν συγχρόνως αξιόπιστες και αμερόληπτες 

προβλέψεις. Είναι γνωστό ότι η βασική θεωρία της ζήτησης αναφέρεται σε 

μία μόνο καταναλωτική μονάδα, όπως ένα άτομο, μια οικογένεια ή ένα αγαθό. 

Η εμπειρική εργασία όπως περιλαμβάνει φαινόμενα της αγοράς, όπως η 

συνολική ποσότητα που αγοράζεται σε μια χώρα. Συνήθως υπάρχει μια 

συνολικοποίηση στα αγαθά όπως και στα νοικοκυριά. 

Στην τουριστική έρευνα παρατηρείται ένας υψηλός βαθμός 

συνολικοποίησης ή μικρός βαθμός υποδιαίρεσης στα οικονομετρικά 

υποδείγματα ζήτησης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι 

απαιτείται μία εκτεταμένη βάση δεδομένων λόγω της πολύπλοκης φύσης 

που έχει το τουριστικό προϊόν. Επιπλέον τα αποσυνολικοποιημένα 

^Tae Hoon Oum, Alternative Demand Models and Their Elasticity Estimates, Joyrnal of 
Transport Economics and Policy, May 1989 , pp. 163-187. 

146 



τουριστικά δεδομένα δεν είναι εύκολο να αποκτηθούν εξαιτίας του 

απόρρητου και της μυστικότητας που τηρείται από καταναλωτές, 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Ακόμη και εάν είναι εφικτή η συγκέντρωση 

αυτών τα αποτελέσματα θα έχουν μεγάλο κόστος. Ο Winston12 υποστηρίζει 

ότι θα ήταν ευκαταφρόνητο να χρησιμοποιηθεί ένα συνολικοποιημένο 

υπόδειγμα για τη δημιουργία πρωταρχικών αποτελεσμάτων πριν να 

διεξαχθεί μία μεγαλύτερη μελέτη με αποσυνολικοποιημένα δεδομένα. 

Μέσα πό μία γενικότερη επισκόπηση θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι παρ' όλες τις κριτικές^μφότερα τα συνολικοποιημένο και 

αποσυνολικοποιημένα υπόδειγμα έχουν το δικό τους ρόλο στις μελέτες 

ζήτησης και λειτουργούν μερικές φορές συμπληρωματικά παρά 

ανταγωνιστικά. 

Έαν ακόμη κύριο ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει τους αναλυτές 

του τουρισμού αφορά τη μαθηματική εξειδίκευση του υποδείγματος. 

Υπάρχει μια ευρεία επιλογή τουριστικών μορφών που έχουμε στη διάθεση 

μας για ένα υπόδειγμα. Η επιλογή μιας τέτοιας συγκεκριμένης μορφής 

εξαρτάται από το αν είναι θεωρητικών αποδεκτή, ευλογοφανής, εύκολη για 

εκτίμηση, καλή ως προς την προσαρμογή και ικανή για προβλέψεις. Η γενική 

άποψη που κυριαρχεί ανάμεσα στους ειδικούς είναι ότι δεν υπάρχει κανένα 

ιδανικό υπόδειγμα για εμπειρική έρευνα της ζήτησης. Συνήθως το 

υπόδειγμα διατυπώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο ώστε να "γίνει στα μέτρα0 για 

το αντικείμενο που εξετάζεται. 

Δίχως αμφισβήτηση οι προτάσεις της οικονομικής θεωρίας 

ερμηνεύουν ένα μεγάλο τμήμα της εξειδίκευσης ενός υποδείγματος 

ζήτησης, όπως για παράδειγμα την αρνητική συσχέτιση μεταξύ ζήτησης και 

τιμής. Ωστόσο η θεωρία συχνά αδυνατεί να προσδιορίσει εάν το υπόδειγμα 

θα είναι γραμμικό ή λογαριθμικό ή θα έχει κάποια άλλη μορφή. Επομένως η 

ανεύρεση της συναρτησιακής μορφής του υποδείγματος ζήτησης 

εναπόκειται στην εμπειρική εργασία. Ο ερευνητής διατυπώνει εκ των 

1 2 Winston, C, The demand for freight transportation. Models and applications. 
Transportation Research, 17, 1983, p.p. 419-427. 
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προτέρων τη μορφή και μέσω της εμπειρικής ανάλυσης συνάγεται το 

συμπέρασμα εάν η συγκεκριμένη μορφή είναι η πιο κατάλληλη για την 

ερμηνεία της συμπεριφοράς της τουριστικής ζήτησης αλλά και για την 

πρόβλεψη της. Στο χώρο της έρευνας της τουριστικής ζήτησης με 

οικονομετρικά υποδείγματα έχει τεκμιριωθεί η άποψη ότι η 

πολλαπλασιαστική εξειδίκευση (συνάρτηση Cob-Douglas) πληρεί τις 

προϋποθέσεις για να θεωρηθεί η πιο κατάλληλη. Σε μια τέτοια συνάρτηση οι 

εκτιμημένοι συντελεστές ερμηνεύονται άμεσα ως ελαστικότητες, γεγονός 

που επιτρέπει την απ' ευθείας εκτίμηση της ποσοστιαίας μεταβολής της 

ζήτησης που θα προκύψει από μια ποσοστιαία μεταβολή μιας ανεξάρτητης 

μεταβλητής. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μια γενική συνάρτηση ζήτησης του 

τουρισμού θα μπορούσε, να διατυπωθεί ως εξής: 

Q=aPl

blP2

h -Ybi 

Όπου Q είναι η ζήτηση του τουρισμού από μία δεδομένη χώρα προέλευσης 

σε μία δεδομένη χώρα προορισμού. 

Pi είναι η τιμή του τουρισμού στον τόπο προορισμού. 

?2 είναι η τιμή του τουρισμού στο εξωτερικό που προσφέρονται από 

υποκατάστατα τουρισμού. 

Υ είναι το εισόδημα του καταναλωτή στη χώρα προέλευσης. 

Με τη χρήση του λογαριθμικού μετασχηματισμού η πολλαπλασια

στική συνάρτηση ζήτησης μετατρέπεται σε γραμμική ως προς τις μεταβολές 

και ως προς τις παραμέτρους. Ένα υπόδειγμα που είναι γραμμένο ως προς 

τους λογάριθμους των μεταβλητών συνεπάγεται σταθερές ελαστικότητες. 

Δηλαδή οι ευθείες της αρχικής πολλαπλασιαστικής εξειδίκευσης είναι οι 

ελαστικότητες και θεωρούνται σταθερές για όλα τα σημεία της καμπύλης 

ζήτησης. Η bi παράμετρος είναι η ελαστικότητα ως προς την τιμή. Η b2 

είναι η σταυτοειδής ελαστικότητα ως προς την τιμή και η b3 είναι η 
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εισοδηματική ελαστικότητα. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

περιλαμβάνονται στην παραπάνω εξίσωση θεωρούνται οι πιο σημαντικές 

στην ερμηνεία της ζήτησης. Ο Ν. Varinone13 παρουσίασε 16 ακόμη 

μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την τουριστική ζήτησης, όπως δαπάνες 

για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος κοινή γλώσσα ομιλίας, βαθμός 

αστικοποίησης της περιοχής προέλευσης και προορισμού, 

ψευδομεταβλητές, ο ελεύθερος χρόνος, το ταξιδιωτικό κόστος. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην οικονομική διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της τουριστικής ζήτησης η μορφή των 

μεταβλητών που ενσαρκώνουν αυτούς τους παράγοντες επεκτείνεται σε 

μεγάλο εύρος πιθανών εναλλακτικών λύσεων. Η επιλογή της μορφής αυτής 

βασίζεται αφενός στο βαθμό συνέπειας με τη σχετική θεωρία και αφετέρου 

στους κανόνες που επιβάλλουν τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό ισχύει και για 

τον ίδιο τον όρο της τουριστικής ζήτησης ο οποίος ως εξαρτημένη 

μεταβλητή θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί είτε από τις χρηματικές εισροές 

(δαπάνες, έσοδα) ή από τις αφίξεις τουριστών στη χώρα υποδοχής. Αυτή η 

συνολικοποίηση της ζήτησης δημιουργεί αναπόφευκτα την υποχρέωση για 

τη χρήση δεικτών. 

Στο σημείο αυτό και πριν πραγματοποιηθεί μια αναφορά σε διάφορες 

εμπειρικές μελέτες της τουριστικής ζήτησης με οικονομετρικά υποδείγματα 

θα πρέπει να γίνει ένας σημαντικός διαχωρισμός που αφορά τον τρόπο 

προσέγγισης της ζήτησης. Μια γενική επισκόπιση των εμπειρικών μελετών 

μας επιτρέπει την ταξινόμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων ζήτησης 

του τουρισμού σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα 

υποδείγματα που προσεγγίζουν την τουριστική ζήτηση με μια ad hoc μέθοδο. 

Οι ερευνητές για την κατασκευή αυτών των υποδειγμάτων αποδέχονται 

απερίσπαστα το θεμελιακό νόμο της ζήτησης άμεσα βασιζόμενοι στα 

στοιχεία (παρατηρήσεις) της αγοράς χωρίς όμως να αναφέρονται στη 

θεωρία της χρησιμότητας και τη συμπεριφορά του ίδιου του καταναλωτή. Το 

Vanhone, Ν., Forecasting in tourism. Tourism Review, 3, 1980, p.p.2-7. 
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υπόδειγμα διπλής λογαριθμικής μορφής ανήκει σ' αυτήνν την κατηγορία. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν τα υποδείγματα των οποίων η εξειδίκευση 

είναι άρρηκτα δεμένη με τη θεωρία της ζήτησης του καταναλωτή. Σ' αυτή 

την κατηγορία περιλαμβάνονται υποδείγματα (μοντέλα) όπως το AIDS 

(Almost Ideal Demand System), το μεταλογαριθμικό μοντέλο (Translog 

Model), το μοντέλο του Rotterdam και το γραμμικό σύστημα δαπάνης (ΓΣΔ). 

Το τελευταίο έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εμπειρικές μελέτες και μαζί με 

το υπόδειγμα σταθερών ελαστικοτήτων αποτελούν δύο από τις πιο 

συνηθισμένες εξειδικεύσεις που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της 

ζήτησης του τουρισμού. 

Μερικές απ' αυτές τις μελέτες εξετάζονται παρακάτω δίνοντας 

προτεραιότητα στα υποδείγματα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και 

κατόπιν σ' εκείνα που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Δίνεται έμφαση 

στους περιορισμούς που συσχετίζονται με τη συναρτησιακή εξειδίκευση των 

υποδειγμάτων στις παρατηρήσεις και στις μεταβλητές που περιλαμβάνονται 

στα υποδείγματα καθώς και στις προτεινόμενες επιδράσεις που αποφέρουν 

οι εκτιμημένοι συντελεστές των μεταβλητών. 

Οι ερευνητές Κ. Barry και J. O'Hogan (1972)14 εξετάζοντας τη ζήτηση 

για τον τουρισμό στην Ιρλανδία από τους Βρεττανούς διατύπωσαν ένα 

λογαριθμικό γραμμικό υπόδειγμα περιλαμβάνοντας επεξηγηματικές 

μεταβλητές όπως το εισόδημα της Μ. Βρεττανίας, το κόστος ζωής στην 

Ιρλανδία, τις τιμές εναλλακτικών προορισμών και τις δαπάνες διαφήμισης 

στη Μ. Βρετανία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν 

μικτά. Πιο συγκεκριμένα εξαιτίας της ύπαρξης της πολυσυγγραμμικότητας 

παρουσιάστηκαν εμπειρικά αποτελέσματα μόνο για τα υποδείγματα τα οποία 

περιείχαν το μέγιστο δύο ανεξάρτητες μεταβλητές. Η επεξηγηματική 

δύναμη του υποδείγματος θεωρήθηκε ικανοποιητική με σχετικά υψηλούς 

συντελεστές προσδιορισμού. Ωστόσο η εξαίρεση σημαντικών ανεξάρτητων 

μεταβλητών δημιουργεί επιφυλάξεις για την αμερόληπτη εκτίμηση των 

1 4 Barry, Κ., Ο' Hagan, J., An econometric study of British tourist expenditure in Ireland 
Economic and Social Review, 3,1972, p.p. 143-161. 
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παραμέτρων και συνεπώς για τις ελαστικότητες. Επιπλέον ο αποκλεισμός 

της μεταβλητής του ταξιδιωτικού κόστους λόγω έλλειψης σχετικών 

παρατηρήσεων είναι ομολογουμένως ένα μειονέκτημα για το υπόδειγμα. 

Οι Uysal και Crompton (1984)15 παρουσίασαν μια ανάλυσηη των 

αφίξεων αλλοδαπών τουριστών οι οποίοι προέρχονται από τις παραδοσιακές 

χώρες προέλευσης τουριστών με προορισμό την Τουρκία. Διατυπώθηκαν 

λογαριθμικά υποδείγματα τα οποία επεξηγούν τις τουριστικές αφίξεις αλλά 

και τις δαπάνες τουριστών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδιες μ' αυτές που περιέχονται στα υποδείγματα του 

Barn/ και O'Hagan με τη διαφορά ότι συμπεριλαμβάνονται και οι μεταβλητές 

των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Λόγω της έλλειψης επίσημων 

στοιχείων οι παρατηρήσεις για τ ις δαπάνες προώθησης του τουριστικού 

προϊόντος περιγράφονται σε γενικές γραμμές ως ανακριβείς. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν συντελεστές προσδιορισμού που 

κυμαίνονται από 0.406 μέχρι 0.99 υποδηλώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη 

μεγάλη διακύμανση της ικανότητας προσαρμογής του υποδείγματος. Στα 

μισά υποδείγματα προέκυψαν εσφαλμένα πρόσημα. Σ' αυτά που 

αναφέρονται στις τουριστικές αφίξεις ο συντελεστής προσδιορισμού ήταν 

χαμηλός. Στις εξισώσεις που είχαν ως εξαρτημένη μεταβλητή τις 

τουριστικές δαπάνες προέκυψαν καλύτερα αποτελέσματα. Περιορισμοί 

στην πιο ακριβή ερμηνεία της ζήτησης τέθηκαν λόγω της έλλειψης της 

μεταβλητής του ταξιδιωτικού κόστους καθώς και στις ανακριβείς 

παρατηρήσεις. 

Σε μια άλλη μελέτη, , οι S. Papadopoulos και S. Witt16 εξέτασαν τις 

αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1972-82. 

Ανάμεσα στις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν συγκαταλέγεται και η 

μεταβλητή του ταξιδιωτικού κόστους καθώς και ψευδομεταβλητές που 

1 5 Uysal, Μ., Crompton, J.L., Determinants of demand for international tourist flows to 
Turckey. Tourism Management, 5,1984, p.p. 288-297. 

1 6 βλ. Witt S.F. Martin C.A. , International Tourism - Demand Models - Inclusion of 
Marketing Variables, Tourism Management, March 1987, pp. 33-40. 
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εκπροσωπούν ειδικά γεγονότα όπως η πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Τα 

εμπειρικά αποτελέσματα ανέδειξαν εσφαλμένα πρόσημα σε δύο από τις 

οκτώ περιπτώσεις για τις μεταβλητές του κόστους του τουρισμού και σε 

τρεις περιπτώσεις για τις μεταβλητές του ταξιδιωτικού κόστους. Η 

ελαστικότητα εισοδήματος είναι σημαντικά διαφορετική από το επίπεδο 5% 

σε τέσσερεις περιπτώσεις, ενώ η ελαστικότητα του κόστους τουρισμού σε 

δύο περιπτώσεις και οι συντελεστές των ψευδομεταβλητών σε πέντε 

περιπτώσεις. Σημαντικότατο στοιχείο σ' αυτή την έρευνα, το οποίο την 

κατατάσει & ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο από τις άλλες έρευνες, είναι η 

ύπαρξη της μεταβλητής της προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Η 

ύπαρξη όμως μιας ενδογενούς μεταβλητής όπως η διαφήμιση σε ένα 

σύστημα εξωγενών μεταβλητών γεννά ερωτηματικά σχετικά με το αν αυτό το 

σύστημα θα πρέπει να εκφρασθεί με μια εξίσωση ή με μια ομάδα 

διαρθρωτικών εξισώσεων. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του 

Οργανισμού Τουρισμού της Αυστραλίας τα αποτελέσματα ήταν αρκετά 

ενθαρρυντικά. Προβλήματα προέκυψαν σε μερικά υποδείγματα από την 

ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας προκαλώντας αμφιβολίες για τη 

μεροληπτικότητα των ελαστικοτήτων. Ωστόσο οι τιμές και τα μεγέθη που 

έχουν οι περισσότερες τιμές των ελαστικοτήτων θεωρήθηκαν ενδεδειγμένα 

και σε συνδιασμό με την καλή προσαρμογή των υποδειγμάτων δημιουργούν 

ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση τους στη διερεύνηση της 

τουριστικής ζήτησης. 

Οι παραπάνω μελέτες όπως έχει προαναφερθεί στην πρώτη 

κατηγορία υποδειγμάτων. Η εξειδίκευση τους προσεγγίζει την ανάλυση της 

τουριστικής ζήτησης χωρίς την απόλυτη συσχέτιση τους με τη θεωρία της 

ζήτησης του καταναλωτή. 

Στο παρακάτω τμήμα της έρευνας αναφέρονται εκείνα τα 

υποδείγματα των οποίων η συναρτησιακή μορφή έχει χρησιμοποιηθεί 

συχνότερα και τα οποία ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα συμβατικά 

αξιώματα της θεωρίας της ζήτησης με εξαίρεση το μοντέλο βαρύτητας. 
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4.2.4 Μοντέλο βαρύτητας 

Αν και η συναρτησιακή μορφή και η μέθοδος υπολογισμού (OLS) των 

μοντέλων βαρύτητας είναι παρόμοιες με εκείνη των αιτιολογικών 

πολυμεταβλητών μοντέλων ζήτησης, εντούτοις διαφέρουν στο εννοιολογικό 

περιεχόμενο του τρόπου διαμόρφωσης τους. Η βασικότερη ίσως διαφορά 

των δύο μοντέλων, έγκειται στο γεγονός ότι τα μοντέλα βαρύτητας έχουν ως 

κεντρικό στοιχείο τις επιδράσεις της απόστασης ανάμεσα στον τόπο 

προέλευσης και τον τόπο προορισμού των τουριστών. 

Η ανάλυση των μοντέλων έλξης είχε αρχικά περιληφθεί στη μελέτη 

των φαινομένων της φυσικής επιστήμης. Ο βασικός συλλογισμός της 

"Νευτωνιακής Φυσικής" είναι ότι δύο υλικά σώματα μάζας mi και ιτΐ2 

αντίστοιχα, έλκονται μεταξύ τους με δύναμη, της οποίας το μέτρο F είναι 

ανάλογο των μαζών mi και ιτΐ2 και αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου 

των αποστάσεων αυτών D. 

Gml-m2 
Γ = 2 

Είναι δηλαδή D 

Η στοχαστική ενατένιση ότι παρόμοιες ειδικές και ποσοτικές σχέσεις 

μεταβλητών ενδέχεται να βοηθήσουν στην ερμηνεία συγκεκριμένων 

ανθρώπινων ενεργειών, ενθάρρυνε τους ερευνητές να προσομοιώσουν και 

να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο βαρύτητας σε διάφορους τομείς των 

οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Η αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών 

που παρουσιάζεται στο μοντέλο βαρύτητας του Νεύτωνα, θα μπορούσε ν α 

χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί μια οποιοδήποτε μορφή συναλλαγής 

μεταξύ δύο κοινωνικών ομάδων17 . Υπάρχει σωρεία μεταβλητών, που θα 

ενσάρκωναν αυτή τη μορφή συναλλαγής, όπως χρηματικές ροές, 

1 7 Smith, S.L.J., Tourism analysis. A handbook. Longman, 1989. 
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τηλεφωνικές κλίσεις, μέγεθος της αλληλογραφίας, ενώ οι μάζες των 

κοινωνικών ομάδων, είναι δυνατόν να εκφραστούν από μεταβλητές όπως 

πληθυσμιακό μέγεθος, μέγεθος οικονομικού πλούτου κ,ο.κ. 

Στο χώρο του τουρισμού, οι μετακινήσεις των ανθρώπων (τουριστικά 

ρεύματα) από μια συγκεκριμένη ζώνη περιοχής προέλευσης προς μια ή 

πολλλές περιοχές προορισμού, μπορεί να θεωρηθούν ως συνάρτηση 

διάφορων μεταβλητών όπως το μέγεθος του πληθυσμού στη ζώνη 

προέλευσης, τον αριθμό των ανθρώπων, που κατοικούν στον τόπο 

προορισμού και της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο περιοχές. 

Συνεπώς, μπορεί να διατυπωθεί ένας παρόμοιος τύπος με αυτόν του 

Νεύτωνα, ο οποίος θα περιγράφει την πορεία εξέλιξης του ταξιδιού από την 

προέλευση i στον προορισμό j . 

Ρ Ρ 
ν d bJ 

Δηλαδή « 

οπού: 

Pij 

PiPj 

G,b 

το τρέχον (actual) τουριστικό ρεύμα στις δύο περιοχές 

η απόσταση των δύο περιοχών 

ο πληθυσμός των δύο περιοχών 

σταθερές, των οποίων οι τιμές προκύπτουν από την εμπειρική 

έρευνα 

Η παραπάνω εξίσωση εκπροσωπεί την κλασική μορφή του 

τουριστικού μοντέλου βαρύτητας και είναι προϊόν "συγχώνευσης" δύο 

διαφορετικών εξισώσεων: 

Τ. =Κ·^ 1 θ 8 ^ = α~ Mogdv 
9 Ρ (2) και Ιν (3) 
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όπου: Tjj συμβολίζει το συνολικό προσδοκόμενο (expected) αριθμό ταξιδιών 

που πραγματοποιούνται από την περιοχή i στην περιοχή j και k εκφράζει το 

λόγο των συνολικών ταξιδιών (Τ), που διεξάγονται στη χώρα (ή τον αριθμό 

των ταξιδιών που πραγματοποιούνται σε όλους τους προορισμούς από την 

Υ Τ 
περιοχή προέλευσης *-* '' ) δια του συνολικού πληθυσμού (Ρ) της χώρας (ή 

του πληθυσμού του τόπου προέλευσης τουριστών Pj). Συνεπώς το Κ 

εκφράζει τον κατακεφαλήν μέσο όρο ταξιδιών. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 

κατασκευή της δεύτερης σχέσης αντιπαρέρχεται την προϋπόθεση ότι η 

απόσταση δεν έχει καμία επίδραση. 

Με τις σχετικές τροποποιήσεις και αντικατάστασης προκύπτει το 

G = C-
αρχικό μοντέλο έλξης, στο οποίο το Ρ και C είναι ο αντιλογάριθμος 

των παραμέτρων b. Στην τιμή που δέχεται ο εκθέτης της μεταβλητής της 

απόστασης Djj, αντανακλάται το μέγεθος της ικανότητας της έννοιας της 

μεταβλητής να λειτουργήσει ως ανασχετικός παράγοντας στην προέλευσης 

των τουριστών. Ο LI. Grampon18 συμπεραίνει ότι "... ceteris paribus, οι 

προορισμοί που κατέχουν χαμηλές τιμές του b θεωρούνται ικανότεροι να 

προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες από μακρινές αποστάσεις 

(περιοχές), απ' ότι οι προορισμοί που κατέχουν μεγάλες τιμές του b". Στο 

μοντέλο βαρύτητας του Νεύτωνα το G συμβολίζει την παγκόσμια σταθερά, η 

οποία ονομάζεται "σταθερά παγκόσμιας έλξης". Στο τουριστικό μοντέλο, η 

έννοια του G αποκτά τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, το οποίο θα πρέπει 

να αναζητηθεί μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης δομής και των 

υφιστάμενων μηχανισμών λειτουργίας του μοντέλου. Τα μοντέλα βαρύτητας 

στην πράξη δεν χρησιμοποιούνται στη στερεότυπη προαναφερθείσα μορφή. 

Πολύ συχνά, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, προστίθενται 

μεταβλητές ή αντικαθίστανται οι υπάρχουσες μεταβλητές από άλλες 

σχετικές μεταβλητές, όπως το εισόδημα του τουρίστα, ο αριθμός ιδιοκτητών 

1 8 Grampon, L.J., A new technique to analyse tourisms markets. Journal of Marketing, 30, 
p.p. 27-42. 
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αυτοκινήτων, ταξιδιωτικές δαπάνες κ.ο.κ. Επομένως, η έννοια της σταθεράς 

G είναι συνυφασμένη με την ίδια την υπόσταση του μοντέλου. Το 

εννοιολογικό της περιεχόμενο υφίσταται μεταβολές, με συνέπεια τη 

δυσκολία καθορισμού του. Σε μια γενικότερη τοποθέτηση*, το G θεωρείται 

αναλογική σταθερά, η οποία ρυθμίζει το μέγεθος των μεταβλητών, ώστε να 

ερμηνεύεται με μεγαλύτερη προσέγγιση το επίπεδο της τουριστικής 

δραστηριότητας (Ijj). 

Κατά τον S. Smith19, το θεωρητικό υπόβαθρο του τουριστικού 

μοντέλου βαρύτητας δεν αποβλέπει στη δημιουργία μιας απομιμητικής 

πατέντας, στην οποία να περιγράφεται η ταξιδιωτική εξελεκτική πορεία, ή να 

εξετάζεται το μέγεθος των παραμέτρων. Στρέφεται στην ενύφανση μιας 

μεθοδολογίας που στοχεύει στη διαμόρφωση προβλέψεων. Η εξαγωγή 

προβλέψεων πραγματοποιείται από την πρώτη σχέση, με την αντικατάσταση 

των προβλεπόμενων τιμών για τις μεταβλητές Pj και Pj δεδομένου ότι, οι δύο 

σταθερές έχουν εκτιμηθεί από τις εξισώσεις (2) και (3). Για τον υπολογισμό 

της επίδρασης που ασκείται από τον παράγοντα απόσταση στον 

προσδοκόμενο αριθμό ταξιδιών (εξίσωση (3)), εφαρμόζεται η μέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων. 

Ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος ενσωματώνεται κατ' 

επανάληψη στα περισσότερα μοντέλα βαρύτητας είναι η παράμετρος 

προσέλκυσης τουριστών. Σε κάθε τουριστικό προορισμό υπάρχει μια ομάδα 

μοναδικών χαρακτηριστικών, τα οποία αποτελούν πόλους έλξης για ένα 

εκλεκτό μερίδιο της συνολικής τουριστικής ζήτησης. Συνήθως, η μεταβλητή 

της "ελκυστικότητας" της περιοχής, συγκεκριμενοποιείται από παράγοντες 

της προσφοράς των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών όπως η 

χωρητικότητα ή το μέγεθος τουριστικών καταλυμάτων και η παρουσία των 

ελεύθερων τουριστικών αγαθών στον προορισμό. Ο παράγοντας της 

απόστασης αντιπροσωπεύεται από χιλιομετρικές αποστάσεις ή από το 

ταξιδιωτικό κόστος. 

1 9 Smith, S.L.J., Tourism analysis. A handbook. Longman, 1989. 
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Ένα απλό τουριστικό μοντέλο βαρύτητας20, που περιλαμβάνει τις 

προαναφερθείσες μεταβλητές διατυπώνεται ως εξής: 

ljj = GXiaAjCCij-b 

ή σε λογαριθμική μορφή: 

logy = logG + alogXj + clogAj - blogCjj 

όπου: 

Ijj = ο αριθμός των τουριστών που ταξιδεύουν από τον τόπο προέλευσης 

τους i στον προορισμό j 

Xi = το σύνολο παραγόντων όπως : εισόδημα και πληθυσμός 

Aj = η ελαστικότητα του προορισμού 

Cjj = το ταξιδιωτικό κόστος (χρήματα και χρονική διάρκεια που απαιτούνται 

για τη διεκπεραίωση του ταξιδιού) 

Σε μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία από τους 

S.L. Edwards και S.l Dennis19, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της 

απόστασης. Η τελική μορφή του μοντέλου, η οποία προέκυψε από τη 

συγχώνευση πέντε διαφορετικών εξισώσεων είναι η εξής: 

Tjj = Pi Sjb Ai exp(-XCij) 

Είναι εμφανές ότι το τελευταίο από τα τρία μοντέλα βαρύτητας, 

παρουσιάζεται αρκετά περίπλοκο (πέντε εξισώσεις), υποδεικνύοντας μια 

φαινομενική δυνατότητα ευελιξίας των μοντέλων στο χώρο συναρτησιακής 

μορφής τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θεωρητικό υπόβαθρο των 

μοντέλων και η έλλειψη στενών δεσμών με τους κανόνες της οικονομικής 

θεωρίας πριμοδοτούν μια σχετικά υψηλή ανελαστικότητα, όσον αφορά την 

Archer, Β.Η., Demand forecasting in tourism. University of Wales Press, 1976. 
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τροποποίηση στη συναρτησιακή τους μορφή. Σε αντίθεση με τα 

οικονομετρικά μοντέλα, των οποίων η μορφή στηρίζεται στις αρχές της 

οικονομικής θεωρίας, τα μοντέλα βαρύτητας περιορίζονται αρκετά, διότι 

δίνουν έμφαση στους περιορισμούς που άπτονται του πληθυσμού και της 

απόστασης και όχι σε μεταβλητές όπως η τιμή του τουριστικού προϊόντος. 

Η έλλειψη θεωρητικής βάσης και η ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας 

θεωρούνται από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα των μοντέλων βαρύτητας 

και μετριάζουν σημαντικά τη χρησιμοποίηση τους στο χώρο της τουριστικής 

έρευνας. 

4.2.5 Γραμμικά Συστήματα Δαπάνης 

Η αρχική παρουσίαση των Γραμμικών Συστημάτων Δαπάνης (ΓΣΔ) 

έγινε από τους Klein-Rubin (1947-8) και αναπτύχθηκε λίγο αργότερα από τον 

R.Stone (1954). 

Στα Γραμμικά Συστήματα Δαπάνης τα τελικά προϊόντα (commodities) 

που αγοράζονται από τους καταναλωτές κατατάσσονται σε ευρύτερες 

κατηγορίες προϊόντων. Αναφέρονται δηλαδή σε ομάδες προϊόντων παρά 

στο γενικότερο εννοιολογικό πλαίσιο που μπορεί να οριοθετήσει ένα προϊόν. 

Για το λόγο αυτό τα ΓΣΔ δύναται να προάγουν μια αξιοσημείωτη 

υποδιαίρεση (disaggregation) ενός συνολικοποιημένου (aggregate) 

οικονομετρικού μοντέλου. 

Η διατύπωση τους στηρίζεται στη σχετική θεωρία της χρησιμότητας 

του καταναλωτή. Ειδικότερα ένα ΓΣΔ προκύπτει από την προσθετική21 

συνάρτηση χρησιμότητας των Stone-Geary. Η δε συνάρτηση ζήτησης 

αντλείται μέσα από το χώρο της συμβατικής μεθοδολογίας της 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΓΣΔ έγκειται στη συνθήκη της προσθετικότητας 
(additivrty) των χρησιμοτήτων των διαφόρων ομάδων. Η συνθήκη υποδηλώνει την 
έλλειψη της δυνατότητας για υποκατάσταση ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
ομάδων (ορθογώνιες καμπύλες αδιαφορίας). Ωστόσο η υποκατάσταση (ή 
συμπληρωματικότητα) είναι εφικτή μεταξύ των προϊόντων που εντάσσονται στις 
ομάδες. 
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μεγιστοποίησης της συνάρτησης χρησιμότητας υπό τον όρο του 

εισοδηματικού περιορισμού. 

Σημείο κλειδί για την εξέλιξη της διατύπωσης των ΓΣΔ αποτελεί το 

γεγονός ότι οι καταναλωτές, ανεξάρτητα από τις τιμές, αγοράζουν μια μικρή 

(τη βασική) ποσότητα προϊόντων, ώστε να διατηρηθούν στο θεμιτό επίπεδο 

διαβίωσης. Το εισόδημα που απομένει κατανέμεται σύμφωνα με τις τιμές 

των προϊόντων στις διάφορες ομάδες. Συνεπώς, και με δεδομένη την εξ' 

ολοκλήρου ανάλωση του εισοδήματος για αγαθά, η συνολική δαπάνη σε μια 

ομάδα προϊόντων διαχωρίζεται στις "δαπάνες επιβίωσης" (subsistence 

expenditure) και στις "επιπλέονδαπάνες" (supernumenary expenditure). 

Το γραμμικό σύστημα δαπάνης έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές 

εμπειρικές μελέτες της ζήτησης του τουρισμού. Μιά εφαρμογή του 

πρωτότυπου μοντέλου ΓΣΔ περιέχεται στη μελέτη που εκπονήθηκε από τους 

SS. Pyo, Μ. Usab και R.W. McLellan 22. Η μελέτη αποσκοπούσε στην 

κατασκευή ενός Γραμμικού Μοντέλου Δαπάνης ώστε να αναλυθεί η εγχώρια 

τουριστική ζήτηση των Ην. Πολιτειών. Για την επιτυχή εκπόνηση της 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του R. Stone (1954) για 4 ομάδες τουριστικών 

προϊόντων. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει αντίστοιχα τη μεταφορά των 

τουριστών, τη διαμονή, τη διατροφή και την ψυχαγωγία. 

Το γενικό μοντέλο που εκφράζει τις δαπάνες για κάθε ομάδα είναι: 

Z = Pixj = nPj + ßj(M-ZrjPj)+ej 

όπου: 

Ζ : δαπάνες για το προϊόν (μεταφορά, διατροφή κτλ.) 

Ρ : τιμή 

χ : συνολική ποσότητα ζήτησης 

Γ : η ποσότητα που απαιτείται για τη διατήρηση στο ελάχιστο επίπεδο 

διαβίωσης 

Μ : οι συνολικές δαπάνες (εισόδημα) 

22 
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Θ : ο όρος του σφάλματος 

ßj : συντελεστής εκτίμησης 

σημείο που δηλώνει το συγκεκριμένο προϊόν 

σημείο που δηλώνει όλα τα αγαθά περιλαμβάνοντας και το αγαθό i με 

0 < ßj < 1, Ißj = 1 και xj > rj 

Η παραπάνω συνάρτηση δηλώνει ότι οι δαπάνες Pjxj για το 

συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν i (π.χ. διαμονή), μπορούν να διαχωρισθούν 

σε δύο μέρη. Στις δαπάνες rjPj οι οποίες θα αναλωθούν ανεξάρτητα από τις 

τιμές (δαπάνες διαβίωσης) και στις εναπομείνασες δαπάνες Μ - Σ rjPj οι 

οποίες κατανέμονται στα διάφορα προϊόντα σύμφωνα με το οριακό 

εισοδηματικό μερίδιο ßj. Το ßj (marginal budget share) ερμηνεύει την 

ποσότητα αύξησης της δαπάνης στην ομάδα εάν το εισόδημα μεταβληθεί 

κατά μία μονάδα. 

Στην έρευνα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελαστικότητες και στη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χρήση της μεθόδου 

των ελαχίστων τετραγώνων και της μεθόδου Seemingly Unrelated 

Regression equation. Αν και τα αποτελέσματα είναι παρόμοια, εντούτοις, η 

δεύτερη μέθοδος είναι εννοιολογικά ελκυστικότερη διότι εισάγει μέσω των 

συσχετίσεων των καταλοίπων των 4 εξισώσεων, έναν ευρύτερο αριθμό 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Αναφορικά με τις δαπάνες (rjPj) τα 

συμπεράσματα που αντλούνται από την εφαρμογή των δύο μεθόδων 

συμπίπτουν. Η διατροφή σε σχέση με τα άλλα τουριστικά προϊόντα έχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό ελάχιστης δαπάνης διαβίωσης υποδεικνύοντας ότι οι 

δαπάνες για διατροφή σε σχέση με τα άλλα προϊόντα (μεταφορά κτλ.) δεν 

μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το αντίθετο συμβαίνει με τη μεταφορά 

των τουριστών. Το χαμηλότερο ποσοστό (42% μ.ο.) υποδηλώνει την 

ευαισθησία των τουριστών στο υψηλό μεταφορικό κόστος και στο χαμηλό 

εισόδημα τους. 
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Σε μια άλλη μελέτη το ΓΣΔ χρησιμοποιήθηκε από τον E. Smeral23 ώστε 

να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης (πραγματικό Α.Ε.Π) 

στα πραγματικά τουριστικά έσοδα (τουριστική ζήτηση) εννέα ευρωπαϊκών 

χωρών υποδοχής τουριστών. Προς χάριν μιας πιο πληρέστερης 

προσέγγισης του προβλήματος, ο ερευνητής παράλληλα με το ΓΣΔ 

κατασκεύασε ένα γραμμικό και ένα λογαριθμικό μοντέλο. Και στα τρία 

μοντέλα ασκήθηκε ένας αριθμός προσομοιώσεων (simulations) υπό 

διαφορετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και υπό διαφορετικές 

μεταβολές τις τουριστικές τιμές ώστε να υπολογισθούν οι αντιδράσεις της 

τουριστικής ζήτησης. 

Είναι προφανές ότι τα ΓΣΔ αποτελούν μοντέλα τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν αμφοτέρωθεν για την ανάλυση της ζήτησης και για την 

πρόβλεψη της. Ωστόσο, επειδή ευθυγραμμίζεται πλήρως η δομή τους με τη 

θεωρία της ζήτησης, αποστερούνται άλλες σημαντικές ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Δίχως να αμφισβητηθεί η πρακτική σημασία των μοντέλων, η 

απώλεια των μεταβλητών θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη διότι επιφέρει μια 

"πρόχειρη" αποτύπωση της πραγματικότητας. Προκειμένου να ενισχυθεί η 

τεκμηρίωση της πρακτικής αξίας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

ένα ΓΣΔ θα ήταν δυνατό ο ερευνητής να στραφεί και στα αποτελέσματα που 

θα έδινε ένα διαφορετικό μοντέλο ζήτησης. 

4.2.6 Μοντέλο AIDS 

Το μοντέλο AIDS (Almost Ideal Demand and System) παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά το 1978 από τον D. Deaton και τον I. Muellbauer24. Είναι ένα 

νέο σύστημα εξισώσεων ζήτησης στο οποίο τα οριακά εισοδηματικά μερίδια 

2 3 Smeral, Ε., Tourism demand. Economic theory and econometrics. An integrated 
approach. Journal of Travel Research, Spring, 1988, p.p.38-45. 
2 4 Deaton, Α., Muellbauer, J., An almost ideal demand system. American Economic Review, 
70, 1980, p.p. 312-326. 
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για τα διάφορα αγαθά, συσχετίζονται γραμμικά με το λογάριθμο της 

πραγματικής συνολικής δαπάνης και το λογάριθμο των σχετικών τιμών. 

Θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό μοντέλο για την εκτίμηση της ζήτησης, 

για το λόγο ό,τι περικλείει ταυτόχρονα αξιώματα, που χαρακτηρίζουν άλλα 

μοντέλα ζήτησης. Αντλείται μέσα από τη βαθύτερη δομή της θεωρίας της 

ζήτησης (Συναρτήσεις Engel και Leser) και συγκεκριμένα από το τμήμα της 

θεωρίας, που αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών (PIGLOG class). Οι 

προτιμήσεις αποτυπώνονται μέσω μιας συνάρτησης κόστους (ή δαπάνης) η 

οποία με δεδομένες τις τιμές, ορίζει την ελάχιστη δαπάνη απαραίτητη για την 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου χρησιμότητας. Η τελική μορφή του 

προτύπου μοντέλου AIDS για αγαθά n είναι η εξής: 

( ΧΛ 

+ η. 
y r - i = 1 n 

όπου Wj είναι τα εισοδηματικά μερίδια που ορίζονται σαν τα ποσοστό του 

εισοδήματος, που δαπανόνται για κάθε αγαθό. Το Pj συμβολίζει την τιμή για 

το αγαθό i, ενώ το Χ είναι η συνολική δαπάνη για όλα τα αγαθά, που 

περιέχονται σε μια ομάδα (σύστημα). Η παράμετρος bj ορίζει εαν το αγαθό 

είναι πολυτελείας (bj>0) ή κανονικό αγαθό (bj<0). To Yjj υπολογίζει τη 

μεταβολή στο εισοδηματικό μερίδιο για το αγαθό ΐ, που θα προκύψει από 1% 

μεταβολή στο Pj, ceteris paribus. Το Ρ παριστάνει ένα αθροιστικό (aggregate) 

δείκτη τιμών όλων των αγαθών, που περιέχονται στην ομάδα. 

Για την επίτευξη μιας ομαλότερης και πιο ικανοποιητικής 

προσέγγισης εκτίμησης της συνάρτησης Ρ αντικαθίσταται από ένα 

αντιπροσωπευτικό (Proxy) Ρ* που αποτελεί το γεωμετρικό μέσο των τιμών 

για κάθε αγαθό. 

Η διεθνής τουριστική βιβλιογραφία παρέχει ένα περιορισμένο αριθμό 

εφαρμογής του Μοντέλου AIDS. Οι ερευνητές J.W O'Hagan και M.J. 
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Harrison25 χρησιμοποίησαν το Μοντέλο AIDS για την ανάλυση των μεριδίων 

αγοράς δεκαπέντε ευρωπαϊκών χωρών στη συνολική δαπάνη των τουριστών 

που προέρχονται από τις Ην. Πολιτείες. 

Το υπόδειγμα αναφέρεται στην περίοδο 1964-1981 και αποφέρει 

εξισώσεις ζήτησης, που εκφράζουν τα μερίδια αγοράς ως συνάρτηση της 

τιμής του τουριστικού προϊόντος σε όλες τις χώρες καθώς και της συνολικής 

πραγματικής κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης των Αμερικάνων 

επισκεπτών. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ύπαρξη των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από την παραβίαση των υποθέσεων σε σχέση με την 

αλγεβρική εξατομίκευση του μοντέλου. 

Οι ελαστικότητες των δαπανών, δηλώνουν ότι καμιά χώρα δεν 

θεωρείται για τους Αμερικάνους Τουρίστες, ως κατώτερο τουριστικό προϊόν. 

Με εξαίρεση την Ισπανία όλες οι ελαστικότητες είναι αρνητικές, 

υποδεικνύοντας ό,τι ο τουρισμός είναι κανονικό αγαθό. 

Σε παρόμοια οικονομετρική μελέτη της τουριστικής ζήτησης οι T.C 

Syriopoulos και Μ.Τ. Sinclair26 χρησιμοποίησαν το μοντέλο AIDS, για να 

εκτιμήσουν τον καταμερισμό της τουριστικής δαπάνης που προέρχεται από 

τις Ην. Πολιτείες και χώρες της Δ. Ευρώπης σε πέντε Μεσογειακούς 

προορισμούς. 'Οπούς και στη μελέτη του Ο' Hagan και του Harrison η ζήτηση 

εκτιμάται σε μια αποσυνολικοποιημένη βάση όσο αφορά τις χώρες. Η 

εκτίμηση ζήτησης για μεμονωμένες χώρες παρακάμπτει μια ενδεχόμενη 

παραβίαση της συνθήκης της διαχωριστικότητας (separability) καθώς και τις 

δυσκολίες στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που ενδέχεται να προκύψουν 

από την ομαδοποίηση ετερογενών κρατών (Syriopoulos και Sinclair). Το 

μοντέλο διαφέρει στη χρησιμοποίηση ξεχωριστών μεταβλητών τιμής για 

κάθε χώρα. Η διαφοροποίηση αυτή τοποθετεί το μοντέλο σε ένα θεωρητικά 

2 5 Ο' Hagan, J.W., Harrison, M.J., Market shares of US tourist expenditures in Europe. An 
econometric analysis. Applied Economics, 16, 1984, p.p. 919-931. 
2 6 Syriopoulos T.C. and Sinclair M.T. , An Econometric Study of Tourism Demand : the 
AIDS model of US and European tourism in Mediterranean countries, Applied Economics 
,25, pp. 1541-1552. 
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πιο αποδεκτό πλαίσιο αλλά και το ευθυγραμμίζει με την πρότυπη διατύπωση 

του μοντέλου AIDS. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα πρόκειται να εξετάσει και να προβλέψει τη ζήτηση 

του τουρισμού στην Ελλάδα. 

Θα κατασκευαστεί μια ομάδα οικονομετρικών υποδειγμάτων όπου το 

κάθε ένα θα αντοιστοιχεί στη ζήτηση που προέρχεται από τις χώρες που 

θεωρούνται οι παραδοσιακοί πελάτες του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος. 

Οι χώρες αυτές είναι οι εξής : Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Η.Π.Α., Ιταλία, 

Μ.Βρετανία και Ολλανδία/Ολες μαζί αντιπροσωπεύουν το 65% (1992) της 

συνολικής τουριστικής ζήτησης. Οι υπολογισμοί θα διεξαχθούν με τη χρήση 

ετήσιων παραρηρήσεων. Με δεδομένες τις προβλεπόμενες τιμές των 

επεξηγηματικών μεταβλητών . Κάθε .υπόδειγμα θα χρησιμοποιηθεί για 

μεσοπρόθεσμες προβλέψεις (2 ετών). 

Το πρώτο βήμα για την εξειδίκευση του οικονομετρικού μοντέλου 

συνίσταται από τον προσδιορισμό της μεταβλητής η οποία θα εκφράζει την 

τουριστική ζήτηση. Το επόμενο βήμα αποτελείται από την επιλογή και τον 

προσδιορισμό όλων εκείνων των μεταβλητών που εμφανίζονται έως οι πιο 

αντιπροσωπευτικές και επουσιώδεις για την ερμηνεία της ζήτησης. Η επιλογή 

θα βασιστεί κυρίως στην σχετική οικονομική θεωρία, στη διάθεση των 

δεδομένων και στους στατιστικούς ελέγχους. 

Πριν προσδιοριστεί η μεταβλητή που θα ενσαρκώσει την τουριστική 

ζήτηση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξειδίκευση της συνάρτησης ζήτησης 

ενστερνίζεται τη νεοκλασική προσέγγιση δίχως όμως να υπόκειται σε απόλυτο 

βαθμό με τις προτάσεις και τα αξιώματα της θεωρίας της ζήτησης του 

καταναλωτή. Άλλωστε ο S.L.J. Smith1 μνημονεύοντας την πολυφυσικότητα της 

έννοιας της ζήτησης που περιέχεται στο γενικότερο σύνολο της τουριστικής 

έρευνας παραθέτει ότι όταν η ζήτηση χρησιμοποιείται για να αναφερθεί άμεσα 

1 Stephen L J. Smith, Tourism Analysis A Handbook, Longman Scientific & Technical, 1993, ρ 99. 
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στην πρόβλεψη της μελλοντικής κατανάλωσης τότε θεωρείται ως συνάρτηση 

πολλών μεταβλητών και όχι μόνο τις τιμής. 

Μέσα λοιπόν στα πλαίσια ανάλυσης της ζήτησης θα ήταν δυνατόν να 

ειπωθεί ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν 

την τουριστική ζήτηση. Είναι προφανές ότι οι μεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, όπως ηλικία, μορφωτικό 

επίπεδο, είδος απασχόλησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της πορείας της συνολικής ζήτησης. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτές 

οι μεταβλητές είναι σημαντικές στον προσδιορισμό του τόπου επίσκεψης ή 

στην μορφή του τουρισμού που θα επιλέξει ο τουρίστας παρά στην απόφαση 

να ταξιδέψει. Ενδεχομένως λοιπόν η συνολική ζήτηση προερχόμενη από μία 

χώρα να εξηγείται καλύτερα από μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν 

οικονομικούς παράγοντες. Το εισόδημα του καταναλωτή, η τιμή του τουριστικού 

προϊόντος, καθώς και οι τιμές των άλλων παρεμφερών τουριστικών προιόνων 

που διατίθενται στην αγορά, αποτελούν μερικούς από τους βασικούς 

οικονομικούς παράγοντες που εξηγούν ένα σημαντικό τμήμα της τουριστικής 

ζήτησης. Γεγονότα πολιτικά αλλά και γεγονότα όπως μια παγκόσμια πετρελαϊκή 

κρίση, φραγμοί στην αγορά συναλλάγματος μπορεί επίσης να φέρουν ένα 

ειδικό βάρος στην ερμηνεία της ζήτησης. 
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5.2 Επιλογή των Μεταβλητών. 

Η οικονομική θεωρία της ζήτησης αξιώνει ότι η μεταβλητή που την 

εκφράζει θα πρέπει να προσδιορίζεται από την ποσότητα του προϊόντος που 

ζητείται. Ο προσδιορισμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός αν ληφθεί 

υπόψη η επιρροή που δέχονται οι ελαστικότητες από τον τρόπο με τον οποίο 

προσδιορίζεται η μεταβλητή της ζήτησης. Επιπλέον η εξιδανίκευση της 

εξαρτημένης μεταβλητής αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα εάν 

συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι ελαστικότητες θεωρούνται βασικά εργαλεία 

στην χάραξη του σχεδιασμού και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Κατά την προσπάθεια εξειδίκευσης των οικονομετρικών υποδειγμάτων 

ώστε να ερμηνευτεί η τουριστική ζήτηση οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει 

τρείς διαφορετικούς τύπους εξαρτημένης μεταβλητής. Αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

• Αφίξεις (ή επσκέπτες) τουριστών/αναχωρήσεις. 

• Δαπάνες (έσοδα). 

• Μέση διάρκεια παραμονής. 

Ως εναλλακτική έκφραση της ζήτησης χρησιμοποιείται και ο αριθμός 

διανυκτερεύσεων στα διάφορα καταλύματα. Υπάρχει και η περίπτωση όπου το 

αντικείμενο της έρευνας είναι αποκλειστικά η πρόβλεψη της αγοραίας 

κατανομής της τουριστικής ζήτησης. Η μεταβλητή που εκπροσωπεί τη ζήτηση 

είναι συνήθως το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προορισμού και 

μετριέται σε ορούς αφίξεων/επισκεπτών ή σε όρους τουριστικών δαπανών/ 

εσόδων. 

Η απόφαση για την κατάλληλη επιλογή της μεταβλητής συνδέεται στενά 

με την επάρκεια ή και αξιοπιστία των στοιχείων αλλά και με τον εκάστοτε 

ενδιαφερόμενο στον οποίο απευθύνονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο 

εμπορικός κόσμος της τουριστικής αγοράς ενδεχομένως ενδιαφέρεται 

περισσότερο για τις δαπάνες ενώ είναι φυσικό οι αφίξεις να προκαλούν το 
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ενδιαφέρον των αεροπορικών εταιριών. Από την άλλη πλευρά οι ιδιοκτήτες των 

καταλλυμάτων δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις διανυκτερεύσεις ένω οι κρατικοί 

τουριστικοί οργανισμοί στρέφουν το ενδιαφέρον προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η πολυμορφία που μπορεί να παρουσιάζει η εξαρτημένη μεταβλητή 

αποτελεί εστία προβληματισμού για την καλύτερη εκπροσώπηση της 

τουριστικής ζήτησης. Αν και δεν υπάρχει στο χώρο της διεθνούς 

βιβλιογραφίας καμμία αμφισβήτηση για κανέναν από τους προαναφερφέντες 

προσδιορισμούς είναι ωστόσο αποδεκτή η άποψη ότι η πιο κατάλληλη 

μεταβλητή για τη μέτρηση της ζήτησης είναι οι δαπάνες ( ή τα έσοδα ) 

εκφραζόμενες σε πραγματικές χρηματικές μονάδες. Η άποψη αυτή βασίζεται 

στο γεγονός ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές εκπροσωπούν κυρίως οικονομικά 

μεγέθη και είναι επόμενο να ανταποκρίνονται περισσότερο σε μια μεταβλητή 

που εκφράζει κι αυτή οικονομικό μέγεθος. Σε μια μελέτη η P.J. Sheldon2 

ανέδειξε αρχικά τις διαφορές που μπορεί να παρουσιάζουν οι ποσοστιαίες 

μεταβολές των συνολικών αφίξεων και δαπανών για δεκαπέντε χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α. και για τα έτη 1987 και 1988. Σε εννέα από τις χώρες αυτές οι 

μεταβλητές παρουσίασαν διαφορά μεγαλύτερη του 5%. Σε τέσσερις χώρες η 

κατεύθυνση των δύο μεταβλητών εμφανίστηκε να είναι ακόμη και αντίθετη Τα 

ίδια περίπου συμπεράσματα εξήχθησαν όταν η έρευνα επεκτάθηκε σε 

δεκαπέντε έτη ( 1970-1985) για έξι χώρες με προορισμό τις Η.Π.Α. Οι διαφορές 

αυτές, όπως επισημένεται και από τον συγγραφέα, οφείλονται κατά κύριο λόγο 

στο γεγονός ότι οι αφίξεις δεν ενσωματώνουν την έννοια της διάρκειας 

παραμονής των τουριστών στον προορισμό και η οποία συσχετίζεται 

(επηρεάζει) με το επίπεδο των δαπανών των τουριστών. Επιπλέον οι 

διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας θεωρείται ως αιτία της 

διαφοροποίησης των δύο μεταβλητών. Μια υποτίμηση μπορεί να επηρεάσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό την δαπάνη των τουριστών από ότι την απόφαση τους 

να επιλέξουν τον τόπο που θέλουν να επισκεφτούν. Σε μια τέτοια περίπτωση 

ο τουρίστας πιθανόν να περιορίσει τη δαπάνη του. Επιπρόσθετα οι 

2 Pauline J. Sheldon , Forecasting Tourism : Expenditures versus Arrivals , Journal of Travel 
Research, Summer 1993, pp. 13-20 

168 



διακυμάνσεις του εισοδήματος και η τιμή του τουριστικού προϊόντος 

μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις δαπάνες από ότι τις αφίξεις. Είναι 

λοιπόν εύλογο να εκφραστεί η άποψη ότι οι διακυμάνσεις των οικονομικών 

παραγόντων που εισέρχονται ως επεξηγηματικές μεταβλητές στο υπόδειγμα 

να ερμηνεύουν με καλύτερο τρόπο τις διακυμάνσεις της ζήτησης όταν αυτή 

εκφράζεται σε όρους δαπάνης ( συνολικές ή κατά κεφαλή ). Ωστόσο η 

υπεροχή των δαπανών μετριάζεται κατά πολύ εάν συνυπολογιστούν η 

αξιοπιστία των μετρήσεων και η επάρκεια των διαθέσιμων στοιχείων. Τα 

προβλήματα που συνδέονται με τη συγκέντρωση των στοιχείων και 

ειδικότερα των δαπανών έχουν επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές·. Η 

κυριότερη ίσως αιτία των προβλημάτων απορρέει από την πολύμορφη και 

διάσπαρτη τουριστική βιομηχανία που εμποδίζει την απομόνωση των 

εσόδων που προέρχονται από την τουριστική κατανάλωση. Ο συνηθέστερος 

τρόπος συναλλαγής των στοιχείων δαπάνης που έχει υιοθετηθεί στην 

Ελλάδα είναι μέσω τραπεζών ή και άλλων θεσμοθετημένων οργάνων του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού φορέα που έχουν την εξουσιοδότηση * για 

συναλλαγή ξένου νομίσματος. Σε αυτή τη μέθοδο το σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι η αδυναμία διαχωρισμού μιας συναλλαγής ως τουριστικής 

συναλλαγής. Επιπλέον τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την εθνικότητα 

του νομίσματος και όχι σύμφωνα με τη χώρα προέλευσης των τουριστών. 

Τα τελευταία χρόνια η τράπεζα Ελλάδος με τη συνδρομή του Σ.Ε.Τ.Ε. 

κατόρθωσαν να αναθεωρήσουν τους λογαριασμούς του τουριστικού 

συναλλάγματος περιλαμβάνοντας και άλλα στοιχεία που αφορούσαν 

διάφορες συναλλαγές (βλ. κεφ.3).Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν περιέχουν 

τον κατάλληλο βαθμό υποδιαίρεσης ( disaggregation ) διότι αφορούν το 

σύνολο των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα με αποτέλεσμα η 

χρησιμότητα τους να περιορίζεται στην περιγραφή των τάσεων ή στην 

σκιαγράφηση τμήματος της οικονομίας του τουρισμού. 

Μια πιο αξιόπιστη μέθοδος, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι η 

δειγματοληπτική έρευνα. Ωστόσο κι αυτή ακόμη η μέθοδος έχει αποδειχτεί 

ότι δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα είτε γιατί το μέγεθος του 
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δείγματος είναι μικρό είτε γιατί οι τουρίστες δεν γνωρίζουν (θυμούνται) ή 

δεν θέλουν να αποκαλύψουν το ποσό που έχουν δαπανήσει. Την έκταση του 

προβλήματος της αξιοπιστίας την τονίζουν οι Ο' Hagan και Harrison3 

αναφερόμενοι στη μεγάλη διαφορά που εμφανίστηκε σε έρευνες των 

Ολλανδών και Βέλγων ειδικών για τις τουριστικές δαπάνες των Βέλγων 

στην Ολλανδία. Η έκταση της διαφοράς ήταν ίση με τον παράγοντα έξι (6!). 

