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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η 

διερεύνηση του φαινομένου της παραοικονομίας στον ελληνικό 

τουρισμό, φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ιδιαίτερα 

εκρηκτικές διαστάσεις, άλλα έτυχε και της μικρότερης ανάλυσης 

και προσοχής. 

Θα γίνει προσπάθεια να αναζητηθούν οι παράγοντες που συνέ

βαλλαν στο να λάβει τις σημερινές διαστάσεις και να αναλυθούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά καθώς και οι συνέπειες. 

Στο τέλος, με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα κα

ταβληθεί προσπάθεια ώστε να διατυπωθούν προτάσεις ακολουθητέας 

μελλοντικής πολιτικής. 

Η διατριβή περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια: 

• Το πρώτο αποτελεί μια εισαγωγή στο θέμα της παραοικονομικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς καθώς και των 

συνεπειών που είναι δυνατό να έχει η υπερβολική διόγκωση μιας 

τέτοιας δραστηριότητας σε μια οικονομία όπως η δική μας. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται μια ανάλυση της διαχρονικής 

εξέλιξης και των χαρακτηριστικών της ελληνικής τουριστικής 

δραστηριότητας καθώς και των βασικότερων προβλημάτων που η 

τελευταία αντιμετωπίζει. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο, η διόγκωση της τουριστικής παραοικονομίας 

στην Ελλάδα, εξηγείται σαν απόρροια του γενικού μεταπολεμικού 

υποδείγματος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και με 

βάση την εξέλιξη κάποιων ειδικότερων παραγόντων. 

• Το τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής επικεντρώνεται σε μια οικο

νομετρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων τόσο 
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της επίσημης αλλά κυρίως της ανεπίσημης (δηλ. παραοικονομι-

κής) ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

• Το τελευταίο (πέμπτο) κεφάλαιο περιλαμβάνει την ερμηνεία των 

οικονομετρικών υποδειγμάτων καθώς και μερικά συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την ανάλυση των τριών πρώτων κεφαλαίων 

και τα οποία αποτελούν τη βάση για τη διατύπωση των τελικών ε

κτιμήσεων. Εξ' άλλου, στο κεφάλαιο αυτό, μέσα από ένα γενικό

τερο προβληματισμό σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οι

κονομίας, η ανάλυση καταλήγει στη διατύπωση προτάσεων πολι

τικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 

Εισαγωγή - Συνέπειες - Έκταση 



Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παραοικονομική δραστηριότητα αποτελεί πιθανά τη βασική 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με αυτές των άλ

λων κρατών της Ε.Ε., κύρια λόγω της εξαιρετικά μεγάλης έκτασης 

που έχει λάβει. 

Η έκταση της ελληνικής παραοικονομίας, οι συνέπειες και 

προεκτάσεις της, όπως και η εν γένει σημασία της, για την ελληνική 

οικονομία έχουν, δεόντως διερευνηθεί και διαπιστωθεί τα τελευταία 

χρόνια (Παυλόπουλος,1 Νεγρεπόντη-Δελιβάνη2). 

Έτσι, ήδη, η τεράστια ελληνική παραοικονομική δραστηριότη

τα, αναγνωρίζεται ως το σημαντικότερο, ίσως πρόβλημα, ιδίως και 

σε συνδυασμό με τη φοροδιαφυγή που οδήγησαν στα υψηλά δημόσια 

ελλείματα. 

Εκείνο που δεν έχει ακόμα γίνει όμως, είναι η εξειδίκευση της 

ανάλυσης της Ελληνικής παραοικονομικής δραστηριότητας κατά 

τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το 

βασικό αντικείμενο στόχο της παρούσας διατριβής αναφορικά με τον 

τουρισμό. Για τις ανάγκες της ανάλυσης που θα ακολουθήσει στα 

επόμενα κεφάλαια, είναι λοιπόν σκόπιμο να παρατεθεί στο παρόν 

κεφάλαιο μία πρώτη προσέγγιση στο ζήτημα της παραοικονομικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, τόσο γενικά, όσο και ειδικά σε σχέση 

με τον τουρισμό που θα παίξει ουσιαστικά το ρόλο της εισαγωγής 

στο θέμα και θα χρησιμεύσει σαν πεδίο αναφοράς στη συνέχεια. 

Έτσι, σ' ένα πρώτο μέρος θα αναφερθώ, στις συνέπειες και 

στην έκταση της ελληνικής παραοικονομίας και στη συνέχεια, στις 

συνέπειες και την έκταση της παραοικονομίας στον τουρισμό. 

; Παυλόπουλος Μ., Η παραοικονομία στην Ελλάδα, ΙΟΒΕ, 1987. 
; Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ., Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα, ΠαπαΙήσης, 
Αθήνα, 1991. 
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Β. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Οι Συνέπειες 

Οι σημαντικότερες συνέπειες-προεκτασεις της ελληνικής πα

ραοικονομίας (Νεγρεπόντη-Δελιβάνη3), θα μπορούσαν να συνοψισ

θούν στα ακόλουθα: 

1. Ο πραγματικός ρυθμός πληθωρισμού είναι δύσκολο να προσδιορι

στεί και η διάσταση του, από τον εκάστοτε αναγνωρισμένο ως ε

πίσημο, διαφέρει ανάλογα με την απόσταση που χωρίζει το πραγ

ματικό από το επίσημο ΑΕΠ. Οπωσδήποτε, όμως, ο ρυθμός πλη

θωρισμού, όταν υπάρχει σημαντική παραοικονομία είναι ουσια

στικά κατώτερος από ό,τι επίσημα γίνεται δεκτό. Αυτό δημιουργεί 

μία σειρά από προβλήματα, που σχετίζονται με τη δόση αντιπλη

θωριστικής, εν γένει, πολιτικής, που αποβλέπει στον περιορισμό 

του. Αυτή, φυσικά, κινδυνεύει, αν δεν λάβει υπόψη της την παρα

οικονομία, να οδηγήσει σε βαθειά ύφεση το σύνολο της οικονομι

κής δραστηριότητας, για τον απλό λόγο ότι η κλασική αντιπλη

θωριστική πολιτιή μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα από 

τα επιδιωκόμενα, σε συνθήκες εκτεταμένης παραοικονομικής 

δραστηριότητας. 

2. Η συνολική, εκάστοτε, ανεργία και υποαπασχόληση υποεκτιμού

νται, αναγκαστικά, αφού ένα μεγάλο τμήμα του ενεργού πληθυ

σμού, στην Ελλάδα, εμφανίζεται άνεργο, ενώ στην πραγματικότη

τα παραοικονομεί. Ή εμφανίζεται, αυτό με μερική απασχόληση, 

ενώ στην πραγματικότητα απασχολείται πλήρως. Ή τέλος, εμφα

νίζει αυτό, μόνο ότι αποτελεί την επίσημη απασχόληση του ενώ 

? Δελιβάνη-Νεγρεπόντη. Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα, Γΐαπαζήσης, 
1991, Αθήνα. 
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διαθέτει και παραοικονομική και στην πραγματικότητα υπέρ-

απασχολείται. Από την πλευρά, και πάλι, της εφαρμοστέας οικο

νομικής πολιτικής, η όλη αυτή κατάσταση οδηγεί σε αδυναμία 

ορθολογικού υπολογισμού του επιπέδου ανεργίας και σε σημαντι

κή σπατάλη πόρων, με τη μορφή επιδομάτων ανεργίας (που δεν θα 

έπρεπε να παρέχονται) ή με τη μορφή πολιτικής για την καταπο-

λέμισή της και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που δεν 

θα έπρεπε να εφαρμόζεται, τουλάχιστον με το βαθμό προτεραιό

τητας που της αναγνωρίζεται. 

3. Η φοροδιαφυγή στην οποία καταλήγει η παραοικονομική δρα

στηριότητα, εκτός από το ότι μειώνει τα δημόσια έσοδα στο βαθμό 

και στην έκταση που η παραοικονομία εκπροσωπεί μέσα στο Α-

ΕΠ., δημιουργεί και δύο κατηγορίες πολιτών: αυτών που καταβάλ-

λουν φόρους και αυτών που κατορθώνουν να τους αποφεύγουν. Έ

τσι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πια εγκαθιδρύσει στη χώρα μας 

μία ιδιαίτερα άδικη κοινωνία πολλών ταχυτήτων, όπου ένας όλο 

και π ιο περιθωριακός (αλλά υπαρκτός και συνεχώς αυξανόμενος) 

ελληνικός τρίτος και τέταρτος κόσμος θυσιάζεται από την πλειο

ψηφία ως τμήμα της σχετικής ευημερίας της. Το αναμφισβήτητο 

στη χώρα μας αποτέλεσμα της τόσο υψηλής παραοικονομίας -

φοροδιαφυγής είναι η υπερβολική πια επιβάρυνση των μισθωτών, 

με το 70% περίπου του συνολικού άμεσου φόρου. Το αποτέλεσμα 

αυτό έχει διαπιστωθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία περί παραοι

κονομίας δηλαδή, ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίσημη 

οικονομική δραστηριότητα είναι πολύ περιορισμένη, οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις δεν έχουν άλλη διέξοδο, παρά να επιβαρύνουν υπερ

βολικά τα εμφανή εισοδήματα, (και βλ. όσα δεν είναι, για τεχνι

κούς λόγους, δυνατό να φοροδιαφύγουν). Αλλά επόμενο είναι ότι, 
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σε τέτοιες οικονομίες η φορολογική ηθική4 (Frey-Hannel 

ναι εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου διότι, ακόμη και όσοι 

νται, αναγνωρίζουν την πλήρη αναποτελεσματικότητα του κρά

τους και την κακή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό. 

4. Στην οικονομία στην οποία καταγράφεται σημαντικό παραοικο-

νομικό τμήμα δεν λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός. Και αυτό διότι, 

το σύνολο των παραοικονομούντων επιχειρήσεων ή ατόμων, εξα

σφαλίζουν υπέρ αυτών πολλαπλά πλεονεκτήματα, τα οποία εκ

προσωπούν μειωνεκτήματα για την περίπτωση των επίσημα εμ

φανιζόμενων ατόμων ή επιχειρήσεων.5 Η διαφοροποίηση αυτή, 

φυσικά, δεν ισχύει μόνο για την εσωτερική αλλά και για τη διεθνή 

αγορά εφόσον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται α

πό την παραοικονομία είναι σε θέση να επιτύχουν υψηλότερο 

βαθμό ανταγωνιστικότητας, λόγω χαμηλότερου κόστους παραγω

γής. Η διάσταση αυτής της διαπίστωσης σημαίνει ότι η αποστολή 

οικονομικής, τυχόν, πολιτικής που αποβλέπει στην εγκαθίδρυση 

υγιούς ανταγωνισμού, σε οικονομία με σημαντικό βαθμό παραοι

κονομίας, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. 

5. Σε οικονομίες, εξάλλου, με υψηλό συντελεστή παραοικονομίας, 

πολιτικές αντιπληθωρισμού και λιτότητας και εν γένει περιορι

στικές, δεν είναι καθόλου δεδομένου ότι έχουν πιθανότητες επι

τυχίας. Δεδομένου ότι τα εισοδήματα που μπορούν να ελεγχθούν 

από τέτοιας κατεύθυνσης πολιτικές, είναι τελικά εξαιρετικά πε-

4 Frey - Hannelore, The Hidden Economy as an Unobserved Variable. European ! . ic 
Review, 1984, σελ. 33-53. 
5 De Grazia R., Clandestine Employment: A Problem of our Time, International I ^ 
Review, vol. 119, 1980, σελ. 550. 
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ριορισμένα, μέσα στα συνολικά, που περιλαμβάνουν και τα παρα-

οικονομικά.6 

6. Η αδυναμία κρατικού ελέγχου στον τρόπο παραγωγής και προ

σφοράς των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας, ενδέχε

ται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, σε συγκεκριμένους 

τομείς, όπου η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο και όπου η επι

κράτηση στη διεθνή αγορά, περνά από υπερεθνικούς ελέγχους. 

Είναι βέβαια πιθανόν ότι η μεμονομένοι καταναλωτές, που προτι-

μού τα προϊόντα της παραοικονομίας, αποδίδουν μεγαλύτερη ση

μασία στις επικρατούσες σ' αυτήν χαμηλές τιμές, στις οποίες θυ

σιάζουν (ως. ένα σημείο) την κατώτερη ποιότητα.7 Σε επίπεδο ό

μως μακροοικονομίας, ένας τέτοιος «συμψηφισμός» μπορεί να έχει 

δυσάρεστες συνέπειες, ειδικότερα, στο μερίδιο της διεθνούς αγο

ράς, που μια τέτοιας προδιαγραφής οικονομία, θα κατορθώσει να 

εξασφαλίσει. 

Υπάρχουν, ασφαλώς, και άλλες συνέπειες της παραοικονομίας, 

που αναφέρονται κυρίως σε μικροοικονομικό επίπεδο και με τις ο

ποίες κρίνω ότι δεν απαιτείται να ασχοληθώ στην παρούσα διατριβή 

μου, διότι αυτές δεν εμφανίζουν αξιόλογη αντιστοιχία με το κύριο 

θέμα μου, της παραοικονομίας στον τουρισμό. 

6 Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. Η προβληματική Ελληνική βιομηχανία και κάποιες λύσει: τη;. 
Παρατηρητής, 1986. 
" Smith S., Tourism Analysis - A handbook, Longman Group, U.K., 1985. 
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2. Η Έκταση της Παραοικονομίας 

Η ελληνική παραοικονομία, δεν ανήκει στην κατηγορία οικο

νομιών με υψηλό φορολογικό βάρος, ως ποσοστό στο ΑΕΠ της. Ε

πομένως, θα πρέπει να αποκλειστεί ως αίτιο της πολύ υψηλής ελλη

νικής παραοικονομίας, το υψηλό φορολογικό βάρος, που διεθνώς 

αναγνωρίζεται, ως το κυριότερο αίτιο προσφυγής στην παραοικονο-

μική δραστηριότητα.8 

Αναφέρονται ακόμη, στο σκέλος της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

σχετικά με την παραοικονομία, και οι πάσης φύσης έντονοι κρατικοί 

περιορισμοί και παρεμβατισμοί, στην ιδιωτική δραστηριότητα, ως 

σημαντικό αίτιο προσφυγής στην παραοικονομία.9 Αυτό που θα ήταν 

σημαντικό εν προκειμένω, θα ήταν μία διαπίστωση αύξησης του κό

στους εργασίας, που θα κατέληγε και σε αύξηση του μεριδίου της, 

μέσα στο ΑΕΠ. Πρόσφατη, ωστόσο, σχετική έρευνα1 0 συμπεραίνει 

ότι η κατανομή του εισοδήματος, την τελευταία δεκαετία, εμφανίζει 

επιδείνωση, σε βάρος του συντελεστή «εργασία». 

Η θεωρητική προσέγγιση που αποδίδει την προσφυγή, στην 

παραοικονομική δραστηριότητα στο υψηλό φορολογικό βάρος και 

στον έντονο κρατικό παρεμβατισμό, φαίνεται να διαψεύδει από την 

πραγματικότητα. Εφόσον, χώρες με υψηλό φορολογικό βάρος και 

σημαντικό κρατικό παρεμβατισμό έχουν ασήμαντης έκτασης παρα

οικονομία και αντίστροφα.11 

Αντίθετα, η παραοικονομία δείχνει να ενθαρρύνεται σε οικο

νομίες που διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα και ως επί το πλείστον 

8 Frey - Hannelore, What Produces a Hidden Economy? An International Cross-Section 
Analysis. Southern Economic Journal 1983, σελ. 822-832. 
9 De Grazia, Clandestine Employment, A Problem of our Time. International Labour 
Renew, vol. 119, 1980, σελ. 555' 
1'-: Αλεξανδρίδης T., Η κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, 1990. 

1 Frey - Hannelore, What Produces a Hidden Economy? An International Cross-Section 
Analysis. Southern Economic Journal, 1983, σελ. 23-44. 
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διαρθρωτικά χαρακτηριστικά1 2 ανάμεσα στα οποία επιλέγω να ανα

φερθώ στα ακόλουθα: 

1. Υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης μέσα στη συνολική αστι

κή απασχόληση, δεδομένου ότι οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν μεγα

λύτερες ευκαιρίες από ό,τι οι μισθωτοί, να παραοικονομούν και να 

φοροδιαφεύγουν. 

2.Το υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών, 

αποτελεί μία άλλη έκφραση του διαρθρωτικού χαρακτηριστικού από 

1. Από έρευνες που έγιναν αποδεικνύεται ότι η υψηλή απασχόληση 

στον τομέα των υπηρεσιών υποθάλπει την παραοικονομία. Η απα

σχόληση του τριτογενή τομέα στην Ελλάδα, όχι μόνο εμφανίζεται 

εξαιρετικά υψηλή, ως ποσοστό μέσα στη συνολική, αλλά επιπλέον, 

εμφανίζει ταχύτατο ρυθμό αύξησης κατά την περίοδο 1970-1993 και 

ίσο με 46,5% όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1-1. 

11 Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Η οικονομία τη: παραοικονομίας στην Ελλάδα. Παπαζήσης. 
Αθήνα, 1991. 
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Πίνακας I-l. Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα της Ελληνικής 

οικονομίας για την περίοδο 1970-1993 (σε χιλιάδες άτομα). 

ΕΤΟΣ 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1991 

1993 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1072 

1103 

1124 

1334 

1156 

1178 

1200 

1224 

1253 

1297 

1325 

1424 

1463 

1453 

1496 

1571 

1965 

2026 

- Πηγές: 1. ΕΣΥΕ. 

2. Κονσόλας Ν. Σι y/ρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική, Αθήνα 1997, σελ. 

245. 
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Πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ,13 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

70% περίπου των αυτοαπασχολουμένων στις χώρες-μέλη του, συγκε

ντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών. Άλλες έρευνες διαπίστωσαν 

επίσης, ότι σημαντική παραοικονομική δραστηριότητα συγκεντρώ

νεται στα ξενοδοχεία και εστιατόρια,14 αν και για την Ελλάδα, οι 

σχετικές εκτιμήσεις δεν έχουν γίνει. 

Για όλους αυτούς τους λόγους (όπως και για σωρεία άλλων που 

δεν αναφέρονται εδώ, διότι δεν έχουν άμεση σχέση με το κυρίως θέ

μα αυτής της διατριβής), η Ελλάδα ήδη αναγνωρίζεται ως η χώρα με 

το μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας μέσα στο ΑΕΠ της. Όπως 

είναι γνωστό, αυτό εκτιμάται ήδη σε όρια που αγγίζουν το 50% του 

ΑΕΠ.· 5 

Στο επόμενο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου, θα ασχοληθώ με την 

παραοικονομία του ελληνικού τουρισμού και ιδιαίτερα, τις ιδιομορ

φίες, την έκταση και τις συνέπειες της. 

13 OELD., Country Surveys. 1986. σελ. 62. 
14 Skolka J., The Parallel Economy in Austria. The Economics of the Shadow Ec.n · 
Berlin. 1986, σελ. 65. 
'" Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Πυ^··.- r 

Αθήνα. 1991. 
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Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Επειδή η ελληνική οικονομία δεν κατόρθωσε να αναπτύξει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τη βιομηχανία της (για λόγους που θα αναλυ

θούν στο επόμενο κεφάλαιο), ο τουρισμός απέκτησε γι αυτήν σημα

σία που ασφαλώς υπερβαίνει εκείνην που θα αναγνωριζόταν σ' αυ

τόν, κάτω από ομαλότερες συνθήκες αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Και ενώ, όταν ακόμη υπήρχαν ελπίδες, για την ορθολογική ε

κβιομηχάνιση, ο ρόλος του τουρισμού ήταν γενικά, υποβαθμισμένος, 

σήμερα αυτός αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός, για τη συνέχιση της 

αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας μας. 

Με τις σκέψεις ότι ο τουρισμός ανήκει στον τομέα των υπηρε

σιών, συγκεντρώνει εξαιρετικά υψηλό ποσοστό υποαπασχόλησης 

και τα αποτελέσματ διαθνών μελετών (βλέπε για παράδειγμα 

Skolka16), διαπιστώνουν σημαντικής έκτασης παραοικονομική δρα

στηριότητα στα εστιατόρια και ξενοδοχεία, εύλογη είναι η υπόθεση 

ότι στον τουρισμό, το ποσοστό της παραοικονομίας, θα είναι σημα

ντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο για ολόκληρη την οικονομία. 

Έτσι, θα προσπαθήσω, με βάση κάποιες μεθόδους προσέγγισης, να 

το εκτιμήσω και κυρίως να απομονώσω τους προσδιοριστιούς του 

παράγοντες. Προς το παρόν, θα ασχοληθώ με μια πρώτη προσέγγιση 

των ειδικότερων συνεπειών της παραοικονομίας στον τουρισμό 

(διάφορες ή πιο υπογραμμισμένες, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 

συνόλου της οικονομίας), καθώς και με ορισμένα συγκριτικά στοι

χεία που μαρτυρούν τη μεγάλη σημασία του για την Ελληνική οικο

νομία, αν και αυτά θα αναλυθούν κατά κύριο λόγο στο επόμενο κε

φάλαιο. 

Πέρα από τις συνέπειες της παραοικονομίας εν γένει, που φυσι

κά αφορούν και την παραοικονομική δραστηριότητα στον τουρισμό, 

16 Skolka J., The Parallel Economy in Austria, The Economics of the Shadow Econom> 
Berlin, 1986, σελ. 65. 
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στην περίπτωση αυτού του τελευταίου, υπάρχουν και κάποιες ειδι

κότερης μορφής. 

Πρόκειται: 

1. Για το γεγονός ότι η τουριστική παραοικονομία αποτελεί τη μο

ναδική παραοικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, που έχει ε

ξαγωγικό προσανατολισμό. Πράγματι, οι συνέπειες της παραοικο

νομίας στον τουρισμό και για την Ελλάδα, συμπίπτουν με αυτές 

της Ιταλίας (σε αυτήν βέβαια και σε άλλους τομείς, πλην του του

ρισμού) που ερμηνεύουν τους λόγους για τους οποίους στην τελευ

ταία αυτήν, δεν γίνονται προσπάθειες κατάργησης της.1 7 

Το τμήμα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, που εκτιμάται 

ότι είναι τεράστιο, ενσωματώνεται αναγκαστικά με το επίσημο, όσον 

αφορά τη συνολική εξασφάλιση συναλλάγματος. Ωστόσο, το συνάλ

λαγμα αυτό, για πολυάριθμους λόγους που αναλύονται σε σχετική 

μελέτη του EOT (1991),18 δεν καταγράφεται ολόκληρο ως τουριστι

κό. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του που εκτιμάται στο μισό περίπου 

του συνολικού, εμφανίζεται ως προερχόμενο από άλλες πηγές και 

όχι από τον τουρισμό, όπως: 

α. Τμήμα του συναλλάγματος που δραχμοποιούν οι τουριστικοί πρά

κτορες για οφειλές του σε Έλληνες τουριστικούς επιχειρηματίες 

(ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες κ.λ.π.) ενδέχεται να κατα

χωρείται από την Τράπεζα της Ελλάδας σε λογαριασμό 

«Αναλήψεις από καταθέσεις μετατρέψιμες σε δραχμές». 

r D' Aragona G., The Hidden Economy: Concealed Labour Markets in Italy, 1981. nr./,. 
282. 
18 EOT, Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα, Αθήνα 1991. 
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β. Τα χρηματικά ποσά των τουριστών που προέρχονται από πιστωτι

κές κάρτες, καταχωρούνται στον ίδιο λογαριασμό «Αναλήψεις α

πό καταθέσεις μετατρέψιμες σε δραχμές». 

γ. Έσοδα από κρουαζιέρες και θαλαμηγά σκάφη. Τα έσοδα από τις 

κρουαζιέρες που γίνονται μέσα στη χώρα, καθώς και από τις μισ

θώσεις των θαλαμηγών σκαφών καταχωρούνται στο λογαριασμό 

«Μεταφορές». 

δ. Οι πληρωμές που γίνονται σε συνάλλαγμα από τους αλλοδαπούς 

προς τους ιδιοκτήτες παράνομων καταλυμάτων, επειδή συνήθως 

δεν δηλώνεται η ακριβής προέλευση τους, η Τράπεζα της Ελλά

δας τις καταχωρεί στο λογαριασμό «Αδηλοι πόροι». Έτσι, για το 

1990, η αρμόδια επιτροπή του EOT υπολόγισε ότι το επίσημο τα

ξιδιωτικό συνάλλαγμα αντιπροσώπευε μόνο το 56% του συνολικού 

(2.586.768 $ το επίσημο και 4.606.304 $ το συνολικό). Η διαφυγή 

αυτή βέβαια, δεν μπορεί να αποδοθεί ολόκληρη σε τουριστική 

παραοικονομία μια και σε κάποιο βαθμό αυτή οφείλεται και στο 

γεγονός της μη ορθολογικής καταχώρησης του τουριστικού συ

ναλλάγματος, στον τουρισμό. Ένα τμήμα της ακόμη, που προέρχε

ται από αμοιβές παράνομων καταλυμάτων, συνδέεται και με φο

ροδιαφυγή. Η σημαντικότερη όμως, προς το παρόν, διαπίστωση, 

είναι ότι η σημασία του ελληνικού τουρισμού υποβαθμίζεται με 

τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνοντας οικονομικές πολιτικές που ρί

χνουν το κύριο βάρος τους σε άλλους τομείς και κλάδους της ελ

ληνικής οικονομίας. 

2. Για το ότι λαμβανομένης υπόψη της τεράστιας σημασίας του του

ρισμού για την ελληνική οικονομία, η τόσο υψηλή της παροικο-
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νομική δραστηριότητα, θεωρείται επικίνδυνη και επειδή αυτή α

ποκλείει τον οποιονδήποτε κρατικό έλεγχο και τη χάραξη ορθο

λογικής πολιτικής. Ειδικά όμως στον τουρισμό, γίνεται δεκτό ότι 

απαιτείται κρατικός παρεμβατισμός για την εξασφάλιση κάποιου 

ποιοτικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 

3. Εκτός από την αδυναμία χάραξης μιας εθνικής τουριστικής πολι

τικής, η παροικονομία στον τουρισμό επιπλέον εμποδίζει ουσια

στικά τη χώρα μας να λάβει μέρος σε ό,τι προβλέπεται σχετικά α

πό την Κοινότητα για την προβολή και επιβολή κάποιων 

«standards» για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Πράγματι, η Κοινότητα 

σχεδιάζει να κατατάξει το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτή

των με βάση ένα σύστημα ιεράρχισης κόστους και ποιότητας, στο 

Οποίο θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι τουρίστες.19 Όταν όμως έ

να τόσο μεγάλο τμήμα της τουριστικής δραστηριότητας (όπως θα 

φανεί και στη συνέχεια) εκφεύγει από τον κρατικό έλεγχο και εί

ναι ανεπίσημο και διαφανές, η χώρα μας δεν είναι σε θέση να α

ξιοποιήσει την προβολή της μέσω της αντίστοιχης κοινοτικής 

πολιτικής. 

Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξαιρετικά μεγάλη και 

ανερχόμενη σημασία που έχει ο τουρισμός για την ελληνική οικο

νομία, πρώτον γιατί αυτή καθ' εαυτή η εμβέλεια της μέσα στην οικο

νομία ανέρχεται αλλά και δεύτερον γιατί οι υπόλοιπες δραστηριότη

τες και ειδικά η βιομηχανία παρουσιάζουν φθίνουσα τάση. Τα στοι

χεία και η ανάλυση που ακολουθεί, υποδηλώνουν τη φυσιογνωμία 

της Ελλάδας ως «τουριστικής χώρας» αλλά συγχρόνως και την ύ-

19 EEC Commission, Communin Action in the Field of Tourism, 1990. 
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παρξη ενός πολύ σημαντικού και ανερχόμενου ποσοστού παροικο-

νομίας που ο τομέας αυτός συγκεντρώνει στους κόλπους του. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα επιχειρηθεί η εξέταση των δυνατοτήτων 

του τουριστικού τομέα στο να λειτουργήσει σαν «τομέας πιλότος» 

για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και των προϋποθέσεων κά

τω από τις οποίες κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Μια και η παραδο

σιακή οικονομική θεωρία τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της βιομη

χανίας προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη, αυτό που 

θα πρέπει να εξεταστεί στο παρόν κεφάλαιο είναι το κατά πόσο ο 

τουρισμός, τόσο γενικά όσο και ειδκά στην περίπτωση της Ελλάδας, 

μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες που αποδίδονται στη βιομηχα

νία από τις παραδοσιακές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης. 

Καθώς όμως το θέμα της διατριβής αυτής αναφέρεται στην ειδι

κή περίπτωση της παραοικονομικής (σε αντιδιαστολή με την επίση

μη ή μη παροικονομική) τουριστική δραστηριότητα, το καθαρά θεω

ρητικό τμήμα αυτού του κεφαλαίου θα είναι αναλογικά σχετικά μι

κρό σε έκταση, σε σχέση με αυτό που αναφέρεται ειδικά στον ελ

ληνικό τουρισμό. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει στο κεφάλαιο αυ

τό, έχει λοιπόν ένα διττό σκοπό: Κατά πρώτο λόγο, να σκιαγραφή

σει σε γενικές γραμμές (λόγω και της σχετικά πτωχής διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας) μια θεωρητική προσέγγιση αναφορικά με τον τουρι

σμό σαν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Κατά δεύτερο λόγο, (πράγμα 

που θα γίνει στο δεύτερο τμήμα αυτού του κεφαλαίου) να περιγράψει 

με όσο γίνεται μεγαλύτερη πληρότητα τη μορφολογία, τη δομή, τις 

ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του ελληνικού τουριστικού τομέα. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο τρόπος ανάλυσης που δια

πνέει τη διατριβή αυτή, είναι επαγωγικός, υπό την έννοια ότι κλάθε 

κεφάλαιο στηρίζει ή προετοιμάζει το έδαφος γι αυτό που θα ακολου

θήσει. Έτσι, το παρόν κεφάλαιο θα αποτελέσει τη βάση για την α

νάλυση του επόμενου κεφαλαίου που θα αναφέρεται συγκεκριμένα 
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στην οικονομική διερεύνηση των παραγόντων που επηρέασαν το 

μέγεθος της παραοικονομικής δραστηριότητας στον ελληνικό του

ρισμό. 
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Β. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το ενδεχόμενο η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου να αποτε

λέσει ουσιαστικό παράγοντα προώθησης της εν γένει οικονομικής 

ανάπτυξης μιας χώρας, άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον και να 

συνειδητοποιείται εντονότερα, στη διάρκεια της τελευταίας εικοσα

ετίας και ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της έντονης και επίμονης οι

κονομικής ύφεσης από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 

Κατ' αρχήν, η ανάπτυξη του τουρισμού εμφανίστηκε ως 

«σανίδα σωτηρίας», ως λύση ανάγκης ή ακόμη ως «μεταβατικό στά

διο» για μια οικονομία, που από αγροτική περνά σε πιο αναπτυγμένη 

φάση για πολλές λιγότερο αναπτυγμένες και «τριτοκοσμικές» χώρες, 

οι οποίες για μια σειρά από λόγους που σχετίζονται με ενδογενείς 

αλλά και εξωγενείς παράγοντες που λειτούργησαν ανασταλτικά ως 

προς τη διαδικασία ανάπτυξης τους, δεν κατόρθωσαν να τη βασίσουν 

στην επιτυχή προώθηση ανταγωνιστικών εγχώριων κλάδων βιομη

χανικής παραγωγικής, κατά το πρότυπο των βιομηχανικά αναπτυγ

μένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. 

Η επιλογή της τουριστικής ανάπτυξης μιας χώρας που διαθέτει 

τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να έχει πιθανότητες 

να καταστεί ανταγωνιστική (ενώ κάτι τέτοιο θα ήταν μάλλον απίθανο 

σε περίπτωση που θα αποφάσιζε να ακολουθήσει τον παραδοσιακό 

δρόμο ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα της), βασίζεται στις ακό

λουθες υποθέσεις: 

Η ανάπτυξη του τουρισμού, αφ' ενός λειτουργεί έτσι ώστε να 

διευκολύνει τη μετάβαση της χώρας από καθεστώς υποανάπτυξης σε 

πιο προηγμένα στάδια ανάπτυξης αλλά χωρίς να παρουσιάζει ή του

λάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, τις δυσκολίες που θα είχε να αντιμε-
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τωπίσει η χώρα αν βάσιζε από την αρχή την ανάπτυξη της στον βιο

μηχανικό αλλά σε μεγάλο βαθμό και στον αγροτικό τομέα της. 

Πράγματι, στρεφόμενη η περί ης ο λόγος χώρα, στην παραδοσιακή 

εκβιομηχάνιση και έχοντας να επιλέξει ανάμεσα στις δύο βασικές 

στρατηγικές, δηλαδή της προώθησης εξαγωγών βιομηχανικών προϊ

όντων και της υποκατάστασης των εισαγωγών της με εγχώρια βιο

μηχανική παραγωγή, θα είχε να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα προβλή

ματα: 

Στην πρώτη περίπτωση, η πολιτική προώθησης εξαγωγών θα 

την υποχρέωνε να ανταγωνιστεί άλλες ήδη βιομηχανικά αναπτυγμέ

νες χώρες, χωρίες πιθανότητες επιτυχίας. Στη δεύτερη περίπτωση 

εξάλλου, είναι πολύ πιθανό ότι η χώρα θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα 

της μικρής έκτασης αγοράς εγχωρίων βιομηχανικών προϊόντων, η 

οποία στα αρχικά στάδια ανάπτυξης περιορίζεται ακόμη περισσότε

ρο και από την ανισοκατανομή του εισοδήματος και από τα διαφο

ρετικά καταναλωτικά πρότυπα των διαφόρων κοινωνικο-

επαγγελματικών κατηγοριών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η 

έκταση των οικονομιών κλίμακας που θα μπορούσε να εκμεταλλευ

θεί η χώρα προκειμένου να περάσει σε μαζική βιομηχανική παραγω

γή με εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά και με αξιόλογο βαθμό δια

φοροποίησης της εγχώριας παραγωγής της. 

Ταυτόχρονα είναι γνωστοί οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια 

χώρα όταν στηρίζει την ανάπτυξη της στον αγροτικό της τομέα και 

εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εξαγωγές μικρού και συγκεκρι

μένου αριθμού αγροτικών προϊόντων, τα οποία ως επί το πλείστον 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα ζήτηση.;. 

Αυτό το φαινόμενο, σε συνδυασμό με την υψηλή εισοδηματική > Μυ

στικότητα ζήτησης, που εμφανίζουν οι λιγότερο ανάπτυγμα > , /<.>-
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ρες για εισαγόμενα προϊόντα, έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή δια

χρονική επιδείνωση των όρων εμπορίου του. 