Οι προαναφερθέντες λόγοι αλλά και πολλοί άλλοι, όπως το υψηλό κόστος 

συλλογής αυτών των στοιχείων δημιουργούν συνθήκες που εμποδίζουν τη 

χρήση της δαπάνης των τουριστών και μέρηση της ζήτησης. Σύμφωνα με 

τη σχετική έρευνα4 το 68% των μελετών χρησιμοποίησαν μετρήσεις των 

αφίξεων και των αναχωρήσεων. Σε έναν μικρό αριθμό από αυτές 

χρησιμοποιήθηκε η μέτρηση της διανυκτέρευσης και της μέσης διάρκειας 

παραμονής (6% και 3% αντίστοιχα). 

Οι αφίξεις συλλέγονται με αριθμητική καταγραφή των τουριστών που 

καταφτάνουν στους συνοριακούς σταθμούς ή στα διάφορα καταλλύματα ή 

ακόμη με δειγματοληπτική έρευνα στο εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας. 

Η πρώτη μέθοδος ισχύει για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αμφιβολίες 

δημιουργούνται για το βαθμό φερεγγυότητας των στοιχείων όταν υπάρχει 

αυξημένη κίνηση ή όταν η συχνότητα με την οποία καταγράφονται οι 

εισερχόμενοι ταξιδιώτες θεωρείται ατελής. 

Στην καταμέτρηση των διανυκτερεύσεων τα προβλήματα αναδύονται 

από την ύπαρξη της παραξενοδοχείας ( και φοροδιαφυγής ) η οποία 

τυγχάνει ιδιαίτερης έκτασης και μνείας στην Ελλάδα. Ταυτόγχρονα δεν 

συγκαταλέγονται οι τουρίστες που πιθανόν να φιλοξενούνται σε εστίες 

φίλων ή συγγενών. Ο Παρασκευόπουλος5 προτείνει ότι το βασικό τελικό 

προϊόν που αγοράζει ο τουρίστας είναι η διανυκτέρευση. Μια τέτοια μέτρηση 

3 Ο' Hagan J.W. and M.J. Harrison (1984a) , Market shares of U.S. Tourist Expenditures in 
Europe: An Econometric Analysis, Applied Economics, 16(6), pp919-31. 
4 Geoffrey I. Grough, The study of Interational Tourism Demand : A Survey of Practice , Journal 
of Travel Research, Spring 1994, pp. 41-45. 
5 Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή (1977 σελ. 31) βλ. G.I. Grough, The study of International 
Tourism Demand : A survey of Practice, Journal of Travel Research, Spring 1994 pp. 41-45. 
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θεωρείται ανώτερη από αυτή των αφίξεων διότι συνεκτιμάται και η μέση 

διάρκεια παραμονής αν όχι οι μεταβολές της μέσης καθημερινής δαπάνης 

των τουριστών. 

Αναφορικά με τη μέση διάρκεια παραμονής τουριστών στην Ελλάδα 

ο Ε.Ο.Τ.6 στο μέσο της δεκαετίας του 1980 πραγματοποίησε έρευνα 

δείχνοντας ότι η διάρκεια αυτή ανέρχεται σε δεκατέσσερις μέρες. 

Εν όψει όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν και σύμφωνα 

με τα στοιχεία που διατίθενται, στην παρούσα έρευνα ο αριθμός των 

αφικνούμενων τουριστών θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέτρηση της 

ζήτησης. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διοίκηση του Ε.Ο.Τ. στην 

προσπάθεια σχηματισμού μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για το επίπεδο 

της τουριστικής ζήτησης συγκρίνει τις αφίξεις με τ α έσοδα. 

Όπως προαναφέρθηκε η πλειοψηφία των ερευνητών χρησιμοποίησαν 

τις αφίξεις ως εξαρτημένη μεταβλητή. Υπάρχει όμως μια σημαντική μερίδα 

ανάμεσα στις μελέτες όπου η ζήτηση εκφράζεται σε κατά κεφαλή όρους, 

δηλαδή ως λόγος των αφίξεων με τον πληθυσμό της χώρας που 

προέρχονται οι τουρίστες. Με αυτή τη διαίρεση επιτυγχάνεται η 

απομάκρυνση εκείνων των επιδράσεων που έχει η αύξηση του πληθυσμού 

στις αφίξεις. Ένας ακόμη σοβαρός λόγος όπου ο πληθυσμός δεν εισάγεται 

ως επεξηγηματική μεταβλητή είναι η εμφάνιση της πολυσυγγραμικότητας 

που είναι αποτέλεσμα της έντονης γραμμικής συσχέτισης με τη μεταβλητή 

του εισοδήματος. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινομένου της πολυσυγγραμικότητας δεν 

επεκτείνονται στις προβλέψεις με την προϋπόθεση ότι το είδος εξάρτησης 

των επεξηγηματικών μεταβλητών συνεχίζεται και στην περίοδο ex ante. Σε 

μερικές περιπτώσεις οι ερευνητές εξαιρούν από τ α μοντέλα την μεταβλητή 

του πληθυσμού. Η απόφαση αυτή ενδεχομένους να βρίσκει ερείσματα στην 

εκδοχή ότι οι μεταβολές του πληθυσμού είναι πολύ μικρές τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα ώστε η επιρροή που ασκείται από την απαλοιφή της στο 

Στοιχεία Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος , Κατάστημα Ι. Δραγούμη Θεσ/νίκη, 

171 



υπόδειγμα να είναι σημαντική. Παρόλο αυτά η μεταβλητή του πληθυσμού 

δεν παύει να είναι θεωρητικά αποδεκτή. 

Εισόδηυα Σύμφωνα με την μακροοικονομική θεωρία η ζήτηση για ένα 

προϊόν είναι συνάρτηση της τιμής αλλά και από το είδος της καμπύλης 

ζήτησης. Το είδος της καμπύλης ζήτησης εξαρτάται από την κλίση 

(ελαστικότητα της τιμής ) και τη θέση της. Η θέση της καμπύλης ζήτησης 

είναι συνάρτηση οικονομικών παραμέτρων (οικονομικών συνθηκών που 

επικρατούν) εκ των οποίων το εισόδημα θεωρείται από τις σπουδαιότερες. 

Μεταβολές στο εισόδημα του καταναλωτή μπορεί να επιφέρουν μεταβολές 

στη ζήτηση για ένα προϊόν. 

Στην περίπτωση του τουρισμού όπου κάτα κάποιον τρόπο μπορεί να 

θεωρηθεί τμήμα "εκμετάλλευσης" του ελεύθερου χρόνου (σχόλη) του 

εργαζόμενου, οι επιδράσεις του εισοδήματος στην τουριστική ζήτηση 

υπόκεινται στην αμφίδρομη σχέση κυριαρχίας του αποτελέσματος του 

εισοδήματος με το αποτέλεσμα υποκατάστασης. ΟΙ εργαζόμενοι ή αλλιώς 

δυνητικοί τουρίστες, με δεδομένο ότι ο χρόνος αποτελεί δικό τους προιον, 

αναλώνουν και δαπανούν σε αυτόν τα χρήματα τους σε συνάρτηση με την 

επιθυμία τους να αποταμιεύσουν χρόνο για προσωπική τους χρήση, δηλαδή 

για τη χρησιμοποίηση του σε μη οικονομικές δραστηριότητες. Καθώς οι 

μισθοί αυξάνονται, και επομένως το εισόδημα, η επιθυμία ή η ζήτηση για 

τον προσωπικό τους ελεύθερο γίνεται αντικείμενο των επιδράσεων του 

αποτελέσματος του εισοδήματος και της υποκατάστασης. Οι καταναλωτές 

ωθούνται να υποκαταστήσουν περισσότερη εργασία για απόκτηση ελεύθερου 

χρόνου ( ανάπαυση ) εάν η αξία του αυξηθεί - το κόστος χρήσης του 

ελεύθερου χρόνου αυξάνεται καθώς αυξάνονται και οι μισθοί. 

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω μικροοικονομική συλλογιστική θα 

ήταν δυνατό σε μια χώρα υψηλής εισοδηματικής στάθμης οι επιδράσεις 

του αποτελέσματος του εισοδήματος να είναι εντονότερες από ότι σε μια 

χώρα χαμηλού εισοδήματος. Επομένως θα αποδεκτό εάν η ελαστικότητα 

της ζήτησης προς το εισόδημα ήταν σχετικά μικρή σε οικονομετρικά 

υποδείγματα που αναφέρονται στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες με 
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υψηλό εισόδημα και οι οποίες αποτελούν τόπους προέλευσης τουριστών. 

Όμως ο τουρισμός , ιδιαίτερα όταν ταυτίζεται με επίσκεψη σε άλλη χώρα 

είναι για τους περισσότερους ανθρώπους το άριστο ακρότατο σημείο του 

τρόπου χρησιμοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Επιπλέον η πραγμάτωση 

αυτή , εμπεριέχει, συκριτικά με άλλες μη οικονομικές δραστηριότητες, ένα 

σημαντικό χρηματικό αντίτιμο. Θα ήταν λοιπόν εύλογο να ειπωθεί η 

επίδραση του αποτελέσματος του εισοδήματος να μην είναι τόσο έντονη 

στην περίπτωση όπου ο ελεύθερος χρόνος συνδυάζεται με την επίσκεψη 

σε μια άλλη χώρα. Είναι επίσης λογικό να θεωρηθεί ότι ο τουρισμός σε 

γενικές γραμμές είναι κανονικό αγαθό ή ακόμη αγαθό πολυτελείας. 

Πράγματι και σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα ερευνών το τουριστικό 

προϊόν θεωρείται κανονικό ή πολυτελείας γεγονός που υποδηλώνει 

εισοδηματική ελαστικότητα μεγαλύτερη της μονάδος. Μερικές από τις 

εισοδηματικές ελαστικότητες που εκτιμήθηκαν δίνονται στον πίνακα 30. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

G. Grough, L Schultz, Ρ. Valerio 

(Australia) 1992 

Η.Π.Α 2.67 

Ιαπωνία 6,91 

Ν. Ζηλανδία 2,22 

Η. Βασίλειο. 2,24 

Γερμανία 5,92 

R. Summary 

(Kenya) 1987 

Ελβετία 3,63 

Ιταλία 1,61 

Γερμανία 4,18 

Η.Π.Α 2,41 

Η. Βασίλειο 0,36 

Μ. Usyal, J.L. Crompton 

(Turkey) 1984 

Αυστρία -0,29 

Γαλλία 3,48 

Ελλάδα 3,34 

Ιταλία 1,58 

Γερμανία 1,60 

* Μέσος όρος που προήλθε ano διαφορετικά οικονομετρικά υποδείγματα. 

Σε παρένθεση οι χώρες προορισμού . 

Σε μερικές χώρες η ελαστικότητα εμφανίζεται θετική ( κανονικός 

προορισμός) ή και αρκετά μεγαλύτερη της μονάδος ( προορισμός 

πολυτελείας ). Στην περίπτωση που η ελαστικότητα είναι αρνητική ο 

συγκεκριμένος προορισμός θεωρείται κατώτερο αγαθό. Υπάρχουν δηλαδή και 

περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές μετά τη αύξηση του εισοδήματος 

τους στρέφουν το εδιαφέρον τους στο να αποκτήσουν κάποιο 
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υποκατάστατο προϊόν το οποίο αν και έχει μεγαλύτερο χρηματικό κόστος 

εντούτοις είναι περισσότερο επιθυμητό. Για παράδειγμα μια αύξηση του 

πραγματικού εισοδήματος του Αμερικάνου τουρίστα ενδέχεται να τον 

ωθήσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα παρά σε μια γειτονική χώρα όπως το 

Μεξικό ή ο Καναδάς. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θεωρείται κανονικό 

προϊόν ενώ το Μεξικό και ο Καναδάς κατώτερο. Η απώλεια των γειτονικών 

χωρών μπορεί να αναπληρωθεί από τουρίστες των οποίων η αύξηση του 

εισοδήματος τους παρέχει τη δυνατότητα να τις επισκεφτούν. Όπως 

επισημαίνεται από τον Α. Bull7 είναι δύσκολο να επαληθευτεί εμπειρικά εάν 

μια περιοχή μπορεί να θεωρηθεί κατώτερο προϊόν. Μια αύξηση του 

εισοδήματος του Αμερικάνου μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση 

επισκέψεων τους στις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 

έρευνα η οποία θα αναλύει τις αντιδράσεις των διαφόρων εισοδηματικών 

τάξεων στους διάφορους προορισμούς όταν το εισόδημα αυξάνεται. 

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εισοδηματικής ελαστικότητας 

καταλαμβάνει η απόσταση καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού της ζήτησης, 

Εάν υποτεθεί ότι η Μ. Βρετανία και η Ιταλία παρουσιάζουν το ίδιο επίπεδο 

εισοδηματικής στάθμης και η τιμή για τη μετάβαση στην Ελλάδα είναι 

ανάλογη της απόστασης τότε θα ήταν εύλογο να υποτεθεί οτι η ζήτηση για 

το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος θα εμφανίζεται μικρότερη στην Ιταλία. Στη 

δεύτερη περίπτωση έχει αποδειχτεί7 ότι η τουριστική ζήτηση όταν μετριέται 

σε δαπάνες είναι περισσότερο ελαστική ως προς το εισόδημα από ότι όταν 

μετριέται σε αφίξεις ή διανυκτερεύσεις. Τουρίστες των οποίων το εισόδημα 

έχει αυξηθεί μπορεί να εξακολουθούν να περιορίζονται από τη χρονική 

διάρκεια πραμονής τους αλλά είναι σε θέση να επιλέγουν (η να 

υποκαθιστούν ) έναν προορισμό του οποίου η τιμή είναι υψηλότερη. 

Παρομοίως, και με δεδομένο ότι οι διακοπές έχουν καθιερωθεί ως τμήμα 

των συνολικών δαπανών των καταναλωτών, μια πτώση του εισοδήματος 

μπορεί να σημαίνει φθηνότερες διακοπές αλλά όχι και λιγότερες. 

7Andrian Bull,The Economics of Travel and Tourism, Pitman, 1991, p.38 
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Εφόσον δεν υπάρχουν οι παρατηρήσεις για το διακριτό εισόδημα η 

μεταβλητή του εισοδήματος συνήθως εκπροσωπείται στα οικονομετρικά 

υποδείγματα της τουριστικής ζήτησης από ότι το πραγματικό κατά κεφαλή 

διαθέσιμο εισόδημα της χώρας προέλευσης των τουριστών. Αυτός ο τύπος 

του εισοδήματος προτιμάται δίοτι δίνει καλύτερη περιγραφή του 

σχηματισμού του. Ωστόσο αρκετοί απο τους ερευνητές έχουν χρησιμοποίηση 

το εθνικό εισόδημα η το Α.Ε.Π. προφανώς για λόγους αμεσότερης 

πρόσβασης και πιο πρόσφατης πληροφόρησης που προσφέρουν οι 

στατιστικές υπηρεσίες για τ α στοιχεία αυτών των εισοδημάτων. Επιπλέον η 

έννοια του εθνικού εισοδήματος επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

αναφοράς του εισοδήματος που την καθιστά περισσότερο ικανή να συλλάβει 

τις μεταβολές της τουριστικής ζήτησης όταν αυτή προέρχεται και από τον 

επαγγελματικό χώρο (επαγγελματικός τουρισμός ). Συγκεκριμένα εάν οι 

παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής περιλαμβάνουν τουρίστες οι 

οποίοι έχουν ως σκοπό τις διακοπές η την επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους 

τότε το προσωπικό εισόδημα να θεωρείται ενδεχομένως ως πιο κατάλληλη 

μεταβλητή. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδας ο Ε.Ο.Τ. συλλέγει δεδομένα 

για τις αφίξεις τουριστών στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τουρίστες που 

επισκέπτονται την Ελλάδα και για εκπαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με 

σχετική έρευνα της Horwath Consulting (1992) οι επιχειρηματίες μαζί με 

τους συνέδρους αποτελούν το 20.8% επί του συνόλου των πελατών στα 

ξενοδοχεία (14% και 6.8% αντίστοιχα το 1990). Το ποσοστό αυτό δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο πολύ περισσότερο εάν ληφθούν υπ' όψη οι 

εξελίξεις στον χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, που προϊδεάζουν με αισιοδοξία 

την πορεία του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού. 

Συνεπώς μια γενικότερη μεταβλητή του εισοδήματος θα πρέπει να εισαχθεί 

στο υπόδειγμα όπως αυτή του πραγματικού κατά κεφαλή εθνικού 

εισoδήματoς t. Βέβαια αυτή η αναπόφευκτη γενίκευση υποστηρίζει και ως 

f Η επιλογή του Εθνικού εισοδήματος βασίστηκε επίσης στη σύγκριση της με το προσωπικό 
διαθέσιμο εισόδημα έχοντας ως κριτήριο την βέλτιστη προβλεπτική ικανότητα των 
υποδειγμάτων αλλά και στην διάθεση περισσοτέρων παρατηρήσεων καθώς οι επίτομες 
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ένα βαθμό την ευρύτερη συνολικοκοποίηση (aggregation) του υποδείγματος. 

Το μέγεθος της συνολικοποίησης και οι επιπτώσεις της (βλ. κεφ. 4) δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ασήμαντα αφού τα ποσοστά συμετοχής του 

επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού στο σύνολο δεν θεωρούνται 

αμελητέα. Εάν διατίθονταν οι σχετικές παρατηρήσεις για κάθε μορφή 

τουρισμού, θα προβάλλονταν μέσα από τα εμπειρικά αποτελέσματα τα 

διαφορετικά επίπεδα του εισοδήματος και ελαστικοτήτων της ζήτησης για 

κάθε τύπο τουρισμού. Διαφορετικές είναι οι επιδράσεις της μεταβολής του 

εισοδήματος όταν ο σκοπός του ταξιδιού είναι για λόγους 

επαγγελματικούς από ότι η επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς. 

Στη διαμόρφωση της μεταβλητής του εισοδήματος ελήφθη υπ'όψη η 

ανερχόμενη σπουδαιότητα των επαγγελματικών ταξιδιών οχι τόσο σε συνολικό 

επίπεδο αλλά στο βαθμό υποδιαίρεσης που συνιστά η ίδια η έρευνα - δηλαδή 

ανα χώρα. Το ποσοστό των επαγγελματικών ταξιδιών δεν εμφανίζεται τόσο 

σημαντικό ώστε να επηρεάζει την επιλογή της μεταβλητής. Η άποψη αυτή 

στηρίζεται στο γεγονός οτι τα επαγγελματικά ταξίδια τουλάχιστον απο την 

Βρετανία η οποία είναι ίσως ο βασικότερος τουριστικός δότης αποτελούν μόλις 

το 2%* επι του συνόλου των επισκέψεων και μάλιστα σε μία χρονιά (1994) όπου 

παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση των ταξιδιών αυτών (18,4%) ενώ υπήρξε 

μείωση του συνόλου των αφίξεων απο την Βρετανία της τάξης του 8,8%.Ένα 

ακόμη στοιχείο που θεωρήθηκε βασικό κριτίριο για την μέτρηση του 

εισοδήματος ήταν η σχετική ύπαρξη των παρατηρήσεων που αφορούσαν την εν 

λόγω μεταβλητή. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία ανήκουν στο Α.Ε.Π.Σε ετήσια βάση 

το Εθνικό Εισόδημα σύμφωνα με τις εκδόσεις της Διεθνούς Χρηματοικονομικής 

Στατιστικής υστερούν συνήθως κατά μία χρονική περίοδο. Οι επίτομες εκδόσεις 

του Ο.Ο.Σ.Α. (National Accounts) που περιέχουν τα στοιχεία για το εθνικό 

διαθέσιμο εισόδημα επίσης υστερούν χρονικά. Επιπρόσθετα , η πηγή 

πληροφόρησης για τις προβλεπόμενες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών 

εκδόσεις του Ο.Ο.Σ.Α. υστερούν στη χρονική τους έκδοση απο αυτές της Διεθνής 
Χρηματοοικονομικής Στατιστικής ( International Financial Statistics ). 
* Travel Trends, Central Statistical Office ,U. Κ 1995. 
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περιέχει εκείνες του Α.Ε.Π. και όχι των υπολοίπων εισοδημάτων. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω δεδομένα , για την μέτρηση του εισοδήματος χρησιμοποιήθηκε το 

Α.Ε.Π. σε κατακεφαλή όρους και με βάση τις τιμές του 1985 (1985=100) .Η 

τελική μορφή της μεταβλητής του εισοδήματος που θα εισαχθεί και στο 

εκάστοτε υπόδειγμα είναι η ακόλουθη : 

γ. GDPit 

U~ POR,* C Ρ I, 

Όπου i η χώρα προέλευσης τουριστών. Όπου G.D.P.n το Α.Ε.Π.της χώρας 

προέλευσης, CPU ο δείκτης κατανάλωσης (1985=100) και το POPit συμβολίζει 

τον πληθυσμό της χώρας προέλευσης τουριστών στο έτος t. Δηλαδή , η 

παραπάνω μεταβλητή συμβολίζει το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα σε 

τιμές του 1985. 

Τιμή . Σε μια ανάλυση ζήτησης η τιμή του προϊόντος θεωρείται, όπως και 

το εισόδημα, καθοριστική επεξηγηματική μεταβλητή. Στην περίπτωση όμως 

του τουρισμού η έννοια και η διατύπωση της μεταβλητής της τιμής δεν 

είναι τόσο ξεκάθαρη και για αυτό το λόγο θεωρείται πρακτικά πιο 

πολύπλοκη στην κατασκευή της από ότι η μεταβλητή του εισοδήματος. 

Η εξειδίκευση της μεταβλητής της τιμής (κόστους) έχει προσελκύσει 

επανειλημμένα το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ο προβληματισμός που 

υπάρχει αντανακλά το πολυδιάστατο τουριστικό φαινόμενο. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η τιμή του τουριστικού 

προϊόντος εκπροσωπείται από το κόστος μεταφοράς των τουριστών, από 

τις τιμές των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και από τη 

συναλλαγματική ισοτιμία. Τα δύο πρώτα στοιχεία θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως τα βασικότερα για τη σύνθεση της τιμής. Η λειτουργία 

τους είναι συμπληρωματική αλλά είναι δύσκολο να συνδυαστούν διότι η 

διάρκεια παραμονής των τουριστών δεν είναι σταθερή. Επιπλέον η επιρροή 

που δέχεται η ζήτηση από τα δύο στοιχεία ξεχωριστά διαφέρει. Το κόστος 
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τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών κάτω από κανονικές συνθήκες 

καταλαμβάνει προφανώς το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής τιμής. 

Ωστόσο είναι φυσικό ο ρόλος του κόστους μεταφοράς να φέρει 

μεγαλύτερο βάρος όταν πρόκειται για μεγάλες αποστάσεις. Στον χώρο της 

διεθνούς έρευνας και ειδικότερα κατά τη θεώρηση των οικονομετρικών 

υποδειγμάτων η απουσία της μεταβλητής του κόστους μεταφοράς είναι 

αρκετά αισθητή. Οι λόγοι προέρχονται κυρίως από την ανεπάρκεια ή την 

παντελή έλλειψη σχετικών παρατηρήσεων αλλά και στην ύπαρξη 

πολυσυγγραμμικότητας. Ακόμη κι αν υπάρχουν μερικά στοιχεία η 

συναρμολόγηση τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο βαθμό που καθίσταται 

αδύνατο ο προσδιορισμός της μεταβλητής. Από την άλλη πλευρά η 

παρουσία της πολυσυγραμμικότητας δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί 

πρόβλημα διότι μπορεί να υποδηλώνει τη συνολοκλήρωση (co-integration) 

των μεταβλητών και συνεπώς να δημιουργεί την ανάγκη της υιοθέτησης 

του μοντέλου διορθωτικού σφάλματος (error correction model)8. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος τα στοιχεία που υπάρχουν είναι 

διάσπαρτα και ελλειπή (βλ. πηγή :ABC Airways Guide) με συνέπεια να 

αποτρέπουν την κατασκευή της μεταβλητής του κόστους (αεροπορικού) 

μεταφοράς. Ωστόσο το κενό που ενδεχομένως αφήνει η απουσία αυτής της 

μεταβλητής στα υποδείγματα αυτής της μελέτης δεν δημιούργησε ιδιαίτερα 

προβλήματα στους στατιστικούς ελέγχους (π.χ. αυτοσυσχέτιση). Πιθανόν το 

κόστος μετάβασης στην Ελλάδα να αντισταθμίζεται από το κόστος 

μεταφοράς στα διάφορα παραθεριστικά θέρετρα που απέχουν συνήθως 

αρκετά από τους κεντρικούς αερολιμένες και το οποίο "απορροφάται" από 

την μεταβλητή του κόστους αγαθών και υπηρεσιών (δείκτης τιμών 

καταναλωτή). 

Βέβαια η απουσία αυτή από τα μοντέλα οδηγεί στη διατήρηση 

επιφυλακτικότητας για την απόλυτη ορθότητα των παραμέτρων των 

επεξηγηματικών μεταβλητών. Με δεδομένα τα παραπάνω προβλήματα η 

8 S. F.Witt and C.A.Witt, Forecasting Tourism Demand, A Review of Empirical Research, 
International Journal of Forecasting ,(11) 1995, pp.447-475 
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ανάλυση περιορίζεται στη μεταβλητή του κόστους ζωής των τουριστών στον 

προορισμό. Η προβληματική που υπάρχει στο χώρο της έρευνας για αυτή 

τη μεταβλητή είναι ακόμη μεγαλύτερη διότι υπάρχουν ενναλακτικές 

προτάσεις προσέγγισης μετρήσεων της. Η ενδεδειγμένη μεταβλητή της 

τιμής θα πρέπει να αντανακλά το κόστος όλων εκείνων των αγαθών και 

υπηρεσιών nou καταναλώνουν οι τουρίστες, όπως η τιμή των ξενοδοχείων, 

του κόστους διατροφής, οι τιμές των αναμνηστικών δώρων κ. ο. κ. Η ποικιλία 

αυτή καθιστά σχεδόν ανέφικτο τον προσδιορισμό της μεταβλητής ως 

συνάρτηση του δείγματος των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνει το 

σύνολο των τουριστών. Αν και έχουν διεξαχθεί προσπάθειες (Martin and Witt, 

1987'Glive L. Money, 1994) για τον προσδιορισμό ενός δείκτη τουριστικών 

τιμών, παρατηρήσεις και σχετικές μελέτες δεν είναι διαθέσιμες και 

σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες δεν είναι διαθέσιμες τουλάχιστον στο 

βαθμό που να θεωρούνται επαρκείς. Συνεπώς η προσοχή των ερευνητών 

στράφηκε προς το δείκτη τιμών καταναλωτή θεωρώντας ότι μπορεί να 

λειτουργήσει ως μεταβλητή proxy εφόσον το δείγμα των αγαθών και 

υπηρεσιών που περιέχει δεν διαφέρει κατά πολύ από εκείνο που 

περιλαμβάνει η κατανάλωση του τουρίστα. Επομένως οι μεταβολές του Δ.Τ.Κ. 

μπορούν να θεωρηθούν παρόμοιες με εκείνες του τουριστικού δείκτη. Βέβαια 

αυτού του είδους η εναλλακτική προσέγγιση έχει δεχθεί κριτική για το 

μέγεθος αποτελεσματικότητας της. Ο Artus9 αναφέρει ότι η χρήση του Δ.Τ.Κ. 

ως μεταβλητή proxy στα μοντέλα ζήτησης δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με 

την αξιοπιστία των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Στις διάφορες επιφυλάξεις 

αντιπαραθέτονται τα αποτελέσματα έρευνας του C.L.Money με θέμα την χρήση 

του Δ.Τ.Κ. ως μεταβλητή proxy στα μοντέλα ζήτησης. Κατασκευάστηκε ο 

τουριστικός δείκτης για δέκα σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς (εκτός 

της Ελλάδος) με βάση τις των ξενοδοχείων, εστιατορίων και ταξιδιού και 

συγκρίθηκε με τον αντίστοιχο Δ.Τ.Κ. Οι συντελεστές συσχέτισης, ακόμη και 

στην περίπτωση που απομακρύνθηκε η τάση από τις χρονοσειρές, 

9 J.R. Artus,The effect of revaluation on the foreign travel balance of Germany, IMF Staff Papers 
1970, (17),pp. 602-617. 
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εμφανίστηκαν ιδιαίτερα υψηλοί ωθώντας τον ερευνητή να συμπεράνει ότι είναι 

λογικό (reasonable) να χρησιμοποιηθεί ο Δ.Τ.Κ. ως εναλλακτική μεταβλητή στα 

μοντέλα ζήτησης. 

Η μεταβλητή της τιμής (Δ.Τ.Κ.) κατά την εξειδίκευση των 

οικονομετρικών υποδειγμάτων της τουριστικής ζήτησης εκφράζεται είτε σε 

απόλυτους όρους είτε σε σχετικούς. Στην πρώτη περίπτωση εισάγεται στο 

υπόδειγμα ο Δ.Τ.Κ. του προορισμού. Στη δεύτερη περίπτωση εισάγεται ως 

λόγος του Δ.Τ.Κ. της χώρας προορισμού προς το Δ.Τ.Κ. της χώρας 

προέλευσης τουριστών. Ο λόγος μπορεί να αντιστραφεί εάν αποδεχτούμε 

την υπόθεση ότι οι τουρίστες έχουν ως πρώτη επιλογή για τις διακοπές 

τη χώρα τους ή τον τόπο προορισμού. 

Ο G.I Grouch4 στην προσπάθεια του να εκτιμήσει τις επιδράσεις της 

τιμής παραθέτει σε συνοπτικό πίνακα, εκτός από τις τρεις 

προεαναφερθέντες περιπτώσεις, τέσσερις επιπλέον με τύπους της 

μεταβλητής της τιμής οι οποίες περιέχουν έντονα το στοιχείο της 

υποκατάστασης. Για παράδειγμα η τιμή της μεταβλητής μπορεί να εκφραστεί 

και ως σχέση της τιμής της χώρας υποδοχής με μία ή περισσότερες τιμές 

ανταγωνιστριών χωρών. Ο ερευνητής δεν παραλείπει να σημειώσει ότι σε 

αρκετές μελέτες κατά τον προσδιορισμό της μεταβλητής της τιμής 

ενσωματώνεται και η συναλλαγματική ισοτιμία. Η ενσωμάτωση αυτή έχει ως 

σκοπό να καλύψει τις αυξομειώσεις της σχετικής τιμής εξαιτίας των 

πληθωριστικών πιέσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο η μεταβλητή της τιμής 

μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

CPh 

CPh 

Όπου CPIjt συμβολίζει το Δ.Τ.Κ. στη χώρα υποδοχής τουριστών ϋ=Ελλάδα), 

EXRijt είναι η τιμή συναλλάγματος του προορισμού σε σχέση με την 

προέλευση και CPI» παριστάνει το Δ.Τ.Κ. της χώρας προέλευσης σε χοόνο t. 
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Ο παραπάνω τύπος δίνει το πραγματικό κόστος του τουρισμού στην Ελλάδα. 

Το τουριστικό κόστος της Ελλάδος αυξάνεται όταν οι εγχώριες τιμές σε 

συννάλαγμα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι οι αντίστοιχες τιμές 

στη χώρα προέλευσης τουριστών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη υιοθέτησε τον 

προαναφερθέντα προσδιορισμό της μεταβλητής της τιμής. Αν και στα 

εμπειρικά αποτελέσματα άλλων ερευνών δεν έχει επισημανθεί κάποια 

ανωτερότητα ανάμεσα στους διάφορους τύπους της μεταβλητής, εντούτοις 

στην τρέχουσα μελέτη ελήφθησαν υπόψη και οι εναλλακτικές 

προσεγγίσεις. Δηλαδή η σχετική τιμή όπως διατυπώθηκε , δίχως όμως τον 

ρυθμιστικό παράγοντα της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η τιμή εκφραζόμενη 

αποκλειστικά απο τον Δ.Τ.Κ. της Ελλάδας (own price) με η χωρίς την 

ενσωμάτιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο τελευταίος τύπος της μεταβλητής 

της τιμής συμπεριλήφθηκε με βάση τον συλλογισμό οτι οι τουρίστες , ιδίως 

αυτοί που προέρχονται απο μακριά, είναι πολύ πιθανόν να βλέπουν την Ελλάδα 

ως το μοναδικό τουριστικό προϊόν που θα ήθελαν να καταναλώσουν . Για 

παράδειγμα οι Αμερικάνοι τουρίστες , όταν αποφασίσουν να να διανύσουν 

μεγάλη απόσταση είναι πιθανόν να μην θεωρήσουν ως ενναλακτική λύση τον 

εγχώριο τουρισμό η κάποια γειτονική χώρα. Επομένως θα ήταν δυνατόν η 

μεταβλητή της τιμής να εκπροσωπηθεί μόνο απο το κόστος στην Ελλάδα και 

όχι απαραίτητα να σχετισθεί με το κόστος της περιοχής προέλευσης των 

τουριστών. 

Η τελική επιλογή για τον τύπο της μεταβλητής στηρίχθηκε στον στατιστικό 

και οικονομικό έλεγχο καθώς και στη βελτίωση της προβλεπτικής 

ικανότητας του μοντέλου. Η προτεραιότητα ωστόσο δόθηκε στον τύπο που 

ενσωματώνει τη συναλλαγματική ισοτιμία υπό την πεποίθηση ότι περιγράφει 

την πραγματικότητα σε πληρέστερο βαθμό. Άλλωστε η πλειονότητα των 

τουριστών επισκέπτεται την Ελλάδα οργανωμένα και συχνά με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο επηρεάζονται απο τους τουρ-οπεράτορ οι οποίοι θεωρούν τη 

συναλλαγματική ισοτιμία ως ένα από τους δείκτες για την προώθηση των 

διαθέσιμων τουριστικών προορισμών. Αυτό εν μέρει αποδεικνύεται και από τη 

181 



μεγάλη αύξηση προσέλευσης τουριστικών ρευμάτων (π.χ. Γερμανία, Βρετανία) 

στην Ελλάδα στο μέσο της δεκαετίας του 1980 όπου πραγματοποιήθηκαν 

αλλεπάληλες υποτιμήσεις της δραχμής έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων. 

Η αναγνώριση της επίδρασης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην 

τουριστική ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα την αποδοχή της ως μεταβλητή 

μέτρησης της τιμής του τουριστικού προϊόντος. 

Οι S.F. Witt και C. Martin10 σε μια σύγκριση των σχετικών τιμών του 

τουριστικού δείκτη και της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφέρουν 

συγκεκριμένα ότι αν και η οικονομική θεωρία υποθέτει τη πλήρη γνώση 

και την έλλογη σκέψη και ενέργεια (rationality) του καταναλωτή, στην 

πράξη οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται περισσότερο τις διακυμάνσεις των τιμών 

συναλλάγματος από ότι τις σχετικές τιμές. Οι ίδιοι ερευνητές σε μια 

συνοπτική παρουσίαση της γενικότερης συλλογιστικής, σχετικά με τη 

μεταβλητή του συναλλάγματος, θεώρησαν ότι η μεταβλητή θα πρέπει να 

εισάγεται στο μοντέλο διότι οι τουρίστες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, 

μπορούν να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις τους καθώς οι ισοτιμίες 

κυμαίνονται ταχύτερα (και πιο απότομα) από τους σχετικούς ρυθμούς του 

πληθωρισμού. Δίχως να αμφισβητείται η παραπάνω άποψη θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι τοποθετείται σε μια αρκετά συνολικοποιημένη λογική. Ο λόγος 

που συμβαίνει αυτό είναι διότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αντανακλούν 

την εγχώρια αγοραστική δύναμη στο βαθμό όπου το εισόδημα αναλώνεται 

σε αγαθά που εμπορεύονται ή πρόκειται να εμπορευτούν στη διεθνή 

αγορά. Στην τουριστική αγοραστική αρένα συναλάσσονται αγαθά και κυρίως 

υπηρεσίες τα οποία δεν βρίσκονται στο κάτοπτρο της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Υποτίθεται όμως ότι οι τιμές αυτών των αγαθών και υπηρεσιών 

εναρμονίζονται με το κόστος των υπολοίπων μέσω των μηχανισμών της 

αγοράς ή κάποιας κρατικής παρέμβασης. Βέβαια το ίδιο μπορεί να συμβαίνει 

και για τους Δ.Τ.Κ. όπου τα αγαθά και υπηρεσίες που τους συνθέτουν 

μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα ο Βρετανικός 

10 C. Α. Martin and S.F. Witt, Tourism demand forecasting models : choice of appropriate variable 
to represent tourists'cost of living. Tourism Management (8), 1987, pp. 233-246. 
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Δ.Τ.Κ. ενσωματώνει το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων (mortgage rate), 

ενώ ο Ελληνικός Δ.Τ.Κ. δεν συμπεριλαμβάνει τέτοιου είδους μέγεθος. Ένα 

ακόμη πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την προσσέγιση της μεταβλητής 

της τιμής είναι η δυνατότητα ταυτόγχρονης εισαγωγής στο υπόδειγμα τόσο 

της σχετικής τιμής όσο και της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το πρόβλημα 

ξεκινάει αρχικά από το γεγονός ότι οι επιδράσεις της ισοτιμίας μπορεί να 

ενσωματώνεται ίδη στη μεταβλητή της τιμής. Επομένως το κόστος που δεν 

καλύπτεται συσχετίζεται περισσότερο με τη δαπάνη χρημάτων11. Σύμφωνα με 

τη σχετική μελέτη για την καταλληλότερη μεταβλητή εκπροσώπησης του 

τουριστικού κόστους , έγινε φανερό ότι η συναλλαγματική ισοτιμία 

μεμονωμένα δεν αποτελεί την ιδανική λύση. Επιπλέον οι επιδράσεις της 

τιμής του συναλλάγματος στα μοντέλα είναι συχνά δύσκολο να 

απομωνοθούν λόγω της γραμμικής συσχέτισης με τη μεταβλητή της 

σχετικής τιμής. Από την άλλη πλευρά αποφάνθηκε ότι στα μοντέλα που 

χρησιμοποιείται ο Δ.Τ.Κ. οι συντελεστές μπορεί να παρουσιάσουν τάση 

ανοδικής μεροληψίας (upward bias) όταν η μεταβλητή του συναλλάγματος 

απουσιάζει από το μοντέλο.Εν κατακλείδι τα εμπειρικά αποτελέσματα της 

έρευνας δεν έδωσαν τη βεβαίωση μιας ξεκάθαρης άποψης για τη 

ανωτερότητα μιας εκ των τριών μεταβλητών. Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι 

η σχετική τιμή (Δ.Τ.Κ.) είτε μόνη της είτε μαζί με τη μεταβλητή του 

συναλλάγματος θεωρείται κατάλληλη για την αντιπροσώπευση του 

/ 10 

τουριστικού κόστους . 

Στην παρούσα έρευνα η μεταβλητή της τιμής συγκροτήθηκε με βάση 

την υπόθεση ότι ο τουρίστας επιλέγει τον τόπο διακοπών του ανάμεσα 

στην Ελλάδα και στη χώρα από την οποία προέρχεται. Η Ελλάδα όμως 

δεν είναι γεωγραφικά απομονωμένη. Γειτονεύει με χώρες που παρέχουν 

παρεμφερές τουριστικό προϊόν. Συνεπώς οι τουρίστες μπορεί να είναι 

αντιμέτωποι και με τη σύγκριση ομοειδών τουριστικών προϊόντων τα οποία 

είναι σε θέση να υποκαταστήσουν ή να συμπληρώσουν το τουριστικό 

11 Stephen F. Witt and Christine A.Martin, Econometric Models for forecasting Internationa! 
tourism demand, Journal of Travel Research 
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προϊόν που τους παρέχει η Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο J. Taplin12 αυτή η 

προτροπή των τουριστών για εναλλακτικούς προορισμούς οφείλεται στις 

ενδόμυχες τάσεις των καταναλωτών. Αν και οι περισσότεροι καταναλωτές 

λόγω συνήθειας έχουν την τάση να αγνοούν τη δυνατότητα 

υποκατάστασης για αγαθά ευρείας και συχνής κατανάλωσης δεν πράττουν 

το ίδιο για τον τουρισμό. Εκτός όλων αυτών η οικονομική θεωρία 

προτάσσει επίσης ότι οι τιμές των υποκατάστατων αγαθών μπορεί να 

είναι σημαντικές για την ερμηνεία της ζήτησης και για αυτό το λόγο θα 

πρέπει να εισάγονται ως επεξηγηματικές μεταβλητές στις συναρτήσεις 

ζήτησης. 

Το βασικό επιχείρημα για την εισαγωγή της μεταβλητής βρίσκεται 

στη σχέση που υπάρχει μεταξύ των προορισμών, δηλαδή cet. par., εάν οι 

τιμές των ανταγωνιστριών χωρών αυξηθούν (ή μειωθούν) τότε θα αυξηθεί 

(ή μειωθεί) και η ζήτηση για την Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση για την 

ύπαρξη αυτής της σχέσης είναι η αύξηση της τιμής να μην έχει 

ανασταλτικό χαρακτήρα στην απόφαση να ταξιδέψει ο τουρίστας αλλά να 

αποτελεί αιτία ώστε να επιλέξει διαφορετικό προορισμό. Εάν αυτό γίνει 

αποδεκτό τότε θα πρέπει να υποτεθεί ότι ο τουρίστας στο "καλάθι" των 

διακοπών του περιλαμβάνει περισσότερο από μία χώρες. Ο P. Gray13 

σημειώνει ότι οι τουρίστες, κυρίως αυτοί που πρόκειται να διανύσουν 

μεγάλες αποστάσεις, περιλαμβάνουν στο δρομολόγιο τους περισσότερες 

από μία χώρες. Επομένως μία απροσδόκητη αύξηση της τιμής σε μία χώρα 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια παραμονής ή και τις δαπάνες 

στη συγκεκριμένη χώρα, ενώ αντίθετα μπορεί να επηρεάσει θετικά μια άλλη 

χώρα. Συνεπώς για πολλούς τουρίστες η ελαστικότητα υποκατάστασης 

ανάμεσα στις χώρες είναι αρκετά υψηλή. Ωστόσο το ερώτημα που τίθεται 

είναι κατά πόσο ο τουρίστας λαμβάνει κάποιους προορισμούς σαν 

υποκατάστατους ή σαν συμπληρωματικούς. Συγκεκριμένα οι τουρίστες μπορεί 

12J.H.E.Taplin, A coherence approach to estimates of price elasticities in the vacation travel 
market, Journal of Transport Economics and Policy (14) ,1980, pp.19-35. 
13Peter H. Gray, The demand for International Travel by the United States and Canada, 
International Economic Review (7),January, 1966, pp.81-92. 
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να ενσωματώνουν δύο προορισμούς στο ταξίδι τους -ένα τουριστικό προϊόν : 

Για παράδειγμα μπορεί μια μερίδα Αμερικάνων τουριστών ελκόμενοι από τα 

θέλγητρα των Μεσογειακών χωρών να περιλαμβάνουν στο ταξίδι τους 

μαζί με την Ελλάδα και την Τουρκία. Μια αύξηση της τιμής στην Ελλάδα 

μπορεί να ωθήσει τους ταξιδιώτες προς στην Τουρκία ιδιαίτερα εάν το 

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προδοκίες τους . Ο G. 

Grouch αναφέρει μια ακόμη περίπτωση όπου η αύξηση της τιμής στον 

τόπο προορισμού επιφέρει παράταση στην παραμονή των τουριστών 

αναβάλοντας ταυτόχρονα ένα άλλο προγραμματισμένο ταξίδι..Βέβαια η 

περίπτωση όπως δίνεται στο παράδειγμα είναι μάλλον ιδιάζουσα αλλά όχι και 

σπάνια. Η αναφορά γίνεται σε τουρίστες -μετανάστες που επισκέπτονται στη 

χώρα τους, κάθε χρόνο, συγγενείς και φίλους ενώ παράλληλα προγραμματίζουν 

και μία επίσκεψη σε γειτονική χώρα. Εάν σε μία απο αυτές τις επισκέψεις 

βρεθούν αντιμέτωποι με μία δραματική αύξηση των τιμών είναι πολύ πιθανόν να 

παραμείνουν στους συγγενείς η φίλους πριν επιστρέψουν στον τόπο 

προέλευσης τους. 

Είναι εμφανές οτι όλες αυτές οι εκδοχές δημιουργούν μία σχετική ρευστότητα 

τόσο στο πρόσημο της μεταβλητής όσο και στο μέγεθος της ελαστικότητας. Η 

παραπάνω άποψη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα εάν αναλογισθεί κανείς οτι η 

ίδια η δομή της μεταβλητής που εκπροσωπεί τον ανταγωνισμό αδυνατεί να 

διακρίνει τις χώρες σ" εκείνες που ενδεχομένως να λειτουργούν 

συμπληρωματικά η ως υποκατάστατα προς την Ελλάδα. Αυτού του είδους οι 

ανεπάρκειες πηγάζουν απο την πολυπλοκότητα του τουριστικού φαινομένου η 

οποία τείνει συνεχώς να εμποδίζει την θέσπιση ενός ισχυρού οικονομικού 

υπόβαθρου που θα μπορούσε να υποδεικνύει την θέση η αλλιώς τον χαρακτήρα 

μιας τουριστικής χώρας έναντι μιας άλλης. Ενα αποσπασματικό παράδειγμα 

αποτελεί η Τουρκία η οποία ενδεχομένως να λειτουργούσε μέχρι ενα χρονικό 

σημείο περισσότερο ως συμπληρωματικό προϊόν απέναντι στην Ελλάδα .Πέρα 

απο αυτό το σημείο και για λόγους που μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν στη 

σφαίρα της οικονομικής ανάπτυξης η εν λόγω χώρα πιθανόν άρχισε να 

λειτουργεί περισσότερο ανταγωνιστικά. 
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Ο Π. Αναστόπουλος σε έρευνα με θέμα τον ρόλο των σχετικών τιμών 

προσπάθησε να αναδείξει τις οποιεσδήποτε σχέσεις που ενδέχεται να υπάρχουν 

ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου. Σ' ένα απο τα συμπεράσματα του 

δηλώνεται οτι υπάρχει έντονη μαρτυρία που υποδεικνύει οτι οι τουρίστες 

επισκέπτονται περισσότερες απο μία χώρες. Επιπλέον οι διάφορες ταξιδιωτικές 

τάσεις . που παρατηρήθηκαν προτείνουν την πιθανή ύπαρξη ποκιλίας 

υποκατάστατων η συμπληρωματικών συσχετίσεων . Σε μια προσπάθεια 

αναγνώρισης αυτών των συσχετίσεων το τμήμα της προαναφερθείσας έρευνας 

επεκτάθηκε χρονικά και μεθοδολογικά έχοντας ως απώτερο στόχο την 

κατασκευή δύο μεταβλητών -αντί μίας- οι οποίες θα εκπροσωπούν τις δύο 

κατηγορίες συσχετισμού έναντι της Ελλάδος. Ο πίνακας (29) παρουσιάζει τους 

συντελεστές συσχέτισης του Pearson μεταξύ Ελλάδος και τεσσάρων 

ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών. Η επιλογή τους στηρίχθηκε στα συγγενικά 

γεωγραφικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους με την Ελλάδα. Οι 

παρατηρήσεις αφορούν τα μερίδια που κατέχει η κάθε μεσογειακή χώρα στο 

σύνολο των τουριστών που προέρχονται απο τις χώρες των οποίων εξετάζεται 

η ζήτηση* για την χρονική περίοδο 1960-1993. 

Με στόχο την διαμόρφωση πιο ισορροπημένης εικόνας των συσχετίσεων 

πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια απαλοιφής της τάσης με την μέθοδο της 

διαφοράς των παρατηρήσεων. Οι συντελεστές που προέκυψαν εμφανίζονται 

μέσα σε παρενθέσεις. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί οτι η παραπάνω 

μέθοδος ενδεχομένως να μην είναι η ενδεδειγμένη διότι η διαφορά στις 

παρατηρήσεις μπορεί να προκαλέσει απώλεια κάποιων μακροχρόνιων 

πληροφοριών που περιέχονται σ ' αυτές. Άλλωστε οι αντιθέσεις των δύο 

14Anastopoulos Petros. G. , Interdependecies in International Travel:The Role of Relative Prices. 
A case study of the Mediterranean Region. Phd dissertation, New School for Social Research, 
U.S.A., 1984. 
+ Ano τους προορισμούς και τις χώρες προέλευσης εξαιρούνται η Πρώην Γιουγκοσλαυία και η 
Αυστρία αντίστοιχα λόγω έλλειψης η ανεπάρκειας παρατηρήσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

1960-1993 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1993 

ΙΤΑΛΙΑ 

1960-1993 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1993 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1960-1993 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1993 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

1960-1993 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1993 

Η.Π.Α 

1960-1993 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1993 

ΓΑΛΛΙΑ 

1960-1993 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1993 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

ΙΤΑΛΙΑ 

-0,89 (-0,11) 

-0,38 (0,16) 

-0,34 (0,28) 

-0,94 (-0,43) 

ΙΤΑΛΙΑ 

-0,90 (-0,17) 

-0,88 Η>,77) 

-0,65 (-0,16) 

-0,95 (-0,06) 

ΙΤΑΛΙΑ 

-0,83 (0,09) 

-0,70 (0,76) . 

-0,13 (-0,1) 

-0,70 (-0,02) 

ΙΤΑΛΙΑ 

-0,43 (-0,32) 

-0,34 (0,68) 

0,06 (-0,40) 

-0,19 (-0,86) 

ΙΤΑΛΙΑ 

0,32 (0,22) 

•0,15- (0,08) 

0,68 (0,17) 

-0,27 (0,24) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

0,69 (-0,18) 

0,35 (-0,23) 

-0,32 (-0,47) 

0,76 (0,11) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

-0,87 (-0,89) 

-0,76 (-0,92) 

-0,95 (-0,90) 

-0,79 (-0,90) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

0,79 (-0,18) 

0,87 (0,72) 

0,50 (-0,09) 

0,84 (-0,36) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

0,59 (-0,43) 

0,64 (-0,80) 

-0,38 (0,03) 

-0,38 (-0,59) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

-0,23 (-0,41) 

-0,38 (-0,82) 

-0,48 (-0,56) 

-0,59 (-0,17) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

-0,55 (-0,32) 

0,13 (-0,17) 

-0,72 (-0,24) 

-0,49 (-0,41) 

PEARSON 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

0.98 (0,12) 

0,60 (-0,03) 

0,82 (0,18) 

0,90 (-0,04) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

-0,38 (-0.11) 

0,51 (0,47) 

-0,54 (-0,20) 

-0,76 (0.17) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

0,89 (-0,28) 

0,76 (0,39) 

-0,57 (-0,26) 

0,90 (-0,41) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

0,58 (-0,08) 

0,77 (-0,15) 

-0,45 (-0,54) 

0,87 (0,07) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

-0,33 (-0,09) 

0,71 (-0,35) 

-0,62 (-0,28) 

-0,41 (0,33) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

-0,54 (-0,39) 

-0,10 (-0,23) 

-0,82 (-0,47) 

0,68 (-0,47) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

0.92 (0,41) 

0,53 (0,41) 

0,35 (-0,11) 

0,87 (0,44) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

0,58 (0,60) 

0,43 (0,53) 

0,57 (0,63) 

0,43 (0,56) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

0,94 (0,61) 

0,75 (0,05} 

0,56 (0,37) 

0,98 (0,63) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

0,71 (-0,11) ' 

0,50 (0,15) 

0,23 (-0,11) 

0,57 (-0,16) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

0,37 (0,44) 

-0,26 (0,50) 

0,64 (0,45) 

0,33 (0,53) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

0,86 (0,46) 

0,24 (0,07) 

0,80 (0,48) 

0,76 (0,57) 

Οι συντελεστές στις παρενθέσεις προέρχονται απο την διαφορά των σειρών (differenced data) 

συντελεστών συσχέτισης δημιουργούν ενδοιασμούς για την αντικειμενικότητα 

(αμεροληψία) των συντελεστών που προέκυψαν απο την απαλοιφή της τάσης. 
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Αν και το σύνολο των αποτελεσμάτων παρέχει την δυνατότητα για την εξαγωγή 

πληθώρας πληροφοριών το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σ ' εκείνες τις 

πληροφορίες που αφορούν άμεσα η έμμεσα τον σκοπό αυτής ανάλυσης. 

Η συνολική χρονική περίοδος 1960-1993 χωρίσθηκε σε τρείς υποπεριόδους 

ώστε να αποκαλυφθούν τυχόν μετατοπίσεις (αστάθειες) τόσο στο μέγεθος των 

συντελεστών όσο και στο πρόσημο τους. Μία καθολική παρατήρηση των 

αποτελεσμάτων επιτρέπει την διαπίστωση ύπαρξης αρνητικών και θετικών 

συσχετίσεων των αναφερθέντων προορισμών με την Ελλάδα. Ωστόσο τα ίδια τα 

αποτελέσματα δεν είναι σε θέση να διαμορφώσουν εκείνο το πλαίσιο που θα 

μπορούσε να στηρίξει με σχετική βεβαιότητα τον ανταγωνιστικό η 

συμπληρωματικό χαρακτήρα μια χώρας. 

Εξαίρεση ίσως να αποτελεί η Ιταλία - ως χώρα προέλευσης-. Οι συντελεστές 

συσχέτισης των μεριδίων των τριών χωρών με το μερίδιο της Ελλάδος 

παρουσιάζουν διαχρονικά μία σχετική σταθερότητα. Εντύπωση επίσης προκαλεί 

η συγκριτικά μικρή διαφοροποίηση των συντελεστών πριν και μετά την 

απαλοιφή της τάσης. Ενδεχομένως η παρουσία αυτής της σταθερότητας να 

οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ρόλο της απόστασης, η οποία επηρεάζει 

την συμπεριφορά των τουριστών, αφού η Ιταλία δεν απέχει πολύ και βρίσκεται 

στο μέσο της Πορτογαλίας , Ισπανίας και Ελλάδος Τουρκίας. Θα πρέπει ίσως 

να σημειωθεί οτι η μικρή απόσταση αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

καθιέρωση τυποποιημένης και σταθερής τουριστικής "πελατείας". Όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο μεγαλύτερο είναι το κενό που αφήνεται 

στον τουρίστα για να επιλέξει ένα διαφορετικό προορισμό, γεγονός που μπορεί 

να εξασθενίζει τις συσχετίσεις-στην προκειμένη περίπτωση τους συντελεστές. Η 

διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται κατά ένα τρόπο απο τα αποτελέσματα που 

εξήγθησαν για μία χώρα μακρινή όπως οι Η.Π.Α. Οι συντελεστές συσχέτισης 

εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλοί. Απο την άλλη πλευρά , οι συσχετίσεις που 

αφορούν την Γαλλία και η οποία δεν απέχει πολύ απο τις τεσσερεις 

μεσογειακές χώρες εμφανίζονται επίσης χαμηλές. Πολύ πιθανόν η ύπαρξη 

στενών οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με τις χώρες της Βορείου 
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Αφρικής να αποδυναμώνουν τους συσχετισμούς των μεριδίων των τεσσάρων 

Ευρωπαϊκών χωρών. 

Αν και όπως προαναφέρθηκε τα αποτελέσματα δεν μπορούν να δώσουν την 

θέση μιας χώρας , ωστόσο, είναι δυνατόν και με σχετική ευκολία να εξαχθούν 

κάποια συμπεράσματα εάν μελετηθούν οι συσχετισμοί σε περιόδους που 

συνέβησαν γεγονότα τα οποία επηρέασαν δυσμενώς την τουριστική ζήτηση της 

Ελλάδος . Μία τέτοια περίοδος είναι η δεκαετία του 1970-80 στην οποία ως 

γνωστό έλαβε χώρα η κρίση του 1974. Απο μια εξέταση των συντελεστών 

αυτής της περιόδου γίνεται ορατός ο ενναλακτικός χαρακτήρας της 

Πορτογαλίας η/και της Ισπανίας.Εμφανή παραδείγματα αποτελούν οι 

περιπτώσεις της Ολλανδίας και Γερμανίας όπου για αυτή την περίοδο οι 

συσχετισμοί των δύο χωρών με την Ελλάδα μεταβάλλονται απο θετικοί σε 

αρνητικοί. Βέβαια , γεγονότα όπως η κρίση του 1974 δεν συνιστούν 

αντικειμενικά κριτήρια που θα υποδείξουν τον ανταγωνιστικό η συμπληρωματικό 

ρόλο μιας χώρας έναντι της Ελλάδος. Επιπλέον στο συγκεκριμένο γεγονός 

εμπλέκεται και η Τουρκία με συνέπεια να μήν δίνεται η δυνατότητα 

τοποθέτησης για την γειτονική χώρα. Το κυριώτερο όμως στοιχείο, και σύμφωνα 

με την οικονομική θεωρία ,είναι ότι ο ρόλος ενός προϊόντος καθορίζεται απο τις 

σχετικές τιμές. 

Παρόλα αυτά, θα ήταν δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχη σ1 

αυτές τις χώρες μια συγκεκριμένη τουριστική πελατεία της οποίας ένα μεγάλο 

τμήμα μπορεί να μεταφέρει τις προτιμήσεις σε παρεμφερεί τουριστικές 

υπηρεσίες και αγαθά. 

Με δεδομένη την παραπάνω ανάλυση και ενόψει της σχετικής αδυναμίας για 

την κατασκευή δύο διαφορετικών μεταβλητών , η ανεύρεση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής που θα εκφράζει τον ανταγωνισμό αναζητήθηκε στο χώρο της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Οι περισσόρεροι ερευνητές στις μελέτες τους εισάγουν την επίδραση άλλων 

τουριστικών προϊόντων ως λόγο της τιμής του προορισμού προς μία 
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σταθμισμένη μέση τιμή των χωρών (προϊόντων) που θεωρούνται ανταγωνιστές* 

προς την χώρα της οποίας εξετάξεται η τουριστική ζήτηση. Η στάθμιση γίνεται 

με βάρη τα οποία αντλούνται απο τα μερίδια που κατέχουν οι εν λόγω χώρες 

απο μια συγκεκριμένη χώρα προέλευσης151β. Τα βάρη πολλαπλασιάζονται με 

τους Δ.Τ.Κ . των χωρών . Το άθροισμα τους δίνει τον παρονομαστή του 

συνολικού δείκτη που εκπροσωπεί την μεταβλητή του ανταγωνισμού. Ας 

σημειωθεί οτι ανάμεσα στις χώρες περιλαμβάνεται και η χώρα προέλευσης 

τουριστών. Μάλιστα το βάρος πού προσάπτεται στη συγκεκριμένη χώρα είναι 

σημαντικό υποδηλώνοντας ότι ο εγχώριος τουρισμός θα πρέπει να θεωρηθεί 

ως βασική πηγή ανταγωνισμού του τουρισμού στο εξωτερικό. Η τιμή ανέρχεται 

σε μισή μονάδα (0,5) ενώ η υπόλοιπη μισή μονάδα κατανέμεται στις άλλες 

χώρες συμφωνά με την ζήτηση που υπάρχει για αυτές (σε αφίξεις) απο την 

συγκεκριμένη χώρα προέλευσης.Υπάρχουν βέβαια και μελέτες οπού οι χώρες 

και τα αντίστοιχα μερίδια υπόκεινται στην κρίση του ερευνητή. Οι M. Uysal και 

J. L. Crompton17 για παράδειγμα , επέλεξαν τις ανταγωνίστριες χώρες της 

Τουρκίας σύμφωνα με την προσωπική τους εκτίμηση. Ανάμεσα σε δέκα χώρες η 

Ελλάδα θεωρήθηκε σαν ο ισχυρότερος ανταγωνιστής λαμβάνοντας βάρος της 

τάξης του 0,09 .Η προσπάθεια διαφοροποίησης στην κατασκευή του δείκτη 

επεκτάθηκε και στο συνολικό άθροισμα των βαρών με τιμή ίσον με 1,5. Η 

γενικότερη ωστόσο προσπάθεια των δύο ερευνητών δέχθηκε την ήπια κριτική 

των S. F. Witt και CA. Martin 18 τονίζοντας οτι προσεγγίσεις αυτού του είδους , 

που βρίσκουν ερείσματα σε προσωπικές εκτιμήσεις , μπορεί εύκολα να 

επιφέρουν ιδιόμορφα (παράξενα) αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε 

+ Η λέξη ανταγωνισμός εδώ χρησιμοποιήτε στο πλαίσιο της απλότητας του λόγου και όχι για 
να τονισθεί η ύπαρξη ανταγωνιστικότητας. Μία χώρα μπορεί να λειτουργεί, έναντι μιας άλλης 
ως υποκτάστατη η ως συμπληρωματική. 
15 Barry Κ. , & J. Ο' Hagan , An Econometric Study of British Tourist Expenditure in Ireland, 
Economic and Social Review , 1972 Vol 3(2) pp. 143-61 
16 Martin , Christine Α., and Stephen F. Witt, Substitute Prices in Models of Tourism Demand, 
Annals of Tourism Research ,1988, Vol. 15 (2) pp. 255-68. 
17 M. Uysal & J.L Crompton , Deriving a Relative Price Index for Inclusion in International 
Tourism Demand Estimation Models, Journal of Travel Research, Summer 1985 pp. 32-34. 
18 S. F. Witt & C. A. Martin, Deriving a Relative Price Index for Inclusion in International Tourism 
Demand Estimation Models : Comment, Journal of Travel Research, Winter 1987, pp. 38-40. 
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λανθασμένα συμπεράσματα. Η δομή όμως της μεταβλητής στο σύνολο της 

παραμένει η ίδια και εκφράζεται ως εξής : 

CPL 

C <ν— EX /yt 

ÌLWCPI 

όπου CPI « συμβολίζει τον Δ.Τ.Κ. της Ελλάδος , EXR μ είναι η σχετική 

συνναλαγματική ισοτιμία της Ελλάδος με την χώρα προέλευσης , CPIj, είναι ο 

Δ.Κ.Τ. της χώρας προέλευσης και ]Γ WCPIA εκπροσωπεί το άθροισμα των 
Κ=ί 

σταθμισμένων Δ.Τ.Κ. των ανταγωνιστών. Ας σημειωθεί οτι το παραπάνω 

άθροισμα περιέχει τις πραγματικές σχετικές τιμές των χωρών που θεωρήθηκαν 

ανταγωνιστές (βλ. αριθμητή). 

Η συνήθης πρακτική που χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση του 

αθροίσματος έχει ως εξής : Επιλέγονται οι προορισμοί σύμφωνα με τον αριθμό 

αφίξεων απο την περιοχή προέλευσης. Κατόπιν δίνονται τα βάρη που αναλογούν 

στο αριθμό αφίξεων. Ουσιαστικά τα βάρη αποτελούν το μερίδιο κάθε χώρας επι 

του συνόλου των αφίξεων. Τα βάρη εκφράζονται ως ποσοστό του 0,5 εφόσον σε 

κάθε περίπτωση το υπόλοιπο μισό προσάπτεται στην χώρα προέλευσης. Η 

χρονική περίοδος που αφορά τις αφίξεις των επιλεγμένων χωρών μπορεί να 

κυμαίνεται απο ένα έτος έως και περισσότερα. Στη δεύτερη περίπτωση 

δημιουργείται ο μέσος των βαρών που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο. 

Στο παρόν σημείο θα πρέπει να αναφερθεί οτι η μεταβλητή που 

χρησιμοποιείται στην έρευνα παραμένη ίδια στη γενική της μορφή άλλα 

διαφοροποιείται στον τρόπο κατά τον οποίο δομείται. Οι διαφορές αφορούν τον 

σταθμισμένο δείκτη της μεταβλητής (παρονομαστής) με σκοπό την περαιτέρω 

μείωση της παρουσίας της προσωπικής -υποκειμενικής- εκτίμησης. Τα βάρη 

εξάγονται με βάση τα στοιχεία των δευτερογενών πηγών πληροφόρησης. 

Επιπλέον οι χρονικές περίοδοι των συγκεκριμένων πληροφοριών επεκτάθηκαν 
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κατά το μεγαλύτερο δυνατόν ώστε να αυξηθεί η αντικειμενικότητα της εν λόγω 

μεταβλητής. Αναλυτικότερα η τιμή 0,5 που προσάπτεται (πολλαπλασιάζεται) 

στον Δ.Τ.Κ. της χώρας προέλευσης αντικαθιστάται αποτο μέσο που εκφράζει 

το ποσοστό του συνόλου των τουριστών που πραγματοποιούν εγχώριο 

τουρισμό για μιά χρονική περίοδο δέκα ετών (δεκαετία του 1980) η και 

περισσότερο. Κατόπιν κάθε μερίδιο παρουσιάζεται ως ποσοστό επι του 

υπολοίπου του συνόλου και πολλαπλασιάζεται με τον αντοίστιχο δείκτη τιμών 

καταναλωτή. Παρακάτω δίνονται οι εξισώσεις απο τις οποίες προκύπτουν οι 

σταθμισμένοι δείκτες των χωρών προέλευσης. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ = GECPI*0,35+au ITCPI + buSPCPI +Q,POCPI +d,iTUCPI 

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ= UKCPI*0,65+atì ITCPI + buSPCPI +c«POCPI +dtiTUCPI 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ = HOCPI*0,45+a,i ITCPI + btìSPCPI +C0POCPI +d«TUCPI 

ΙΤΑΛΙΑ = ITCPI*0,87 + btiSPCPI +q,POCPI +dtiTUCPI 

ΓΑΛΛΙΑ = FRCPI*0,84+au ITCPI + buSPCPI +CuPOCPI +duTUCPI 

Η.Π.Α = USCPI*0,92+atì ITCPI + b«SPCPI +CuPOCPI +dtlTUCPI 

ΑΥΣΤΡΙΑ = AUCPI* 0,50. +a« ITCPI + baSPCPI +c,jPOCPI +dtìTUCPI 

όπου a«, bu, Cu, d t i , είναι τα βάρη που εκφράζονται απο το γινόμενο του 

ποσοστού των τουριστών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό επι τα μερίδια των 

ανταγωνιστριών χωρών ενώ ο δεκαδικός αριθμός είναι το βάρος που 

προσάπτεται στην χώρα προέλευσης και αντιπροσωπεύει το ποσοστό των 

τουριστών που πραγματώνουν εγχώριο τουρισμό. Επίσης , όπου ITCPI, SPCPI, 

POCPI, TUCPI συμβολίζουν τους Δ.Τ.Κ. της Ιταλίας , Ισπανίας, Πορτογαλίας, και 

Τουρκίας. Οι δείκτες τιμών καταναλωτή των χωρών προέλευσης είναι οι GECPI 

(Γερμανία), UKCPI (Βρετανία), HOCPI (Ολλανδία), ITCPI (Ιταλία), FRCPI (Γαλλία), 

USCPI (Η.Π.Α.) KaiAUCPI (Αυστρία). 

Θα πρέπει να σημειωθεί οτι στην περίπτωση της Αυστρίας λόγω έλλειψης 

παρατηρήσεων τα βάρη εξήχθησαν βάση των αφίξεων γιά δύο έτη .Επιπλέον για 

την ίδια χώρα όπως και για την Ιταλία τα ποσοστά που αφορούν τον εγχώριο 

και αλλοδαπό τουρισμό .βασίζονται στο έτος 1991 και δεν εκφράζονται ως 
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μέσος μιας δεκαετίας η και περισσότερο όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες 

χώρες. 

5.3 Αλλες Επεξηγηματικές Μεταβλητές. 

Οι μεροληπτικοί εκτιμητές των παραμέρτρων μπορεί να προκύψουν 

απο αυξήσεις των διακυμάνσεων των καταλοίπων. Αυξήσεις στις διακυμάνσεις 

μπορεί επίσης να προέλθουν απο απότομες μεταβολές της χρονοσειράς που 

εκφράζει την ζήτηση. Οι μεταβολές αυτές είναι συνήθως αποτέλεσμα ειδικών 

γεγονότων η καταστάσεων όπως κοινωνικές αναταραχές, πολεμικές συρράξεις 

απεργίες κ.ο.κ. Σ' αυτές τις περιπτώσεις όπου η αριθμητική μέτρηση δεν είναι 

εφικτή είναι σύνηθες φαινόμενο να εισάγονται στα υποδείγματα οι 

αποκαλούμενες ψευδομεταβλητές ώστε να "απορροφηθούν" τέτοιου είδους 

επιρροές. Οι τιμές που λαμβάνει η μεταβλητή είναι μηδέν κατά την απουσία 

του γεγονότος και μονάδα κατά την εμφάνιση της. Όπως άλλωστε έχει 

προαναφερθεί - η πορεία της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα κατά το 

παρελθόν έχει δεχθεί απότομες μεταβολές ως συνέπεια κάποιων γεγονότων η 

καταστάσεων. Τα γεγονότα μπορεί να συνέβησαν είτε στην χώρα προορισμού 

(Ελλάδα) είτε στη χώρα προέλευσης τουριστών. 

Ο τριπλός συνδυασμός που περιλαμβάνει την αναδρομή στο παρελθόν , την 

διεξοδική εξέταση των σειρών που εκφράζουν τις αφίξεις αλλά και την ανάλυση 

των καταλοίπων προέτρεψε στην υιοθέτηση των παρακάτω ψευδομεταβλητών : 

d64 : Οι πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές στο νησί της Κύπρου που 

δημιούργησαν κλίμα έντασης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. 

α66 : Οι συναλλαγματικοί περιορισμοί που επηβλήθησαν απο την Βρετανική 

Κυβέρνηση στην εξαγωγή τουριστικού συναλλάγματος (50 στερλίνες) το 1966. 

d67 : Ο πόλεμος των επτά ημερών το 1967 στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο έτος 

αρχίζει η δικτατορία στην Ελλάδα οι επιπτώσεις της οποίας ενδέχεται να 

προεκτάθηκαν και στο επόμενο έτος. 

d74 : Η πρώτη ενεργειακή κρίση του 1973 και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
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d79 : Η δεύτερη ενεργειακή κρίση του 1979 της οποίας οι επιπτώσεις έγιναν 

αισθητές και στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

α82:0 πόλεμος στα νησιά Φώλκλαντ. 

d85 : Αλλεπάληλες τρομοκρατικές και βομβιστικές ενέργειες τόσο στον 

Ελλαδικό χώρο όσο και σε άλλες χώρες της Μεσογείου . Οι συνέπειες στις 

αφίξεις ήταν δυσμενέστατες και με χρονική επέκταση., (βλ. επίσης "ταξιδιωτικές 

οδηγίες Ρέηγκαν " ). 

α90 : Ο πόλεμος στον Κόλπο του Περσικού. 

d91 : Η εμφύλια σύρραξη στην πρώην Γιουγκοσλαυία. 

Τα γεγονότα που προαναφέρονται και τα οποία εκφράζονται απο τις 

ψευδομεταβλητές προκάλεσαν μικρές η μεγάλες δονήσεις στην ζήτηση κάθε 

χώρας που ωστόσο ανέκαμψε και συνέχισε την ανοδική της πορεία. Εξαίρεση 

αποτελεί η τουριστική ζήτηση που προέρχεται απο την Αμερική . Οι 

αλλεπάλληλες δονήσεις που δέχθηκε με πρώτη και ισχυρότερη αυτήν της 

πρώτης ενεργειακής κρίσης του 1973 φαίνεται οτι δημιούργησαν μια μόνιμη 

αλλαγή της τάσης ( διάγρ. 4).Απο το 1973 ακολούθησε μία σειρά δυσμενών 

γεγονότων με χρονική διαφορά περίπου πέντε ετών με αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζεται η απόσβεση των επιπτώσεων του καθενός απο αυτά. Τα 

γεγονότα αναφέρονται στο coop d'edat του 1974 στη δεύτερη πετρελαϊκή 

κρίση (1979) στην ταξιδιωτική οδηγία του 1985 και τον βομβαρδισμό της 

Λιβύης(1986) και τέλος την περίοδο 1990/91 με τον πόλεμο στον περσικό και 

την σύρραξη στην Π. Γιουγκοσλαυία. Εάν ληφθεί και υπόψη η απόσταση αλλά 

και η πολιτικοκοινωνική έκταση της συγκεκριμένης χώρας που δυσχεραίνουν 

την δειύσδηση και αφομοίωση των πιό πρόσφατων πληροφοριών απο τους 

πολίτες τότε θα ήταν εύλογο να δημιουργηθεί καθίζηση στην εν λόγω 

τουριστική ζήτηση. Τα διαγράμματα 4 και 5 επαληθεύουν την παραπάνω 

άποψη. Στο διαγ. 4 αποκαλύπτεται η αλλαγή της τάσης που ξεκινάη απο το 

έτος 1974+.Ας σημειωθεί οτι διαμορφώθηκαν παρόμοιες συναρτήσεις τάσεων 

* Η διακεκομένη ευθεία γραμμή είναι μιά προσαρμοσμένη τάση (OLS) της μορφής: 
y<= μ + β t +y D T t όπου t είναι η τάση, DT t*=0 εάν t < 1973 KaiDTt*=t-Tp εάν 

t > 1973 = Τρ. Η εξίσωση αυτή της τάσης δείχνει οτι υπάρχει αλλαγή στην κλίση της σειράς και όχι 
αλλαγή στην σταθερά η ένας συνδυασμός αυτών των δύο.(βλ. Pierre Perron, Nov. 1989). 
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και για τα υπόλοιπα έτη που αντιστοιχούν στα αναφερθέντα γεγονότα αλλά 

επιλέχθηκε εκείνη που ικανοποιούσε σε μεγαλύτερο βαθμό τους στατιστικούς 

ελέγχους. 
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Η ύπαρξη δομικής αλλαγής (structural break) στην χρονοσειρά της ζήτησης 

μετά το έτος 1974 στηρίζεται και απο τα αποτελέσματα της 

επανακυλινδρισόμενης (recursive) μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (διαγ. 5). 

που εφαρμόσθηκε στην εξίσωση του Dickey-Fulierf. Το διάγραμμα εμφανίζει 

τους εκτιμητές του Φ. Καθώς η περίοδος εκτίμησης επεκτείνεται πιο πέρα απο 

το 1974 ο συντελεστής της μεταβλητής της χρονικής υστέρησης των αφίξεων 

παρουσιάζει αξιοσημείωτη αστάθεια , γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 

δομικής αλλαγής στην χρονοσειρά. 

Παρόμοιο φαινόμενο αλλά σε πολύ μικρότερη ένταση παρουσιάζεται μετά την 

δεύτερη ενεργειακή κρίση. Συνεπώς δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν είναι οι 

οικονομικοί ή οι εξωοικονομικοί παράγοντες ( βλ. έτος 1974) που προκάλεσαν 

την δομική μεταβολή της σειράς. Παρολαυτά και σύμφωνα με τα παραπάνω δεν 

μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα οτι η Ελλάδα δεν είχε ενταχθεί στην 

σφαίρα των χωρών που θεωρητικά τουλάχιστον είναι πολιτικά και κοινωνικά 

ασταθής. Το ενδεχόμενο της ένταξης προέτρεψε στην υιοθέτηση (Αστεριού Δ., 

Κ. Συριόπουλος)η ενός σταθμισμένου δείκτη (Δ.Κ.Π.Α.) που εκφράζει με 

αριθμητικά δεδομένα την κοινωνική και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα για την 

χρονική περίοδο 1960-1995 . 

Ακόμη δύο μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή με χρονική υστέρηση και η μεταβλητή της τάσης. Η εισαγωγή τους 

στα μοντέλα έγινε μόνο στις περιπτώσεις όπου υπήρχε εμφανής βελτίωση στα 

αποτελέσματα. Ας σημειωθεί οτι εάν η πρόβλεψη επιτευχθεί με την χρήση του 

μοντέλου διορθωτικού σφάλματος ως αποτέλεσμα της συνολοκλήρωσης των 

μεταβλητών τότε η εισαγωγή της τάσης ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται 

πλεονάζουσα στα υποδείγματα. Η τάση στο μοντέλο υποτίθεται οτι αντανακλά 

την φήμη nou έχει ο προορισμός στις χώρες προέλευσης ως συνάρτηση των 

μεταβολών των προτιμήσεων των τουριστών. Επίσης χρησιμοποιείται για να 

*MR= α + ßt + <£AR(-1) ,όπου Δ συμβολίζει την διαφορά, AR είναι οι αφίξεις και t είναι η 
τάση. 
η Βλ. Άρθρο Αστεριού Δ. Συριόπουλου Κ. , Πολιτικός Κίνδυνος και Χρηματιοτίριο Αξιών 
Αθηνών , Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Τεύχος τελευταία τριμηνία του 1997, uno 
έκδοση. . 
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συλλάβει τις επιδράσεις των παραγόντων που λείπουν απο το μοντέλο αλλά 

αποτελούν αιτία δημιουργίας χρονικής τάσης όπως για παράδειγμα οι 

δημογραφικές αλλαγές στις χώρες προέλευσης τουριστών. Η παρουσία του 

δυναμικού στοιχείου στην ανάλυση γίνεται εντονότερη με την εισαγωγή της 

εξαρτημένης μεταβλητής με χρονική υστέρηση. Σκοπός της είναι να συλλάβει 

αφενός την συνήθεια των τουριστών να επισκέπτονται ξανά την χώρα 

προορισμού+ και αφετέρου την χρονική υστέρηση που υπάρχει στην πλευρά 

της προσφοράς για να ανταποκριθεί στην ζήτηση. Σύμφωνα με τον S. F. Witt19 

ένα μέρος της ζήτησης ενδεχομένως να οφείλεται στην ύπαρξη μιας 

διαδικασίας άμεσης η έμμεσης απόκτησης πληροφοριών (learning process) για 

κάποιο συγκεκριμένο προορισμό. Με δεδομένο ότι οι τουρίστες, όπως άλλωστε 

και οι περισσότεροι άνθρωποι, τείνουν να μετριάζουν την ύπαρξη ρίσκου 

(αβεβαιότητα) κατά την κατανάλωση τους , ωθούνται συχνά να επιλέγουν την 

ίδια χώρα για τις διακοπές τους απ' οτι να επισκεφθούν μια άλλη.Επιπλέον είναι 

σύνηθες φαινόμενο τα σχόλια (φωτογραφίες σε φίλους κ.τ.λ.) που αφορούν την 

εικόνα ενός προορισμού μπορεί να επηρεάζουν την απόφαση για να ταξιδέψουν 

οι μελλοντικοί τουρίστες στην συγκεκριμένη χώρα καθώς η πληροφόρηση αυτή 

ελλατώνει τον βαθμό αβεβαιότητας. Στην πραγματικότητα , τέτοιου είδους 

σχόλια μπορεί να αποδειχθούν στην επιρροή τους ισχυρότερα και απο την 

διαφήμιση. Επομένως και σύμφωνα με τον Smith , ο αριθμός των ανθρώπων που 

επιλέγουν έναν ενναλακτικό προορισμό σε οποιοδήποτε χρόνο εξαρτάται απο 

τον αριθμό εκείνων που τον επέλεξε στα προηγούμενα χρόνια. 

Ο δεύτερος λόγος για την εισαγωγή της μεταβλητής προέρχεται απο την 

πλευρά της προσφοράς. Γενικά θεωρείται οτι απαιτείται χρόνος τόσο 

βραχυπρόθεσμος όσο και μακροπρόθεσμος για την κατασκευή ξενοχειακών 

καταλυμάτων για την αύξηση της δυναμικότητας των μέσων μεταφοράς , για 

σύναψη συνεργασιών μεταξύ τουριστικών οργανισμών , ξενοδοχείων , 

αεροπορικών εταιριών και ταξιδιωτικών πρακτόρων , εργαζόμενου δυναμικού 

+ Είναι σύνηθες φαινόμενο τα σχόλια που αφορούν την εικόνα ενός προορισμού να 
επηρεάζουν την απόφαση να ταξιδέψουν οι μελλοντικοί τουρίστες στην συγκεκριμένη χώρα. 
19 Stephen F. Witt, An abstract mode - abstract (destination) node model of foreign holiday 
demand, Applied Economics, 1980,12, pp 163-180. 
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κ.τ.λ. Κατά τον Smith εφόσον υπάρχει περιορισμός ( φυσικός η τεχνικός) στην 

τουριστική αγορά - χρειάζεται χρόνος για την προσφορά να προσαρμοσθεί στη 

ζήτηση - υπάρχη και μία διαδικασία μερικής προσαρμογής ( partial adjustment 

process). Δια μέσου αυτής της διαδικασίας η οποία λαμβάνει υπόψη τους την 

δύσκαμπτη τουριστική προσφορά προκύπτει η παρουσία της εξαρτημένης 

μεταβλητής με χρονική υστέρηση στο υπόδειγμα. Ακολουθώντας τον Smith 

θεωρείται το παρακάτω μοντέλο κατανεμημένης υστέρησης (distributed lag 

model) : 

{ηΑ-ιηΑΐζ±=δ ( l n j iI ì_ I r i . ÌLLi), ο < 5 < ι (?? ) 
Ρ Ptx Ρ, P.-1 ν 

όπου A *t συμβολίζει το επιθυμητό (ζητούμενο) επίπεδο τουριστικής ζήτησης το 

οποίο δέν είναι γνωστό , A t είναι το τρέχον επίπεδο ζήτησης στο έτος t και δ 

η ταχύτητα προσαρμογής. Συνεπούς η παραπάνω εξίσωση δηλώνει οτι η 
* 

μεταβολή του επιπέδου της τρέχουσας ζήτησης είναι ανάλογη με την μεταβολή 

του επιθυμητού επιπέδου ζήτησης. Η αναλογία αυτή είναι ίση με την σταθερά δ. 

Εάν δ=0 τότε το τρέχον επίπεδο δεν κινείται προ την κατεύθυνση του 
επιθυμητού εφόσον In—- = In—-—. Εάν το δ = 1 τότε In = In , που 

Pt Pi -1 Pt Pi - 1 

σημαίνει την τέλεια προσαρμογή της τρέχουσας ζήτησης στο επίπεδο που 

επιθυμείται. Αν η τιμή κυμαίνεται μεταξύ αυτών των δυο τιμών σημαίνει οτι 

υπάρχει κάποια προσαρμογή αλλά είναι ατελής. Η παραπάνω εξίσωση ( ) μπορεί 

να ξαναγραφεί ως εξής : 

I n — = (1-<? ) I n — + δ I n — () 
Ρ, Ρ-1 Ρ 

Α* ι 
Ουσιαστικά ο όρος In εκπροσωπείται απο τις μεταβλητές που 

Pt 

περιέχονται στο μοντέλο ζήτησης και επομένως η μόνη διαφορά της 

παραπάνω εξίσωσης με το γενικό μοντέλο που εκφράζει την ζήτηση είναι ότι 

στο δεύτερο περιλαμβάνεται η εξαρτημένη μεταβλητή με χρονική υστέρηση 

ενός έτους. 
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Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί οτι το υπόδειγμα δεν περιλαμβάνει 

μεταβλητές οι οποίες φέρουν και αυτές κάποιο ειδικό βάρος στην ερμηνεία της 

ζήτησης. Βέβαια και όπως έχει αναφερθεί μεταβολές στα κοινωνικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των χωρών προέλευσης περιέχονται στην 

μεταβλητή της τάσης. Ωστόσο μία σημαντική μεταβλητή που δεν εισάγεται στο 

υπόδειγμα αφορά τις δραστηριότητες (δαπάνες) προώθησης του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος στις συγκεκριμένες χώρες προέλευσης απο τον Ε.Ο.Τ. 

Δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθούν αυτά τα στοιχεία απο τον αναφερόμενο 

οργανισμό και γιαυτό η μεταβλητή της δαπάνης μάρκεντινγκ δεν περιλήφθηκε 

στο μοντέλο. 

Όσο όμως και ισχυρή και να θεωρηθεί η εξειδίκευση του μοντέλου οι 

επεξηγηματικές μεταβλητές μπορούν να συλλάβουν μόνο ένα τμήμα των 

συνολικών διακυμάνσεων της ζήτησης. Το υπόλοιπο προσδιορίζεται απο τα 

λεγόμενα τυχαία στοιχεία δηλαδή παράγοντες που έχουν σημασία στη 

διαμόρφωση της τελικής τουριστικής ζήτησης όπως για παράδειγμα νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις , αλλαγές στις κυβερνήσεις και στις πολιτικές 

κ.ο.κ.,Τέτοιου είδους επιρροές απο στοιχεία που συχνά, είναι απρόβλεπτα 

,αποροφούνται, απο τον στοχαστικό διαταρακτικό όρο (σφάλμα) .Εάν λοιπόν τα 

αποτελέσματα (έλεγχοι) που θα προκύψουν απο την εκτίμηση των 

υποδειγμάτων δεν δείχνουν οτι τα μοντέλα πάσχουν απο τις συνέπειες της 

"παράλειψης μεταβλητής" ,τότε θα ισχύει η υπόθεση οτι αυτές οι μεταβλητές 

μπορούν να αψηφισθούν. 

5.4 Συναρτησιακή Εξειδίκευση του Υποδείγματος. 

Σχεδόν ολόκληρη η βιβλιογραφία που αφορά τα τουριστικά μοντέλα 

συμφωνεί οτι η ερμηνείας τους μπορεί να πραγματοποιειθεί καλύτερα όταν 

αυτά εκφράζονται με πολλαπλασιαστική μορφή (Cob-Douglas) παρά με 

προσθετική. Οι βασικοί λόγοι για αυτού του είδους την προτίμηση δεν 

βρίσκονται μόνο στης πρακτικής σημασίας πλεονεκτήματα που παρέχη η πρώτη 

μορφή έναντι της δεύτερης αλλά και στο γεγονός οτι ικανοποείται σε υψηλό 

βαθμό το κριτήριο της καλής προσαρμογής. Η πολλαπλασιαστική συνάρτηση 
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όταν μετασχηματίζεται σε λογαριθμικά γραμμική δίνει συντελεστές που στην 

πραγματικότητα είναι ελαστικότητες οι οποίες θεωρούνται σταθερές για 

ολόκληρο το διάστημα των τιμών που μετράει η εκάστοτε επεξηγηματική 

μεταβλητή .Σε αντίθεση οι ελαστικότητες της γραμμικής μορφής είναι 

σημειακές ελαστικότητες δηλ. ο συντελεστής ελαστικότητας εξαρτάται απο την 

τιμή που λαμβάνει η επεξηγηματική μεταβλητή σε κάποια χρονική περίοδο. 

Βέβαια , στη μορφή σταθερών ελαστικοτήτων , το ρεαλιστικό η και έλογο 

στοιχείο περιορίζεται ως ένα βαθμό έναντι του προσθετικού γραμμικού 

μοντέλου. Μάλιστα , στην επισκόπηση του G. I. Grouch20 αναφέρεται οτι στο 

λογαριθμικό μοντέλο μπορεί να προκύψουν παράλογα (absurd) αποτελέσματα 

σχετικά με τις ελαστικότητες όταν οι τιμές των επεξηγηματικών μεταβλητών 

επεκταθούν πολύ πιο μακριά απο το αρχικό τους χρονικό διάστημα. Ένας 

ακόμη λόγος για την χρήση λογαριθμικού μετασχηματισμού στις χρονοσειρές 

αποτελεί το γεγονός οτι η ανάλυση της συνολοκλήρωσης προσεγγίζεται με 

καλύτερο τρόπο. Η παραπάνω διαπίστωση αφορά κυρίως τις σειρές που 

εκφράζουν οικονομικά μεγέθη των οποίων η πρώτη διαφορά, σε αντίθεση με 

την λογαριθμική μετατροπή, μπορεί εύκολα να μην επιφέρει σταθερότητα21. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και κυρίως σύμφωνα με το γεγονός ότι 

το λογαριθμικό μοντέλο άπτεται οικουμενικής αποδοχής στην διεθνή τουριστική 

έρευνα προτρέπει στην υιοθέτηση της παραπάνω συναρτησιακής μορφής δίχως 

παράλληλα να υφίσταται αναγκαία η εφαρμογή κάποιων παραμετρικών η μη 

παραμετρικών ελέγχων (π.χ έλεγχος Box-Cox) που θα προτείνουν την μορφή 

του μοντέλου. Το φαινόμενο ωστόσο της οικουμενικότητας εξανεμίζεται όταν 

τίθεται στο προσκήνιο το πρόβλημα της ταυτοποίησης .Δηλαδή κατά πόσο είναι 

εφικτή η προσέγγιση ερμηνείας και πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης με 

20 Geoffrey I. Grouch, The study of International Tourism Demand : A survey of Practice , Journal 
of Travel Research, Spring 1994, pp. 41-55. 
2 1 Ο φυσικός λογαριθμικός μετασχηματισμός έχει το πλεονέκτημα να μειώνει την διακύμανση 
της σειράς χωρίς να αλλοιώνει τις διαφορές και παράλληλα μπορεί να μετατρέψει τις μη 
γραμμικές τάσεις που μπορεί να υπάρχουν σε γραμμικές "συμφιλιώνοντας" έτσι τους 
λογαριθμους με τα μοντέλα συνολοκλήρωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες γιαυτον τον ρόλο 
των λογαριθμων βρίσκονται στο πρώτο και έκτο κεφάλαιο του βιβλίου "A.Banerjee ,J.J. Dolado, 
J.W. Galbraith & D.F. Hendry ," Co-Integration , Error Correction, & the Econometric Analysis of 
Non-Stationary Data",Oxford University Press, 1993". 
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υποδείγματα μίας εξίσωσης αν οχι με διαρθρωτικά συστήματα εξισώσεων.1" Η 

δεύτερη κατηγορία συναντάται σε πολύ μικρότερο ποσοστό απ'ότι η πρώτη, 

ενώ υπάρχη επίσης ακόμη μία στην οποία η ζήτηση προσεγγίζεται με 

συστήματα εξισώσεων των οποίων η διάρθρωση συνδέεται απόλυτα με τα 

αξιώματα και τους νόμους της θεωρίας του καταναλωτή (βλ. Κεφ. 5). Η πρώτη 

κατηγορία που εντάσεται στο πλαίσιο της αποκαλούμενης "Πραγματικής 

Προσέγγισης"* κυριαρχεί κατά πολύ έναντι των άλλων δύο καθότι οι απαντήσεις 

στο ενδεχόμενο πρόβλημα της ταυτοποίησης*1, βρίσκονται στο σχετικό 

οικονομικό υπόβαθρο που διέπει τους μηχανισμούς της τουριστικής αγοράς. 

Στην περίπτωση του εισοδήματος θα ήταν εύλογο να υποτεθεί οτι οι μεταβολές 

της ζήτησης για τον τουρισμό στην Ελλάδα απο τους πολίτες (τουρίστες) της 

χώρας προέλευσης δεν θα μπορούσε να επηρεάση σε σημαντικό βαθμό το 

εισόδημα της χώρας αυτής4. Συνεπώς η τιμή της μεταβλητής του εισοδήματος 

δεν επηρεάζεται απο την τιμή της εξαρτημένης (ενδογενούς) μεταβλητής. 

Ωστόσο δεν θα ήταν δυνατό να ειπωθή η ίδια άποψη με τον ίδιο βαθμό 

βεβαιότητας οτι η παραπάνω σχέση μπορεί να ισχύει και μεταξύ τιμής και 

ζήτησης.Οι μεταβολές στην ζήτηση μπορούν να επιδράσουν στις μεταβολές 

των τιμών .Οι αναλυτές υποσκελίζουν αυτό το πρόβλημα υποθέτωντας οτι η 

καμπύλη προσφοράς είναι τελείως ελαστική. Τα επειχηρήματα που 

παραθέτονται βασίζονται θα λέγαμε στο βαθύτερο περιεχόμενο της έννοιας 

της ιδιότητας της αμεταθετικότητας*** η οποία χαρακτηρίζει τον τουρισμό ( βλ. 

κεφ1 .Τουριστικό Προϊόν). Κατά την κατανάλωση η προσφορά και οι τιμές του 

* Αναφορά στην σχετική βιβλιογραφίας βρίσκεται στο άρθρο της υποσημείωσης 20 στη σελ. 
42. 
f Ο όρος "Pragmatic Approach " έχει τεθεί κατά το παρελθόν απο την Anna Koutsogiannis στο 
βιβλίο της " Modem Microeconomics, 2n(j Edition " για να περιγράψει τους ανοιχτούς ορίζοντες 
των υποδειγμάτων ζήτησης των οποίων η εξειδίκευση δεν στηρίζεται απόλυτα στην θεωρία του 
καταναλωτή. 
η Δεν ξεχωρίζεται η εξίσωση ζήτησης απο την εξίσωση προσφοράς δηλ. οι παρατηρήσεις σε 
κάθε χρονικό σημείο δεν εκφράζουν την ζήτηση αλλά ενα συνδυασμό των δύο μηχανισμών 
προσφοράς και ζήτησης 
m Η αμεταθετικότητα (perishability) του προϊόντος ιδιαίτερα όταν είναι υψηλή ενισχύει τον 
συμψηφισμό της αγοράς (την τάση για εξισορρόπηση) και επομένως είναι βασική προϋπόθεση 
για την επιτυχή στατιστική εκτίμηση της ζήτησης με μοντέλο μίας μόνο εξίσωσης. Η άποψη 
αυτή δεν διατυπώνεται απο τους αναλυτές αν και τα επειχηρήματα για την εξωγένεια της 
τιμής βρίσκουν τα βαθύτερα ερείσματα τους, εν μέρει, στην παραπάνω ιδιότητα. 
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τουριστικού προϊόντος τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα μπορούν να θεωρηθούν 

σταθερές , δηλαδή προκαθορισμένες. Στην Ελλάδα το μείζων τμήμα της 

τουριστικής δαπάνης απορροφάται απο τον ξενοδοχειακό τομέα του οποίου η 

προσφορά και οι τιμές ορίζονται πολύ νωρίτερα απο τον χρόνο πώλησης* και 

επομένως δεν αντιδρούν στις βραχυπρόθεσμες μεταβολές της 

ζήτησης.Επιπλέον οι τιμές των άλλων αγαθών που καταναλώνουν οι τουρίστες 

(διατροφή , μεταφορά , ενοικίαση αυτοκινήτου , αναμ. δώρα κ.τ.λ.) 

προσδιορίζονται αρχικά απο τις οικονομικές συνθήκες της χώρας προορισμού 

και επομένως δεν επηρεάζονται απο τις μεταβολές τις ζήτησης καθώς οι 

σχετικοί προμηθευτές δεν εξαρτώνται σε γενικές γραμμές ολοκληρωτικά απο 

τον τουρισμό. Αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα της συνολικής τουριστικής 

ζήτησης, Επομένως οι μελέτες της τουριστικής ζήτησης υποθέτουν οτι η 

ζήτηση είναι συνάρτηση της τιμής αλλά δεν επηρεάζη την τιμή. Η υπόθεση 

αυτή μπορεί να είναι ανατρέψιμη εάν η οικονομία της χώρας προέλευσης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο τον τουρισμό (π.χ. Μπαχάμες , Κύπρος). Θα 

πρέπει επίσης να αναφερθεί οτι στα. υποδείγματα υποτίθεται οτι εισάγονται 

μόνο οι σχετικές τουριστικές τιμές** και οτι οι σταυροειδείς ελαστικότητες 

μεταξύ της ζήτησης για τουρισμό και των άλλων αγαθών στις χώρες 

προέλευσης (έκτος εγχώριου τουρισμού) είναι μηδέν. Η κατάσταση είναι κάπως 

πιο ξεκαθαρισμένη στις συνναλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες προσδιορίζονται 

απο τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες μαζί με τις σχετικές ρυθμίσεις που 

απαιτούνται σε εγχώριο επίπεδο. Οι αντιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

απο την τουριστική ζήτηση θεωρούνται χαμηλές. Τέλος , η περίπτωση της 

υπερπληρότητας δεν λαμβάνεται υπόψη με δεδομένα τα συμπεράσματα της 

ενότητας 3.5 και με δεδομένο το γεγονός οτι εξετάζεται η ζήτηση σε μια 

* Βέβαια την δεκαετία του 1990 ο προκαθορισμός τιμών μειώνεται χρονικά με δεδομένη την 
υπάρχουσα κατάσταση του "last minute call' και ταυτόχρονα με τις πιέσεις που ασκούν τα 
μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία στις ξενοδοχειακές μονάδες για μείωση των τιμών. Επίσης ας 
σημειωθεί οτι οι τιμές πολλών ξενοδοχείων μεταβάλλονται σε περίοδο αιχμής αλλά υποτίθεται 
οπ αυτή η μεταβολή εξαρτάται απο την ζήτηση που υπήρχε στα προηγούμενα έτη και οχι απο 
το επίπεδο της τρέχουσας ζήτησης. 
η Ομογενής συνάρτηση ζήτησης μηδενικού βαθμού ως προς τις πμές. 
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συνολοικοποιημένη βάση (Ελλάδα) και οχι σε περιφερειακό επίπεδο η σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή (π.χ.Κρήτη). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα η συνάρτηση ζήτησης μπορεί να 
ορισθεί ως έξης : 

In 
Aijt_ _ „Λ„Υϋ 

Τ 
- = οο+ αΛη—-+ oi\nCjt+ aunCSiPr culnEXijtl·^ OiDVt+ Uì 

οπού ϊ=χώρα προέλευσης, j=xcopa προορισμού, t=1,2....34 (1 = 1960,...34= 1993) 
καιαι....αΠ εκτιμητές παραμέτρων των μεταβλητών.Επίσης αναμένεται οτι : 

-^ΙιΑ ^lrA â(\n^) <Κ\ηψ) 
©->ο, ^ < 0 , &->0, ^ - >0 

^ Π η — ) â Q t â CSit âEXiit 

Pu · 

Το πρόσημο της παραμέτρου της μεταβλητής της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

εξαρτάται απο το τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Θεωρούμε οτι είναι θετικό 

καθώς εκφράζεται ως εξής : 

δρχ 
$ 

ξένο 

$ 

Δηλαδή όσο περισσότερες δρχ αντιστοιχούν σε μία μονάδα ξένου 

συνναλαγματος τόσο περισσότερο φθηνότερες γίνονται τα τουριστικά αγαθά 

και οι υπηρεσίες στην Ελλάδα και επομένως μεγαλύτερη η τουριστική ζήτηση. 

Αναφορικά με τα πρόσημα των ψευδομεταβλητών θα πρέπει να είναι 

αρνητικά με εξαίρεση μερικών απο αυτών όπου υπάρχη η πεποίθηση οτι τα 

γεγονότα έδρασαν θετικά προς την αύξηση τουριστικών ροών στην Ελλάδα ( 

πχ. πόλεμος Φώλκλαντ). Οι μεταβλητές της χρονικής υστέρησης και της τάσης 

χρησιμοποιήθηκαν σε περιπτώσεις που υπήρχε σημαντική βελτίωση στο 

μοντέλο. 
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5.5 Μεθοδολογία 

Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανεύρεση οικονομετρικών 

μοντέλων τουριστικής ζήτησης που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

προβλέψεων της εν λόγω ζήτησης. Αν και η οικονομική θεωρία της ζήτησης του 

καταναλωτή παρέχει το πλαίσιο στήριξης για την εξειδίκευση ενός μοντέλου 

ζήτησης εντούτοις δεν είναι σε θέση να προβάλει ερείσματα σχετικά με την 

ύπαρξη μακροπρόθεσμων εξισσοροπητικών τάσεων των μεταβλητών που 

ενσαρκώνουν τις οικονομικές δυνάμεις που επηρεάζουν την ζήτηση με την 

μεταβλητή που εκφράζει την ίδια την ζήτηση. Μία τέτοιου είδους διαπίστωση 

εκτός των άλλων θα συνιστούσε εντολή τεκμηρίωσης για την στερεότητα του 

οικονομικής βάσης που πλαισιώνει τα μοντέλα που εξετάζονται. 

Η παραπάνω θέση αποτέλεσε ουσιαστικό κίνητρο για την υιοθέτηση της 

ανάλυσης της συνολοκλήρωσης (cointegration) για την ανευρευση των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων συσχετίσεων των μεταβλητών που θα 

αποδώσουν προβλέψεις για δύο συναπτά έτη. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην έρευνα αποτελείται απο τέσσερα 

στάδια τα είναι τα εξής": 

• 'Ελεγχος για την τάξη συνολοκλήρωσης των μεταβλητών. 

• Ανεύρεση μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας 

• Ανεύρεση βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας 

• Πρόβλεψη . 

Στο πρώτο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι των Dickey-Fuller (θεωρούνται 

οι πιο διαδεδομένοι) για να ελεγθεί η τάξη συνολοκλήρωσης των σειρών που 

εκπροσωπούν όλες τις ενδογενείς μεταβλητές του συστήματος. Εάν τα 

αποτελέσματα δείξουν οτι οι μεταβλητές μας είναι Ι (1) τότε αυτό συνιστά 

ουσιαστικό κίνητρο για την ανεύρεση της μακροχρόνιας σχέση ισορροπίας. 

Ας σημειωθεί οτι πρίν τους ελέγχους Dickey-Fuller η ενδεχόμενη ύπαρξη 

στασιμότητας των σειρών ελέγχεται απο τα κορρελογράματά τους αλλά και 

απο την στατιστική Durbin-Watson (DW) όπως προτείνεται απο τους Sargan και 
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Bhargava(1983).2' αυτό τον έλεγχο διεξάγεται παλινδρόμιση της μεταβλητής με 

την σταθερά. Εάν η στατιστική DW υπερβαίνει τις κριτικές τιμές που δίνουν οι 

δύο ερευνητές τότε η σειρά στο επίπεδο της παρουσιάζει στασιμότητα. 

Οι έλεγχοι Dickey-Fuller περιλαμβάνουν την εκτίμηση παλινδρομήσεων και τα 

στατιστικά κριτήρια t και F. Ο βασικός έλεγχος για την ύπαρξη στασιμότητας 

ξεκινάει απο την απλή υπόθεση οτι η υφιστάμενη μεταβλητή δημιουργείται 

ακολουθώντας, πρώτης τάξεως αυτοπαλινδρομούμενο σχήμα της μορφής 

y=pyt-i+Ut . Η μεταβλητή y θα θεωρηθεί στάσιμη εάν ισχύει η υπόθεσης οτι η 

απόλυτος τιμή του συντελεστή ρ είναι μικρότερη της μονάδας. Εάν ο 

συντελεστής λαμβάνει την τιμή ένα τότε η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη.Οι 

παλινδρομήσεις διεξάγονται κάτω απο την προϋπόθεση οτι ο τρόπος με το 

οποίο δημιουργείται η σειρά (data generation process) περιλαμβάνει τις 

προσδιοριστικές συνιστώσες της τάσης και του βηματισμού (drift). Ολόκληρη η 

διαδικασία περιλαμβάνει μία σειρά απο υποθέσεις και στατιστικούς ελέγχους 

απόρριψης αυτών των συνιστωσών (variable deletion test) ώστε να 

αναγνωρισθεί η διαδικασία που δημιουργεί την σειρά της μεταβλητής . Η 

αππόριψη των μηδενικών υποθέσεων εξαρτάται απο τις τιμές που λαμβάνει η 

στατιστική F κατά την απόρριψη των μεταβλητών αλλά και το κριτήριο t . Οι 

τιμές των F συγκρίνονται με τις τιμές Φ του πίνακα που δίνεται απο τους 

Dickey-Fuller (1981) ενώ οι τιμές του t με τις αντίστοιχες του Mac-Kinnon (1991). 

Στη περίπτωση οπού τα κατάλοιπα παρουσιάζουν το φαινόμενο της 

αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιείται ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller όπου 

η εξαρτημένη μεταβλητή με χρονική(ές) υστέρηση εισάγεται στο δεξιό τμήμα 

της εξίσωσης. Οι έλεγχοι και υποθέσεις παραμένουν οι ίδιοι. Παρακάτω δίνεται 

ένα γενικό παράδειγμα επαυξημένου ελέγχου στασιμότητας για το επίπεδο της 

σειράς μίας μεταβλητής Χ. 

η 

ΔΧ{ = &<ί+&Λ + &2Ά-\ + Σ ßiAXt-i + et (1) 

ί=1 

Υποθέσεις: 

Η0 :( ao ,ai, a2 ) = (ao ,0 , 0,) τυχαίος περίπατος δίχως τάση 
H1:(ao,a1,a2) = (ao,0>0,) 

205 



απορρίπτεται η μηδενική όταν κριτίριο Φ3 > F 

H o : a 2 = 0 τυχαίος περίπατος 

Η ι : Ά2 = 0 στασιμότητα 

απορρίπτεται η μηδενική όταν η αρνητική τιμή του κριτιρίου t είναι μεγαλύτερη απο εκείνη του 

Mac-Kinnon (βλ. επίσης πίνακα Fuller (1976)) 

Η 0 : ( ao ,ai, 3.2 ) — (0 ,0 , 0,) τυχαίος περίπατος δίχως βηματισμό και τάση 

H i : ( a 0 , a 1 , a 2 ) = (0,0,0,) 

απορρίπτεται η μηδενική όταν κριτίριο Φ2 > F 

Η 0 :(ao , a2) = (0 , 0,) τυχαίος περίπατος δίχως βηματισμό 

H , : ( a o , a 2 ) = (0,0,) 

απορρίπτεται η μηδενική όταν κριτίριο Φι > F 

Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να προστεθεί η μηδενική υπόθεση για την 

ύπαρξη προσδιοριστικής τάσης βάση του κριτιρίου t και TOU αντίστοιχου ττ που 

περιέχεται στους πίνακες του Fuller (1976). Ας σημειωθεί οτι εάν τα 

αποτελέσματα υποδείξουν την παρουσία τυχαίου περίπατου στη σειρά τότε 

πραγματοποιείται επανάληψη των ελέγχων με την δεύτερη διαφορά της 

μεταβλητής . Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσπου να αναδειχθεί η τάξη 

συνολοκλήρωσης της μεταβλητής (στασιμότητα). 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η ύπαρξη δομικών αλλαγών στη σειρά 

μπορεί να οδήγηση σε λανθασμένα συμπεράσματα για την τάξη 

συνολοκλήρωσης και για την διαδικασία δημιουργίας αυτής εξεταζόμενης 

σειράς. Εάν οι δομικές αλλαγές προέρχονται απο εξωγενείς καταστάσεις η 

γεγονότα τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα Perron. Αυτά (έξι στον 

αριθμό) χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση τον τρόπο με τον 

οποίο η αλλαγή εμφανίζεται στη σειρά. Δηλαδή εάν η αλλαγή πραγματοποιείται 

βαθμιαία η απότομα. Σε κάθε μία απο αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος 

πραγματοποιείται με την εισαγωγή ψευδομεταβλητών και την ανίχνευση κατά 

πόσο το συγκεκριμένο γεγονός (π.χ ενεργειακή κρίση) επέφερε αλλαγές στη 

τάση η/και στο επίπεδο της σειράς (δηλ. στη σταθερά). Οι πίνακες που 

χρησιμοποιούνται δίνονται απο τον Perron (1989,1993). 
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Η ύπαρξη στασιμότητας στη ηρώτη διαφορά των σειρών αποτελεί 

ουσιαστικό κίνητρο για την εφαρμογή της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας 

του Johansen (1988 ). Αυτή η προσέγγιση έχει ως βασικό της στόχο τον 

προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού συνολοκληρωμένων διανυσμάτων των 

υφιστάμενων μεταβλητών. Κατόπιν εξάγονται οι συντελεστές των διανυσμάτων 

(εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας) και οι συντελεστές ρύθμισης. Η διαδικασία 

επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση της τεχνικής της κανονικής συσχέτισης 

(canonical correlation) και την χρήση των ιδιοτιμών του ίχνους και των 

ιδιοδιανυσμάτων που προκύπτουν απο την μήτρα των συντελεστών συσχέτισης. 

Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος ξεκινάει απο το μοντέλο VAR τύπου Sims(1980) 

με σφάλματα που ακολουθούν την Gauss κατανομή. Η μορφή του μοντέλου 

δίχως περιορισμούς (unrestricted) έχει ως εξής : 

Ζ,= Σ Π,Ζ,,,+ε, (2) 

όπου Z t είναι το διάνυσμα (μήτρα nxn) που περιέχει τις n μεταβλητές, k είναι ο 

αριθμός των χρονικών υστερήσεων και tt είναι ο όρος του σφάλματος. 

Η σχέση ισορροπίας (συνολοκληρωμένο διάνυσμα) δίνεται απο την σχέση 

Π= Ι-Πι - -Π« και απο το αριθμό ανεξάρτητων στηλών και σειρών (rank) της 

μήτρας Π ο οποίος δίνει τον αριθμό των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων για 

τις μεταβλητές της μήτρας . Για λόγους απλούστευσης παρατίθεται ένα 

παράδειγμα μοντέλου με δύο μεταβλητές, έστω κατακεφαλή αφίξεις τουριστών 

(LREG) και πραγματικό κατακεφαλή εισόδημα (LGDP) , και με χρονική υστέρηση 

δύο περιόδων : 

LREG= fin LREGM + il12LGDPt.·, + n13LREGt-2+ n14LGDPt.2 + //i + s1 t (3) 

LGDP= Π2ι LREGt- -, + Π^ LGDPt., + Π» LREGt-2+ Π24 LGDPt.2 + μ2 + ε Ά (4) 

στα παραπάνω VAR σχήματα οι δυο μεταβλητές υποθέτουμε οτι είναι στάσιμες 

(δηλ. 1(1)). Ο σκοπός είναι η αναγνώριση ύπαρξης συνολοκλήρωσης των δύο 

μεταβλητών . Οι (3) Λ (4) μπορούν να διατυπωθούν σε μορφή εξισώσεων 

διορθωτικού σφάλματος ως ακολούθως : 
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LREG-LREGM = (nn-l)LREGt-i + n12LGDPt-i + n1 3LREGt.2+(n1 : rn1 2 + n14) LGDPt-2 + μλ + εη 

η 

ALREG = -(flu -1)LREGt.i + n12ALGDPt., + ni3LREG t.2+(n1 2 + Π14) LGDPt-2 + μ, + ε 1 { 

=-(n1i-1)ALREGt.1 + n12ALGDPt.i + n1 3LREG t.2+(n1 2+ Π14) LGDP^ + yt/i + s 1 t (5) 

παρομοίως για την εξίσωση (4) έχουμε : 

ALGDP= n21LREGt.i-(1-n22) LGDPt-i + (Π2 1-Π2 1+n2 3)LREGt.2+n2 4LGDPt.2+ / ; ι + s 1 t 

= n21ALREGM-(1-n22) ALGDPM+ ( Π ^ + Π^) LREGt.2- (1-Π22+ Π24) LGDPt.2 + yU, + ε 1t (6) 

Οι εξισώσεις (5) και (6) μπορούν να γραφούν σε μορφή μήτρας. 

AXt = ΓΔΧ,.1 + ΠΧ,.2 +μ+*Λ (7) 

όπου 

Γ = -(1-Π„) Π1 2 

. Π2 2 -(1-Π22) 

και Π = -(1-Π,,-Π«) ( Π ΐ 2 + Π 1 4 ) 

( Π 2 , + Π 2 ) -(1-Π22-Π24) 

Ας σημειωθεί οτι το διανυσματικό μοντέλο διορθωτικού σφάλματος (μοντέλο 

(7)) , ενσωματώνει αμφότερες τις βραχυχρόνιες (πρώτη διαφορά των 

μεταβλητών) και τις μακροχρόνιες (επίπεδα ) σχέσεις των μεταβλητών. Συνεπώς 

παράγεται ένα μοντέλο το οποίο ενσωματώνει τις μακροχρόνιες αλλά και τις 

βραχυχρόνιες πληροφορίες που φέρουν οι μεταβλητές . Το επίκεντρο της 

ανάλυσης είναι η μήτρα Π όπου περιέχονται οι μακροχρόνιοι συντελεστές 

ρύθμισης. Ο αριθμός ανεξάρτητων στηλών η σειρών (rank) στην μήτρα αυτή 

θα δώσει την αριθμό των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. Δηλαδή θα πρέπει 

το γινόμενο ΠΧι-2 στο μοντέλο (7) να είναι 1(0). Στο παράδειγμα που 

αναγράφηκε με δεδομένο την παρουσία δύο μεταβλητών αναμένατε η ύπαρξη 

μίας συνολοκληρωμένης σχέσης. Δηλαδή υπάρχει μία ανεξάρτητη σειρά στην 

μήτρα Π και η διακρίνουσα ισούται με το μηδέν. 

Στο μοντέλο πραγματοποιείται ο προσδιορισμός δύο μητρών α και β ώστε Π 

= α β όπου οι σειρές της β εκπροσωπούν τα συνολοκληρωμένα διανύσματα. Η 

μήτρα α περιέχει συντελεστές οι οποίοι εκφράζουν την ταχύτητα με την οποία 
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οι μεταβλητές κατευθύνονται προς την μακροχρόνια ισορροπία. Ο Johansen 

(1988) για την ανεύρεση των τιμών α και β χρησιμοποιεί την διαδικασία 

γνωστή ως reduced rank regression. Οι τιμές της β μπορούν να αποκτηθούν 

απο του μεγαλύτερους κανονικούς (canonical) συντελεστές συσχέτισης μεταξύ 

των καταλοίπων που προκύπτουν απο την παλινδρόμηση των μεταβλητών Xt.i< 

και AXt με τις ίδιες τις μεταβλητές με χρονική υστέρηση. Η τεχνική της 

κανονικής συσχέτισης εφαρμόζεται στα κατάλοιπα των δύο παλινδρομίσεων, RM 

για τις παλινδρόμιση της διαφοράς των μεταβλητών και RM για την 

παλινδρόμιση στα επίπεδα των μεταβλητών. Οι εκτιμήσεις της μέγιστης 

πιθανοφάνειας των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων προκύπτουν απο τις 

κανονικές μεταβολές (canonical variâtes) και τις αντίστοιχες ιδιοτιμές (λι) απο 

την κανονική παλινδρόμιση των καταλοίπων RM σε σχέση με τα κατάλοιπα Rot. 