Υποστηρίζεται αρκετά συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι η α

νάπτυξη του τουριστικού τομέα στα αρχικά κυρίως αλλά και στα εν

διάμεσα και στα προηγούμενα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης 

της χώρας, παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με 

εναλλακτικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Τα κυριότερα πλεονεκτή

ματα της ανάπτυξης ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού τουριστικού 

κλάδου, στα αρχικά και ενδιάμεσα στάδια οικονομικής προόδου 

μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

- Ο διεθνής τουρισμός αποτελεί κλάδο με έντονα εξαγωγικό χα

ρακτήρα. Κατά συνέπεια από τη μια πλευρά, δεν υπόκειται στους 

περιορισμούς της μικρής έκτασης της αγοράς εγχώριων προϊόντων 

και υπηρεσιών, όπως αναφέραμε παραπάνω σε σχέση με τα αρχικά 

στάδια ανάπτυξης της βιομηχανίας, αφού απευθύνεται σε μια συνε

χώς διευρυνόμενη αγορά σε διεθνές επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, 

είναι κατ' αρχήν ευκολότερο, για μία αναπτυσσόμενη χώρα, η οποία 

διαθέτει τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να καταστεί α

νταγωνιστική στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, από ότι στην 

παραγωγή και εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων για λόγους που 

σχετίζονται με: 

α) τη διαφοροποίηση και μοναδικότητα των τουριστικών υπηρεσιών 

από τόπο σε τόπο, σε αντίθεση με τη μεγαλύτερη ομοιογένεια που 

χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά βιομηχανικά προϊόντα. 

β) το μικρότερο μέγεθος του αρχικού ιδιωτικού κεφαλαίου που χρει

άζεται συνήθως για την ίδρυση μιας τουριστικής επιχείρησης σε 

σχέση με μια βιομηχανική επιχείρηση (με την προϋπόθεση ότι 
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και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ήδη η απαραίτητη υποδομή για 

τη λειτουργία τους). 

γ) την μικρότερη περίοδο κύησης που χρειάζεται, κατά μέσο όρο, 

μια τουριστική επιχείρηση σε σχέση με μια βιομηχανική επένδυ

ση προτού καταστεί αποδοτική.2 0 

δ) την υπόθεση ότι η διαδικασία τουριστικής παραγωγής είναι πιο 

ελαστική όσον αφορά τους δυνατούς συνδυασμούς κεφαλαίου, ερ

γασίας και τεχνολογίας από ό,τι η διαδικασία της βιομηχανικής 

παραγωγής, πράγμα που παρέχει την ευκαιρία ακόμη και σε οικο

νομίες με χαμηλή συσσώρευση κεφαλαίου, τεχνολογίας και εξει

δικευμένου εργατικού δυναμικού, να προσφέρει τουριστικές υπη

ρεσίες εξίσου ή και περισσότερο ανταγωνιστικές από πιο ανα

πτυγμένες χώρες. 

- Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, έχει σαν αποτέλεσμα την 

καθαρή εισροή ξένου συναλλάγματος στην αναπτυσσόμενη οικονο

μία, που της είναι απόλυτα απαραίτητο προκειμένου να χρηματοδο

τήσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της για εισαγωγές προϊόντων 

που δεν είναι ακόμη σε θέση να παράγει η ίδια. 

- Τα παραπάνω πλεονεκτήματα της τουριστικής ανάπτυξης θα 

ήταν πιθανά πολύ αμφισβητήσιμα και βραχυχρόνια, εάν ο τουρισμός 

υπόκειτο στους ίδιους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται οι ε

ξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Αν δηλαδή, μακροχρόνια η εισοδη

ματική ελαστικότητα ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών μιας χώρας 

από τη διεθνή οικονομία, ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη της 

συγκεκριμένης χώρας για εισαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες άλ

λων χωρών. Όμως, φαίνεται να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο 

: 0 Gearing Ε., Planning for Tourist development. Quantitative Approaches, Ν.Y. 1T6. 
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διεθνής τουρισμός θεωρείται, σε μεγάλο βαθμό, αγαθό πολυτέλεια, 

εμφανίζεται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μόνον εφόσον 

έχουν ήδη καλυφθεί άλλες βασικότερες ανάγτκες και χαρακτηρίζε

ται από εξαιρετικά υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης, η 

οποία υπολογίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερη όχι 

μόνο της μονάδας αλλά και του 2.21 Με βάση την υπόθεση ότι οι ήδη 

αναπτυγμένες χώρες προσεγγίζουν ολοένα υψηλότερα επίπεδα εισο

δήματος και ευημερίας αλλά και ότι ένας συνεχώς διευρυνόμενος 

αριθμός από πρώην υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες ξε

περνά το εισοδηματικό και αναπτυξιακό «κατώφλι» κάλυψης των 

εκάστοτε θεωρουμένων βασικών αναγκών, αναμένεται η ζήτηση 

τουριστικών υπηρεσιών να βαίνει αυξανόμενη στο μέλλον σε διε

θνές επίπεδο. 

- Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών είναι μια οικονομική δρα

στηριότητα η οποία ανήκει-κατ' εξοχήν, στον τριτογενή τομέα πα

ραγωγής. Αυτό σε συνδυασμό με την όλο και πιο γενικά αποδεκτή 

υπόθεση ότι οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία και οι βιομηχανικά προηγμένες 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης εγκαταλείπουν προοδευτικά το στάδιο 

της παραδοσιακής βιομηχανίας για να περάσουν σε κάποιο 

«μεταβιομηχανικό» στάδιο ανάπτυξης, το οποίο θα βασίζεται στις 

υπηρεσίες του τριτογενή, θέτει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα με 

πολλαπλές προεκτάσεις: Το κατά πόσο, δηλαδή θα ήταν δυνατό κά

ποιες λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες οι οποίες αποφασίζουν ή 

καταλήγουν να εξειδικευθούν στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 

να περάσουν μέσω αυτών και αυτές στο «μεταβιομηχανικό στάδιο». 

Η διαφορά τους βέβαια με τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, έγ-

γειται στο ότι αυτές δεν θα έχουν διανύσει πλήρως ή και καθόλου το 

στάδιο της παραδοσιακής εκβιομηχάνισης, αλλά θα είναι πιθανά σε 

21 English P., The Great Escape? An Examination of North South Tourism. The North 
South Institute, 1986. 
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θέση να παρέχουν εξίσου ανταγωνιστικά με τις προηγούμενες οικο

νομίες, υπηρεσίες του τριτογενή παίζοντας και αυτές επιτέλους, στο 

γήπεδο των οικονομικά προηγμένων χωρών. 

Τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η ανάπτυξη του τουριστι

κού τομέα, δεν εξαντλούνται στα πρώτα και ενδιάμεσα στάδια οικο

νομικής ανάπτυξης. Ο παραδοσιακός τουρισμός θεωρείται δραστη

ριότητα έντασης εργασίας. Η εξήγηση που συνήθως δίνεται γι αυτό, 

είναι ότι όπως και στις περισσότερες δραστηριότητες παροχής υπη

ρεσιών βασικό χαρακτηριστικό του παραδοσιακού τουρισμού είναι η 

υποχρεωτική επαφή ανάμεσα στον παραγωγό-πωλητή-διανομέα μιας 

τουριστικής υπηρεσίας και στον καταναλωτή-πελάτη, πράγμα που 

κάνει την υποκατάσταση της εργασίας από κεφάλαιο ή τεχνολογία, 

κάπως πιο πολύπλοκη σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, π.χ. βιο

μηχανία. Θα πρέπει ωστόσο, να τονισθεί σχετικά ότι η άποψη με 

βάση την οποία ο τουρισμός είναι περισσότερο έντασης εργασίας σε 

σχέση με άλλους κλάδους και κατά συνέπεια λιγότερο παραγωγικός, 

αμφισβητείται έντονα τελευταία για δύο κυρίως λόγους: 

1. Υποστηρίζεται,22 ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του, ο τουρι

σμός απαιτεί εξαιρετικά μεγάλα έργα υποδομής (αεροδρόμια, ε

γκαταστάσεις ηλεκτρισμού και ύδρευσης, συγκοινωνιακά δίκτυα 

κ.λ.π.), άρα σημαντική συσσώρευση κεφαλαίου. 

Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια η λειτουργία της τουριστι

κής βιομηχανίας βασίζεται συγκριτικά περισσότερο στην εργασία, 

αυτές οι αρχικά μεγάλες επενδύσεις υποδομής που απαιτούνται για 

τη λειτουργία της, αποκλείουν σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, το 

ενδεχόμενο να χαρακτηρίζεται ο τουρισμός σαν κλάδος κατ' εξοχήν 

έντασης εργασίας. Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι η υποδομή που είναι 

: : Cleverdon R., The Economics and Social Impact of International Tourism on Developing 
Countries, EIU Special Report No. 60, London 1979. 
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όντως απαραίτητη για τη σωστή παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 

δεν θα έπρεπε εντούτοις να χρεώνεται στο σύνολο της στον τουρι

στικό κλάδο, εφόσον είναι επίσης απαραίτητη και για τη λειτουργία 

επιχειρήσεων άλλων κλάδων παραγωγής. 

2. Υποστηρίχθηκε σχετικά πρόσφατα23"24 ότι σε αντίθεση με 

παλαιότερες απόψεις σύμφωνα με τις οποίες οι υπηρεσίες και συ

γκεκριμένα ο τουρισμός, θεωρούνταν χαμηλής παραγωγικότητας και 

μη ικανές να ενθαρρύνουν την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, 

να εκμεταλλευθούν οικονομίες κλίμακας, ώστε να αυξήσουν την πα

ραγωγικότητα, τα ευρήματα της νέας τεχνολογικής επανάστασης, 

δηλ. η πληροφορική, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π., 

αφορούν πολύ περισσότερο τις υπηρεσίες παρά τις δραστηριότητες 

του πρωτογενή ή του δευτερογενή. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή 

βασίζονται στη γρήγορη και σφαιρική διάχυση γνώσεων και πληρο

φοριών με σκοπό αυτές να γίνουν προσιτές σε όσο το δυνατόν μεγα

λύτερο αριθμό ατόμων, εξυπηρετούν θαυμάσια την ιδιαίτερη φύση 

των δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα του τουρι

σμού. Πράγματι, ο τουρισμός έχει το χαρακτηριστικό ότι παρόλο 

που το τελικό προϊόν του εξάγεται και αγοράζεται, τελικά αυτό πα

ραμένει και καταναλώνεται στον τόπο παραγωγής του, στον οποίο 

εισάγεται ο αγοραστής-καταναλωτής. Ο τελευταίος λοιπόν, όταν α

γοράζει το τουριστικό πακέτο από κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο 

της χώρας του, δεν είναι δυνατό να γνωρίζει εκ των προτέρων τη φύ

ση, τη μορφή και την ποιότητα της αγοράς του, παρά μόνο αφού με

ταφερθεί ο ίδιος στο μέρος παραγωγής. Ως τότε, είναι αναγκασμένος 

να βασίζεται αποκλειστικά στις σχετικές πληροφορίες που θα > \\η\ 

σε θέση να συγκεντρώσει από διάφορες πηγές, οι οποίες β»·β<πα 

23 Ροοπ Α., Information Technology and Innovation in International Tourism, Surro 
24 Δελιβάνη, Ο τουρισμός ως εναλλακτικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, London 
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μπορεί να είναι ελλείπεις ή και λανθασμένες. Η εξάπλωση της πλη

ροφορικής και της νέας τεχνολογίας και στον τουριστικό κλάδο, θα 

έχει σαν αποτέλεσμα να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα στην 

αγορά και στην κατανάλωση του τουριστικού πακέτου και βέβαια 

πέρα από το ότι κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στο να αυξηθεί σημαντικά 

η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα του κλάδου, αποκλείει 

σαφώς τον χαρακτηρισμό του τουρισμού σαν δραστηριότητα έντα

σης εργασίας. 

Παρ' όλα αυτά, επικρατεί ακόμη η άποψη ότι ο τουρισμός είναι 

μία δραστηριότητα με βασικό χαρακτηριστικό την υψηλή απορρο

φητικότητα της σε εργατικό δυναμικό, πράγμα που αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα στοιχεία (πέρα από όσα αναφέραμε παραπάνω), που 

κάνει την ανάπτυξη του ελκυστική και στις προηγμένες οικονομικά 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι τελευταίες, εξαιτίας της σχετικής 

παρακμής των παραδοσιακά δυναμικών βιομηχανικών τους κλάδων, 

αντιμετωπίζουν μια ανησυχητική αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

τους και αναζητούν στον τουρισμό και γενικά στις δραστηριότητες 

του τριτογενή, μια λύση που να συμβάλλει στην απορρόφηση του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού τους το οποίο αποβάλλει από 

τους άλλους δύο τομείς παραγωγής. 

Ανεξάρτητα από τους όποιους ενδοιασμούς θα μπορούσε να 

προβάλλει κανείς στην ιδέα του τουρισμού ως μέσον οικονομικής 

ανάπτυξης μιας χώρας, ο συνηθέστερος των οποίων είναι ότι αποτε

λεί μια εξαιρετικά επισφαλή και αβέβαιη δραστηριότητα, δεδομένου 

ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς μη-οικονομικούς πα-

ράγοντε, οι οποίοι είναι πολύ συχνά αδύνατο να προβλεφθούν, η 

διαχρονική δυναμικότητα που παρουσιάζει ο διεθνής τουρισμός κατά 

την τελευταία τριακονταετία, είναι αναμφισβήτητα εντυπωσιακή. 

Πράγματι, υπολογίζεται ότι οι συναλλαγματικές τουριστικές εισπρά-
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ξεις ξεπερνούν τα έσοδα από εξαγωγές προϊόντων, σε διεθνές επίπε

δο για το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της περιόδου, ενώ ο διεθνής του

ρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο κονδύλι στο διεθνές εμπόριο.25 Ο 

ρυθμός αύξησης των συνολικών συναλλαγματικών τουριστικών ει

σπράξεων ήταν κατά μέσο όρο 13,6% στην περίοδο 1960-78 και 14,9 

το 1988-89, ενώ οι συνολικές αφίξεις ξένων τουριστών σε παγκόσμιο 

επίπεδο, αυξήθηκαν από 7,7% στη περίοδο 1958-73 σε 8,8% το 1988-

89, παρά τη σημαντική πτώση που έφερε η πετρελαιακή κρίση του 

1973. Ο σημαντικός ρόλος του τουρισμού για την οικονομική ανά

πτυξη, επικεντρώνεται κυρίως: 

α) στη σημαντική σταθεροποιητική επίδραση του στο ισοζύγιο πλη

ρωμών, 

β) στη δημιουργία εισοδήματος και 

γ)απασχόλησης 

δ) στις κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις του με άλλους τομείς και 

κλάδους της οικονομίας μέσω των οποίων είναι δυνατόν να συ-

βάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη κλάδων παραγωγής ενδιάμεσων 

προϊόντων και 

ε) στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Προτού περάσουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου, 

στο οποίο θα εξετάσουμε την πορεία του ελληνικού τουρισμού, τη 

συμβολή του στα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, τις μελ

λοντικές δυνατότητες και προοπτικές του αλλά και τις δυσκολίες τις 

οποίες αντιμετωπίζει, θα πρέπει να αναφερθούμε σύντομα σε κάποια 

εγγενή προβλήματα του κλάδου, τα οποία θα αναλυθούν λεπτομερέ

στερα για την ειδική περίπτωση του ελληνικού τουρισμού και τα ο-

25 Gearing Ε., Planning for Tourist development. Quantitative Approaches, N.Y. 19"T6. 
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ποία συμβάλλουν στο να καταστεί προβληματική η αποδοχή του σαν 

βασικός αναπτυξιακός κλάδος. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

- Το σημαντικότερο, ίσως πρόβλημα στην προσπάθεια να ερευ

νήσουμε τη σημασία του τουρισμού για την ανάπτυξη μιας οικονομί

ας, είναι ότι προκειμένου να περιγράψουμε και να εκτιμήσυμε ποσο

τικά τις οικονομικές συνέπειες που έχει η ανάπτυξη οποιουδήποτε 

τομέα ή κλάδου, χρειάζεται αν μη τί άλλο, να είμαστε σε θέση να 

διακρίνουμε και να ορίσουμε (αν όχι να μετρήσουμε), τις δραστηριό

τητες, το προϊόν και τα συστατικά στοιχεία που καθορίζουν και απο

τελούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Ο υψηλός βαθμός διαφοροποίησης 

και ανομοιογένειας που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες που συ

μπεριλαμβάνονται στην τουριστική βιομηχανία, δυσκολεύουν σημα

ντικά αυτό το έργο. Ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού, ορίζει ότι ο 

«τουριστικός τομέας συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις βιομηχανικές 

και εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες καταλήγυν στην παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται αποκλειστικά ή κατά 

κύριο λόγο από τουρίστες» και φυσικά, η τουριστική απασχόληση 

ορίζεται με ανάλογο τρόπο, ως το εργατικό δυναμικό που απασχο

λείται με σκοπό την παραγωγή των παραπάων αγαθών και υπηρε

σιών. Με βάση αυτόν τον ορισμό όμως, ο οποίος είναι και ο γενικά 

αποδεκτός, είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε και να οριοθετήσυμε 

τον τουριστικό κλάδο. Ακόμη και αν προσπαθήσει κανείς να κάνει 

κάτι τέτοις κατά προσέγγιση, θα ήταν αδύνατο να διαχωρίσει την 

ποσότητα π.χ. βιομηχανικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, είδη ένδυ-

σης-υπόδυσης κ.λ.π.) μεταφορών, υπηρεσιών κ.λ.π. που καταναλώ

νονται από τους ξένους τουρίστες σε αντιδιαστολή με το ποσοστό 

που καταναλώνει ο εγχώριος πληθυσμός, δεδομένου ότι όλες οι ευ

κολίες που απολαμβάνονται (ή ακόμη και δημιουργούνται) για r o t . 

πρώτους, χρησιμοποιούνται και από τον δεύτερο. Το αποτέλεσμα 
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είναι ότι εφόσον ο τουρισμός δεν εμφανίζεται πουθενά σαν ξεχωρι

στό μέγεθος στους πίνακες Εισροών-Εκροών, όλοι οι δείκτες που 

χρησιμεύουν για τη μέτρηση της τουριστικής δραστηριότητας και 

του τουριστικού προϊόντος σε μια χώρα (συναλλαγματικές εισπρά

ξεις, αφίξεις, διανυκτερεύσεις κ.λ.π.), είναι στην καλύτερη περίπτω

ση, απλές προσεγγίσεις και συνήθως τεράστιες υποεκτιμήσεις των 

πραγματικών μεγεθών. Σε χώρες μάλιστα όπως η Ελλάδα, που γενικά 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα παραοικονομικής δραστηριό

τητας, η οποία επιπλέον είναι πιο έντονη στις υπηρεσίες, το πρό

βλημα της αφερεγγυότητας των επίσημων στοιχείων αποκτά κατα

λυτικές διαστάσεις. Είναι σαφές ότι μια οικονομική δραστηριότητα 

ή κλάδος που δεν μπορεί να οριστεί ή να εκτιμηθεί ούτε κατά προ

σέγγιση, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί «κλάδος κλειδί» μιας οικο

νομίας. 

- Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την ι

διαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος, είναι η έντονη εποχικό

τητα στη ζήτηση του, η οποία συνεπάγεται και μια εξίσου έντονη 

εποχικότητα στην απασχόληση. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα 

σοβαρό για χώρες που ειδικεύονται σε τουρισμό διακοπών, όπως η 

Ελλάδα όπου το 80-85% της τουριστικής ζήτησης συγκεντρώνεται 

σε επτά μόνο μήνες, Απρίλιο ως Οκτώβριο. Η ιδιαίτερη φύση του 

τουριστικού προϊόντος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποθηκευθεί 

αν δεν καταναλωθεί, ώστε να καταναλωθεί κάποια άλλη χρονική 

στιγμή, συνεπάγεται ότι το τμήμα του τουριστικού πακέτου που δεν 

καταναλώνεται μέσα στην τουριστική περίοδο, αντιπροσωπεύει α

πόλυτη ζημία για τους τουριστικούς επιχειρηματίες. Έχουν προταθεί 

διάφορες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με

ταξύ των οποίων είναι: 
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α) να μην κλείνουν όλα τα σχολεία συγχρόνως τους καλοκαιρινούς 

μήνες στις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε οι οικογενειακές διακοπές να 

επεκταθούν και σε άλλες εποχές του χρόνου.2 6 

β) να αναπτυχθούν και να προβληθούν διαφορετικές μορφές τουρι

σμού οι οποίες να μην έχουν τόσο εποχιακό χαρακτήρα, όπως συ

νεδριακό τουρισμό, αγροτουρισμό κ.λ.π.27 

γ) διαφοροποίηση τιμών των προσφερόμενων τουριστικών υπηρε

σιών ανάλογα με το ύψος της ζήτησης κατά εποχή. 

δ) ανάπτυξη «μόνιμου τουρισμού» για συνταξιούχους κ.λ.π. 

Είναι σαφές ότι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προ

βλήματος της εποχικότητας στον τουρισμό, θα προερχόταν από μία 

έγκυρη πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης, με βάση την οποία θα 

μπορούσε να προγραμματισθεί το αναγκαίο ύψος των επενδύσεων, 

της απασχόλησης κ.λ.π., χωρίς αυξημένους κινδύνους υποεκτίμησης 

ή υποεκτίμησης που και τα δύο καταλήγουν σε οικονομική ζημία. 

Όμως, έχει παρατηρηθεί ότι κανένα από τα κύρια υποδείγματα πρό

βλεψης της ζήτησης για διεθνή τουρισμό δεν έχει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, μακροχρόνια, εφόσον αυτή εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τυχαίους και απρόβλεπτους παράγοντες. Η εποχικότητα 

που χαρακτηρίζει τον διεθνή τουρισμό, όπως και η έλλειψη οργάνω

σης και συνοχής που συνήθως χαρακτηρίζει τον κλάδο, ο οποίος ως 

επί το πλείστον βασίζεται στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών, 

διάσπαρτων και ασύνδετων οικογενειακών επιχειρήσεων, συνεπάγε

ται ένα ακόμη βασικό πρόβλημα, δηλαδή τον υψηλό βαθμό εξάρτη

σης της χώρας υποδοχής των ξένων τουριστών από τις κύριε: χώρες 

: 6 British Tourist Authority. Significance of Tourism within the EEC, 1981. 
r British Tourist Authority. Significance of Tourism within the EEC, 1981. 
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προέλευσης τους. Ο συνήθως κατακερματισμένος χαρακτήρας του 

τουριστικού κλάδου και η έλλειψη κρατικού ελέγχου και προστασί

ας, σε συνδυασμό με το φόβο της εποχικότητας και της πιθανής ζη

μίας που συνεπάγεται η ασταθής ζήτηση, έχουν ως αποτέλεσμα τη 

σχετικά μικρή διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας υποδοχής των 

τουριστών έναντι των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων (Tour 

Operators). Οι τελευταίοι, είναι σχεδόν πάντα εγκατεστημένοι στις 

κύριες χώρες προέλευσης τουριστών (Δυτική Ευρώπη και Η.Π.Α.), η 

θέση τους τους δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να ελέγχουν και να εκ

μεταλλεύονται, αλλά πολλές φορές και να μορφοποιούν τη ζήτηση 

για συγκεκριμένες χώρες ή τουριστικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα 

να μπορούν να επιβάλλουν τους όρους τους (σε επίπεδα τιμών, ποιό

τητα και είδος παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λ.π.) στις τουριστικές χώ

ρες, προκειμένου οι τελευταίες να παραμείνουν στη λίστα των βασι

κών τους προτιμήσεων. 

Είναι σαφές ότι πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 

διεθνής τουρισμός, μερικές από τις οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, 

θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με σωστή, προγραμματισμένη και 

συνεπή κρατική παρέμβαση. Βασικός στόχος του κράτους, πέρα από 

το να παρέχει τα έργα υποδομής που είναι αναγκαία για την παροχή 

αναβαθμισμένων τουριστικών υπηρεσιών και που λόγω κόστους και 

μεγέθους δεν είναι εύκολο να προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας, θα έ

πρεπε να είναι η ανάπτυξη μιας «γραμμής επικοινωνίας», ενός συνε

κτικού ιστού ανάμεσα στο ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και 

ανάμεσα στους διάφορους φορείς του ιδιωτικού τομέα που ασχολού

νται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Μόνο έτσι θα ήταν ευ

κολότερη αλλά και ασύγκριτα αποτελεσματικότερη η κοινοποίηση 

της επιθυμητής τουριστικής πολιτικής και των αντίστοιχων κινή

τρων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και συγχρόνως η ένταξη όλων των 
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τουριστικών φορέων σε ένα εθνικό ή και ευρωπαϊκό «τουριστικό δί

κτυο» (όπως αυτό που σκέφτεται να υιοθετήσει η Ε.Ε.28). Κάτι τέτοιο 

θα πρόσδιδε μια αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη στις χώρες υ

ποδοχής και θα μείωνε την εξάρτηση τους από έξω. Βέβαια, όσο 

λογική και αποτελεσματική φαίνεται εκ πρώτης όψης αυτή η σκέψη, 

εμπεριέχει τον κίνδυνο να καταλήξει σε έναν φαύλο κύκλο. Πράγ

ματι, πώς είναι δυνατόν να ακολουθηθεί μια συνεπής κρατική τουρι

στική πολιτική κινήτρων και ελέγχου, όταν σε ορισμένες χώρες 

(μεταξύ των οποίων τα πρωτεία κατέχει η Ελλάδα) αγνοείται η ύπαρ

ξη ενός πολύ σημαντικού τμήματος της τουριστικής δραστηριότητας 

αφού αυτό αποτελείται από παραοικονομία; Από την άλλη μεριά, πού 

να βασισθεί μια προσπάθεια καταγραφής και ελέγχου αυτών των 

δραστηριοτήτων και πιο έγκυρης μέτρησης τους, όταν ο τουρισμός 

δεν θεωρείται καν αναπτυξιακός οικονομικός κλάδος αλλά τουλάχι

στον στην Ελλάδα απλά μια γρήγορη και εύκολη πηγή ξένου συναλ

λάγματος; 

EEC Commision, Community Action in the Field of Tourism, 1990. 
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Γ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ

ΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, θα επιχειρηθεί μία σύντομη α

ναδρομή στις μεταπολεμικές εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη 

του Ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα όμως, θα γίνονται και αναφο

ρές στις βασικές επιλογές που έλαβαν χώρα, κυρίως από την πλευρά 

του ελληνικού κράτους και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό, όπως θα εξη

γηθεί, προκάλεσαν και την εμφάνιση των περισσότερων από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτός. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφα

το φαινόμενο, το οποίο άρχισε να αποκτά σημαντικές διαστάσεις 

προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν μαζί με την Πορτογαλία, 

την Ισπανία και τη Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα έκανε την είσοδο της 

στην μαζική διεθνή τουριστική αγορά. Η κάπως καθυστερημένη αυ

τή ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, σε μία 

σειρά από παράγοντες οι κυριότεροι δύο των οποίων είναι οι: 

α. Η απόσταση της χώρας από τις κύριες χώρες προέλευσης των 

τουριστών (Δυτική Ευρώπη και Η.Π.Α.) και ειδικά όσον αφορά τις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η απόσταση σε σχέση με άλλες αντα

γωνίστριες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γιουγκοσλαβία). 

β. Η ελλειπής ή και ανύπαρκτη, σε πολλές περιπτώσεις ανάπτυξη 

έργων υποδομής για τη στήριξη του: η έντονη πολιτική αστάθεια 

που χαρακτήριζε την μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα η οποία 

έδρασε σαν βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την τουριστική 

ανάπτυξη.2 9 

Το ελληνικό κράτος εξέφρασε για πρώτη φορά κάποιο ενδια

φέρον για την ανάπτυξη του τουρισμού, το 1953, όταν η έλλειψη ίκ-

29 Robinson Η., A Geography of Tourism. Me Donald and Evans Ltd. London, lTh 
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νου συναλλάγματος άρχισε να θέτει περιορισμούς στην οικονομία, 

μετά το τέλος του σχεδίου Marshall.30 Παρόλα αυτά ο τουρισμός 

άρχισε να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς γύρω στο 1960, με 

μία εντυπωσιακή επιτάχυνση μετά το 1970 (όταν πλέον είχαν αρχίσει 

να φθίνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας). Στην περίοδο 

1951-1964, το κράτος προέβη σε σημαντικές επενδύσεις υποδομής, 

επιχειρώντας να ανορθώσει την οικονομία μετά τις καταστροφές του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου που ακολούθησε. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων επενδύσεων, εκείνη την περίο

δο, αφορούσε τον κλάδο των οικοδομών και των κατοικιών, ενώ η 

«πρώτη επενδυτική κρίση» (στασιμότητα της επενδυτικής δραστη

ριότητας) που έπληξε την οικονομία μεταξύ 1958 και 1964, εκδηλώ

θηκε με μία σχετική αδράνεια του ιδιωτικού τομέα και μία γενική 

απροθυμία επένδυσης, επό τη μεριά του, σε δυναμικούς κλάδους της 

οικονομίας. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 

μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών επενδύσεων, εκείνη την περίοδο 

απορροφήθηκε από τον κλάδο των κατοικιών. 

Ο τουρισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά, σε προγράμματα και 

πολιτικές ανάπτυξης μετά το I960, όταν άρχισε να συνειδητοποιείται 

η οικονομική του σημασία.31 Παρόλα αυτά, εξακολουθητικά αντιμε

τωπιζόταν απλά σαν μία εύκολη και γρήγορη εξασφάλιση ξένου συ

ναλλάγματος, σαν μέσο κάλυψης των αυξανόμενων ελλειμάτων του 

ισοζυγίου πληρωμών, παρά σαν δυναμικός αναπτυξιακός κλάδος. Οι 

κρατικές πολιτικές πριν αλλά και μετά το 1974, είχαν εξαιρετικά 

βραχυχρόνιους στόχους, όπως την ταχεία μεγιστοποίηση των τουρι

στικών συναλλαγματικών εισπράξεων προκειμένου να χρηματοδο

τηθούν οι εισαγωγές και να εξουδετερωθεί η περιορισμένη ανταγω-

50 Λογοθέτης Μ., Τουριστική Πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα 1982. 
31 Αλεςανόράκης Ν., Tourism as a leading sector in economic development: A case stud> of 
Greece, 1975, Michigan University, σελ. 174. 
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νιστικότητα των εξαγωγών προϊόντων της χώρας στις διεθνείς αγο

ρές. Με την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα, 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού, όπως και 

των κλάδων οικοδομών και κατοικιών, σε μία προσπάθεια 

«αναθέρμανσης» της οικονομίας.32 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χούντας για έργα υποδομής, κατα

σκευές και τουρισμό, μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλλων και στο πά

γωμα της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΟΚ και τις κατά συνέπεια 

περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις που είχε το κράτος για την ανά

πτυξη της βιομηχανίας μέσω της αύξησης των εξαγωγών προς τις 

χώρες της Κοινότητας. Έτσι, η ανάπτυξη και προώθηση του ελληνι

κού τουρισμού, εντάχθηκε ως στόχος και στα δύο πενταετή αναπτυ

ξιακά προγράμματα (1966-70 και 1968-72). Οι βασικότεροι επί μέρους 

στόχοι ήταν η επιτάχυνση της τουριστικής ανάπτυξης, η άμβλυνση 

της' εποχικότητας, η παράταση του μέσης διάρκειας παραμονής και 

της μέσης δαπάνης των αλλοδαπών τουριστών, η προσέλκυση του

ρισμού υψηλότερης στάθμης και η ένταξη της τουριστικής ανάπτυ

ξης σε ένα γενικότερο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της 

χώρας.3 3 

Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων μέσω του EOT, πε

ριλάμβανε συνολικές τουριστικές επενδύσεις της τάξης των 500 εκ. 

δολαρίων (τρέχουσε τιμές) για την περίοδο 1966-70, όπου το κράτος 

θα προετοίμαζε το έδαφος και θα παρείχε την απαραίτητη στήριξη 

στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα αναλάμβανες τις επενδύσεις νια 

τουριστικά καταλύμματα. Προκειμένου να εξασφαλισθούν τα απα

ραίτητα κεφάλαια, δόθηκαν διάφορα κίνητρα με τη μορφή φοροα

παλλαγών, αυξημένων αποσβέσεων κ.λ.π. (Singh, 1978,131) uvrinp-

5- Λεοντίδου Λ., Greece: Prospects and Contradictions of Tourism in the 1980's. r.'un-m 
and Economic Development, Belhaven Press, 1988, σελ. 196. 
-,3 Αλεςανδράκης Ν., (όπως 31) σελ. 177. 
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τητα από την προέλευση, τον τόπο εγκατάστασης ή το είδος της ε

πένδυσης. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των δανείων εξελίχθηκε από 

11,3% για την περίοδο 1960-66, σε 26,7% για την περίοδο 1967-73.34 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

α) της εξαιρετικά ευνοϊκής στάσης του κράτους προς τους ιδιώτες 

επενδυτές, η οποία περιλάμβανε μέχρι και 50% κρατικές εγγυή

σεις των επενδυτικών δανείων για ορισμένες χρονιές, 

β) της εν γένει (και συγκεκριμένα στο τουριστικό κλάδο) ανάπτυξης 

των έργων υποδομής χάρη στις δημόσιες επενδύσεις πριν το 1964 

και 

γ) της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής ζήτησης στην Ευρώπη και 

στις Μεσογειακές χώρες στη δεκαετία του 1960, 

παρατηρήθηκε μία σημαντική στροφή του ιδιωτικού τομέα προς 

τουριστικές35"36 επενδύσεις μεταξύ 1965-7 και 197435"36. Σε αντίθεση 

με τη στροφή αυτή του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιες επενδύσεις 

στον τουρισμό μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Σε πολ

λές περιπτώσεις, η αυξανόμενη ξενοδοχειακή δραστηριότητα δεν 

υποστηριζόταν από μια αντίστοιχη ανάπτυξη των έργων υποδομής 

(Κομίλης, 1986, σελ. 167 και Λεοντίδου, 1988, σελ. 85). Από την άλ

λη μεριά, οι ξένες επενδύσεις στον τουρισμό, παρουσίασαν μία από

τομη αύξηση το 1968 που αντιπροσώπευαν 66,1% του συνόλου των 

ξένων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε όλους τους τομείς της ελ

ληνικής οικονομίας. Στην περίοδο 1957-70, οι ξένες επενδύσεις στον 

3 4 Κομίλης Π., Χωροταξική Ανάλυση του τουρισμού ΚΕΠΕ, Επιστημονικές μελέτες, 20, 
Αθήνα 1986, σελ. 166. 
35 Κομίλης Π., (όπως 34), σελ. 167. 
3 6 ΚΕΠΕ, Τουρισμός, Έκθεση για το Αναπτυξιακό πρόγραμμα 1983-87. Αναπτυξιακά θέ
ματα Ε9, Αθήνα 1987, σελ. 59. 
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τουρισμό αντιπροσώπευαν 23% του συνόλου των επενδύσεων του 

τομέα και αφορούσαν κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε παρα

θαλάσσιες περιοχές.3 7 

Η περιφερειακή ανάπτυξη και η κατανομή των τουριστικών ε

πενδύσεων, φαίνεται ότι πολύ λίγο προωθήθηκε από την κρατική 

πολιτιή. Πριν από το 1967, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη δεν 

αποτελούσε βασικό στόχο της οικονομικής πολιτικής. Τα επενδυτι

κά κίνητρα που δίνονταν στους επιχειρηματίες υπάκουαν σε κριτή

ρια βιωσιμότητας των επενδύσεων. Προκειμένου να δοθούν δάνεια 

απαιτούνταν υψηλές εγγυήσεις, πράγμα που συνέβαλε στη συγκέ

ντρωση του μεγαλύτερου τμήματος της επενδυτικής δραστηριότητας 

στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε περιοχές όπου ήδη προϋπήρχε κά

ποια τουριστική ανάπτυξη. Αυτή η τάση εξηγείται, σε μεγάλο βαθ

μό, από την υψηλότερη αξία της γης σε αυτές τις περιοχές (η οποία 

ήταν'σε θέση να καλύψει τις εγγυήσεις που ζητούαν οι τράπεζες) 

όπως και από το γεγονός της ύπαρξης κάποιας σχετικά αναπτυγμέ

νης υποδομής, η οποία αύξανε την αποδοτικότητα των επενδύσεων. 