Ουσιαστικά οι ιδιοτιμές (eigenvalues) υποδεικνύουν όλους τους συνδυασμούς 

με μεγάλη συσχέτιση που υπάρχουν μεταξύ του στάσιμου τμήματος του 

μοντέλου (ΔΧ {) και του μή στάσιμου (Xt). Αυτοί οι συνδυασμοί συνάπτουν τ α 

συνολοκληρωμένα διανύσματα με δεδομένο οτι για να επιτευχθούν υψηλές 

συσχετίσεις θα πρέπει οι συνδυασμοί να προέρχονται απο στάσιμα στοιχεία 

1(0). Κατόπιν χρησιμοποιείται ο στατιστικός έλεγχος του λόγου της 

πιθανοφάνειας (likehood-ratio) ώστε να αναδειχθεί ο αριθμός των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων (r). Παρόμοιος έλεγχος διεξάγεται με την 

εφαρμογή της στατιστικής του ίχνους (trace). 

θ α πρέπει τέλος να σημειωθεί οτι στον συνολοκληρωμένο χώρο είναι δυνατόν 

να εισαχθούν και προσδιοριστικές μεταβλητές οι οποιές είναι Ι (0) όπως η 

τάση και οι ψευδομεταβλητές. Οι τελευταίες θα πρέπει να έχουν μόνο 

βραχυχρόνιες επιδράσεις στο μακροχρόνιο μοντέλο. Μία τέτοια εισαγωγή 

υποβάλει το μοντέλο (συνολοκληρωμένο χώρο) σε περιορισμούς ανάλογα με 

την παρουσία η απουσία τάσης (linear και quadratic) στα επίπεδα των 

παρατηρήσεων. 

Για την ανάδειξη της βραχυχρόνιας σχέσης ισοροπίας ακολουθείται η 

συνήθης πρακτική της τεχνικής των ελαχίστων τετραγώνων. Το υπόδειγμα 
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διαμορφώνεται με τις μεταβλητές στις πρώτες διαφορές τους και εισάγεται ο 

όρος του διορθωτικού σφάλματος ο οποίος προκύπτει απο την μακροχρόνια 

σχέση. Ο όρος αυτός θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικός και με αρνητικό 

πρόσημο για να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συσχέτισης της ζήτησης με τις 

επεξηγηματικές μεταβλητές. Η εξειδίκευση του υποδείγματος 

πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του Hendry η αποκαλούμενη general to 

specific (βλ. G.S. Maddala ,1992). 

Κατά την διαδικασία της πρόβλεψης χρησιμοποήθηκαν αρχικά οι έλεγχοι 

CUSUM και CUSUMQ για να αναζητηθεί η σταθερότητα του μοντέλου . Η 

προβλεπτική ικανότητα έγινε μέσω του ελέγχου predictive failure ο οποίος 

στηρίζεται στον δεύτερο έλεγχο του Chow. Επιπλέον υπολογίσθηκαν και άλλα 

κριτίρια ικανότητας πρόγνωσης όπως η στατιστική U-Theil. 

Για την εξαγωγή προβλέψεων εκτός δείγματος και για δύο συναπτά έτη 

υιοθετήθηκε η στρατηγική Gauss-Seidel. 

Η προαναφερθείσα μεθοδολογία καθώς και οι εκτιμήσεις 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση των στατιστικών πακέτων MFIT (1992) και 

EVIEWS (1994). 

L 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Μ.Βρετανία 

Έλεγχος Στασιμότητας Των Σειρών. 

.Ο πίνακας (33) παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο τους 

ελέγχους Dickey-Fuller (DF) και τα επαυξημένα (augmented) Dickey-Fuller (ADF). 

Το παράρτημα Α του πίνακα περιέχει τα αποτελέσματα για τα επίπεδα των 

σειρών (level series) ενω το παράρτημα Β για τις διαφορές των σειρών. Οι 

έλεγχοι έγιναν σύμφωνα με τις κριτικές τιμές του MacKinnon. 

Σε πρώτη φάση υπολογίσθηκε ο στατιστικός έλεγχος του Durbin-Watson 

(DW) για κάθε σειρά. Για η=36 και για 5% επ. σημ. η χαμηλότερη τιμή1 του DW 

είναι περίπου 0,63 (μέσω παρεμβολής μεταξύ των τιμών 0,493 και 0,770 που 

αντιστοιχούν σε δείγματα η=51 και η=31) .υποστηρίζοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο οτι είναι πιθανόν οι σειρές να είναι Ι (1). Η απουσία στασιμότητας στις 

σειρές επιβεβαιώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό και απο τους έλεγχους DF και 

ADF με εξαίρεση τις μεταβλητές (εξαρτημένες) LARR και LREG. Οι υπόλοιπες 

εμφάνισαν αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και επομένως χρησιμοποιήθηκε ο 

δεύτερος έλεγχος (ADF) . Η επιλογή της τάξης της χρονικής υστέρησης της 

εξαρτημένης μεταβλητής βασίσθηκε στον έλεγχο του Lagrange Multiplier (LM). 

Για την ύπαρξη λευκού θορύβου στα κατάλοιπα απαιτήθηκε μία χρονική 

υστέρηση. Εξαίρεση αποτελούν οι σειρές που εκφράζουν την συναλλαγματική 

ισοτιμία (LEXRX) και την τιμή του ανταγωνισμού (LCS) στις οποίες απαιτήθηκαν 

τρείς και τέσσερεις χρονικές υστερήσεις αντίστοιχα, (βλ. πίνακα 33). Οι 

εκτιμήσεις των στατιστικών έλεγχων t και Φ3 (μικρότερες σε απόλυτες τιμές 

απο τις αντοίστιχες τιμές των πινάκων) δεν απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση 

υποδηλώντας οτι οι σειρές σε επίπεδα (level) περιέχουν μοναδιαίες ρίζες. 

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί οτι για την μεταβλητή της τιμής η οποία 

1 Οι τιμές του πίνακα βρίσκονται στο άρθρο : J. D. Sargan and Alok Bhargava, Testing Residuals 
from Least Squares Regression for being Generated by the Gaussian Random Walk , 
Econometrica, Vol. 51 , No1 (Jan. ) , 1983 pp. 153-174. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (33) 

Παράρτημα Α 

Έλεγχος Σταθερότητας των Σειρών. 

Επίπεδα 

LARR 

LARP 

LGDP 

LCPEX 

LGRCPI 

LEXRX 

LCS 

D.W 

0,023 

0,024 

0,018 

0,106 

0,026 

0,063 

0,032 

DF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-1,6100 

-1,5781 

-1,0990 

-0,4503 

-3,8890 

0,4602 

-2,4829 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-1,7242 

-1,6846 

-2,2881 

-2,1796 

-3,4927 

-1,9143 

-1,9776 

ADF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-1,0001 1 

-1,0213 1 

-0,1228 1 

2,7312 1 

-2,8439 1 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-3.35161 

-3,53871 

-2,59601 

-2,56201 

-2,28981 

Oh 

2,4355 

2,3220 

5,8622 

6,4303 

3,5654 

3,4151 

3,1241 

Φ ζ 

7,2305 

4,7696 

3,6028 

3,1144 

4.2873 

Φι 

4,0750 

3,9673 

8,2407 

1,0629 

1,5435 

1,1477 

2,6395 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5%σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5% ) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), με τάση (-3,5426) 
ADF1 χωρίς τάση (-2,9499), με τάση (-3,5468) 
ΑΰΡ2χωρίς τάση (-2,9528), με τάση (-3,5514) 
ADF3 χωρίς τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ΑΟΡ4χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεγ. Δειγμ. 

25 
50 

τΤ 

-3,60 
-3,50 

Τμ 

-3,00 
-2,93 

τ 

-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ALARR 

ALARP 

ALGDP 

ALCPEX 

ALGRCPI 

IO (A) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

1,97 

1,97 

1,33 

1,36 

1,14 

0,81 

0,28 

DF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-5,6617 

-5,6600 

-4,3836 

-3,9444 

-1,9013 

-3,4638 

-5,3185 

ME ΤΑΣΗ 

-5,8108 

-5,8000 

-4,3736 

-3,9235 

-1,7104 

-3,4231 

-6,6144 

ADF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-3,6384 a 

-3,6281 3 

-4,0883 s 

-4,5855 2 

-2,12081 

-5.01731 

-3,8698 2 

-3,37571 

ME ΤΑΣΗ 

-4,3754 3 

-4,3324 3 

-4,3266 3 

-4,6654 2 

-1,97151 

-4,691 

-3,8592 2 

-4,31841 

Φ3 

9,7000 

9,5241 

9,3685 

10,9078 

2,5491 

13,2185 

7,6112 

8,4993 

Φζ 

6,4781 

6,3601 

6,2714 

7,2802 

1,7470 

8,8420 

5,0771 

6,7393 

Φι 

6,6341 

6,5960 

8,3947 

10,5256 

2,6125 

12,6308 

7,4924 

7,0738 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.) : Κριτικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ) : 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF1 χωρίς τάση, (-2,9528 ) μετάση (-3,5514) 
ADF2xü>piq τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ADF3χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615 
ΑηΡ4χ™ρις τάπη (Ρ 0697) |ΐρτππη (-3,56711} 

Παρατηρήσεις 
34 
33 
32 

. . 31 

Φ 3 

7,0564 
7,0768 
7,0972 

7,117fi . 

Φ 2 

5,4820 
5,5040 
5,5260 
5,5480.... 

Φι 
5,0648 
5,0777 
5,0904 

5,1032. 

Σημείωση : Οι τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής ( by interpolation) 
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ενσωματώνει την συναλλαγματική ισοτιμία (LCPEX) θα πρέπει να τηρηθεί 

επιφυλακτικότητα για την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης με δεδομένο την 

οριακότητα που παρουσιάζη η εκτιμημένη τιμή (-3,5387) σε σχέση με την 

αντίστοιχη κριτική τιμή (-3,5468) του Mac-Kinnon. Οι έλεγχοι Φ3 και Φ2 δεν 

απορρίπτουν την αντίστοιχη μηδενική υπόθεση (Φ3«τ.< Φ3π.ν. και Φ2«τ. <Φ2πιν. ) 

υποδηλώνοντας την απουσία προσδιοριστικής τάσης και βηματισμού (drift). Το 

σύνολο των ελέγχων μαρτυρούν την ενδεχόμενη ύπαρξη τυχαίου περίπατου 

(random walk) δίχως προσδιοριστική (deterministic) τάση. Παρόμοια 

αποτελέσματα προέκυψαν και για τις μεταβλητές, του ανταγωνισμού (LCS) και 

του κατά κεφαλή πραγματικού Α.Ε.Π. ( LGDP) με την διαφορά οτι στην 

τελευταία υπάρχει και βηματισμός . Για τις υπόλοιπες μεταβλητές οι έλεγχοι 

επίσης δςν απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση υποδεικνύοντας την απουσία 

σταθερότητας .προσδιοριστικής τάσης και βηματισμού. 

Η κατάσταση παρουσιάζεται ξεκάθαρη κατά την διαφορά των σειρών 

(παράρτημα Β). Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης είναι και εδώ εμφανής σε όλες τις 

μεταβλητές. Οι έλεγχοι του ADF έδειξαν οτι οι διαφορές των σειρών επιφέρουν 

την σταθερότητα στις μεταβλητές. Οι αρνητικές τιμές υπερβαίνουν εκείνων των 

κριτικών τιμών. Εξαίρεση αποτελεί η μεταβλητή της τιμής (LGRCPI) που 

εκπροσωπείται απο τον δείκτη τιμών του καταναλωτή της Ελλάδας. Επομένως 

, και με δεδομένο το κριτήριο του ADF η μεταβλητή αυτή δε θα μπορούσε να 

θεωρηθεί 1(0). Πρίν πραγματοποιηθεί η δεύτερη μεταβολή της μεταβλητής 

διεξήχθηκε έλεγχος για τυχόν παρουσία κάποιας δομικής αλλαγής (stuctural 

break) στη σειρά. Τα παρακάτω διαγράμματα συνέβαλαν στην αναγνώριση του 

χρονικού σημείου μετασχηματισμού της σειράς του δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Είναι αρκετά εμφανής η παρουσία δομικής αλλαγής στο έτος 1972. Ο χρόνος 

αυτός συμπίμτει με την μεταβατική περίοδο της κατάρευσης του συστήματος 

του Bretton Woods+. Στο πρώτο διάγραμμα , εκτός απο την βαθμιαία αλλαγή 

στο επίπεδο, αποκαλύπτεται και μεταβολή στη κλίση της τάσης. Υιοθετήθηκε 

* Τον Δεκ. του 1971 έλαβε χώρα η "Smithsonian συμφωνία". Τα έτη 1971-1973 αποτελούν την 
μεταβατική περίοδο (transition years , βλ. Μ. Kelvin , 1985 , σελ. 144). Οι επιδράσεις που 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ S 

Flot of actual and Fi t ted Uaiues 

6.2082Γ 

4.31041 

3.4727h 

2.10491. 
136Θ 

LG3C?l 

1369 1973 

Fi t ted 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

19?7 139S 

Così, ai LGRC?H-D and i t s 2 S.E. bands based on rceursiue OLS 

1.7368 

.13586L 

-1.4367 

-3.3884 
1361 1379 1973 1388 133S 

το πρώτο (A) innovational outlier μοντέλο του Perron αντί του μοντέλου (C). Ο 

λόγος για αυτή την επιλογή έγκειται στην στατιστική σημαντικότητα των 

ανεξάρτητων μεταβλητών2 και οχι "στην αποδοχή η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης Οι εκτιμήσεις, των παλινδρομίσεων , μαζί με την στατιστική t σε 

παρενθέσεις, παρουσιάζονται παρακάτω : 

ασκήθηκαν .τουλάχιστον στα πρώτα έτη , στις σχεπκές τιμές (ΡΡΡ) των χωρών παραθέτονται 
στο πρώτο κεφ. του R. MacDonald(1988). 
2 Β. Bhaskara Rao, Cointegration for the Applied Economist, 1994 , MacMillan.St Martins Press 
σελ. 121. 
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Μοντ. (A) 

AALGRCPI= 0,028 -0,001t + 0,12DU, -0,094 D(TB)t - 0,762 A L G R C P I M + 0,279AALGRCPIt-i 

(2,08) (-1,1) (4,32) (-2,43) (-4,69) (1,77) 

Μοντ. (Β) 

AALGRCPI= 0,021 -0,0003t+ 0,12DUt -0,094 D(TB)t -0,0007DTt - 0,762 ALGRCPIt-i + 0,279AALGRCPI,~i 

(0,63) (-0,093) (3,79) (-2,39) (-0,17) ( -4,60) (1,72) 

Χρησιμοποιόντας τους πίνακες IV.Β και VLB του P.Perron3 (σελ. 1376) και 

για λ=0,4 σε 5% επ. σημ οι κριτικές τιμές για τα δύο μοντέλα είναι -3,72 και -

4,22 αντίστοιχα. Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και επομένως, με βάση τους 

ελέγχους, η μεταβλητή ALGRCPI θεωρείται και αυτή σταθερή ,1(0). 

Συνοψίζοντας , και σύμφωνα με τους σχετικούς ελέγχους, θα ήταν εφικτό 

να συναχθεί το συμπέρασμα οτι τα επίπεδα των σειρών είναι ( I I ) . Οι πρώτες 

διαφορές των σειρών δίνουν μεταβλητές που είναι 10 οι οποίες , με εξαίρεση 

την LCS (βλ. Φ3, <t>2 , Φι ) , παρουσιάζουν τάση και βηματισμό. Επομένως οι 

συγκεκριμένες μεταβλητές μπορεί να αποτελούν μια ομάδα που περιέχει 

συνολοκλήρωση. 

Μακροχρόνια & Βραχυχρόνια Σχέση Ισορροπίας. 

Στη προσπάθεια αναζήτησης του αριθμού των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης και ανεύρεσης της μακροχρόνιας σχέσης εφαρμόσθηκε η 

διαδικασία του Johansen χρησιμοποιώντας το Αυτοπαλινδρομικό Διανυσματικό 

μοντέλο (VAR) με μία χρονική υστέρηση (με δεδομένο το ετήσιο στοιχείο στις 

παρατηρήσεις) σε κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Ως υποψήφιες μεταβλητές για 

την μακροχρόνια σχέση θεωρήθηκαν οι LREG, LGDP, LGRCPI η LCPEX, LEXRX 

και LCS. Ας σημειωθεί οτι υιοθετήθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα. Η διαφορά 

έγκειται στην μεταβλητή της τιμής. Στο πρώτο , εισάγεται η τιμή εκφραζόμενη 

αποκλειστικά απο τον Δ.Τ.Κ. της Ελλάδος ενώ στη δεύτερη απο τις σχετικές 

3 Pierre Perron, The Great Crash, The Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, 
Econometrica, Vol 57, No 6 (Nov. ) 1989, pp. 1361-1401. 
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τιμές Ελλάδος και Βρετανίας με πληθωριστική προσαρμογή απο την 

συναλλαγματική ισοτιμία. Η διαφορετική προσέγγιση της τιμής στο μοντέλο 

πηγάζει απο τα επισφαλή συμπεράσματα που προέκυψαν για την τάξη 

συνολοκλήρωσης της μεταβλητής LCPEX. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen. Τα 

αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις ιδιοτιμές (eigenvalues) και τους στατιστικούς 

ελέγχους που βασίζονται στις μέγιστες ιδιοτιμές {Kmax) και στο ίχνος (trace ,JT) 

της στοχαστικής μήτρας. 

Πίνακας 34 

Ελεγχος για συνολοκληρωμένα διανύσματα 

(Α) 

Ho 

r = 0 

r< = 1 

r < = 2 

r < = 3 

r < = 4 

Μεταβλητές (11) : LREG LGDP LGRCPI 

" m a x 

42,33 

24,57 

21,41 

9,29 

1,87 

Ιδιο-πμές: 0,71203 0,51454 

«max «max 

(0,95) (0,90) 
33,46 30,90 

27,07 24,73 

20,97 18,60 

14,07 12,07 

3,76 2,69 

(LCPEX) LEXRX 

0,46728 0,23923 

JT 

99,47 

5714 

32,57 

11,16 

1,86 

JT 

(0,95) 
68,52 

47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

(Β) Συνολοκληρωμένο Διάνυσμα. (Κανονικοποιημένοι Συντελεστές) 

LREG 

-1,0000 

LGDP 

3,2542 

LGRCPI(LCPEX) 

-1,3077 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG 

0,2551 

LGDP 

0,0066 

LGRCPI(LCPEX) 

0,2735 

LEXRX 

0,0183 

LEXRX 

-0,2333 

LCS & 

0,053442 

JT 

(0,90) 
64,84 

43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

LCS 

-0,2029 

LCS 

-0,01822 

Με βάση τους ελέγχους της μέγιστης ιδιοτιμής ( λ ^ ) υποδεικνύεται η 

ύπαρξη τριών συνολοκληρωμένων διανυσμάτων για τις εν λόγω μεταβλητές. 

Πρωτίστως , ας σημειωθεί ότι η μεγάλη τιμή της ιδιοτιμής (0,71) πιστοποιεί 

κατά ένα τρόπο, την έντονη παρουσία σχέσης ισορροπίας1'. 

f Το μέγεθος της ιδιοτιμής αντανακλά το μέγεθος συσχετισμού του συνολοκληρωμένου 
διανύσματος με το σταθερό τμήμα του μοντέλου. 
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Η μηδενική υπόθεση για r=0 και για r<1 απορρίπτεται καθώς οι αντίστοιχες 

τιμές των λ ^ υπερβαίνουν τις αντίστοιχες κριτικές τιμές τόσο σε 10% επ. 

σημ. όσο και σε 5% επ. σημ. . Συνεχίζοντας , η μηδενική υπόθεση , για r < 2 

συνολοκληρωμένα διανύσματα , δεν απορρίπτεται εφόσον ο έλεγχοι (και στα 

δύο μοντέλα) της ιδιοτιμής ( λ ^ ) δεν υπερβαίνουν τις αντίσοιχες κριτικές 

τιμές. Η ύπαρξη διανυσμάτων επικυρώνεται και απο τους αντίστοιχους 

ελέγχους που βασίζονται στο ίχνος (JT) δείχνοντας οτι υπάρχουν το πολύ τρία 

συνολοκληρωμένα διανύσματα. Απο τα τρία διανύσματα επιλέχθηκε το τρίτο , 

διότι το μέγεθος και τα πρόσημα των συντελεστών του εναρμονίζονται με την 

priori σχετική θεωρία αλλά και με την υψηλή στατιστική σημαντικότητα του στα 

μοντέλα διορθωτικού σφάλματος. 

Στο τμήμα (C) του πίνακα εμφανίζονται οι συντελεστές της μήτρας ρύθμισης. 

Τα απόλυτα μεγέθη τους υποδεικνύουν την σχετική ταχύτητα με την οποία 

κάθε μεταβλητή (σειρά) προσαρμόζεται (ρυθμίζεται) στο συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο πιο γρήγορη είναι η προσαρμογή 

της σειράς στην εν λόγω σχέση. Τα απόλυτα μεγέθη δείχνουν οτι οι σειρές που 

εκπροσωπούν την τιμή και την συναλλαγματική ισοτιμία ρυθμίζονται ταχύτερα 

στη σχέση απ' οτι οι υπόλοιπες. Ισως αυτό να οφείλετε στο γεγονός οτι αυτές 

οι σειρές να είναι πιο ευάλωτες (εύπλαστες) μέσα στο οικονομικό σύστημα στο 

οποίο "πλάθονται".Για παράδειγμα, στο παρελθόν , τα στάδια στην αγορά 

συναλλάγματος-απο το σύστημα σταθερών ισοτιμιών στο σύστημα ελεύθερης 

διακύμανσης - να άσκησαν αμεσότερη και μεγαλύτερη επιρροή στις σχετικές 

τιμές των δύο χωρών και στην συναλαγματική τους ισοτιμία απ' ότι στο 

δύσκαμπτο και "οχυρωμένο" Α.Ε.Π.. 

Σύμφωνα με τις τιμές του ιδιοδιανύσματος (τμήμα (Β) ) διαμορφώνεται η 

παρακάτω μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ της τουριστικής ζήτησης 

απο την Βρετανία και των τεσσάρων μεταβλητών που την επηρεάζουν. 

LREG =3,25LGDP-1,31LGRCPI (LCPEX) +0,02LEXRX-0,20LCS 

Η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας ανάμεσα στη ζήτηση του 

τουρισμού και στις υπόλοιπες μεταβλητές συνιστά και την χρήση του όρου 

του διορθωτικού σφάλματος (ECTt. ι ) - που προκύπτει απο την μακροχρόνια 
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σχέση - στην ερμηνεία της βραχυχρόνιας δυναμικής του συστήματος. Όλες οι 

μεταβλητές που εισάγονται στο μοντέλο θεωρούνται σταθερές, δηλ της τάξης 

Ι( 0 ).Για την ανεύρεση της βραχυχρόνιας σχέσης υιοθετήθηκε η μέθοδος1 του 

Hendry η αποκαλούμενη ως general to specific approach. Δηλαδή 

πραγματοποιείται αρχικά μία εκτίμηση της εξίσωσης δίνοντας ένα "μεγάλο" 

αριθμό χρονικών υστερήσεων στις μεταβλητές. Με βάση τις εκτιμήσεις και τους 

διαγνωστικούς ελέγχους αφαιρούνται απο το μοντέλο οι συντελεστές που δεν 

εμφανίζονται σημαντικοί σύμφωνα με το στατιστικό κριτήριο F και t διατηρώντας 

ταυτόχρονα τον όρο του διορθωτικού σφάλματος (ECTt. ι ) μέσα στο μοντέλο. 

.Αρχικά , δόθηκαν τρείς χρονικές υστερήσεις σε κάθε μεταβλητή. Αν και 

προέκυψαν τρία διαφορετικά μοντέλα με χρονικές υστερήσεις στις μεταβλητές 

επιλέχθηκε ωστόσο το μοντέλο που θεωρήθηκε περισσότερο ουσιώδες 

(parsimonious) και το οποίο παρουσίασε την καλύτερη προβλεπτική (ex-post) 

ικανότητα με βάση τον δεύτερο έλεγχο του Chow. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει τη βραχυπρόθεσμη σχέση της τουριστικής ζήτησης μαζί με τους 

στατιστικούς ελέγχους διάγνωσης. Σε παρένθεση βρίσκονται τα αποτελέσματα 

του κριτηρίου t '. 

ΠΙΝΑΚΑΣ (35) 

Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηση της Βρετανίας 

ALREGt = 3,19ALGDPt -1,23ALGDPM-0,40ACPEXt - 1,04ALCSt - 0.15ECT,. ι - 0,43 D64- 0,22D68 
(2,91) (-1,20) (-2,57) (-2,60) (-2,39) (-2,61) (-1,69) 

+ 0,38D80-0,23D88-0,25,D89 
(2,80) (-3,88) (-1,77) 

R z =0,6212 , adj-R z =0,4500 , Sum Squared Resid=0,3475, Stand. Error of Regr=0,1256 , 
F(10,22) =3,6081, AIC=-3,4802, PW=2,0781 

Τα αποτελέσματα του μοντέλου (specific) παρουσιάζονται αρκετά 

ικανοποιητικά. Δείχνουν οτι πράγματι υπάρχει το μοντέλο διορθωτικού 

σφάλματος καθώς ο συντελεστής του ECTt-i είναι αρνητικός και σημαντικός. Η 

σπουδαιότητα του στην ερμηνεία της ζήτησης (σημαντικό t , ρ=0,03) επιβεβαιώνει 

*Η ενναλακτική είναι να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο του τελικού σφάλματος πρόγνωσης (FPE, 
Akaike,1969) 
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την ύπαρξη (τάση) μακροπρόθεσμης ισορροπίας μεταξύ των μεταβολών των 

μεταβλητών στην συνολοκληρωμένη εξίσωση. Η απόλυτος τιμή του συντελεστή 

υποδεικνύει οτι το σύστημα διορθώνει την έλλειψη ισορροπίας της 

προηγούμενης περιόδου κατά 15% στο έτος. 

Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές εμφανίζονται σημαντικές και έχουν τα σωστά 

πρόσημα. Οι μεταβολές του κατά κεφαλή πραγματικού εισοδήματος φέρεται να 

έχουν το μεγαλύτερο βάρος στην ερμηνεία των μεταβολών της ζήτησης 

.Παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές αλλά και συνοδεύονται απο υψηλό 

συντελεστή (3,19) υποδηλώνοντας OTL Ο τουρισμός στην Ελλάδα κατά την 

βραχυχρόνια εξέταση της ισορροπίας του συστήματος παραμένει-όπως και στη 

μακροχρόνια- προϊόν πολυτελείας. Η μεταβολή του εισοδήματος με χρονική 

υστέρηση δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε 5% επ. σημ. αλλά σε 25%. Η 

διατήρηση της στο μοντέλο ωστόσο βελτιώνει κατά πολύ την συναρτησιακή 

μορφή (Ramsey-Reset έλεγχος) του μοντέλου. Η μεταβλητή που αντιπροσωπεύει 

τις τιμές των άλλων χωρών έχει το προσδωκόμενο πρόσημο και στατιστικά 

σημαντική υποδεικνύοντας τον ανταγωνιστικό τους ρόλο στην τροχιά του 

συστήματος προς την ισορροπία. Οι μεταβολές της τιμής, στην Ελλάδα σε 

σχέση με αυτή της Βρετανίας έχουν αρνητική επίπτωση στη ζήτηση όπως 

αναμενόταν αλλά ο ρόλος της στην επιρροή των μεταβολών της ζήτησης προς 

την ισορροπία , αν κρίνουμε απο τους εκτιμητές των παραμέτρων, εμφανίζεται 

μικρότερος απ' οτι εκείνου του ανταγωνισμού. Το γεγονός αυτό δείχνει την 

μεγάλη σημασία που έχουν οι τέσσερεις μεσογειακές χώρες στην απόφαση των 

Βρετανών να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Για την μεταβλητή που εκπροσωπεί την 

σχετική συναλλαγματική ισοτιμία, παρόλο που η εισαγωγή της με δύο χρονικές 

υστερήσεις παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική και βελτίωσε κατά πολύ την 

ικανότητα προσαρμογής του μοντέλου ιδιαίτερα στα τελευταία έτη του 

δείγματος απορίφθηκε διότι έλαβε αρνητικό πρόσημο . Ας σημειωθεί οτι το 

αρνητικό πρόσημο μπορεί να οφείλετε στην ύπαρξη γραμμική συσχέτισης με 

την μεταβλητή του ανταγωνισμού (ALCS) καθώς η μήτρα συσχέτισης εμφάνισε 

την έντονη συσχέτιση (77%) των δύο μεταβλητών. Βέβαια η ύπαρξη 

συγγραμικότητας δεν γεννά σοβαρά προβλήματα όταν ο αποκλειστικός στόχος 
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είναι η πρόβλεψη. Ωστόσο στο σημείο αυτό δόθηκε ίσως περισσότερο έμφαση 

στην διερεύνση των μεταβολών της ζήτησης σε σχέση με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές. Επιλέον η στατιστική U-Theil δεν βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό με 

την παρουσία της εν λόγω μεταβλητής στο μοντέλο .Οι προβλέψεις (ex-post, ex

ante) όπως και η ικανότητα να συλλάβει το μοντέλο τα σημεία καμπής 

κρίθηκαν ικανοποιητικά δίχως την συναλλαγματική ισοτιμία. 

Εκτός απο τις προαναφερθέντες (βλ. κεφ 5) ψευδομεταβλητές , στο μοντέλο 

εισήχθησαν και κάποιες νέες οι οποίες θεωρήθηκαν αναγκαίες για την βελτίωση 

της γενικότερης προσαρμογής .Αυτές είναι οι μεταβλητές του 1964 για την 

ένταση στην Κύπρο που μεταφέρθηκε στην Βρετανία με διαδηλώσεις , του 

1988 και 1989 λόγω των διαφορών μεταξύ των tour operators της Βρετανίας και 

του Ε.Ο.Τ που ανάγκασαν τον τελευταίο στην λήψη προστατευτικών f μέτρων. 

Υπάρχουν επίσης στο μοντέλο και δύο ψευδομεταβλητές, αυτή του 1983 και η 

οποία δεν αντανακλά κάποιο γνωστό καταχωρημένο γεγονός όπως κρίση 

πετρελαίου κ.τ.λ.. Εντούτοις η μείωση στις αφίξεις το 1983 ήταν η μεγαλύτερη 

(13,07%) στη μεταπολιτευτική περίοδο. Εκφράζεται η άποψη οτι με το τέλος του 

πολέμου στα νησιά Φώλκλαντ το καλοκαίρι του 1982 ένας σημαντικός αριθμός 

τουριστών επέστρεψε στον τουρισμό του δυτικού ημισφαιρίου.Επιπλέον οι 

οικονομικές απώλειες της Βρετανίας καθώς και ο φόβος για ενδεχόμενα 

αντίποινα μπορεί να αποτέλεσαν παράμετροι γιαυτή την Βρετανική τουριστική 

ύφεση στην τουριστική ζήτηση της Ελλάδος (βλ. επίσης εκλογές). Ano την άλλη 

πλευρά , το 1992 αποτέλεσε το πιό εύπορο τουριστικό έτος μετά το 1980 

(αύξηση 21,36%). Τό έτος αυτό συμπίμπει με την αποκορύφωση (peak) της 

ύφεσης στη Βρετανία η οποία ξεκίνησε απο τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Επιπλέον το ίδιο έτος οι σποραδικές συγκρούσεις και αψιμαχίες στη πρώην 

Γιουγκοσλαβία μετατρέπονται σε πολεμική σύρραξη. Πιθανό αποτέλεσμα η 

*Το 1988 και το 1989 παρουσιάστηκε απότομη πτώση των τουριστών απο την Βρετανία που 
έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα νησιά της Κέρκυρας και Ρόδου.Οι λόγοι κείτονται στην έντονη 
αντίθεση του Ε.Ο.Τ να μην ναυλώνονται πακέτα διακοπών μόνο με το αεροπορικό εισιτήριο και 
δίχως να περιλαμβάνεται η διαμονή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ένταση με αποτέλεσμα να 
ληφθούν μέτρα που αφορούσαν την τιμή του εισιτηρίου επιστροφής.(βλ. Tourism in Greece 
Business 1989 .Emphasis on Selective Tourism σελ .44, Ε.Ο.Τ) 
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"μεταφορά" τουριστών απο τις Δαλματικές Ακτές σε άλλες μεσογειακές χώρες 

όπως η Ελλάδα. Ωστόσο η ψευδομεταβλητή αυτή δεν παρέμεινε στο μοντέλο 

αφενός δίοτι απορροφά σημαντικό τμήμα της επιρροής του εισοδήματος και 

αφετέρου επηρέασε την στατιστκή σημαντικότητα του όρου του διορθωτικού 

σφάλματος.Θα πρέπει επίσης στο σημείο αυτό να αναφερθεί οτι η 

ψευδομεταβλητή D80 που συλλαμβάνει τις επιρροές της δεύτερης ενεργειακής 

κρίσης έχει θετικό πρόσημο. Το αξιοσημείωτο είναι οτι στο έτος αυτό ενώ η 

Βρετανία βρίσκεται στο στάδιο οικονομικής ύφεσης παρατηρούνται πολύ 

μεγάλες αυξήσεις στις αφίξεις. Αυτή η προσσέγιση είναι σε αντίθεση με τον 

υψηλό και θετικό συντελεστή της μεταβλητής του εισοδήματος στο μοντέλο 

καθώς αυτού του είδους η καταναλωτική συμπεριφορά συνδέεται με κατώτερα 

(inferior) προϊόντα. Ενδεχομένως κάτω απο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες 

ορισμένοι τουρίστες που ανήκουν σε ομάδες υψηλώτερης εισοδηματικής 

στάθμης να στρέφουν τις προτιμήσεις τους, για τουρισμό στην Ελλάδα. Τα 

γεγονότα του 1974 δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικά που είναι 

αποτέλεσμα της ικανότητας της μεταβολής του εισοδήματος (DLGDP) να 

συλλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της απότομης πτώσης της ζήτησης που ως 

γνωστό οφείλονταν απο τον πόλεμο στην Κύπρο αλλά και απο τις δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Επιπλέον η 

εισαγωγή της ψευδομεταβλητής δεν κρίθηκε απαραίτητη αφού δεν συνέβαλε 

στην βελτίωση της επεξηγηματικής και προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου. 

Η επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου κρίνεται ικανοποιητική με 

συντελεστή προσδιορισμού σχεδόν 0,62.. Αυτό επιβεβαιώνεται και απο τον 

έλεγχο του F . Για να ελεγχθεί η στατιστική επάρκεια του μοντέλου 

εξετάζονται τα κατάλοιπα της εξίσωσης. Το κριτήριο του [Lagrange Multiplier 

(LM 1)]* δείχνει οτι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού (0,20<3,841) και 

επομένως αποδεχόμαστε την μηδενική έναντι της εναλλακτικής με ένα βαθμό 

ελευθερίας και σε 5%επ. σημ..Ο έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα [ARCH (1)] 

υποδεικνύει την ύπαρξη σταθερότητας στις διακυμάνσεις των καταλοίπων, ενώ 

*Χρησιμοποιήτε ο έλεγχος LM διότι η εξίσωση περιλαμβάνει και την εξαρτημένη μεταβλητή με 
χρονικές υστερήσεις. 
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παράλληλα μέσω του ελέγχου Bera-Jarque [Normality (2)] επιβεβαιώνεται οτι τα 

κατάλοιπα ακολουθούν (προσεγγίζουν) την κανονική κατανομή. Ο έλεγχος 

RESET φανερώνει οτι η συναρτησιακή μορφή του μοντέλου είναι σωστή. 

Πίνακας (36) Διαγνωστικός 'Ελεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα Καταλ. 

Ετεροσκεδαοηκότητα 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατισιτκή του 

Χ2 

0,2012 

2,0644 

0,3752 

0,1583 

Κριτικές 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 

Γερυανία 

Έλεγχος Στασιμότητας των Σειρών. 

Η Γερμανία όπως και η Βρετανία θεωρείται μείζωνας σημασίας για τον 

Ελληνικό τουρισμό αφού και αυτή ως χώρα καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό 

της συνολικής τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

διαφέρουν αρκετά απο εκείνα της Βρετανίας. 

Ο πίνακας (37) παρουσιάζει τους απαραίτητους ελέγχους για παρουσία 

στασιμότητας στις σειρές τόσο στο επίπεδο τους (παράρτημα Α) όσο και στις 

διαφορές τους (παράρτημα Β). Το διάγραμμα αυτοσυσχετίσεων (correlogram) 

και η στατιστική DW που προκύπτει απο την παλινδρόμιση σφάλματος , 

σταθεράς και μεταβλητής παρέχουν μία πρώτη εικόνα για την ύπαρξη 

αστάθειας στα επίπεδα των σειρών. Ως πιό έγκυρα τεστ οι έλεγχοι DF και ADF 

φανερώνουν οτι οι τιμές που περνούν τα κριτήρια t δεν είναι αρκετά αρνητικές 

για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί αστάθειας των σειρών. Ας 

σημειωθεί οτι τα κατάλοιπα των μεταβλητών της ζήτησης (LARR , LREG) και 

του εισοδήματος παρουσιάζονται με διαδικασία λευκού θορύβου σύμφωνα με 

τον έλεγχο LM. Επομένως χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι του Dickey και Fuller 

(DF).Ta υπόλοιπα επίπεδα σειρών είναι αποτέλεσμα διαδικασίας με υψηλότερη 

τάξη και οι έλεγχοι γίνονται βάση των Augmented Dickey-Fuller (ADF). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (37) 

Παράρτημα Α 

'Ελεγχος Σταθερότητας των Σειρών. 

Επίπεδα 

LARR 

LREG 

LGDP 

LCPEX 

LGRCP! 

LEXRX 

LCS 

D.W 

0,029 

0,035 

0,034 

0,433 

0,026 

0,017 

0,049 

DF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-1,4321 

-1,5817 

-2,6918 

-0,00705 

-3,8890 

3,1336 

-3,1605 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-3,1443 

-2,5554 

•ο,δηοβ 

-2,0890 

-3,4927 

-3,0213 

-2,2971 

ADF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-0,29078 1 

-0,1228 1 

1,0212 1 

-2,8004 1 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-2,64391 

-2,59601 

-2,67961 

-2,1944 ' 

Φ3 

5,5765 

4,0098 

3,5992 

3,6235 

3,5654 

5,6460 

6,5230 

Φ2 

3,7945 

3,6028 

6,3283 

24,1348 

Φι 

3,8233 

3,5819 

2,7930 

4,2000 

4,1166 

3,7302 

14,6884 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5%) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), μετάση (-3,5426) 
ADF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF2χωρίς τάση (-2,9528), μετάση (-3,5514) 
ΑϋΡ3χωρίς τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ADF4χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεγ. Δειγμ. 
25 
50 

τ τ 

-3,60 
-3,50 

Τμ 
-3,00 
-2,93 

τ 
-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ALARR 

ALREG 

ALGDP 

ÄLCPEX 

ALGRCPI 

ΙΟ (Α) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

2,40 

2,40 

1,69 

1,61 

1,14 

0,77 

0,45 

DF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-7,0173 

-7,0167 

-4,9249 

-4,6460 

-1,9013 

-2,9710 

-5,2969 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-7,1160 

-7,1979 

-5,7063 

-4,6100 

-1,7104 

-3,5557 

-5,9257 

ADF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-2.12081 

-5.01731 

-3,2650 1 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-1,97151 

-4,69' 

-3,91471 

th 

25,3349 

25,9173 

16,2846 

10,6359 

2,5491 

13,2185 

6,4625 

14,6722 

Φ2 

1,7470 

8,8420 

3,3721 

Φι 

0,1670 

0,1418 

0,1575 

2,6125 

12,6308 

0.20747 

2,0194 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.): Κριτικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ): 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF 'χωρίς τάση , (-2,9528) μετάση (-3,5514) 
ΑΟΡ2χωρίς τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ADF3χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615 
ADF4χωρίς τππη (P.SfìP?) μρτππη (-3,5671} 

Παρατηρήσεις 
34 
33 
32 
31 

* 3 
7,0564 
7,0768 
7,0972 
7.117fì.„ 

Φ 2 

5,4820 
5,5040 
5,5260 

f>.54«Q 

Φι 
5,0648 
5,0777 
5,0904 
R10S9 

Σημείωση : Οι τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής ( by interpolation) 
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Σύμφωνα με τον έλεγχο LM οι εξισώσεις που εκφράζουν τις σειρές των 

μεταβλητών της τιμής (LCPEX .LGRCPI) , της μεταβλητής του συναλλάγματος 

(LEXRX), και της μεταβλητής του ανταγωνισμού (LCS) εκπροσωπούν καλύτερα 

την διαδικασία δημιουργίας των παρατηρήσεων τους (d.g.p.) με την παρουσία 

μίας χρονικής υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής. Τα αποτελέσματα των 

ADF ελέγχων δείχνουν οτι και αυτές οι μεταβλητές δημιουργούνται απο σειρές 

που είναι πιθανόν 1(1). 

Οι απο κοινού έλεγχοι F παρουσίασαν χαμηλά Φ3 σε σχέση με τις αντίστοιχες 

κριτικές τιμές υποδεικνύοντας την απουσία προσδιοριστικής τάσης και την 

παρουσία στοχαστικής Kat τυχαίου περίπατου στις σειρές (stochastic non-

statiortarity). Άν εξαιρεθούν οι σειρές που εκπροσωπούν τις μεταβλητές της 

ζήτησης του ανταγωνισμού και του εισοδήματος τότε , και σύμφωνα με τον 

έλεγχο των Φ2 και Φι , οι υπόλοιπες παρουσιάζουν βηματισμό (drift). 

Συνοψίζοντας οι έλεγχοι δείχνουν οτι όλες οι σειρές ακολουθούν τυχαίο 

περίπατο δίχως τάση με την απουσία βηματισμού μόνο στις σειρές που 

εκφράζουν την τιμή και την συναλλαγματική ισοτιμία. Επεκτείνονταςτην ανάλυση 

στις διαφορές γίνεται άμεσα ορατή η ύπαρξη σταθερότητας στις σειρές των 

αφίξεων του εισοδήματος και της τιμής που ενσωματώνει την συναλλαγματική 

ισοτιμία. Στις σειρές αυτές δεν χρειάσθηκε η εισαγωγή της εξαρτημένης 

μεταβλητής με χρονική υστέρηση εφόσον ο έλεγχος (LM) για αυτοσυσχέτιση 

μέχρι και τέσσερείς υστερήσεις έδειξε οτι τα κατάλοιπα παρουσιάζουν λευκό 

θόρυβο. Σύμφωνα με τον έλεγχο του Φ3 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

ενώ ταυτόχρονα ,σύμφωνα με τις κριτικές τιμές του MacKinnon και Fuller, 

απορρίπτεται και η μηδενική για την ύπαρξη τυχαίου περίπατου. Συνεπώς και με 

δεδομένα το χαμηλό t-ratio της μεταβλητής της τάσης και το υψηλό 

αποτέλεσμα της Φί συνάγεται οτι οι διαφορές των σειρών που εκπροσωπούν 

τις τέσσερεις μεταβλητές είναι σταθερές με βηματισμό. Σε αντίθεση ,οι 

υπόλοιπες δύο μεταβλητές (ALGRCPI , ALEXRX,) παρουσιάζονται ως ασταθής. 

Η μεταβλητή της τιμής έχει ερευνηθεί στην προηγούμενη ενότητα με δομική 

αλλαγή στις αρχές της δεκαετίας '70. Μία διαγραμματική ενδοσκόπηση των 
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δύο σειρών στα επίπεδα και στις διαφορές τους αποκαλύπτει την ύπαρξη 

δομικής(ων) αλλαγών. Η ύπαρξη τους ενισχύεται και απο τα διαγράμματα των 

επανακυλινδριζόμενων εκτιμήσεων του συντελεστή της ανεξάρτητης 

μεταβλητής της παλινδρόμησης του Dickey-Fuller. Αν και η κατάσταση για την 

ύπαρξη αλλαγής είναι ξεκάθαρη για την μεταβλητή της τιμής (βλ. ενότητα 

Βρετανίας) , δεν συμβαίνει το ίδιο για την συναλλαγματική ισοτιμία.. Στη 

περίπτωση της μεταβλητής της συναλλαγματικής ισοτιμίας (LEXRX) δεν 

πιστοποιείται διαγραμματικά με ακρίβεια το χρονικό σημείο της μεταβολής. Το 

διάγραμμα σε επίπεδο σειράς και εκείνο της επανακυλινδριζόμενης εκτίμησης 

υποδεικνύει την ύπαρξη τριών μεταβολών. Μία στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 μεταγενέστερη της κατάρευσης του Bretton - Woods και σύγχρονη της 

πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, μία στις αρχές της δεκαετίας του '80 ως πιθανό 

αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης που προκάλεσε η δεύτερη ενεργειακή 

κρίση του 1979 και μία τελευταία το 1987 ως συνέπεια της απότομης 

υποτίμησης του δολλαρίου έναντι του μάρκου (17,2%) και της δραχμής (3,2%). 

Το διάγραμμα της διαφοράς της σειράς είναι αρκετά διαφωτιστικό και 

υποδεικνύει οτι η υποτίμηση του δολλαρίου είναι το γεγονός που προκαλεί 

ισχυρή δομική αλλαγή στη σειρά της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στο 

διάγραμμα που απεικονίζεται η σειρά σε επίπεδο , η αλλαγή διαφαίνεται οτι 

γίνεται βαθμιαία τόσο στο επίπεδο της όσο και στην τάση της . Επομένως 

υιοθετήθηκε το innovatinal outlier μοντέλο ( b) του Perron με την δομική αλλαγή 

στο έτος 1987+.Ας σημειωθεί οτι σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία τα 

innovational μοντέλα είναι περισσότερα ευπροσάρμοστα στις αλλαγές των 

σειρών. Παρακάτω παρουσιάζεται το εκτιμημένο μοντέλο του Perron. 

Μοντ. 10(C) LEXRX 

MLEXRX = 0,058 +0,01031 -0,12 DU t + 0,092 D(T8)t -0,0094DTt - 1,13ALEXRX M ( 1 ) 

(-2,63) (4,93) (3,79) (1,30) (-1,31) (-5,16) 

+ Παράλληλα με αυτό το μοντέλο δοκιμάσθηκαν και τα υπόλοιπα (additive) και με διαφορετικές 
χρονικές περιόδους όπως του 1974 και του 1981. Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι υπερισχύει το 
αναφερόμενο μοντέλο. 

225 



Η εξίσωση ( 1 ) αναφέρεται στην μεταβλητή της συνναλαγματικής ισοτιμίας. Η 

δομική αλλαγή στην σειρά πραγματοποιείται το 1987.. Για λ=0,8 και λ=0,9 οι 

ασύμτωτες τιμές του Perron είναι -4,04 και-3,80 (πίνακας VLB). Επομένως και 

με δεδομένες τις εκτιμήσεις των κριτηρίων του t η πρώτη διαφορά των σειρών 

μπορεί να θεωρηθεί σταθερή σε 5% επ. σημ.. 

Ακόμη μία μεταβλητή που προσέλκυσε το ενδιαφέρον είναι εκείνη του 

εισοδήματος. Οι λόγοι για την παραιτέρω μελέτη της οφείλονται στην μεγάλη 

δομική αλλαγή στη σειρά κατά το έτος 1991 ως αποτέλεσμα των πρόσκαιρων 

δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιούργησε η ένωση. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το νέο στοιχείο εξυπακούεται και η εφαρμογή 

του μοντέλου Perron διότι μια τέτοια απότομη αλλαγή σαφώς μπορεί να 

επηρεάσει τις εκτιμήσεις των ελέγχων Dickey-Fuller και φυσικά να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα για τον βαθμό συνολοκλήρωσης της σειράς.Η 

παρούσα περίπτωση διαφέρει αισθητά απο τις υπόλοιπες καθώς δεν υπάρχει 

βαθμιαία αλλαγή αλλά μία ισχυρή δόνηση στη σειρά δίχως να επέλθει 

μεταβολή στη τάση. Οι ενδείξεις συνιστούν την υιοθέτηση του πρώτου 

μοντέλου additive outlier που αποκαλείται και μοντέλο απότομης πτώσης (crash 

model ), 

Το μοντέλο αποτελείται απο δύο επιμέρους εξισώσεις. Στην πρώτη (εξίσωση 1) 

προκύπτει η σειρά δίχως τάση δηλαδή τα κατάλοιπα ενώ στη δεύτερη 

εφαρμόζονται οι έλεγχοι Dickey-Fuller πάνω στα κατάλοιπα με χρονικές 

υστερήσεις αλλά και με την απουσία της σταθεράς και της τάσης. Παρακάτω 

δίνονται οι δύο έλεγχοι των καταλοίπων της εξίσωσης l_GDP=^+ßt+YDU9i+RES. 

ARES =-0,15 RESt. ι + 0.48Δ RESt. ι + 0,80DTb91 - 0,48 DTb911., - 0,49DTb911.2 ( 1 ) 
(-2,07) (3,27) (3,44) (-1,80) (-2,08) 

AARES =-0,85ARESt.1 + 0,23MRESt-i 0,084DTb91 (2) 
(-4,74) (1,49) (-3..11) 

Για λ=0,9 η κριτική τιμή του Perron απο τον πίνακα IV.B είναι (ρ=0,05) -3,69 

Το αποτέλεσμα που παίρνει η τιμή του t στη εξίσωση ADF (2) είναι -4,74. 

Επομένως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση οτι η διαφορά της σειράς που 
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εκφράζει το εισόδημα είναι Ι( 2 ). Το συμπέρασμα ταυτίζεται με εκείνο που 

προέκυψε δίχως το μοντέλο του Perron. 

Ano την παραπάνω ανάλυση του ελέγχου της σταθερότητας των σειρών 

διαπιστώνεται οτι διαφορές των σειρών παρουσιάζονται σταθερές και συνεπώς 

είναι σε θέση να συνάψουν σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας. 

Μακροχρόνια Σχέση της Τουριστικής Ζήτησης. 

Το σύνολο των μεταβλητών που χρησημοποιήθηκαν στο διανυσματικό 

μοντέλο του διορθωτικού σφάλματος (VECM) είναι οι LARR , LREG , LGDP 

, LCPEX, LGRCPI, LEXRX, και LCS . Άπο αυτές , σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

επιλέχθηκαν η μεταβλητή της κατακεφαλή ζήτησης (LREG) , το εισόδημα 

(Ι_ΰϋΡ),η μεταβλητή της τιμής που ενσωματώνει την συναλλαγματική ισοτιμία 

(LCPEX) , η συναλλαγματική ισοτιμία (LEXRX) και η τιμή του ανταγωνισμού 

(LCS). Για την ανεύρεση των γραμμικά ανεξάρτητων στηλών στην μακροχρόνια 

μήτρα του VECM εφαρμόσθηκε όπως και πρίν η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen. Αρχικά δόθηκε μία χρονική υστέρηση στο 

διανυσματικό αυτοπαλινδρονούμενο μοντέλο το οποίο ωστόσο ,σύμφωνα με την 

γραφική παράσταση των καταλοίπων δεν ανέδειξε σταθερά κατάλοιπα1 . Η 

εισαγωγή δεύτερης υστέρησης στο μοντέλο επέφερε σταθερά κατάλοιπα δίχως 

αυτοσυσχέτιση . Τα αποτελέσματα της μεθόδου παραθέτονται στον παρακάτω 

πίνακα (36) . Επιπλέον για να δοθεί σταθερότητα στο σύστημα εισήχθησαν οι 

ψευδομεταβλητές D74 και D91. 

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την παρουσία ενός συνολοκληρωμένου 

διανύσματος.Αμφότεροι οι έλεγχοι της μέγιστης πιθανοφάνειας απορρίπτουν με 

βάση τις κριτικές τιμές την εναλλακτική για r=2. Ενώ αντίθετα η μέγιστη 

ιδιοτιμή ( λ ^ ) για r=1 δεν απορρίπτεται γεγονός που επιβεβαιώνεται καιαποτη 

στατιστική του ίχνους (JT) καθώς η τιμή της υπερβαίνει τις αντίστοιχες δύο 

κριτικές τιμές. Η σχετικά υψηλή τιμή της ιδιοτιμής (0,71) έμμεσα πληροφορεί για 

την ισχύ της σχέσης ισορροπίας. 
ι 

+ Τα κατάλοιπα θα πρέπει να προσεγγίζουν την κατανομή του Gauss.Ta κατάλοιπα για k= 1 και 
k=2 ελέγχθηκαν για κανονικότητα (κύρτωση κτλ) καθώς και για αυτοσυσχέτηση (acf). 
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Πίνακας 38. 

Ελεγχος για συνολοκληρωμένα διανύσματα 

(Α) 

Ho 

r = 0 

r< = 1 

r < = 2 

r < = 3 

r < = 4 

Μεταβλητές (11) : LREG LGDP LCPEX 

λπ«Κ 

41,85 

20,99 

9,76 

6,03 

0,002 

Ιδιοτιμές: 0,70802 0,46061 

*max Aman 

(0,95) (0,90) 
33,46 30,90 

27,07 24,73 

20,97 18,60 

14,07 12,07 

3,76 2,69 

(Β) Συνολοκληρωμένο Διάνυσμα. (Κανονικοποιημένοι 

LREG 

-1,0000 

LGDP 

1,1943 

LCPEX 

-1,2809 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG 

0,83713 

LGDP 

-0,009835 

LCPEX 

0,030609 

LEXRX LCS&D74 D91 

0,24947 0,16259 

JT 

78,64 

36,78 

15,79 

15,41 

0,002 

JT 

(0,95) 
68,52 

47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

Συντελεστές) 

LEXRX 

0,49172 

LEXRX 

-0,13826 

0,000511 

JT 

(0,90) 
64,84 

43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

LCS 

-0,11691 

LCS 

0,071900 

Οι μεταβλητές παρουσιάζουν μεγέθη και πρόσημα με συνέπεια στην σχετική 

θεωρία. Οι μεγάλες απόλυτες τιμές που δέχονται οι ρυθμισμένοι συντελεστές 

(παράρτημα C) των μεταβλητών της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της τιμής 

υποδεικνύουν την ταχύτερη ρύθμιση τους προς την σχέση ισορροπίας. Οι 

μεταβλητές αυτές ενδεχομένως να είναι περισσότερο εύκαμπτες απο τις 

υπόλοιπες δύο στις μακροοικονομικές συνθήκες που τις διέπουν. Σύμφωνα 

λοιπόν με τους κανονοικοποιημένους συντελεστές του διανύσματος ο όρος του 

διορθωτικού σφάλματος ορίζεται ως εξής : 

ECT =-LREG +1,19LGDP-1,28LCPEX +0,49LEXRX-0,12 LCS 

Είναι εμφανές οτι ο συντελεστής αν και μεγαλύτερος της μονάδας αντανακλά 

την εύπορη κοινωνία της Γερμανίας καθώς το μέγεθος του προσεγγίζει αυτό 

της μονάδας υποδηλώνοντας οτι σ τουρισμός στην Ελλάδα για τον Γερμανό 

τουρίστα προσεγγίζει τον χαρακτήρα ενός κανονικού αγαθού. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός οτι οι σχετικές τιμές φαίνεται να φέρουν μεγαλύτερο βάρος 

στην ισορροπία καθώς ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος απο αυτόν του 
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εισοδήματος. Ο ανταγωνισμός απο την άλλη πλευρά παρουσιάζεται μάλλον οχι 

ιδιαίτερα σημαντικός αν κρίνουμε απο τον αντίστοιχο συντελεστή αν και είναι 

γνωστό οτι η Γερμανία αποτελεί σημαντικό μεσογειακό τουριστικό δότη. 

Ο συνδυασμός του παραπόνου όρου (ECT) που εκφράζει την 

προσαρμογή προς την μακροπρόθεσμη ισορροπία με τις πρώτες διαφορές των 

μεταβλητών συνθέτουν την βραχυχρόνια εξίσωση της κατά κεφαλή τουριστικής 

ζήτησης. 