Κατά την περίοδο της δικτατορίας, τα δάνεια δεν υπόκεινταν σε κρι

τήρια βιωσιμότητας των επενδύσεων, αλλά η υπερβολική γενναιο

δωρία του κράτους ως προς την ιδιωτική επένδυση, ενώ από μία ά

ποψη προωθούσε την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, 

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονά

δων σε περιοχές όπου η υφιστάμενη υποδομή και τα χαμηλά επίπεδα 

τουριστικής ζήτησης, δεν ήταν σε θέση να τις στηρίξουν. Το αποτέ

λεσμα ήταν μία σχετική υπερ-προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, 

πράγμα που έκανε τη χώρα πολύ ευάλωτη στις πιέσεις των ξένων 

τουριστικών πρακτορείων.-,8 

r Αλεςανδράκης Ν., (όπως 31), 1975,σελ. 178. 
38 EOT, Ανάπτυξη, Συμμετοχή, Ποιότητα ζωής. Αθήνα, 1989, σελ. 24. 
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Μετά το 1974 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώ

ρα, άρχισε να συνειδητοποιείται εντονότερα η οικονομική σημασία 

του τουρισμού και η περαιτέρω ανάπτυξη του αποτελούσε στόχο των 

δύο πενταετών προγραμμάτων ανάπτυξης, 1976-80 και 1983-87. Και 

τα δύο προγράμματα, κυρίως όμως το δεύτερο, εξέφραζαν κάποιο 

ενδιαφέρον για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση 

κορεσμένων περιοχών. Στα πλαίσια του Νόμου 289/1976, προωθήθη

καν επενδυτικά έργα σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, με την 

υιοθέτηση διαφόρων κινήτρων όπως φοροαπαλλαγές, κρατικές εγ

γυήσεις κ.λ.π. Παρόλα αυτά, όπως και στην περίοδο 1968-74, το απο

τέλεσμα ήταν η ανάπτυξη μεγάλων μη βιώσιμων μονάδων σε περιο

χές όπου ούτε η υποδομή, ούτε η τουριστική ζήτηση ήταν αρκετά 

αναπτυγμένες για να τις στηρίξουν. Έτσι, το 1978, σύμφωνα με το 

Νόμο 849/78, οι επενδύσεις στον τουρισμό εξαιρέθηκαν από την ευ

νοϊκή μεταχείρηση που παρεχόταν στη βιομηχανία, σε μία προσπά

θεια να δοθεί λύσει στο παραπάνω πρόβλημα. Εντούτοις, μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του 1970, δεν είχε επιτευχθεί ακόμη η ανάπτυξη 

ενός ανταγωνιστικού τουριστικού κλάδου, ανάλογου με τους αντί

στοιχους τομείς των ανταγωνιστικών μεσογειακών χωρών, κυρίως 

εξαιτίας της έλλειψης κάποιου ολοκληρωμένου και συνεπούς σχεδί

ου ανάπτυξης και μιας αναποτελεσματικής πολιτικής κινήτρων.39 

Το δεύτερο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης (1983-87) τόνισε 

την ανάγκη δημιουργίας μικρών, οικογενειακών επιχειρήσεων, απο

θάρρυνε τις ξένες επενδύσεις και συνέχισε να προωθεί την αποκέ

ντρωση και την καλύτερη περιφερειακή κατανομή των τουριστικών 

υπηρεσιών με την ενθάρρυνση αυξημένου βαθμού αυτοδιοίκησης 

των περιφερειών όπως και τη σταδιακή αποκέντρωση του EOT. I ró-

χος του Νόμου 12672/82, ήταν η ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 

>9 ΚΕΠΕ, Τουρισμός, Έκθεση για το Αναπτυξιακό πρόγραμμα 1983-87. Αναπτι Ικικα "> 
ματα Ε9, Αθήνα 1987, σελ. 56. ' 
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λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και η αποθάρρυνση τους σε ήδη 

κορεσμένες περιοχές. Με βάση αυτό το κριτήριο, η χώρα χωρίστη

κε σε τρεις ζώνες, κάθε μία από τις οποίες υπόκειται σε διαφορετικά 

επενδυτικά κίνητρα, ανάλογα με τις αναπτυξιακές της ανάγκες. Σύμ

φωνα με τον παραπάνω νόμο, οι επενδύσεις στον τουρισμό, υπόκει

νται (πάλι) στην ίδια μεταχείρηση με τις επενδύσεις στη βιομηχανί

α.40 

Όμως, το γεγονός ότι τα δάνεια πρέπει εξακολουθητικά να υπα

κούν σε κριτήρια βιωσιμότητας της επένδυσης, τα οποία σε γενικές 

γραμμές δεν συμβάλλουν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

αφού η πλειοψηφία των τουριστικών επενδύσεων έχει την τάση να 

συγκεντρώνονται σε ήδη αναπτυγμένες περιοχές, δείχνει ότι η ανά

πτυξη του τουρισμού εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται σαν πηγή 

γρήγορου κέρδους ξένου συναλλάγματος για την κάλυψη των ελ

λειμμάτων που δημιουργούνταν από άλλους οικονομικούς τομείς. 

40 Λεοντιάδου Λ., Greece: Prospects and Contradictions of Tourism in the 1980's. Tourism 
and Economic Development. Belhaven Press. 1988. 
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Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Παρά την άκρως αναποτελεσματική, ασυνεχή και συγκυριακά 

κρατική πολιτική σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη (αλλά και την 

εν γένει οικονομική ανάπτυξη της χώρας), ο τουρισμός στη μεταπο

λεμική περίοδο, παρουσίασε τόσο εντυπωσιακή ανάπτυξη ώστε να 

φτάσει να θεωρείται ένας από τους δυναμικότερους και έντονα ανα

πτυσσόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Το 1960, όταν η Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε στη διεθνή αγορά 

μαζικού τουρισμού, 400.000 ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα. 

Το 1965, το παραπάνω μέγεθος είχε ήδη διπλασιαστεί (847.000 αφί

ξεις) και έφθασε τις 1.407.500 το 1970. Στα επόμενα δέκα χρόνια, ο 

αριθμός των αφίξεων ξένων τουριστών στη χώρα περίπου τετρα-

πλασιάστηκε (4.532.400 το 1980), φθάνοντας τις 6.885.000 το 1986, 

8,271.258 το 1991 και 10.642.000 το 1994. Κατά την περίοδο 1967-81, 

μόνο δύο χώρες μέλη της Ε.Ε. παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση του 

μεριδίου τους στις παγκόσμιες αφίξεις διεθνών τουριστών από τη 

γενική αύξηση: Το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 167,8% σε σχέση 

με το 1967 και η Ελλάδα με μια εντυπωσιακή αύξηση 790% και πε

ρισσότερο από 30%) του συνόλου των αφίξεων.41 

Ο επίσημος αριθμός κλινών αυξήθηκε από 60.000 το 1961 σε 

359.,377 το 1986 (αύξηση 498%) και 459.297 το 1991, ώστε να καλυ

φθεί η αυξημένη ζήτηση, αλλά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξα

κολουθεί να παρατηρείται σχετική έλλειψη, ενώ κατά τους χειμερι

νούς μήνες παρατηρείται εξαιρετικά χαμηλός βαθμός πληρότητας. 

41 EEC Commission, Community Action in the Field of Tourism, 1990, σελ. 131-2 

47 



Πίνακας Π-1. Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού. 

ΕΤΟΣ 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1986 

1988 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

(1) 

300,8 

847,0 

1047,5 

2840,1 

4795,9 

6885,0 

7717,5 

8873,3 

8036 

9331 

9413 

10642 

10712 

(2) 

49,3 

107,6 

193,6 

643,6 

1733,5 

1834,2 

2140,0 

2586,8 

2567,4 

3271,8 

3335,2 

3904,9 

-

(3) 

163 

127 

137 

226 

361 

217 

302 

310 

560 

561 

577 

584 

-

(1) Αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα (000). 

(2) Συνολικές τουριστικές συναλλγματικές εισπράξεις, εκ. διλάρια 

Η.Π.Α. 

(3) Μέση ημερήσια δαπάνη ανά ξένο τουρίστα στην Ελλάδα 

(δολάρια Η.Π.Α.). 

Πηγές: α) ΕΣΥΕ 1997 σελ. 503 

β) Στατιστική του Τουρισμού, διάφορα τεύχη, 

γ) Ίδιοι υπολογισμοί. 

Τουριστική οικονομία θεωρείται αυτή στην οποία οι τουριστι

κές συναλλαγματικές εισπράξεις αντιπροσωπεύουν πάνω από 10% 

της αξίας των εξαγωγών προϊόντων. Από το σύνολο των ευρωπαϊκών 
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χωρών, μόνο η Ελλάδα, η Γιουγκοσλαβία και το Ισραήλ πληρούν 

αυτή την προϋπόθεση.4 2 

Ο ελληνικός τουρισμός υπέστη σοβαρά πλήγματα, σε όρους 

μείωσης του αριθμού των αφίξεων το 1967 και το 1974 (στην πρώτη 

περίπτωση εξαιτίας της δικτατορίας, στη δεύτερη εξαιτίας της πε-

τρελαιακής κρίσης και της πολιτικής αστάθειας που επέφεραν τα 

γεγονότα στην Κύπρο). Πτώση των αφίξεων και των συνολικών συ

ναλλαγματικών εισπράξεων παρουσιάστηκε επίσης το 1979, το 1983 

και το 1986, η οποία θα έπρεπε μάλλον να αποδοθεί στη συνδυασμέ

νη επίδραση της δεύτερης πετρελαιακής κρίσης, της ταξιδιωτικής 

οδηγίας του προέδρου Ρήγκαν και του ανερχόμενου πληθωρισμού 

στην Ελλάδα, με ρυθμούς ταχύτερους από τους αντίστοιχους των 

περισσοτέρων χωρών-μελών της Ε.Ε. που αποτελούν (σε συνδυασμό 

με τις Η.Π.Α.) τη μεγαλύτερη πηγή έλευσης ξένων τουριστών στη 

χώρα μας. 

Εντούτοις, ο τουριστικός κλάδος παρουσίασε μια εντυπωσιακά 

γρήγορη ανάρρωση, όπως φαίνεται από την απότομη αύξηση των 

συνολικών αφίξεων και συναλλαγματικών εισπράξεων ύστερα από 

κάθε τέτοια κρίση. 

Δεν θα πρέπει βέβαια, να παραβλέψει κανείς, μελετώντας τα 

παραπάνω στοιχεία, ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων και το σύ

νολο των συναλλαγματικών τουριστικών εισπράξεων είναι εξαιρετι

κά υποεκτιμημένα στην Ελλάδα, αφού υπολογίζονται μόνο τα στοι

χεία που καταγράφονται στα επίσημα τουριστικά καταλύμματα της 

χώρας. Αποτελεί όμως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το φαινόμενο 

της παραξενοδοχείας (της παροχής τουριστικών υπηρεσιών δηλαδή 

σε μη δηλωμένα καταλύμματα) αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστά

σεις στην Ελλάδα σε σχέση με την επίσημη και ότι επιπλέον ένας 

4- Cleverdon R., The Economics and Social Impact of International Tourism in Developing 
Countries, EIV Special Report, No. 60, London 1979, σελ. 49. 
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σημαντικός και αυξανόμενος αριθμός ξένων τουριστών φαίνεται να 

προτιμά τη δεύτερη από την πρώτη. Πράγματι, υπολογίζεται για το 

1990, ότι παρόλο που παρατηρήθηκε πτώση κατά 30% στον αριθμό 

των διανυκτερεύσεων που καταγράφηκαν στα επίσημα καταλύμματα 

της χώρας, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, παρατηρήθηκε μία 

αύξηση κατά πολύ μεγαλύτερη από 30% στα παράνομα καταλύμμα

τα. 4 3 

Η ραγδαία αύξηση της παραξενοδοχείας και των παράνομων 

διαμερισμάτων, φαίνεται ακόμη και στο γεγονός ότι ενώ για το 1991, 

τα νόμιμα καταλύμματα αντιπροσωπεύουν επενδυμένο κεφάλαιο πε

ρίπου ίσο με 1.496.000.000 δραχμές, το αντίστοιχο μέγεθος για τα 

παράνομα αντιπροσωπεύει ποσό περίπου ίσο με 1.432.000.000 δραχ

μές. 

Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού 

στην περίοδο 1960-1991 και ειδικά μετά το 1970, παρά τις διάφορες 

εκτιμήσεις και προβλέψεις ευρωπαϊκών τουριστικών πρακτορείων 

ότι η ελληνική τουριστική αγορά εξακολουθεί να αυξάνει σε σημα

σία και θα προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο τμήμα του διεθνούς του-

ρισμοπυ στο μέλλον (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1985, 

σε. 150 και 158), υπάρχουν ακόμη τεράστια περιθώρια βελτίωσης.44· 
4 5 Πέρα από τη σχετική υπερ-προσφορά και κορεσμό που παρατη

ρούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την παρατήρηση ότι η 

εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης και απασχόλησης είναι πιο 

έντονη στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές ή και μεσο

γειακές χώρες, ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι η διάρκεια παραμο

νής και η μέση ημερήσια δαπάνη των ξένων τουριστών στη /ώρα 

4 3 Παπανδρόπουλος Α., Ανεπίσημα τουριστικά καταλύμματα. Πλήγμα για τον τοι ptrtuo 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 8/1991. 
4 4 ΚΕΠΕ, Τουρισμός, Έκθεση για το αναπτυξιακό πρόγραμμα 1983-87. Αναπτι iu/w "ι 
ματαΕ9, Αθήνα 1987. 
4 5 EOT, Ανάπτυξη, Συμμετοχή, Ποιότητα Ζωής, Αθήνα 1989. 
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μας, είναι πολύ μικρή, σε σχέση με ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες. Η 

μέση ημερήσια δαπάνη αντιπροσώπευε 13$ το 1960 σε σύγκριση με 

29$ για το Ισραήλ, 16,8$ για την Πορτογαλία, 15,7$ για την Ισπανία, 

12,2$ για τη Γιουγκοσλαβία και 13,7$ για την Τουρκία.46 

Από τότε μέχρι και σήμερα, ενώ και ο αριθμός των αφίξεων και 

το σύνολο των διανυκτερεύσεων αυξάνουν με γρήγορους ρυθμούς, η 

μέση ημερήσια δαπάνη, με βάση τα επίσημα στοιχεία, παραμένει 

σταθερή αυξάνει με πολύ αργούς ρυθμούς ή και μειώνεται για ορι

σμένες χρονιές. Η Ελλάδα φαίνεται ότι προσελκύει όλο και περισ

σότερο τουρισμό χαμηλού εισοδήματος και επιπλέον το μικρό μέγε

θος της χώρας δεν ευνοεί την ανάπτυξη μαζικού τουρισμού όπως για 

παράδειγμα στην Ισπανία. Αν και οι προτάσεις πολιτικής σε σχέση 

με τον τουριστικό τομέα της ελληνικής οικονομίας θα παρατεθούν 

στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής, θα μπορούσαμε στο σημείο 

αυτό να διατυπώσουμε κάποιες πρώτες σκέψεις: 

- Από τη μέχρι τώρα ανάλυση, φαίνεται ότι ένα από τα βασικά 

ζητούμενα για τον ελληνικό τουρισμό είναι ο συντονισμός των προ

σπαθειών ώστε η χώρα να καταστεί ελκυστική και σε τουρίστες υ

ψηλότερης στάθμης και κυρίως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού που να έχουν το διττό 

πλεονέκτημα της άμβλυνσης της εποχικότητας και της αναβάθμισης 

της τουριστικής ζήτησης. Τέτοιες μορφές τουρισμού θα μπορούσε να 

είναι για παράδειγμα ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος προσφέρεται 

για τουρίστες, σχετικά υψηλού εισοδήματος, η προσέλκυση τουρι

στών σε ειδικά διαμορφωμένα παραδοσιακά χωριά μικρής χωρητικό

τητας, ο συνεδριακός, οικολογικός ή χειμερινός τουρισμός κ.λ.π. 

46 Αλεςανόράκης Ν., Tourism as a leading sector in economic development: A case study of 
Greece, Michigan University 1975, σελ. 155-157. 
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- Ένα δεύτερο θέμα αποτελεί ο τουρισμός δεύτερης και τρίτης 

χρονιάς που φαίνεται να είναι αρκετά σημαντική πηγή τουρισμού 

στην Ελλάδα. Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των ξένων τουριστών που επισκέπτονται μία φορά τη χώρα, τείνουν 

να επανέλθουν τουλάχιστον άλλη μία φορά. 

- Πολύ συχνά παρατηρείται να βασίζεται ένα πολύ μικρό μόνο 

μέρος των υποψήφιων τουριστών στις πληροφορίες των τουριστικών 

γραφείων στη χώρα τους ή στα διαφημιστικά φυλλάδια του EOT. Οι 

περισσότεροι παίρνουν την απόφαση να επισκεφθούν ή να μην επι

σκεφθούν τη χώρα με βάση τις εντυπώσεις φίλων και συγγενών.47 

Είναι λοιπόν φανερό πόσο επιβεβλημένη είναι η αναβάθμιση της 

ποιότητας και του είδους των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρει 

η χώρα, προκειμένου να προτιμηθεί από τουρίστες ανώτερης εισο

δηματικής τάξης και κατά συνέπεια, υψηλότερων απαιτήσεων. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα εξετάσουμε τη συμβολή 

του τουρισμού στα επιμέρους βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της 

Ελληνικής οικονομίας, δηλαδή, στο ισοζύγιο πληρωμών, στο εθνικό 

εισόδημα, στην απασχόληση, και στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

4" Λεοντίδου Λ., Greece: Prospects and Contradictions of Tourism in the 1980s. Γοιιπ-m 
and Economic Development. Belhaven Press, 1988, σελ. 90. 
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1. Η Επίδραση του Τουρισμού στο Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδας 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η καθαρή εισροή ξένου συ

ναλλάγματος που συνεπάγεται ο τουρισμός, είναι ιδιαίτερης σημασί

ας για χώρες που διανύουν ενδιάμεσα στάδια ανάπτυξης, τα οποία 

χαρακτηρίζονται, συνήθως από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κυρίως 

του βιομηχανικού τομέα που συμπίπτουν όμως με τη φάση κατά την 

οποία οι βιομηχανίες παραγωγής ενδιάμεσων αγαθών είναι ακόμη 

υποανάπτυκτες. 

Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί μία απότομη αύξηση στις εισα

γωγές ενδιάμεσων προϊόντων, η χρηματοδότηση των οποίων αποτε

λεί σημαντικό πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι συναλ

λαγματικές εισπράξεις από τον διεθνή τουρισμό θα ήταν μία λύση, η 

οποία εκτός του ότι θα διευκόλυνε τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία 

δεν παράγονται ακόμη στο εσωτερικό, μειώνοντας την εξάρτηση της 

χώρας από τον εξωτερικό δανεισμό, θα συνέβαλε σημαντικά και 

στην αύξηση των επενδύσεων και την εν γένει οικονομική ανάπτυξη 

και διαφοροποίηση της χώρας. 

Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός θεωρείται πολύ ασταθής και 

αβέβαιος παράγοντας εισροής ξένου συναλλάγματος, έχει παρατη

ρηθεί ότι οι τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις σε διεθνές ε

πίπεδο είναι πιο σταθερές με μικρότερες διακυμάνσεις από ότι οι ει

σπράξεις από εξαγωγές προϊόντων (κυρίως αγροτικών) και ότι γενι

κά ο τουρισμός αποτελεί σταθεροποιητικό και όχι αποσταθεοποιητι-

κό παράγοντα του ισοζυγίου πληρωμών για τις περισσότερες από τις 

χώρες-μέλη της ΕΟΚ. Σταθεροποιητική επίδραση στο ισοζύγιο 

πληρωμών έξι από τις δώδεκα χώρες-μέλη τηε Ε.Ε. τη Γερμανία, 

Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία.48 

48 Ο' Hagan W., Tourism Industry and the Tourism of the 12 Member States of the 
Community, E.E. Βρυξέλλες 1986, σελ. 12. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συμβολή των τουριστικών 

συναλλαγματικών εισπράξεων στο Ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Αν εξαιρέσουμε κάποιες «κακές χρονιές», όπως το 

1967-68, το 1974 και το 1982-83, οι λόγοι για τους οποίους αναφέρθη

καν ήδη ο τουρισμός αυξάνει σταθερά τη συμβολή του στο σύνολο 

των άδηλων πόρων όπως και των εσόδων του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών της χώ

ρας αυτή την περίοδο. Επιπλέον, φαίνεται ότι αυξάνει και το ποσο

στό των τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων στις εξωτερικές 

πληρωμές της χώρας, κατά την περίοδο 1965-94. 
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Πίνακας ΙΙ-2. Ο Τουρισμός και το Ελληνικό Ισοζύγιο Τρεχουσών 

ΕΤΟΣ 
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 

1993 

1994 

Συναλλαγών (1965-1 

(1) 
-267,3 

-259,0 

-224,5 

-252,9 

-348,2 

-408,6 

-344,2 

-401,5 

-1191,5 

-1145,2 

-956,7 

-932,0 

-1079,2 

-957,9 

-1881,4 

-2216,1 

-2421,0 

-1885,1 

-1875,9 

-2130,9 

-3375,7 

-1772,0 

-1219,2 

-1957,1 

-2573,1 

-3561,7 

-1520,4 

-2078,4 

-716,3 

-121,6 

(2) 
374,9 

-402,4 

-351,3 

-373,2 

-497,7 

-602,2 

-649,5 

-794,2 

-1706,4 

-1581,2 

-1600,3 

-1755,7 

-2059,8 

-2284,2 

-3543,7 

-3949,6 

-4302,0 

-3412,3 

-3051,6 

-3442,9 

-4703,7 

-3606,3 

-3487,3 

-3353,2 

-4549,0 

-6148,5 

-4087,8 

-6800,1 

-4051,4 

-4560,7 

994). 

(3) 
19,6 

22,6 

19,2 

16,7 

19,0 

20,4 

23,6 

24,5 

23,5 

18,7 

23,6 

27,2 

28,0 

32,1 

29,3 

28,1 

29,0 

25,0 

21,0 

24,8 

27,1 

28,1 

26,4 

23,7 

19,2 

19,8 

16,7 

18,9 

19,6 

19,9 

(1) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
(2) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μείον τις τουριστικές ει

σπράξεις. 
(3) Ποσοστό τουριστικών εισπράξεων μέσα στους άδηλους πόροι :. 

Πηγή:Μηνιαία Δελτία τράπεζας Ελλάδος 1996. 

Από τον παραπάνω πίκανα φαίνεται καθαρά ότι οι τουριστικές 

εισπράξεις έχουν σημαντικότατο σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στο 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμα του οποίου θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερο χωρίς αυτές. Πέρα όμως από το γεγονός ότι η ανά

πτυξη του τουρισμού ήταν πολύ θετική για το ισοζύγιο πληρωμών, θα 

πρέπει να λάβει κανείς υπ' όψη δύο στοιχεία: 

1. Το μέγεθος των συναλλαγματικών εισπράξεων από τον διε

θνή τουρισμό, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι ασφαλώς υποεκτι-

μημένο για τους εξής λόγους: 

α. Οι συναλλαγματικές εισπράξεις υπολογίζονται επίσημα με βάση 

το τραπεζικό σύστημα, αφού οι ξένοι τουρίστες υποτίθεται ότι αλ

λάζουν χρήματα στις τράπεζες. Με βάση αυτή τη μέθοδο υπολο

γισμού όμως, δεν υπολογίζονται τα χρηματικά ποσά που αλλάζο

νται στη μαύρη αγορά ή οι συναλλαγές των τουριστών απ' ευθείας 

σε ξένο συνάλλαγμα.49 Ακόμη, με το σύστημα αυτό, δεν συνυπο

λογίζονται στις τουριστικές εισπράξεις οι συναλλαγές των τουρι

στών με πιστωτικές κάρτες κ.λ.π., οι προαγορές που γίνονται από 

τους ξένους τουριστικούς πράκτορες, τα χρηματικά ποσά που δα

πανούνται για τη μίσθωση κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π. Παρόλο που ο 

τελικός υπολογισμός των συνολικών συναλλαγματικών εισπράξε

ων μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές σωστός με βάση το τραπε

ζικό σύστημα, το τμήμα των συναλλαγματικών εισπράξεων που 

καταχωρούνται στο τουριστικό ισοζύγιο, υπολογίζεται50 ότι για το 

1990 τουλάχιστον ήταν κατά 100% υποεκτιμημένο, αφού όλα τα 

παραπάνω ποσά καταχωρούνται σε άλλα ισοζύγια εκτός του του

ριστικού. 

4 9 Singh P., The Impact of Tourism on the Balance of Payments, ΚΕΠΕ, μελέτες, No 10, 
Αθήνα 1984, σελ 61. 
50 EOT, Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα, Αθήνα, 1991. 
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β. Αυτό που εξετάστηκε παραπάνω, αφορά τη συνολική επίδραση 

των τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων στο ισοζύγιο πλη

ρωμών. Παρόλο που αντίθετα με ό,τι μερικές φορές υπστηρίζεται, 

θεωρείται λάθος η αφαίρεση των πληρωμών σε ξένο συνάλλαγμα 

που προκαλούνται από τους Έλληνες τουρίστες στο εξωτερικό α

πό τις συναλλαγματικές τουριστικές εισπράξεις προκειμένου να 

καταλήξει κανείς στο καθαρό τουριστικό ισοζύγιο (εκτός αν η δα

πάνη αυτή προκαλείται από την παρουσία των ξένων τουριστών 

στην Ελλάδα, θα πρέπει κανείς να αφαιρέσει το συνολικό συναλ

λαγματικό κόστος του τουρισμού από το σύνολο των τουριστικών 

εισπράξεων προκειμένου να υπολογίσει την καθαρή επίδραση του 

τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Όσον αφορά την παραπάνω παρατήρηση, εκτιμάται ότι το κό

στος σε ξένο συνάλλαγμα που πρέπει να αποδοθεί στον τουρισμό, 

είναι μάλλον αμελητέο. Ο υπολογισμός του συναλλαγματικού κό

στους του τουρισμού αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο έργο γιατί προϋ

ποθέτει ότι είναι σε θέση κανείς να διακρίνει το είδος και το ποσο

στό όλων των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται 

από τους ξένους τουρίστες στη χώρα και που παρέχει είτε ο ιδιωτι

κός είτε ο δημόσιος τομέας, να υπολογίσει το κόστος παραγωγής 

τους όπως και το ποσοστό αυτού του κόστους που θα πρέπει να απο

δοθεί στους τουρίστες σε αντιδιαστολή με τον ντόπιο πληθυσμό και 

τέλος να αφαιρέσει το τελευταίο μέγεθος από τις συνολικές τουρι

στικές συναλλαγματικές εισπράξεις. 

Η καθαρή επίδραση του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών, υ

πολογίζεται με την αφαίρεση της αρνητικής επίδρασης (το κόστος 

σε ξένο συνάλλαγμα) από τη θετική επίδραση (τις συνολικές toi ρι-

στικές εισπράξεις). 
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Πριν καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα αναφορικά με τις 

επιπτώσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδας, θα 

πρέπει να λάβουμε υπ' όψη ακόμα ένα στοιχείο, που προβλέπεται 

από την οικονομική θεωρία. Το στοιχείο αυτό σχετίζεται με τις πιο 

μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας αυτόνομης (που δεν σχετίζε

ται δηλαδή με την παραγωγή αγαθών) εισροής συναλλάγματος σε 

μια χώρα. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, οι χώρες που βρίσκονται 

σε στάδιο οικονομικής ανάπτυξης προ της «απογείωσης» αντιμετω

πίζουν την πίεση δύο ελλειμάτων. Από τη μια υπάρχει ένα έλλειμα 

στο ισοζύγιο αποταμίευση μείον επένδυση (που προκαλείται από την 

ανεπαρκή για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων, για την οικονο

μική ανάπτυξη επενδύσεων) αποταμίευση. Το δεύτερο είναι το έλ

λειμα του εμπορικού ισοζυγίου (εξαγωγές μείον εισαγωγές) που έ

πεται του πρώτου. Καθώς η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί κεφαλαι

ουχικά αγαθά (εγχώρια ή εισαγόμενα) η εγχώρια παραγωγή τους 

βασίζεται στην επάρκεια αποταμιεύσεων και η εισαγωγή τους στην 

επάρκεια συναλλάγματος που θα πρέπει να είναι συνεχής. Μία εξω

γενής εισροή συναλλάγματος λοιπόν, μπορεί να καλύψει το δεύτερο 

κενό έλλειμα αυτό. Το υπόδειγμα αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε από 

τους Chenery και συνεργάτες,51 οι οποίοι εξέτασαν την εφαρμογή 

αυτού του υποδείγματος σε πολλές χώρες (μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα) με την ξένη βοήθεια (βασικά της χρηματοδοτήσεις του 

σχεδίου Marshall) στο ρόλο της εξωγενούς πηγής συναλλάγματος. Η 

επιτυχία του όλου σχήματος για μια χώρα, έγγειται στο να εξασφα

λίσει η αυτόνομη (εξωγενής) αυτή εισροή συναλλάγματος που θα 

καλύψει βραχυπρόθεσμο στόχο την αύξηση της εγχώριας παραγω

γής κεφαλαιουχικών αγαθών (υποκατάσταση εισαγωγών και πιθανή 

προώθηση εξαγωγών αργότερα). Ο καθοριστικός παράγων για την 

51 Chenery Β. - συνεργάτες, Industialisation and Growth. A Comparative Study. World 
Bank Publication, 1986. 
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επιτυχή έκβαση αυτής της διαδικασίας, είναι να μπορέσει να χρησι

μοποιήσει η χώρα στην οποία εισρέει το συνάλλαγμα, για στροφή 

προς την παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων ή (και) να μειώσουν το 

ποσοστό των εισαγωγών ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος πράγμα 

που θα αποτρέψει την εμφάνιση ελλειμμάτων του ισοζυγίου ακόμα 

και αν η αυτόνομη εισροή συναλλάγματος πάψει. Σε άλλη περίπτω

ση, η εισροή αυτή θα καλύψει τα δύο ελλείμματα μόνο προσωρινά με 

μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, μια περαιτέρω αύξηση του εμπορικού 

ελλείμματος, καθώς κάθε αύξηση της εγχώριας παραγωγής θα πρέ

πει να βασίζεται σε διαρκώς αυξανόμενες εισαγωγές. 

Η αναλυτική αξία αυτού του υποδείγματος είναι τεράστια υπό 

την έννοια ότι καλύπτει σαν σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώ

στους και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό τομέα της οικονομίας 

μιας αναπτυσσόμενης χώρας με μια και μοναδική προϋπόθεση: τη 

στροφή προς «εμπορεύσιμα» προϊόντα που θα υποκαταστήσουν τις 

εισαγωγές ή (και) προωθήσουν τις εξαγωγές. Η μελέτη του Chenery 

για την Ελλάδα, απέδειξε ότι οι προϋποθέσεις του υποδείγματος αυ

τού δεν συνέτρεξαν για την Ελλάδα με την εξωτερική βοήθεια. 
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2. Τουρισμός, Οικονομική Ανάπτυξη και Δημιουργία Εισοδήματος 

Με βάση αυτά που αναφέρθηκαν στα πλαίσια της παραγράφου 

για το ισοζύγιο πληρωμών σχετικά με το υπόδειγμα των «δύο ελλειμ

μάτων», θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να διατυπώσουμε κάποιες 

σκέψεις για το κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτω

ση του ελληνικού τουρισμού. Όπως είδαμε, με βάση το υπόδειγμα 

αυτό, η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας μπορεί να υποβοηθηθεί ε

ξαιρετικά από μια αυτόνομη εισροή συναλλάγματος, με την προϋπό

θεση ότι θα αξιοποιήσει αυτή την εισροή αναπτύσσοντας συγκεκρι

μένους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. 

Παρακάμπτοντας το πρόβλημα του κατά πόσο το τουριστικό 

συνάλλαγμα μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομη εισροή, μπορούμε να ε-

παναδιατυπώσουμε τα ερωτήματα ως εξής: Κάτω από ποιες προϋπο

θέσεις θα μπορούσε το τουριστικό συνάλλαγμα να συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας κατά τον τρόπο που περιγράφει 

το υπόδειγμα αυτό και στη συνέχεια, κατά πόσο συνέβει κάτι τέτοιο 

στην Ελλάδα. 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι σχετικά απλή. Το τουρι

στικό συνάλλαγμα θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

κλάδων εκείνων στους οποίους αναφέρεται το υπόδειγμα, αν συνέ

βαλλε έμμεσα ή άμεσα στην αύξηση του προϊόντος τους. Με άλλα 

λόγια, το τουριστικό συνάλλαγμα θα έπρεπε να συμβάλλει είτε άμε

σα μέσω χρηματοδότησης των επενδύσεων, είτε έμμεσα μέσω αύξη

σης της εσωτερικής ζήτησης για προϊόντα, στην αύξηση των 

(βιομηχανικών) κλάδων, εκείνων που θα μείωναν την εξάρτηση της 

χώρας από εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών και θα βελτίωναν τις 

εξαγωγικές της επιδόσεις. 