Για την εκτίμηση του μοντέλου διορθωτικού σφάλματος υιοθετήθηκε η 

προσέγγιση general to specific. Στο μοντέλο συμπεριλήφθηκαν όλες οι γνωστές 

μεταβλητές με αρχική χρονική υστέρηση τριών περιόδων. Εξαίρεση αποτελεί η 

υστερημένη διαφορά της εξαρτημένης μεταβλητής η οποία σε καμμία 

περίπτωση δεν εμφανίσθηκε σημαντική στην ερμηνεία των μεταβολών της 

ζήτησης. Για την βελτίωση των καταλοίπων εισήχθησαν επίσης και οι σχετικές 

ψευδομεταβλητές για τα γεγονότα του '67 και του '74 .Ιδιαίτερα σημαντική για 

την βελτίωση του μοντέλου αποδείχθηκε και ο δείκτης που εκφράζει την 

πολιτική και κοινωνική αστάθεια στην Ελλάδα (ISPI). Ωστόσο δεν 

συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντέλο καθώς είχε επιπτώσεις στην ικανότητα του 

μοντέλου να συλλαμβάνη τα σημεία καμπής και ταυτόχρονα απορροφούσε 

μεγάλο τμήμα της σημαντικότητας των μεταβλητών της τιμής και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Ο πίνακας (39) εμφανίζει την βραχυχρόνια δυναμική εξίσωση μαζί με 

τους σχετικούς ελέγχους. Σε παρένθεση οι έλεγχοι του κριτηρίου t για κάθε 

συντελεστή. Το μοντέλο κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό όσο αφορά την γενική 

προσαρμογή του στις τρέχουσες παρατηρήσεις. Ενθαρρυντικό στοιχείο στο 

μοντέλο είναι η σημαντικότητα του όρου διορθωτικού σφάλματος που 

επιβεβαιώνει οτι οι μεταβλητές συγκλίνουν προς την ισορροπία. Αρκετά 

απογοητευτικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός οτι το διορθωτικό σφάλμα 

(71%) είναι αυτό που συμβάλει στον περιορισμό της ανισορροπίας στο 

σύστημα.Ωστόσο δεν παύει να είναι σημαντικό και αρνητικό υποδεικνύοντας την 

ύπαρξη σχέσης ισορροπίας των μεταβλητών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39. 

Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηση της Γερμανίας. 

ALREGt =7,32CON + 1,61ALGDPt -0,96ΔΙ_ΟΡΙΕ + 1,28ΔΙΧΡΙΕΜ +0,86ALEXRXt-i-0,71ECTt.i 
(4,83) (3,05) (-1,99) (2,48) (-2,19) (-4,78) 

- 0,18 D67- 0,31D68-0,33D74 
(-1,50) (-2,56) (-2,29) 

R2 =0,74 ,adj-R2 =0,66, Surrt Squared Resid=0,31, Stand. Error of Regr=0,114 , F(11,21)=8,70, 
DW=1,80 

Στο παρόν μοντέλο σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός της απουσίας 

της μεταβλητής του ανταγωνισμού η οποία εμφανίσθηκε σημαντική τόσο στη 

στατική της μορφή όσο και στη δυναμική της αλλά με λανθασμένο πρόσημο 

(θετικό) και επομένως απορίφθηκε.Όλες οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές 

εμφανίζονται σημαντικές στον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας δυναμικής 

προσαρμογής της ζήτησης προς τη μακροπρόθεσμη στάθμη της. Το εισόδημα 

και η συναλλαγματική ισοτιμία εμφανίζονται με θετικά πρόσημα όπως 

αναμενόταν με την δεύτερη μεταβλητή να παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική 

στις μεταβολές της ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές της ζήτησης φαίνονται 

να επηρεάζονται απο τις μεταβολές του στο προηγούμενο έτος. Το 

συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται εν μέρει και απο την μεγάλη προσέλευση 

γερμανών τουριστών κατά την περίοδο 1983 -1987 ενώ παράλληλα είχε 

πραγματοποιηθή στην ίδια περίοδο μεγάλη ανατίμηση του γερμανικού 

μάρκου.Το δυναμικό στοιχείο είναι επίσης ορατό στην μεταβλητή της τιμής. Η 

ζήτηση φαίνεται οτι επηρεάζεται αισθητά απο τις σχετικές τιμές των δύο 

χωρών και της προηγούμενης περιόδου. Η διατήρηση της στο μοντέλο με 

χρονική υστέρηση εκτός απο την σπουδαιότητα στην προσαρμογή ενισχύεται 

και απο την συμβολή της στην εξαγωγή των δυναμικών προβλέψεων. 

Δύο γεγονότα φάνηκε οτι επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές στη 

ζήτηση. Αυτά είναι τα γεγονότα του 1967 των οποίων οι επιπτώσεις έγιναν 

ιδιαίτερα αισθητές στη ζήτηση στο επόμενο έτος και TOU 1974. Ο γραφικός 

έλεγχος των καταλοίπων έδειξε οτι το έτος 1985 και 1987 οι εκτιμήσεις 

απέχουν κατά πολύ απο τις πραγματικές παρατηρήσεις.Στην πρώτη περίπτωση 
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η εξίσωση υποπροβλέπει (underpredicts) ενώ στη δεύτερη υπερπροβλέπει 

(overpredicts).. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί οτι το μοντέλο ενώ 

παρουσιάζει καλή προσαρμοργή μέχρι τις αρχές του 1980, κατόπιν και μέχρι το 

έτος 1987, παρουσιάζει μεγάλα κατάλοιπα. Σ' αυτή την περίοδο παρουσιάζεται 

όπως προαναφέρθηκε μεγάλη ανατίμηση του μάρκου την οποία η μεταβλητή 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας και με υστερήσεις δεν κατορθώνει να τις 

συλλάβει. Στο έτος 1987 (Απρίλιος) όμως παρουσιάζεται και η κρίση στο Αιγαίο 

που ενδεχομένως να επηρέασε τα τουριστικά δρώμενα. Η επιρροή πιθανόν να 

έλαβε μεγαλύτερη έκταση με δεδομένη την τρομοκρατική έξαρση των 

προηγούμενων ετών με αποκορύφωμα το 1986 .Ως συνέχεια, ένα ακόμη σημείο 

που άπτεται επισήμανσης είναι οτι οι επιπτώσεις των γεγονότων οι οποίες 

φαίνεται να γίνονται "αντιληπτές" απο την ζήτηση με χρονική υστέρηση μιας 

περιόδου (π.χ έτη 1967-1968). Αυτή η άποψη υποστηρίζεται και απο την 

μεταβλητή του δείκτη πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας η οποία εμφανίσθηκε 

σημαντική με χρονική υστέρηση ενός έτους αλλά δεν περιλήφθηκε στο τελικό 

μοντέλο για τους λόγους που προαναφέραμε. Παρόλαυτά το συμπέρασμα που 

δύναται να εξαχθεί είναι οτι στη γερμανική τουριστική αγορά ο βαθμός 

επικυνδυνότητας που παρουσιάζει η Ελλάδα συνιστά αρνητικό παράγοντα 

στην ανάπτυξη της ζήτησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δυναμική εξίσωση να έχει εξειδικευτεί σωστά 

είναι τα κατάλοιπα της να ικανοποιούν συγκεκριμένα στατισιτικά κριτήρια. Ο 

πίνακας (40) παρουσιάζει τους σχετικούς ελέγχους διάγνωσης των καταλοίπων 

μαζί τον έλεγχο για την εξειδίκευση της διπλής λογαριθμικής μορφής της εν 

λόγω εξίσωσης. 

Πίνακας (40) Διαγνωστικός Έλεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα Καταλ. 

Ετεροσκ. 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατισιτκή του 

Χ2 

0,24039 

2,4642 

0,16902 

0,034467 

Κριτικές ! 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 
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Σύμφωνα με τον πρώτο έλεγχο τα κατάλοιπα δεν εμφανίζονται να υπόκεινται σε 

αυτοσυσχέτιση. Η χαμηλή τιμή του Χ2 σε σχέση με την την αντοίστιχη κριτική 

τιμή (α=0,05) δεν απορρίπτει την μηδενική υπόθεση. Ο τελευταίος έλεγχος 

δηλώνει την ομοσκεδαστικότητα της διακύμανσης του σφάλματος . Στο ίδιο 

μοτίβο κινείται και ο έλεγχος της κανονικότητας με τα κατάλοιπα να 

προσεγγίζουν την κανονική κατανομή. Επιπλέον η στατιστική LM για την 

συναρτησιακή μορφή του μοντέλου δείχνει προς την κατεύθυνση της σωστής 

εξειδίκευσης. 

Ιταλία 

'Ελεγχος Στασιμότητας των Σειρών. 

Η Ιταλία είναι άλλη μία σημαντική αγορά για τον Ελληνικό Τουρισμό. Η 

σπουδαιότητας της γίνεται αντιληπτή και στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα 

καθώς τα τελευταία χρόνια- έχει καταλάβει μία απο τις πρώτες θέσεις στον 

πίνακα των κυριοτέρων χωρών προέλευσης τουριστών. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων Dickey Fuller παρουσιάζονται στον 

πίνακα (41 ). Στο παράρτημα (Α) και σύμφωνα με τον έλεγχο του DW (Sargan 

και Bhargava) τα επίπεδα των σειρών παρουσιάζονται χωρίς σταθερότητα. Η 

διαπίστωση αυτή επικυρώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό απο τους ελέγχους των 

Dickey και Fuller. Ο έλεγχος επαυξήθηκε με χρονικές υστερήσεις μόνο στις 

σειρές που εμφάνισαν αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα σύμφωνα με την 

στατιστική LM. Αξιοσημείωτο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός οτι στη σειρά του 

εισοδήματος (LGDP) απαιτήθηκαν πέντε χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης 

μεταβλητής για να προκύψουν κατάλοιπα λευκού θορύβου . Ωστόσο η ετήσια 

βάση των δεδομένων παρακίνησε και στην αποδοχή (σύμφωνα με το LM) και 

του ελέγχου δίχως υστέρηση. Τα συμπεράσματα ήταν ίδια. Δηλαδή οτι η σειρά 

δεν είναι σταθερή και οτι η διαδικασία δημιουργίας της (d.g.p.) εκφράζεται απο 

την παρουσία προσδιοριστικής και στοχαστικής τάσης (βλ. Φ3) και απο τυχαίο 
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βηματισμό (βλ. t-ratio σταθεράς, και Τμ). Η μεταβλητή του εισοδήματος αποτελεί 

εξαίρεση καθώς οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν εμφανίζουν προσδιοριστική τάση 

στις σειρές τους. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι οτι σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των στατιστικών ελέγχων δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και 

συνεπώς τα επίπεδα των σειρών περιέχουν μοναδιαίες ρίζες . Εξαίρεση 

αποτελούν οι μεταβλητές της ζήτησης για τις οποίες θα γίνει αναφορά στο 

τέλος της ενότητας . Συνεπώς όλες οι άλλες μεταβλητές εισάγονται στο 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για να ελεγθούν εάν οι σειρές είναι 1 ( 1 ) . 

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα η διαφορά των σειρών 

(παράρτημα Β ) εμφανίζει τις μεταβλητές σταθερές. Με εξαίρεση την μεταβλητή 

της τιμής του Δ.Τ.Κ. (LGRCPI) οι υπόλοιπες διαφορές είναι 1 ( 0 ) . Όλες οι 

απόλυτες τιμές των κριτιρίων του t είναι μεγαλύτερες απο τις κριτικές τιμές 

του MacKinnon και των Dickey -Fuller. Oi εκτιμήσεις των έλεγχων Φ3 

υποδηλώνουν την κυριαρχία της προσδιοριστικής τάσης πάνω στη στοχαστική 

μέσα στην διαδικασία της δημιουργίας των παρατηρήσεων (d.g.p). Ο 

βηματισμός. είναι παρών πιθανόν στην μεταβλητή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Αναφορικά με την τελευταία αναφερθείσα μεταβλητή , η μικρή τιμή 

που λαμβάνει η στατιστική του DW σε συνδυασμό με το κορελόγραμμα και 

την διαγραμματική απεικόνιση της δημιούργησε ενδοιασμούς για την 

εγκυρότητα των ελέγχων. 

Στο διάγραμμα της σειράς της ισοτιμίας έγινε ορατή η αλλαγή της τόσο στο 

επίπεδο της όσο και στη τάση της στις αρχές της δεκαετίας του '80 και 

συγκεκριμένα το έτος 1983 .Η χρονιά αυτή συμπίμτει με την πρώτη μεγάλη 

διολίσθηση της δραχμής η οποία σε συνδυασμό με την δεύτερη του 1985 και 

την ισχυροποίηση της λιρέττας (1985-1990) δημιούργησε την ανοδική τάση της 

σειράς. Βάσει αυτών των στοιχείων επαναλήφθηκε ο έλεγχος στασιμότητας με 

το τρίτο innovations! μοντέλο του Perron. Τα αποτελέσματα της πρώτης 

εξίσωσης (1) που αφορούν το επίπεδο της σειράς υποδεικνύουν την ύπαρξη 

αστάθειας καθώς γιά λ=0,6 η κριτική τιμή στο πίνακα VLB είναι -4,24. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της δεύτερης εξίσωσης είναι εύλογο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

' Ε λ ε γ χ ο ς Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς τ ω ν Σειρών. 

Επίπεδα 

LARR 

LREG 

LGDP 

LCPEX 

LGRCPI 

LEXRX 

LCS 

DW 

0,080 

0,086 

0,020 

0,329 

0,026 

0.031 

0,190 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-2,1396 

-2,1083 

-3,9636 

-1,7893 

-3,8890 

3,1336 

-2,1853 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-1,9364 

-2,1374 

-1,0533 

-1,0262 

-3,4927 

-3,0213 

-1,5749 

ADF 

ΧΟΡΕ ΤΑΣΗ 

-3,9828 5 

-2.41723 

-0,1228 Τ 

1,6985 3 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-1,6042 s 

-2,25923 

-2,59601 

-2,5224 3 

Φ3 

3,6046 

3,9251 

7,7344 

3,2199 

3,5654 

3,1819 

2,0961 

*ζ 

5,9244 

2,2564 

3,6028 

2,2849 

· ι # 
64,6940 

44,7210 

9,1264 

3,0883 

4,1166 

3,2199 

194,40 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5%) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), με τάση (-3,5426) 
ADF1 χωρίς τάση (-2,9499), με τάση (-3,5468) 
ADF2Xü>piV; τάση (-2,9528), μετάση (-3,5514) 
ΑϋΡ3χωρίς τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ΑΟΡ4χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεν. Δειγμ. 
25 
50 

-3,60 

-3,50 

Τμ 

-3,00 
-2,93 

τ 
-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ALARR 

ALREG 

ALGDP 

ALCPEX 

ALGRCPI 

IO (A) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

1,99 

2,01 

1,59 

1,85 

1,14 

1,16 

2,30 

DF 

ΧΏΡΕ ΤΑΣΗ 

-7,0173 

-6,1867 

-4,7847 

-5,2251 

-1,9013 

-3,5506 

-4,6516 

ME ΤΑΣΗ 

-7,1160 

-6,6556 

-6,3943 

-5,5392 

-1,7104 

-3,7144 

-4,9278 

AOF 

ΧΏΡΕ ΤΑΣΗ 

-3,3112* 

-3.40742 

-1.58004 

-2.12081 

-5,017s1 

ME ΤΑΣΗ 

-3,9198* 

-3,9418* 

-3,9132* 

-1.97151 

-4,69 ' 

Φ» 

8,0838 

8,1824 

7,8500 

15,4260 

2,5491 

13,2185 

7,0375 

12,3721 

Φ2 

5,6485 

5,7059 

5,3958 

1,7470 

8,8420 

*Λ(Ό 

5,8332 

6,1489 

1,4089 

-0,00297 

2,6125 

12,6308 

2,4817 

-2,0104 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.): Κριτικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ): 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF1 χωρίς τάση, (-2,9528) μετάση (-3,5514) 
ΑΟΡ2χωρίς τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ADF3χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615 
APF"χωρίς τππη (?,36?7) ιίΕΤΠοη (-3,5671(> 

Παρατηρήσεις Φ3 
34 7,0564 
33 7,0768 

32 7,0972 
31 7 117R 

<*>2 
5,4820 
5,5040 
5,5260 
*<Uflf> 

Φ ι 
5,0648 
5,0777 
5,0904 

., ,5,103? 

Σημείωση: Οι τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής (byinterpolation) 
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Μοντ. 10(C) LEXRX 

ALEXRX = 0,54+0,0003t+0,21 DUt-0,047D(TB)t-0,0054DTt-0,129LEXRXt.i (1) 

(-0,95) (0,16) (4,49) (-0,70) (-0,39) (-0,96) 

Μοντ. 10(C) ALEXRX 

MLEXRX= -0,008-0,00071 + 0,21 DU t - 0,02 D(TB)t -0,044DTt - 1,11AEXRX M (2) 

(-0,29) (2,11) (3,73) (-0,61) (-3,37) (-5,86) 

η σειρά που εκφράζει την συναλλαγματική ισοτιμία να χαρακτηρισθεί 1 ( 1 ) . Ας 

σημειωθεί οτι τα κατάλοιπα και στις δύο εξισώσεις παρουσιάζουν λευκό 

θόρυβο. 

Τέλος θα πρέπει να γίνει αναφορά στις δύο μεταβλητές της ζήτησης. Οι σειρές 

τυγχάνει να επίπτουν σε μία αρκετά ιδιάζουσα περίπτωση όπου δέχονται 

ισχυρές ισοδύναμες δονήσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους ώστε τ α 

μοντέλα του Perron να μην είναι σε θέση να απομονώσουν και να διαχωρίσουν 

τις επιδράσεις τους. Η πρώτη περίοδος αφορά το έτος 1967 και η δεύτερη το 

1974.Αρχικά οι έλεγχοι του DVV στα επίπεδα δείχνουν οτι οι σειρές 

παρουσιάζουν αστάθεια. Επιπλέον το διάγραμμα αυτοσυσχέτισης της σειράς 

έρχεται να επιβεβαίωση αυτή την άποψη. Ωστόσο οι έλεγχοι Dickey-Fuller 

δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Διεξοδικός έλεγχος με όλα τα μοντέλα 

του Perron, αντίστοιχα και για τ α δύο έ τ η , δεν επέφεραν αποτελέσματα που να 

συμπίμπτουν με τις υποδείξεις του DW και του κορελογγράματος. Επιπλέον το 

διάγραμμα των επανακυλινδρυζόμενων εκτιμήσεων του συντελεστή Φ που 

έδωσε ηεξίσωσηΔίΒΕΟ(ΔΙ_ΑΒΒ)=α + ß t +0LREG t - i + ε { φανέρωσε οτι ο εν 

λόγω συντελεστής παρουσιάζει έντονη αστάθεια στα δύο προαναφερόμενα έτη. 

Με την πεποίθηση οτι η μεταβλητές των αφίξεων , παρουσιάζουν παρόμοια 

διαδικασία δημιουργίας των παρατηρήσεων με τις υπόλοιπες χώρες , και σε 

συνδυασμό με τις υποδείξεις των παραδοσιακών ελέγχων όπως και με την 

παρούσα αδυναμία των μοντέλων του Perron να συλλάβουν ταυτόχρονα δύο 

ισοβαρείς δομικές αλλαγές ( επίσης έλλειψη στατιστικών πινάκων) , τότε είναι 
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δυνατόν να συναχθεί η άποψη οτι η εν λόγω μεταβλητή θα μπορούσε να 

θεωρηθεί 1 ( 1 ) . 

Επομένως με την παραπάνω άποψη σε ισχύ . συνάγεται το συμπέρασμα 

οτι οι πρώτες διαφορές σειρές των μεταβλητών παρουσιάζουν στασιμότητα και 

είναι πολύ πιθανό να υπάρχει σχέση ισορροπίας μεταξύ τους. 

Μακροχρόνια & Βραχυχρόνια Σχέση Ισορροπίας. 

Όπως και στις προηγούμενες χώρες η προσπάθεια ανεύρεσης της 

μακροχρόνιας σχέσης περιέλαβε όλες τις υποψήφιες μεταβλητές. Στο πλαίσιο 

αριστοποίησης των αποτελεσμάτων υιοθετήθηκε ο συνδυασμός των 

διανυσμάτων που εκπροσωπούν τις σειρές LREG , LGDP ,ΙΧΡΕΧ , LEXRX , LCS . 

Ωστόσο στο πλαίσιο επιλογής της μακροχρόνιας σχέσης η παρουσία 

λανθασμένου (θετικού) πρόσημου που έλαβε η μεταβλητή της τιμής κατά την 

εκτίμηση οδήγησε στην απόρριψη της. Η εφαρμογή της μεθόδου του Johansen 

επέφερε την παρακάτω εξίσωση συνολοκλήρωσης (cointegrating equation) : 

LREG=2,0797 LGDP + 0,38747 LEXRX -0.75735LCS 

'Οπως φαίνεται απο την μακροχρόνια σχέση οι μεταβλητές έχουν τα σωστά 

πρόσημα. Η μεταβλητή του εισοδήματος εμφανίζεται να φέρει το μεγαλύτερο 

βάρος σ ' αυτή την μακροχρόνια σχέση. Ιδιαίτερα σημαντικές εμφανίζονται 

επίσης οι μεταβλητές του ανταγωνισμού και της τιμής ενώ μικρότερης 

σημασίας παρουσιάζεται η συναλλαγματική ισοτιμία η οποία με την απουσία της 

μεταβλητής LCPEX (σχετικές τιμές ) εκπροσωπεί αποκλειστκά την τιμή του 

τουρισμού. 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τους σχετικούς ελέγχους που συνέβαλαν στη 

ανεύρεση της παραπάνω σχέσης. 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν με την εισαγωγή μίας χρονικής υστέρησης 

καθώς θεωρήθηκε αρκετή να δώση κατάλοιπα λευκού θορύβου. Η ιδιαιτερότητα 

όμως που παρουσιάζεται στο εσωτερικό της διαδικασίας ανεύρευσης των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων είναι η εισαγωγή προσδιοριστικών 

συνιστωσών που είναι Ι (0) . Συγκεκριμένα πραγματοποιείται εισαγωγή 
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ψευδομεταβλητών που αποροφούν τα γεγονότα του 1967 τις συνθήκες του 

1974 και την κατάσταση που δημιούργησε (1991) η εμφύλια σύρραξη στην Π. 

Γιουγκοσλαβία. Επιπλέον εισήχθηκε και η μεταβλητή του 1980 που αντανακλά 

την ύφεση που επέφερε η δεύτερη ενεργειακή κρίση . Οι λόγοι που των 

ιδιοτιμών οδήγησαν & αυτή την εισδοχή ξεκινούν αρχικά απο την βελτίωση των 

Πίνακας 42 

Ελεγχος για συνολοκληρωμένο διανύσματα 

(Α) 

Ho 

r = 0 

r< = 1 

r<=2 

r<=3 

Μεταβλητές (11) : LREG LGDP LEXRX LCS & 

Ιδιοτιμές: 

" m a x " m a x 

(0,95) 
32,16 27,07 

23,91 20,97 

"4,18 14,07 

0,039 3,76 

0,94331 0,75686 0,53320 

" m a x «Τ 

(0,90) 
24,73 60,28 

18,60 28,17 

12,07 4,21 

2,69. 0,039 

D67 D74 D80 D91 

0,21598 0,014782 

JT 

(0,95) 
47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

(Β) Συνολοκληρωμένο Διάνυσμα. (Κανονικοποιημένοι Συντελεστές) 

LREG 

-1,0000 

LGDP 
2,0797 

LEXRX 

0,38747 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG 

0,05036 

LGDP 

-0,047135 

LEXRX 

- 0,005217 

LCS 

-0,75735 

LCS 

0,24467 

JT 

(0,90) 
43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

ελέγχων της μέγιστης ιδιοτιμής (λ m a x ) και του ίχνους (JT) καθώς και απο την 

σημαντική βελτίωση των ιδιοτιμών και των ρυθμισμένων συντελεστών 

(adjustment coefficients) της σχετικής διανυσματικής μήτρας (α) που συμβάλει 

στον υπολογισμό της μακροχρόνιας σχέσης μέσα στο διανυσματικό μοντέλο 

διορθωτικού σφάλματος. Ωστόσο η αποδοχή συνύπαρξης στο μοντέλο των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων σχέσεων με τις προαναφερόμενες 

προσδιοριοστικές μεταβλητές προϋποθέτει την εξωγένειά (weakly exogenous) 

τους και τον δίχως σημασία ρόλο τους στον μακροπρόθεσμο συνολοκληρωμένο 

237 



χώρο. Επιπλέον , και σύμφωνα με τον Reimers (1992)4 η εισαγωγή 

ψευδομεταβλητών σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος δείγματος έχει 

επιδράσεις στις κριτικές τιμές λ™·» και J T με αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να 

περιορίζουν τον ρόλο τους απλά σε υποδεικτικό. Ο ίδιος προτείνει ρυθμίσεις 

στους βαθμούς ελευθερίας που περιέχουν οι φόρμουλες των δύο στατιστικών 

κριτιρίων .Όμως , μεταγενέστεροι ερευνητές5 άσκησαν κριτική και 

διαφοροποίησαν την θέση τους στο τρόπο προσέγγισης επίλυσης του 

προβλήματος. 

Επανερχόμενοι στην εξέταση των αποτελεσμάτων είναι αρκετά ξεκάθαρο 

οτι υπάρχουν το πολύ δύο συνολοκληρωμένα διανύσματα. Επιλέχθηκε το πρώτο 

διότι βρίσκεται σε συμφωνία με τις υποδείξεις της θεωρίας όσο αφορά τα 

μεγέθη και τα πρόσημα τους .Επιπλέον η διαγραμματική απεικόνιση των 

καταλοίπων του πρώτου διανύσματος έδειξε στασιμότητα σε αντίθεση με το 

δεύτερο διάνυσμα. Η υψηλή τιμή της ιδιοτιμής (0,60) υποδηλώνει την έντονη 

σχέση ισορροπίας. Όσο αφορά του συντελεστές ρυθμίσεις , το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην μεταβλητή του ανταγωνισμού. Αν και θεωρητικά είναι δύσκαμτη 

ωστόσο λαμβάνει την μεγαλύτερη απόλυτη τιμή υποδηλώνοντας την 

μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ρύθμιση προς την ισορροπία. Αυτή η 

διαφοροποίηση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων 

τουριστικών προελεύσεων θα πρέπει να αναζητηθεί στη μικρή απόσταση της 

Ιταλίας απο την Ελλάδα και απο τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες γεγονός 

που επηρεάζει το βάρος επιρροής της εν λόγω μεταβλητής. 

Απο την εξίσωση συνολοκλήρωσης προκύπτει ο όρος διορθωτικού 

σφάλματος , απαραίτητο στοιχείο για την διαμόρφωση της βραχυχρόνιας 

δομής του μοντέλου. 

* Reimers, Η. Ε., Comparisons of tests for multivariate cointegration , Statistical Papers 1992 ,V. 33 
pp. 335-59. 

OR. I. D. Harris (1995) στο βιβλίο του "Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling" 
αναφέρεται στους εν λόγω ερευνητές στη σελ. 88. (βλ. επίσης βιβλιογραφία). 
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Βραχυχρόνια Σχέση. 

Ακολουθώντας την μέθοδο του Hendry (general to specific) εκτιμήθηκε 

το μοντέλο που παρουσιάζεται στον πίνακα ( 43) . Η μορφή του μοντέλου ως 

προς τις μεταβλητές διαφέρει αρκετά απο αυτήν της Βρετανίας και Γερμανίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ (43) 

Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηση της Ιταλίας 

ALREGt = 2,24CON +1,07ALGDPM + 0,73ALEXRt -0,81ALEXRt., - 0,82ALCS- 0,44ECTt.} 

(3,83) (1,70) (2,21) (-2,62) (1,62) (3,65) 

- 0,31 D67-0,77D74-0,46D80-0,40D91 
(-2,60) (-6,24) (-3,85) (-3,36) 

R 2 =0,84 , adj-R 2 =0,78 , Sum Squared Resid=0,293, Stand. Error of Regr=0,0977 , 
F(11,21) = 14,01 DW=1,96 

Χαρακτηριστικό σημείο αποτελεί η απουσία της μεταβλητής της σχετικής τιμής 

η οποία εμφανίσθηκε στατιστικά σημαντική σε 5% επ. σημ. αλλά δεν εισήχθηκε 

καθώς επέφερε σημαντικές αλλοιώσεις στα μεγέθη και στους στατιστικούς 

ελέγχους. Επίσης οι σχετικοί έλεγχοι F (απόρριψης μεταβλητών) κατά την 

διαδικασία general to specific οδήγησαν στο παραπάνω μοντέλο. Σημείο 

παρατήρησης, επίσης συνιστά η μεταβλητή του εισοδήματος και συγκεκριμένα ο 

χαμηλός συντελεστής ενισχύοντας κατά αυτό το τρόπο την άποψη του ρόλου 

που έχει η μικρή απόσταση των δύο χωρών στις επιρροές του εισοδήματος 

επάνω στη ζήτηση.Σημείο αναφοράς για την μεταβλητή του εισοδήματος είναι 

η χρονική υστέρηση ενός έτους που δέχεται η μεταβλητή ώστε να είνα 

στατιστικά σημαντική σε κριτική τιμή 90%. Ενδεχομένως η ζήτηση απο την Ιταλία 

να χρηματοδοτείται απο τις τρέχουσες αποταμιεύσεις καθώς οι μεταβολές του 

εισοδήματος του τρέχοντος έτους σε καμμία περίπτωση δεν εμφανίσθηκε 

στατιστικά σημαντική. Σημαντική για την ζήτηση είναι και οι μεταβολές της 

σχετικής ισοτιμίας στις δύο προηγούμενες περιόδους. Οι συντελεστές 

υποδηλώνουν το βάρος που φέρουν στην απόφαση των Ιταλών να ταξιδέψουν 

στη γειτονική τους χώρα. Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ανταγωνισμός 

του οποίου η επιρροή είναι παρόμοια με αυτή της ισοτιμίας. Οι 

ψευδομεταβλητές που εισάγονται στην εξίσωση αφορούν τα προαναφερθέντα 
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γεγονότα Σημαντικότερη ψευδομεταβλητή εμφανίζεται αυτή του 1974 με 

υπερδιπλάσιες επιδράσεις στη ζήτηση απο οτι εκείνη του 1967.Το 

σπουδαιότερο ίσως απο όλα τα στοιχεία είναι η στατιστική σημαντικότητα του 

όρου που με τον αρνητικό εκτιμητή δείχνει την έντονη ισχύ της σχέσης 

ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών και της 

ζήτησης, Η τιμή του συντελεστή (44%) φανερώνει την μέση ταχύτητα με την 

οποία η ζήτηση ρυθμίζεται στις μεταβολές των συνθηκών ισορροπίας. Τέλος 

όλες οι μεταβλητές συνοδεύονται απο τα σωστά πρόσημα. 

Η υψηλή τιμή (84%) του συντελεστή συσχέτισης προβάλει θετική εικόνα 

για την ικανότητα προσαρμογής του μοντέλου. Παράλληλα η στατιστική F σε 

συνδυασμό με τις ψηλές τιμές του κριτιρίου t προβάλουν με την σειρά τους 

την ισχυρή συμβολή των μεταβλητών στην επεξήγηση των μεταβολών της 

ζήτησης. 

Τα αποτελέσματα που έδωσε ο στατιστικός έλεγχος των καταλοίπων φαίνεται 

να προσδίδουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για την ικανότητα του μοντέλου, 

Όλες οι τιμές που εκτιμήθηκαν βρίσκονται χαμηλότερα απο εκείνες των 

στατιστικών πινάκων .Ας σημειωθεί οτι το μοντέλο παρουσιάζει οριακά 

προβλήματα στον έλεγχο του RESET (μορφή συνάρτησης του μοντέλου) σε 5% 

επ. σημ. αλλά όχι σε επίπεδο 10%. Η αιτία βρίσκεται στην παρουσία της 

ψευδομεταβλητής του 1967 η οποία όμως διατηρήθηκε στο μοντέλο εφόσον 

βελτίωνε την στατιστική κατά τα άλλα εμφάνιση του μοντέλου. 

Πίνακας (44) Διαγνωστικός 'Ελεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα Καταλ. 

Ετεροσκ. 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατισιτκή του 

Χ2 

0,072327 

5,7598 

0,28221 

0,11742 

Κριτικές 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 
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Έχοντας δημιουργήσει το "πρόσφορο" έδαφος η μελέτη, μπορεί να ηγηθεί της 

έρευνας για την σταθερότητα του μοντέλου και για την ικανότητα του να εξάγει 

προβλέψεις εκτός βεληνεκούς του χρονικού ορίζοντα που ορίζεται απο το 

δείγμα. 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

'Ελεγχος Στασιμότητας των Σειρών 

Η τουριστική ζήτηση προερχόμενη απο τις Η.Π.Α έχει θεωρηθεί απο 

πολλούς ως μία ένδειξη για την ποιοτική στάθμη των τουριστικών αγαθών και 

υπηρεσιών που προσφέρει η Ελλάδα. Θα πρέπει ωστόσο στον όρο ποιότητα 

να ενσωματώνεται και το κλίμα αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στους 

υποψήφιους Αμερικάνους τουρίστες απο την ύπαρξη ασφάλειας και 

σταθερότητα στην περιοχή. 

Πριν γίνει αναφορά στην ανάλυση συνολοκλήρωσης θα πρέπει ίσως να 

αναφερθεί οτι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες η σειρά που εκφράζει την 

ζήτηση δεν διακρίνεται απο μία σχεδόν αδειάλειπτη ανοδική τάση αλλά απο 

μία καμπυλοειδή τροχιά η οποία συναντάται στον κύκλο ζωής του προϊόντος η 

και ακόμη στους επειχηρεισιακούς κύκλους. Επίσης παρατηρείται οτι κάθε 

πέντε χρόνια περίπου δημιουργείται κάμψη στην ζήτηση η οποία προέρχεται 

απο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, απο ανάλογα γεγονότα και καταστάσεις, η 

ένα συνδυασμό αυτών των δύο , που τελικά συμβάλλουν στην δημιουργία 

κλίματος αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τους τουρίστες. 

Η αρχική αντίληψη που υπήρχε ήταν οτι ο δείκτης που αντιπροσωπεύει την 

κοινωνική και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί σημαντικός 

στην ερμηνεία των μεταβολών της ζήτησης. Ωστόσο η εισαγωγή της στο 

μοντέλο δεν θεωρήθηκε αναγκαία για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω. 

Για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισοροπίας οι μεταβλητές θα 

πρέπει ν α εκφράζονται απο σειρές που έχουν μοναδιαίες ρίζες. Κατά τον 

έλεγχο σταθερότητας των σειρών (επίπεδα) η τιμή που λαμβάνει η στατιστική 

του D.W είναι πολύ χαμηλότερη απο την κριτική τιμή 0,63. Στις διαφορές των 
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Πίνακας (45) 

'Ελεγχος Σταθερότητας των Σειρών. 

Επίπεδα 

LARR 

LRB3 

LGDP 

LCPEX 

LGRCPI 

LEXRX 

LCS 

DW 

0,28 

0,33 

0,041 

0,024 

0,026 

0.031 

0,36 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-2,7194 

-2,4992 

-1,7892 

0,54975 

-3,8890 

1,4320 

-2,2639 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-2,2117 

-2,2004 

-1,5228 

-2,1750 

-3,4927 

-1,7502 

-2,4269 

A0F 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-2,1151 J 

-1,69133 

0,107561 

-0,1228 1 

-0,19047 ' 

-2,3488 1 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

1,7045 3 

-1.68323 

-2.97581 

-2,596ο1 

-2,0901 ' 

-2,7412 1 

<*> 

3,7968 

3,7538 

2,1476 

4,7200 

3,5654 

2,5042 

3,3002 

Φ* 

2,6851 

2,5451 

5,5064 

3,6028 

2,4760 

2,4132 

•Λ® 

2,4532 

1,4870 

2,6646 

2,7895 

4,1166 

1,0907 

2,8516 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5%σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5%) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), με τάση (-3,5426) 
ADF1 χωρίς τάση (-2,9499), με τάση (-3,5468) 
ΑϋΡ2χωρίς τάση (-2,9528), με τάση (-3,5514) 
ΑΟΡ3χωρίς τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
Α0Ρ4χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεγ· Δειγμ. 
25 
50 

T t 

-3,60 
-3,50 

Τμ 
-3,00 
-2,93 

τ 
-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ALARR 

ALREG 

ALGDP 

ALCPEX 

ALGRCPI 

IO (A) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

2,27 

2,31 

1,45 

1,35 

1,14 

1,16 

1,04 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-6,6271 

-6,6406 

-4,7235 

-3,9872 

-1,9013 

-2,7926 

-5,3834 

ME ΤΑΣΗ 

-7,0419 

-7,0488 

-6,3943 

-4,0095 

-1,7104 

-2,8022 

-5,4136 

ADF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-4,3310 z 

-4,350e2 

-3,5672 2 

-2,120e1 

-5,0173' 

-2,30651 

-4,1477' 

ME ΤΑΣΗ 

-5,0315 2 

-5,0512 2 

-4,39652 

-1,9715' 

-4,69' 

-2,25111 

-4,2569 ' 

* 3 

12,7002 

12,7941 

9,8814 

8,0497 

2,5491 

13,2185 

9,1366 

<th 

8,5107 

8,5735 

6,6538 

1,7470 

8,8420 

4,2932 

•i(t) 

9,4375 

9,5230 

6,4488 

-0,22379 

2,6125 

12,6308 

2,9607 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.): Κριτικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ): 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF χωρίς τάση, (-2,9528) μετάση (-3,5514) 
ADF2χωρίς τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562] 
ΑΟΡ3χωρίςτάση (-2,9591), μετάση (-3,5615 
ADF * χωρίς τππη (?,9fi?7) μρ.τπηη (-3,5n7l|) 

Παρατηρήσεις 
34 
33 
32 
31 

* 3 

7,0564 
7,0768 
7,0972 
7,1176 ., 

Φ 2 

5,4820 
5,5040 
5,5260 
5,5480 

Φι 
5,0648 
5,0777 
5,0904 

sm.-v 

Σημείωση : OH τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής ( by interpolation) 
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μεταβλητών , ο ίδιος έλεγχος υποδεικνύει οτι πολύ πιθανόν οι σειρές που 

προκύπτουν να είναι σταθερές. Επομένως βάσει του ελέγχου του Sargan και 

Bhargava η μηδενική υπόθεση οτι οι μεταβλητές είναι Ι (1) γίνεται 

αποδεκτή. 

Το παραπάνω συμπέρασμα ισχυροποιείται απο τους ελέγχους των Dickey-Fuller. 

Ο έλεγχος αυτός προϋποθέτει την ύπαρξη τυχαίου βηματισμού των 

καταλοίπων. Στην περίπτωση παρουσίας αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιείται ο 

επαυξημένος αντίστοιχος έλεγχος.Σε όλους σχεδόν τους ελέγχους, σύμφωνα με 

την στατιστική του LM , χρειάσθηκε η χρονική υστέρηση της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Εξαίρεση αποτελεί το εισόδημα για τα επίπεδα των σειρών και η 

τιμή ( LCPEX) στη διαφορά της. Στα επίπεδα των σειρών οι παραπάνω έλεγχοι 

παρουσιάζονται ασήμαντοι σε σύγκριση με τις τιμές του MacKinnon. Σε 

συνδυασμό με τις τιμές που λαμβάνει η Φ3 εύκολα συνάγεται η μή απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσις προτείνοντας την πιθανή ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στις 

μεταβλητές. Με τεκμήριο οτι τα επίπεδα των σειρών δεν είναι 1(0) χρειάζεται η 

εξέταση εάν είναι αρκετό η διαφορά των σειρών να παράγει σταθερές 

μεταβλητές. Σύμφωνα με τους σχετικούς ελέγχους φαίνεται οτι απαιτείται μόνο 

μία διαφορά για να επιτευχθεί σταθερότητα στις σειρές. Επιπρόσθετα, σ' όλες 

τις σειρές κυριαρχεί η προσδιοριστική τάση πάνω στη στοχαστική ενώ 

παράλληλα απορρίπτεται και η μηδενική υπόθεση της απουσίας βηματισμού. Η 

μοναδική εξαίρεση στο σύνολο των συμπερασμάτων αποτελεί η σειρά που 

εκφράζει την μεταβλητή της συνναλαγματικής ισοτιμίας.Η τιμή του κριτιρίου t , 

με μία χρονική υστέρηση στο μοντέλο, είναι -2,3065' λιγότερο αρνητική απο 

εκείνες που δίνει ο MacKinnon αλλά και ο Fuller. 

Το διάγραμμα των επανακυλινδριζόμενων εκτιμήσεων της συγκεκριμένης 

μεταβλητής φανέρωσε δομική αλλαγή στη σειρά το έτος 1980 τόσο στο 

επίπεδο (σταθερά) όσο και στη τάση. Ολα τα επίπεδα σειρών παρουσιάζουν 

ασήμαντες στατιστικές των DF και ADF. 
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Για να ελεγχθεί η πιθανή ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας uno τον όρο ύπαρξης 

αλλαγής στη δομή της σειράς, υιοθετήθηκε το τρίτο innovational μοντέλο του 

Perron. 

Μοντ. 10(C) LEXRX 

ALEXRX = 0,83+0,004t +0,27DUt -0,14D(TB)t +0,013DTt -0,28LEXRXM +0,23ALEXRXt.1 ( 1 ) 

(3,18) (1,65) (4,58) (-1,88) (1,32) (-3,25) (1,48) 

Μοντ. 10(C) ALEXRX 

MLEXRX= -0,012- 0,02t + 0,18 DU t -0,06D(TB)t -0,015DTt -0,83AEXRX M (2) 

(-0,31) (0,62) (3,04) (-0,70) (-2,73) (-4,74) 

Η παράμετρος λ , που εκφράζετε απο τον λόγο του συνόλου των 

παρατηρήσεων πρίν το έτος που συνέβη η αλλαγή με το γενικό σύνολο των 

παρατηρήσεων (21/36) .αντιστοιχεί σε κριτική τιμή (Perron,πίνακας V L B ) ίση 

με -4,24. Οι τιμές που δέχονται οι στατιστικές του t υποδεικνύουν οτι η 

μεταβλητή της συνναλαγματικής ισοτιμίας διακατέχεται απο μοναδιαία ρίζα. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω ελέγχους και τ α 

αποτελέσματα θα ήταν εύλογο να ειπωθεί οτι οι μεταβλητές περιέχουν 

μοναδιαίες ρίζες και συνεπώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για 

πιθανή ύπαρξη μακροχρόνιας ισσοροπίας μεταξύ αυτών και της ζήτησης. 

Μακροχρόνια & Βραχυχρόνια Σχέση Ισορροπίας. 

Οι μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν παρέμειναν οι ίδιες όπως και 

στα προηγούμενα μοντέλα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί οτι η 

αντικατάσταση της μεταβλητής της τιμής LCPEX απο την LGRCPI επέφερε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα Johansen , γεγονός το οποίο 

δεν παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες χώρες . Η διαφοροποίηση επεκτείνεται 

ακόμη και στο αριθμό συνολοκληρωμένων διανυσμάτων . Η εισαγωγή του δείκτη 

τιμών καταναλωτή (LGRCPI) στο μοντέλο (VECM) προκάλεσε την οριακή 

απόρριψη της μηδενικής για την ύπαρξης διανύσματος. Αντιθέτως η μεταβλητή 
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LCPEX φάνηκε να "δένη" το μοντέλο με δεδομένο τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν. Αυτή η διαφορά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες φανερώνει 

εν μέρει ότι τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη είναι που συμβάλουν στην 

ύπαρξη ισορροπίας καθώς η εν λόγω μεταβλητή προσαρμόζεται πληθωριστικά 

απο την ενσωμάτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Όπως στην περίπτωση της Γερμανίας χρησιμοποιήθηκαν και εδώ δύο 

χρονικές υστερήσεις στο μοντέλο VAR για τους γνωστούς λόγους (Gaussian 

σφάλματα). 

Το επίμαχο στοιχείο στην προσπάθεια διερεύνησης της μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας είναι η εισαγωγή της ψευδομεταβλητής του 1974 που συλλαμβάνει 

αφενός την πετρελαϊκή κρίση και αφετέρου τις επιπτώσεις απο την σύρραξη 

στη Κύπρο. Η ενσωμάτωση της στο διανυσματικό μοντέλο διορθωτικού 

σφάλματος μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην κατανομή των στατιστικών 

ελέγχων. Ο Reimer (1992) πρότεινε την διαμόρφωση της φόρμουλας λ™« με την 

αντικατάσταση του Τ με T-nk+ .Απο την άλλη μεριά οι Cheung και Lai (1993) 

προτείνουν την διόρθωση με τον παράγοντα T/(T-nk). Ωστόσο αυτού του είδους 

οι τρόποι προσαρμογής δεν εγκρίνονται ως οι πιό επιθυμητοί απο τους Doornik 

και Hendry (1994). Επιπλέον οι Cheung και Lai έδειξαν οτι η στατιστική λ ^ είναι 

περισσότερο ευάλωτη σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις απο ότι το ίχνος (JT) και 

επομένως θα ήταν προτιμότερο να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σ1 αυτό όταν 

γίνεται έλεγχος για τον αριθμό συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. Αξίζει επίσης 

να αναφερθεί οτι η ψευδομεταβλητή που αφορά τις επιδράσεις της δεύτερης 

ενεργειακής κρίσης δεν εισήχθηκε στην διαδικασία διότι οι γραφικές 

παραστάσεις τόσο των αφίξεων όσο και του συνολοκληρωμένου διανύσματος 

έδωσαν στοιχεία για την μακροπρόθεσμη επιρροή που μπορεί να έχει στη 

σχέση. Εκτός αυτού η εισαγωγή της επέφερε μεγάλες αλλαγές στα 

αποτελέσματα. 

Στον πίνακα (46) παρατέθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο 
την εφαρμογή της μεθόδου του Johansen. 

+ όπου Τ είναι το μέγεθος του δείγματος n είναι ο αριθμός των μεταβλητών στο μοντέλο και k 
συμβολίζει τον αριθμό χρονικής υστέρησης κατά την εκτίμηση του VECM. 
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Πίνακας 46 

Η.Π.Α. Ελεγχος για συνολοκληρωμένο διανύσματα VAR=2 

Μεταβλητές (II) : LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS & D74 

(Α) Ιδιοτιμές: 0,94331 0,75686 0,53320 0,21598 0,014782 

χ 

36,90 

22,96 

8,69 

6,46 

0,64 

"max «max 

(0,95) 
33,46 

27,07 

20,97 

14,07 

3,76 

JT 

(0,90) 
30,90 

24,73 

18,60 

12,07 

2,69 

JT 

75,67 

38,77 

15,81 

7,11 

0,64 

JT 

(0,95) 
68,52 

47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

(0,90) 
64,84 

43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

(Β) Συνολοκληρωμένο Διάνυσμα. (Κανονικοποιημένοι Συντελεστές) 

LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 

-1,0000 3,2016 -1,7189 0,034575 0,11460 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 

0,050816 -0,00672 -0,08867 0,016123 -0,031176 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων τόσο της μέγιστης ιδιοτιμής όσο και του 

ίχνους απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση για r=0 , ενώ δεν απορρίπτουν την 

μηδενική για r< = 1. Επομένως υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα που 

εκφράζει την μακροπρόθεσμη ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και των άλλων 

επεξηγηματικών μεταβλητών. 

Οι κανονικοποιημένοι συντελεστές του συνολοκληρωμένου διανύσματος 

αναδεικνύουν την μικρή θετική ως προς το πρόσημο επιρροή που δέχεται η 

ζήτηση απο τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και απο αυτές των 

τιμών των τεσσάρων ανταγωνιστών της Ελλάδος. Επιπλέον η μεγάλη τιμή που 

λαμβάνει το εισόδημα (LGDP) δείχνει την σπουδαιότητα που φέρει στον 

προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης σχέσης ισορροπίας. Η τιμή 3,2016 

φανερώνει οτι οι μεταβολές στην ζήτηση σε αναλογία με το εισόδημα 

αυξάνονται περισσότερο απο οτι μεταβάλεται το ίδιο το εισόδημα. Παρόλο που 

η Αμερικάνικη κοινωνία θεωρείται απο τις πιο εύπορες ο ρόλος της απόστασης 

εμφανίζεται και πάλι (βλ. Ιταλία) να φέρει ιδιαίτερο βάρος στην συμπεριφορά 

του τουριστικού προϊόντος ως αγαθό με υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα 
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(πολυτελείας) η με χαμηλή (Ιταλία) δηλαδή ως κανονικό αγαθό. Όσο αφορά 

την μεταβλητή της τιμής εμφανίζεται και αυτή ιδιαίτερα σημαντική με 

αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση. Ο κανονικοποιημένος συντελεστής ρύθμισης 

που τη συνοδεύει πληροφορεί για την ταχύτερη ρύθμιση της στην προκείμενη 

σχέση απο ότι για παράδειγμα η μεταβλητή του εισοδήματος. Για ακόμη μία 

φορά αποκαλύπτεται η δυσκαμψία της μεταβλητής του εισοδήματος σε σχέση 

με τις υπόλοιπες μεταβλητές.Επιπλέον η μεγάλη ιδιοτιμή (0,94) δείχνει την 

έντονη σχέση ισορροπίας που υπάρχη. 

Η αποκαλυφθείσα σχέση μακροχρόνιας ισσοροπίας εκτός των άλλων 

παρέχει και τον όρο διορθωτικού σφάλματος . Κατά την εισαγωγή του στη 

βραχυχρόνια σχέση αποτελεί και δείκτη ένδειξης για την σύγκλιση των 

μεταβλητών στην ισορροπία. 

'Οπως και στα προηγούμενα μοντέλα , υιοθετήθηκε η μέθοδος του 

Hendry (generai to specific) για την ανεύρεση της βραχυχρόνιας σχέσης. Η 

συγκεκριμένη (specific) σχέση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Είναι εμφανές οτι οι μεταβλητές της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του 

ανταγωνισμού απουσιάζουν απο το μοντέλο. Οι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι δεν 

ανέδειξαν την σημαντικότητας τους στην ερμηνεία των μεταβολών της ζήτησης. 

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η μεταβλητή της τιμής και συγκεκριμένα οι 

μεταβολές της κατά τις δύο προηγούμενες περιόδους. Η μεταβολή της στην 

τρέχουσα περίοδο δεν εμφανίζεται σημαντική για λόγους που θα εξηγηθούν 

Πίνακας (47) 
Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηστ] των Η.Π.Α. 

ALREGt = con+I^ALGDP-O.eTALCPEXt^+O.SSALCPEXt.î-O^OALREGt.r 0,09βΔΕ<Π\.·, 
(2,36) (1,12) (-2,22) (2,33) (-1,96) (-2,18) 

- 0.40D74 - 0.57D80 - 0.86D86 
(-2,42) (-4,58) (-4,47) 

R2=0,80 ,adj-R2=0,74 , Sum Squared Resid=Q,52, Stand. Error of Regr=0,14, F(11,21) = 12,26 
DW=2,10 ,AIC=-3,5974 

παρακάτω.. Επίσης η τιμή που δέχεται το κριτίριο t για την μεταβλητή του 

εισοδήματος δεν αναδεικνύει τον υποτιθέμενο ρόλο του εισοδήματος στην 
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τουριστική ζήτηση. Ωστόσο το ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο που στηρίζει την 

εν λόγω μεταβλητή προέτρεψε στην διατήρηση της στο μοντέλο. Οριακά 

σημαντική (ρ=0,05) εμφανίζεται και η μεταβλητή της εξαρτημένης μεταβλητής 

με μία χρονική υστέρηση. Οι μεταβολές της ζήτησης στη προηγούμενη περίοδο 

επηρεάζουν τις μεταβολές της επομένης. Μια τέτοια διαπίστωση προβάλει τον 

ρόλο που διαδραματίζει η γενική εικόνα (εντύπωση) που σχηματίζουν οι 

τουρίστες και τις επιπτώσεις στην ζήτηση της ερχόμενης περιόδου. Το 

σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ο αρνητικός και σημαντικός συντελεστής του 

ECT επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα της σχέσης ισορροπίας μεταξύ των 

μεταβλητών στην εξίσωση της συνολοκλήρωσης . Ο συντελεστής του 

υποδηλώνει οτι το όλο σύστημα διορθώνει την ανισορροπία της προηγούμενης 

περιόδου κατά 9,8% το έτος. 

Αναφορικά στις ψευδομεταβλητές παρατηρείται η απουσία εκείνης που 

απορροφά τα γεγονότα του 1967. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι οι επιδράσεις των 

διαφόρων γνωστών οικονομικών και πολιτικών γεγονότων που έδρασαν απότομα 

και ανασταλτικά στη ζήτηση τυγχάνει στην περίπτωση των Η.Π.Α να 

συλλαμβάνονται κατά ένα μεγάλο τμήμα τους απο τις οικονομικές μεταβλητές. 

Το πραξικόπημα του 1967 καθώς και οι δυσμενείς πολιτοοικονομικές συνθήκες 

του 1974 και του 1980 (1979) όπως επίσης και η έξαρση της τρομοκρατίας 

(οδηγίες Ρέηγκαν) στο μέσο της προηγούμενης δεκαετίας φαίνονται να 

απορροφούνται απο τις οικονομικές μεταβλητές του εισοδήματος και των 

σχετικών τιμών με την συναλλαγματική ισοτιμία.Πιο συγκεκριμένα προϊδεάζεται 

μία συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τα σχετικά γεγονότα. Οι λόγοι 

απόρριψης της μεταβλητής της τιμής δίχως χρονική υστέρηση (ALCPEX) και 

ταυτόχρονα η μικρή σημαντικότητα του εισοδήματος κείτονται στην εισαγωγή 

των ψευδομεταβλητών που υπάρχουν στο μοντέλο . Η εισαγωγή τους 

προτιμήθηκε με βάση τα στατιστικά κριτίριατου F (απόρριψης-πρόσθεσης) του 

t , του προσαρμοσμένου R2 και των διαγνωστικών ελέγχων των καταλοίπων. 

Επανερχόμενοι στην ψευδομεταβλητή του 1967(η και 1968) , η μεταβλητή σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες , δεν παρουσιάστηκε σημαντική στατιστικά και 

επομένως δεν περιήλθε στο μοντέλο. Επιπλέον οι ίδιοι λόγοι οδήγησαν και στην 
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απόρριψη απο το μοντέλο του δείκτη που εκφράζει την πολιτική και κοινωνική 

αστάθεια στην Ελλάδα. 

Με αυτά τα δεδομένα το μοντέλο φαίνεται να ικανοποιεί αρκετά και στα 

στατιστικά του αποτελέσματα με συντελεστή προσδιορισμού να μήν ξεπερνά το 

80%. 

Ο πίνακας (48) παρουσιάζει τους ελέγχους για τα κατάλοιπα της 

εξίσωσης μαζί με τον έλεγχο Ramsey-Reset που αφορά την συνατησιακή 

εξειδίκευση. 

Πίνακας (48) Διαγνωστικός 'Ελεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα Καταλ. 

Ετεροσκ. [(ARCH) (1)1 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατισιτκή του 

Χ2 

0,22325 

2,3584 

0,79853 

0,18905 

Κριτικές [ 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τα κατάλοιπα φαίνεται να ικανοποιούν 

για την στατιστική επάρκεια του μοντέλου καθώς οι τιμές που προκύπτουν απο 

τους σχετικούς ελέγχους είναι μικρότερες απο εκείνες των κριτικών τιμών τόσο 

σε 5% όσο και σε 1% επίπεδο σημαντικότητας. Τα θετικά συμπεράσματα 

κατευθύνουν προς τον έλεγχο για την σταθερότητα του μοντέλου και την 

ικανότητα πρόβλεψης προς το μέλλον. 

Γαλλία. 

Έλεγχος Στασιμότητας των Σειρών 

Η Γαλλία αποτελεί ακόμη μία σπουδαία τουριστική αγορά της οποίας η 

δυναμικότητα ως πηγή τουριστών είναι ισοδύναμη με εκείνη της Βρετανίας και 

της Γερμανίας . Ωστόσο ως τμηματικά μεσογειακή χώρα διαφοροπείται ως 

τουριστικός δότης έναντι των άλλων δύο μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών . Η 

Γαλλία επίσης παρουσιάζει και αρκετές ιδιαιτερότητες όσο αφορά τον τρόπο με 
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τον οποίο προσεγγίζουν οι Γάλλοι τις διακοπές τους (βλ. ενοτ. 3.3 Κυριότερες 

Τουριστικές Αγορές). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ της 

ζήτησης και των άλλων μεταβλητών είναι η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα 

επίπεδα των σειρών που εκφράζουν τις συγκεκριμένες μεταβλητές. Οι έλεγχοι 

οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι ,όπως και πριν, των Dickey-Fuller. Οι έλεγχοι 

για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για μοναδιαίες ρίζες 

πραγματοποιούνται με βάση τις κριτικές του Mackinnon (1990) αλλά και των 

Dickey-Fuller (1976). Στην περίπτωση μη απόρριψης της μηδενικής είναι 

απαραίτητο να ελεχγθεί η πιθανή παρουσία προσδιοριστικής τάσης και 

βηματισμού. 

Ο πίνακας (49) περιέχει τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο τις σχετικές 

παλινδρομήσεις . Ας σημειωθεί οτι όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις 

γίνεται αρχικά διαγραμματικός έλεγχος αυτοσυσχέτισης και εξάγεται ο 

σχετικός έλεγχος DW(Sargan και Bhargava,1983). 

Κοινό σημείο σύγκρισης στα επίπεδα των σειρών είναι η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης με αποτέλεσμα την υιοθέτηση του επαυξημένου ελέγχου 

Dickey-Fuller. Αρχικά η στατιστική DW και τα κορελλογράματα υποδεικνύουν οτι 

οι σειρές στα επίπεδα τους δεν παρουσιάζουν σταθερότητα τόσο στον μέσο 

όσο και στην διακύμανση τους. 

Με βάση τους παραπάνω ελέγχους γίνεται αποδεκτή η άποψη οτι οι σειρές 

των μεταβλητών μεταβάλλονται σε σταθερές με την πρώτη διαφορά στα 

επίπεδα τους. Επομένως είναι πολύ πιθανόν οι μεταβλητές να συσχετίζονται 

μακροχρόνια με την τουριστική ζήτηση. Αυτή η εκδοχή συνιστά ουσιαστικό 

κίνητρο για την εφαρμογή της μεθόδου του Johansen για την ανίχνευση 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων μέσα στον μοναδιαίο κύκλο των πραγματικών 

αριθμών (unit circle). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (49) 

Παράρτημα Α 

'Ελεγχος Σταθερότητας των Σειρών. 

Επίπεδα 

LARR 

LREG 

LGDP 

LCPEX 

LGRCPI 

LEXRX 

LCS 

D.W 

0,054 

0,061 

0,014 

0,016 

0,026 

0,018 

0,25 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-2,3827 

-2,3458 

-5.0707 

0,070129 

-3,8890 

2,9166 

-2,7991 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-3,0274 

-3,0692 

-1,4217 

-2,0683 

-3,4927 

-1,3313 

-1,9525 

ADF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΗ 

-2,2327 * 

-2.13452 

-3,1577 1 

-0,10617 1 

-0,1228 ' 

1,6940 1 

-2,7648 ' 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-1,4094* 

-1.39902 

-1.46461 

2,0751 ' 

-2,59601 

-1.48111 

-2,40261 

« 3 

2,9047 

2,6900 

4,9598 

2,1907 

3,5654 

1,5320 

3,8989 

Φ2 

5,2836 

4,8256 

5,8757 

5,3278 

3,6028 

5,9849 

3,9704 

Φι 

7,5391 

6,8503 

8,9409 

5,2380 

1,5435 

4,5173 

4,1075 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5%σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5%) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), με τάση (-3,5426) 
ADF χωρίς τάση (-2,9499), με τάση (-3,5468) 
ΑΟΡ2χωρίς τάση (-2,9528), μετάση (-3,5514) 
ADF3xtuprç τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ΑΩΡ4χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεγ. Δειγμ. 
25 

50 

ττ 

-3,60 

-3,50 

Τμ 

-3,00 
-2,93 

τ 
-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΛΙΑΦΟΡΕΣ 

ÄLARR 

ALREG 

ALGDP 

ALCPEX 

ALGRCPI 

IO (A) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

2,65 

2,41 

0,97 

1,87 

1,14 

1,21 

2,28 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-7,9911 

-8,0406 

-3,3804 

-5,3528 

-1,9013 

-3,8033 

-4,8139 

ME ΤΑΣΗ 

-8,3711 

-8,3596 

^ ,6004 

-5,2734 

-1,7104 

-5,0652 

-5,1693 

ADF 

ΧΩΡΕ ΤΑΣΗ 

-3,3014* 

-3,3576* 

-4,02121 

-2.12081 

-5.01731 

-2.74702 

-4.18361 

ME ΤΑΣΗ 

-4,2540 4 

-4,2293" 

-3.92781 

-1.97151 

•4,691 

-4,0235 2 

-4,69891 

03 

9,0490 

8,9435 

10,6224 

7,8216 

2,5491 

13,2185 

8,1559 

9,0082 

Φ2 

6,0834 

6,0059 

5,2166 

1,7470 

8,8420 

5,4560 

6,6243 

• 

Φ, 

5,5143 

5,6931 

7,5639 

8,0884 

2,6125 

12,6308 

3,7964 

4,7226 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.) : Κριτικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ) : 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF 'χωρίς τάση, (-2,9528) μετάση (-3,5514) 
ADF2xü>pic; τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ADF3 χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615 
Ar>F*vmpi'p:τππη (9 0697) μρ.τππη (-356711) 

Παρατηρήσεις 
34 
33 
32 
.31 

Φ3 
7,0564 
7,0768 
7,0972 
7.117R 

Φ 2 

5,4820 
5,5040 
5,5260 

5.54«0 

Φ ι 

5,0648 
5,0777 
5,0904 
fi 1039 

Σημείωση : Οι τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής ( by interpolation) 
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Μακροχρόνια & Βραχυχρόνια Σχέση Ισορροπίας. 

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Γαλλίας 

είναι πανομοιότυπη με τις προηγούμενες.Οι υποψήφιες μεταβλητές παραμένουν 

οι ίδιες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο VAR μία χρονική υστέρηση. Ο 

διεξοδικότερος έλεγχος ωστόσο , των καταλοίπων σε συνδυασμό με το κριτίριο 

του Akaike αλλά και με την διαγραμματική απεικόνιση των διανυσμάτων 

υπέδειξε οτι η διπλή χρονική υστέρηση στις μεταβλητές θεωρείται η 

καταλληλότερη. Τα αποτελέσματα της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen 

παραθέτονται στον πίνακα (59). Οι μέγιστες ιδιοτιμές και το ίχνος συνοδεύεται 

και απο τις κριτικές τιμές σε 5% και 10% επ. σημ. 

Τα αποτελέσματα στο σύνολο τους κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά. Οι 

σχετικά μεγάλη πρώτη ιδιοτιμή φανερώνει την ύπαρξη σχέσης ισορροπίας στις 

μεταβλητές. Ο αριθμός ανεξάρτητων γραμμικών στηλών -δηλ. η τάξη 

Πίνακας 50 

ΓΑΛΛΙΑ . Ελεγχος για συνολοκληρωμένα διανύσματα VAR=2 

Μεταβλητές (Ιί) : LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 

(Α) Ιδιοτιμές: 0,64742 0,47265 0,25241 0,20656 0,057481 

Anrax 

35,44 

21,75 

9,89 

7,86 

2,013 

Λ max 

(0,95) 
33,46 

27,07 

20,97 

14,07 

3,76 

" max 

(0,90) 
30,90 

24,73 

18,60 

12,07 

2,69 

JT 

76,97 

41,53 

19,77 

9,88 

2,013 

JT 

(0,95) 
68,52 

47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

JT 

(0,90) 
64,84 

43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

(Β) Συνολοκληρωμένο Διάνυσμα. (Κανονικρποιημένοι Συντελεστές) 

LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 

-1,0000 0,62953 -4,5336 0,3037 -0,4677 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 

-0,080488 0,0094178 0,19853 -0,22526 0,12948 
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συνολοκλήρωσης - στην μακροχρόνια μήτρα Π ελέχγεται απο την στατιστική 

της μέγιστης ιδιοτιμής Am« και το ίχνος JT . Το σχετικό στατιστικό κριτήριο 

(log-likelihood ratio) που αφορά την μέγιστη ιδιοτιμή απορρίπτει την μηδενική 

για r=0 και απορρίπτει σε 90% κριτικής τιμής την μηδενική οτι υπάρχει μία 

συνολοκληρωμένη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές έναντι της ενναλακτικής οτι 

υπάρχουν δύο. Η στατιστική του ίχνους , ωστόσο, δίχως να επιβεβαιώνη την 

ύπαρξη δύο συνολοκληρωμένων σχέσεων στις μεταβλητές δείχνει οτι η 

πιθανότητα να υπάρχει και δεύτερο συνολοκληρωμένο διάνυσμα δεν είναι μικρή 

καθώς η τιμή 41,53 που λαμβάνει δεν απέχει απο την κριτική τιμή των 90%. 

Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη το μέγεθος της δεύτερης ιδιοτιμής (0,47265) η 

οποία δεν θεωρείται μ^ρή τότε η παραπάνω άποψη βρίσκει ακόμη μεγλύτερα 

ερείσματα. Ωστόσο ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις των τιμών δηλαδή παρουσία 

ενός συνολοκληρωμένου διανύσματος.Το συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

παρουσιάζεται στο παράρτημα Β. Τα πρόσημα των κανονοικοποιημένων 

συντελεστών ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή ταυτίζονται με τις υποδείξεις 

της σχετικής θεωρίας. Εντύπωση προκαλεί το μικρό μέγεθος του συντελεστή 

της μεταβλητής του εισοδήματος και το μεγάλο για την μεταβλητή της σχετικής 

τιμής. Το εισόδημα, δεν εμφανίζεται τουλάχιστον μακροχρόνια να φέρει μεγάλο 

βάρος στην ερμηνεία της ζήτησης, ενώ αντίθετα η τιμή (LCPEX) φαίνεται να 

είναι ο σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας. Ο μεγάλος κανονοικοποιημένος 

συντελεστής (-4,53) φανερώνει τις έντονες επιρροές που δέχεται η ζήτηση απο 

τις μεταβολές των πραγματικών τιμών μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Το μικρό 

μέγεθος του εισοδήματος δείχνει οτι ο τουρισμός στην Ελλάδα για τον Γάλλο 

τουρίστα θεωρείται ως κανονικό προϊόν παρά ως προϊόν πολυτελείας.Δηλαδή 

μεταβολές στο κατακεφαλή πραγματικό εισόδημα δεν θα επιφέρουν 

μεγαλύτερες μεταβολές στη ζήτηση για τουρισμό στην Ελλάδα. Οι 

κανονικοποιημένοι συντελεστές παρουσιάζονται στο παράρτημα Β του πίνακα. 

Είναι εμφανές οτι μεγαλύτερο βάρος στη σχέση ισορροπίας φέρει το 

εισόδημα. Σχεδόν εξίσου σημαντική αποδεικνύεται στην περίπτωση της Γαλλίας 

και η μεταβλητή του ανταγωνισμού με συντελεστή -0,47 Το αποτέλεσμα αυτό 
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μπορεί να συνδεθεί και με την γεωγραφική θέση της Γαλλίας αφού της 

επιτρέπει να έχει στενότερους τουριστικούς δεσμούς με τις υποφαινόμενους 

ανταγωνιστές της Ελλάδος , της Ισπανίας ,της Ιταλίας και της Τουρκίας και 

Πορτογαλίας. Λιγότερο σημαντικός , όσο αφορά το μέγεθος των συντελεστών, 

εμφανίζεται ο ρόλος της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η συνναλαγματική ισοτιμία 

επίσης , και σύμφωνα με τους συντελεστές ρύθμισης εμφανίζεται να 

προσαρμόζεται προς την σχέση ισορροπίας ταχύτερα απο τις υπόλοιπες. Ο 

μικρός σε απόλυτες τιμές συντελεστής ρύθμισης του εισοδήματος υποδεικνύει 

την αργή προσαρμογή του σ" αυτή τη σχέση. Αντίθετα με το εισόδημα, οι 

σχετικές τιμές αλλά και η τιμή του ανταγωνισμού δεν παρουσιάζουν δυσκαμψία 

ως προς την ταχύτερη ρύθμιση τους προς την ισορροπία. 

Έχοντας σχηματίσει την μακροχρόνια συνολοκληρωμένη σχέση μέσω 

της προσέγγισης του Johansen , η έρευνα μπορεί να εισέλθει στο στάδιο 

εκτίμησης της βραχυχρόνιας σχέσης η οποία θα συμπεριλαμβάνει (explicitly) 

τον όρο του διορθωτικού σφάλματος. 

Για την εκτίμηση της εξίσωσης υιοθετήθηκε η μέθοδος του Hendry. Το 

αρχικό μοντέλο συμπεριλάμβανε τρείς χρονικές υστερήσεις στις μεταβλητές. Η 

απόρριψη μεταβλητών απο το μοντέλο βασίσθηκε στον σχετικό στατιστικό 

έλεγχο του F και στο κριτήριο t. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλο καθώς ο απώτερος στόχος είναι η πρόβλεψη εκτός του 

χρονικού ορίζοντα που ορίζει το δείγμα. Η τελική (specific) εξίσωση μαζί με τα 

στατιστικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Η εξίσωση φαίνεται να ικανοποιεί στη προσαρμογή των παρατηρήσεων. 

Ο συντελεστής συσχέτισης δηλώνει οτι οι μεταβολές των επεξηγηματικών 

μεταβλητών συμβάλουν μαζί με τον διορθωτικό όρο κατά 76% στην ερμηνεία 

των μεταβολών της τουριστικής ζήτησης. Ο σημαντικός και αρνητικός 

συντελεστής (-2,94) του όρου του διορθωτικού σφάλματος επιδείχνη αφενός την 

τάση που υπάρχει για μακροπρόθεσμη ισορροπία των μεταβλητών και 

αφετέρου επιβεβαιώνει την οντότητα του ίδιου του βραχυπρόθεσμου μοντέλου. 

Ωστόσο ο συντελεστής παρουσιάζεται σχετικά υψηλός (0,36) δείχνοντας οτι ο 
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Πίνακας (51) 
Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηση της Γαλλίας 

ALREGt = -1,57CON+3,22ALGDP-3l56ALGDPt.1-2,27ALCPEXt -0,25AREGM-0,30ECTt.·, 
(-2,79) (2,70) (-3,48) (-5,28) (-1,88) (-2,94) 

-0,23D67 - 0,36D68 - 0,30D73 - 0,24 D80 - 0,30D86 
(-1,94) (-2,14) (-1,84) (-2,06) (-2,64) 

R2=0,76 adj-R2=0,65 , Sum Squared Resid=0,24 , Stand. Error of Regr= 0,10 , F(10,22)=7,05 
DW=2,18 ,AIC=-3,91 

συνδυασμός μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων πληροφοριών που 

"εκμπέμπουν" οι μεταβλητές έχουν σημαντικό ποσοστό επιρροής στο 

περιορισμό ανισορροπίας του συστήματος στο οποίο επενεργούν. 

Στην ερμηνεία των μεταβολών της ζήτησης όλες οι υποψήφιες 

μεταβλητές αποδείχθηκαν σημαντικές σύμφωνα με τις κριτικές τιμές του t . Η 

ζήτηση φαίνεται να επηρεάζεται απο τις μεταβολές του εισοδήματος στην 

τρέχουσα περίοδο. Ο υψηλός συντελεστής του εισοδήματος ενισχύει την 

άποψη οτι ο τουρισμός στη βραχυχρόνια ισορροπία μπορεί να θεωρηθεί ως 

προϊόν πολυτελείας δηλαδή με εισοδηματική ελαστικότητα μεγαλύτερη της 

μονάδος. Η απουσία των μεταβλητών του ανταγωνισμού και της ισοτιμίας 

οφείλεται στην στατιστική μη σημαντικότητα τους. Ο ανταγωνισμός 

παρουσιάστηκε σημαντικός σε επίπεδο 65% αλλά με λανθασμένο πρόσημο και 

γιαυτό απορρίφθηκε απο το μοντέλο. Αντίθετα οι μεταβολές της ζήτησης στην 

τρέχουσα περίοδο φαίνονται να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό απο τις 

αντίστοιχες μεταβολές των σχετικών τιμών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η απουσία 

των μεταβολών της μεταβλητής του ανταγωνισμού , γεγονός που υποδεικνύει 

οτι ο σημαντικός ρόλος τους στην ζήτηση στην μακροχρόνια σχέση δεν 

επανεμφανίζεται στην βραχυχρόνια σχέση. Ενδεχομένως στην μεταβλητή να 

έπρεπε να εισαχθούν και οι μεταβολές των τιμών των χωρών της Β. Αφρικής με 

τις οποίες η Γαλλία έχει στενούς παραδοσιακούς δεσμούς ( βλ. αποικίες , κοινή 

γλώσσα κ.τ.λ) 
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Αναφορικά στις ψευδομεταβλητές η εξίσωση της Γαλλίας παρουσιάζεται 

διαφοροποιημένη των υπολοίπων χώρων . Η απουσία ψευδομεταβλητών που 

εκπροσωπούν γεγονότα όπως του 1974 είναι ορατή. Οι ψευδομεταβλητές αυτές 

δεν αποδείχθηκαν σημαντικές ακόμη και σε επίπεδο σημαντικότητας 90%. Οι 

λόγοι οφείλονται στην ικανότητα των υπολοίπων επεξηγηματικών μεταβλητών να 

συλλαμβάνουν τις επιρροές που άσκησαν στη ζήτηση γεγονότα και καταστάσεις 

όπως αυτή του 1974. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ορατό με την διαγραμματική 

απεικόνιση της προσαρμογής της εξίσωσης στα δεδομένα. 

Plot of Actual and Fitted IM lues 

Οι ψευδομεταβλητές οι οποίες εισήχθησαν αφορούν τις πολιτικοκοινωνικέςς 

αναταραχές στην Ελλάδα το 1967-1968 και τις επιπτώσεις της τρομοκρατικής 

έξαρσης στο μέσο της δεκαετίας του '80 (1986). Η εισαγωγή της 

ψευδομεταβλητής του 1980 συλλαμβάνη τις δυσμενείς οικονομικές επιδράσεις 

της δεύτερης ενεργειακής κρίσης (1979) 

Η εξίσωση παρουσιάζεται εξίσου ικανοποιητική κατά των έλεγχο των 

καταλοίπων. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων την 

κανονική κατανομή τους και την διακύνανσή τους. Επιπλέον γίνεται έλεγχος 

και για την συναρτησιακή μορφή του υποδείγματος. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον πίνακα (52). 

Εφόσον το μοντέλο "της Γαλλίας περιέχει την εξαρτημένη μεταβλητή με 

χρονική υστέρηση είναι πολύ πιθανό να προκύψουν ασυνεπείς εκτιμητές των 
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παραμέτρων εάν τα σφάλματα παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση. Ο έλεγχος αυτός 

απορρέει απο την παλινδρόμιση των καταλοίπων με τις μεταβλητές που 

υπάρχουν στο μοντέλο και μαζί με τα χρονικά υστερημένα κατάλοιπα. Ο 

έλεγχος στηρίζεται στη αρχή του πολλαπλασιαστή Lagrange (LM) και 

Πίνακας (52) Διαγνωστικός 'Ελεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα ΚαταΚ. 

Ετεροσκ. [(ARCH)(1)] 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατιστική του 

Χ2 

0,59055 

0,10028 

2,4762 

0,05965 

Κριτικές 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 

προσεγγίζεται απο την κατανομή Χ2 .Σύμφωνα με τον πρώτο έλεγχο , με μία 

χρονική υστέρηση στα κατάλοιπα, η εξίσωση δεν πάσχει απο αυτοσυσχέτιση.Ας 

σημειωθεί οτι ο έλεγχος για την τάξη αυτοσυσχέτισης επεκτάθηκε και σε 

μεγαλύτερη- της μονάδας , με τα αποτελέσματα να μην απορρίπτουν σε κάθε 

περίπτωση την μηδενική υπόθεση. Ο έλεγχος που εξετάζει το σχήμα της 

κατανομής και τις παραμέτρους της δέν απορρίπτει την μηδενική υπόθεση οτι 

τα κατάλοιπα είναι κανονικά κατανεμημένα. Η κατανομή Χ2 λαμβάνει την τιμή 

2,4762 ,ενώ η κριτική τιμή για δύο βαθμούς ελευθερίας και για επίπεδο 

σημαντικότητας 95% είναι 5,991. Για την πιθανή παρουσία 

ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ARCH. Σ' 

αυτό ελέγχεται η μηδενική οτι η διακύμανση των καταλοίπων της τρέχουσας 

περιόδου δεν εξαρτάται απο τα κατάλοιπα των(ης) προηγούμενων περιόδων. Ο 

έλεγχος προσεγγίζεται και εδώ με την κατανομή Χ2 της οποίας η τιμή είναι 

μικρότερη απο αυτή του πίνακα. Επομένως η μηδενική υπόθεση δεν 

απορρίπτεται. Ένας ακόμη διαγνωστικός έλεγχος που δεν αφορά τα κατάλοιπα 

αλλά την συναρτησιακή εξειδίκευση της εξίσωσης είναι αυτός του Ramsey. Και 

σ' αυτή την περίπτωση ο έλεγχος δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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Ολλανδία. 

Έλεγχος Στασιμότητας των Σειρών. 

Η τουριστική αγορά της Ολλανδίας αν και δεν φέρεται να έχει το ίδιο 

δυναμικό τουριστικής ζήτησης με εκείνο της Γαλλίας εντούτοις τα τελευταία 

έτη το μερίδιο της στην συνολική τουριστική ζήτηση έτυχε να ξεπεράσει αυτό 

της Γαλλίας και να προσεγγίσει το μερίδιο της Ιταλίας. Εκτός αυτού το μερίδιο 

της παρουσιάζει διαχρονικά ρυθμούς αύξησης που δεν συναντούνται στις δύο 

μεσογειακές χώρες. Τα χαρακτηριστικά των Ολλανδών τουριστών συμπλέουν σε 

αρκετά σημεία με των Γάλλων τουριστών . Η γεωπολιτική της θέση όμως 

προσθέτει μεγαλύτερη φερεγγυότητα τόσο για την σταθερότητα της ζήτησης 

που προέρχεται απο αυτή όσο και στη εν δυνάμει εξέλιξη της. 

Όπως και στις προηγούμενες αναλύσεις για την διερεύνηση της 

ζήτησης , και εδώ , στο πρώτο στάδιο περιέχεται ο έλεγχος για την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στις σειρές που εκφράζουν τις μεταβλητές. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι για την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στις μεταβλητές. Χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Sargan-

Bhargava , Dickey-Fuller και ο επαυξημένος (augmented) Dickey-Fuller.Επιπλέον 

θεωρήθηκε σε πρώτη φάση σκόπιμος και ο διαγραμματικός έλεγχος 

αυτοσυσχέτισης των μεταβλητών . Ο πίνακας (53 ) παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα που εξήχθησαν βάσει των προαναφερθέντων ελέγχων. Σύμφωνα 

με τους ελέγχους του DW και κορελλογράμματα οι σειρές εμφανίζονται να 

ακολουθούν τυχαίο περίπατο. Οι πιό αξιόπιστοι έλεγχοι των Dickey-Fuller 

επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός οτι 

σύμφωνα με τον έλεγχο Φ3 όλες οι σειρές δεν διακυβεύονται απο 

προσδιοριστική τάση.Επικρατούσα είναι η στοχαστική. Επιπλέον οι σειρές και 

όπως δείχνουν οι έλεγχοι Φ2 και Φι δεν έχουν βηματισμό. Εξαίρεση αποτελεί η 
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Πίνακας (53) 

'Ελεγχος Σταθερότητας των Σειρών. 

Παράρτημα Α 

Επίπεδα 

U\RR 

LREG 

LGDP 

LCPEX 

LGRCPI 

LEXRX 

LCS 

DW 

0,035 

0,038 

0,019 

0,027 

0,026 

0.011 

0,054 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-1,8610 

-1,8189 

-3,3798 

0,085366 

-3,8890 

3,3208 

-3,4192 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-2,5693 

-2,6172 

-1,2451 

-2,4676 

-3,4927 

-1,1158 

-2,3160 

ADF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-1,2908 ' 

-1,2690' 

-2,93211 

0,35280 ' 

-0,1228 1 

1.11581 

-3,6303' 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

2,9557 ' 

-3,07661 

-1,77381 

-2,71831 

-2,59601 

-2,46941 

-2.60121 

Φ» 

4,7979 

5,1201 

4,4486 

3,7168 

3,5654 

5,6224 

6,4829 

Φ2 

5,0616 

5,1298 

5,4760 

4,7096 

3,6028 

5,7397 

• , # 

2,4532 

2,8916 

8,1318 

2,8456 

4,1166 

2,9578 

11,0544 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5%σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5%) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), με τάση (-3,5426) 
ADF χωρίς τάση (-2,9499), με τάση (-3,5468) 
ΑϋΡ2χωρίς τάση (-2,9528), μετάση (-3,5514) 
ΑΟΡ^χωρίς τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ADF4χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεγ. Δειγμ. 
25 
50 

τΤ 

-3,60 
-3,50 

Τμ 

-3,00 
-2,93 

τ 
-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ALARR 

ALREG 

ALGDP 

ALCPEX 

ALGRCPI 

IO (A) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

1,59 

1,60 

1,20 

1,59 

1,14 

0,73 

0,99 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-4,9105 

-4,9244 

-3,7115 

-4,7502 

-1,9013 

-2,7337 

-5,4781 

ME ΤΑΣΗ 

-4,9552 

-4,9548 

-4,5846 

-4,6623 

-1,7104 

-3,5527 

-6,5160 

ADF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-4,0130s 

-4,0521 3 

-2.12081 

-5,01731 

-3,26561 

ME ΤΑΣΗ 

-4,4272 3 

-4,4074 3 

-1.97151 

-4,691 

-4,14331 

«fc» 

9,8051 

9,7164 

10,5194 

10,9610 

2,5491 

13,2185 

6,3460 

2,1439 

Φ2 

6,6146 

6,5524 

1,7470 

8,8420 

2,0697 

•l(V 

8,1643 

8,3168 

2,6125 

12,6308 

2,0105 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.): Κραικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ): 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF1 χωρίς τάση, (-2,9528 ) μετάση (-3,5514) 
ADF2xo>pic; τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ΑΟΡ3χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615 
ADF * χωρίς τππη (?,96?7) μρ.τππη (-3,fifi7ip 

Παρατηρήσεις Φ3 
34 7,0564 
33 7,0768 

32 7,0972 
Λ1 7 1176 

4>2 
5,4820 
5,5040 
5,5260 
R.«i4fift 

Φ ι 
5,0648 
5,0777 
5,0904 

5,103? 

Σημείωση : Οι τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής ( by interpolation) 



σειρά που εκπροσωπεί την μεταβλητή του εισοδήματος η οποία παρουσιάζει 

βηματισμό. Άν και η τιμή που δέχεται το κριτήριο Φ2 οριακά απορρίπτει την 

μηδενική , ο έλεγχος Φι υποδεικνύει την ύπαρξη βηματισμού με μεγαλύτερη 

σιγουριά καθώς η τιμή 8,13 υπερβαίνει την αντοίστιχη κριτική 5,06 σε 5% επ. 

σημ. . 

Στις διαφορές των σειρών οι σχετικοί έλεγχοι έδωσαν αποτελέσματα που 

δηλώνουν οτι οι μεταβλητές είναι 1 ( 1 ) δηλαδή οτι η πρώτη τους διαφορά 

είναι αρκετή για να επιφέρει σταθερότητα στο μέσο και στη διακύμανση τους. 

Οι τιμές του κριτιρίου t που προκύπτουν απο τις σχετικές παλινδρομίσεις των 

Dickey-Fuller και επαυξημένου Dickey-Fuller υπερβαίνουν τις αντοίστιχες τιμές 

του MacKinnon και της τΤ του Fuller. 

Το γεγονός οτι όλες οι μεταβλητές ακολουθούν διαδικασία μοναδιαίας ρίζας 

αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την αναζήτηση συνολοκληρωμένης σχέσης της 

ζήτησης και των επεξηγηματικών μεταβλητών της. 

Μακροχρόνια & Βραχυχρόνια Σχέση Ισορροπίας. 

Η διαδικασία κατά την οποία εκτιμήθηκε η σχέση παραμένει η ίδια. Οι 

υποψήφιες μεταβλητές παραμένουν οι ίδιες ενω η μέθοδος είναι αυτή που 

εφαρμόσθηκε και στις προηγούμενες χώρες δηλαδή η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen. Ωστόσο για την σταθερότητα στο σύστημα 

εισήχθησαν πέντε ψευδομεταβλητές που αφορούν τις επιτώσεις των δύο 

ενεργειακών κρίσεων και τις κοινωνικοπολιτικές αναταραχές του '67 οι οποίες 

εμφανίσθηκαν (διαγραμματικά) να έχουν επιπτώσεις και τα επόμενα δύο έτη. 

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αρχικά εφαρμόσθηκαν δύο χρονικές υστερήσεις στο μοντέλο VAR . 

Ωστόσο οι σχετικοί διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων σε συνδυασμό με το 

κριτίριο του Akaike (AIC) και την γραφική παράσταση τους ώθησαν στην 

διατήρηση της χρονικής υστέρησης των μεταβλητών σε μία περίοδο και οι 

οποία επέφερε κατάλοιπα λευκού θορύβου. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν 
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Πίνακας 54 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

(Α) 

Ho 

r = 0 

r< = 1 

r < = 2 

r < = 3 

r < = 4 

Ελεγχος για συνολοκληρωμένο 

Μεταβλητές (11) : LREG LGDP 

"max 

69,14 

24,96 

14,72 

7,12 

0,007 

Ιδιοτιμές: 0,86129 0,50991 

"max Λ max 

(0,95) (0,90) 
33,46 30,90 

27,07 24,73 

20,97 18,60 

14,07 12,07 

3,76 2,69 

διανύσματα VAR= 1 

LCPEX LEXRX LCS 

0,34326 0,18420 

JT JT 

(0,95) 

115,94 68,52 

46,80 47,21 

21,84 29,68 

7,12 15,41 

0,007 3,76 

(Β) Συνολοκληρωμένο Διάνυσμα. (Κανονικοποιημένοι Συντελεστές) 

LREG 

-1,0000 

LGDP 

-3,9478 

LCPEX 

-3,8862 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG 

0,12285 

LGDP 

0,026336 

• LCPEX 

-0,050602 

LEXRX 

0,81815 

LEXRX 

-0,012152 

0,0001977 

JT 

(0,90) 
64,84 

43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

LCS 

-2,4185 

LCS 

0,091809 

υποδεικνύουν οτι υπάρχουν δύο συνολοκληρωμένες σχέσεις ανάμεσα στις 

μεταβλητές σε 10% επ'σημ. Η τιμή που δέχεται η στατιστική της μέγιστης 

ιδιοτιμής στη μηδενική υπόθεση r=0 είναι μεγαλύτερη απο την σχετική κριτική 

τιμή του 90% . Σε συνδυασμό .με την δεύτερη περίπτωση της μηδενικής (r< = 1) 

η οποία σύμφωνα με τον ίδιο έλεγχο δεν απορρίπτεται , συνάγεται το 

συμπέρασμα οτι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Το συμπέρασμα 

αυτό επιβεβαιώνεται και απο την στατιστική του ίχνους η οποία οριακά δεν 

απορρίπτει την μηδενική στην κριτική τιμή του 95%. 

Οι κανονοικοποιημένοι συντελεστές ως προς την μεταβλητή της ζήτησης 

(LREG) παρουσιάζονται στο παράρτημα Β του πίνακα. Τα πρόσημα που 

δέχονται οι μεταβλητές στο συνολοκληρωμένο διάνυσμα είναι σύμφωνα με τις 
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υποδείξεις της θεωρίας. Τα σωστά πρόσημα σε συνδυασμό με την γραφική 

παράσταση των καταλοίπων των δύο διανυσμάτων αλλά και την στατιστική 

σημαντικότητα τους στο βραχυχρόνιο μοντέλο αποτέλεσαν τα κριτίρια για την 

επιλογή του δευτέρου διανύσματος το οποίο άλλωστε παρατίθεται στον 

παραπάνω πίνακα. Σημαντικό στοιχείο στα αποτελέσματα που δίνει το διάνυσμα 

είναι ο αρνητικός και σχετικά μεγάλος κανονοικοποιημένος συντελεστής της 

μεταβλητής του εισοδήματος. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάστηκε και στη χώρα 

της Γαλλίας. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν για την σχέση του εισοδήματος 

με την ζήτηση στη μακροχρόνια ισορροπία είναι ίδιες με εκείνες της Γαλλίας με 

την βασική διαφορά οτι το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει οτι το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν θεωρείται κατώτερο αγαθό για τον Ολλανδό τουρίστα. Δηλαδή 

οι μακροχρόνιες αυξήσεις του εισοδήματος των Ολλανδών δυνητικών τουριστών 

δεν απέφεραν κατά μέσο όρο αυξήσεις στην ζήτηση αλλά μείωση .Ενδεχομένως 

οι διαχρονικές αυξήσεις ωθούν τους Ολλανδούς σε άλλους τουριστικούς 

προορισμούς. Το γεγονός οτι ο συντελεστής εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλος και 

αρνητικός (-3,94) αυτομάτως δημιουργεί ορισμένα ερωτηματικά - σε συνδυασμό 

με τις γνώσεις'των χαρακτηριστικών της ολλανδικής αγοράς-και συγκεκριμένα 

εάν η απουσία του ταξιδιωτικού κόστους απο το σύστημα έδωσε μεγαλύτερο 

βάρος στη μεταβλητή του εισοδήματος και όχι μόνο. Επιπλέον το 

συνολοκληρωμένο σύστημα ίσως να απαιτούσε διπλή χρονική υστέρηση στο 

διανυσματικό αυτοπαλινδρονούμενο μοντέλο (VAR). Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ 

πιθανό διότι η αποδοχή μίας υστέρησης έγινε οριακά αποδεκτή σύμφωνα με 

τους συσχετιζόμενους ελέγχους.Παρόλαυτά προτιμήθηκε χρονική υστέρηση 

ενός έτους με δεδομένο το μέγεθος του δείγματος και τον αριθμό των 

μεταβλητών ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερπαραμετροποίηση του μοντέλου 

και μας οδήγηση σε ακόμη περισσότερο "πλασματικά" αποτελέσματα. 

Ιδιαίτερα σημαντική ,αν κρίνουμε απο το μέγεθος του συντελεστή, εμφανίζεται η 

μεταβλητή της τιμής αλλά και η μεταβλητή του ανταγωνισμού. Σχετικά με την 

ισοτιμία οι επιπτώσεις τυχόν διολίσθησης της δραχμής θα είναι θετικές αλλά 

όχι σε μέγεθος μεγάλες άν συγκριθούν με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Εντύπωση 
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πάντως προκαλεί η μεγάλη ταχύτητα με την οποία όλες οι μεταβλητές θέλουν 

να προσαρμόζονται σ' αυτή την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 

Τα κατάλοιπα της παραπάνω σχέσης αποτελούν τον όρο του διορθωτικού 

σφάλματος ο οποίος αντανακλά τις μακροπρόθεσμες πληροφορίες των 

μεταβλητών. Ο όρος με χρονική υστέρηση εισάγεται στην βραχυχρόνια σχέση 

και αποτελεί "δείκτη" προσαρμογής (ο συντελεστής) προς την 

μακροπρόθεσμη ισσοροπία στην εν λόγω σχέση. 

Η ανεύρεση της βραχυχρόνιας σχέσης προέκυψε μέσω της εφαρμογής 

της μεθόδου του Hendry. Το τελικό (specific) μοντέλο μαζί με τα στατιστικά 

αποτελέσματα παρουσιάζεται στον πίνακα (55). 

Πίνακας (55) 
Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηση της 

ALREGt = 

R2 = =0,65 
= 1,77 

12,6CON+2,82ALGDPt.1- 1,46ALCPEXt • 
(2,88) (2,83) (-2,37) 

0,26ECTt. 
(- 2,86) 

,adj-R2=0,57 , Sum Squared Resid=0,65 , Stand. 
,AIC=-3,90 

Ολλανδίας. 

! -0,54D68-0,55D69 
(-3,24) (-2,54) 

Error of Regr =0,15, 

-0,55D74 
(-3,66) 

F(6,27)=8,27 

To μοντέλο παρουσιάζεται αρκετά διαφορετικό σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες χώρες. Το εισόδημα εμφανίζεται ως σημαντικός παράγοντας 

επιρροής αλλά με μία χρονική υστέρηση . Δηλαδή οι μεταβολές του 

εισοδήματος του προηγούμενου έτους φέρεται να έχουν σημαντικό βάρος στις 

τρέχουσες μεταβολές της ζήτησης . Μέσα στο βραχυχρόνιο σύστημα 

ισορροπίας οι μεταβολές του εισοδήματος (στην προηγούμενη περίοδο ) 

φαίνεται να προκαλούν μεγαλύτερες μεταβολές στη ζήτηση για τουρισμό στην 

Ελλάδα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί οτι οι μεταβολές του εισοδήματος στην 

τρέχουσα περίοδο παρουσιάστηκε στο μοντέλο με αρνητικό πρόσημο όπως και 

στην μακροχρόνια περίοδο υποδηλώνοντας την για άλλη μία φορά την 

κατωτερότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για τον Ολλανδό τουρίστα. 

Η μεταβλητή στην παραπάνω της μορφή αποδείχθηκε στατιστικά ασήμαντη και 

απορίφθηκε απο το μοντέλο. Ωστόσο γεννιέται το ερώτημα μήπως η χρονική 
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υστέρηση ενός έτος του εισοδήματος υποδηλώνει την χρηματοδότηση του 

τουρισμού απο τις τρέχουσες αποταμιεύσεις η μπορεί αυτή η υστέρηση που 

αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική να αντανακλά κατά ένα μέρος και τον 

σχεδιασμό (planning) των Ολλανδών για τουρισμό το προηγούμενο έτος. 

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται και η μεταβλητή της τιμής της οποίας ο 

συντελεστής εμφανίζεται και αυτός μεγαλύτερος της μονάδος .Οι μεταβολές 

των πραγματικών σχετικών τιμών των δύο χωρών τόσο στη τρέχουσα περίοδο 

όσο και στις δύο προηγούμενες μαζί , αναδεικνύονται σε ουσιαστικό 

παράγοντα επιρροής των μεταβολών της τρέχουσας περιόδου. Η μεταβλητή 

του ανταγωνισμού δεν παρουσιάστηκε να στατιστικά σημαντική και επομένως 

απορρίφθηκε απο το μοντέλο.Για τον ίδιο λόγο δεν εισήχθηκε και η μεταβλητή 

της ισοτιμίας. Το θετικότερο ίσως στοιχείο & αυτή τη σχέση αποτελεί η 

παρουσία αρνητικού συντελεστή και η στατιστική σημαντικότητα του όρου του 

διορθωτικού σφάλματος. Συνεπώς οι μεταβλητές συγκλίνουν προς την 

ισορροπία. Ο συντελεστής του ópou είναι αρκετά μεγάλος που σημαίνει οτι 

διορθώνεται ένα μεγάλο τμήμα (26,%) της ανισορροπίας που υπάρχει στην 

προηγούμενη περίοδο. Αναφορικά με τα γεγονότα και τις καταστάσεις που 

συνέβαλαν σε απότομες η και με διάρκεια αλλαγές στη ζήτηση εισήχθησαν στο 

μοντέλο τρεις ψευδομεταβλητές. Οι δύο πρώτες για να συλλάβουν τις 

επιπτώσεις των γεγονότων του 1967 και η άλλη για εκείνες του 1974 .Οι 

επιδράσεις αυτών των γεγονότων στη ζήτηση, σύμφωνα με τους εκτιμητές των 

παραμέτρων , κρίνονται αρκετά έντονες. Οι ψευδομεταβλητές για την 

τρομοκρατική έξαρση (1986) και τον πόλεμο στη Π. Γιουγκοσλαυία 

εμφανίσθηκαν σημαντικές σε χαμηλά επίπεδα σημαντικότητας και γιαυτό 

απορρίφθηκαν απο το τελικό (specific) μοντέλο. 

Το σύνολο των παραπάνω μεταβλητών εμφανίζεται να ερμηνεύει το 65% 

των μεταβολών της ζήτησης. Όλες οι μεταβλητές κρίνονται στατιστικά 

σημαντικές σε 5% επ. σημ. Η εξίσωση , συγκριτικά με τις υπόλοιπες εξισώσεις 

ικανοποιεί στο ίδιο βαθμό κατά τους διαγνωστικούς ελέγχους που σημαίνει οτι 

η εξίσωση θεωρείται επαρκής στατιστικά. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών 

ελέγχων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας (56) Διαγνωστικός 'Ελεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα Καταλ. 

Ετεροσκ. 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατιστική του 

Χ2 

0,26727 

2,2935 

0,50797 

0,22970 

Κριτικές 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 

Οι παραπάνω έλεγχοι (LM) προσεγγίζουν την κατανομή Χ2 . Σε όλες τις 

περιπτώσεις και σε 5% επ. σημ. η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται καθώς 

για κάθε έλεγχο η τιμή που εκτιμήθηκε δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη κριτική. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί οτι στον έλεγχο του Ramsey (μορφή 

συνάτησης) η πιθανότητα (ρ value) να αποκτηθεί αυτή η τιμή είναι μικρότερη 

απο την εξορισμού επιλεγμένη 5% επ. σημαν. (0,130). Συνεπώς οι πιθανότητες 

για σφάλμα τύπου Ι είναι 13% στον παραπάνω έλεγχο. Επομένως διατηρείται 

έστω μικρή επιφυλακτικότητα εάν όντως η μορφή της συνάρτησης είναι η 

ενδεδειγμένη. 

Αυστρία. 

'ΕΕλεγχος Στασιμότητας των Σειρών. 

Η Αυστρία ως τουριστική αγορά , αν και δεν θεωρείται της ίδιας 

δυναμικότητας με τις υπόλοιπες που εξετάσθηκαν δεν παύει να κινεί το 

ενδιαφέρον καθώς η συμβολή της στο σύνολο της τουριστικής ζήτησης της 

Ελλάδος είναι αξιόλογη και υπερβαίνει τα τελευταία χρόνια εκείνο των Η.Π,Α. 

Επιπλέον η Αυστρία ως χώρα κατεξοχήν ηπειρωτική και σε μικρή συγκριτικά 

απόσταση απο την Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ως απο τους πλέον πιστούς και 

παραδοσιακούς πελάτες. Βασικό χαρακτηριστικό των τουριστών που 

προέρχονται απο την χώρα αυτή είναι το συγκριτικά μεγαλύτερο απο τις 
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υπόλοιπες χώρες ποσοστό να επιλέγουν την χερσαία οδό για την μετάβαση 

τους στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στην 

μακροχρόνια ανάλυση της ζήτησης της όσο και στη προσαρμογή του μοντέλου 

που εκφράζει την βραχυχρόνια ισορροπία. 

Ο γενικός κανόνας είναι οτι για την παρουσία μακροχρόνιας 

ισορροπίας (συνολοκλήρωσης) σε δύο η περισσότερες μεταβλητές θα πρέπει ο 

γραμμικός συνδυασμός στα επίπεδα των σειρών τους να παρουσιάζει 

στασιμότητα. Εάν δύο η περισσότερες χρονοσειρές δέν είναι στάσιμες στα 

επίπεδα τους τότε εξετάζεται εάν ο προαναφερόμενος συνδυασμός τους είναι 

σταθερός. Επομένως ο έλεγχος των σειρών για την ύπαρξη σταθερότητας στο 

μέσο και στη διακύμανση τους καθίσταται απαραίτητος. 

Ο πίνακας (56) περιέχει τα αποτελέσματα για τον έλεγχο ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας στις μεταβλητές τόσο στα επίπεδα τους (παράρτημα Α) όσο 

και στην σταθερότητα των σειρών καθώς οι τιμές που δέχεται στα επίπεδα των 

σειρών είναι μικρότετερες απο την κριτική τιμή 0,63. Παράλληλα τα 

διαγράμματα αυτοσυσχέτισης φθίνουν εκθετικά με υψηλές τιμές στις 

αυτοσυσχετίσεις. Με τους έλεγχους DF και επαυξημένου DF συνάγεται η 

διαπίστωση οτι οι σειρές στα επίπεδα τους δέν παρουσιάζουν στασιμότητα στη 

πρώτη διαφορά τους (παράρτημα Β). Η στατιστική του DW υποδεικνύει 

Χαρακτηριστικό σημείο των σειρών είναι οτι όλες παρουσιάζουν βηματισμό ενώ 

στην περίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας εκτός απο βηματισμό 

κυριαρχεί και η προσδιοριστική τάση πάνω στη στοχαστική. Οί υπόλοιπες 

μεταβλητές δεν εμφανίζονται να είναι εκτεθιμένες σε προσδιοριστική τάση 

καθώς η τιμή που δέχεται το κριτίριο Φ3 είναι χαμηλότερη απο την αντίστοιχη 

κριτική των Dickey και Fuller. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αποτελέσματα 

διαπιστώνεται οτι καμμία απο τις σειρές δεν είναι Ι (0). 

Στην επόμενη φάση πραγματοποιείται ο ίδιος έλεγχος και με την πρώτη 

διαφορά των σειρών. Εάν τα αποτελέσματα απορρίψουν την μηδενική υπόθεση 

τότε και σε συνδυασμό με την προναφερθείσα διαπίστωση υπάρχει το 

ενδεχόμενο οι μεταβλητές να παρουσιάζουν συνολοκλήρωση. Πράγματι και 
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Πίνακας (56) 

Παράρτημα Α 

'Ελεγχος Σταθερότητας των Σειρών. 

Επίπεδα 

LARR 

LREG 

LGDP 

LCPEX 

LGRCPI 

LEXRX 

LCS 

D.W 

0,038 

0,040 

0,012 

0,23 

0,026 

0,016 

0,052 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-1,8237 

-1,8345 

-3,0997 

-1,7834 

-3,8890 

1,9654 

-2,1738 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-1,8851 

-1,8029 

-0,76250 

-3,8734 

-3,4927 

-2,1567 

-1,6860 

ADF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-2,25791 

-1,3954 3 

-0,1228 1 

1,89091 

-2.37951 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-0.681861 

-0,80539 3 

-2,59601 

-2,35291 

-2.17691 

Φ3 

2,7856 

2,6541 

2,5015 

6,2248 

3,5654 

7,5346 

2,5192 

Φί 

5,7541 

5,9787 

3,6028 

10,6859 

Φι 

2,9978 

2,8772 

8,8700 

9,1728 

1,5435 

8,3043 

3,0040 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.) Κριτικές τιμές Fuller (5%) 

DF χωρίς τάση (-2,9472), με τάση (-3,5426) 
ADF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ΑΟΡ2χωρίς τάση (-2,9528), μετάση (-3,5514) 
ΑΟΡ3χωρίς τάση (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ΑΟΡ*χωρίς τάση (-2,9591), μετάση (-3,5615) 

Μεγ. Δειγμ. 
25 
50 

τ τ 

-3,60 
-3,50 

Τμ 

-3,00 
-2,93 

τ 
-1,95 
-1,95 

Παράρτημα Β 

ΛΙΑΦΟΡΕΣ 

ALARR 

ALREG 

ALGDP 

ALCPEX 

ALGRCPI 

ΙΟ (Α) 

ALEXRX 

ALCS 

D.W 

2,11 

2,10 

1,30 

2,72 

1,14 

1,89 

1,72 

DF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-6,1444 

-6,1168 

-4,4061 

-8,2736 

-1,9013 

-5,4620 

-5,1623 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-6,3175 

-6,2986 

-5,1211 

-8,1939 

-1,7104 

-6,7001 

-5,4336 

ADF 

ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

-2,68161 

-7,1777 s 

-2.12081 

-5.01731 

ΜΕ ΤΑΣΗ 

-3.67021 

-7,32811 

-1.97151 

-4,691 

Φ3 

19,9601 

19,0875 

6,8573 

7,5849 

2,5491 

22,4856 

14,7652 

Φ2 

4,5851 

5,0644 

1,7470 

Φι 

3,6132 

7,0849 

2,6125 

Σημείωση : Οι εκθέτες δίπλα στους ελέγχους των ADF δείχνουν τον αριθμό υστερήσεων που 

απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση αυτοσυσχέτισηςτων καταλοίπων. 

Κριτικές τιμές MacKinnon (5% σ.σ.): Κριτικές τιμές Dickey & Fuller (5% σ.σ): 

DF χωρίς τάση (-2,9499), μετάση (-3,5468) 
ADF1 χωρίς τάση, (-2,9528 ) μετάση (-3,5514) 
ADF2χωρίς τάση, (-2,9558), μετάση (-3,5562) 
ΑϋΡ3χωρίςτάση (-2,9591), μετάση (-3.56154 

AnF4x(i>piq τπΓτη (?,96?7) μρ.τππη (-3,56711) 

Παρατηρήσεις 
34 
33 
32 
31 

Φ3 
7,0564 
7,0768 
7,0972 
7,117fi 

Φ2 

5,4820 
5,5040 
5,5260 
fi,fi4fifì 

Φι 
5,0648 
5,0777 
5,0904 
* 103? 

Σημείωση : Οι τιμές του Dickey & Fuller υπολογίσθηκαν μέσω παρεμβολής ( by interpolation) 



όπως υποδηλώνουν οι σχετικοί έλεγχοι οι μεταβλητές κατά την πρώτη διαφορά 

των σειρών τους καθορίζονται απο στασιμότητα. Ωστόσο η οριακή απόρριψη 

της μηδενικής για την σειρά του εισοδήματος αλλά και τα ιδιόρυθμα 

αποτελέσματα της μεταβλητής των σχετικών τιμών έσπευσε στη περαιτέρω 

εξέταση των σειρών με τη σκέψη οτι υπάρχη το ενδεχόμενο οι σειρές να 

μιμούνται την διαδικασία Ι (0). Η οπτική εξέταση των γραφικών παραστάσεων 

των δύο σειρών ενισχύει την παραπάνω άποψη. Ιδιαίτερα για την σειρά που 

εκπροσωπεί την τιμή παρατηρείται, μία "διπλή συμπεριφορά ". Η σειρά φαίνεται 

να ακολουθεί μία διαφορετική πορεία μετά το 1976 η οποία τουλάχιστον οπτικά 

φαίνεται να είναι στάσιμη. 

Στην περίπτωση του εισοδήματος υιοθετήθηκε το τρίτο innonational μοντέλο 

του Perron με βαθμιαία αλλαγή στη τάση και στο επίπεδο (σταθερά) της 

σειράς. Στην περίπτωση της τιμής (LCPEX) υπάρχει μία απότομη αλλαγή και 

στην τάση αλλά και στη σταθερά. Επομένως εφαρμόσθηκε το τρίτο προσθετικό 

μοντέλο στο οποίο ο έλεγχος γίνεται πάνω στα κατάλοιπα της σχετικής 

παλινδρόμισης. Τα τέσσερα μοντέλα παρουσιάζονται παρακάτω μαζί με το 

κριτίριο t σε παρενθέσεις. Στη σειρά του εισοδήματος η δομική αλλαγή 

πραγματοποιείται το 1975 δηλαδή λίγο μετά την ενεργειακή κρίση ενώ στην 

τιμή η αλλαγή έγινε το 1976. 

Μοντ. 10(C) LG DP 

ALGDP= 1,10 + 0,014t-0,018DUt-0,05D(TB)t -Q,009DTt-0,29LGDP t., (1) 

(2,22) (2,35) (-1,65) (-2,86) (-2,69) (-2,15) 

Μοντ. 10(C) ALGDP 

AÄLGDP = 0,026+0,00241 -0,03 DU t -0,057D(TB)t -0,003DTt - 1,09ALGDPM (2) 

(2,19) (2,04) (-2,34) (-3,23) (-2,42) (-6,90) 

Μοντ. 10(C) LCPIEX 

ALCPIEX = 5,13-0,017t-0,15DUt +0,012DTt + RES (1) 

(153,9) (-4,97) (-3,64) (2,77) 

Μοντ. 10(C) RES(LCPIEX) 

ARES= -1,96RESM + 0,73ARESM + 0,38ARESt.2 + 0,31 D(TB)t (2) 

(-5,83) (3,02) (2,19) (-0,94) 
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Για λ=0,7 η κριτική τιμή για την σειρά του εισοδήματος και της τιμής είναι -

4,18 (πίνακας VIB) σε 5% επ. σημ. Επομένως και με δεδομένο τις αντίστοιχες 

τιμές που εκτιμήθηκαν η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και οι μεταβλητές 

μπορούν να θεωρηθούν 1(1). Το συμπέρασμα αυτό ταυτίζεται με εκείνο που 

εξήχθηκε κατά τους ελέγχους των Dickey-Fuller. 

Έχοντας τεκμηριώσει την μή στασιμότητα των σειρών στα επίπεδα τους και 

την στασιμότητα μετά την πρώτη διαφορά , θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρχη 

συνολοκλήρωση σε κάποιο συνδυασμό τους . 0 συνδυασμός μπορεί να 

ανευρεθεί με την εφαρμογή της τεχνικής της μέγιστης πιθανοφάνειας μέσω 

της μεθόδου Johansen, 

Μακροχρόνια & Βραχυχρόνια Σχέση Ισορροπίας. 

Στη προσπάθεια ανεύρεσης του αριθμού των γραμμικά ανεξάρτητων 

στηλών της μακροχρόνιας μήτρας που περιέχεται στο διανυσματικό μοντέλο 

του διορθωτικού σφάλματος προέκυψαν δύο συνολοκληρωμένα διανύσματα. 

Επιλέχθηκε το δεύτερο διάνυσμα με βάση την σχετική θεωρία και την 

σταθερότητα που παρουσίασαν τα κατάλοιπα των διανυσμάτων. Ας σημειωθεί 

οτι στο συνολοκληρωμένο χώρο εισήχθησαν και οι δύο ψευδομεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν τις επιπτώσεις των δύο ενεργειακών κρίσεων. 

Η παρουσία δύο διανυσμάτων στο χώρο υποδεικνύεται απο τις τιμές 

nou δέχονται οι ιδιοτιμές καθώς και απο το ίχνος. Σύμφωνα με τα κριτικά 

σημεία οι εκτιμήσεις απορρίτουν την μηδενική για r<=1 ενώ δεν απορρίπτεται 

η υπόθεση για r<=2. Οι μεγάλες ιδιοτιμές φανερώνουν την έντονη συσχέτιση 

που υπάρχει μεταξύ του σταθερού τμήματος του VECM και του 

συνολοκληρωμένου διανύσματος. Το γεγονός αυτό αποτελεί και μία ένδειξη 

παρεύρεσης ισορροπίας στις μεταβλητές. 

Στους κανονοικοποιημένους συντελεστές παρατηρείται μία διαφοροποίηση τόσο 

στα πρόσημα όσο και στο μέγεθος τους σε σχέση με των υπολοίπων χωρών. Το 
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εισόδημα παρουσιάζεται με θετικό πρόσημο αλλά ο συντελεστής είναι 

ιδιαίτερα χαμηλός. Ταυτόχρονα ο συντελεστής ρύθμισης είναι σχεδόν 

Πίνακας 57 

ΑΥΣΤΡΙΑ Ελεγχος για συνολοκληρωμένα διανύσματα VAR=2 

Μεταβλητές (II) : LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 

(Α) ! Ιδιοτιμές: 0,72924 0,54494 0,40412 0,20195 0,027237 

Λ max 

44,42 

26,76 

17,60 

7,67 

0,94 

" m a x 

(0,95) 
33,46 

27,07 

20,97 

14,07 

3,76 

" m a x 

(0,90) 
30,90 

24,73 

18,60 

12,07 

2,69 

JT 

97,40 

52,98 

26,21 

8,61 

0,93 

JT 

(0,95) 
68,52 

47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

JT 

(0,90) 
64,84 

43,95 

26,78 

13,32 

2,69 

(Β) Συνολοκληρωμένα Διάνυσμα. (Κανονικοποιημένοι Συντελεστές) 

LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 
-1,0000 0,082586 -3,9422 0,15054 -1,1111 

(C) Συντελεστές Ρύθμισης (Κανονοικοποιημένοι) 

LREG LGDP LCPEX LEXRX LCS 
0,31543 -0,012634 0,21700 -0,20485 0,004759 

μηδενικός που σημαίνει οτι η συγκεκριμένη μεταβλητή ενεργή με μεγάλη 

νωθρότητα προς την κατεύθυνση της ισσοροπίας. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να 

υποδηλώνει την μικρότερο ρόλο στο χώρο της ισορροπίας όταν επενεργούν σ' 

αυτόν και οι υπόλοιπες μεταβλητές. Απο την άλλη πλευρά το μικρό μέγεθος του 

συντελεστή προτρέπει στην θεώρηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ως 

κανονικό η και κατώτερο αγαθό για τους Αυστριακούς. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

άμεσα αποδεκτό εάν η Αυστρία παρουσιαζόταν ώς ιδιαίτερα εύπορο κράτος 

ώστε οι αυξήσεις του κατακεφαλή πραγματικού εισοδήματος της να επιφέρουν 

πολύ μικρότερες αυξήσεις στη ζήτηση για τουρισμό στην Ελλάδα. 