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι δυσκολότερη. Κατ' 

αρχήν, τη δυσχεραίνει η έλλειψη στοιχείων πάνω στα οποία θα μπο-
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ρούσε να στηριχθεί μια οικονομετρική διεύρυνση. Κατά δεύτερο λό

γο, η παταγώδης αποτυχία της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα, απαντά 

σε μεγάλο βαθμό συνολικά στο κατά πόσο τα προβλεπόμενα από το 

υπόδειγμα αυτό ίσχυσαν στην ελληνική περίπτωση, αρνητικά βέβαι

α. Εφόσον δηλαδή ο κύκλος της βιομηχανικής ανάπτυξης ουδέποτε 

ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα και άσχετα με το σε ποια πηγή εισροής 

συναλλάγματος αναφερόμαστε, δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος 

για επιτυχή λειτουργία του υποδείγματος των «δύο ελλειμμάτων». 

Αυτό που αξίζει να διερευνηθεί όμως στα πλαίσια αυτής της διατρι

βής είναι αναφορικά με το τουριστικό συνάλλαγμα, το αν η αποτυχία 

αυτή οφείλεται στην ύπαρξη μεγάλης κλίμακας παραοικονομικής 

δραστηριότητας στον ελληνικό τουρισμό. Θα μπορούσε δηλαδή με 

άλλα λόγια, το τουριστικό συνάλλαγμα να προκαλέσει ή να υποβοη

θήσει απλά τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, αν η παραοικονο-

μική δραστηριότητα δεν ήταν περίπου ίση με την επίσημη, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία; 

Εδώ πάλι η πλήρης ανάλυση προσκρούει στο πάγιο πρόβλημα 

των οικονομολόγων, της μη ύπαρξης δηλαδή δυνατότητας πειραμα

τικής ή εργαστηριακής διεύρυνσης. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να 

ελεγχθεί κάτι αν δεν έχει στην πράξη συντελεστεί. Αυτό που μπορεί 

να γίνει όμως, είναι να δοθεί μια απάντηση σε θεωρητικό έστω επί

πεδο. Εφόσον σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς, το να κατευθυν

θεί η δαπάνη (επενδύσεις ή / και κατανάλωση) προς συγκεκριμένη 

οικονομική δραστηριότητα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, σε συνθήκες 

εκτεταμένης παραοικονομικής δραστηριότητας, κάτι τέτοιο είναι 

πρακτικά αδύνατο. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν, η κρατική οικονομική 

πολιτική, όσο καλοσχεδιασμένη και αν είναι (πράγμα που βέβαια δεν 

ίσχυσε ποτέ στην Ελλάδα) να ανταποκριθεί τις συνθήκες που δη

μιουργεί η ιδιαιτερότητα της παραοικονομικής δραστηριότητας αν 
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αυτή δεν ελεγχθεί ή περιοριστεί. Δεν μπορεί δηλαδή το κράτος να 

επηρεάσει ή να ελέγξει τους μηχανισμούς και τις λειτουργίες της 

αθέατης πλευράς της οικονομίας που λειτουργεί με βάση τους δικούς 

της κανόνες και με κύριο αντικειμενικό στόχο (πέρα ή απλά προκει

μένου να επιτύχει, τη μεγιστοποίηση του κέρδους) ακριβώς το να 

εξακολουθεί να παραμένει αθέατη. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε 

στο τελευταίο κεφάλαιο, όταν θα αναλυθούν τα συμπεράσματα της 

διατριβής και θα επιχειρηθούν προτάσεις πολιτικής. 

Στο σημείο αυτό μπορούμε όμως να διατυπώσουμε το εξής κατ' 

αρχήν συμπέρασμα: Δεν είναι εμφανές το κατά πόσο η ύπαρξη εκτε

ταμένης παραοικονομικής δραστηριότητας στον ελληνικό τουρισμό 

λειτούργησε ανασταλτικά προς την οικονομική ανάπτυξη, με βάση 

το υπόδειγμα των «δύο ελλειμμάτων». Είναι όμως βέβαιο ότι η ύπαρ

ξη ευμεγέθους παραοικονομικής δραστηριότητας περιορίζει τα περι

θώρια ελιγμών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. 

Η σημασία του διεθνούς τουρισμού για τη δημιουργία εισοδή

ματος είναι δυνατόν να αξιολογηθεί και με βάση τη σημασία του μέ

σα στο ΑΕΠ μιας χώρας. 

Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι σημαντικότερη για 

την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα για το 1985 και το 

1987, γεγονός που υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά το συγκριτικό 

πλεονέκτημα που έχουν οι μεσογειακές χώρες όσον αφορά την ανά

πτυξη της τουριστικής βιομηχανίας τους. 

Η συμμετοχή των τουριστικών εισπράξεων στο ΑΕΠ αυξανόταν 

στην Ελλάδα με μέσο ετήσιο ρυθμό 8% στην περίοδο 1960-88 ενώ ο 

μέσος ρυθμός αύξησης του βιομηχανικού προϊόντος ήταν 1,1" στην 

ίδια περίοδο. Ακόμη, η συμμετοχή του τουρισμού στο προϊόν του 

τριτογενή αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 3,5% ενώ ο αντίστοιχος 
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ρυθμός αύξησης του βιομηχανικού προϊόντος μέσα στο δευτερογενή 

ήταν 0,6% για την ίδια περίοδο. 

Θα ήταν όμως χρήσιμο στο σημείο αυτό να γνωρίζαμε και την 

τιμή του τουριστικού πολλαπλασιαστή, προκειμένου να έχουμε μια 

πιο ξεκάθαρη αντίληψη για τη συμβολή του τουριστικού τομέα στη 

δημιουργία εθνικού εισοδήματος. Ο τύπος του τουριστικού πολλα

πλασιαστή, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο εξής: 

π ι - ' - Τ Ρ Ε 

ΟΡΑ + ΟΡΕ 
όπου, 

• ΤΠ = Τουριστικός Πολλαπλασιαστής. 
• ΤΠΕ = Ροπή για εισαγωγές του τουριστικού τομέα (δηλ. ο λόγος 
των συνολικών εισαγωγών του τουριστιού τομέα προς τις συνολικές 
τουριστικές εισπράξεις). 
• ΟΡΑ = Οριακή ροπή για Αποταμίευση των κατοίκων της χώρας. 
• ΟΡΕ = Οριακή ροπή της χώρας για εισαγωγές. 

Διάφορες προσπάθειες υπολογισμού του τουριστικού πολλα

πλασιαστή για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, καταλή

γουν σε μία τιμή γύρω στο 1,6-1,9 (ΚΕΠΕ52), για την περίοδο 1960-

1988. 

52 ΚΕΠΕ, Τουρισμός, Έκθεση για το αναπτυξιακό Πρόγραμμα, 1983-87. 
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3. Τουρισμός και Απασχόληση 

Η συμβολή του τουριστικού τομέα στην οικονομία μιας χώρας 

μπορεί να αξιολογηθεί και με βάση το κατά πόσο συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξαιτίας της φύσης του τουρι

σμού, προταρχικός ρόλος του οποίου είναι η παροχή διαφόρων υπη

ρεσιών στους τουρίστες, πράγμα το οποίο συνεπάγεται αυξημένη 

προσωπική επαφή ανάμεσα στους τελευταίους και στους απασχο

λούμενους του τομέα, ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από πολλούς συγ

γραφείς σαν κλάδος έντασης εργασίας. Παρόλο που, όπως είπαμε 

και στο πρώτο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, οι υψηλοί ρυθμοί ανεργί

ας που επικρατούν στις περισσότερες από τις βιομηχανικά ανεπτυγ

μένες χώρες, σήμερα και συνεπώς η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσε

ων εργασίας εκτός του βιομηχανικού τομέα ο οποίος εμφανίζει μια 

αδυναμία απορρόφησης επιπλέον εργατικού δυναμικού, κάνουν αυτό 

το χαρακτηριστικό του τουρισμού πολύ ελκυστικό και για τις ανα

πτυγμένες χώρες η σημασία του κλάδου στη δημιουργία απασχόλη

σης, είναι πιο εμφανής στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα με την 

παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία όσον αφορά την αγορά ερ

γασίας. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες για μια σειρά λόγων βασίζουν συνή

θως την ανάπτυξη τους σε εισαγόμενη τεχνολογία έντασης κεφαλαί

ου, με αποτέλεσμα η βιομηχανία τους να μην είναι σε θέση να απορ

ροφήσει το πλεονάζων εργατικό δυναμικό τους. 

Αν και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσο ο τουρι

σμός διαφέρει σε αυτό το σημείο, γενικά υποστηρίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία ότι σε μεγάλο βαθμό, ο τουρισμός βασίζει την ανάπτυ

ξη του σε εγχώριους πόρους (κεφάλαιο, τεχνολογία και εργασία). 

Αυτό, κατά ένα μρος οφείλεται στο ότι ο τουρισμός και πιο συγκε

κριμένα το είδος και η κλίμακα της τουριστικής ανάπτυξης 
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(περισσότερο ή λιγότερο έντασης κεφαλαίου / εργασίας / τεχνολο

γίας), προσαρμόζεται πιο εύκολα από τη βιομηχανία στις δεδομένες 

συνθήκες του σταδίου ανάπτυξης που διανύει η χώρα, κύρια εξαιτίας 

του σημαντικού αποθέματος κεφαλαίου υψηλού επιπέδου τεχνολογί

ας που η βιομηχανία απαιτεί. Ένα ακόμη στοιχείο του τουρισμού, 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αναπτυσσόμενες χώρες είναι ότι, κατά τα 

αρχικά στάδια ανάπτυξης του, απαιτεί κυρίως ανειδίκευτη εργασία, 

ενώ οι ανάγκες του για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο 

είναι γνωστό ότι σπανίζει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, εντεί

νονται σε πιο προηγμένα στάδια ανάπτυξης (Mathieson and Wall53). 

Από την άλλη μερικά πολλοί συγγραφείς αμφισβητούν το κατά 

πόσο ο τουρισμός είναι πράγματι κλάδος περισσότερο έντασης ερ

γασίας σε σχέση με άλλους και άρα, ότι είναι πιο αποτελεσματικός 

στη δημιουργία απασχόλησης, κυρίως εξαιτίας των υψηλών του ανα

γκών για έργα υποδομής στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του. Πά

ντως, έχει υπολογιστεί ότι η επένδυση που χρειάζεται για τη δη

μιουργία μιας θέσης εργασίας, είναι επτά φορές μικρότερη στον 

τουρισμό από ότι στη βιομηχανία.54 

Εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση στις χώρες της Ε.Ε. έ

τεινε να παραμένει σταθερή ή ακόμη και να μειώνεται στη δεκαετία 

του 1970, η απασχόληση στον τουρισμό αντίθετα, παρουσίαζε αυξη

τική τάση. 5 5 Υπολογίζεται ότι οι τουριστικές εισπράξεις των χωρών 

της Ε.Ε. το 1985, δημιούργησαν περίπου 7,4 εκατομμύρια νέες θέσεις 

εργασίας. Η τουριστική απασχόληση σαν ποσοστό της συνολικής 

αστικής απασχόλησης, ήταν 9,7% για την Ισπανία, 8,6% για την 

Πορτογαλία, 6,9% για τη Γαλλία και για την Ελλάδα, 6,7% για την 

53 Mathieson and Wall G., Tourism: Economie, Physical and Social Impacts, Longman. 
1982, σελ. 43. 
"4 Δελιβάνη Ε., Ο Τουρισμός ως Εναλλακτικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Η τι ρι 
πτώση της Ελλάδας. York, London, 1991, σελ. 43. 
55 British Tourist Authority, Significance of Tourism within the EEC, 1981. 
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Ιταλία, 5,8% για την Ιρλανδία, 5,1% για τη Γερμανία, 4,7% για το 

Βέλγιο, 4,4% για τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 3,3% για την 

Ολλανδία (6,0% για την Ε.Ε. - 12). 

Παρόλο που συχνά αναπτύσσεται κριτική στον τουριστικό 

κλάδο αναφορικά με το γεγονός ότι παρουσιάζει χαμηλή παραγωγι

κότητα, φαίνεται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο 

αυξήθηκε, τα τελευταία χρόνια, λιγότερο από την τουριστική δαπά

νη. Υπολογίζεται, με βάση τη συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ 

και στην απασχόληση, ότι το 1990 ο τουριστικός κλάδος ήταν πιο 

παραγωγικός στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Ιρ

λανδία και λιγότερο παραγωγικός στην Ιταλία ανάμεσα στα κράτη-

μέλη της Ε.Ε. Πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν στη μέτρηση 

της τουριστικής απασχόλησης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η 

έντονη εποχικότητα, που συνεπάγεται τη δημιουργία μεγάλου αριθ

μού νέων θέσεων εργασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και από

τομη μείωση τους κατά τη χειμερινή περίοδο και το γεγονός ότι με

γάλο τμήμα της απασχλόλησης στον τουρισμό είναι 

«δευτερεύουσα», θα πρέπει κανείς να είναι μάλλον επιφυλακτικός 

όσον αφορά την εγκυρότητα των στοιχείων εξαιτίας του υψηλού 

βαθμού παραοικονομίας που χαρακτηρίζει τον κλάδο. 

Στην περίοδο 1971-81, εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση 

στον τουριστικό κλάδο αυξήθηκε από 6,1% σε 10,5% του συνόλου 

της αστικής απασχόλησης.7 1 

Υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες δυσκολίες σχετικά με τη μέ

τρηση της τουριστικής απασχόλησης στην Ελλάδα, οι οποίες σχετί

ζονται κυρίως με τη διάρθρωση της οικονομίας της. 

Όπως και στις περισσότερες χώρες, ο τουριστικός κλάδος στην 

Ελλάδα αποτελείται από μεγάλο αριθμός μικρών, οικογενειακών ε

πιχειρήσεων (γεγονός που όπως αναφέρθηκε ευνοεί την ανάπτυξη 
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της παραοικονομικής δραστηριότητας) οι περισστοερες από τις ο

ποίες απασχολούν κατά μέσο όρο 2,2 με 3,3 άτομα,56 ανάλογα με το 

είδος της επιχείρησης (π.χ. εστιατόριο, κατάλυμμα, κ.λ.π.) και το 

μέγεθος αυτό παραμένει περίπου σταθερό από το 1971. Οι εποχιακές 

διακυμάνσεις της απασχόλησης είναι πολύ έντονες, πράγμα που δεν 

φαίνεται να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. 5 7 5 8 

Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η τουριστική ζήτηση είναι λι

γότερο εποχιακή και η απασχόληση είναι περίπου κανονικά κατα

νεμημένη μέσα στο χρόνο. Κάτι τέτοιο όμως, δεν συμβαίνει και με τα 

μικρότερα τουριστικά κέντρα (π.χ. νησιά) όπου και η τουριστική ζή

τηση και η απασχόληση αυξάνουν απότομα κατά τους καλοκαιρι

νούς μήνες (Ιούνιο με Οκτώβριο), μειώνονται σταδιακά από τον Ο

κτώβριος μέχρι τον Ιανουάριο, παρουσιάζουν μια πολύ απότομη 

πτώση Φεβρουάριο με Μάρτιο για να αρχίσουν και πάλι να αυξάνο

νται γύρω στον Απρίλιο. -

Ενώ θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι τα στοιχεία σχετικά 

με την τουριστική απασχόληση είναι πιο έγκυρα (όσο μπορεί να ι

σχύει κάτι τέτοιο για Ελληνικά στοιχεία, και μάλιστα στοιχεία απα

σχόλησης, δεδομένων και των πολύ υψηλών επιπέδων παραοικονο-

μικής απασχόλησης), στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τουριστική απα

σχόληση είναι σαφώς υπο-εκτιμημένη στις μικρότερες και λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές, π.χ. στα νησιά. Αυτό οφείλεται σε δύο λό

γους. Κατ' αρχήν, στα μεγάλα αστικά κέντρα ο τουρισμός δεν απο

τελεί συνήθως την αποκλειστική οικονομική δραστηριότητα, αλλά 

συνυπάρχει μαζί με πολυάριθμες άλλες βιομηχανικές εμπορικές 

κ.λ.π. δραστηριότητες. Η τουριστική ζήτηση εξυπηρετείται σινή-

56 Λεοντιάδου Α., Greece: Prospects and Contradictions of Tourism in thw 1980V t 'un-m 
and Economic Development. Belhaven Press, 1988, σελ. 96. 
Γ Κομίλης Π., Χωροταξική Ανάλυση του Τουρισμού. ΚΕΠΕ, Επιστημονικέ: με/.» '» -<>. 
Αθήνα 1986, σελ. 131. 
' 8 Λεοντιάδου Α., όπως παραπάνω 69, σελ. 80. 
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θως από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν όλο 

το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι και απασχολούν μεγάλο αριθμό α

τόμων, τα οποία είναι ως επί το πλείστον δηλωμένα ως απασχολού

μενα στον τουριστικό κλάδο, είναι ασφαλισμένα και κατά το μεγαλύ

τερο τμήμα τους ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τον τουρι

σμό. Όμως, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας, η 

εποχικότητα είναι πολύ έντονη και ο τουρισμός σχεδόν ανύπαρκτος 

κατά τους χειμερινούς μήνες. Η γεωργία αποτελεί την κύρια δρα

στηριότητα εκτός από τον τουρισμό που γνωρίζει κάποια ανάπτυξη 

στις περιοχές αυτές, αφού κυρίως εξαιτίας της γεωγραφίας τους η 

βιομηχανία είναι περίπου ανύπαρκτη. Το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού είναι αγρότερ ή ψαράδες. Όμως η γεωργία είναι και αυτή 

μια έντονα εποχιακή δραστηριότητα, με τρόπο συμπληρωματικό ως 

προς τον τουρισμό και αντιμετωπίζει στενότητα εργατικού δυναμι

κού την άνοιξη και το φθινόπωρο και σχετικό πλεόνασμα το καλο

καίρι.59 

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι κατάστασης εί

ναι ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μεγάλος μέρος του ενεργού 

πληθυσμού στρέφεται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, κυρίως 

με τη μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων, πολλές φορές σε προεκτά

σεις των ίδιων των σπιτιών τους, τεράστιος αριθμός των οποίων είναι 

μη δηλωμένα. Στη δραστηριότητα αυτή, επιδίδεται κυρίως μεγάλο 

μέρος του γυναικείου πληθυσμού, το οποίο είναι δηλωμένο ως 

«οικοκυρές» ή «αγρότισες». Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των 

γυναικών στη συνολική απασχόληση μειώθηκε ελαφρά ανάμεσα στο 

1961 και το 1981, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην πτώ

ση της αγροτικής απασχόλησης κατά την περίοδο 1960-70 στο σύ

νολο της χώρας η τελευταία αυξήθηκε σε τομείς σχετικούς με τον 

, 9 Αλεςανδράκης Ν., Tourism as a leading Sector in economic development: A Case Study 
of Greece. Michigan University 1975, σελ. 107. 
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τουρισμό.60 Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο στην παροχή 

υπηρεσιών όπως ο ύπνος, τροφή κ.λ.π. στους τουρίστες, μια και αυτό 

σε μεγάλο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί σαν μια φυσική επέκταση του 

νοικοκυριού. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η απασχόληση στον Ελληνικό του

ριστικό τομέα υπο-εκτιμάται σε πολύ μεγάλο (και συνεχώς αυξανό

μενο) βαθμό, ειδικά στις μικρότερες και περιφερειακές περιοχές της 

χώρας, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Σαν επιβαβαίωση 

αυτής της άποψης, έχει παρατηρηθεί ότι ο λόγος των συνολικών 

διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών στη χώρα προς τον αριθμό των 

«επίσημων» (δηλωμένων) απασχολούμενων στον κλάδο, αυξάνει α

πότομα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.61 

Με δεδομένο ότι και ο αριθμός των συνολικών διανυκτερεύσε

ων είναι υπο-εκτιμημένος, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού παράνομων 

κάταλυμμάτων, κάτι τέτοιο μπορεί μόνο να σημαίνει ή ότι η ποιότητα 

των τουριστικών υπηρεσιών χειροτερεύει το καλοκαίρι αφού ένας 

περίπου σταθερός αριθμός εργαζομένων καλείται να εξυπηρετήσει 

έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό τουριστών ή ότι αυτές οι αυξημένες 

ανάγκες καλύπτονται από «περιστασιακούς» εργαζόμενους οι οποίοι 

τους υπόλοιπους μήνες είναι άνεργοι ή απασχολούνται (ή υποαπα

σχολούνται) σε άλλους κλάδους ή είναι νεαρά ή ανειδίκευτα άτομα 

(οι τελευταίοι αποτελούν περίποιυ 1/4 της συνολικής απασχόλησης 

του κλάδου), όπως π.χ. φοιτητές ή ακόμη και ξένοι τουρίστες. 

6 0 Λεοντιάοου Λ., Prospects and Contradictions of Tourism in the 1980's, Belhaven Press. 
1988, σελ. 97. 

M Κομίλης Π., Χωροταξική Ανάλυση τουρισμού. Κ.ΕΠΕ, Επιστημονικές μελέτε:, 20. 
Αθήνα 1986. 
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4. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Οι περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από το αναπτυξιακό τους 

στάδιο, παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μία 

«δυαδικότητα» με την έννοια ότι μπορεί να περιλαμβάνουν στο εσω

τερικό τους περιοχές οι οποίες βρίσκονται, αναπτυξιακά, κάτω από 

το μέσο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας,6 2 είτε επειδή για διάφορους 

λόγους δεν έχουν καταφέρει ακόμη, να αναπτυχθούν, είτε διότι είχαν 

αναπτυχθεί στο παρελθόν, αλλά βρίσκονται τώρα σε παρακμή, κυρί

ως διότι η ζήτηση για τα προϊόντα που παρήγαγαν ακολουθεί φθί

νουσα πορεία (π.χ. περιοχές με φθίνουσες μεταποιητικές επιχειρή

σεις ή και κλάδους σε βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες). 

Υποτίθεται ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι δυνατόν να στρα

φεί μακριά από τα ήδη κορεσμένα αστικά κέντρα προς λιγότερο α

ναπτυγμένες περιοχές σχετικά χαμηλού εισοδήματος και ότι με την 

έννοια αυτή, είναι δυνατόν να συμβάλλει σε μια πιο ισόρροπη περι

φερειακή ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτό, βέβαια εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το είδος και την κλίμακα της τουριστικής ανάπτυξης. Υ

ποστηρίζεται6 3 ότι αν στόχος είναι η μείωση ή και εξουδετέρωση 

των περιφερειακών ανισοτήτων, η τουριστική ανάπτυξη στις λιγότε

ρο αναπτυγμένες περιοχές θα έπρεπε να είναι μάλλον μικρής κλίμα

κας ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον και να μπορεί να αξιοποιή

σει στο έπακρον τοπικούς πόρους και εργατικό δυναμικό. Αντίθετα, 

αν ο στόχος είναι να εξασφαλισθούν όσο γίνεται υψηλότεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας στο σύνολο της, μια μεγάλης κλί

μακας τουριστική ανάπτυξη θα είχε το πλεονέκτημα, μεταξύ άλλων, 

6 : Δελιβάνη Ε., Ο Τουρισμός ως. εναλλακτικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Περίπτω
ση Ελλάδας. York, London 1991, σελ. 151. 
6 3 Δελιβάνη Ε., (όπως παραπάνω, σελ. 152). 
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ότι θα προσέλκυε τουρίστες πολύ υψηλότερου εισοδήματος, αλλά θα 

στηριζόταν πολύ λιγότερο σε τοπικούς πόρους.64 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο τουρισμός φαίνεται να έχει 

συμβάλλει κάπως στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων 

της χώρας, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη του ακολουθεί 

και αυτή τη γενικότερη τάση συγκέντρωσης σε έναν μικρό αριθμό 

περιοχών, η οποία χαρακτηρίζει την οικονομία στο σύνολο της. 

Πριν το 1983 που τέθηκε σε εφαρμογή ο αναπτυξιακός νόμος 

1262/82, ο Νομός Αττικής και ο Νομός Ρόδου, συγκέντρωσαν το 41% 

των νέων ξενοδοχειακών κλινών, στην περίοδο 1963-73, ενώ το 1983 

οι Νομοί Αττικής και Δωδεκαννήσου, απορρόφησαν το 32% των τε

λευταίων. 6 5 6 6 Ακόμη και μετά το 1983 όμως, αυτή η τάση υπερσυγκέ-

ντρωσης των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε 3-4 ευρύτερες 

περιοχές, δεν φαίνεται να μεταβλήθηκε σημαντικά. Στην περίοδο 

1983-88, η πλειοψηφία των νέων επενδύσεων που έγιναν με βάση τον 

Ν. 1262/82, συγκεντρώθηκαν σε τρεις κυρίως περιοχές, τα νησιά του 

Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους και την Κρήτη που απορρόφησαν 

στο σύνολο τους περίπου 50% των νέων αυτών επενδύσεων. Παρόλο 

που ο αναπτυξιακός νόμος συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στη στροφή 

των νέων επενδυτών από τις κορεσμένες περιοχές της Αθήνας και σε 

μικρότερο βαθμό της Θεσσαλονίκης, η πλειοψηφία των νέων επεν

δυτών συγκεντρώθηκε σε περιοχές οι οποίες ήδη παρουσίαζαν ση

μαντική τουριστική ανάπτυξη και όχι σε λιγότερο ευνοημένες πε

ριοχές όπως π.χ. η Ήπειρος, η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία ή η 

Θράκη. 

6 4 Chow W., Integrating Tounsm with rural development. Annals of Tourism Research, vol. 
7, 1986, σελ. 602. 
6 5 Κομίλης Π., Χωροταξική Ανάλυση τουρισμού. ΚΕΠΕ, μελέτες No. 20, 1986. 
6 6 Λεοντίδου I., Greece: Prospects and Contradictions of Tourism in the 1980's. Belhaven 
Press, 1988. 
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Παρόλα αυτά, πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι η ανάπτυξη του 

τουρισμού συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του εισοδήματος και 

της οικονομικής δραστηριότητας σε σημαντικό αριθμός λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών της χώρας που παρουσίαζαν ελάχιστες προο

πτικές ανάπτυξης με αποτέλεσμα να ανακοπεί η έντονη τάση εσω

τερικής και εξωτερικής μετανάστευσης των πληθυσμών τους. Για 

παράδειγμα οι Νομοί Σάμου, Κεφαλληνίας, Ρεθύμνου, Κυκλάδων, 

Κερκύρας, Δωδεκαννήσου και άλλοι, παρουσίαζαν αρνητικό ρυθμό 

αύξησης του πληθυσμού τους στη δεκαετία 1961-71. 

Μετά το 1981 που οι περιοχές αυτές είχαν ήδη να παρουσιά

σουν έντονη τουριστική δραστηριότητα, ο ρυθμός αύξησης του πλη

θυσμού τους ήταν πλέον θετικός, αν και σε κάποιο βαθμό αυτό μπο

ρεί να αποδοθεί και στη μεταστροφή του μεταναστευτικού ρεύματος 

με την αύξηση της παλιννόστησης μετά το 1973. 
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Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ανάλυση της αγοράς τουριστικών υπηρεσιών μπορεί να γίνει 

καλύτερα με την επί μέρους ανάλυση της ζήτησης και της προσφο

ράς που αντιμετωπίζει το προϊόν του κλάδου αυτού. Ο διαχωρισμός 

αυτός επιβάλλεται και στη βάση του ότι εφ' όσον αναφερόμαστε και 

σε εξωτερικό τουρισμό η αγορά αυτή παρουσιάζει την επιπρόσθετη 

ιδιαιτερότητα, η μεν προσφορά να προσδιορίζεται από παράγοντες 

που καθορίζονται στο εσωτερικό της τουριστικής χώρας, η δε ζήτη

ση, σε σημαντικό βαθμό από παράγοντες που διαμορφώνονται στο 

εξωτερικό. 

1. Η Ζήτηση Τουριστικών Υπηρεσιών 

Όπως είπαμε και στο πρώτο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, η ι

διαίτερη φύση της τουριστικής βιομηχανίας και των σχετικών με 

αυτήν δραστηριοτήτων, κάνει τη σωστή πρόβλεψη της ζήτησης 

τουριστικών υπηρεσιών ακόμη πιο δύσκολη, αλλά και πολύ πιο ση

μαντική σε σχέση με προϊόντα άλλων κλάδων. 

Ο βασικότερος λόγος είναι ότι το τουριστικό προϊόν διαφέρει 

από την πλειοψηφία των παραδοσιακών προϊόντων με την έννοια ότι 

η παραγωγή, η πώληση, η διανομή και η κατανάλωση ταυτίζονται 

στον τουρισμό εφόσον το προϊόν δεν είναι δυνατόν να αποθηκευθεί 

και να καταναλωθεί κάποια άλλη στιγμή αν παρατηρηθεί κάποια 

πτώση στη ζήτηση ή στην τιμή του. Τα προβλήματα που αντιμετωπί

ζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία απορρέουν ακριβώς από το γεγονός 

αυτό, εφόσον η έντονα εποχιακή φύση του τουρισμού σημαίνει ότι 

όποιο τμήμα του τουριστικού προϊόντος δεν καταναλωθεί μέσα στην 

περίοδο αιχμής, ουσιαστικά αντιπροσωπεύει ζημία για τους επιχει

ρηματίες. 
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Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι ειδικά για χώρες σαν την Ελλάδα, 

οι οποίες ειδικεύονται σε τουρισμό διακοπών, μια μορφή τουρισμού 

η οποία είναι η πλέον ευάλωτη σε οικονομικούς αλλά κυρίως σε μη 

οικονομικούς και απρόβλεπτους παράγοντες και μεταβολές, η σωστή 

πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης αποτελεί μια απαραίτητη προϋ

πόθεση. Η επακριβής γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας, θα ήταν λοιπόν ένα 

ανεκτίμητο εργαλείο όσον αφορά και την ακολουθητέα πολιτική 

στον τουριστικό τομέα, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του τε

λευταίου. 

Δυστυχώς η ιδιαίτερη φύση του τουριστικού κλάδου και η έντο

νη εξάρτηση του από απρόβλεπτους παράγοντες (όπως για παρά

δειγμα πολιτικές κρίσεις, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, απότομες 

μεταβολές του κλίματος κ.λ.π.) δημιουργούν μια σειρά δυσκολιών σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνσησης των παραγόντων που επη

ρεάζουν τη ζήτηση του, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή της πα

ραδοσιακής θεωρίας του καταναλωτή. 

Κατ' αρχήν αντίθετα με την υπόθεση της παραδοσιακής κλασι

κής θεωρίας, το τουριστικό προϊόν είναι κάθε άλλο παρά ομοιογενές. 

Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από έντονη ανομοιογένεια, αφού οι πε

ρισσότερες χώρες που εξειδικεύονται στην παροχή τουριστικών υ

πηρεσιών προσφέρουν ένα έστω ελάχιστα διαφοροποιημένο τουρι

στικό πακέτο. Το γεγονός αττό, σε συνδυασμό με τη μεταβαλλόμενη 

φύση του διεθνούς τουρισμού όπου ο μαζικός οργανωμένος και κά

πως ισοπεδωτικός τουρισμός δίνει τη θέση του σε πιο ατομικό και 

εκλεκτικό τουρισμό, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις επιθυ

μίες του μεμονωμένου τουρίστα ο οποίος ταξιδεύει για μια σειρά 

διαφορετικών λόγων (κοινωνικούς, πολιτιστικούς, φυσιολατρικούς, 

λόγους υγείας κ.λ.π.) σημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό μάρκετινγκ 
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του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος μιας συγκεκριμένης περιοχής 

μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα στον τουριστι

κό τομέα και στην απόκτηση μεγαλύτερου τμήματος της διεθνούς 

τουριστικής αγοράς. 

Το γεγονός ότι το τουριστικό προϊόν θεωρείται «αγαθό πολυτε

λείας» και η ζήτηση του επηρεάζεται έντονα από μεταβολές στο 

διαθέσιμο εισόδημα, έχει σαν αποτέλεσμα η ροπή κατανάλωσης 

τουριστικών υπηρεσιών να αυξάνεται απότομα σε περιόδους ευνοϊ

κής οικονομικής συγκυρίας και να πέφτει απότομα σε περιόδους οι

κονομικής ύφεσης. Αυτό, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη ελαστικό

τητα που παρουσιάζει η ζήτηση του σε μη-οικονομικές μεταβολές, 

κάνει τη σωστή πρόβλεψη της ζήτησης για το προϊόν αυτό ακόμη 

πιο δύσκολο έργο. 

Πέρα από τους μη-οικονομικούς και απρόβλεπτους παράγοντες 

που μπορεί να επηρεάζουν τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, έχει 

καταδειχθεί ότι οι σημαντικότεροι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοτ-

νες από τους οποίους αυτή εξαρτάται, είναι οι εξής:6 7 

1. Το εισόδημα των ξένων τουριστών, θεωρείται ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει με θετική σχέση τη ζήτηση τουριστι

κών υπηρεσιών. 

2. Ο λόγος των σχετικών τιμών ανάμεσα στη χώρα υποδοχής των 

τουριστών και τις ανταγωνίστριες της. Η μεταβλητή αυτή έχει συ

νήθως αρνητική σχέση με την τουριστική ζήτηση αν και υπο

στηρίζεται ότι εξαιτίας ελλείπων πληροφοριών, ο παράγοντας αυ

τός γίνεται αισθητός μόνο μετά την άφιξη των τουριστών στη χώ-

6" Δελιβάνη Ε., Ο τουρισμός ως εναλλακτικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Περίπτωση 
Ελλάδας. York, London 1991. 
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ρα, οπότε το μόνο που μπορεί να επηρεάσει είναι η διάρκεια πα

ραμονής τους. 

3. Η απόσταση της χώρας υποδοχής από τις κύριες χώρες προέλευ

σης των τουριστών και λόγω του ότι συνδέεται με το κόστος μετά

βασης και λόγω του ότι συνδέεται με τον χρόνο που απαιτείται για 

τη μετάβαση και επιστροφή. 

4. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στη χώρα προέλευσης, ο χρόνος 

των αδειών μετ' αποδοχών κ.λ.π. που καθορίζουν την έκταση του 

ελεύθερου χρόνου που έχει στη διάθεση του ο ξένος τουρίστας. 

5. Διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως η κατανομή του εισοδήματος 

στις χώρες προέλευσης, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, μακροοι

κονομικές μεταβλητές όπως η ανεργία ή ο πληθωρισμός που επη

ρεάζουν τις προβλέψεις των ατόμων κ.λ.π. 

Βασικό στοιχείο που πρέπει να λάβει κανείς υπ' όψην του είναι 

το ότι η ζήτηση είναι ο καθοριστικός παράγοντας που καθορίζει την 

προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών μιας χώρας και την εν γένει 

ανάπτυξη και διαχρονική εξέλιξη του τουριστικού της τομέα. Η ζή

τηση για το τουριστικό προϊόν είναι αυτή που δημιουργεί την προ

σφορά τουλάχιστον όσον αφορά εκείνο το τμήμα του τουριστικού 

παράγοντα που εξαρτάται από την επέμβαση του ανθρώπινου παρά

γοντα. 