Ωστόσο εάν ληφθούν υπόψη κάποια άλλα στοιχεία τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε τεχνικό επίπεδο θα ήταν δυνατό να αιτιολογηθεί αυτού του είδους 

η συμπεριφορά. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως την ανταγωνιστικότητα των 

άλλων χωρών και την σημασία της τιμής στην ύπαρξη της μακροχρόνιας 
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ισορροπίας. Εν αρχή, η Αυστρία βρίσκεται σε γεωγραφικό σημείο όπου 

γειτονεύει με σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Ισως αυτό να αποτελεί 

και βασική αιτία να προτιμάται ο μεμονομένως τουρισμός και μάλιστα 

επιλέγοντας την χερσαία οδό. 

Επομένως θα ήταν λογικό να υποτεθεί οτι αυξήσεις στο εισόδημα δεν θα 

οδηγούσαν απαραίτητα σε αυξήσεις στη ζήτηση για τουρισμό στην Ελλάδα 

όταν θα υπήρχε η δυνατότητα να επισκεφθούν ένα προορισμό (π.χ Ιταλία) πού 

λόγω γειτνίασης να δίνεται η δυνατότητα για περισσότερο παραμονή και 

φυσικά περισσότερο χρόνο για διακοπές. Αυτή η άποψη ενισχύεται εν μέρει και 

απο το βάρος που εμφανίζονται να φέρουν (βλ. συντελεστές) στην μακροχρόνια 

ισοροπία η μεταβλητή του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα εκείνη που εκφράζει τις 

πραγματικές σχετικές τιμές των δύο χωρών. Η τελευταία εμφανίζεται με τον 

υψηλότερο συντελεστή απο τις υπόλοιπες δείχνοντας οτι τουλάχιστον 

μακροπρόθεσμα η τιμή κατείχε το σημαντικότερο μερίδιο στην επιρροή της 

ζήτησης. 

Ωστόσο η προσαρμογή της στη σχέση φαίνεται να πραγματοποιείται με πιό 

αργούς ρυθμούς απο οτι η μεταβλητή του ανταγωνισμού , γεγονός που 

προσθέτει στην προαναφερθείσα συλλογιστική. Βέβαια, εάν όντως ισχύουν τα 

αναφερόμενα τότε γεννάται το ερώτημα κατά πόσο ο χώρος στον οποίο 

εξετάζεται η ζήτηση πλαισιώνεται κατά το μείζον τμήμα απο τις οικονομικές και 

μόνο μεταβλητές που υιοθετήσαμε/Ισως ,και μάλλον στη περίπτωση της 

Αυστρίας, μεταβλητές όπως μέσο μεταφοράς, κόστος μεταφοράς τόσο για την 

Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 

χώρο της συνολοκλήρωσης με το ενδεχόμενο να προκύψουν πιο αυθεντικά 

αποτελέσματα. Απο την άλλη μεριά ακόμη και αν υπήρχε η δυνατότητα 

εισαγωγής αυτών των μεταβλητών η χρησιμότητα τους θα εμφανίζονταν 

περιορισμένη λόγω των τεχνικών δυσκολιών για το διανυσματικό 

αυτοπαλινδρονούμενο μοντέλο (VAR) να αποροφήσει ένα μεγαλύτερο αριθμό 

μεταβλητών. 

Με την πεποίθηση οτι το κενό που δημιουργή η παραπάνω κριτική , δεν θα 

είναι τόσο μεγάλο, ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προοπτική 
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του μοντέλου να πρόβλεψη ικανοποιητικά στο μέλλον η ανάλυση προσέρχεται 

στο στάδιο εξειδίκευσης της εξίσωσης που εκφράζει την βραχυχρόνια 

ισορροπία των μεταβλητών. 

Η μεθοδολογία και οι τεχνικές που υιοθετήθηκαν στην διαμόρφωση της 

βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας είναι ίδιες με εκείνες που εφαρμόσθηκαν 

στις προηγούμενες χώρες. Το τελικό (specific) μοντέλο παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Η γενική μορφή του μοντέλου και τα αποτελέσματα θα μπορούσε να 

παρομοιαστεί με την εξίσωση της Ολλανδίας. To R2 δεν θεωρείται χαμηλό ενώ 

τα δύο κυριότερα χαρακτηριστικά της εξίσωσης είναι η παρουσία του 

εισοδήματος με χαμηλή τιμή στο κριτίριο t και η απουσία της μεταβλητής της 

τιμής (LCPEX). Αξίζει να σημειωθεί οτι η μεταβλητή του εισοδήματος 

Πίνακας (57) 

Μοντέλο Διορθωτικού Σφάλματος για την Τουριστική Ζήτηση της Αυστρίας. 

ALREGt = 14,53 CÒN+1,90ALGDPt + 0,95ALEXRXt - 1,34ALCSt -0,45ECTt.1-0,44D68-0.37D74 
(3,65) (1,38) (2,30) (-2,07) (-3,63) (-2,79) (-2,34) 

- 0.33D89 
(-2,03) 

R2=0,60 ,adj-R2=0,49 , Sum Squared Resid=0,58 , Stand. Errar of Regr=0,15 , F(7,25)=5,30 
DW=2,26 ,AIC=-4,27 

δεν εμφανίσθηκε στατιστικά σημαντική (95%) σε κανένα απο τα γενικά 

(general) μοντέλα , γεγονός που ενισχύει κατά ένα μέρος τις απόψεις που 

εκφράσθηκαν για την συγκεκριμένη μεταβλητή κατά την εξέταση της 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας. Αν και η μεταβλητή του εισοδήματος 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε 20% επ. σημαντικότητας διατηρήθηκε στο 

μοντέλο λόγω της θεωρητικής σημασίας της αλλά και γιατί η παρουσία της 

βελτίωσε την προγνωστική ικανότητα του μοντέλου ( κριτίριο U-Theii). Ο μεγάλος 

και θετικός συντελεστής (1,90) υποδηλώνει τις μεγάλες και θετικές επρροές που 

δέχεται η ζήτηση απο τις μικρές μεταβολές του εισοδήματος κατά την 

βραχυχρόνια ισορροπία. Η μεταβλητή της τιμής απορρίφθηκε απο το μοντέλο 
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καθώς τα σχετικά στατιστικά κριτίρια υπέδειξαν οτι η συναλλαγματική ισοτιμία 

είναι εκείνη που συμβάλει στην βελτίωση της προσαρμογής και προβλεπτικής 

ικανότητας του μοντέλου. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι στην ταυτόχρονη 

εισαγωγή των δύο μεταβλητών εμφανίσθηκαν σημάδια συγγραμικότητας. 

Σύμφωνα με την τελική μορφή του μοντέλου οι μεταβολές της ζήτησης 

της τρέχουσας περιόδου φαίνεται οτι επηρεάζονται απο τις μεταβολές του 

εισοδήματος της τρέχουσας περιόδου τις μεταβολές της σχετικής 

συνναλαγματικής ισοτιμίας και τις σχετικές μεταβολές των ανταγωνιστριών 

χωρών. Ιδιαίτερο βάρος στις μεταβολές της ζήτησης φαίνεται οτι φέρουν οι 

μεταβολές των τιμών των χωρών-ανταγωνιστών της Ελλάδος. Ακόμη 

σπουδαιότερο, είναι το στοιχείο της στατιστικής σημαντικότητας του όρου του 

διορθωτικού σφάλματος με συντελεστή αρκετά μεγάλο υποδεικνύοντας οτι το 

σύστημα διορθώνει την έλλειψη ισσοροπίας της προηγούμενης περιόδου κατά 

45% . Παρόλο που η κίνηση των μεταβλητών προς την κατεύθυνση 

περιορισμού της ισορροπίας στο έτος εμφανίζεται μεγάλη δέν παύει να ισχύει 

οτι οι μεταβλητές συγκλίνουν προς ισορροπία εφόσον ο όρος παρουσιάζεται 

σημαντικός και αρνητικός. 

Ενδιαφέρουσα μπορεί να χαρακτηρισθεί και η προσωρινή εισαγωγή του 

δείκτη αστάθειας με χρονική υστέρηση που θεωρήθηκε απο τους ελέγχους 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικά σημαντικός. Η μεταβλητή σύμφωνα 

με τον συντελεστή της φάνηκε να επηρεάζει αισθητά τις μεταβολές της 

ζήτησης, έχοντας σχεδόν το ίδιο μέγεθος επίδρασης που έχει η μεταβλητή TOU 

εισοδήματος. Η σπουδαιότητας υποδηλώνει οτι ο Αυστριακός τουρίστας 

επηρεάζεται σημαντικά απο αναταραχές πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου 

. Επομένως η ασφάλεια στην χώρα προορισμού η και το κλίμα αβεβαιότητας 

που υπάρχει ,όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας , έχουν αρνητικές 

συνέπειες στη διαμόρφωση της ζήτησης. Παρόλα αυτά η εν λόγω μεταβλητή 

δεν παρέμεινε στο μοντέλο καθώς επιβάρυνε πολύ την προγνωστική ικανότητα 

και ειδικώτερα την ικανότητα να συλληφθούν τα σημεία καμπής. Επιπλέον η 

μεταβλητή επηρέασε κατά πολύ το μέγεθος του συντελεστή της ισοτιμίας αλλά 

και την στατιστική σημαντικότητα της. Οι υπόλοιπες ψευδομεταβλητές 
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αναφέρονται όπως και στις προηγούμενες χώρες σε γεγονότα και καταστάσεις 

που σημάδεψαν την πορεία της ζήτησης. Η ψευδομεταβλήτή D89 απορροφά 

τις επιπτώσεις της ένωσης της Γερμανίας. Αν κρίνουμε απο τους εκτιμητές των 

παραμέτρων των τριών ψευδομεταβλητών οι μεταβολές της ζήτησης φαίνονται 

να επηρεάστηκαν περισσότερο απο τα γεγονότα του '67. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο τους στατιστικούς ελέγχους των 

καταλοίπων (πίνακας 58 ) δίνουν το στίγμα της σωστής εξειδίκευσης. Ο 

έλεγχος LM για αυτοσυσχέτιση υποδεικνύει οτι τα κατάλοιπα ακολουθούν λευκό 

θόρυβο. Η εκτιμημένη τιμή είναι πολύ μικρότερη απο την αντίστοιχη κριτική τιμή 

και επομένως η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται. Επίσης ο έλεγχος για την 

κανονική κατανομή των καταλοίπων σε δύο βαθμούς ελευθερίας δεν 

απορρίπτει την μηδενική. Θετικά είναι και τα μηνύματα που φέρει ο έλεγχος για 

την σταθερότητα της διακύμανσης των καταλοίπων. Ο στατιστικός έλεγχος LM 

υποδεικνύει την απουσία σφαλμάτων ARCH. Η συναρτησιακή εξειδίκευση της 

εξίσωσης σύμφωνα πάντα με τον έλεγχο RESET του Ramsey. 

Πίνακας (58) Διαγνωστικός 'Ελεγχος των Καταλοίπων 

'Ελεγχοι 

Αυτοσυσχέτιση 

Μορφή Συνάρτησης 

Κανονικότητα Καταλ. 

Ετεροσκ. [(ARCH)(1)] 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

1 

1 

2 

1 

Στατιστική του 

Χ2 

0,85514 

0,41928 

1,2360 

0,16253 

Κριτικές 

Τιμές 

3,841 

3,841 

5,991 

3,841 

Έχοντας διαπιστώσει, οτι το μοντέλο περιγράφει ικανοποιητικά την 

βραχυχρόνια ισορροπία μεταξύ των μεταβλητών και οτι δεν παραβιάζονται οι 

σχετικές στατιστικές υποθέσεις η ανάλυση μπορεί να εισέρθει στο στάδιο των 

προβλέψεων. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Μια σύντομη αλλά και γενική ανακεφαλαίωση βοήθησε στον εντοπισμό 

κάποιων διαπιστώσεων και στη συναγωγή συμερασμάτων σχετικά με τις 

σχέσεις των επεξηγηματικών μεταβλητών με την τουριστική ζήτηση. 

Στους πίνακες ( 59) και (60 ) παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των συντελεστών της 

μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας ισσοροπιας και για τις επτά χώρες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 59 

ΣΥΝΤΕΑΕΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

"--»^ΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: 

Χ Ω Ρ Ε Σ : * " * - - ^ ^ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

Η. Π. Α. 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

3,25 

1,19 

2,08 

3,20 

0,63 

-3,94 

0,08 

ΤΙΜΗ 

-1,31 

-1,28 

*** 

-1,72 

-4,53 

-3,89 

-3,94 

ΣΥΝ. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

0,02 

0,49 

0,39 

0,034 

0,30 

0,82 

0,15 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

-0,20 

-0,12 

-0,76 

-0,11 

-0,47 

-2,42 

-1,11 

Οι εκτιμήσεις στο σύνολο τους προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τα 

αποτελέσματα που έχει δώσει η διεθνή εμπειρική έρευνα και η οποία θέλει το 

εισόδημα να διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της 

ζήτησης. Εξαίρεση ίσως να αποτελεί η Αυστρία όπου ενδεχομένως στην 

μακροχρόνια ισορροπία της ζήτησης ο ερμηνευτικός ρόλος της τιμής και του 

ανταγωνισμού να είναι μεγαλύτερος όπως άλλωστε επειδικνύουν τα μεγέθη των 

αντίστοιχων συντελεστών. Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται εν μέρει και απο την 

μικρή στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής του εισοδήματος στη 

βραχυχρόνια ισορροπία αλλά και απο τις υποθέσεις που μπορούν να γίνουν με 

βάση την γεωγραφική της θέση και τα χαρακτηριστικά της ως τουριστική 

αγορά. Η τιμή (κόστος) απο την άλλη μεριά εμφανίζεται περισσότερο 

σημαντική απ' οτι ο ανταγωνισμός στο σύνολο των χωρών. Για τις χώρες της 
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Αυστρίας και Γαλλίας τα μεγέθη των κανονοικοποιημένων συντελεστών 

υπερβαίνουν αυτών του εισοδήματος υποδηλώντας την έκταση επιρροής που 

δέχεται η ζήτηση στις εν λόγω χώρες απο το κόστος του τουρισμού. Η απουσία 

της μεταβλητής της τιμής στον συνολοκληρωμένο χώρο της ζήτησης για την 

Ιταλία οφείλεται στο εσφαλμένο πρόσημο της και γιαυτό απορρίφθηκε. Στην 

μακροχρόνια ισορροπία ο ρόλος της παρουσιάζεται σπουδαιότερος στις χώρες 

της Αυστρίας και των Η.Π.Α. Για τις Η.Π.Α η σπουδαιότητα της είναι εμφανής 

και στη βραχυχρόνια ισορροπία γεγονός που ταυτίζεται με σχετικές έρευνες με 

πρωτογενή στοιχεία (βλ. εν. Κυριώτερες τουριστικές αγορές). Ο ανταγωνισμός 

και σύμφωνα με τα μεγέθη των συντελεστών φαίνεται να κατέχει σημαντικό 

μερίδιο στην μακροχρόνια ισοροπία της ζήτησης. Ο μικρός συντελεστής στις 

Η.Π.Α θεωρείται φυσιολογικός καθώς οι ανταγωνίστριες χώρες αποτελούν ένα 

μικρό τμήμα περιοχών προορισμού για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες. Για την 

Γερμανία το μικρό μέγεθος του συντελεστή προφανώς να προκύπτει για τους 

ίδιους λόγους που αφορούν τις Η.Π.Α καθώς και η Γερμανική αγορά αποτελεί 

ένα απο τους σπουδαιότερους τουριστικούς δότες τόσο σε όρους αφίξεων όσο 

και σε όρους δαπανών. Η ίδια μεταβλητή αποδεικνύεται επίσης ιδιαίτερα 

σημαντική κατά την βραχυχρόνια εξέταση καθώς εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική στη Βρετανία , την Ιταλία και την Αυστρία. Η επιρροή που μπορεί να 

δέχεται η ζήτηση απο την συναλλαγματική ισοτιμία δεν γίνεται αισθητή 

τουλάχιστον στην μακροχρόνια ισορροπία. Ο μικρότερος συντελεστής 

εμφανίζεται για τις Η.Π.Α. και ο μεγαλύτερος για την Ολλανδία, και Γερμανία 

ενώ όλοι κυμαίνονται κάτω απο την μονάδα.. Στη βραχυχρόνια κατάσταση η 

ισοτιμία φαίνεται οτι αποκτά την σημαντική της θέση καθώς στις χώρες της 

Ιταλίας και Αυστρίας η διακύμανση της και όχι το σχετικό κόστος είναι εκείνη 

που εκπροσωπεί καλύτερα την τιμή του τουρισμού. Σε αντίθεση οι μεταβολές 

της ζήτησης απο την Βρετανία την Γαλλία τις Η.Π.Α. και την Ολλανδία το 

σχετικό κόστος είναι εκείνο που τις επηρεάζει και όχι η σχετική ισοτιμία. 

Εξαίρεση αποτελεί η ζήτηση της Γερμανίας της οποία οι μεταβολές 

προσδιορίζονται και απο του δύο παράγοντες που εκπροσωπούν το τουριστικό 

κόστος στην Ελλάδα. 
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Αν και οι οικονομικές μεταβλητές εμφανίσθηκαν ικανές να 

ερμηνεύσουν τις διακυμάνσεις της ζήτησης δεν θεωρήθηκαν ωστόσο αρκετές 

για να προσδώσουν στα μοντέλα υψηλούς στατιστικούς συντελεστές 

συσχέτισης και καλή προγνωστική ικανότητα. Η παρουσία των 

ψευδομεταβλητών ήταν αναγκαία αναδεικνύοντας κατά αυτό τον τρόπο οτι 

αφενός η τουριστική ζήτηση είναι ευάλωτη σε κοινωνικοπολιτιστικά γεγονότα 

και αφετέρου οτι οι μεταβλητές δεν μπορούν να αποροφήσουν ακραίες και 

δυσοίωνες οικονομικές καταστάσεις. Δύο σημεία που χρήζουν αναφοράς είναι 

η αναγκαία και στατιστικά σημαντική παρουσία του δείκτη κοινωνικής και 

πολιτικής αστάθειας στην Γερμανία και Αυστρία η οποία απορίφθηκε απο το 

τελικό μοντέλο λόγω επιδείνωσης της προγνωστικής και προβλεπτικής (ex-ante) 

ικανότητας των εξισώσεων. Το δεύτερο σημείο είναι η απουσία θεωρητικά 

τουλάχιστον σημαντικών ψευδομεταβλητών όπως αυτή του 1974 για την 

Βρετανία αλλά και για την Γαλλία που οφείλεται στην ικανότητα των 

οικονομικών επηξηγηματικων μεταβλητών να απορροφούν τα γεγονότα. 

Για την προσαρμογή των βραχυχρόνιων μοντέλων στα ιστορικά 

δεδομένα θα πρέπει να συμπληρωθεί οτι κρίθηκε ικανοποιητική με του 

συντελεστές συσχέτισης να κυμαίνονται απο 62% για την Βρετανία σε 84% για 

την Ιταλία. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα κατάλοιπα έκριναν τα παραπάνω 

μοντέλα ως στατιοτκά επαρκή. 

θα πρέπει τέλος να συμπληρωθεί οτι το σπουδαιότερο στοιχείο στις 

βραχυχρόνιες σχέσεις είναι η παρουσία των όρου διορθωτικού σφάλματος με 

αρνητικό πρόσημο και στατιστικά σημαντική επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ ζήτησης και των προαναφερόμενων 

οικονομικών προσδιριστικών παραγόντων της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης. 

Το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται αποκλειστικά στις 

προβλέψεις της τουριστικής ζήτησης και απο τις επτά χώρες προέλευσης 

τουριστών. Η κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά και 

περιέχει αποτελέσματα που σχετίζονται με την σταθερότητα του μοντέλου την 

Πρόβλεψη Ex-Post, και την Πρόβλεψη Ex-ante. 

Η σταθερότητα των μοντέλων διορθωτικού σφάλματος ελέγχεται 

σύμφωνα με τα δύο κριτίρια συσσωρευτικού σφάλματος (CUSUM, CUSUMQ). 

Για την ικανότητα πρόβλεψης των μοντέλων για δύο συναπτά έτη και μέσα στο 

πλαίσιο διαδικασίας της πρόβλεψης Ex-Post υιοθετήθηκε ο έλεγχος της 

προβλεπτικής ικανότητας (predictive failure test) που στηρίζεται στον δεύτερο 

έλεγχο του Chow. Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται η πρόβλεψη εκτός 

δείγματος ακολουθώντας την στρατηγική Gauss-Seidel. 

Μ. Βρετανία 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Πρόβλεψη Ex-Post, Ex-ante 

Όσο αναφορά την αξιολόγηση για την σταθερότητα (stability) του 

μοντέλου και για την ευρωστία του (robustness) η έρευνα εστιάστηκε σε δύο 

πεδία. Στο πρώτο, μέσω των επανακυλινδριζόμενων (recursive) παλινδρομήσεων, 

ελέγχεται εάν η συνολική χρονική περίοδος του δείγματος που επιλέχθηκε για 

την εκτίμηση του μοντέλου έχει σημαντική επίδραση στην τελική μορφή 

(specification) του. Συγκεκριμένα μεταβολές στην περίοδο του δείγματος μπορεί 

να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στους συντελεστές του μοντέλου.Για να 

ελεγχθεί κατά πόσο έχει εξιδεικευτεί σωστά το μοντέλο χρησιμοποιούνται οι 

έλεγχοι του συσσωρευτικού αθροίσματος [Cumulative Sum (CUSUM)] και του 

τετραγωνισμένου συσσωρευτικού αθροίσματος [Cumulative Sum Squared 
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(CUSUMQ)] Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν τους δύο ελέγχους μαζί 

με τα κριτικά όρια σε 5% επ. σημ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 
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Εάν οποιαδήποτε απο τις δύο μετρήσεις υπερβαίνει τα όρια τότε η μηδενική 

υπόθεση οτι το μοντέλο έχει εξειδικευτεί σωστά απορρίπτεται. Ωστόσο θα 

πρέπει να αναφερθεί οτι η ύπαρξη της εξαρτημένης μεταβλητής με χρονική 

υστέρηση στο μοντέλο δημιουργεί αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ορίων1. 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί2 οτι οι δυνατότητες των δύο ελέγχων να ανιχνεύσουν 

την σταθερότητα των παραμέτρων δεν είναι μεγάλη. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ,θα πρέπει ίσως να δοθεί περισσότερο βάρος στον δεύτερο έλεγχο 

του Chow. 

Στο δεύτερο πεδίο η ευρωστία του μοντέλου ελέγχθηκε μέσω του στατιστικού 

ελέγχου του Chow (Predictive Failure test). Δηλαδή, ελέγχεται η δυνατότητα του 

μοντέλου να προβλέψει εκτός των χρονικών ορίων που ορίζει το δείγμα. Εφόσον 

ο ex-ante ορίζοντας πρόβλεψης είναι δύο χρονικές περίοδοι , το μοντέλο 

δοκιμάστηκε γιά την περίοδο 1994-1995. 

Πίνακας (61) Προβλέψεις Ex-Post. 

Ετος 

1994 

1995 

Τρέχουσες Τιμές 

0,10394 

-0,097303 

Προβλέψεις 

0,083571 

-0,033472 

Σφάλμα Πρόβλεψης 

0,020365 

-0,063831 

Predictive Failure Test F(2,20) = 0,12179 

Mean Pred. Err. 

Sum Square 

Pred Err. 

=0,021733 

0,0022446 

Mean Sum of Abs 

Pred Err 

Root Mean Sumsq 

Pred Err 

0,042098 

0,047377 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τους προβλεπόμενες και τρέχουσες 

λογαριθμικές τιμές της τουριστικής ζήτησης απο την Βρετανία. Απο τους 

παραπάνω ελέγχους διαπιστώνεται οτι το μοντέλο είναι σε θέση να πρόβλεψη 

ικανοποιητικά εκτός της περιόδου του δείγματος. Το θετικότερο όμως στοιχείο 

1 Cointegration for the Applied Economist, Β. Bhaskara Rao, Macmillan.St. Martins Press, 1994, p-
181. 

2 Applied Econometric Techniques, Keith Guthberston, Stephen G. Hall, Mark P.Taylor, Harvester-
Wheatleaf,1992,p.117. 
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είναι η οτι καταφέρνει να συλλάβει την μεταβολή της σειράς της ζήτησης απο 

θετική σε αρνητική (βλ. πρόσημο). 

Οι θετικές εντυπώσεις που αφήνει η παραπάνω πρόβλεψη ex-post ίσως είναι η 

προέκταση των ικανοποιητικών επιδόσεων του μοντέλου στη πρόγνωση της 

ζήτησης. Η χαμηλή στατιστική του Theil φανερώνει οτι το μοντέλα είναι σε 

θέση να πρόβλεψη αρκετά καλά. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός οτι η 

εξίσωση δεν περιέχει σχεδόν καθόλου μεροληπτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή 

δεν υποεκτιμά η υπερεκτιμά τις μεταβολές της ζήτησης μέ συνέπεια. Τα 

υπόλοιπα στατιστικά κριτίρια πρόβλεψης συμπληρώνουν την θετική εικόνα του 

μοντέλου στη δυνατότητα του να πρόβλεψη. 

Πίνακας (62) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theil Inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,102613 

0,076620 

151,6267 

0,278505 

0,022793 

0,054772 

0,922435 

Προβλέψεις Ex-ante 

Οι προβλέψεις συνθέτονται απο τις τιμές πρόβλεψης των εξωγενών 

μεταβλητών ,τις εκτιμημένες τιμές της ζήτησης που προέκυψαν απο το 

μοντέλο διορθωτικού σφάλματος και απο τις πιθανές τροποποιήσεις που 

διαφαίνονται απαραίτητες για την βελτίωση των προβλέψεων όπως κάποια 

γεγονότα η καταστάσεις που ενδεχομένως δεν συνυπολογίζονται κατά την 

πρόβλεψη. 

Για την προβολή των επεξηγηματικών μεταβλητών στο μέλλον 

χρησιμοποιήθηκαν οι προβλέψεις που εκδίδονται στο National Institute of 

Economic Review. Οι τιμές του Ελληνικού Δ.Τ.Κ. αποκτήθηκαν απο πληροφορίες 

σε σχετικά άρθρα εφημερίδων και περιοδικών καθώς και απο ανακοινώσεις της 

Κυβέρνησης. Σημαντική βοήθεια έδωσαν και οι προβλέψεις του "Time magazine, 
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The World in 1996 " τόσο για τον Δ.Τ.Κ. όσο και για τον πληθυσμό της 

Βρετανίας. 

Για την πρόβλεψη ex-ante υιοθετήθηκε η στρατηγική της διαδοχικής 

εκτίμησης3 (sequential estimation) . Σύμφωνα με αυτή η εξαγωγή προβλέψεων 

απο το συνολοκληρωμένο μοντέλο διορθωτικού σφάλματος συνιστά τον 

σχηματισμό ενός συστήματος διαρθρωτικών (simultaneous) εξισώσεων το 

οποίο θα περιλαμβάνει αμφότερους τους μακροπρόθεσμους και 

βραχυπρόθεσμους συσχετισμούς των μεταβλητών. Το σύστημα , αναφερόμενο 

στην παρούσα περίπτωση, αποτελείται απο τις παρακάτω (structural) εξισώσεις 

n=k 

ALREG-a'tAMlt.t+azALREGt.,., + Υ Dyea-a^ECT,^ (1 ) 

LREGt=LREGt-i+ALREG, (2) 

E C T = L R E G r a > t (3) 

Η πρώτη εξίσωση ισοδυναμεί με το εκτιμημένο μοντέλο διορθωτικού 

σφάλματος (ΜΔΣ), η δεύτερη χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της ζήτησης 

και η τρίτη εκφράζει τον διορθωτικό όρο σφάλματος (ΔΟΣ) που προκύπτει απο 

την συνολοκληρωμένη εξίσωση (μακροχρόνια σχέση ισορροπίας). Θα πρέπει να 

σημειωθεί οτι αρχικά προβλέπεται η τιμή της μεταβολής της ζήτησης για το 

1996. Κατόπιν η τιμή αυτή εισάγεται στις εξισώσεις που αποτελούν το σύστημα 

και πραγματοποιείται ο επαναυπολογισμός των εξισώσεων. Οι νέες παράμετροι 

που προκύπτουν εισάγονται στο σύστημα και χρησιμοποιούνται για την 

πρόβλεψη της επόμενης περιόδου. 

Οι προβλέψεις που προέκυψαν είναι μεταβολή της ζήτησης για το 1996 ίση με 

την τιμή -0,12833 και για το 1997 ίση με -0,092416. Με δεδομένες τις τιμές του 

πληθυσμού για τα δύο έτη (58,9 και 60,7) υπολογίζονται οι αντιλογάριθμοι της 

σειράς επιπέδου (level) ώστε να υπολογισθούν οι μεταβολές σε όρους 

αφικνούμενων τουριστών. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς οι αφίξεις 

3 Nicholas Sarantis and Chris Steward , Structural, VAR and BVAR Models of Exchange Rate 
Determination: A comparison of Their Forecasting Performance, Journal of Forecasting,Vol. 14, 
1995, pp. 201-215. 
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το 1996 θα ανέρχονται σε 1,963,897 τουρίστες ενώ το 1997 σε 1,845,254 

τουρίστες. Δηλαδή και όπως παρουσιάζεται στον πίνακα (39) τα έτη 1996-1997 

αναμένεται μείωση με μέσο όρο σχεδόν 9%. Παρόμοια μείωση παρουσιάζεται τα 

έτη 1988-1989 λόγω όμως της αντιπαράθεσης μεταξύ Ε.Ο.Τ και τουρ 

οπεράτορς. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός οτι εάν οι προβλέψεις είναι 

σωστές (μείωση αφίξεων) τότε για πρώτη φορά ano το 1960 παρουσιάζεται 

Πίνακας (63 ) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης. Βρετανία 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

2,439,721 

Q,1Q394 

1995 

2,224,885 (-8,8) 

-Q.Q97303 

1996(προβλεψη) 

1,814,046(-18,4) 

-Q,2Q7671 

1997(πρόβλεψη) 

1,408,540(-22,3) 

-Q,2831Q8 

ύφεση στη ζήτηση για μία συνεχόμενη τριετία. Η παρατήρηση αυτή αφενός 

δημιουργεί σύννεφα επιφυλακτικότητας αφετέρου καλεί για στενή 

παρακολούθηση (π.χ διολίσθηση της δραχμής) και πιθανή διόρθωση των 

προβλέψεων των εξωγενών μεταβλητών. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί οτι άν 

και το μοντέλο κρίνεται ικανοποιητικό μειονεκτεί στην σύλληψη ακραίων 

σημείων όταν αυτά προέρχονται απο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες , με 

συνέπεια την εισαγωγή αντίστοιχων ψευδομεταβλητών. Σε γενικές γραμμές ο 

τουρισμός στη Βρετανία , ως προϊόν δείχνει , να συμπεριφέρεται όπως τα 

διαρκή αγαθά (cyclical normal goods) εφόσον η ζήτηση του φαίνεται οτι 

επηρεάζεται απο τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 

Γερμανία 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Πρόβλεψη Ex-Post, Ex-ante 

Στο πρώτο στάδιο εξερεύνησης της σταθερότας του μοντέλου 

υιοθετήθηκαν οι έλεγχοι του συσσωρευτικού αθροίσματος (CUSUM) και του 

τετραγωνισμένου συσσωρευτικού αθροίσματος (CUSUMQ), Η τεκμηρίωση οτι το 

μοντέλο και οι εκτιμητές των παραμέτρων είναι σταθερά θεωρείται εξαιρετικής 

σημασίας για την ίδια την οντότητα του μοντέλου. Με δεδομένη την μεγάλη 
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χρονική περίοδο που περιλαμβάνει το δείγμα είναι πολύ πιθανόν οι 

οικονομίας συνθήκες που επηρεάζουν τις μεταβλητές να αλλάξουν ριζικά. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ10 

Plot of Cumulâtiue Sun of Recursiue Residuals 

13.8323 

4.3143 

-4.3443 

-13.8328 
1963 1971 1973 1987 1995 

The straight lines represent critical bounds at 5κ significance leuel 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11' 

Plot of Cunulatiue Sun of Squares of Recursiue Residuals 

1.3465 

.78217 

.21783 

-.34650 
1963 1971 1573

 1 3 8 7 1 3 y b 

The straight lines represent critical bounds at 5z significance leuel 

Αποτελέσματα που Οα προβάλλουν την αστάθεια στο μοντέλο μας θα 

εξασθενίσουν την αξιοπιστία του υποδεικνύοντας ταυτόχρονα οτι η τουριστική 
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ζήτηση δεν διατηρεί με συνέπεια μέσα στο χρόνο τις δυναμικές σχέσεις με τις 

άλλες μεταβλητές όπως ορίζονται στο μοντέλο. Απ' οτι δείχνουν τα 

διαγράμματα τα επανακυκινδρυζόμενα κατάλοιπα της ζήτησης δεν 

υπερβαίνουν τα κριτικά όρια (5%) του Brown et a l . 

Παράλληλα με του παραπάνω ελέγχους πραγματοποιείται και έλεγχος για τις 

δυνατότητες του μοντέλου να πρόβλεψη στο μέλλον το επίπεδο της 

τουριστικής ζήτησης. Παρακρατήθηκαν δύο χρονικές περίοδοι και 

χρησιμοποιήθηκε ο δεύτερος έλεγχος του Chow για να ελεγχθεί η 

προβλεπτική ικανότητα της εξίσωσης. Στον πίνακα (64) παραθέτονται οι 

προβλεπόμενες και τρέχουσες μεταβολές των φυσικών λογαρίθμων της 

τουριστικής ζήτησης απο την Γερμανία μαζί με τα σφάλματα πρόβλεψης. 

Στο σημείο αυτό και όπως προκύπτει απο το απο τους σχετικούς ελέγχους το 

μοντέλο φαίνεται να προβλέπει ικανοποιητικά τουλάχιστον για τις δύο 

τελευταίες περιόδους .Επιπλέον η εξίσωση συλλαμβάνη με επιτυχία την 

αρνητική μεταβολή του 1995. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οτι οι 

εκτιμήσεις του μοντέλου , σύμφωνα με το διάγραμμα προσαρμογής και τις 

αντίστοιχες τιμές, συλλαμβάνουν μεν τα σημεία καμπής της ζήτησης στη 

πλειονότητα τους αλλά δεν προσεγγίζουν σε όλες τις περιπτώσεις σε μεγάλο 

βαθμό τα ακρότατα τους. Παράδειγμα αποτελεί το μέσο της δεκαετίας του 

1980 όπου σημειώθηκαν οι διαδοχικές ανατιμήσεις του Μάρκου. 

Πίνακας (44) Προβλέψεις Ex-Post. 

Ετος 

1994 

1995 

Τρέχουσες Τιμές 

0,15908 

-Q,Q7Q92 

Προβλέψεις 

0,023327 

-0,076175 

Σφάλμα Πρόβλεψης 

0,13576 

0,0052551 

Predictive Failure Test F(2,13) = 0,64823 

Mean Pred. Err. 

Sum Square 

Pred Err. 

0,018856 

0,0020370 

Mean Sum of Abs 

Pred Err 

Root Mean Sumsq 

Pred Err 

0,041006 

0,045134 
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Αν εξαιρεθεί αυτή η περίοδος το μοντέλο διατηρεί καλή πρόβλεψη (πρόγνωση) 

με δεδομένο οτι πιάνει σημεία καμπής τα οποία δημιουργήθηκαν απο 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες όπως αυτή που προήλθε απο την ένωση και 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή το 1992. (βλ. επίσης δύο ενεργειακές κρίσεις). 

Εξίσου θετικά μπορούν να χαρακτηρισθούν τα μηνύματα που φέρουν τ α 

στατιστικά κριτίρια για τις επιδόσεις πρόγνωσης. 

Πίνακας (65) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theil Inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,097061 

0,073655 

63,21373 

0,240160 

0,000000 

0,074002 

0,925998 

Προβλέψεις ex-ante 

Έχοντας επισημάνει τις δυνατότητες της εξίσωσης να προβλέψει εντός του 

δείγματος , το μοντέλο εισέρχεται στο στάδιο προβολής της ζήτησης στο 

μέλλον και συγκεκριμένα για δύο συναπτά έτη. Οι τιμές που έλαβαν οι 

εξωγενείς μεταβλητές για τα δύο έτη αποκτήθηκαν απο τις εκδόσεις του 

National Institute of Economic Review. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του "Time 

Magazine , The World in 1996" για τα στοιχεία κυρίως που αφορούν τον 

πληθυσμό. 

Για την μελλοντική πρόβλεψη εφαρμόσθηκε η τακτική της διαδοχικής 

εκτίμησης 6 ( sequential estimation) όπως και στη περίπτωση της Βρετανίας. Η 

διαφορά όμως με το παρόν μοντέλο έγκειται στην απουσία της εξαρτημένης 

μεταβλητής με χρονική υστέρηση στο δεξιό τμήμα του μοντέλου διορθωτικού 

σφάλματος. Η ομάδα των εξισώσεων που απαρτίζει την στρατηγική της 

διαδοχικής εκτίμησης είναι η εξής: 
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ALREG = α ' ιΔΨι . ι + α ? + £ Dye a -a3ECTt-t (1 ) 

LREG t= L R E G M +ALREG, ( 2 ) 

E C T - L R E G t - α Ψ , (3) 

Με δεδομένες τις τις τιμές των επεξηγηματικών μεταβλητών και του όρου του 

διορθωτικού σφάλματος (ΟΔΣ) με χρονική υστέρηση διεξάγεται η πρόβλεψη της 

ζήτησης για την πρώτη χρονική περίοδο. Κατόπιν η τιμή αυτή εισάγεται στις 

εξισώσεις δίνοντας μία νέα τιμή στον ΟΔΣ που αντιστοιχεί στο έτος 1996 στην 

μακροπρόθεσμη σχέση. Ο όρος (με μια υστέρηση) εισάγεται στην 

βραχυπρόθεσμη σχέση και σε συνδυασμό με τις τιμές των εξωγενών 

μεταβλητών πραγματοποιείται η εκτίμηση για την ζήτηση της επόμενης 

περιόδου (1997). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις της ζήτησης 

για δύο συνεχόμενες περιόδους στο μέλλον. 

Πίνακας ( 66) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης. Γερμανία. 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

2,432,788 

0,15908 

1995 

2,272,911 (-6,6) 

-Q.Q7Q920 

1996 (πρόβλεψη) 

2,141,898(-17,3) 

-0,369974 

1997(πρόβλεψη) 

1„821,387(-14,9) 

0,46053 

Τα αποτελέσματα των προβλέψεων που προέκυψαν αφενός αναδεικνύουν την 

ικανότητα του μοντέλου να προβλέψει ικανοποιητικά για μία περίοδο εκτός 

δείγματος , αφετέρου υποδεικνύει την ανεπάρκεια του να πρόβλεψη ακόμη και 

στα όρια του εύλογου για την δεύτερη περίοδο. Οι λόγοι για την υπερβολική 

πρόβλεψη θα πρέπει να αναζητηθούν στον υπερβολικό αριθμό των παραμέτρων 

(μεταβλητών) σε σχέση με το μέγεθος του δείγματος που δημιουργεί η διπλή 

χρονική υστέρηση στο μοντέλο VAR και το οποίο ενσωματώνεται στο 

διανυσματικό μοντέλο διορθωτικού σφάλματος (VECM). Στον χώρο της διεθνούς 

έρευνας αναφέρεται4 οτι αυτή η υπερπαραμετροποίηση (overparameterization) 

4 Gary L. Shoesmith, Co-Integration, Error Correction and Improved Medium-term Regional VAR 
Forecasting, Journal of Forecasting, Vol. 11, pp. 91 -109, 1992. 
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σε συνδυασμό με την απώλεια βαθμών ελευθερίας λόγω της 

υστέρησης οδηγεί σε μεγάλα σφάλματα ex-ante πρόβλεψης. 

Ιταλία 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Πρόβλεψη Ex-post 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 

Plot of Cumulative Sun of Recursive Residuals 

13.6393Γ 

4.5464 

^t.5464-

-13.6393 

1962 1971 1988 1989 1995 

The straight lines represent critical bounds at 5κ significance level 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 

Flot of Cumulative Sun of Squares of Recursive Residuals 

1.3346 

.77818 

.22182 

• 33455 

1362 1971 1988 1389 1335 

The straight lines represent critical· bounds at 5κ significance level 
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Τα διαγράμματα των ελέγχων του συσσωρευτικού και τετραγωνισμένου 

συσσωρευτικού αθροίσματος εκθέτουν την σταθερότητα των συντελεστών των 

μεταβλητών μέσα στα χρονικά όρια του δείγματος. Είναι εμφανές οτι τα 

επανακυλινριζόμενα κατάλοιπα περιορίζονται στο διάστημα που καθορίζουν τα 

κριτικά όρια δίχως να τα υπερβαίνουν. Επομένως εμπεδώνεται η άποψη για την 

σταθερότητα του μοντέλου. 

Το επόμενο στάδιο συνιστά την σταθερότητα των παραμέτρων που μέσω 

του δεύτερου ελέγχου του Chow διαγράφεται η ικανότητα του μοντέλου να 

προβλέψει στο μέλλον για δύο χρονικές περιόδους. Ο λόγος υιοθέτησης του 

δεύτερου ελέγχου και οχι του πρώτου είναι η μικρή χρονική περίοδος (2 έτη ) σε 

σχέση με τον αριθμό των μεταβλητών στο μοντέλο.Δηλαδή ο έλεγχος αφορά 

κατά πόσο οι "καινούργιες " παρατηρήσεις του 1994 και 1995 μπορεί να 

θεωρηθούν οτι δημιουργήθηκαν απο το ίδιο μοντέλο. Παράλληλα 

πραγματοποιείται και η ex-post πρόβλεψη η οποία συνοδεύεται απο τους 

σχετικούς ελέγχους πρόβλεψης .Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα 

αποτελέσματα. 

Πίνακας (67) Προβλέψεις Ex-Post. 

Ετος 

1994 

1995 

Τρέχουσες Τιμές 

0,14518 

-0,12176 

Προβλέψεις 

0,17970 

Q,Q429Q 

Σφάλμα Πρόβλεψης 

-0,034527 

-Q,1647Q 

Predictive Failure Test F(2,18) = 0,99045 

Mean Pred. En. 

Sum Square 

Pred Err. 

-0,099612 

0,014159 

Mean Sum of Abs 

Pred Err 

Root Mean Sumsq 

Pred Err 

0,099612 

0,11899 

'Οπως φαίνεται απο τον πίνακα η αναφερόμενη στατιστική F τού ελέγχου 

της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου είναι μικρότερη απο την κριτική 

τιμή (5% επ. σημ.) ίση με 3,55. Επομένως η μηδενική υπόθεση σταθερότητας 

του μοντέλου δεν μπορεί να αποριφθεί. 
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Το μοντέλο παρουσιάζει αν και εμφανίζεται να προβλέπει ικανοποιητικά 

σύμφωνα με τον παραπάνω έλεγχο δεν καταφέρνει ωστόσο να συλλάβει την 

αρνητική μεταβολή του 1995. Επιπλέον και στα δύο έτη παρουσιάζεται 

υπερπρόβλεψη (overprediction) δημιουργώντας κίνητρο για περισσότερο έλεγχο 

στο μοντέλο κατά πόσο και εάν αυτή η υπερπρόβλεψη κυριαρχεί σε όλο το 

δείγμα. Η μέτρηση του αριθμού των φορών που η εξίσωση παρέχει προβλέψεις 

εντός δείγματος μεγαλύτερες απο τις τρέχουσες τιμές είναι 16 στο σύνολο των 

34 παρατηρήσεων. Εάν συνδυαστεί η διαπίστωση αυτή με το μηδενική τιμή του 

τμήματος της στατιστικής U-Theil το οποίο δείχνει την οτι υπάρχει μηδενική 

μεροληψία (Bias=0, βλ. πίνακα 68) τότε διαπιστώνεται οτι δεν υπάρχει τάση στο 

μοντέλο να υπερπροβλέπει η να υποπροβλέπει. Θα πρέπει να αναφερθεί οτι η 

εκτίμηση του μοντέλου για τήν περίοδο 1960-93 παρουσίασε προβλήματα ως 

προς τον έλεγχο RESET σε 5% επ. σημ.. Αυτό σημαίνει οτι η παρουσία της 

εξαρτημένης μεταβλητής με εκθετική μορφή στο δεξιό τμήμα της εξίσωσης 

είναι σημαντική. Ωστόσο η μηδενική υπόθεση της σωστής εξειδίκευσης δεν 

απορρίπτεται σε 10% επ. σημ. 

Πολύ καλό παρουσιάζεται το μοντέλο ως προς τις προγνωστικές του 

ικανότητες. Η στατισιτική U-Theil είναι αρκετά μικρή. Η ύπαρξη μεροληπτικού 

σφάλματος είναι σχεδόν μηδενική ενώ αρκετά μετριασμένη εμφανίζεται η 

διακύμανση των προβλέψεων. Μελανό ίσως σημείο να αποτελεί το ΜΑΡΕ το 

οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις τιμές των παρατηρήσεων. Η απεικόνιση των 

καταλοίπων στο σχετικό διάγραμμα ανέδειξε την μή γραμμικότητά τους , 

γεγονός το οποίο επηρεάζει την τιμή του αναφερόμενου κριτιρίου πρόβλεψης. 

Πίνακας (68) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theil Inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,092819 

0,073185 

590,3747 

0,190954 

0,000000 

0,043515 

0,956485 
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Με βάση το ερεισματικό πλαίσιο που παρέχει η παραπάνω ανάλυση , το 

μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης 

για τα ερχόμενα δύο έτη. 

Προβλέψεις Ex-ante. 

Ο πίνακας (69) παρουσιάζει τις προβλέψεις που προέκυψαν 

ακολουθώντας την τακτική της διαδοχικής εκτίμησης6 του 'Gauss-Seidel'.Atnfi 

η τεχνική αφορά την λύση ενός συστήματος διορθωτικών εξισώσεων στο οποίο 

οι ενδογενείς μεταβλητές εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα των εξισώσεων. Το 

σύστημα στη παρούσα περίπτωση έχει ως ακολούθως : 

ΔίΡΕΘ = α' 1 ΔΨ,. 1 +a2ALREG M + ^Dyea -azE.CTXÌ (1 ) 

LREGt = LREGt-1 + ALREG» ( 2 ) 

*ECT=LREG t-a>, (3) 

Με δεδομένες τις τιμές για το 1996-97 των επεξηγηματικών μεταβλητών 

υπολογίζεται η πρώτη πρόβλεψη της ζήτησης. Ας σημειωθεί οτι η εξαρτημένη 

μεταβλητή χρονικής υστέρησης και το διορθωτικό σφάλμα λόγω των 

υστερήσεων λαμβάνουν ως προβλεπόμενες τιμές (1996) τις τιμές της 

προηγούμενης περιόδου. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και για την 

πρόβλεψη του 1997 με την διαφορά οτι θα πρέπει να εξαχθεί πρόβλεψη (1996) 

μέσω του συστήματος για τον όρο του διορθωτικού σφάλματος ώστε να 

χρησιμοποιηθεί η τιμή του στην εξίσωση (1) για την ζήτηση του 1997. 

Επίσης, ας σημειωθεί οτι η πρώτη εξίσωση είναι η το μοντέλο του διορθωτικού 

σφάλματος , η δεύτερη χρησιμοποιείται για την απόκτηση της πρόβλεψης των 

αφίξεων (ζήτηση) και η τρίτη είναι η μακροχρόνια σχέση με τον όρο 

διορθωτικού σφάλματος ως εξαρτημένη μεταβλητή. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έδωσε το μοντέλο η ζήτηση τα 

επόμενα δύο έτη θα μειωθεί αισθητά. Το ποσοστό μείωσης των αφίξεων είναι 

μεγαλύτερο στην τελευταία χρονική περίοδο σε βαθμό που θα μπορούσε να 

ενσωνατώνει το υπερβολικό στοιχείο. Είναι πολύ πιθανόν η μείωση να μήν είναι 
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Πίνακας ( 66) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης. ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

724,762 

0,14518 

1995 

643,473 (-12,6) 

-0,12176 

1996(πρόβλεψη) 

507,713 (-26,7) 

-0,23996 

1997 (πρόβλεψη) 

321,861 (-36,6) 

-0,45927 

αυτού του μεγέθους , δηλαδή της τάξης του 36,6%. Σύμφωνα με νεότερα 

στοιχεία (Βλ. O.E.C.D. Econ. Surveys ,1996 σελ. 28) ο πληθωρισμός στην Ιταλία 

τ α επόμενα δύο έτη ενδέχεται να κυμανθεί χαμηλότερα απο 5%. Επομένως , και 

με δεδομένο τις τιμές πρόβλεψης 6,5% και 6,1% που δίνει το Εθνικό Ινστιτούτο 

Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (N1ESR) και οι οποίες χρησιμοποιούνται 

στη μελέτη , είναι πολύ πιθανό η μεταβλητή της τιμής να μήν ασκεί τόσο 

μεγάλη αρνητική επιρροή στη ζήτηση. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του Α.Ε.Π. της 

Ιταλίας για το 1996 , σύμφωνα με τις ίδιες πηγές , μπορεί να κυμανθεί 0,7 

ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο (2,7%) απο αυτή που εισάγεται στη 

μεταβλητή. Αυτή η τελευταία εκδοχή θα επηρεάσει θετικά την ζήτηση του 1997 

καθώς οι μεταβολές του εισοδήματος της προηγούμενης περιόδου φέρουν 

ιδιαίτερο βάρος (βλ. μοντέλο) στις μεταβολές της ζήτησης της επόμενης 

περιόδου. Εν κατακλείδει, αναμένεται μείωση και για το έτος 1997 αλλά σε 

αρκετά μικρότερο ποσοστό. 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Πρόβλεψη Ex-post. 

Σ' αυτό το στάδιο η έρευνα υιοθέτησε τους ελέγχους του συσσωρευτικού 

αθροίσματος και του τετραγωνισμένου συσωρευτικού αθροίσματος για να 

ελέγξει εάν οι εκτιμητές των παραμέτρων διατηρούνται σταθεροί κατά την 

διάρκεια στην οποία εξετάζεται το υπόδειγμα. Η σωστή εξειδίκευση θα πρέπει 

να επιφέρη ελέγχους που θα κείτονται μέσα στα προκαθορισμένα όρια που 

διαγράφουν οι δύο ευθείες γραμμές του Brown et al. Οι επανακυλινδριζόμενες 

(recursive) παλινδρομήσεις των καταλοίπων έδειξαν θετικά αποτελέσματα για 

την σταθερότητα των συντελεστών υποδεικνύοντας την οτι η μηδενική υπόθεση 
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της σωστής εξειδίκευσης του μοντέλου δεν θα πρέπει να αποριφθεί. Τα 

διαγράματα (14) και (15) επαληθεύουν την παραπάνω διαπίστωση. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 

Plot of CuMilatiue Sun of Recarslue Residuals 

3.S3Z8 

ε.3-Ηθί 

-Ζ.3ΛΛ6Ι-

-3.Ξ3Ζ8 
1363 1371 1373 1387 1S3S 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 

Plat of OmuUtlue Sun of Squares of fccursiue Residuals 
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το δεύτερο στάδιο έλεγχου της σταθερότητας η ευρωστίας των παραμέτρων 

του μοντέλου , εφαρμόσθηκε ο δεύτερος έλεγχος TOU Chow. Ταυτόχρονα ο 
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ίδιος έλεγχος αποτελεί κριτίριο για την δυνατότητα πρόβλεψης στο μέλλον. 

Παρακρατήθηκαν δύο χρονικές περίοδοι και ελέγχθηκε η δυνατότητα του 

μοντέλου να προβλέψει στο παρελθόν με την πεποίθηση οτι όταν το μοντέλο 

εξάγει καλές προβλέψεις για τις πρόσφατες χρονικές περιόδους τότε είναι 

πιθανότερο, cet par, το μοντέλο αυτό να παράγει καλύτερες ex-ante προβλέψεις 

απο κάποιο άλλο το οποίο δεν παρουσιάζεται να προβλέπει ex-post 

ικανοποιητικά. Ο πίνακας (69) περιέχει τα αποτελέσματα που έδωσαν οι 

σχετικοί έλεγχοι για την πρόβλεψη ex-post. 

Πίνακας (69) Προβλέψεις Ex-Post. 

Ετος 

1994 

1995 

Τρέχουσες Τιμές 

0,026622 

-0,12639 

Προβλέψεις 

0,22967 

-0,22954 

Σφάλμα Πρόβλεψης 

-0,20305 

0,10315 

Predictive Failure Test F(2,18) = 0,79036 

Mean Pred. Err. 

Sum Square 

Pred Err. 

-0,049951 

0,025935 

Mean Sum of Abs 

Pred Err 

Root Mean Sumsq 

Pred Err 

0,15310 

0,16104 

Ο έλεγχος F για την προβλεπτική ικανότητα υποδεικνύει οτι το 

μοντέλο θα μπορεί να πρόβλεψη αρκετά καλά. Επιπλέον θετικότατο στοιχείο 

μπορεί να θεωρηθεί η σύλληψη του σημείου καμπής για το έτος 1995. Ωστόσο 

εξετάζοντας και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις υπόλοιπες χώρες 

δημιουργείται αυτόματα ανησυχία για τις επιδόσεις του μοντέλου στην 

πρόβλεψη.. Σε μία προσπάθεια ανάκτησης εμπιστοσύνης για την προβλεπτική 

ικανότητα της εξίσωσης η ανάλυση επικεντρώθηκε και σε άλλους στατιστικούς 

ελέγχους πρόβλεψης. Ο παρακάτω πίνακας (70) συγκεντρώνει του σχετικούς 

ελέγχους πρόβλεψης του μοντέλου για την χρονική περίοδο 1963-1995. 

Απο όλα τα κριτίρια πρόβλεψης ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 

υπερβολικά μεγάλη τιμή του μέσου απόλυτου ποσοστιαίου σφάλματος (ΜΑΡΕ) 

σε σχέση με τις τιμές που έχουν οι παρατηρήσεις. Αυτή η ένδειξη σημαίνει οτι 

το μοντέλο παράγει μεγάλα σφάλματα πρόβλεψης (πρόγνωσης) σε σχέση με 
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τις παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής . Άλλωστε τα σφάλματα των 

προβλέψεων ex-post καταδεικνύουν εν μέρει αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει 

ωστόσο να ληφθή υπόψη οτι η μέτρηση ΜΑΡΕ θεωρείται καταλληλότερη όταν 

τα σφάλματα παρουσιάζουν συμμετρία και γραμμικότητα5 Το διάγραμμα των 

καταλοίπων σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που δίνει η χρονοσειρά της 

ζήτησης για την πορεία της στη περίοδο 1960-1995 δίνουν σημάδια για την 

ύπαρξη μη γραμμικότητας. Συνεπώς ένα μεγάλο ποσοστό της υψηλής τιμής του 

ΜΑΡΕ να οφείλεται και στη προαναφερθείσα κατάσταση. 

Πίνακας (70) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theii inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,129793 

0,105210 

161,8145 

0,242567 

0,000006 

0,068535 

0,931459 

Π αρολαυτά, αισιόδοξο μπορεί να θεωρηθήτο μήνυμα της στατιστικής U-

Theil. Η τιμή που δέχεται είναι κοντά στο μηδέν -και όχι στη μονάδα-

υποδεικνύοντας οτι το μοντέλο μπορεί να προβλέψει σε γενικές γραμμές 

ικανοποιητικά. Τα περισσότερα σφάλματα κείτονται στο πρώτο και τρίτο τμήμα 

του καρτεσιανού διαγράμματος με την ευθεία γραμμή των 45° να τ α διχοτομεί 

και να υποδεικνύει την άριστη πρόβλεψη. 

Ενθαρρυτικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν επίσης τα στοιχεία που 

προκύπτουν αποτην αποσύνθεση του MSE (Theil).To τμήμα που αντιστοιχεί στη 

μέτρηση μεροληψίας (bias) φανερώνει οτι τ ο σφάλμα πρόβλεψης (MSE) δεν 

αποδίδεται καθόλου στη ύπαρξη μεροληψίας. Δηλαδή η εξίσωση δεν παράγει 

προβλέψεις που συστηματικά υπερπροβλέπουν (+) , η υποπροβλέπουν (-). Η 

έλλειψη μεροληψίας συνιστά σοβαρό πλεονέκτημα καθώς διαδραματίζει 

5 Jeffrey Jarret, Business Forecasting Methods, Blackwell ,1987, p. 323. 

r 
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σημαντικό ρόλο στην ορθότητα λήψης αποφάσεων που πιθανόν να στηρίζονται 

και στις προβλέψεις του μοντέλου. 