Έτσι η γνώση και η δυνατότητα πρόβλεψης του ύψους αυτής 

της ζήτησης, άρα των παραγόντων που την επηρεάζουν, είναι καθο

ριστικής σημασίας για οποιαδήποτε πολιτική που έχει σαν στόχο 

της τον εν λόγω τομέα. Βέβαια, βασική προϋπόθεση για να απομο

νωθούν και να διερευνηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτη-
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ση τουριστικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να χρησιμεύσουν και 

σαν εργαλεία πρόβλεψης της, είναι να μπορεί κανείς σε μια δεδομέ

νη χρονική στιγμή να γνωρίζει το μέγεθος της τουριστικής ζήτησης. 

Κάτι τέτοιο είναι κάπως προβληματικό σε όλες τις χώρες μια και η 

τουριστική κατανάλωση είναι δύσκολο να απομονωθεί και να εκ

φρασθεί ποσοτικά, για λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω. Έτσι, το 

μέγεθος της τουριστικής ζήτησης υπολογίζεται συνήθως με βάση το 

ύψος των συναλλαγματικών τουριστικών εισπράξεων, τον αριθμό 

των αφίξεων ή ακόμη πιο συχνά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. 

Κι εδώ μπαίνει το τεράστιο πρόβλημα σχετικά με οποιαδήποτε δυνα

τότητα διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνή ζή

τηση για τον ελληνικό τουρισμό. 

Όταν και το ύψος του τουριστικού συναλλάγματος αλλά και οι 

διανυκτερεύσεις των ξένων τουριστών στη χώρα είναι παντελώς ά

γνωστες αφού σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του EOT6 8 το του

ριστικό συνάλλαγμα για το 1991 υποεκτιμάται κατά περίπου 100% 

και οι διανυκτερεύσεις κατά περίπου 70% εξαιτίας κακών υπολογι

σμών και εξαιρετικά υψηλών επιπέδων παραοικονομικών δραστη

ριοτήτων, όταν επιπλέον η μέτρηση των αφίξεων γίνεται δειγματο

ληπτικά, είναι σαφές ότι δεν γνωρίζουμε ούτε κατά προσέγγιση το 

ύψος της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Άρα, μοι

ραία δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε και τους παράγοντες που επη

ρεάζουν αυτή τη ζήτηση ώστε να ελπίζουμε σε μια έστω και πολύ 

κατά προσέγγιση πρόβλεψη της ώστε να σχεδιάσουμε μια έστω και 

ελάχιστα αποτελεσματική τουριστική πολιτική. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής αυτής, όπου θα επιχειρη

θεί η οικονομική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, θα επιχειρήσοιμ^ α-

68 EOT, Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα, Αθήνα 1991. 
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κριβώς τη μέτρηση του «ανεπίσημου» και «άγνωστου» αυτού τμήμα

τος της και το διαχωρισμό των παραγόντων που επιδρούν σε καθένα 

από τα δύο πολύ διαφορετικά αυτά τμήματα της τουριστικής ζήτησης 

στην Ελλάδα. 
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2. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών 

Ο υπολογισμός του ύψους της προσφοράς τουριστικών υπηρε

σιών σε μια χώρα, έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά δυσκολιών η 

σημαντικότερη των οποίων είναι ο καθορισμός του τί ακριβώς εννοεί 

κανείς λόγοντας «προσφορά τουριστικών υπηρεσιών». Για το σκοπό 

αυτό, θα πρέπει να διαχωρίσει κανείς το παραπάνω μέγεθος σε δύο 

ευρείες κατηγορίες: 

1. Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες είναι εξωγενείς 

και δεν συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό αλλά η φύση και το εί

δος των οποίων καθορίζουν τη φύση, την κατεύθυνση και τη μορ

φή που παίρνουν οι τουριστικές δραστηριότητες μέσω της ικανό

τητας των πρώτων να προσελκύσουν ξένους τουρίστες (π.χ. το 

κλίμα, η γεωγραφική θέση, οι φυσικοί πόροι, η πολιτιστική κλη

ρονομιά κ.λ.π.). 

2. Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες είναι προσανατο

λισμένες στην κάλυψη της τουριστικής ζήτησης και οι οποίες ε

ξαρτώνται από επενδυτικές αποφάσεις του ιδιωτικού ή του δημό

σιου τομέα (π.χ. τουριστικά καταλύμματα, κέντρα διασκέδασης 

και αναψυχής, μουσεία και γενικά όλες οι υπηρεσίες και τα προϊ

όντα που παράγονται με σκοπό την εξυπηρέτηση των τουριστών). 

Η πρώτη από τις δύο παραπάνω ομάδες αποτελεί το πρωτογενές 

τουριστικό προϊόν το οποίο δίνει στη χώρα τη δυνατότητα να ανα

πτύξει τον τουριστικό τομέα της, η προσφορά του οποίου όμως είναι 

μάλλον σταθερή διαχρονικά. Η δεύτερη κατηγορία είναι «υπο

προϊόν» της πρώτης, εμπεριέχει έντονα τον ανθρώπινο παράγονται 

και η προσφορά της καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ζήτησ 

των αλλοδαπών τουριστών. Ο συνδυασμός των δύο αυτών ομάδων 
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αποτελεί το τελικό τουριστικό πακέτο της χώρας υποδοχής. Ο

ποιασδήποτε κλίμακας και μορφής τουριστική ανάπτυξη προϋποθέ

τει μια βασική υποδομή ανθρωπογενών υπηρεσιών και δραστηριοτή

των στήριξης του πρωτογενούς τουριστικού προϊόντος. 

Η ευρύτερη περιφέρεια Αττικής και ένας περιορισμένος αριθ

μός άλλων περιοχών της χώρας συγκεντρώνουν ένα δυσανάλογο 

τμήμα της συνολικής τουριστικής προσφοράς της χώρας, κυρίως υ

πηρεσιών της δεύτερης ομάδας. Ο νομός Αττικής συγκεντρώνει το 

21,4% των συνολικών (επίσημων) κλινών, 57,3% του συνόλου των 

σχετικών με τον τουρισμό δραστηριοτήτων, 43,7% της συνολικής 

σχετικής με τον τουρισμό απασχόλησης και 43,3% των δραστηριο

τήτων του τριτογενή τομέα. 

Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική περίπτωση χώρας-μέλους της 

ΕΟΚ στην οποία η ξενοδοχειακή δυναμικότητα εξακολουθεί να αυ

ξάνει με ταχύτατους ρυθμούς (ο αριθμός των κλινών τριπλασιάστηκε 

μεταξύ 1970 και 1985). Όμως, αυτή η γρήγορη αύξηση της δυναμικό

τητας δημιουργεί προβλήματα σχετικής υπερ-προσφοράς και χαμη

λό βαθμό πληρότητας σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας, με 

την εξαίρεση τα τελευταία χρόνια των Ιονίων νησιών, της Κρήτης 

και της Κέρκυρας, όπου η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων είναι 

περίπου 50% έναντι 30-40% στην υπόλοιπη χώρα. Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, αυτή η σχετικά χαμηλή ποσότητα των ξενοδοχείων οφείλε

ται στην κατακόρυφη αύξηση των παράνομων καταλυμμάτων 

(παραοικονομία), σε συνδυασμό με την αλόγιστη πολιτική τιμών των 

ξενοδόχων χωρίς ανάλογη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρε

σιών. Ενώ ο μέσος ετήσιος επίσημος ρυθμός αύξησης της ξενοδο

χειακής δυναμικότητας υπολογίζεται ίσος με 9,5% για την περίοδο 

1973-88, το μέγεθος αυτό είναι εντελώς εξωπραγματικό αν λάβει κα

νείς υπόψη την τεράστια αύξηση των παράνομων καταλυμμάτων και 
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το γεγονός ότι η επίσημη ξενοδοχειακή δραστηριότητα της χώρας 

δεν αντιπροσωπεύει ούτε το 30% της συνολικής. 

Η ύπαρξη τόσο έντονης παραοικονομικής δραστηριότητας στη 

χώρα μας δημιουργεί μια σειρά από έντονα προβλήματα και δεν θα 

ήταν υπερβολικό να πει κανείς ότι αποτελεί την «πληγή» του ελλη

νικού τουρισμού της οποίας η «ίαση» θα είχε ως αποτέλεσμα την αυ

τόματη λύση πολυάριθμων άλλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο 

τομέας. Πράγματι, ενώ σε πολλές από αυτές (η χαμηλή στάθμη του 

τουρισμού που προσελκύει η χώρα, η μικρή διάρκεια παραμονής 

κ.λ.π.) αποδίδεται η ίδια σημασία με το γεγονός ότι η πραγματική, 

συνολική τουριστική δραστηριότητα στη χώρα μας είναι περίπου 

διπλάσια της επίσημης, είναι εμφανές για τον συγγραφέα ότι οι πρώ

τες αποτελούν επακόλουθο και συνέπεια της δεύτερης. Θα αναφέ

ρουμε ενδεικτικά παρακάτω, κάποια από τα προβλήματα που δη

μιουργεί η ύπαρξη μιας τόσο έντονης τουριστικής παραοικονομίας. 

• Είναι εμφανές ότι η ύπαρξη ενός τόσο τεράστιου (συγκριτικά 

με τα επίσημα) αριθμού παράνομων τουριστικών καταλυμμάτων, έχει 

σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός «αθέμιτου» ανταγωνισμού τιμών 

ανάμεσα στα τελευταία και στα επίσημα καταλύμματα. Ο κύριος λό

γος είναι ότι τα μη-δηλωμένα καταλύμματα συνήθως είναι μικρής 

κλίμακας οικογενειακές μονάδες με σχετικά μικρό λειτουργικό κό

στος, το γεγονός ότι είναι εποχιακά και μη δηλωμένα τους δίνει τη 

δυνατότητα να φοροδιαφεύγουν, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 

ρίξουν τις τιμές προκειμένου να προσελκύσουν τους ξένους, χωρίς 

να ζημιώσουν, σε αντίθεση με τα επίσημα καταλύμματα. 

• Ο οικογενειακός και κατακερματισμένος χαρακτήρας του 

τουριστικού κλάδου, η έντονη τάση εξάρτησης του από τα μεγάλα 

τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού, το γεγονός ότι απαιτούνται 
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δραστηριότητας της χώρας, το κράτος είναι αδύνατον να παρέμβει 

προς τη σωστή κατεύθυνση και να λάβει ορθά μέτρα ακόμη και αν 

κάτι τέτοιο ήταν θεωρητικά δυνατόν. Είναι αδύνατο, για παράδειγμα 

να εντάξει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάποιο επι

κείμενο κοινοτικό δίκτυο το οποίο θα παρέχει στους τουρίστες πλη

ροφορίες σχετικά με το είδος, την τιμή και την ποιότητα των τουρι

στικών υπηρεσιών των χωρών-μελών της Ε.Ε.69 

• Είναι αδύνατο να ακολουθήσει μια πολιτική οικονομικής ανά

πτυξης με πρωτεργάτη τον τουριστικό τομέα, όταν είναι περίπου ά

γνωστο το πραγματικό μέγεθος της τουριστικής δραστηριότητας στη 

χώρα. Πράγματι, ουδείς γνωρίζει το πραγματικό ύψος των τουριστι

κών συναλλαγματικών εισπράξεων, αφού περίπου το ήμισυ αυτών 

δεν εμφανίζεται στο τουριστικό ισοζύγιο αλλά σε άλλα άσχετα με 

τον τουρισμό κονδύλια του ισοζυγίου πληρωμών. Επίσης, τα τελευ

ταία χρόνια, ο EOT σε συνδυασμό με το ΚΕΠΕ δίνουν κυριολεκτικά 

μάχη για να αποκτήσουν μια εικόνα της πραγματικής μέσης διάρ

κειας παραμονής των ξένων τουριστών στη χώρα μας. Αυτό που εμ

φανίζεται σαν η λογική μέθοδος υπολογισμού, να διαιρέσει δηλαδή 

κανείς τις συνολικές διανυκτερεύσεις με τον συνολικό αριθμό των 

τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, πάσχει από τις γνωστές αδυ

ναμίες του μέσου όρου. 

• Το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας δεν είναι σε θέση να έχει 

μια συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού ώστε να είναι δυνα

τόν να ελέγξει και να ομαδοποιήσει τις διάφορες δραστηριότητες 

του και να επιβάλλει κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές με την ελπίδα 

ότι αυτές θα τηρηθούν, έχει σαςν αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθ-

69 EEC Commission, Community Action in the Field of Tourism, 1990. 
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μίση του ελληνικού τουριστικού κλάδου και των παρεχόμενων υπη

ρεσιών. Η ύπαρξη μιας τόσο εκτεταμένης τουριστικής παραοικονο

μίας υποβιβάζει την εικόνα που δίνει η χώρα προς τα έξω και αποτε

λεί έναν από τους κύριους λόγους που όλο και περισσότερο τα τε

λευταία χρόνια, η χώρα προσελκύει τουρισμό χαμηλής στάθμης. 

Διότι, για να επισκευθεί τη χώρα ο υψηλού επιπέδου τουρίστας, θα 

έχει την εύλογη απαίτηση αυτή να του παρέχει και υπηρεσίες ανά

λογου επιπέδου, πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει. Πράγματι, ό

σον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, 

η χώρα μας κατατάσσεται πολύ χαμηλά στη λίστα, ιδίως σε σχέση 

με τις ανταγωνιστικές μεσογειακές χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία.70 

Η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυα

σμό με αυξήσεις τιμών, ανταγωνισμό τιμών στο εσωτερικό της χώ

ρας και τη δυνατότητα των ξένων τουριστικών πρακτορείων να επι

βάλλουν τους όρους τους .εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης και ε

λέγχου που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουριστικό κλάδο, έχει σαν 

φυσικό επακόλουθο την πτώση της ανταγωνιστικότητας του σε διε

θνές επίπεδο. Το πνεύμα που διατρέχει τη διατριβή αυτή, είναι ότι 

προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο το 

φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει στον τουρισμό, είναι απα

ραίτητη μια έξυπνη, συνεπής και συγκροτημένη πολιτική κρατικής 

παρέμβασης, στήριξης, προβολής και ελέγχου του κλάδου. Είναι 

επίσης η πεποίθηση μας ότι δεν είναι δυνατόν να παρέμβει, να στη

ρίξει, να προβάλλει ή να ελέγξει κανείς την ύπαρξη του οποίου μόνο 

υποθέσεις μπορεί να κάνει. 

Αβίαστα λοιπόν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι προκειμένου η 

τουριστική πολιτική που θα ακολουθήσει να είναι η κατάλληλη και 

να έχει τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει πρω-

"° Κ Ε Π Ε , Τουρισμός, Έ κ θ ε σ η για το αναπτυξιακό πρόγραμμα 1983-87. Αναπτι IUJMJ ΊΓ 

ματα Ε9, Αθήνα 1987, σελ. 42. 
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τα να αποκτηθεί μια όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα της έκτασης και 

του είδους της τουριστικής παραοικονομίας, όπως και των παραγό

ντων που επιδρούν καθοριστικά επάνω της. Σε αυτά ακριβώς τα ση

μεία θα επικεντρωθεί η προσπάθεια μας στο υπόλοιπο τμήμα αυτής 

της μελέτης. Στις προτάσεις πολιτικής θα επανέλθουμε προς το τέ

λος της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑΣ 
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Α. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η σοβαρότερη, κατάς την αποψή μου, προσπάθεια προσέγγισης 

του φαινομένου της τουριστικής παραοικονομίας γίνεται από την κα

θηγήτρια κ. Νεγρεπόντη - Δελισάνη, η οποία διακρίνει τους παρά

γοντες που επέδρασαν στην ανάπτυξη της παραοικονομικής δρα

στηριότητας στην Ελλάδα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς. 

Στους εξωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι φόροι και οι 

κρατικοί παρεμβατισμοί. 

Στους εσωτερικούς παράγοντες, εξ' άλλου, περιλαμβάνονται: 

α) Η ανάπτυξη βιομηχανικών κλάδων οι οποίοι προσφέρουν ευκαιρί

ες παραοικονομικής δραστηριότητας, 

β) Οι καταναλωτικές δαπάνες που υπερβαίνουν το επίσημα δηλωθέν 

εισόδημα. 

γ) Οι υψηλές εισαγωγές καταναλωτικών βιομηχανικών προϊόντων, 

δ) Το μεγάλο ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα και 

ε) Το μέγεθος της ελληνικής μεταποιητικής επιχείρησης. 

Η βασική υπόθεση εργασίας για τις ανάγκες της ανάλυσης του 

κεφαλαίου αυτού είναι ότι η διόγκωση της παραοικονομίας στην ελ

ληνική οικονομία γενικά και στον τουριστικό τομέα της ειδικότερα 

είναι αποτέλεσμα του γενικότερου υποδείγματος ανάπτυξης της ελ

ληνικής οικονομία. 

Με δεδομένο, δηλαδή, το υπόδειγμα ανάπτυξης που ακολουθή

θηκε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η 

διόγκωση της παραοικονομικής δραστηριότητας ακολούθησε ως 

φυσικό επακόλουθο. Είναι, δηλαδή, πιθανό η ανάπτυξη της παραοι-

κονομικής δραστηριότητας να προσδιορίσει σε κάποιο βαθμό αυτή 

καθ' εαυτή τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Το ενδεχόμενο 

αυτό δεν θα έπρεπε να αποκλεισθεί, δεν πρέπει όμως και να αποκλί-
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νει την ανάλυση από τον βασικό της αντικειμενικό στόχο που είναι 

η διερεύνηση του τι προκάλεσε και επέτεινε τη διόγκωση της πα-

ραοικονομικής δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα της ελληνι

κής οικονομίας. 

Η ανάλυση του μεταπολεμικού υποδείγματος ανάπτυξης της ελ

ληνικής οικονομίας θα εξυπηρετήσει την προσέγγιση ανάλυσης του 

γενικότερου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

η παραοικονομική δραστηριότητα βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες 

ώστε ν' αναπτυχθεί και να καταλήξει να πάρει τις διαστάσεις που 

παρουσιάζει σήμερα. Μέσα απ' αυτή την ανάλυση θα γίνει μία προ

σπάθεια καταγραφής των γενικών παραγόντων που επηρέασαν το 

μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τουριστικής παραοι-

κονομικής δραστηριότητας. 

Η ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα επιχειρήσει να καταδείξει 

ότι η διόγκωση της (τουριστική ειδικά) παραοικονομικής δραστη

ριότητας ήταν το φυσικό επακόλουθο της όλης μεταπολεμικής πο

ρείας της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο των διαρθρωτικών της 

χαρακτηριστικών, μάλλον, παρά στο επίπεδο της οικονομικής συ

γκυρίας, γι' αυτό και η εξαγωγή συμπερασμάτων θα γίνει επαγωγικά 

αφού πρώτα εξεταστού οι βασικές διαρθωτικές μεταβολές που συ

ντελέστηκαν στη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. 

1. Οι θετικές εξελίξεις 

Το βασικό χαρακτηριστικό των πρώτων δεκαετιών της μεταπο

λεμικής περιόδου στη Δυτική Ευρώπη είναι οι ιδιαίτερα υψηλοί ρυθ

μοί οικονομικής προόδου και η εν γένει εντυπωσιακή βελτίωση ό

λων των βασικών μακροοικονομικών δεικτών. 

Οι βασικές διαρθρωτικές μεταβολές της μεταπολεμική: προό

δου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

88 



1. Αύξηση της σημασίας του δευτερογενούς τομέα σε όλες τις δυτι

κοευρωπαϊκές χώρες (το Ηνωμένο Βασίλειπο είναι η εξαίρεση) 

σε βάρος του πρωτογενούς ιδιαίτερα μετά τις αρχές της δεκαετί

ας του 1960. 

2. Βαθμιαίο άνοιγμα των οικονομιών στο διεθνές εμπόριο και 

3. Διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τις διεθνείς οικο

νομικές σχέσεις που ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες με τη 

δημιουργία υπερεθνικών οργανισμών όπως η Ε.Ε. 

Πίνακας ΙΙΙ-1. Ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού κατά 

οικονομικό τομέα στην Ελλάδα - Ισπανία και ΕΕ-12(1960-93). 

Ε.Κ. (12) 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Υπηρεσίες 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Υπηρεσίες 

ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Υπηρεσίες 

Πηγές: α. Νεγ 

1960 

16,49 

45,34 

38,17 

44,39 

32,38 

22,73 

48,99 

23,51 

27,50 

ρεπόντη - Δελι 

1970 

9,69 

45,79 

44,52 

26,42 

39,72 

33,86 

34,89 

35,09 

31,02 

5άνη"> 

1980 

7,43 

38,55 

54,02 

18,85 

36,05 

45,10 

30,27 

39,49 

30,24 

1988 

6,47 

30.96 

62,57 

16,10 

32,00 

51,80 

27,50 

28,10 

44,40 

1993 

6,0 

32,0 

63,0 

10,0 

31,0 

59,0 

21,0 

24,0 

55,0 

β. OECD "2 

γ. Eurostat, 1995, Βασικές στατιστικές της κοινότητας 

Η μεταπολεμική περίοδος σημαδεύτηκε από την ταχεία επέ

κταση της μεταποίησης σε όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευ

ρώπης. Είναι ενδεικτική η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα τόσο σε 

"' Νεγρεπόντη-Δελιβάνη 41,9, Η προβληματική ελληνική βιομηχανία και κάποιε: λι'σεις 
της, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 42. 
" : OECD, Country Surveys (διάφορα έτη) 
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σχέση με τη συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση (Πίνακας 

ΙΙΙ-2) όσο και αναφορικά με το σχηματισμό του ΑΕΠ (Πίνακας III-

3). Είναι εμφανές ότι η μεταποίηση είναι ο βασικός κερδισμένος από 

τη συρρίκνωση αυτή του αγροτικού τομέα. 

Πίνακας ΙΠ-2. Ποσοστιαία κατανομή ΑΕΠ κατά οικονομικό τομέα 

στην Ελλάδα, Ισπανία, ΕΕ-12, 1960-92. 

Ε.Ε(9) 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Υπηρεσίες 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Υπηρεσίες 

ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Υπηρεσίες 

1960 

12,4 

44,8 

42,8 

22,6 

33,2 

44,2 

23,1 

25,8 

51,1 

1970 

5,5 

48,0 

46,5 

13,5 

34,3 

52,2 

Λ 

18,2 

31,3 

49,5 

1980 

4,1 

43,8 

52,0 

7,5 

35,8 

56,6 

14,3 

32,5 

53,2 

1988 

3,8 

41,2 

55,0 

5,2 

62,4 

57,2 

13,1 

30,2 

56,7 

1992 

3 

33 

64 

4 

34 

62 

11 

26 

63 

Πηγές: α. Τράπεζα Ελλάδας." 

β. OECD."4 

γ. Κωστόπουλος T. ΕΕ και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα 1996, σελ. 63. 

Παρά τον καθοριστικό ρόλο της ζήτησης, η οικονομική πρόο

δος στη Δ. Ευρώπη διευκολύνθηκε και από την επάρκεια παραγωγι

κών συντελεστών. Η απασχόληση στη μεταποίηση αύξανε με ρυθμό 

3 Τράπεζα Ελλάδας, Μηνιαία Δελτία, 1982, σελ. 246-248. 
4 OECD, Country Surveys (διάφορα έτη). 
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0,6% στην περίοδο 1953-73 ενώ ποτέ πριν δεν είχε ξεπεράσει το 

0,4%.75 

Η ελληνική εμπειρία ήταν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με αυτή 

των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πράμγαι, στη μεταπολεμική περίο

δο, επιταχύνθηκε η αγροτική έξοδος προς τους δύο αστικούς τομείς 

της οικονομίας, αυξήθηκε εντυπωπική η παραγωγικότητα της εργα

σίας στην ελληνική μεταποίηση.7 6 Τα γεγονότα αυτά όμως δεν συνε

πάγονται απαραίτητα παραλληλισμούς με άλλες χώρες. Η εντυπω

σιακή εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας σε όρους των βασικών μα

κροοικονομικών των δεικτών, έλαβε χώρα όταν η Ελλάδα βρισκόταν 

σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τις περισσότε

ρες ευρωπαϊκές οικονομικές. Ετσι αν και οι ρυθμοί αύξησης των Α-

ΕΠ και της παραγωγικότητας και στη δεκαετία του 1960 ήταν από 

τους υψηλότερους στη Δυτική Ευρώπη, το κατά κεφαλή της εισόδη

μα, ήταν ανάμεσα στο χαμηλότερα και η παραγωγικότητα της ελλη

νικής μεταποίησης αντιστοιχούσε στο 43,1%-48% αυτής των βιομη

χανικά αναπτυγμένων δυτικό ευρωπαϊκών οικονιμιών. 

Ενα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό των δυτικο

ευρωπαϊκών οικονομιών στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ήταν 

η εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών τους και η βελτίωση των ε

μπορικών του ισοζυγίων. Το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού 

ισοζυγίου πληρωμών σ' αυτή την περίοδο ήταν το μόνιμο έλλειμμα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ιδιαίτερα αργή αύξηση 

των αποθεμάτων σε συνάλλαγμα σε σύγκριση, τουλάχιστον, με τις 

αποθεμάτων σε συνάλλαγμα σε σύγκριση, τουλάχιστον, με τις υπό

λοιπες δυτικοευραϊκές χώρες. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα, κυρίως, του (διαρθρωτικής φύσης) 

"5 Boltho Α., The European Economy-Growth and Crisis. Oxford University Press, 1982, 
σελ. 11-12. 

"6 Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομικής, Αθήνας 1981, σελ. 132. 
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ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (όπου οι εξαγωγές κάλυπταν 

ανάκαθεν από 25% ως 40% των εισαγωγών) το οποίο ξεπερνούσε κα

τά πολύ πλεόνασμα του ισοζυγίου άδηλων πόρων. Το έλλειμμα αυτό 

του εμπορικού ισοζυγίου προέκυψε παρά τη δασμολογική προστασία 

της ελληνικής οικονομίας και διογκώθηκε με το βαθμιαίο άνοιγμα 

της ελληνικής οικονομίας στο ελεύθερο εμπόριο. 

Ενα τρίτο χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής περιόδου ήταν η 

δημιουργία υπερεθνικών οικονομικών οργανισμών (όπως η ΕΖΕΣ και 

η ΕΕ για τη Ευρώπη) που επηρέασαν τις οικονομίες των χωρών με

λών τους αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας συναλικά, 

με την απελευθέρωση του εμπορίου και την πορεία προς την οικο

νομική ενοποίηση. Η Ελλάδα, λόγω και του χαμηλότερου 

(συγκριτικά με άλλες δυτικο-ευρωπαϊκές χώρες) επιπέδου ανάπτυξης 

της παρακολούθησε διστατικά αυτές τις εξελίξεις υπογράφοντας 

αρχικά συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε το 1961, για να γίνει πλήρες 

μέλος της το 1981. 

2. Οι αρνητικές εξελίξεις και το αδιέξοδο για την ελληνική οικονομί

α. 

Η επιβράδυνση της οικονομικής προόδου στη Δυτική Ευρώπη 

μετά τ το 1973 ήταν απότομη και γενικευμένη για όλες τις χώρες. Οι 

ρυθμοί οικονομικής προόδου μειώθηκαν από 5,4% για την περίοοδο 

1968-1973 σε 2,5% για την περίοδο 1973-197977 για να παρουσιάσουν 

ελαφρά αυξητική τάση μετά το 1982. Η επιβράδυνση αυτή συνοδεύε

ται από υψηλό πληθωρισμό που για πρώτη φορά συνυπήρξε με υψη

λή ανεργία. 

Αρχικά η ύφεση αυτή θεωρήθηκε προσωπική όπως άλλωστε 

και η ραγδαία οικονομική πρόοδος την οποία διαδέχθηκε. Σύμφωνα 

" Boltho Α., The European Economv-Growth and Crisis, Oxford University Press |wx: 
σελ. 20. 
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όμως, φάνηκε ότι πρόκειται για διαρθρωτικές φύσης ύφεση που δεν 

μπορούε να αντιμετωπιστεί με συμβατικά μέτρα οικονομικής πολιτι

κής. Ουσιαστικά, επρόκειτο για κρίση του μεταπολιτευτικού υπο

δείγματος καπιταλιστικής ανάπτυξης συνολικά. 

Εχουν παρουσιαστεί πολυάριθμες θεωρητικές προσεγγίσεις 

σχετικά με τα αίτα της ραγδαίας οικονομικής προόδου της δεκαετίας 

του 1950 και του 1960 και της ύφεσης στη δεκαετία του 1970. Οι πιο 

ρηχοί αυτές αποδίδει την κρίση στην αύξηση των τιμών που πετρε

λαίου (πρώτη πετρελαϊκή κρίση) του 1973. Τα αίτια όμως της εξέλι

ξης αυτής στην παγκόσμια οικονομία ήταν βαθύτερα. Μία απο τις 

πιο πλήρεις εξηγήσεις της μεταπολεμικής ανάπτυξης και ύφεσης 

είναι και η γνωστή και σαν Καλντοριανή θεωρία της οικονομικής 

προόδου. Αυτή τονίζει το ρόλο της μεταποίησης ως τομέα-κλειδί 

αναπτυσσόμενες οικονομίες σε γρήγορους ρυθμούς αύξηση του Α-

ΕΠ. Τα αίτια της ύφεσης λοιπόν μπορούν να αναζητηθούν στην απο

τυχία της βιομηχανίας να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως 

"ατμομηχανή προόδου" εξασφαλίζοντας για την ίδια αλλά και για 

την οικονομία ως σύνολο, γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως στο 

παρελθόν. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η ύφεση στις δεκαετίες του 1970 

και του 1980 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ύφεση του βιομηχα

νικού τομέα. Ολοι οι σχετικοί με τη μεταποίηση δείκτες μεταβάλλο

νταν προς την αντίθετη κατεύθυνση απ' αυτήν που ακολουθούσαν 

στις δεκαετίες του 1950 και 1960. 

Η ύφεση έπληξε ακαριαία και την ελληνική οικονομία. Όσα α

ναφέρθηκαν για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν και για την 

Ελλάδα και, μάλιτα, στον υπερθετικό βαθμό όσον αφορά την εςέλύη 

των βασικών μακροοικονομικών δεικτών της. 
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Μετά το 1973, η Ελλάδα παρουσίασε πολύ χαμηλούς ρυθμούς 

αύξησης του ΑΕΠ της, μείωση της παραγωγικότητας και των επεν

δύσεων, διόγκωση των ελλειμάτων του ισοζυγίου πληρωμών και ι

διαίτερα υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού. 

Πίνακας III. 3. Εξέλιξη των επενδύσεων (α) στις χώρες-μέλη της ΕΕ. 

(1987-1996). 

Χώρα/Περίοδος 

Γαλλία 

Δ. Γερμανία 

Ιταλία 

Ην. Βασίλειο 

Βέλγιο 

Δανία 

Ολλανδία 

Ισπανία · 

Ελλάδα 

1987 

4,8 

1.8 

5,0 

10,3 

5,6 

-3,8 

0,9 

14.0 

-5,1 

1988 

9,6 

4,4 

6,9 

13,9 

15,7 

-6,6 

4,5 

13,9 

8,9 

1989 

7,9 

6,3 

4,3 

6,0 

11,6 

1,0 

4,9 

13,6 

7,1 

1990 

2,8 

8,5 

3,8 

-3,5 

12,0 

-1.7 

1,6 

6.6 

8,4 

1991 

-

5,8 

0,6 

-9,5 

-5,0 

-5,7 

0,2 

1,6 

-4,5 

1992 

-2,8 

3,5 

-1,7 

-1,5 

1,8 

-4,2 

0,6 

-4,4 

0,5 

1993 

-6,7 

-5,6 

-12,8 

0,6 

-5,0 

-4,7 

-2,8 

-10,6 

-2,7 

1994 

1,3 

4,2 

0,2 

2,9 

0,3 

3,0 

1.6 

1,8 

0,5 

1995 

2,6 

1,5 

5,9 

-0,1 

3,0 

10,2 

6,7 

8,2 

5,8 

1996 

-0,6 

-0,8 

1,2 

1 

2,2 

5,6 

5,3 

1,0 

9,2 

(α) Ποσοστιαία μεταβολή των ακαθάριστων παγίων επενδύσεων σε σχέση με προήγούνο 

έτος. 

Πηγή: α. Economy commission tor Europe, 1997. 

To στοιχείο το οποία πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά προκειμέ

νου να καταλήξουμε στη διερεύνηση του ζητήματος της ελληνικής 

τουριστικής παραοικονομίας είναι το τί προκάλεσε αυτή την ύφεση. 

Η ύφεση στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες της δυτικής 

Ευρώπης προκλήθηκε, κατά κύριο λόγο από την αδυναμία της βιο

μηχανίας να αναπτυχθεί περαιτέρω τουλάχιστον με τους πρώτους 

μεταπολεμικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τη θεωρία του Kaldor, η αδυ

ναμία αυτή εξηγείται από την προσέγγιση του σταδίου της 

"οικονομικής ωριμότητας" που χαρακτηρίζεται από την αύξηση της 

σημασίας του τριτογενή τομέα σε βάρος του δευτερογενούς καθώς η 
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ελαστικότητα ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα μειώνεται σε σχέ

ση με τη ζήτηση υπηρεσιών7 8. 

Η εξήγηση αυτή όμως δεν μπορεί να βρεί εφαρμογή στην περί

πτωση της ελληνικής βιομηχανίας καθώς αυτή ποτέ δεν παρουσίασε 

τη ραγδαία πρόοδο της δυτικο-ευρωπαϊκής. Δεν μπορεί να γίνει λό

γος για "ωριμότητα" της ελληνικής οικονομίας παρά το γεγονός της 

διόγκωσης του τριτογενή τομέα της (Πίνακας III-1 και ΠΙ-2) και η 

αυξημένη συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση, μία και η ε

κβιομηχάνιση της ουδέποτε ολοκληρώθηκε. 

Στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου, η Ελλάδα διέθετε ι

διαίτερα σημαντικά αποθέματα εργατικού δυναμικού ιδιαίτερα λόγω 

της υποαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα της η οποία στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960 υπολογιζόταν σε 25% περίπου7 9 Οπως και σε 

άλλες χώρες την ίδια περίοδο αυτό το πλεονέκτημα εργατικού δυ

ναμικού αναμενόταν να απορροφηθεί από τον διευρυνόμενο βιομη

χανικό τομέα. Οι προσδοκίες όμως αυτές δεν επαληθεύτηκαν στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Στην περίοδο 1960-1970, το βιομηχανικό 

προϊόν αυξήθηκε κατά 10,2% , αλλά η απασχόληση στη μεταποίηση 

αυξήθηκε μόλις κατά 1,1%.80 Η απορροφητικότητα της ελληνικής 

μεταποίησης σε εργατικό δυναμικό παρουσίασε αρνητική τάση στη 

διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ στις 

αρχές της περιδόου, το 82% των απασχολουμένων στον δευτερογενή 

τομέα απασχολούνταν στη μεταποίηση, το 1981 το ποσοστό αυτό 

είχε μειωθεί σε 66%). 