Το τμήμα που αναλογεί στην διακύμανση που υπάρχει μεταξύ των 

τρέχουσων τιμών και προβλέψεων υποδεικνύει οτι ένα μικρό τμήμα των 

σφαλμάτων (6,8%) πρόβλεψης οφείλεται στην τάση των σημείων να απέχουν 

απο την γραμμή των 45° στο σχετικό διαγνωστικό διάγραμμα. 

Τέλος το τμήμα που αναλογεί στην συνδιακύμανση συνδέεται άμεσα με 

τον συχετισμό των τρέχουσων παρατηρήσεων με τις τιμές πρόγνωσης. Εφόσον 

η τιμή της προσεγγίζει την μονάδα το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. 

Συνοψίζοντας οι προβλεπτικές επιδόσεις του μοντέλου μπορούν να 

θεωρηθούν καλές με σημαντικότερο θετικό στοιχείο την έλλειψη μεροληψίας 

αλλά και με τάση να υπάρχει απόσταση μεταξύ των τιμών πρόβλεψης και των 

τρέχουσων παρατηρήσεων. Ωστόσο τ α στατιστικά αποτελέσματα στο σύνολο 

τους ευνοούν για την περαιτέρω προσπάθεια που στοχεύει στην πρόβλεψη ex

ante. 

Προβλέψεις ex-ante 

Οι προβλέψεις εκτός δείγματος (ex-ante) προϋποθέτουν την γνώση των 

μελλοντικών τιμών των επεξηγηματικών μεταβλητών. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι 

στην εξίσωση των Η.Π.Α. η παρουσία του δυναμικού στοιχείου είναι ιδιαίτερα 

έντονη.Επομένως οι προβλέψεις ex-ante βασίζονται κατά το μεγαλύτερο τμήμα 

τους στις τιμές των μεταβλητών των προηγούμενων περιόδων.Η μοναδική 

μεταβλητή που λαμβάνει τις μελλοντικές τιμές είναι εκείνη του εισοδήματος. 

Πηγές πληροφόρησης για τις προβλέψεις είναι το Εθνικό Ινστιτούτο 

Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών της Βρετανίας. 

Όπως και στις προηγούμενες χώρες υιοθετήθηκε η στρατηγική της 

διαδοχικής εκτίμησης η οποία αποβλέπει σε προβλέψεις εκτός του δείγματος 

μέσω ενός συστήματος διορθωτικών εξισώσεων. Η γενική μορφή της πρώτης 

εξίσωσης είναι παρόμοια με εκείνη της Βρετανίας καθώς συμπεριλαμβάνεται 
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στο μοντέλο η εξαρτημένη μεταβλητή με χρονική υστέρηση. Το σύστημα 

εξισώσεων παρατίθεται παρακάτω. 

ALREG = a',AipJ.1+a2ALREG t.,., + £ Dyea -a3ECTt-i (1) 

LREG,= LREG,.1+ALREG, (2) 

ECT«LREG t-a>, (3) 

Η πρώτη εξίσωση είναι η εκτιμημένη βραχυχρόνια σχέση , η δεύτερη αφορά 

την πρόβλεψη της ζήτησης και η τρίτη ισοδυναμεί με την μακροχρόνια σχέση 

που προέκυψε απο την μέθοδο του Johansen αλλά εκφράζεται αντεστραμμένη 

με τον όρο του σφάλματος ως εξαρτημένη μεταβλητή. Κατά αυτό τον τρόπο 

υπολογίζεται και η μελλοντική τιμή του σφάλματος η οποία εισάγεται στην 

πρώτη εξίσωση. Ας σημειωθεί πως χρησιμοποιήθηκαν όπως και στις 

προηγούμενες χώρες, δύο επαναλήψεις (iterations) στην διαδικασία πρόβλεψης 

ενώ το ποσοστό μεταβολής των αποτελεσμάτων απο την επαναληπτική 

διαδικασία οριοθετήθηκε στο 0,5%. 

Οι προβλέψεις που εξήχθησαν για τα έτη 1996 -1997 κατόπιν των 

σχετικών αλγεβρικών πράξεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας (71 ) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης 1996-1997.Η.Π.Α. 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

266,777 

0„02662 

1995 

239,684 (-12,6) 

-0,12639 

1996(πρόβλεψη) 

240,812 (0,00) 

-0,006424 

1997 (πρόβλεψη) 

219,801 (-0,09) 

-0,144205 

Οι προβλέψεις δείχνουν οτι θα παρουσιαστεί τα επόμενα δύο έτη μία 

μείωση της τάξης του 9%. Οι λόγοι κυρίως οφείλονται στην μικρή μείωση του 

πραγματικού κατακεφαλή εισοδήματος σε σταθερές τιμές 1985 και επίσης στην 

μικρή αύξηση των σχετικών τιμών των δύο χωρών ως συνέπεια των σχετικών 

πληθωριστικών πιέσεων αλλά και της πολιτικής της "σκληρής δραχμής". 
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Γαλλία 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Πρόβλεψη Εχ-Post 

Στην δ,αδ,κασία πρόβλεψης 0 έλεγχος γ Ι α την σταθερότητα του 
μοντέλου περνάε, ^ α π ο δ υ ο ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q 

έλεγχος γ ι α την δ,αχρον,κή σταθερότητα των παραμέτρων μέσω των 

επανακυλΐνδρ,ζόμενων παλ,νδρομήσεων των καταλοίπων ενώ oro δεύτερο 

γ.νεταΐ π α ρ 6 μ ο ι 0 ς έλεγχος με βαοη τα αθροίσματα των τετραγαΜσμένων 

καταλοίπων των δύο παλινδρομίσεων nou αντ,οτο,χούν οτ,ς δύο δ,αφορετ.ές 

Χρον,κές περ 1όδου ς. Ας οημε,ωθεί οτ, χρησ,μοπο,είτ« ο δεύτερος έλεγχος του 

Chow καθώς το μέγεθος του δεύτερου δείγματος είνα1 μ,κρότερο απο τον 

αρ,θμό των μεταβλητών (παραμέτρων) που υπάρχουν στο μοντέλο. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 

Plot of Cumulatiue Sum of Becursiue Residuals 

.6328 

2.844B 

-2.8448" 

-8.5328 
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The s t r a i g h t l ines represent c r i t i c a l bounds a t Sx s igni f icance leuel 

Τα δύο διαγράμματα (23) και (24) απεικονίζουν τα συσωρευτικά αθροίσματα 

των επανακυλινδριζόμενων καταλοίπων μαζί με τα κριτικά όρια σε 5% επ. σημ. 

Με βάση τα γραφικά αποτελέσματα των δύο ελέγχων CUSUM και CUSUMSQ 

προκύπτει οτι τα κατάλοιπα δεν παρουσιάζουν κάποια συστηματική απόκλιση 

απο το μηδέν. Επομένως η μηδενική υπόθεση της σταθερότητας των 

299 



παραμέτρων δεν απορρίπτεται. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε οτι στα δύο 

αυτά διαγνωστικά εργαλεία ο βαθμός αξιοπιστίας τους μειώνεται στην 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 

Plot of Cumulatine Sun of Squares of Recursiue Hcsiduals 

1.4567 

.8189B 

.18110 

.45678 
1963 1371 1979 1987 1995 

The s t r a i g h t l ines represent c r i t i c a l bounds a t 5κ significance leuel 

περίπτωση όπου η εξαρτημένη μεταβλητή με χρονική υστέρηση εμφανίζεται 

ως επεξηγηματική μεταβλητή. Θα πρέπει ενδεχομένως να δοθεί περισσότερο 

βάρος στον δεύτερο έλεγχο του Chow στον οποίο στηρίζεται και η προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλου να προβλέψει εκτός δείγματος κατά δύο συναπτές 

περιόδους. Τα κριτίρια πρόβλεψης μαζί με τα αποτελέσματα περιέχονται στον 

πίνακα (72). 

Πίνακας ( 72) Δυναμικές Προβλέψεις Ex-Post. 

Ετος 

1994 

1995 

Τρέχουσες Τιμές 

0,11029 

-0,12201 

Προβλέψεις 

0,16913 

-0,064864 

Σφάλμα Πρόβλεψης 

-0,058835 

-0,057325 

Predictive Failure Test F(2,20) = 0,26736 

Mean Pred. Err. 

Sum Square 

Pred Err. 

-0,058080 

0,0033739 

Mean Sum of Abs 

Pred Err 

Root Mean Sumsq 

Pred Err 

0,058080 

0,058085 
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Τα αποτελέσματα στο σύνολο τους κρίνονται ικανοποητικά Το θετικότερο 

ίσως στοιχείο είναι οτι το μοντέλο συλλαμβάνει το σημείο στροφής της 

ζήτησης για το 1995. Ωστόσο αυτή η σύλληψη κρίνεται οριακή καθώς η 

πραγματική μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη απο αυτή που προκύπτει απο το 

μοντέλο.Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τα σφάλματα πρόβλεψης που 

μάλλον δεν μπορούν να θεωρηθούν μικρά σε μέγεθος και για τις δύο 

περιόδους. Τα μεγάλα σφάλματα ώθησαν προς την διεξοδικότερη ανάλυση της 

προβλεπτικής ικανότητας της εξίσωσης λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτίρια 

και για ολόκληρη την χρονική περίοδο . Ο συντελεστής ανισότητας του Theil 

δέχεται την τιμή 0,2561 υποδεικνύοντας οτι το μοντέλο δεν έχει άριστες 

προγνωστικές ικανότητες. Δεν παύει όμως η τιμή αυτή να βρίσκεται πλησίον 

του μηδενός και επομένως να θεωρηθεί οτι το μοντέλο μπορεί να προβλέψει 

αρκετά καλά. Η ανάλυση της στατιστικής του Theil στα τρία συστατικά του 

μέρη σκιαγραφεί ακόμη περισσότερο τις καλές προβλεπτικές επιδόσεις της 

εξίσωσης. Απο τον παρακάτω πίνακα φαίνεται οτι το τμήμα του σφάλματος που 

αναλογεί στην μεροληψία είναι μηδαμινό. Επίσης μικρό (0,0763) εμφανίζεται και 

το τμήμα σφάλματος που οφείλεται στις διαφορές των τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας (73) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theil Inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,089903 

0,067563 

84,82895 

0,256152 

0,000008 

0,076366 

0,923626 

μεταξύ των τρέχουσων και προβλεπόμενων τιμών. Είναι επόμενο λοιπόν το 

τμήμα της συνδιακύμανσης να προσεγγίζει την μονάδα υποδεικνύοντας την 

καλή προγνωστική ικανότητα της εξίσωσης. 

Με δεδομένη την παραπάνω διαπίστωση η ανάλυση προσέρχεται στο στάδιο 

πρόβλεψης εκτός δείγματος. 
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Προβλέψεις Εχ-ante. 

Οι προβλέψεις ex-ante τελούνται συνήθως uno τον βασικό όρο της γνώσης 

των τιμών των επεξηγηματικών μεταβλητών. Γιαυτό τον λόγο αυτή η διαδικασία 

πρόβλεψης καλείται συχνά και "εξαρτώμενη" (conditional). Βέβαια, η έντονη και 

εκτεταμένη παρουσία του δυναμικού στοιχείου δεν θέτει το μοντέλο στο 

πλαίσιο της υπο συνθήκης εξάρτησης όπως για παράδειγμα στο μοντέλο VAR. 

Στην εξίσωση της Γαλλίας η παρουσία του δυναμικού στοιχείου είναι 

αρκετά έντονη οχι όμως στο βαθμό που να μήν καθιστά αναγκαία την γνώση 

των μελλοντικών τιμών των επεξηγηματικών μεταβλητών. Οι πηγές 

πληροφόρησης είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις 

προηγούμενες εξισώσεις. Η μέθοδος , η στρατηγική πρόβλεψης , είναι επίσης 

ίδια με την παρατήρηση οτι η πρώτη εξίσωση που αναπαριστά την 

βραχυχρόνια σχέση περιλαμβάνει την εξαρτημένη μεταβλητή με χρονική 

υστέρηση. Τα αποτελέσματα (προβλέψεις) που προέκυψαν απο την λύση του 

διορθωτικού συστήματος των τριών εξισώσεων εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας (74) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης 1996-1997. ΓΑΛΛΙΑ 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

622,005 

0,11029 

1995 

551,798 (-12,7) 

-0,12201 

1996(πρόβλεψη) 

525,687 (-4,73) 

-0,053141 

1997(πρόβλεψη) 

694,728(32,15) 

0,275390 

Οι ενδείξεις που προκύπτουν απο τις προβλέψεις μάλλον θεωρούνται 

ευοίωνες για τα δύο έτη. Αν και για το 1996 προβλέπεται μία μικρής κλίμακας 

μείωση στις αφίξεις της τάξης των 26,000 τουριστών, το 1997 προβλέπεται 

αρκετά αισιόδοξο με αύξηση που υπερβαίνει το 32%. Παρόμοια αύξηση της 

ζήτησης παρατηρήθηκε για τελευταία φορά το 1984 με 35,5%. Τα δύο έτη 

έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την σημαντική μείωση της τιμής (για δύο 

συνεχόμενα έτη ) και την σταθερότητα στην τιμή του πραγματικού κατά κεφαλή 

εισοδήματος. 
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Ολλανδία 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Προβλέψεις Ex-Post. 

Όπως έχει προαναφερθεί ο έλεγχος για την διαχρονική σταθερότητα 

του μοντέλου συνιστά την βασική προϋπόθεση για την σωστή εξειδίκευση του. 

Οι έλεγχοι πραγματοποήθηκαν με την διαγραμματική απεικόνιση των 

εκτιμήσεων των συντελεστών που προέκυψαν απο τις επανακυλινδριζόμενες 

παλινδρομήσεις των καταλοίπων. Και στις δύο περιπτώσεις των ελέγχων , 

CUSUM και CUSUMSQ , δεν υπερβαίνονται τα κριτικά όρια. Επομένως η 

μηδενική υπόθεση οτι το μοντέλο έχει την σωστή εξειδίκευση δεν απορρίπτεται. 

Το παραπάνω συμπέρασμα τεκμηριώνεται απο τα αντίστοιχα διαγράμματα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 

Plot of Cumulâtiue Sun of Squares ol Recursive Residuals 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 
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Ένας ακόμη έλεγχος για την σταθερότητα των παραμέτρων είναι ο δεύτερος 

έλεγχος του Chow. Παράλληλα πραγματοποιείται η ex-post πρόβλεψη για να 

αναδειχθή και η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου. 

Πίνακας (75) Στατικές Προβλέψεις Ex-Post. 

Ετος 

1994 

1995 

Τρέχουσες Τιμές 

0,14021 

-0,16096 

Προβλέψεις 

0,078845 

0,90647 

Σφάλμα Πρόβλεψης 

0,061722 

-0,25 

Predictive Failure Test F(2,25) = 1,3748 

Mean Pred. Err. 

Sum Square 

Pred Err. 

-0,094942 

0,033557 

Mean Sum of Abs 

Pred Err 

Root Mean Sumsq 

Pred Err 

0,15666 

0,18319 

. Ο έλεγχος προσεγγίζει την κατανομή F . Για 2 και 25 βαθμούς ελευθερίας ο 

έλεγχος δίνει τιμή μικρότερη απο εκείνες των κριτικών τόσο σε 5% (3,55) οσο 

και σε 1% (2,62) επ. σημ. Ωστόσο δε θα πρέπει να παραληφθούν τα μεγάλα 

σφάλματα πρόβλεψης που προκύπτουν και η αποτυχία του μοντέλου να 

συλλάβει το σημείο στροφής των παρατηρήσεων στο έτος 1995. Το γεγονός 

αυτό πράγματι προβληματίζει αρκετά για τις επιδόσεις του μοντέλου στην 

πρόβλεψη και γιαυτό απαιτείται διεξοδικότερη ανάλυση της προβλεπτικής του 

ικανότητας. Ο πίνακας (76) περιέχει τα σχετικά στατιστικά κριτίρια πρόβλεψης 

(πρόγνωσης). 

Πίνακας (76) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theil Inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,138865 

0,110423 

103,0597 

0,288008 

0,000000 

0,108135 

0,891865 
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Η στατιστική του Theil είναι αρκετά κοντά στο μηδέν υποδεικνύοντας οτι η 

προγνωστική δύναμη του μοντέλου είναι καλή. Κατά την τριχοτόμηση αυτής της 

στατιστικής αναδεικνύεται η μεγάλη αμεροληπτική ικανότητα του (bias=0). Ano 

την άλλη πλευρά οι τιμές που δέχονται το RMSE και το τμήμα που αναλογεί 

στην διακύμανση των προβλέψεων (variance proportion) δεν ικανοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό αλλά και δεν προκαλούν ανησυχία που να οδηγεί στην 

επανεκτίμηση του μοντέλου. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σύμφωνα με τ α 

παραπάνω αποτελέσματα η εξίσωση δημιουργεί θετική εικόνα για τις 

προβλεπτικές επιδόσεις της. Επιπλέον η πινακοειδής εξέταση των καταλοίπων 

έδειξε οτι τα μεγάλα σφάλματα προκύπτουν σε χρονικές περιόδους που 

χαρακτηρίζονται απο σημαντικά γεγονότα όπως εκείνα του 1967 της δεύτερης 

πετρελαϊκής κρίσης με επιπτώσεις τ α επόμενα δύο με τρία χρόνια στις 

οικονομικές συνθήκες των δύο χωρών όπως επίσης και τα γεγονότα που 

συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Βέβαια αυτή η κατάσταση άν και 

δεν υποθάλπτει τις δυνατότητες του μοντέλου στην πρόβλεψη επιφέρει 

ωστόσο την μεγαλύτερη προσοχή στην διαδικασία πρόβλεψης εκτός του 

δείγματος. 

Προβλέψεις ex-ante. 

Η διαδικασία με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόβλεψη εκτός του 

δείγματος είναι πανομοιότυπη με εκείνη που εφαρμόσθηκε στα μοντέλα των 

προηγούμενων χωρών. Οι πηγές πληροφόρησης παραμένουν οι ίδιες όπως 

επίσης παραμένει ίδια η στρατηγική που εφαρμόσθηκε για την παραγωγή 

προβλέψεων εκτός του δείγματος. Οι προβλέψεις που εξήχθησαν περιέχονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας (77) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης 1996-1997-ΟΛΛΑΝΔΙΑ. 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

591224 

0,14021 

1995 

505616 (-14,5) 

-0,16096 

1996(πρόβλεψη) 

369,661 (-26,9) 

-0,31768 

1997(πρόβλεψη) 

424,040(14,7) 

0,132098 
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Η εξίσωση προβλέπει για το 1996 μία μείωση της τάξης του 27%. 

Οπωσδήποτε αυτή η σημειακή πρόβλεψη κρίνεται παραπάνω απο απαισιόδοξη 

ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη οτι παρόμοια πτώση με εξαίρεση το 1974 (39,8%) 

δεν έχει πραγματοποιηθεί στα προηγούμενα έτη. Επιπλέον ο συνολικός αριθμός 

αφίξεων επιστρέφει στα προδεκαετίας επίπεδα. Στο επόμενο έτος προβλέπεται 

αύξηση αρκετά σημαντική με 14,7% και με τους αφικνούντες τουρίστες να 

ξεπερνούν τις 420 χιλιάδες. Παρόμοια άνοδος παρουσιάστηκε την περίοδο 

1988-1989 όπου οι 357 χιλιάδες Ολλανδοί τουρίστες ανήλθαν σε 428 χιλιάδες. 

Παρόλο την "έλογη" πρόβλεψη του '97 θα πρέπει να διατηρηθούν 

ενδοιασμοί για την ποσότητα ζήτησης που προβλέπεται για το 1996 για του 

λόγους που προαναφέρθηκαν. Κάτι τέτοιο σημαίνει την προέκταση της 

επιφυλακτικότητας και για το επόμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί οτι τα 

περιθώρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα καθώς ήδη για την εξαγωγή των 

παραπάνω προβλέψεων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της optimal linear forecast 

correction (OLF). Η τεχνική συνίσταται απο δύο απλές γραμμικές παλινδρομίσεις. 

Η πρώτη παλινδρόμηση έχει ως εξής: 

DLREG= 0,11CON +0,80 FDLREG (1) 
(4,92) (8,28) 

όπου DLREG συμβολίζει τις τρέχουσες μεταβολές της ζήτησης ενώ FDLREG 

είναι οι παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής που προέκυψαν κατά την 

εφαρμογή του συστήματος των τριών διορθωτικών εξισώσεων.Σε παρενθέσεις 

τα κριτίρια t . θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί οτι το σύστημα πρόβλεψης των 

τριών εξισώσεων έδωσε τιμές προβλέψεων στην ενδογενή μεταβλητή (DLREG) 

που παρακίνησαν στην διόρθωση τους μέσω της αναφερόμενης τεχνικής.Στη 

δεύτερη παλινδρόμιση οι νέες προσαρμοσμένες και διορθωμένες παρατηρήσεις 

που προκύπτουν ano την πρώτη παλινδρόμιση εισάγονται στη δεύτερη ως 

εξαρτημένη μεταβλητή με ανεξάρτητη την FDLREG. 

Η παραπάνω παλινδρόμιση (1) αποτελεί και ακόμη ένα ισχυρό τρόπο ελέγχου 

για την ύπαρξη αμεροληψίας στις προβλέψεις. Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει 

η σταθερά να προσεγγίζει το μηδέν και η κλίση τη μονάδα. Επιπλέον , τα 
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κατάλοιπα της παλινδρόμισης δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση 

ώστε να υποδεικνύεται οτι τα σφάλματα ακολουθούν μία διαδικασία 

πρόβλεψης. Στη παρούσα περίπτωση οι συντελεστές παρουσιάζονται 

σημαντικοί σύμφωνα με το κριτίριο t .Επιπλέον οι τιμές των συντελεστών 

προσεγγίζουν αρκετά τις απαραίτητες τιμές. Ωστόσο, ο συνδυασμένος έλεγχος 

F για τους συντελεστές των μεταβλητών ίσους με μηδέν και μονάδα αντίστοιχα 

έδωσε τιμή πολύ μεγαλύτερη απο την τιμή του κριτικού σημείου σε 5% επ. σημ. 

Επομένως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της αμεροληψίας. Η στατιστική 

του D.W. δεν δείχνει ξεκάθαρα οτι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση*. Επομένως, η 

υιοθέτηση της προαναφερθήσας τεχνικής για την βελτίωση των προβλέψεων 

θεωρείθηκε απαραίτητη. 

Με δεδομένες τις προβλέψεις εκτός του δείγματος θα πρέπει να υπάρχη 

συνεχής ρύθμιση των καθώς νέες πληροφορίες αποκτούνται για τις 

προβλεπόμενες τιμές των εξωγενών μεταβλητών. Επιπλέον, οι τυχόν ενδοιασμοί 

που υπάρχουν για την σταθερότητα του μοντέλου , καλούν για την αμεσότερη 

παρακουλούθηση της εξειδίκευσης του με την πάροδο του χρόνου. 

Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα που οδήγησε στις προβλέψεις των έξι 

σημαντικότερων τουριστικών αγορών , η ανάλυση επεκτείνεται στην τελευταία 

χώρα που είναι η Αυστρία. 

Αυστρία 

Σταθερότητα του Μοντέλου και Πρόβλεψη Ex-Post. 

Η σταθερότητα η και η ευρωστία (robustness) ελέγχεται μέσω της 

σταθερότητας των συντελεστών των μεταβλητών. Η αξιολόγηση της 

σταθερότητας όπως έχει προαναφερθεί πραγματοποιείται απο τους ελέγχους 

του συσσωρευτικού αθροίσματος (CUSUM) και τετραγωνισμένου 

συσσωρευτικού αθροίσματος (CUSUMQ). Η διαγραμματική απεικόνιση των 

κανονικοποιημένων -απο το τυπικό σφάλμα της εξίσωσης-

επανακυλυνδριζόμενων καταλοίπων φανερώνει οτι τα κατάλοιπα δεν 

* Η εκτίμηση που δίνει η D.W. είναι 1,584 με την αντίστοιχη κριτική τιμή για η=35 και k=3 να 
είναι 1,58. 
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να 
υπερβαίνουν τα κριτικά όρια. Οι τιμές τους προσεγγίζουν το μηδέν δίχως 

υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις που να δείχνουν υπέρβαση και να προτείνουν 

κατά αυτό τον τρόπο την λαθεμένη εξειδίκευση του μοντέλου. Τα παρακάτω 

διαγράμματα δείχνουν τις τεθλασμένες γραμμές που σχηματίζουν οι τιμές 

καταλοίπων. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 

των 
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The straight lines 

1979 1987 1395 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 

Plot of Cumulatiue Sun of Sipiares of Recursive Residuals 

1963 1971 1379 19fl7 1995 

The straight Unes represent critical hounds at 5x significance level 

Ο επόμενος έλεγχος ο οποίος στηρίζεται στον δεύτερο έλεγχο του Chow 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την σταθερότητα του μοντέλου άλλα και 
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διότι παρέχει το κριτίριο για το μέγεθος της ικανότητας πρόβλεψης του 

μοντέλου εκτός δείγματος και για χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Τα αποτελέσματα 

μαζί με τους σχετικούς στατιστικούς ελέγχους πρόβλεψης περιέχονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας (78) Στατικές Προβλέψεις Ex-Post. 
Ε τ Λ Λ 

1994 

k ( l-V 1 Γ- — 

ι vi eau n e u . c u . 

Sum Square 

Pred Err. 

T f t e v r t i isr^r> T i l nirt 

0,20206 

f l f t n O i i^il ieii^ 
' •(•"»p.«—•»"-«-» 

-0,052166 0.14989 

Predictive Failure Test F(2,23) = 0,38237 

U , U 0 U 3 / 0 

0,011237 

ft« Λ _ Ϊ A l 

ivieuii ouiii ut « u s 

Pred Err 

Rüüt mean Sumiq 

Pred Err 

Λ 4 Λ Α Λ Λ 

υ, ι υο£9 

Ο έλεγχος F που αναφέρεται στη προβλεπτική ικανότητα παρέχει μία θετική 

εικόνα για την δυνατότητα της ex-ante πρόβλεψης της εξίσωσης. Δεν θα πρέπει 

όμως να παραληφθεί η αποτυχία του μοντέλου να συλλάβει το σημείο 

στροφής της σειράς της ζήτησης το 1994. Εκτός αυτού οι προβλέψεις 

υποεκτιμούνται και στις δύο χρονιές ασχέτως εάν προβλέπεται η μείωση του 

1995. Επιπλέον τα σφάλματα δεν μπορούν να θεωρηθούν μικρά σε μέγεθος εάν 

μετατραπούν σε αφίξεις χιλιάδων τουριστών. Η εντύπωση που δημιουρνήται 

απο το σύνολο των ελέγχων είναι οτι η εξίσωση προβλέπει ικανοποιητικά σε 

οριακό βαθμό. Απο την άλλη πλευρά οι στατιστικές προβλέψεων (πρόγνωσης) 

που αφορούν όλο το δείγμα κρίνονται αρκετά ικανοποιητικές. Η στατιστική του 

Theil είναι κοντά στο μηδέν ενώ η αναλογία μεροληψίας εμφανίζεται μηδενική. 

Το τμήμα που αναλογεί στην διακύμανση είναι επίσης μικρό. Ωστόσο αρνητικό 

σημείο στη εξέταση της ικανότητας πρόβλεψης του μοντέλου μπορεί να 

θεωρηθεί το υπερβολικό μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα σε σχέση με τις 

παρατηρήσεις. Αυτό βέβαια οφείλεται στην ασυμμετρία των σφαλμάτων , 

τουλάχιστων όπως φάνηκε στο διάγραμμα, των καταλοίπων αλλά και στην μή 

γραμμικότητά τους. 
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Πίνακας (78) 

Root Mean Squared Error 

Mean Absolute Error 

Mean Absolute Percentage Error 

Theil Inequality Coefficient 

Bias Proportion 

Variance Proportion 

Covariance Proportion 

0,132560 

0,103544 

1687,644 

0,320150 

0,000000 

0,127893 

0,872107 

Σε γενικές γραμμές θα ήταν δυνατό να συναχθεί το συμπέρασμα οτι οι 

επιδόσεις της εξίσωσης στην πρόβλεψη δεν ικανοποιούν σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να μην δημιουργούνται επιφυλάξεις. Παρόλες τις επιφυλάξεις η εξίσωση 

χρησιμοποιήθηκε και για προβλέψεις εκτός του δείγματος. 

Προβλέψεις Ex-Ante. 

Για την πρόβλεψη ex-ante υιοθετήθηκε όπως και στις προηγούμενες 

χώρες η γνωστή μέθοδος Gauss-Seidel. Οι προβλέψεις προκύπτουν αποτην 

λύση του συστήματος των τριών εξισώσεων με ενδογενείς μεταβλητές τις 

λογαριθμικές κατά κεφαλή αφίξεις, τις μεταβολές των αφίξεων και τον όρο του 

διορθωτικού σφάλματος που προκύπτει απο την εξίσωση συνολοκλήρωσης. 

Πίνακας (79) Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης 1996-1997-ΑΥΣΤΡΙΑ. 

ΕΤΗ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

1994 

355035 

0,20206 

1995 

347,301 (-2,18) 

-0,035630 

1996(πρόβλεψη) 

450,314 (29,66) 

0,145076 

1997(πρόβλεψη) 

437,298(-2,89) 

-0,043754 

310 



Η πρόβλεψη για το 1996 κρίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξη με δεδομένο οτι ο 

αριθμός των 450 χιλιάδων αφίξεων θα αποτελέση το υψηλότερο επίπεδο 

ζήτησης απο το 1960 μέχρι και το 1997. Το ποσοστό αύξησης δεν θεωρείται 

ιδιαίτερα μεγάλο καθώς παρόμοια ποσοστό αυξήσεων δεν είναι σπάνια κατά 

την διάρκεια των 36 ετών. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάσθηκε το 1975 , της 

τάξης του 70% , και προέκυψε μετά απο μεγάλη μείωση. Τα ποσοστά μειώσεων 

της ζήτησης στην εξεταζόμενη περίοδο είναι πολύ λίγες ενώ επακολουθούν 

μεγάλες αυξήσεις την ερχόμενη περίοδο. Αυτή η διαπίστωση ενισχύει την 

προβλεπόμενη αύξηση αλλά διατηρείται επιφυλακτικότητα για το μέγεθος της. 

Το 1997 η ζήτηση φαίνεται να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με μία μικρή μείωση 

που μόλις υπερβαίνει τον αριθμό των 10 χιλιάδων τουριστών. Η μείωση αυτή 

οφείλεται κατά ένα μέρος στην μείωση που παρουσιάζει η μεταβολή του 

πραγματικού κατακεφαλή εισοδήματος στην προηγούμενη περίοδο (1996). Οι 

μικρές θετικές μεταβολές της συνναλαγματικής ισοτιμίας δέν κρίνονται αρκετές 

στο μέγεθος τους για να επιφέρουν αύξηση. Παρόμοια κατάσταση με εκείνη 

της ισοτιμίας επικρατεί και στις τιμές που λαμβάνει η μεταβλητή του 

ανταγωνισμού. 

Διατηρώντας το συμπέρασμα που διατυπώθηκε για τις προβλέψεις εντός 

του δείγματος και ενσωματώνοντας σ'αυτό τις απόψεις που εκφράσθηκαν 

κατά την εξέταση της βραχυχρόνιας αλλά και μακροχρόνιας εξίσωσης που 

συσχετίζονται με τον ρόλο άλλων μεταβλητών τότε η εξίσωση της Αυστρίας 

και οι προβλέψεις που παράγονται θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ακόμη και 

ελλειπής. Αναμφισβήτητα , υπάρχει χώρος για βελτίωση ο οποίος μπορεί να 

επιτευχθεί με την στενή παρακολούθηση του μοντέλου στις προβλέψεις. 

Επίσης είναι εμφανές οτι στην περίπτωση της Αυστρίας γίνεται 

επιτακτικότερη η ανάγκη για ένα σφαιρικότερο τρόπο εξαγωγής προλέψεων 

που να περιλαμβάνει όχι μόνο ποσοτικά στοιχεία αλλά και ποιοτικά τα οποία θα 

προέρχονται και απο άλλες πηγές πληροφόρησης. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια πρόβλεψης της 

τουριστικής ζήτησης σ' ένα σύστημα το οποίο προσδιορίζεται απο 

οικονομικούς παράγοντες.. 

Για την διαπίστωση της προβλεπτικής ικανότητας των μοντέλων 

χρησιμοποήθηκαν τρία κριτίρια τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα τους δύο 

ελέγχους για την ευρωστία και σταθερότητα του μοντέλου Cusum και 

Cusumq, της προβλεπτικής ικανότητας που στηρίζεται στο δεύτερο έλεγχο 

του Chow και της προγνωστικής ικανότητας που υποδεικνύεται απο τα 

διάφορα στατιστικά μέτρα πρόβλεψης όπως αυτό του U-Theil. 

Τα αποτελέσματα σ' αυτούς τους ελέγχους έδειξαν οτι οι προβλέψεις 

μπορούν να επεκταθούν και εκτός δείγματος και συγκεκριμένα για δύο έτη. 

Ο πίνακας (80) συνοψίχει τις σημειακές προβλέψεις σε όρους αφίξεων και 

σε ποσοστιαίες μεταβολές. 

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις στο συνολό τους υποδεικνύουν μία σημαντική 

κάμψη για τα επόμενα δύο έτη . Με εξαίρεση τις Η.Π.Α και την Αυστρία 

,χώρες για τις οποίες δεν προβλέπεται μείωση, η κάμψη στις αφίξεις θα 

ανέλθει σε 18% για το έτος 1996. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλο 

εάν πραγματοποιηθεί σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Στο σύνολο των 

χωρών η μείωση μόλις υπερβαίνει το ποσοστό 8%. Για το επόμενο έτος το 

μέσο ποσοστό μείωσης ανέρχεται σε 14,8% με εξαίρεση την Ολλανδία και 

την Γαλλία των οποίων η ζήτηση για τουρισμό στην Ελλάδα προβλέπεται οτι 

θα αυξηθεί. Μαζί με αυτές τις δύο χώρες η ζήτηση θα παρουσίαση πτώση 

της τάξης του 3,8%. 

Τα αποτελέσματα λοιπόν δεν είναι καθόλου ενθαρρυτικά για την προσέλευση 

των τουριστών με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν 

τις επόμενες δύο περιόδους. Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός 

της βελτίωσης τον προβλέψεων καθώς νέα στοιχεία μπορούν να εισαχθούν στα 

μοντέλα. 
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Πίνακας 80. Forecasts 1996-97 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

Η. Π. Α 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

ΙΤΑΛΙΑ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

ΓΑΛΛΙΑ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Μεταβολή DLREG 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Αφίξεις (Μεταβ.%) 

Ι Μεταβολή DLREG 

1994 

2,439,721 

0,10394 

1994 

2,432,788 

0,15908 

1994 

266,777 

0„02662 

1994 

724,762 

0,14518 

1994 

591224 

0,14021 

1994 

622,005 

0,11029 

1994 

355035 

0,20206 

1995 

2,224,885 (-8,8) 

-0,097303 

1995 

2,272,911 (-6,6) 

-0,070920 

1995 

239,684 (-12,6) 

-0,12639 

1995 

643,473 (-12,6) 

-0,12176 

1995 

505616 (-14,5) 

-0,16096 

1995 

551,798 (-12,7) 

-0,12201 

1995 

347,301 (-2,18) 

-0,035630 

1996(πρόβλεψη) 

1,814,046(-18,4) 

-0,207671 

1996(πρόβλεψη) 

2,141,898(-17,3) 

-0,369974 

1996(πρόβλεψη) 

240,812(0,00) 

-0,006424 

1996(πρόβλεψη) 

507,713 (-26,7) 

-0,23996 

1996(πρόβλεψη) 

369,661 (-26,9) 

-0,31768 

1996(πρόβλεψη) 

525,687 (-4,73) 

-0,053141 

1996(πρόβλεψη) 

450,314(29,66) 

0,145076 

1997(πρόβλεψη) 

1,408,540(-22,3) 

-0,283108 

1997 (πρόβλεψη) 

1„821,387(-14,9) 

0,46053 

1997 (πρόβλεψη) 

219,801 (-0,09) 

-0,144205 

1997(πρόβλεψη) 

321,861 (-36,6) 

-0,45927 

1997(πρόβλεψη) 

424,040(14,7) 

0,132098 

1997 (πρόβλεψη) 

694,728(32,15) 

0,275390 

1997 (πρόβλεψη) 

437,298(-2,89) 

-0,043754 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί οτι οι προβλέψεις που προέκυψαν 

προέρχονται ano ένα τμήμα του συστήματος ζήτησης που το διέπουν οι 

οικονομικοί παράγοντες. Η διαφήμιση αλλά και άλλοι παράγοντες που μπορεί 

να μήν έχουν διάσταση οικονομική αλλά κοινωνικοπολιτιστικη, ενδεχομένους 

να επηρεάσουν θετικά τις μελλοντικές εξελίξεις της ζήτησης. Παρόλαυτά με 

τις οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούσαν τα μοντέλα φανερώνουν 

κάμψη της ζήτησης γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει τα 
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ενδιαφερόμενα μέλη και επομένως προτείνεται μέσα στο πλαίσιο της 

στρατηγικής να δρομολογηθούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα επιφέρουν 

ανάκαμψη και αύξηση της ζήτησης ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίες θα 

παρουσιάσουν αισθητή μείωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο την κατασκευή οικονομετρικών 

υποδειγμάτων τουριστικής ζήτησης και την εξαγωγή προβλέψεων με την 

χρησιμοποίηση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης. Παρόμοια εφαρμογή δεν έχει 

πραγματοποιηθεί στο χώρο αυτό με εξαίρεση αυτή του Ν. Kulendran (1996). 

Στην εφαρμογή αυτή ωστόσο δεν παρατίθεται η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

δηλ. η εξίσωση συνολοκλήρωσης αλλά η μακροχρόνια σχέση της ζήτησης 

όπως εκφράζεται απο τις συμβατικές μεθόδους της οικονομετρίας. Βέβαια αυτό 

δεν μπορεί να θεωρηθεί έλλειψη αλλά αντίθετα δίνεται η δυνατότητα 

θεωρητικής ερμηνείας των συντελεστών (ελαστικοτήτων). Ωστόσο θα ήταν 

δυνατή η σύγκριση των δύο εξισώσεων ενισχύοντας ενδεχομένως την σχετική 

θεωρία όπου θέλει τον τουρισμό αγαθό πολυτελείας για τις περισσότερες 

χώρες και την ζήτηση με υψηλή ελαστικότητα ως προς την τιμή - αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στη παρούσα μελέτη. 

Υπάρχει η πεποίθηση ότι η ανάλυση συνολοκλήρωσης θα τύχει ευρείας 

εφαρμογής στο χώρο της τουριστικής ζήτησης στο μέλλον. Οι λόγοι κυρίως 

εναποθέτονται σε τεχνικής φύσεως θέματα όπως η πιθανή ύπαρξη 

πλασματικής η κίβδηλης συσχέτισης (spurious correlation) μεταξύ ζήτησης και 

επεξηγηματικών μεταβλητών η όπως και η τάξη συνολοκλήρωσης (order of 

integration) των μεταβλητών η οποία άλλωστε συνδέεται με την ισχύουσα 

δύναμη των στατιστικών υποθέσεων κατά την εφαρμογή των παραδοσιακών 

οικονομετρικών μεθόδων. Μέσα απο αυτή την συλλογιστική ένα απο τα βασικά 

συμπεράσματα είναι οτι στην περίπτωση της Ελλάδος η τουριστική ζήτηση θα 

πρέπει να μελετηθεί μέσα απο το πρίσμα της ανάλυσης της συνόλοκλήρωσης 

έναντι του τεκμηρίου της ύπαρξης συνολοκλήρωσης των μεταβλητών που 

εκφράζουν τους οικονομικούς παράγοντες. Συνεπώς η ανάλυση της τουριστικής 

ζήτησης μέ τις συμβατικές οικονομετρικές μεθόδους είναι πολύ πιθανόν να 

οδηγήσουν σε πλασματικές (spurious) εκτιμήσεις. 
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Πριν γίνει συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει 

να επαναληφθεί οτι ο απολειστικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η 

δημιουργία οικονομετρικών υποδειγμάτων ζήτησης ικανά να προβλέψουν την 

τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα για δύο συναπτά έτη. Επομένως τα μοντέλα 

κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με αυτόν τον στόχο και γιαυτό δόθηκε έμφαση 

στην προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων και λιγότερο ίσως στην διερεύνηση 

της τουριστικής ζήτησης. Ο στόχος αυτός θα λέγαμε επηρέασε σημαντικά την 

τελική μορφή των μοντέλων διορθωτικού σφάλματος τα οποία άλλωστε 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προβλέψεων. Τα αποτελέσματα αυτής 

της προσπάθειας επέφεραν μοντέλα που κρίθηκαν ικανοποιητικά με βάση τους 

στατιστικούς ελέγχους που σχετίζονται με την ευρωστία τους και προβλεπτική 

τους ικανότητα (CUSUM and predictive failure tests). Βέβαια, μία τέτοιου είδους 

προσπάθεια οδήγησε σε υψηλούς σχετικά συντελεστές συσχέτισης γεγονός 

που δεν θα αναμενόταν εάν ο αποκλειστικός στόχος ήταν η διερεύνηση της 

τουριστικής ζήτησης. 

Δύο ακόμη σημεία που χρήζουν αναφοράς είναι πρώτον οτι υποθέτουμε 

την εξωγένεια των μεταβλητών ( weak exogeneity και super exogeneity) και 

δεύτερον οτι τα μοντέλα είναι οριακά αντιμέτωπα με την περίπτωσην της 

υπερπαραμετροποίησης (overparametarization) καθώς το υπόδειγμα VAR 

ενσωματώνει πέντε ενδογενής μεταβλητές (αφίξεις, εισόδημα , κόστος, τιμή 

υποκατάστατων και ισοτιμία νομισμάτων). Θετικά μπορούν επίσης να 

χαρακτηρισθούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας για την βελτίωση της 

μεταβλητής του ανταγωνισμού καθώς η εισαγωγή της αναδεικνύεται σημαντική 

στον συνοκληρωμένο χώρο . 

Συνοψίζοντας όλα τα αποτελέσματα και πραγματοποιόντας μία 

ενδοσκόπηση αυτών των αποτελεσμάτων ανακτούμε κάποια συμπεράσματα 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Στο θεωρητικό το 

σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα αφορά την τεκμηριωμένη ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέση ισσοροπίας μεταξύ της τουριστικής ζήτησης και των 

τεσσάρων προσδιοριστικών της οικονομικών παραγόντων. Το γεγονός αυτό 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την χάραξη μακροχρόνια στρατηγικής και 
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επομένως κίνητρο για στενότερη παρακολούθηση αυτών των παραγόντων. 

Επιπλέον η ύπαρξη αυτής της ισσοροπίας δίνει νέα πνοή στη θεωρία που 

πλαισιώνει την κατασκευή των υποδειγμάτων τουριστικής ζήτησης με 

μεταβλητές που ενσαρκώνουν οικονομικούς παράγοντες καθώς επιβεβαιώνεται 

με μεγαλύτερη διαύγεια ο ρόλος τους στην διαμόρφωση της ζήτησης. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπιτικά για κάθε χώρα ξεχωριστά 

τους συντελεστές των μεταβλητών της μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

^-»^ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: 

Χ Ω Ρ Ε Σ Γ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

Η.Π.Α. 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

3,25 

1,19 

2,08 

3,20 

0,63 

-3,94 

0,08 

ΤΙΜΗ 

-1,31 

-1,28 

*** 

-1,72 

-4,53 

-3,89 

-3,94 

ΣΥΝ. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

0,02 

0,49 

0,39 

0,034 

0,30 

0,82 

0,15 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

-0,20 

-0,12 

-0,76 

-0,11 

-0,47 

-2,42 

-1,11 

Οι εκτιμημένοι συντελεστές των μεταβλητών υποδεικνύουν τον σημαντικό 

ρόλο του εισοδήματος στην ισορροπία. Οι εκτιμήσεις των συντελεστών για την 

μεταβλητή του εισοδήματος προτρέπουν σε συμπεράσματα παρόμοια με εκείνα 

που προκύπτουν απο τις μεθόδους της συμβατικής οικονομετρίας δηλ. 

εισοδηματική ελαστικότητα μεγαλύτερη της μονάδας με συνέπεια να 

χαρακτηρίζεται το τουριστικό προϊόν ως αγαθό πολυτελείας. Σ' αυτή την 

διαπίστωση εξαιρούνται οι χώρες της Γαλλίας της Αυστρίας και της 

Ολλανδίας.Έκπληξη προκαλεί το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή του 

εισοδήματος στην εξίσωση της Ολλανδίας υποδεικνύοντας οτι το τουριστικό 

προϊόν της Ελλάδος για τον Ολλανδό τουρίστα είναι κατώτερο αγαθό. Δηλαδή 

αύξησης του εισοδήματος θα επιφέρουν μείωση της τουριστικής ζήτησης 

πιθανόν διότι η ζήτηση θα γείρει προς άλλα παρεμφερή υποκατάστατα 

προϊόντα/Αλλωστε αυτό μαρτυρά και ο μεγάλος συντελεστής της μεταβλητής 

317 



του ανταγωνισμού. Παρόμοια φαινόμενα επίσης παρουσιάζεται και στη χώρα 

της Αυστρίας όπου ο μικρός συντελεστής του εισοδήματος συνοδεύεται απο 

σχετικά μεγάλο συντελεστή του ανταγωνισμού. Επιπλέον και στις δύο χώρες 

στην βραχυχρόνια ισορροπία η μεταβλητή (DLGDP) που δείχνει τις μεταβολές 

του εισοδήματος δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική. Στην περίπτωση δε 

της Ολλανδίας ο παραπάνω συντελεστής εμφανίζεται και πάλι αρνητικός 

γεγονός που επιβεβαιβεώνει έστω κατά ένα μέρος το αρνητικό πρόσημο του 

εισοδήματος στη μακροχρόνια ισορροπία. Τα μεγέθη των θετικών συντελεστών 

φαίνεται οτι αντανακλούν την οικονομική ευρωστία των χωρών (π.χ Γερμανία) 

αλλά και τον ρόλο της απόστασης μεταξύ προέλευσης και Ελλάδος (π.χ. 

Η.Π.Α). Εξαίρεση αποτελεί η Αυστρία όπου ο μικρός συντελεστής υποδυκνύει 

τον ρόλο που έχει η απόσταση της εν λόγω χώρας όχι μόνο με την Ελλάδα 

αλλά και απο τις ανταγωνίστριες χώρες Τα δύο αυτά στοιχεία φαίνεται να 

αποροφούν ένα σημαντικό τμήμα επιρροής που ασκείται στο σύστημα που 

εξετάζεται η τουριστική ζήτηση της Ελλάδος. 

Ο παράγοντας της τιμής εμφανίζεται εξίσου σημαντικός με το εισόδημα και 

ιδιαίτερα για την ζήτηση των χωρών της Γαλλίας , της Ολλανδίας και της 

Αυστρίας οπού η συμβολή της τιμής στην ισορροπία κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο. Αρκετά σημαντική παρουσιάστηκε η τιμή γιατις Η.Π.Α γεγονός που 

ταυτίζεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν απο έρευνες με πρωτογενή 

στοιχεία (βλ. ενότητα Κυριώτερες Τουριστικές Αγορές). Η επιρροή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν εμφανίστηκε σχετικά μεγάλη ενώ ο ρόλος είναι 

αναβαθμισμένος στη Ολλανδία. Μακροπρόθεσμα λοιπόν η εν λόγω μεταβλητή 

ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην περίπτωση της Ολλανδίας και μικρότερη στις 

υπόλοιπες χώρες. 

Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν οτι οι ανταγωνιστικοί μηχανισμοί φέρουν 

σημαντικό βάρος στην μακροχρόνια ισορροπία της ζήτησης. Η σημασία τους 

παρουσιάζεται μικρότερη για τις χώρες των Ην. Πολιτειών και της Γερμανίας. 

Το αρνητικό πρόσημο ενδεχομένως να αποτελεί σήμανση για τον 

συμπληρωματικό χαρακτήρα των ανταγωνιστών στο σύνολο τους. Ο 

ανταγωνιστικός χαρακτήρας παρουσιάστηκε με μεγαλύτερη ισχύ στη χώρα της 
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Ολλανδίας που υποδεικνύει οτι μακροπρόθεσμα η Ελλάδα βρίσκεται σε 

εντονότερο ανταγωνισμό με τις χώρες της Ιταλίας . Τουρκίας , Ισπανίας και 

Πορτογαλίας στην Ολλανδική τουριστική αγορά απ'οτι στις υπόλοιπες αγορές 

που μελετούνται. Εδώ ίσως θα πρέπει να γίνει και αναφορά στα χαρακτηριστικά 

της τουριστικής αγοράς της Ολλανδίας και ειδικώτερα στο τρόπο που 

πραγματοποιούν τουρισμό οι Ολλανδοί οι οποίοι εμφανίζονται λάτρεις του 

οδικού δικτύου και των κάμπινγκ. 

Στη βραχυχρόνια ισορροπία η σημασία του ρόλου που έχουν οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες διαφοροποιήθηκε σε έλογα πλαίσια τα οποία 

καθορίζονται απο την σχετική θεωρία αλλά και ano τις γνώσεις και 

πληροφορίες για τις συγκεκριμένες αγορές. Το εισόδημα παρέμεινε σημαντικό 

με συντελεστές μεγαλύτερης της μονάδας. Ο ρόλος της τιμής είναι παρών σε 

όλες τις χώρες με εξαίρεση την Ιταλία και την Αυστρία που φάνηκε οτι η 

συναλλαγματική ισοτιμία όπως και οι διακυμάνσεις της στα προηγούμενα έτη 

(βλ. Ιταλία) έχουν σημαντικό λόγο γιά τις μεταβολές της ζήτησης. Ο 

ανταγωνισμός όπως και το εισόδημα παρουσιάστηκε σημαντικός σε τρείς απο 

τις επτά εξισώσεις και δίχως χρονικές υστερήσεις. Το γεγονός αυτό 

ενδεχομένως να υποδηλώνει οτι ο ανταγωνισμός δεν έχει χρονική διάρκεια που 

να οφείλεται στις συχνές (κατά έτη) επισκέψεις των τουριστών στις 

ανταγωνίστριες χώρες και στην Ελλάδα. Ο ρόλος του ανταγωνισμού αν 

κρίνουμε απο τους εκτιμητές των παραμέτρων φέρεται να είναι μεγαλύτερος 

στην ζήτηση που προέρχεται απο την Αυστρία και λιγότερο στην Βρετανία και 

Ιταλία. Η μεταβλητή της ζήτησης με χρονική υστέρηση εμφανίσθηκε σημαντική 

μόνο για τις χώρες της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ζήτηση που 

προέρχεται ano τις Η.Π.Α φάνηκε οτι απέχει απο το περιεχόμενο των 

παραπάνω συμπερασμάτων καθώς μόνο το εισόδημα και η τιμή εμφανίζονται 

στατιστικά σημαντικοί παράγοντες. 

Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί στα συμπεράσματα είναι η 

μεγάλη ευαισθησία που έχει η ζήτηση σε αστάθειες που προέρχονται απο 

κοινωνικοπολιτικές αναταραχές. Αυτό αποδεικνύεται απο την σημαντικότητα των 

ψευδομεταβλητών που εισήχθησαν στα μοντέλα για να συλλάβουν τις 
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επιδράσεις αυτών των φαινομένων. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί κίνητρο για 

περαιτέρω έρευνα η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με την κατασκευή και 

την εισαγωγή τόσο στο συνολοκληρωμένο χώρο όσο και στις βραχυχρόνιες 

σχέσεις ενός δείκτη που θα εκφράζει την κοινωνικοπολιτική αστάθεια στη 

χώρα μας. 

Το περιεχόμενο του τμήματος της έρευνας που έχει θεωρητική δομή 

ενέργησε προς την κατεύθυνση χάραξης του πορτραίτου του τουριστικού 

προϊόντος. Άλλωστε απαραίτητα στοιχεία για την πρόβλεψη ενός προϊόντος 

είναι η γνώση των χαρακτηριστικών του η κατανόηση της θέσης του στην 

αγορά στην οποία ανήκει καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτής της αγοράς. 

Η ανάλυση και περιγραφή του τουριστικού προϊόντος στο τμήμα αυτό 

ανέδειξε την πολυπλοκότητα που διέπει τόσο την ίδια την δομή του οσο και 

στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί . Ωστόσο η πολυπλοκότητα και η 

πολυσχιδής μορφή του τουρισμού δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς 

κατά πόσο η ζήτηση μπορεί να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια απο 

μαθηματικά φορμαλιστικά μοντέλα τα οποία σχηματίζονται με βάση τα 

οικονομικά μεγέθη αλλά και με την απουσία του ρόλου του ανθρώπινου 

παράγοντα του οποίου η παρουσία είναι αρκετά έντονη στην διαμόρφωση 

της ζήτησης. Πιό συγκεκριμένα οι τουριστικοί ερευνητές "χτίζουν" τα 

οικονομετρικά μοντέλα βασιζόμενοι στην αντίληψη οτι οι οικονομικές 

μεταβλητές είναι εκείνες που πιθανόν να επηρεάζουν την απόφαση για ταξίδια 

ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες έχουν επίδραση στην επιλογή του 

τόπου και τρόπου για τουρισμό. Επιπλέον και ιδιαίτερα μετά το μέσο της 

δεκαετίας του '80 οι μεγάλοι ιδιωτικοί τουριστικοί φορείς (tour operators) 

κατάφεραν με την κατάλληλη οργάνωση να αποσπάσουν ένα σημαντικό μερίδιο 

επιρροής των εν δυνάμει τουριστών. 

Επομένως ένας συνδυασμός δύο η ακόμα και περισσοτέρων μεθόδων 

(ποιοτικών η και ποσοτικών) καθώς και πληροφορίες για τα τρέχοντα δρώμενα 

της τουριστικής αγοράς μπορεί να βελτιώσει τα μεγέθη των προβλέψεων. 

Έάν λοιπόν ισχύουν τα παραπάνω τότε οι προβλέψεις που προέκυψαν 

αποτελούν εκτιμήσεις που θα συμβάλουν στην τελική πρόβλεψη. Βέβαια η αξία 

320 



αυτών των προβλέψεων που προέρχονται αποτα οικονομετρικά μοντέλα μπορεί 

να μεγιστοποιηθεί εάν σε αυτά προστεθούν οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς. Σε 

όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης 

καθώς και το κόστος όπως και τα ωφέλη που θα προκύψουν απο την εξαγωγή 

προβλέψεων . Σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα το εμπόδιο βρίσκεται στην 

ικανότητα της συνάρτησης ζήτησης να ταυτοποίηθεί όταν η πρόβλεψη 

επεκταθεί σε μεγάλο χρονικό πλαίσιο όπως για τέσσερα η πέντε χρόνια. Στην 

περίπτωση αυτή το σύστημα ορίζεται και απο την συνάρτηση προσφοράς και 

επομένως απαιτείται η ταυτόχρονη λύση τους. Επιπλέον και εάν ο χρονικός 

ορίζοντας πρόβλεψης είναι ακόμη μεγαλύτερος ενδεχομένως να χρειασθεί και 

η διαγραφή σεναρίου που θα αφορά τις προβλεπόμενες τιμές των 

επεξηγηματικών μεταβλητών. 

Ένα ακόμη σημείο που θα πρέπει να σχολιασθεί είναι ο βαθμός 

αξιοπιστίας των παρατηρήσεων. Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν 

με αυτό το πρόβλημα και μάλιστα κατέληξαν σε συμπεράσματα μάλλον 

αποθαρρυντικά για το μέγεθος της φερεγγυότητας των στοιχείων με 

αποτέλεσμα να διατηρούνται σχετικές επιφυλάξεις για την ακρίβεια των 

εκτιμήσεων. Στα συμπεράσματα τους ενσωματώνουν την άποψη οτι υπάρχει 

υπάρχει χώρος για βελτίωση στη συλλογή των παρατηρήσεων, (βλ. επίσης Bar

on R.R. ,1991) 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο πέντε η ζήτηση μπορεί να εκπροσωπηθεί με 

ποικίλους τρόπους. Οι εθνικοί τουριστικοί οργανισμοί ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τις μελλοντικές δαπάνες των τουριστών πάρα για τις αφίξεις. 

Στην περίπτωση έλλειψης η ανεπάρκεια στοιχείων για τις δαπάνες των 

τουριστών απο κάθε χώρα προέλευσης τότε το πρόβλημα μετριάζεται με τον 

πολλαπλασιασμό της μέσης συνολικής δαπάνης των τουριστών επι των αφίξεων 

.Ωστόσο αυτή η τακτική δεν παύει να μήν θεωρείται η καταλληλότερη εάν 

επιζητούνται καλύτερες και περισσότερο αμερόληπτες προβλέψεις και 

εκτιμήσεις. 
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