Αυτό οφείλεται στο ότι η επέκταση του δευτερογενούς στη με

ταπολεμική περίοδο και σε όρους προϊόντος, αλλά και σε όρους α-

"8 Νεγρεπόντη-Δεληβάνη, Η Οικονομία της Παραοικονομίας στην Ελλάδα, Αθήνα 1991. 
~9 Χατζόγλου Α., Το Εργατικό Δυναμικό εν Ελλάδι, Σπονδαί 1963. 
8,1 Τσούκαλης Α., The European Community and its Mediterranean Enlargement, σελ. 29-
31. 
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πασχόλησης, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη διόγκωση του κλάδου 

των κατασκευών. 

Και η σταθερή επέκταση της μεταποίησης όμως παρουσίαζε ε-

λάχιτα από τα χαρακτηριστικά που είχε η αντίστοιχη για άλλες δυ-

τικο-ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα η ελληνική μεταποίηση 

παρουσίαζε μία σειρά από ιδιαιτερότητες που μπορούν να συνοψισ

θούν ως εξής: 

- Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι το 90% 

(και πλέον) των μεταποιητικών μονάδων στην Ελλάδα ανήκουν στην 

κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράγμα που σημαίνει 

ότι απασχολούν λιγότερους από πενήντα εργαζόμενους (το όριος 

αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά πάντως είναι σημαντικά υψη

λότερο σε όλες τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε.81 

- Ανυπαρξία βαριάς και ενδιάμεσης βιομηχανίας. Παρά τη θετι

κή τάση που διαφάνηκε στις αρχές της περιόδου με την αύξηση της 

σημασίας (και της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ και στη συνολική α

πασχόληση) κλάδων περισότερο έντασης κεφαλαίου, η ελληνική 

οικονομία απέτυχε παταγωδώς να αναπτύξει βαριά βιομηχανία. Σε 

μεγάλο βαθμό, η ελληνική μεταποίηση εξακολουθεί να αποτελείται 

από μονάδες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων. Είναι δηλαδή 

βασικά παραδοσιακής μορφής. 

-Σαν συνέχεια των παραπάνω χαρακτηριστικών η ελληνική με

ταποίηση εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να είναι προσανατολισμέ

νη στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ισχυρή 

τάση συγκέντρωσης στα μεγάλη αστικά κέντρα. 

- Η χαμηλή απορροφητικότητα της ελληνικής μεταποίησης σε 

εργατικό δυναμικό είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστούν παρά τη 

μαζική εξωτερική μετανάστευση και ιδίως μετά την παλιννόστηση 

81 Φωτόπουλος T., Εξαρτημένη Ανάπτυξη - Ελληνική περίπτωση, Αθήνα 1985, σελ. 118-9 
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των μεταναστών σημαντικά πλεονάσματα ελληνικής μεταποίησης 

που αναφέρθηκαν η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανι

κών επιχειρήσεων διατηρήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. 

Η οικονομική πρόοδος των δεκαετιών του 1950 και 1960, απέ

κρυψε κατά κάποιο τρόπο τις σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες της 

ελληνικής μεταποίησης. Η ύφεση όμως μετά τα μέσα της δεκαετία 

του 1,970, αποκάλυψε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. 

Εχοντας περιγράψει, μία και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό 

στο τελευταίο κεφάλαιο, σε πολύ γενικές γραμμές, τα βασικά χαρα

κτηριστικά της αποτυχίας της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα, θα επι

χειρηθεί τώρα, και με βάση την ανωτέρων ανάλυση, να εξηγηθεί η 

διόγκωση της τουριστικής παραοικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει 

σχετικά εύκολα, με τη χρήση της επαγωγικής μεθόδους , ως εξής: 

α) Η διόγκωση του τριτογενής τομέα στην Ελλάδα 

Η αύξηση της συμμετοχής του τομέα των υπηρεσιών στο σχη

ματισμό του ΑΕΠ και στη συνολική απασχόληση στη μεταπολεμική 

περίοδο σαφώς δεν έχει κάτι που ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Από 

τη δεκαετία του 1970 έχουν αρχίσει να διαφαίνονται καθαρά σε όλες 

τις βιομηχανικά αναπτυγμένες οικονομίες, τα συμπτώματα της απο

βιομηχάνισης, δηλαδή της μείωσης της συμμετοχής της μεταποίη

σης στο σχηματισμό του ΑΕΠ και στη συνολική απασχόληση με 

αντίστοιχη και ταυτόχρονη αύξηση στη σημασία του τομέα των υ

πηρεσιών. Φανομενικά, αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση 

της Ελλάδας. Η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στο ότι στην Ελλάδα ο 

κύκλος της εκβιομηχάνισης δεν ολοκληρώθηκε και στο τι προκάλε

σε αυτή την τάση και στο ποιοί κλάδοι των υπηρεσιών επωφελήθη

καν περισσότερο απ' αυτή τη διόγκωση του τριτογενή στην πκριτ-

πωση της Ελλάδας. Στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες η >·πε-
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κταση του τριτογενή προκλήθησε σε μεγάλο βαθμό, από τις αυξανό

μενες ανάγκες της μεταποίησης για συμπληρωματικές προς αυτήν 

υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές, οι ασφάλειες, η υψηλή τεχνολογία 

κτλ. Προκλήθηεκ ακόμη από τη διαφορά παραγωγικότητας των δύο 

τομέων, η οποία σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για υπη

ρεσίες ύστερα από κάποιο αναπτυξιακό και εισοδηματικό κατώφλι, 

υποχρεώνει τον τομέα με την χαμηλότερη παραγωγικότητα (τον τρι

τογενή, σύμφωνα με τη θεωρία) να αυξάνει συνεχώς το μερίδιο του 

μέσα στη συνολική απασχόληση, προκειμένου να αυξήσει το προϊόν 

του, ενώ ο τομέας με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα μπορεί να αυ

ξάνει το προϊόν με παράλληλη σταθεροποίηση ή και μείωση της α

πασχόλησης 8 2 . 

Ακόμη, στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες παρατηρείται μία 

"μετάλλαξη" της παραδοσιακής βιομηχανίας, με μία μεγαλύτερη κά

θετη ολοκλήρωση, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να είναι προβλη

ματική η διάκριση ανάμεσα σε μονάδες παραγωγής προϊότων και σε 

μονάδες παραγωγής υπηρεσιών (π..χ σε βομηχανικές παραγωγής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίες αναλαμβάνουν συγχρόνως και 

τη διανομή αλλά και την τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα τους). 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, ο τριτογενής τομέας αναπτύχθηκε μέ

σα σαν εναλλακτική προς τη βιομηχανία δραστηριότητα, ιδιαίτερα 

από τη στιγμή που κατέστη εμφανής η αποτυχία της εκβιομηχάνι

σης, και η ανάπτυξη του βασίστηκε κύρια στους κλάδους παροχής 

προσωπικών και "παραδοσιακών" υπηρεσιών. 

* : Δελιβάνη Ε., Ο Τουρισμός ως εναλλακτικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, Πεοιτ-ι 
ση Ελλάδας, York, London 1991b 
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β) Η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα 

Εφόσον η βιομηχανία δεν αναπτύχθηκε έτσι ώστε να 

"τραβήξει" τους "επικουρικούς" προς αυτή κλάδους των υπηρεσιών, 

είναι δεδομένα ότι η ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στην Ελλάδα 

βασίστηκε στους κλάδους εκείνους των οποίων τα προϊόντα παρου

σίασαν αυξημένη ζήτηση. Αυτό ενισχύθηκε και από την ιδιαίτερα 

άνιση κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα που επιδεινώθηκε 

και από τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος. Ανάμεσα στους 

κλάδους των υπηρεσιών , από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο 

τουρισμός κατέλαβε εξέσουσα θέση, και λόγω της υψηλής ζήτησης 

από το εξωτειρκό (και σε μικρότερο αλλά αυξανόμενη βαθμό και από 

το εσωτερικό) αλλά και λόγω του ότι, γεωγραφικοί, μορφολογικοί, 

κλιματολογικοί, πολιτιστικοί και άλλοι παράγοντες εξασφάλιζαν 

στη χώρα ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών. Πράγματι (αν και πληρέστερη ανάλυση του 

ελληνικού τουρισμού θα ακολουθήσει στο επόμενη κεφάλαιο) φαί

νεται ότι η ζήτηση (κυρίως στο εξωτειρκό) έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 

γ) Η παραοικονομία στον ελληνικό τουρισμό. 

Στις επόμενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου καθώς και σε 

άλλα τμήματα της παρούσης διατριβής θα διατυπωθεί μία σειρά από 

εναλλακτικές (ή και συμπληρωματικές) απαντήσεις στο ερώτημα του 

γιατί η παραοικονομική δραστηριότητα πήρε τόσο μεγάλες διαστά

σεις στην περίπτωση του ελληνικού τουρισμού. Εδώ θα προσπαθή

σουμε απλά να ολοκληρώσουμε την ανάλυση που προηγήθηκε στη 

βάση του κατά πόσο η σύντομη ανάλυση της μεταπολεμικής ελληνι

κής οικονομίας που παραθέσαμε, μπορεί να εξηγήσει τη διόγκωση 
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του φαινομένου της παραοικονομικής δραστηριότητας στον ελληνι

κό τουρισμό. 

Ενα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι , η διόγκωση του τουριστικού τομέα ήταν, σε μεγάλο βαθμό, απο

τέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Η προ

σφορά έσπευσε απλάν, να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή ex post, 

σπασμωδικά και σίγουρα όχι με βάση κάποιον κεντρικό παρεμβατικό 

από την πλευρά του κράτους. Ετσι, η διάρθρωση του τομέα σχηματί

στηκε άναρχα και σε μεγάλο βαθμό, ακολούθησε την γενικότερη 

πεπατημένη της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας που ευνοούσε 

την πανσπερμία σε μικρές μονάδες, γεγονός που ευνοεί την παραοι-

κονομική δραστηριότητα. 

Ενα δεύτερο στοχείο που πρέπει να ληθφεί υπόψη είναι ότι ο 

τουρισμός αναπτύχθηκε όπως ήταν φυσικό, στην περιφέρεια, σε κύ

ρια αγροτικές περιοχές με λίγες εναλλακτικές αναπτυξιακές δυνατό

τητες, σαν συμπληρωματική και σαφώς όχι πλήρους απασχόλησης 

(αρχικά τουλάχιστον) οικονομική δραστηριότητα. Κάτι τέτοιο, ευ

νόητο είναι ότι υπέθαλπτε την παραοικονομία. 

Η κρατική πολιτική σχετικά με τον τουρισμό (μάλλον η ανυ-

παρξί ατής, θα μπορούσε κανείς να πεί) φαίνεται να λειτούργησε ε

νισχυτικά ως προς τη διόγκωση της παραοικονομίας τόσο επειδή 

απέτυχε να δημιουργήσει από την αρχή κάποιο πλαίσιο λειτουργίας 

το οποίο θα παρεμπόδιζε την ανάπτυξη παραοικονομικής δραστηριό

τητας (προληπτική λειτουργία) όσο και επειδή απέτυχε να περιορί

σει ή να ελέγξει την παραοικονομική δραστηριότητα αφού αυτή ε

ντάθηκε (κατασταλτική λειτουργία). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 



Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι μάλλον γενικά αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία ότι κα

θοριστικός παράγοντας για την τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας α

ποτελεί η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος από το εξωτερικό και 

όχι η προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών της (εννοούμε φυσικά, 

ανθρωπογενή προσφορά και όχι φυσικά και πάγια χαρακτηριστικά 

όπως κλίμα, μορφολογία κλπ), η οποία κατά κανόνα σπεύδει να κα

λύψει τη ζήτηση όταν αυτή υπάρχει (ισχύει δηλαδή το αντίστροφο 

του νόμου του Say). Και βέβαια, το γεγονός ότι η τουριστική βιομη

χανία μιας χώρας εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση 

αυτή είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη, ασταθής, ευμετάβλητη και ευ

αίσθητη σε πολυάριθμες οικονομικές και μη μεταβλητές, υπογραμμί

ζει την τεράστια σημασία που έχει η δυνατότητα κατανόησης των 

οικονομετρικών ερευνών σχετικά με τον τουρισμό, επικεντρώνται 

στη διερεύνση των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάουν τη 

διεθνή τουριστική ζήτηση και σε προσπάθειες πρόβλεψης του ύψους 

και της φύσης της τελευταίας 8 3. 

Σύμωνα με την οικονομική θεωρία, οι κυριότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη ζήτηση για τουρισμό είναι, όπως εύλογα θα πε

ρίμενε κανείς, το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος στη χώρα 

προέλευσης των τουριστιών και ο λόγος των τιμών μεταξύ της χώρας 

προέλευσης, και της χώρας προορισμού και άλλων πιθανών αντα

γωνιστικών προορισμών, (εφόσον βέβαια τα τουριστικά προϊόντα 

αυτών των χωρών δεν είναι ουσιαστικά διαφοροποιημένα μεταξύ 

τους). Πράγματι, έχει υπολογιστεί ότι η ελαστικότητα ζήτησης 

τουριστικών υπηρεσιών ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 

γύρω στο 2, ενώ η αντίστοιχη ελαστικότητα ζήτησης ως προ: τις 

S i Dritsakis Ν, An Economic analvsis of foreign tourism in Greece, Thessaloniki, Sakk.-ul,^ 
1995 
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σχετικές τιμές κυμαίνεται από -2,5 σε 3,0 στις περισσότερες Ευρω

παϊκές χώρες8 4 

Στην πλειοψηφία των οικονομετρικών διερευνήσεων της τουρι

στικής ζήτησης, η τελευταία εκφράζεται είτε ως συνολικός αριθμός 

διανυκτερεύσεων σε μία χώρα, είτε ως συνολικός αριθμός αφίξεων, 

είτε ως συνολικές τουριστικές εισπράξεις8 5. Οι διαφορές μεταξύ των 

παραπάων μεταβλητών αναφορικά με το ποια εκφράζει καλύτερα τη 

ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών θεωρούνται μάλλον αμελετέες και η 

επιλογή ανάμεσα τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμό

τητα των στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ως εξαρτημένη μετα

βλητή του υποδείγματος της τουριστικής ζήτησης χρησιμοποιείται 

και η μέση διάρκεια παραμονής των ξένων τουριστών στη χώρα 

προορισμού. 

Στον παρακάτω πίνακα δεν περιλαμβάνεται η έρευνα του Πα-

ρασκευόπουλου για τη διεθνή τουριστική ζήτηση 8 6 όπως και μία 

πρόσφατη έρευνα σχετικά με τη διεθνή ζήτηση για τον ελληνικό 

τουρισμό87 όπου επιχειρείται ένας διαχωρισμός των προτιμήσεων 

Αμερικανών και Ευρωπαίων τουριστών (για λόγους πρακτικούς-

στατιστικούς αλλά και ουσιαστικούς, δηλαδή για τη διαμόρφωση 

κατευθύνσεων τουριστικής πολιτικής) εκφρασμένες ως συνολικός 

αριθμός αφίξεων και μέσης διάρκειας παραμονής της κάθε εθνικότη

τας. 

Είναι βέβαια εμφανές ότι όλες οι οικονομετρικές διερευνήσεις 

της τουριστικής ζήτησης, αναφέονται στα επίσημα διαθέισμα στοι

χεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων δηλαδή αφορούν μόνο την επί

σημη τουριστική δραστηριότητα και φυσικά δεν λαμβάνουν καθόλου 

S4 Παρασκευόπουλος Γ., Η Παραοικονομία στην Ελλάδα, ΙΟΒΕ, 1987. 
85 Drisakis Ν., Papanastasiou J., An Economic investigation of Greek tourism, journal .Ί 
S6 Παρασκεύοπουλος Γ., Η Παραοικονομία στην Ελλάδα, ΙΟΒΕ, 1987. 
r Δελιβάνη Ε., Ο Τουρισμός ως εναλλακτικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Η ταρι 
πτώση της Ελλάδος, York, London, 1991. 
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υπ' όψη την τουρισιτκή παραοικονομία. Είναι λογικό να υποθέσει 

κανείς ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει κάποια διάσταση 

ανάμεσα στην επίσημη και την ανεπίσημη τουριστική δραστηριότη

τα, για λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά σε προηγούμενα τμήματα 

της παρούσης διατριβής και που σχετίζονται με το μεγαλύτερο πο

σοστό παραοικονομικής δραστηριότητας, στον συγκεκριμένο κλάδο 

σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας με τη σχετική αφερεγγυότη

τα των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται 

στη δυσκολία συλλογής τους, η οποία με τη σειρά τους οφείλεται 

στην ετερογένεια του κλάδου και στην επακόλουθη αδυναμία ακρι

βούς οριοθέτησης και μέτρησης της τουριστικής δραστηριότητας 

κτλ. 

Με βάση όμως και την όλη ανάλυση που προηγήθηκε, καταλή

γουμε στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της ελλη

νικής παραοικονομίας, η διάσταση ανάμεσα στην επίσημη και την 

ανεπίσημη τουριστική δραστηριότητα είναι περίπου της τάξης του 

100%. 

Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων: 

• Στο πολύ υψηλό ποσοσό παραοικονομίας που παρατηρείται στο 

σύνολο της ελληνικής οικονομίας (30-50%). 

• Στο πολύ ψηλό ποσοστό που εκπροσωπεί ο τουριστικός κλάδος (ο 

οποίος είναι κατ' εξοχήν παραοικονομικός) στο σύνολο της ελ

ληνικής οικονομίας σε σχέση με τον άλλο κοινονικό όρο. 

• Στη γενική αφερεγγυότητα και έλλειψη οργάνωσης και συνέπειας 

που χαρακτηρίζει γενικά τα ελληνικά στοιχεία και η οποία ευνόη

το είναι ότι επιτείνεται στην περίπτωση του τουρισμού, εξαιτίας 

της ιδιαίτερης φύσης και των δυσκολιών που χαρακτηρίζουν τον 

κλάδο. Συγκεκριμένα, ο επίσημος αριθμός των διανυκτερεύσεων 

είναι σαφώς υποεκτιμητέρος διότι αναφέρεται μόνο στις διανυ-

104 



κτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών που πραγματοποιούνται στα 

νόμιμα ελεγχόμενα ξενοδοχειακά καταλύμματα της χώρας. Το 

1990 για παράδειγμα, οι επίσημες διανυκτερεύσεις ανέρχονταν σε 

35.012.083. Σύμφωνα όμως με μία πρόσφατη έρευνα του EOT, το 

παραπάνω μέγεθος αντιπροσωπεύει μόλις το 28% του συνολικού, 

το οποίο ανέρχεται για την ίδια χρονιά σε 126.000.000 διανυκτε

ρεύσεις αλλοδαπών στη χώρα! 

Κατά παρόμοιο τρόπο υποεκτιμάται και η μέση διάρκεια παρα

μονής των τουριστών στην Ελλάδα, η οποία μάλλον λανθασμένα 

φαίνεται να είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. Πράγματι, αν ακο

λουθήσει κανείς τον ορθόδοξο τρόπο υπολογισμού της, βασιζόμενες 

στην ορθότητα των στοιχείων διανυκτερεύσεων και διαιρέσει τον 

συνολικό αριθμό των επίσημων διανυκτερεύσεων με τον συνολικό 

αριθμό των αφίξεων καταλήγει σε 4 μήνες μέση διάρκεια παραμονής 

για το 1990, το οποίο είναι όντως εξαιρετικά χαμηλό μέγεθος σε 

σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες.Όμως, στην ίδια έρευνα του Ε-

ΟΤ 8 8 η μέση διάρκεια παραμονής, υπολογισμένη με βάση δειγματο

ληπτικές έρευνες, είναι περισσότερο από 14 ημέρες! Ανάλογα υποε-

κτιμημένο είναι και το συνάλλαγμα που αποδίδεται στον τουρισμό, 

εφόσον όπως είδαμε σε προηγούμενο τμήμα της διατριβής, περίπου 

το μισό από αυτό καταχωρείται σε κονδύλια άσχετα με τον τουρισμό 

και μόνο το 50% περίπου εμφανίζεται ως αμιγώς "τουριστικό". 

Κατά συνέπεια, το μοναδικό ίσως τουριστικό μέγεθος που προ

σεγγίζει έστω και ελάχιστα την πραγματικότητα, είναι ο συνολικός 

αριθμός των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα, παρόλο 

που αυτό το μέγεθος υποεκτιμάται αφού τις περισσότερες περιπτώ

σεις οι καταγραφές είναι δειγματοληπτικές και γίνονται μόνο στο 

κύρια σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας. 

ΗΗ EOT, Ταξιδιωτικό Συνάλλαγμα, Αθήνα 1991 



Κατά συνέπεια οποιαδήποτε οικονομετρική διερεύνηση της 

διεθνούς ζήτησης για ελληνικό τουρισμό που επικεντρώνεται στα 

επίσημα στοιχεία τουριστικής δραστηριότητας και καταγράφεται 

στη χώρα, απέχει πολύ από την πραγματικότητα και κινδυνεύει να 

καταλήξει σε λανθασμένες προτάσεις και κατευθύνσεις τουριστικής 

πολιτικής. 
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Β. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Η λογική που διέπει το παρακάτω υπόδειγμα βασίζεται στην υ

πόθεση ότι η συνολική δραστηριότητα της χώρας μπορεί να διαχρι-

στεί σε δύο σαφώς διακρινόμενα και πιθανότητα ανταγωνιστικά τμή

ματα, την επίσημη και την παραοικονομική. Κατά συνέπεια, η ζήτη

ση για παραοικονομικές τουριστικές υπηρεσίες θα πρέπει να αντιμε

τωπισθεί σαν μεμονωμένο σύνολο και να διαχωριστεί από τη ζήτηση 

για επίσημες τουριστικές υπηρεσίες , εφόσον είναι πολύ πιθανόν τα 

δύο ξεχωριστά αυτά τμήματα της συνολικής ζήτησης ελληνικών 

τουριστικών υπηρεσιών να διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και 

σε κάποιο βαθμό να εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες. 

Βέβαια, ένα βασικό πρακτικό πρόβλημα που προέκυψε από την 

αρχή στην προσπάθεια μας να διαμορφώσουμε ένα οικονομετρικό 

υπόδειγμα ζήτησης παραοικονομικού τουρισμού, ήταν ο τρόπος μέ

τρησης της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή, της παραοικονομικής 

τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Ελλείψει άλλων περισ

σότερο έγκυρων στοιχείων, αποφασίσαμε τελικά να ακολουθήσουμε 

την μεθοδολογία του EOT. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Ελ

ληνικός Οργανισμός Τουρισμού διεξήγαγε μία σειρά από δειγματο

ληπτικές έρευνες στην περίοδο 1966-85, με σκοπό να υπολογίσει τη 

μέση διάρκεια παραμονής των ξένων τουριστών στην χώρα μας. Η 

πρώτη έρευνα αναφερόταν στα χαρακτηριστικά των αλλοδαπών τα

ξιδιωτών, έγινε το 1966 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μέσος 

χρόνος παραμονής των αλλοδαπών στη χώρα μας ήταν 11 ημέρες. 

Στη δεύτερη έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 1967, η μέση διάρκεια 

παραμονής είχε αυξηθεί σε 11,4 ημέρες. Μεταξύ του 1968 και 1973 η 

μέση διάρκεια παραμονής είχε αυξηθεί σε 12,4 ημέρες την περίοδο 

1977-78 σε 12,6 ημέρες και στην περίοδο 1984-85, σε 14 ημέρες. Η 
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αξιοπιστία των στοιχείων αυτών των ερευνών, διαπιστώθηκε89 από 

τα αντίστοιχα στοιχεία των άλλων απογραφικών στατιστικών, τα ο

ποία διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους, τόσο στο μέγεθος όσο και στη 

σύνθεση του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. Με βάση λοιπόν τα 

παραπάνω στοιχεία, ο EOT υπολογίζει τις συνολικές διανυκτερεύ

σεις αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας, πολλαπλασιάζοντας το 

συνολικό επίσημο αριθμό αφίξεων, με τη μέση διάρκεια παραμονής, 

καταλήγοντας φυσικά σε μέγεθος κατά 70% περίπου υψηλότερο σε 

σχέση με τα επίσημα στοιχεία διανυκτερεύσεων. 

Την ίδια μέθοδο υπολογισμού των διανυκτερεύσεων ακολουθή

σαμε και στην παρούσα εργασία, με τη διαφορά ότι αναφερόμαστε 

στις διανυκτερεύσεις μόνον ευρωπαίων τουριστών για την περίοδο 

1970-1988, οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδα

πών που επισκέπτονται τη χώρα μας (περίπου 60-70% του συνόλου). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επίσημες διανυκτερεύσεις 

ευρωπαίων κατά την περίοδο 1970-88, ο μέσος χρόνος παραμονής 

τους στη χώρα, οι συνολικές διανυκτερεύσεις (επίσημες και ανεπί

σημες) που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των επίσημων α

φίξεων και το μέσο χρόνο παραμονής και οι παραοικονομικές διανυ

κτερεύσεις οι οποίες προκύπτουν μετά την αφαίρεση των επίσημων 

από τις συνολικές. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία και υπολογισμούς δια

μορφώσαμε δύο υποδείγματα τουριστικής ζήτησης. Το πρώτο υπό

δειγμα αφορά τη ζήτηση επίσημων τουριστικών υπηρεσιών στην 

Ελλάδα, και έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τις επίσημες διανυκτε

ρεύσεις ευρωπαίων τουριστών στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοι

χεία της δεύτερης στήλης του Πίνακα IV-1. Το δεύτερο υπόδειγμα 

είναι εμφανώς πιο πρωτότυπο αφού αφορά τη ζήτηση παραοικονομι-

s g EOT. Ταξιδιωτικό Συνάλλαγμα, Αθήνα 1991. 
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κών τουριστικών δραστηριοτήτων. Η τελευταία αντιπροσωπεύει από 

τις ανεπίσημες διανυκτερεύσεις ευρωπαίων τουριστών, σύμφωνα με 

τη στήλη (5) του πίνακα IV-1 η οποία είναι και η εξαρτημένη μετα

βλητή του υποδείγματος. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές των δύο υπο

δειγμάτων τουριστικής ζήτησης, συμπεριλήφθηκαν κατ' αρχήν, όλες 

ή σχεδόν όλες οι μεταβλητές που σύμφωνα με τη θεωρία εμφανίζο

νται να επηρεάζουν τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. 

Πίνακας IV-1. Συνολικές Επίσιμες και Ανεπίσημες διανυκτερεύσεις 
ευρωπαϊκών (χωρών ΕΟΚ) τουριστών στην Ελλάδα, 1970-1988. 

ΕΤΟΣ 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974' 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Αφίξεις 

Ευρωπαίων 

(1) 

580000 

650000 

857200 

999200 

710799 

1095300 

1505800 

1420300 

1730599 

2262800 

2172899 

2358500 

1468000 

2322899 

2737500 

3389699 

3850000 

5312997 

5390000 

Επίσημες 

Δνανυκτερ. 

(2) 

6470799 

6646034 

7099420 

8191323 

5340546 

7839375 

11492745 

15137141 

18790511 

22097740 

18877376 

19898488 

19065406 

16719564 

20597695 

23397892 

24691099 

25300099 

26000000 

Μέσος χρό

νος Παραμο

νής (3) 

11,6 

11,7 

11,8 

12,0 

12,2 

12,2 

12,3 

12,5 

12,6 

12,7 

12,9 

13,0 

13,2 

13,4 

14,0 

14,0 

14,0 

14,1 

14,3 

Συνολικές Δια-

νυκτερ. (1)χ(3) 

(4) 

6728000 

7605000 

10114959 

11990400 

8671759 

13362660 

18521341 

17753750 

21805560 

28737560 

28030408 

30660500 

19377599 

31126857 

38325000 

47455800 

53900000 

74913257 

77077000 

Ανεπίσημες 

Διανυκτερ. 

Ευρωπαίων (5) 

257200 

985965 

3015539 

3799077 

3331212 

5523284 

7028596 

2616608 

3015048 

6639820 

9153031 

10762011 

312193 

14407292 

17727304 

24057908 

29208900 

49613156 

51077000 

Πηγές: 1. United Nations Statistical Yearbook, (διάφοροι τόμοι) 
' 2. ΚΕΠΕ9« 

3. Ίδιοι υπολογισμοί 

9 0 ΚΕΠΕ, Τουρισμός, Έκθεση για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 1983-87, Ε9, Αθήνα 1987 
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Υπόδειγμα Ι. Ζήτηση Επίσημων Τουριστιών Υπηρεσιών 

Το υπόδειγμα Ι εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των Ελαχίστων Τε

τραγώνων (OLS), ενώ η διόρθωση στην ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης 

των καταλοίπων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος A.L.S (Autoregressive 

Least Squares). 

Η ταυτοποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην ε

κτίμηση είναι ο εξής: 

ΕΔΕ = Επίσημες Διανυκτερεύσεις Ευρωπαϊκών Τουριστών 

ΔΚΕ = Δείκτες κατά Κεφαλή Εισοδήματος στην ΕΕ (μέσος) 

ΚΕ = λόγος της διαπάνης για Κατανάλωση προς το διαθέσιμο Εισό

δημα στις χώρες της ΕΕ (μέσος) 

ΑΕ = ρυθμός Ανεργίας στην ΕΕ (μέσος) 

ΤΕΚ = δείκτης σχετικών Τιμών Καταναλωτή ανάμεσα στην Ελλάδα 

και τις χώρες της ΕΕ. 

Τα αποτελέσματα των .εκτιμήσεων της συνάρτησης του υπο

δείγματος με την μέθοδο OLS (ή ALS) και τη χρονική περίοδο 1970-

1988 παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΕΔΕ(=5,73 + 0 . 5 Δ Ε Κ Μ + 13,6 KE t - 14,32 Ket-i - 3,0Aet-l l,9ETKt=i 
(6,39) (11,99) (9,92) (-8,56) (-785) (-3,95) 

Ut = 0,67 ut-i 
(3.4) 

R1 =0,95 
όπου 

( ) = στις παρενθέσεις σημειώνονται οι λόγοι του t για την α

ντίστοιχη εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης 

R- = Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού διορθωμένος ως 

προς τους βαθμούς ελευθερίας 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι αποδεκτές πράγμα που προκυπτκι 

από τους στατικούς ελέγχους που συνοδεύουν τις εκτιμήσεις καθω; 

και το γεγονός ότι τα πρόσημα των παραμέτρων που εκτιμήσαμε σι -

μπίπτουν με τα πρόσημα των a priori περιορισμών. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II. Ζήτηση Ανεπίσημων Ελληνικών Τουριστικών Υ

πηρεσιών 

Το υπόδειγμα II εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των Ελαχίστων Τε

τραγώνων (OLS). 

Η ταυτοποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στις ε

κτιμήσεις είναι οι εξής: 

ΑΔΕ = Ανεπίσημες Διανυκτερεύσεις Ευρωπαϊκών τουριστών 

ΑΚΕ = Δείκτης κατά Κεφαλή Εισοδήματος στην ΕΕ (μέσος) 

ΚΕ = λόγος της δαπάνης για Κατανάλωση προς το διαθέσιμο Εισό

δημα στις χώρες της ΕΕ (μέσος) 

ΒΠ = Βαθμός τουριστικής Παραοικονομίας ο οποίος υπολογίζεται ως 

ο λόγος των ανεπίσημων προς τις επίσημες διανυκτερεύσεις 

των ευρωπαίων τουριτών (ΒΠ = ΕΔΕ /ΑΔΕ) 

ΔΚΤ = Δείκτης Τιμών του Καταναλωτή στην Ελλάδα 

ΤΕΚ = δείκτης σχετικών Τιμών Καταναλωτή ανάμεσα στην Ελλάδα 

και τις χώρες της ΕΕ . 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων της συνάρτησης του υπο

δείγματος με την μέθοδο OLS (ή ALS) και τη χρονική περίοδο 1970-

1988 παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΑΔΕ! = -4,32 - 0,43ΔΚΕ, + 1,07Μ +13,3 Β Π ( + 0 , 1 3 Δ Τ Κ Μ + 13,6 TEKt=i 

(-1,59) (-2,54) (3,45) (8,21) (3,78) (1,52) 

¥ =0,98 DW=1,72 

όπου 

( ) = στις παρενθέσεις σημειώνονται οι λόγοι του t για την αντί

στοιχη εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης. 

R2 = Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού διορθωμένος ως 

προς τους βαθμούς ελευθερίας. 
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DW = Στατιστικό των Durbin - Watson για τον έλεγχο της αυ-

τοσυσχέτισης. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι γενικά και αποδεκτές πράγμα 

που προκύπτει από τους στατικούς ελέγχους που συνοδεύουν τις ε

κτιμήσεις καθώς και από το γεγονός ότι τα πρόσημα των παραμέτρων 

που εκτιμήσαμε συμπίπτουν με τα πρόσημα των a priori περιορισμών. 
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Γ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

1. Υπόδειγμα 1. Ζήτηση Επίσημων Ελληνικών Τουριστικών Υ

πηρεσιών. 

Όπως θα περίμενες κανείς, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία 

της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, η σημαντικότερη μεταβλητή του 

υποδείγματος η οποία επιδρά θετικά στις επίσημες διανυκτερεύσεις 

των ευρωπαίων τουριστών στη χώρα μας, είναι ο δείκτης του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος τους την προηγούμενη χρονιά. Δεδομένου ότι 

ο τουρισμός θεωρείται "αγαθό πολυτελείας" μία αύξηση του εισοδή

ματος φέτος, αρκετή για να υπερκαλύψει τις βασικότερες καθημερι

νές ανάγκες στέγασης, διατροφής κλπ., δημιουργεί αυξημένες δυνα

τότητες για διακοπές στο εξωτειρκό του χρόνου. Πράγματι, μία αύ

ξηση του εισοδήματος κατά μια μονάδα πέρυσι, προκαλεί αύξηση 

των επίσημων διανυκτερεύσεων στη χώρα μας κατά μισή μονάδα φέ

τος. 

Μετά το κατά κεφαλής εισόδημα, οι δύο σημαντικότερες μετα

βλητές του υποδείγματος επίσημης τουριστικής ζήτησης είναι αυτές 

που αναφέρονται στο λόγο κατανάλωσης προς διαθέσιμο εισόδημα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, δεν είναι 

σαφές το κατά πόσο η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στις χώ

ρες προέλευσης των αλλοδαπών τουριστών είναι συμπληρωματική ή 

αγωνιστική σε σχέση με την κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο του παραπάνω υποδείγματος είναι ότι απο

δεικνύονται σημαντικές και η φετική και η περισινή εγχώρια 

(ευρωπαϊκή) ιδιωτική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών αλλά με 

διαφορετικά πρόσημα ως προς τη ζήτηση επίσημων ελληνικών του

ριστικών υπηρεσιών. Πράγματι, μία αύξηση της κατανάλωσης τ η ; 

παρούσης χρονιάς έχει θετική επίδραση στις επίσημες διανυκτερκι-
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σεις. Αντίθετα, μία αυξημένη κατανάλωση την προηγούμενη χρονιά, 

χωρίς παράλληλη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, θα έχει σαν 

αποτέλεσμα μια μειωμένη ζήτηση επίσημων τουριστιών υπηρεσιών 

στην παρούσα χρονιά. Φαίνεται, δηλαδή, με βάση το παραπάνω υπό

δειγμα ότι η φετεινή κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στις χώρες 

της Ε.Ε. έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τη ζήτηση επί

σημων τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, η κατα

νάλωση της προηγούμενης χρονιάς λειτουργεί ανταγωνιστικά ως 

προς την παραπάνω. 

Η τρίτη στη σειρά σημαντικότερη μεταβλητή του υποδείγμα

τος, είναι ο αριθμός ανεργίας στις χώρες της ΕΕ. Κάτι τέτοιο είναι 

απόλυτα σύμφωνο και με τη θεωρία της τουριστικής ζήτησης αλλά 

και με τη θεωρία των "λογικών προβλέψεων". Ενα αυξημένο επίπεδο 

ανεργίας δημιουργεί δυσμενείς προβλέψιες και αισθήματα ανασφά

λειας στον υποψήφιο αλλοδαπό τουρίστασ, και αν ο ίδιος δεν είναι 

άνεργος, σχετικά με τα μελλοντικά του εισοδήματα, την επαγγελμα

τική του κατάσταη και τη γενικότερη εθνική και διεθνή οικονομι

κοκοινωνική κατάσταση. Είναι λογικό να υποθέσεις κανείς ότι ένα 

κλίμα αυξημένης και αυξανόμενης ανεργίας και θα ωθήσει τον κό

σμο σε ενίσχυση της ροπής και αποταμίευση και μείωση της παρού

σας κατανάλωσης λόγω αβεβαιότητας για το μέλλον. Άρα, αφού η 

παρούσα κατανάλωση έχει θετική σχέση με την τουριστική ζήτηση, 

είναι εύλογο ότι η ανεργία θα επιδράσει αρνητικά στην τελευταία. 

Πράγματι, μία αύξηση του ρυθμού ανεργίας στην Ευρώπη κατά μια 

μονάδα, προκαλεί μείωση των επίσημων διανυκτερεύσεων κατά 

τρείς μονάδες. 

Η τελευταία μεταβλητή του πρώτου υποδείγματος αναφέρεται 

στο λόγο σχετικών τιμών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Οπως 

θα περίμενε κανείς, μία αύξηση του μέσου επιπέδου τιμών στην Ελ-
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λάδα, ως προς το μέσο κοινοτικό όρο, έχει αρνητική επίδραση της 

επίσημες διανυκτερεύσεις γιατί η έλευση και η παραμονή ευρωπαί

ων τουριστών στη χώρα μας γίνεται γι' αυτούς ακριβότερη σε σχετι

κούς όρους. Ακόμη πιο λογικό είναι ότι η αρνητική αυτή επίδραση 

αναφέρεται στην υστερημένη κατά μία χρονιά αύξηση των σχετικών 

τιμών. Πράγματι, δεδομένου ότι δε επικρατούν σε συνθήκες αντα

γωνισμού όπου θα υπήρχε τέλεια και άμμεση πληροφόρηση είναι 

απαραίτητο να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα (ένας χρόνος, στην 

περίπτωση μας) προτού γίνει αισθητή μια τέτοια αύξηση των σχετι

κών τιμών. 

Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ερμηνεία του δεύτερου υπο

δείγματος ζήτησης παραοικονομικών τουριστικών υπηρεσιών, η ο

ποία θα γίνει συγκριτικά και σε αντιδιαστολή με τις παρατηρήσεις 

που κάναμε παραπάνω σχετικά με την επίσημη τουριστική ζήτηση. 
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2. Υπόδειγμα II. Ανεπίσημη (παραοικονομική) ζήτηση ελληνι

κών τουριστικών υπηρεσιών. 

Η σημαντικότερη μεταβλητή του υποδείγματος ανεπίσημης 

τουριστικής ζήτησης, αναφέρεται στο βαθμό τουριστικής παραοικο

νομίας στη χώρα μας. Όπως είπαμε, ο τελευταίος εκφράζεται ως λό

γος των παραοικονομικών προς τις επίσημες διανυκτερεύσεις και 

παρουσιάζεταδι στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας IV-2. Βαθμός τουριστικής παραοικονομίας (1970-1988). 

Έτος 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

% Τουριστικής 

Παραοικονομίας 

0,03 

0,14 

0,42 

0,46 

0,62' 

0,70 

0,61 

0,17 

0,16 

0,30 

Έτος 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

% Τουριστικής 

Παραοικονομίας 

0,48 

0,54 

0,01 

0,86 

0,86 

1,02 

1,18 

1,96 

1,96 

Πηγή: Πίνακας IV-

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο βαθμός παραοικονο

μίας στον ελληνικό τουριστικό τομέα αυξάνεται ραγδαία, ιδίωε μετά 

το 1978. Τα τελευταία χρόνια, η σχέση ανεπίσημων προς επίσημες 

διανυκτερεύσεις φθάνει να είναι σχεδόν 2 προς 1. Πιστεύουμε ότι η 

βασικότερη εξήγηση αυτού του φαινομένου θα έπρεπε να αναζητη

θεί: 
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1. Στο χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο των αλλοδαπών τουριστών 

που προσελκύει η χώρα μας. 

2. Στη σχέση τιμών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών που 

παρατηρείται ανάμεσα στα επίσημα (ξενοδοχεία) και στα ανεπίσημα 

(ενοικιαζόμενα δωμάτια) τουριστικά καταλύμματα. Ο λόγος τιμών 

μεταξύ ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμά

των είναι 3/1-2/1, κάτι που σε καμμία περίπτωση δεν δικαιολογείται 

από την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πρώτα, η ο

ποία με λίγες ως ελάχιστες εξαιρέσεις βρίσκεται περίπου στα ίδια, 

αν όχι σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες των παραπάνω 

καταλυμμάτων. 

3. Στον υψηλό βαθμό παραοικονομίας γενικά στην ελληνική οι

κονομία δηλαδή, με άλλα λόγια, στην υπερβολικά υψηλή προσφορά 

παραοικονομικών δραστηριοτήτων. 

Ετσι λοιπόν, ο βαθμός τουριστικής παραοικονομίας επιδρά θε

τικά στις ανεπίσημες διανυκτερεύσεις των ευρωπαίων τουριστών 

στη χώρα μας. Μία αύξηση του παραπάνω δείκτη κατά μία μονάδα, 

προκαλεί αύξηση των διανυκτερεύσεων στα παράνομα καταλύμματα 

κατά 13,3 μονάδες. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη κατά σειρά σημα

ντικότητας μεταβλητή του υποδείγματος, το κατά κεφαλή εισόδημα 

της χώρα της ΕΕ. Η ίδια μεταβλητή είχε συμπεριληφθεί και στο υ-

πόδειμγα της επίσημης τουριστικής ζήτησης και φυσικά, όπως θα 

περίμενε κανείς ήταν στατιστικά σημαντική και με θετικό πρόσημο. 

Στην περίπτωση της ανεπίσημης τουριστικής ζήτησης, και πάλι ό

πως θα περίμενε κανείς, τα κατά κεφαλής εισόδημα των τουριστών 

είναι στατιστικά σημαντική βέβαια, αλλά με αρνητικό πρόσημο! Δη

λαδή, όσο αυξάνεται το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα των τουριστών, 
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μειώνονται οι παραοικονομικές και αυξάνονται οι επίσημεες διανυ

κτερεύσεις και μάλιστα κατά το ίδιο ποσοστό. (Δηλαδή, αύξηση του 

εισοδήματος κατά μία μονάδα προκαλεί μείωση των ανεπίσημων δια-

νυκτερέσεων κατά μισή μονάδα)! Αυτό το στοιχείο, είναι αυτονόητο 

ότι έχει τεράστια σημασία για την ακολουθητέα τουριστική πολιτι

κή, αναφορικά με τις προσπάθειες προσέλκυσης στη χώρα μας, 

τουρισμού υψηλού επιπέδου. 

Σημαντικός για το υπόδειγμα, είναι και ο λόγος κατανάλωσης 

προς διαθέσιμο εισόδημα της προηγούμενης χρονιά. Και εδώ επίσης 

μπορεί να γίνει μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ενώ στην πε

ρίπτωση των επίσημων διανυκτερεύσεων ο παραπάνω λόγος ήταν 

αρνητικός, εμφανίζται να επιδρά θετικά στις παραοικονομικές αρ

νητικός, εμφανίζεται να επιδρά θετικά στις παραοικονομικές διανυ

κτερεύσεις. Δηλαδή καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μία αύξηση 

της κατανάλωσης της προηγούμενης χρονιάς σε σχέση με το διαθέ

σιμο εισόδημα, δε σημαίνει αναγκαστικά ότι οι φετεινές διακοπές 

στην Ελλάδα ματαιώνονται, αλλά απλά ότι γίνονται φθηνότερες και 

λιγότερο πολυτελείς!. 

Τα συμπέρασμα και οι προτάσεις πολιτικής, με βάση τις παρα

πάνω παρατηρήσεις θα ακολουθήσουν στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν περάσουμε στη διατύπωση συμπερασμάτων και στις προ

τάσεις για μέτρα πολιτικής, θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε μία σύνθε

ση με τη μορφή της πολύ σύντομης επισκόπισης των κύριων συμπε

ρασμάτων από την ανάλυση στα κεφάλαια που προηγήθηκαν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρήθηκε μια πρώτη προσέγγιση στο 

ζήτημα της παραοικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικο

νομία και στον τουριστικό της τομέα ειδικότερα. Η ανάλυση κατέ

δειξε την ύπαρξη μεγάλου μεγέθους και οικονομικής σημασίας πα-

ραοικονομικής δραστηριότητας, σε σημείο που να μπορεί να θεωρεί

ται ο διογκωμένος παραοικονομικός τομέας, διαρθρωτικό πλέον χα

ρακτηριστικό της ελληνικής παραοικονομίας. Στη συνέχεια αναλύ

θηκαν τα βασικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την ύπαρξη τό

σο ευρείας κλίμακας παραοικονομικής δραστηριότητας. Η βασικό

τερη πιθανά επίπτωση από την ύπαρξη μεγάλου παραοικονομικού 

τομέα είναι, όπως τονίστηκε η μείωση του βεληνεκούς και της απο

τελεσματικότητας του κρατικού ελέγχου και πολιτικής. Τέλος, ανα

φέρθηκαν οι άμεσες και έμμεσες ενδείξεις που υπάρχουν για την έ

κταση και τα χαρακτηριστικά της παραοικονομίας στην ελληνική 

οικονομία γενικά και στον τουριστικό της τομέα ειδικότερα. Από τα 

στοιχεία που παρατέθηκαν προέκυψε ότι ο τριτογενής τομέας και 

ειδικά ο τουρισμός είναι πιο ευάλωτος στη διερεύνηση της παραοι

κονομίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο σκέλη. Στο πρώτο έγινε 

μια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της οικονομικής σημασίας 

του τουρισμού, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρα:. Η 

ανάλυση κατέδειξε ότι κάτω από μια σειρά προϋποθέσεις ο τουρι

στικός τομέας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ή "ατμομηχανή" (κι/τι/ 

την Καλντοριανή ορολογίια) οικονομικής προόδου. Το δκιτ.'ρο 
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σκέλος αφορούσε την ανάλυση της ελληντικής τουριστικής οικο

νομίας. Η ανάλυση αυτή απέδειξε ότι παρά το ότι η κρατική πολτιι-

κή στην Ελλάδα αντιμετώπισε τον τουρισμό σαν συμπληρωματική ή 

υπολλειματική δραστηριότητα, υπό την έννοια ότι αντιμετωπίστηκε 

μάλλον σαν πηγή συναλλάγματος παρά σαν τομέας με σοβαρή ανα

πτυξιακή προοπτική, ο τουρισμός αναπτύχθηκε ραγδαία στη μετα

πολεμική περίπδο και ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες δεκαετίες, σε 

(σχεδόν απόλυτο) κενό κρατικής ενίσχυσης και σχετικής πολιτικής. 

Εύλογα λοιπόν, προέκυψε το ερώτημα του κάτω από ορισμένες προ

ϋποθέσεις που σχετίζονται κύρια με μια ορθολογική και αποτελε

σματική κρατική πολιτική θα μπορούσε ο ελληνικός τουρισμός να 

τραβήξει την ελληνική οικονομία από το τέλμα στο οποίο την έχει 

οδηγήσει η παρατεταμένη ύφεση. 

Το τέλμα αυτό ακριβώς αποτελεί και το αντικείμενο του τρίτου 

κεφαλαίου. Η υπόθεση εργασίας, η λογική της οποίας διαπνέει την 

ανάλυση, είναι ότι η διόγκωση της τουριστικής παραοικονομικής 

δραστηριότητας δεν είναι τίποτα άλλο από το φυσικό επακόλουθο 

της πορείας της ελληνικής οικονομίας στην μεταπολεμική περίοδο. 

Το χρονικό της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας καταδεικνύει 

ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε (για μια σειρά από λόγους που σχετίζοντια 

και με εσφαλμένες επιλογές οικονομικής πολιτικής από τη μεριά του 

κράτους) με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία της εκβιομηχάνι

σης (ή αποβιομηχάνιση χωρίς προηγούμενη εκβιομηχάνιση όπως 

αποκλήθηκε.9 1 Έχοντας κατανοήσει το "τι πήγε στραβά με την ε

κβιομηχάνιση", η εξήγηση της διόγκωσης της παραοικονομικής 

τουριστικής δραστηριότητας, είτε μέσω γενικότερων παραγόντων, 

είτε μέσω ειδικότερων, διευκολύνθηκε σημαντικά. 

91 Δελιβάνη Ε., Ο Τουρισμός ως εναλλακτικοός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Ηπερί-
πτωση της Ελλάδος. York, London 1991. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο έδωσε την ευκαιρία να ελεγχθοιύν με τη 

βοήθεια οικονομετρικών υποδειγμάτων οι βασικές υποθέσεις της 

διατριβής σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τα αντανακλαστικά 

της ελληνικής τουριστικής παραοικονομίας. Συγκεκριμένα, από το 

πρώτο υπόδειγμα η εξαρτημένη μεταβλητή που είναι οι επίσημες 

διανυκτερεύσεις των ευρωπαίων τουριστών στην Ελλάδα, άρα κατά 

κάποιο τρόπο η επίσημη τουριστική ζήτηση των ευρωπαϊκών τουρι

στών (σαν αντιπροσωπευτική του συνόλου των ξένων τουριστών) 

προσδιορίζεται από τις εξής μεταβλητές: 

- Το δείκτη κατά κεφαλή εισοδήματος στην Ε.Ε. με υστέρηση 

μιας χρονιάς με θετική και σημαντική συσχέτιση, πράγμα απόλυτα 

φυασιολογικό για μια συνάρτηση ζήτησης. 

- Τον λόγο της δαπάνης για κατανάλωση εγχώριων 

(Ευρωπαϊκών) αγαθών και υπηρεσιών προς το διαθέσιμο εισόδημα, 

με θετική και σημαντική σχέση. 

- Τον ρυθμό ανεργίας στις χώρες της Ε.Ε., με αρνητική σημα

ντική σχέση, γεγονός επίσης αναμενόμενο μια και αύξηση της α

νεργίας προκαλεί μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, οπότε και της 

ζήτησης προϊόντων "πολυτελείας" όπως θεωρείται ο τουρισμός. 

- Τον υστερημένο κατά μια χρονιά δείκτη σχετικών τιμών κατα

ναλωτή μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε., με αρνητική σημαντική σχέση, 

πράγμα επίσης απόλυτα φυσιολογικό το οποίο απλά σημαίνει ότι ό

σο ακριβότερη γίνεται η Ελλάδα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες 

για τον κοινοτικό τουρίστα, τόσο μειώνονται οι επίσημες διανυκτε

ρεύσεις του στην Ελλάδα. 

Το υπόδειγμα αυτό είναι σε τελική ανάλυση μια απλή συνάρτη

ση ζήτησης της μορφής: 

Qd=f(Yd,P) 
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όπου, Qd= ζητούμενη ποσότητα του τουριστικού προϊόντος 

στην περίπτωση μας, 

Yd= Διαθέσιμο εισόδημα και το σύνολο των παραγόντων που 

το επηρεάζουν, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επίσημη 

αγορά τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (τουλάχιστον όσον α

φορά την πλευρά της ζήτησης) λειτουργεί με τρόπο απόλυτα σύμφω

νο με την οικονομική θεωρία. 

Το δεύτερο υπόδειγμα, όου εξαρημένη μεταβλητή τήταν οι α

νεπίσημες διανυκτερεύσεις ευρωπαίων, άρα η ζήτηση για το 

"μαύρο" προϊόν του τουριστικού τομέα, όμως αποκάλυψε τις εξής 

ιδιαιτερότητες: 

- Οι ανεπίσημες διανυκτεύσεις ευρωπαίων τουριστών συνδέο

νται με αρνητική σχέση, αντίθετα με το προηγούμενο υπόδειγμα, με 

το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

- Ο λόγος δαπάνης για κατανάλωση εγχώριων (Ευρωπαϊκών) 

προϊόντων και υπηρεσιών προς το διαθέσιμο εισόδημα συνδέεται 

θετικά με τις ανεπίσημες διανυκτερεύσεις. 

- Ο δείκτης τιμών Ελλάδας -Ε.Ε συνδέεται θετικά με τις ανεπί

σημες διανυκτερεύσεις. 

Έχουμε δηλαδή μια αγορά η οποία λειτουργεί με μηχανισμούς 

αντίθετους από αυτούς που προβλέπει η οικονομική θεωρία, υπό την 

έννοια ότι αύξηση του εισοδήματος προκαλεί μείωση της ζητούμε

νης ποσότητας, χωρίς να μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο τουρι

σμός αυτός κάθε αυτός είναι κατώτερο αγαθό. Καθίσταται όμως τέ

τοιο από τη στιγμή που επέρχεται σύγκριση μεταξύ παραοικονομι-

κής και επίσημης δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η τουριστική παραοικονομική αγορά λειτουργεί με 

μηχανισμούς που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες λειτουργία: 

μιας φυσιολογικής αγοράς. 
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- Σημαντικό είναι επίσης το ότι ο βαθμός τουριστικής παραοι

κονομίας επιδρά θετικά στις ανεπίσημες διανυκτερεύσεις των ευρω

παίων τουριστών στην Ελλάδα. 

Τα σημεία αυτά είναι πιστεύω πολύ σημαντικά και θα ληφθούν 

σοβαρά υπ' όψην όταν σε επόμενη παράγραφο θα περάσουμε στην 

διατύπωση προτάσεων τουριστικής πολιτικής. 

Με βάση λοιπόν τα όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν, το βασικό ε

ρώτημα που τίθεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, είναι το τι 

θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα σε σχέση με το ζήτημα της ελ

ληνικής τουριστικής παραοικονομίας. Πριν επιχειρηθεί όμως η απά

ντηση αυτού του ερωτήματος, θα πρέπει να περιγραφεί το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο επί του παρόντος κινείται η ελληνική οικονμία κα

θώς και το τι θα πρέπει να αναμένεται στο άμεσο μέλλον. Έτσι η 

ανάλυση της παρούσας κατάστασης και των προοπτικών της ελλη-

ντικής οικονομίας στη βραχυχρόνια περίοδο θα αποτελέσει το αντι

κείμενο της επόμενης παραγράφου. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια επιλογή του τομέα στον οποίο 

εκ των πραγμάτων θα πρέπει να επικεντρωθούν οι αναπτυξιακές 

προσπάθειες της χώρας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί 

το κατά πόσο θα πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να εναποθέτει τις 

ελπίδες της για οικονομική ανάπτυξη στη μεταποίηση της ή αν θα 

χρειαστεί μια γενναία και ριζοσπαστικήαναθεώρηση των βασικών 

της επιλογών με στροφή προς τον τομέα των υπηρεσιών που επί του 

παρόντος τουλάχιστον φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότη

τες να "σύρει" τη χώρα προς την κατεύθυνση της πολυπόθητης οι

κονομικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τον τουρισμό. 

Άλλωστε, το γεγονός ότι ήδη διαφαίνεται καθαρά η είσοδος της πα

γκόσμιας οικονομίας στο λεγόμενο μεταβιομηχανικό στάδιο, όπου ο 

δευτερογεννής τομέας χάνει σταθερά έδαφος σε όρους συμμετοχής 
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στο σχηματισμό του ΑΕΠ και της απασχόλησης, με παράλληλη αύ

ξηση της σημασίας του τριτογενούς, σαφώς συνηγορεί προς μια τέ

τοια αλλαγή πλεύσης. 

Με δεδομένα όμως τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του ελληνι

κού τουρισμού, την ύπαρξη δηλαδή έντονης παραοικονομικής δρα

στηριότητας και την μέχρι τώρα σχετική ανυπαρξία κρατικής πολι

τικής, σε σχέση μ' αυτόν τον τομέα, προκύπτουν τα τελικά ερωτήμα

τα στα οποία η διατριβή αυτή φιλοδοξεί να απαντήσει. Το πρώτο εί

ναι το κατά πόσο η Ελλάδα θα πρέπει να υιοθετήσει στάση ανοχής 

απέναντι στην τουριστική παραοικονομία ή θα πρέπει να επιχειρη

θεί πάταξη ή (τουλάχιστον) περιορισμός της. το δεύτερο είναι γενι

κότερο και αναφέρεται στην τουριστική πολτική από την πλευρά του 

κράτους που θα διευκόλυνε την περαιτέρω τουριστική και μέσω αυ

τής τη συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
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Β. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΑ-

ΑΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθειά και 

παρατεταμένη ύφεση (η οποία διαρκεί με την παρεμβολή σύντομων 

αναλαμπών δεκαοκτώ περίπου ολόκληρα χρόνια). Τα βασικά αίτια 

αυτής της ύφεσης αναλύθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής. Το κύριο ερώτημα είναι το κ,ατά πόσο είναι δυνατή η έ

ξοδος από τη φάση αυτή. Το δυσάρεστο είναι ότι επί του παρόντος 

τουλάχιστον, η ανάκαμψη φαίνεται να είναι εξαιρετικά αβέβαιη αν 

όχι απίθανη. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει κανείς άσχετα με το 

αν προκρίνει λύσεις που σχετίζονται με την πλευρά της ζήτησης 

(Κευνσιανού τύπου πολιτικές δηλαδή) ή ακολουθήσει το ρεύμα των 

φιλελεύθερων προσεγγίσεων που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

πλευρά της προσφοράς. 

Η ενεργός ζήτηση, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να αυξηθεί 

κατά τρόπο που θα παρασύρει την οικονομία προς την ανάκαμψη. Η 

εγχώρια δαπάνη για κατανάλωση πρώτα απ' όλα είναι σε διαρκή φά

ση συρρίκνωσης λόγω των μέτρων λιτότητας που με εξαίρεση σύ

ντομα διαλλείμματα, οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν από το 

1986. Οι εξαγωγές μας πάλι δεν αποτελούν σοβαρή προπτική μια και 

το διαρθρωτικό πρόβλημα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ελ

ληνικών προϊόντων, επιδεινώνεται σταθερά με τη φιλελευθεροπποί-

ση του παγκόσμιου εμπορίου, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο με την 

πρόοδο της οικονομικής ενοποίησης. Καθώς το κράτος είναι αντιμέ

τωπο με τεράστια δημόσια ελλείμματα και υπόκειται σε δεσμεύσεις 

και υποχρεώσεις (π.χ. προς την Κοινότητα) ως προς τη μείωση τους, 

δεν θα πρέπει κανείς να περιμένει τις απαραίτητες δημόσιες επενδύ

σεις που θα μπορούσαν να αναθερμάνουν την οικονομία πόσο μάλλον 

που τα ελλείματα θεωρούνται βασικός παράγοντας αύξησης του 
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πληθωρισμού, η αντιμετώπιση του οποίου για μια ακόμα φορά έχει 

καταστεί εθνικό ιδεώδες, παρά την αποτυχία των σχετικών μέτρων 

και τα δεινά που προκάλεσε αυτή η επιλογή στο παρελθόν σε όρους 

ανάπτυξης. Τέλος οι ιδιωτικές επενδύσεις εξακολουθούν να αποτε

λούν ουτοπία για την ελληνική οικονομία παρά το ότι το κράτος 

σπεύδει να τις ενθαρρύνει με κάθε τρόπο πλην του πλέον απαραίτη

του που είναι η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και η σύνδεση 

της υπόθεσης των κερδών με τις επενδύσεις. Το τελευταίο αυτό ση

μείο έχει σχέση με την ιδιαιτερότητα αυτή της ελληνικής οικονομί

ας όπου μυστηριωδώς και παρά τα όσα προβλέπει η οικονομική θε

ωρία (ίσως γιατί δεν παίρνει υπ' όψη της την παραοικονομία), αύξη

ση των κερδών είναι δυνατή και χωρίς επενδύσεις. 

Σε ανάλογη θέση όμως βρίσκονται και οι υποστηρικτές των 

πολιτικών που βασίζονται στα οικονομικά της προσφοράς. Ούτε η 

σταθερή μείωση των πραγματικών μισθών τα τελευταία χρόνια, ούτε 

η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά ούτε και κανένα άλλο μέτρο 

από αυτά που για χρόνια αποτέλεσαν τις "ναυθαρχίδες" του νεοφι

λελευθερισμού σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία με σχετική 

επιτυχία, φαίνεται να έχουν το παραμικρό αποτέλεσμα στην περί

πτωση της Ελλάδας. Επιπλέον τα μέτρα λιτότητας που έχουν πυκνώ

σει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να αποτελούν τη "χαριστική βο

λή" για την ήδη ασθενική εσωτερική ζήτηση. 

Αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στη 

βραχυχρόνια περίοδο τώρα, είναι πιστεύω εξαιρετικά ενδεικτικό ότι 

σε χώρες - μέλη της ευρωπαϊκής Κοινότητας που βρίσκονται σε πο

λύ υψηλότερο από την Ελλάδα επίπεδο ανάπτυξης, όπως η Βρετανία, 

η Δανία και η Γαλλία, το άγχος και η απαισιοδοξία σχετικά με το 

μέλλον τους σε μια Ε.Ε. με μια πανίσχυρη ενωμένη πια Γερμανία και 

με τους στόχους που έθεσε η Συμφωνία του Μάαστριχτ να φαίνονται 
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πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν απ' όσο αρχικά ελπίστηκε, εκδη

λώνεται ανοικτά από την κοινή γνώμη σαν αντικοινοτική στάση. 

Στην Ελλάδα η συμφωνία του Μάαστριχτ έγινε δεκτή από την 

πλειοψηφία των κομμάτων και της κοινής γνώμης. Οι δυσκολίες που 

εμπεριέχει η επίτευξη των στόχων αυτής της συμφωνίας, μόλις τώρα 

αρχίζουν να συνειδητοποιούνται. 

Ή συμφωνία του Μάαστριχτ σχεδόν πανηγυρίστηκε στην Ελ

λάδα σαν μια αποφυγή του να δημιουργηθεί και επίσημα στην Κοι

νότητα μια δεύτερη ταχύτητα οικονομιών, στην οποία φυσικά η Ελ

λάδα θα ανήκε με βάση τις απελπιστικές οικονομικές της επιδόσεις. 

Η ενοποίηση όμως άνισων (οικονομικά) εταίρων οδηγεί εκ των 

πραγμάτων σε σχήματα δύο ή περισσότερων ταχυτήτων, άσχετα με 

τις κοινοτικές διακηρύξεις και αποφάσες. Τίθεται λοιπόν το μοιραίο 

ερώτημα: Θα μπορέσει η Ελλάδα κάτω από συγκεκριμένες έστω 

προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει μέχρι το 1999 τουςστόχους του 

Μάστριχτ ή είναι καταδικασμένη να καταλήξει ο "ουραγός" της 

Ε.Ε.;92 

Τις προϋποθέσεις αυτές και το ρόλο του τουριστικού τομέα σε 

σχετικά αισιόδοξα μελλοντικά σενάρια θα τα δούμε στις επόμενες 

παραγράφους. Στο σημείο αυτό αρκεί πιστεύω (και παρά τους κινδύ

νους που εμπεριέχει η απλούστευση), να διατυπώσω το ουσιαστικό 

κατά τη γνώμη μου πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικο

νομία: "Υπό το κράτος των συγκυριών και των εσφαλμένων επιλο

γών σε όρους οικονομικής πολιτικής, η Ελλάδα κατέληξε να είναι 

μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα ότι δεν παράγει σχεδόν τίποτα για 

το οποίο να υπάρχει σοβαρή εσωτερική ή εξωτερική ζήτηση". Λιτό 

φαίνεται να ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τα προϊόντα του πρωτογε

νούς και του δευτερογενούς τομέα και σε μικρότερο ευτυχώς βαθμό 

°: Χυτήρης Θ., Economics of the Common Market. Harvester, U.K. 1992. 
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για τον τριτογενή και ειδικότερα τον τουρισμό. Έχοντας λοιπόν κα

τά νου αυτά, μπορούμε να εξετάσουμε τώρα την επιλογή τομέων και 

κλάδων που θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάτω από κάποιες προϋ

ποθέσεις να αναστρέψουν την κατάσταση για την Ελλάδα και την 

οικονομία της. 
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Γ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Η 

ΚΑΑΔΟΥ 

Όπως διαφάνηκε και από την ανάλυση στο τρίτο κεφάλαιο της 

διατριβής, το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας στη 

μεταπολεμική περίοδο είναι η παταγώδης αποτυχία της εκβιομηχά

νισης παρά το ότι αποτέλεσε τη βασική προτεραιότητα από πλευράς 

οικονομικής πολιτικής. 

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ηελληνική μεταποίηση φαίνεται 

πιο ευάλωτη και αδύναμη στο να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του 

διεθνώς εντεινόμενου ανταγωνισμού παρά ποτέ. Η ελληνική βιομη

χανία δεν κατόρθωσε να αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό άξιους λό

γου κλάδους έντασης κεφαλαίου. Παράλληλα, οι παραδοσιακοί κλά

δοι έντασης εργασίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον τρομακτικό α

νταγωνισμό που δημιουργήθηκε από την εμφάνιση των Νεοεκβιομη-

χανιζόμενων χωρών στο παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο. 

Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες απόψεις 

σχετικά με το μέλλον της ελληνικής μεταποίησης, οι περισσότερες 

αναλύσεις τείνουν να συγκλίνουν στο ότι είναι πλέον εξαιρετικά δύ

σκολο γαι την Ελλάδα να αναπτύξει άξια λόγου βιομηχανία. Η πτω

τική τάση της ελληνικής βιομηχανίας, δεν φαίνεται αναστρέψιμη 

ούτε υπό το κράτος τονωτικών ενέσεων όπως η εξαγορά κάποιων 

ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων από ξένους οικόυς και η πα

ρατεταμένη "άνοιξη" του ελληνικού χρηματιστηρίου που χρονολο

γείται από το 1987. 

Σε τελική ανάλυση, αυτό που η παραπάνω εργασία αποδεικνύει, 

είναι απόλυτα λογικό με βάση τις σχετικές επιδόσεις των τομέων και 

κλάδων αυτών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Η αύξηση της σημασίας του τουρισμού που πεεριγράφηκ? στο 

δεύτερο κεφάλαιο αυτής της διατριβής, ήταν "ορατή δια γυμνοί ο
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φθαλμού" εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που όμως υποεκτιμήθηκε ή 

και παρεξηγήθηκε και από αυτούς που έγκαιρα διέγνωσαν την τάση 

αυτή, ήταν η πραγματική σημασία αυτής της εξέλιξης για το οικο

νομικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δεν ξεκαθαρίστηκε, 

τουλάχιστον επίσημα το κατά πόσο η πραγματικά σπούδαζα συμβολή 

του τουρισμού στο να αποφευχθούν πρώτον μια ακόμα βαθύτερη ύ

φεση και δεύτερον μια σειρά από άλλα προβλήματα όπως τεράστια 

ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, σε πραγματικό, κενό κρατικής 

οικονομικής πολιτικής, άξιζε μεγαλύτερης προσοχής. Ο ελληνικός 

τουρισμός απλά ξεπέρασε τις προσδοκίες που θα μπορούσε να έχει 

κανείς από έναν κλάδο που πρόσφερε τόσα πολλά, έχοντας πάρει 

τόσα λίγα από πλευράς οικονομικού σχεδιασμού και ουσιαστικής 

υποστήριξης από την πλευρά του κράτους. Και μόνο γι' αυτό το λόγο 

θα μπορούσε να στοχειοθετηθεί σχετικά εύκολα η αναγκαιότητα για 

αλλαγή πλεύσης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. 

Ο τουριστικός τομέας της Ελλάδας φαίνεται να έχει πολύ πε

ρισσότερα εχέγγυα για ικανοποιητική πορεία (μέσα σε μια ιδιαίτερα 

δυσάρεστη όπως τονίστηκε, οικονομική συγκυρία για τη χώρα αλλά 

και γενικότερα) και από τη γεωργία, αλλά και από την μεταποίηση. 

Ακόμα και στην παρούσα φάση της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης 

και παρά το ότι ο ανταγωνισμός από άλλες τουριστικές χώρες διαρ

κώς εντείνεται, ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει αξιοσημείωτες 

επιδόσεις και συμβάλλει στην εθνική οικονομία και σαν δημιουργός 

εισοδήματος και απασχόλησης, αλλά και σαν εξισσοροπητικός πα

ράγοντας, όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Βέβαια κλάδος αυτός 

είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε διαταραχές και από μη οικονομικούς 

παράγοντες. Γεγονός όμως παραμένει ότι ο κλάδος αυτός ήδη αντι

μετωπίζει μια ικανοποιητική ζήτηση για το προϊόν του από το εξω-
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τερικό και απευθύνεται εκ των πραγμάτων σε μια διευρυνόμενη αγο

ρά. 

Βέβαια, η κατ' αρχήν επιλογή ενός κλάδου σαν το βασικό ανα

πτυξιακό '"όχημα" οικονομικής προόδου, δεν αρκεί αν δεν συνδυα

στεί και με τα κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Στο ζήτημα 

αυτό θα επανέλθουμε στη μεθεπόμενη παράγραφο, αφού πρώτα ξε

καθαριστεί το πρωταρχικό γι' αυτή τη διατριβή ζήτημα της τουρι

στικής παραοικονομίας. 
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Α. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΕΥΛΟΓΊΑ Η ΚΑΤΑΡΑ; 

1. Εισαγωγή 

Στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, όταν στο προσκήνιο της 

οικονομικής θεωρίας αλλά και της οικονομικής πολιτικής δέσποζαν 

οι Κευνσιανού τύπου παρεμβατικές προσεγγίσεις για τα θέματα της 

οικονομίας, η παραοικονομική δραστηριότητα αντιμετωπίστηκε σαν 

"κακό προς εξορκισμό και σίγουρα προς εξαφάνιση". Ο βασικός λό

γος ήταν ότι ο παραοικονομικός τομέας, όντας αόρατος γι' αυτόν που 

σχεδιάζει και αποφασίζει για την οικονομική πολιτική που θα ακο

λουθηθεί, "αποκρύπτει" τις πραγματικές διαστάσεις των οικονομι

κών μεγεθών. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να δημιουργηθεί αναντι-

στοιχία ανάμεσα στην πραγματική απαραίτητη κρατική παρέμβαση 

και σ' αυτήν που τελικά εφαρμόζεται αν αγνοηθεί η παραοικονομία. 

Είναι για παράδειγμα πιθανό, με βάση το απλό Κευνσιανό μακροοι

κονομικό υπόδειγμα, να τεθεί σαν στόχος η επίτευξη ενός επιπέδου 

(επισήμου - εκτός παραοικονομίας) ΑΕΠ, που θα απορροφήσει την 

επίσημη (ορατή) ανεργία, χωρίς να προκαλέσει αύξηση των τιμών. 

Καθώς όμως η παραοικονομία, στην απλούστερη της μορφή προκα

λεί υποεκτίμηση του ΑΕΠ και υπερτίμηση της ανεργίας μια τέτοια 

αύξηση του ΑΕΠ μέσω (για παράδειγμα) αύξησης των κρατικών δα

πανών, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε πληθωρισμό. 

Επιπλέον, η εμπειρική παρατήρηση ότι η παραοικονομική δρα

στηριότητα τείνει να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις στις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες, ώθησε την οικονομική σκέψη στο να θεωρήσει 

την παραοικονομία σαν ένδειξη υπανάπτυξης που οι χώρες αυτές θα 

ξεπερνούσαν με την πρόοδο της διαδικασίας ανάπτυξης τους. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τα οικονομικά της οικο

νομικής προόδου, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1960, έδωσε τη χαρι

στική βολή σε οποιαδήποτε προσπάθεια σοβαρής θεωρητική; η 
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πρακτικής ενασχόλησης με το ζήτημα της παραοικονομίας. Ο βασι

κός λόγος ήταν ότι ο κλάδος αυτός της οικονομικής θεωρίας, όντας 

σε πολύ μεγάλο βαθμό προσανατολισμένος στη χρήση μαθηματικών 

και γενικά ποσοτικών μεθόδων, χρειάστηκε να βασιστεί σε μια σει

ρά Ad Hoc υποθέσεις και στη χρήση της στατιστικής ή (στην καλύ

τερη περίπτωση) συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης. Ακόμα και τα 

πιο δυναμικά υποδείγματα οικονομικής προόδου περιλάμβαναν μετα

βλητές οι οποίες μεταβάλλονταν στο χρόνο με θεωρητικά προβλέψι

μο τρόπο. 

Αυτού του είδους η θεώρηση, δεν άφηνε περιθώρια σοβαρού 

προβληματισμού πάνω στη μακροοικονομική διάσταση της παραοι

κονομίας. Οι (ελάχιστες) αναφορές στην παραοικονομία στα οικο

νομικά εγχειρίδια, αντιμετωπίζουν την παραοικονομία σαν διαταρα-

κτικό παράγοντα στη (σωστή) μέτρηση του εθνικού προϊόντος. 

Έτσι, αντιπαρέρχονται με θαυμαστή ταχύτητα το πρόβλημα υποθέ-

τωντας (σιωπηρά) ότι το μέγεθος της παραοικονομικής δραστηριό

τητας παραμένει σταθερό σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα, δεν πρέπει 

και να προβληματίζει ιδιαίτερα όταν το κύριο ενδιαφέρον βρίσκεται 

στους ρυθμούς αύξησης των βασικών μακροοικονομικών μεταβλη

τών. 

Με την επικράτηση των οικονομικών θεωριών που υποστήριζαν 

τη μη παρέμβαση στην οικονομία, το θέμα πήρε άλλες διαστάσεις. Η 

ενδάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σαν βασική προτεραιότη

τα, έδωσε στην παραοικονομία το ζωτικό χώρο που χρειαζόταν για 

να αναπτυχθεί, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι ανα

σταλτικοί μηχανισμοί ήταν ανέκαθεν ατροφικοί. Βοηθούσης και της 

οικονομικής ύφεσης, αυτό οδήγησε στην κατάρευση των δύο βασι

κών "μύθων" που περιέβαλαν την παραοικονομία. Οτι δηλαδή είναι 

διαχρονικά σταθερή σαν ποσοστό του ΑΕΠ και ότι συναντάται κυ-
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ρίως ( ή αποκλειστικά) σε υπανάπτυκτες χώρες. Οι περιπτώσεις της 

Ιταλίας και της Ελλάδας αποτελούν πλέον κλασσικά παραδείγματα. 

Ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας σχετικά με την παραοικο

νομία κάνει την εμφάνιση του μετά το το 1981. Με βάση τα αποτε

λέσματα της παραοικονομίας που η βιβλιογραφία αυτή έχει επιση

μάνει, θα επιχειρήσω στη συνέχεια μια αποτίμηση των συνεπειών 

για την Ελλάδα και τον τουριστικό της τομέα ειδικότερα. 
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2. Οι συνέπειες της παραοικονομικής δραστηριότητας στον ελληνικό 

τουρισμό. 

Ακολουθώντας την ταξινόμηση της καθηγήτριας Μ. Νεγρεπό-

ντη Δελιβάνη9 3 μπορούμε να διακρίνουμε τις συνεπείς στης παραοι-

κονομικής δραστηριότητας στον ελληνικό τουρισμό σε μακρό και 

μικροοικονομικές. 

α. Μακροοικονομικές 

Η παραοικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό τουρισμό 

συνδέεται με μια σειρά από θετικές και αρνητικές πιθανές συνέπειες. 

Θα αρχίσουμε με τις θετικές. 

1. Οι θετικές μακροοικονομικές συνέπειες της τουριστικής πα-

ραοικονομικής δραστηριότητας 

- Η παραοικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό τουρισμό 

μπορεί να είναι παράγοντας αύξησης βασικών μακροοικονομικών 

μεγεθών όπως το ΑΕΠ, η παραγωγικότητα, η απασχόληση και άλλα. 

Αν ξεφύγουμε από τη δογματική αντιμετώπιση της παραοικονομίας 

σαν διαταρακτικό παράγοντα για τους εθνικούς λογαριασμούς και 

την κρατική παρέμβαση που αναλύθηκε στο προηγούμενο εδάφιο, θα 

διαπιστώσουμε ότι τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι η βελτίωση 

της πραγματικότητας όσον αφορά τους μακροικονομικούς δείκταες 

και όχι η αριθμητική ή λογιστική εξέλιξη τους. Με άλλα λόγια, αν η 

παραοικονομία οδηγεί σε αύξηση της ευημερίας, τότε η μη αντιπρο-

σωπευτικότητα των στατιστικών έιναι ένα σχετικά μικρό τίμημα. Το 

μέγεθος του παραοικονομικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι τέτοιο 

που θα δικαιολογούσε την επίκληση αυτού του επιχειρήματος. 

Πράγματι, ο παραοικονομικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί παρά-

0 3 Η ανάλυση θα ακολουθήσει την ομαδοποίηση των συνεπειών της παραοικονομίας πον 
έχειυιοθετήσει η καθηγήτρια Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη (1991, σελ. 120-144) 
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γοντας αύξησης της ευημερίας με μια σειρά επιφυλάξεις όμως που θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. 

- Η τουριστική παραοικονομική δραστηριότητα μπορεί να έχει 

θετικές επιδράσεις στην (πραγματική και όχι φυσικά στην εμφανιζό

μενη στις επίσημες στατιστικές) προσωπική κατανομή του εισοδή

ματος. Ειδικά όταν η δραστηριότητα αυτή συμπληρώνει ή αντικαθι

στά ( όπως είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο) την αγροτική παραγωγή στην 

ελληνική περιφέρεια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αποτελεί παρά

γοντα ενίσχυσης χαμηλών εισοδημάτων, οπότε και θετικό παράγο

ντα για τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος. Το κατά πόσον 

αυτό αληθεύει βέβαια εξαρτάται από το κατά πόσο η δραστηριότητα 

αυτή αφορά χαμηλών εισοδημάτων κατοίκους των περιοχών αυτών ή 

"επενδυτές" από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας που προσελκύ

ονται από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

- Στο βαθμό που η τουριστική δραστηριότητα αφορά τις λιγότε

ρο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας ( όπως συμβαίνει στην Ελ

λάδα) είναι πιθανό να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομική απο

κέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά όταν δεν υπάρχει 

σοβαρή εναλλακτική πρόταση από την πλευρά της επίσημης περι

φερειακής πολιτικής. 

- Η τουριστική παραοικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ( 

όπως άλλωστε και η επίσημη μη παραοικονομική βέβαια) είναι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό βιομηχανία εξαγωγικού προσανατολισμού. Έτσι 

αποτελεί μια σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος σε μια χώρα που 

έχει απόλυτη ανάγκη από την ανακούφιση των άδηλων πόρων λόγω 

του διαρθρωτικού χαρακτήρα του ελλείμματος του εμπορικού της 

ισοζυγίου. 

- Η παραοικονομική δραστηριότητα, εξασφαλίζει "άσυλο" φο

ρολογίας και άλλων επιβαρύνσεων στους παραοικονομούντες. Επι-
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πλέον λειτουργεί και σαν ομπρέλλα όσον αφορά τις δυσκολίες που 

θα δημιουργούσε η κρατική παρέμβαση. Στο βαθμό που αυτά συμβά

λουν στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και της οικο

νομικής ευημερίας, μπορούν να προσμετρηθούν στα θετικά μακροοι

κονομικά αποτελέσματα της τουριστικής παραοικονομικής δραστη

ριότητας. 

2. Οι αρνητικές μακροοικονομικές συνέπειες της τουριστικής 

παραοικονομικής δραστηριότητας 

- Η βασικότερη αρνητική μακροοικονομική συνέπεια της του

ριστική παραοικονομίας είναι η αδυναμία εφαρμογής τουριστικής 

πολιτικής. Πράγματι, το έργο αυτού που θα κληθεί να σχεδιάσει και 

να εφαρμόσει πολιτική σε ένα τομέα που οι διαστάσεις και οι μηχα

νισμοί λειτουργίας του καλύπτονται ουσιαστικά από το "πέπλο' της 

παραοικονομίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το ότι τα επίσημαα 

στατιστικά στοιχεία για τον. τομέα καταλήγουν να σημαίνουν ουσια

στικά τίποτα, έιναι όσο και αν φαίνεται περίεργο, το μικρότερο πρό

βλημα. Η οικονομική πολιτική υπ' αυτές τις συνθήκες βαδίζει στο 

σκοτάδι. Έτσι είναι πολύ πιθανόν να επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα 

αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει. Για παράδειγμα, η κοινωνική 

πολιτική μέσω επιδομάτων κ.λ.π., υπό συνθήκες έντονης παραοικο-

νομικής δραστηριότητας, είναι πιθανόν να αποπροσανατολιστεί και 

να καταλήξει σε σπατάλη πόρων αν για παράδειγμα ενισχύει άτομα 

που εμφανίζονται σαν άνεργοι και οικονομικά αναξιοπαθούντες ενώ 

απλά παραοικονομούν. 

- Η παραπάνω επίπτωση μπορεί να εξειδικευτεί και σαν παντε

λής αδυναμία παρακολούθησης του τρόπου κατανομής του εισοδή

ματος και κυρίως άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής. 

- Τέλος, αν και η έννοια της παραοικονομίας είναι ευρύτερη α

πό αυτήν της φοροδιαφυγής ( και το αναφέρω αυτό γιατί στην Ηλ/.u-
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δα ειδικά, υπάρχει κάποια σύγχιση με αποτέλεσμα να ταυτίζονται οι 

δύο αυτές έννοιες) , αποτελεί ένα πολύ βασικό ζήτημα. Η φοροδια

φυγή η οποία φουντώνει υπό συνθήκες έντονης παραοικονομικής 

δραστηριότητας μια και αποτελεί το βασικό κίνητρο για την κατα

φυγή σε αυτήν συνδέεται με σοβαρά προβλήματα όπως η φορολογι

κή ανισότητα και αδικία, η υστέρηση εσόδων για το κράτος, η δη

μιουργία δημοσίων ελλειμμάτων και άλλα. 

β. Μικροοικονομικές 

Οι μικροοικονομικές συνέπειες της παραοικονομικής δραστη

ριότητας στον ελληνικό τουρισμό αναφέρονται στο επίπεδο της με

μονωμένης τουριστικής επιχειρηματικής μονάδας αλλά και του κλά

δου γενικότερα. Θα εξεταστούν κατά ανάλογο τρόπο με τις μακροοι

κονομικές συνέπειες, αρχικά οι θετικές και στη συνέχεια οι αρνητι

κές. 

1. Οι θετικές μικροοικονομικές συνέπειες της τουριστικής πα-

ραοικονομικής δραστηριότητας 

- Η προσφυγή στην παραοικονομική δραστηριότητα είναι δυνα

τόν να επιτρέψει μείωση του κόστους παραγωγής για λόγους που 

συνδέονται με την αποφυγή επιβαρύνσεων απόπως οι φόροι, οι ερ

γοδοτικές εισφορές κ.λ.π. Στο βαθμό που η μείωση αυτού του κό

στους δεν συνεπάγεται KUI επιδείνωση της ποιότητας της προσφε

ρόμενης υπηρεσίας, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ceteris paribus 

αύξηση των κερδών. 

- Η επιλογή της λειτουργίας μιας επιχείρησης "υπό το καθε

στώς και τους νόμους της παραοικονομίας" μπορεί να της προσδώσει 

ευελιξία και ικανότητα άμεσης προσαρμογής στις τρέχουσες μετα

βαλλόμενες συνθήκες σε μια σειρά από ζητήματα. Έτσι είναι ευκο-
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λότερο για μια τέτοια επιχείρηση να επιλέξει το ωράριο λειτουργίας 

και διάφορες άλλες διευθετήσεις με τρόπο διαφορετικό από αυτόν 

που επιβάλλεται στις "ορατές επιχειρήσεις". 

2. Οι αρνητικές μικροοικονομικές συνέπειες της παραοικονομι-

κής τουριστικής δραστηριότητας 

- Οι μονάδες που επιλέγουν να λειτουργήσουν υπό το παραοι-

κονομικό καθεστώς είναι πιθανόν να παρουσιάσουν χαμηλή παρα

γωγικότητα κατ' απασχολούμενο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 

οτ κόστος εργασίας γι' αυτές είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο μη 

- παραοικονομικών γαι τους λόγους που εξηγήθηκαν. Γεγονός πά

ντως παραμένει ότι υπό τις συνθήκες αυτές η παραοικονομία οδηγεί 

σε μη άριστη κατανομή και αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων. 

- Οι διαφορές στο κόστος παραγωγής ανάμεσα σε μια παραοι-

κονομική και σε μια μη-παραοικονομική επιχείρηση που οφείλονται 

σε λόγους που αναφέρθηκαν, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συνθή

κες άνισου ανταγωνισμού για τις μη-παραοικονομικές μονάδες. 

- Για μια σειρά από λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη ε

λέγχου αλλά και την ελλειπή πληροφόρηση των καταναλωτών του 

τουριστικού προϊόντος (ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αλλοδαποί) ο πα-

ραοικονομικός τουριστικός τομέας τείνει να προσφέρει προϊόντα 

υποβαθμισμένα σε ποιότητα. Αυτό είναι πιθανά η επαχθέστερη αρ

νητική επίπτωση της παραοικονομίας στον τουρισμό, ιδιαίτερα κάτω 

από τις συνθήκες του έντονου και αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνι

σμού. Η αναζήτηση του εύκολου και γρήγορου κέρδους που η πα

ραοικονομία μπορεί ευκολότερα να εξασφαλίσει, μπορεί να αποβεί 

καταστρεπτική για την επιχείρηση, τον κλάδο, αλλά και την εθνική 

οικονομία γενικότερα όταν βασιστεί στην υποβάθμιση τηςο ποιότη

τας της προσφερόμενης υπηρεσίας. Αυτό βέβαια ισχύει σε μεγαλι-
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τερο βαθμό στην περίπτωση του υψηλής ποιότητας τουρισμού, στον 

οποίο όπως αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο απεγνωσμένα προ

σπαθεί να στραφεί και η Ελλάδα. 

- Τέλος για λόγους εμφανείς πιστεύω, η παραοικονομική επι

χείρηση έχει αυξημένες δυσκολίες αναφορικά με την πρόσβαση της 

σε πιστώσεις και πηγές χρηματοδότησης. 
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3. Συμπέρασμα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε θα μπορούσαν να εξαχθούν 

πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι α

κριβώς επειδή η παραοικονομική τουριστική δραστηριότητα πα

ρουσιάζει θετικές αλλά και αρνητικές μακρό και μικροοικονομικές 

συνεπείς, η προσέγγιση και η αντιμετώπιση της απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή. Είναι πολύ βασικό να απεμπλακεί η πορσέγγιση του ζητή

ματος από δογματικές σκέψεις και επιλογές. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας καθαρά ορατός τουριστικός το

μέας χωρίς καθόλου παραοικονομία, με τη δυναμικότητα και τις επι

δόσεις που έχει ο συνολικός (παραοικονομικός και μη) τουριστικός 

τομέας στην Ελλάδα θα ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσε να ευχηθεί 

κανείς. Τα δεδομένα όμως είναι διαφορετικά. Η τουριστική παραοι

κονομία είναι ένα γεγονός και όχι μόνο για την Ελλάδα. Ακόμα και 

αν προκριθεί η συμπίεση και εξάλειξη της, είναι πολύ αβέβαιο το αν 

θα καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο με βάση τις απογοητευτικές μέχρι 

τώρα επιδόσεις της ελληνικής κρατικής μηχανής σ' αυτό τον τομέα. 

Επιπλέον, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο 

κάτι τέτοιο με βάση τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τη λει

τουργία του τουρισμού σαν βασική εξαγωγική βιομγχανία της χώ

ρας. Με βάση την υπόθεση δηλαδή ότι μια πολιτική μετωπικής σύ

γκρουσης με την τουριστική παραοικονομία, είναι πιθανό να μειώσει 

έστω και βραχυπρόθεσμα, την τουριστική δραστηριότητα και απα

σχόληση, είναι πολύ αμφισβητήσιμο το κατά πόσο πρέπει η πάταξη 

της τουριστικής παραοικονομίας να προταχθεί σαν προτεραιότητα. 

Τίθεται λοιπόν έυλογα το ερώτημα: "Από τη μια έχουμε την πα

ρούσα κατάσταση με έναν τουριστικό τομέα όπου ναι μεν δεσπόζει η 

παραοικονομία, αλλά είναι ο μοναδικός που κινείται αυτή τη στιγμή 

στη χώρα. Από την άλλη, είναι πιθανό να αυξήσουμε την εθνική ω-
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φέλεια που προσφέρει ο τουρισμός αν υποκατασταθεί η παραοικο-

νομική από μη- παραοικονομική δραστηριότητα. Πως λοιπόν μπο

ρούμε να επιτύχουμε μια τέτοια μετάβαση χωρίς κλυδωνισμούς που 

στην παρούσα φάση θα μπορούσαν και να αποβούν μοιραίοι για την 

εθνική οικονομία;" 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό σχετίζεται με μια σειρά μέτρων 

οικονομικής πολιτικής που θα συζητηθούν στην επόμενη παράγρα

φο. 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι προτάσεις πολιτικής που θα παρατεθούν στα πλαίσια αυτής 

της παραγράφου αναφέρονται κύρια στο ζήτημα της παραοικονομίας 

στον τουρισμό, μια και προτάσεις πολιτικής για τον τουριστικό το

μέα γενικά παρατέθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής. 

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των βασικών μελλοντι

κών κατευθύνσεων του ελληνικού τουρισμού στο δεύτερο κεφάλαιο 

αυτής της διατριβής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με βάση τη μέ

χρι τώρα εμπειρία και τα διεθνή τουριστικά δεδομένα, ο ελληνικός 

τουρισμός θα πρέπει να στραφεί στην προσέλκυση τουριστών υψη

λού εισοδήματος . Παρά το ότι η στροφή αυτή θεωρείται κατά κοινή 

ομολογία απαραίτητη, ο ελληνικός τουρισμός όπως είδαμε, εξακο

λουθεί σε μεγάλο βαθμό να απευθύνεται σε τουρίστες χαμηλού εισο

δήματος. Η ανάλυση τόσο του δεύτερου κεφαλαίου όσο και της οι

κονομετρικής διερεύνησης στο τέταρτο κεφάλαιο, αποκάλυψε ότι 

αυτή η "εμμονή" του ελληνικού τουρισμού προς δραστηριότητες και 

προσφερόμενες υπηρεσίες που απευθύνονται σε πελάτες σχετικά 

χαμηλού εισοδήματος, συνδέεται άμμεσα με την ύπαρξη υψηλού 

βαθμού παραοικονομίας στον τομέα αυτό. Όπως επισημάνθηκε σε 

διάφορα σημεία της ανάλυσης, ο παραοικονομικός τομέας σε μια οι-
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κονομία λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, μηχανισμούς και κα

τευθυντήριες γραμμές, που μπορεί όπως κατέδειξε η ανάλυση να εί

ναι διαφορετικοί ή ακόμη και να αντιστρατεύονται αυτούς του επί

σημου (μη παραοικονομικού) τομέα της οικονομίας. 

Οδηγούμαστε λοιπόν, σε ένα αρχικό, πολύ σημαντικό κατά τη 

γνώμη μου συμπέρασμα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα αποτελέσει 

και το πλαίσιο για τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής σε σχέση με 

τον ελληνικό τουρισμό: " Ο τουρισμός που απευθύνεται στα χαμηλά 

εισοδήματα και η τουριστική παραοικονομία στην Ελλάδα, συνδέο

νται αλληλένδετα με μια πολύ στενή σχέση, η οποία φαίνεται πολύ 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο να διαρραγεί". 

Ά ρ α η αναγκαιότητα στροφής του ελληνικού τουρισμού σε 

τουρισμό υψηλής στάθμης, προϋποθέτει πιθανά την επέκταση και 

την αναβάθμιση του μη παραοικονομικού τουριστικού τομέα, σε βά

ρος τόυ παραοικονομικού. Το .συμπέρασμα αυτό συμπληρώνει κατά 

κάποιο τρόπο την ανάλυση της προηγούμενης παραγράφου αναφορι

κά με το δίλλημα του κατά πόσο πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν πρό

βλημα ο παραοικονομικός τουρισμός ή όχι. Παραμένει όμως το βα

σικό ζητούμενο του τεράστιας σημασίας κενού, σε όρους οικονομι

κής δραστηριότητας, απασχόλησης και συναλλάγματος που μπορεί 

να δημιουργήσει μια απότομη και βίαιη συρρίκνωση της παραοικο-

νομικής δραστηριότητας προτού να έχει εξασφαλιστεί αυτή που θα 

την αντικαταστήσει. Ενδεικτικό του ότι το πρόβλημα αυτό αντιμε

τωπίζεται πολλές φορές στην Ελλάδα χωρίς την απαιτούμενη σοβα

ρότητα, είναι ότι όλη η φιλολογία για πάταξη της φοροδιαφυγής για 

παράδειγμα, δεν λαμβάνει υπ' όψη ότι μαζί με τη φοροδιαφυγή είναι 

πολύ πιθανόν να παταχθεί και η δραστηριότητα στην οποία αυτή α

ναφέρεται. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι προτάσεις που θα ακολου

θήσουν θα στοχεύουν στη βαθμιαία αλλά τελεσίδικη υποκατάσταση 

του παραοικονομικού τουρισμού που απευθύνεται σε τουρισμό χαμη

λής στάθμης, με μη παραοικονομικό τουρισμό που θα είναι σε θέση 

να προσελκύει τουρισμό υψηλού εισοδήματος. Η λεπτή ισορροπία 

που αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά της πρότασης αυτής, είναι η 

στροφή παραοικονομούντων ατόμων ή τουριστικών μονάδων προς 

την επίσημη-ορατή τουριστική δραστηριότητα και όχι η εξαφάνιση 

τους εν αναμονή διαδοχικών σχημάτων που θα διαθέτουν αυτές τις 

προδιαγραφές αλλά πιθανά να μην υλοποιηθούν ποτέ. 

Βασικό στοιχείο για μια τουριστική στρατηγική, με βάση τα δε

δομένα τα οποία δημιουργεί ο διεθνής ανταγωνισμός στον τουριστι

κό τομέα αλλά και η διαρκής επέκταση της χρήσης της υψηλής τε

χνολογίας, είναι η ένταξη της Ελλάδας στις λειτουργίες και τις ε

φαρμογές αυτών των Ευρωδικτύων. Δηλαδή, όπως αναφέρεται στο 

δεύτερο κεφάλαιο, ηλεκτρονικών δικτύων παροχής πληροφοριών 

σχετικά με τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στα κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με τις αντίστοιχες τιμές τους, κατά κα

τηγορίες στα οποία θα έχουν άμεση πρόσβαση οι υποψήφιοι τουρί

στες. Χωρίς να υπάρχει κανένα ίχνος δογματικής αντίληψης σχετικά 

με την περιχαράκωση της λειτουργίας του κράτους ή του ιδιωτικού 

τομέα, το μικρό κατά τεκμήριο μέγεθος των τουριστικών μονάδων 

στην Ελλάδα, καθιστά σχεδόνα αναγκαία την ανάληψη μιας τέτοιας 

προσπάθειας από έναν κεντρικό - επιτελικό φορέα, ώστε να μεγι

στοποιηθεί το θετικό αποτέλεσμα αλλά και να ελαχιστοποιηθεί η 

σπατάλη πολύτιμων παραγωγικών πόρων. Η σαφής στροφή προ; αυ

τή την επιλογή, που όπως είναι εμφανές φορά εξ' ορισμού τις μονά

δες του ορατού, μη παραοικονομικού τομέα, θα αποτελέσει ένα σα

φές και ισχυρό κίνητρο για το βαθμιαίο και χωρίς κλυδωνισμοί. :τΓ
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ρασμα τουριστικών επιχειρήσεων από την ανεπίσημη στην επίσημη 

τουριστική δραστηριότητα. 

Από την πλευρά της προσφοράς τώρα, και καθώς η παροχή 

χρηματοδότησης και πιστώσεων αποτελεί όπως είναι φυσικό, παρά

γοντα τεράστιας σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού, θεωρώ 

ότι η παραπάνω στροφή θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό με τη δημιουργία μιας τουριστικής τράπεζας η οποία 

(κατά το πρότυπο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά χωρίς 

βέβαια τις ατέλειες της) θα αποτελέσει το βασικό ή και αποκλειστι

κό πιστωτικό τουριστικό ίδρυμα της χώρας. 

Μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών τουριστικής πολιτικής 

μπορεί σαφώς να προκύψει από μια προσεκτική ματιά στην οικονο

μετρική διερεύνηση του προηγούμενου κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, 

δύο από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η οικονομετρία είναι 

δυνατόν να επεκταθούν και σε προτάσεις οικονομικής πολιτικής: 

1. Τα μέτρα πολιτικής σχετικά με τον τουρισμό, θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών σχετικά 

υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, τουλάχιστον υψηλότερου από αυτό 

που παρατηρείται ολοένα περισσότερο κατά τα τελευταία χρόναι 

στην Ελλάδα, εφόσον το ζητούμενο είναι η τόνωση της επίσημης 

τουριστικής δραστηριότητας και η συρρίκνωση της παραοικονομι-

κής. Και αυτό, διότι όπως κατέδειξε η οικονομετρική διερεύνηση 

της επίσημης και ανεπίσημης τουριστικής ζήτησης μια αύξηση του 

κατά κεφαλή εισοδήματος στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. οδηγεί σε αύ

ξηση των επίσημων διανυκτερεύσεων στη χώρα μας και σε μείωση 

των παραοικονομικών. 

2. Η οικονομική πολιτική της χώρας μας θα πρέπει επίσης να 

επικεντρωθεί στον έλεγχο του πληθωρισμού και σε απόλυτους όρους 

αλλά και σε σχετικούς, συγκριτικά με τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. 
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Αυτό, διότι και πάλι όπως είδαμε μια αύξηση του επιπέδου τιμών της 

Ελλάδας και σε απόλυτους αλλά και σε σχετικούς όρους, οδηγεί σε 

αύξηση των παραοικονομικών και σε μείωση των επίσημων διανυ

κτερεύσεων. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να προταθούν και μια σειρά πρόσθε

των μέτρων, με βάση τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού τουρισμού 

όπως αυτές αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης δια

τριβής. 

Συγκεκριμένα: 

3. Θα προτείναμε τον διαχωρισμό της χώρας σε περιοχές 

"πρωταρχικής" και "δευτερεύουσας" τουριστικής σημασίας. Βασικά 

κριτήρια για τον διαχωρισμό αυτόν θα έπρεπε να αποτελούν το ανα

πτυξιακό επίπεδο της κάθε περιοχής, ο βαθμός συγκέντρωσης, οι 

διαθέσιμοι πόροι (φυσικοί και ανθρώπινοι), η υπάρχουσα υποδομή, η 

ύπαρξη ή οχι εναλλακτικών κατευθύνσεων οικονομικής ανάπτυξης 

κλπ. Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, θα πρέπει να προγραμμα-

ζεται η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών σε κάθε περιοχή όπως και 

η κλίμακα νέων τουριστικών επενδύσεων. Για παράδειγμα, θα ήταν 

λάθος να επιτραπεί η δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών συγκρο

τημάτων σε περιοχές (π.χ. παραδοσιακές) οι οποίες είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά περιορισμένο μόνο αριθμό επισκε

πτών. 

4. Και πάλι με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό θα έπρεπε να γί

νει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

κάθε περιοχής ώστε να προσδιοριστεί το είδος της τουριστικής ανά

πτυξης που θα της ταίριαζε καλύτερα. Για παράδειγμα άλλες περιο

χές της χώρας θα ήταν πιο κατάλληλες για την ανάπτυξη χειμερινού, 
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οικολογικού ή συνεδριακού τουρισμού, άλλες θα μπορούσαν ευκο

λότερα να προσελκύσουν τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος κλπ. 

5. Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας προκειμένου να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα του ο ελληνικός τουριστικός τομέας. Η εκπαί

δευση και επαγγελματική κατάρτιση των απασχολούμενων στον 

τουριστικό τομέα θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη δη

μιουργία ενός ανθρώπινου κεφαλαίου ευρωπαϊκών και διεθνών προ

διαγραφών όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό. 

6. Πρωταρχικής σημασίας είναι επίσης και η ανάπτυξη μιας έ

ξυπνης και σωστά προγραμματισμένης και οργανωμένης διαφημιστι

κής εκστρατείας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό μέρος της χώρας. 

Βασικό στοιχείο της διαφήμισης θα έπρεπε να αποτελεί η διαφορο

ποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από το αντίστοιχο 

προϊόν ανταγωνιστικών χωρών (π.χ. Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, 

Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας). Με την συμμετοχή της χώρας μας σε 

κάποιο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών αναφορικά με 

τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες (στο οποίο όπως προαναφέ

ραμε θα έχουν πρόσβαση μόνο οι επίσημες τουριστικές δραστηριό

τητες) θα διευκολυνθεί η επικοινωνία των τουριστικών επιχειρημα

τιών της χώρας μας με διαφορετικά τμήματα της διεθνούς τουριστι

κής αγοράς. Έτσι πέρα από την προώθηση τουριστικών περιοχών με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ( και όχι μόνο όσων διαθέτουν θάλασ

σα, αμμώδεις ακτές και ζεστό κλίμα), πράγμα που θα προωθήσει την 

ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, θα καταπολεμηθεί ουσιαστικά 

και η εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης. 
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7. Στα επιμέρους μέτρα της τουριστικής πολιτικής θα έπρεπε να 

συμπεριληφθεί ένα πολύ καλά σχεδιασμένο σύστημα κινήτρων που 

να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα σε επενδύσεις σύμφωνες με τα χα

ρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιοχής ενώ 

επενδύσεις που αντικρούουν τα παραπάνω θα έπρεπε να αποθαρρύ

νονται ή και να απαγορεύονται. 

149 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το θέμα της διατριβής αυτής και τα προς διερεύνηση ζητήματα 

που συνεπάγεται θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εξ' αρχής μια 

δύσκολη και ιδιαίτερα φιλόδοξη επιλογή. Ιδιαίτερα αν ληφθούν υπ' 

όψη η σχετική έλλειψη στοιχείων και το ότι η βιβλιογραφία σε 

τουριστικά θέματα είναι ιδιαίτερα πτωχή, θα μπορούσε κανείς να 

θεωρήσει το θέμα ως "απαγορευμένο" για έναν ερευνητή. 

Η σπουδαιότητα όμως του θέματος ήταν πιστεύω τέτοια ώστε 

παρά τα παραπάνω προβλήματα, η ανάλυση του να είναι επιβεβλη

μένη. Αυτό που βασικά επιχειρήθηκε ήταν ένας συγκερασμός ως 

προς την ανάλυση, δύο ζητημάτων αιχμής για την ελληνική οικονο

μία και συγκεκριμένα της παραοικονομίας και του τουρισμού. Πέρα 

από τη συστηματική καταγραφή του υπάρχοντος υλικού σε ένα δο

μημένο σύνολο που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες ανάλυσης του θέ

ματος, επιχειρήθηκε, όπου φυσικά αυτό ήταν δυνατόν, και η διερεύ

νηση ζητημάτων για πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω, στην ελληνική 

βιβλιογραφία. 

Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν αποτέλεσαν πιστεύω τη 

βάση για ένα προβληματισμό και για τη διατύπωση κατευθυντήριων 

γραμμών αλλά και μέτρων οικονομικής πολιτικής σε σχέση με τον 

τουριστικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. 

Θεωρώ βέβαιο ότι υπάρχουν αναρρίθμητα επιπλέον ζητήματα 

και ερωτήματα προς απάντηση και αντιμετώπιση. Η παρούσα διατρι

βή επιχείρησε να δώσει απάντηση σε κάποια από αυτά και να προά

γει εον προβληματισμό και την ανάλυση μέχρι του σημείου που α

ντικειμενικά ήταν δυνατόν με βάση το υπάρχον υλικό. Την περαιτέ

ρω ανάλυση και προβληματισμό πάνω στο θέμα παραπέμπω σε <ιλ-

λους ερευνητές ή και στον εαυτό μου στο μέλλον, μια και μια πρώτη 

προσπάθεια πάνω σε ένα θέμα, όπως θεωρώ την παρούσα διατριβή. 
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δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται από απόλυτη πληρότητα, ειδι

κά όταν αυτό είναι τόσο σημαντικό και πολύπλοκο όσο η τουριστική 

παραοικονομία της Ελλάδας. 
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