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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τουρισμός θεωρείται ως η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, το οποίο, ωστόσο, έχει 

υποβαθμιστεί ήδη πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια λόγω της 

κρίσης το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας έχει υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση καθώς τα 

διαχρονικά άλυτα προβλήματα έχουν προκαλέσει σταδιακά την απώλεια του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της χώρας μας σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Νέοι τουριστικοί 

προορισμοί σε χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπως η Τουρκία και η Τυνησία, 

έχουν ένα δυναμικό παρόν στον τομέα του τουρισμού και δημιουργούν νέες συνθήκες 

ανταγωνισμού. Το τουριστικό προϊόν που παρέχουν έχει καλύτερη και χαμηλότερη τιμή και 

η σχέση αξίας – τιμής είναι βελτιωμένη για το ξένο τουρίστα. Επιπλέον, η είσοδος της 

Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η διεξαγωγή συναλλαγών στην Ελλάδα σε ένα νόμισμα 

υπερτιμημένο σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα προκάλεσαν περαιτέρω αύξηση της τιμής 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποθαρρύνοντας τους ξένους τουρίστες και 

ενθαρρύνοντας τους ανταγωνιστές. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει τη σχέση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα για την 

περίοδο 2003:1-2011:4 με χρήση της μεθόδου συνολοκλήρωσης. Τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση επίδρασης ανάμεσα στις μεταβλητές ενώ τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και βραχυχρόνιες επιδράσεις από την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία προς το τουριστικό ισοζύγιο. 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: τουρισμός, υποτίμηση, συνάλλαγμα, νόμισμα, Ελλάδα, κρίση, ισοζύγιο 
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ABSTRACT 

Tourism is considered to be the "heavy industry" of Greece, which, however, has 

already downgraded before the outbreak of the economic crisis. In recent years, because of 

the crisis Greece's tourism product has undergone further deterioration as unresolved 

problems over time have gradually cause the loss of the comparative advantage of our 

country in relation to its competitors. New tourist destinations in the Southeast Mediterranean 

countries such as Turkey and Tunisia, have a strong presence in tourism and create new 

competitive conditions. Their tourist product is offered at better and lower price and the value 

for money is better for the foreign tourist. In addition, Greece's entry to the Euro zone along 

with conducting transactions in Greece in an overvalued currency relative to other currencies 

caused further increase in price for the Greek tourism product in Greece discouraging foreign 

tourists and encouraging its competitors. This paper explores the relationship between the 

exchange rate and the tourism services in Greece for the period 2003:1-2011:4 using 

cointegration analysis. The results confirm that the existence of a long term relationship 

between the variables as well as short-term effects running from the real exchange rate to the 

tourist balance. 

 

Keywords: tourism, devaluation, currency, currency, Greece, judgment, balance 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Αιτιολόγηση ερευνητικού θέματος 

Ο τουρισμός και το εμπόριο αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες κάθε οικονομίας 

που επηρεάζονται σημαντικά από το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παρόλο 

που η δημιουργία συναλλάγματος και  η επίδραση αυτού στις εμπορικές συναλλαγές 

έχει ήδη μελετηθεί εκτενώς, δε συμβαίνει το ίδιο για την μελέτη της επίδρασης αυτού 

στο τουριστικό προϊόν. Στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένο ότι ο τομέας του τουρισμού 

είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της Ελλάδας και ότι η 

χώρα αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τουριστικά προϊόντα εκτός ζώνης του 

ευρώ, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την επίδραση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας στο τουριστικό ισοζύγιο αυτής.  

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, η ελληνική οικονομία 

έχει πληγεί σημαντικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας της, γεγονός που 

δημιούργησε αυξημένο ενδιαφέρον στους ερευνητές. Μεταξύ των πληγέντων τομέων 

και ο τουρισμός, ο οποίος, όμως, αναφέρεται ως κινητήριος δύναμη για να επανέλθει 

η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που απολαμβάνει το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι η γεωγραφική θέση της χώρας που προσδιορίζει και 

την τουριστική ζήτηση αυτού. Συνεπώς, η σημασία του τουρισμού για την Ελλάδα 

συνδέθηκε με τις προσδοκίες και τις ανάγκες της χώρας για συνάλλαγμα ώστε να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών (Dritsakis και Athanasiadis 

(2000)) καθώς και του προβλήματος ανεργίας με δεδομένο ότι δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας (Lin (1997)). 

1.2 Σκοπός έρευνας 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται με σκοπό να μελετηθεί η σχέση 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και του ισοζυγίου τουριστικών υπηρεσιών, που αποτελεί 

ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της οικονομικής βιβλιογραφίας. Για το σκοπό 

αυτό μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο, και 

χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές οικονομικές μεταβλητές για την Ελλάδα προς 

διερεύνηση της σχέσης αυτής. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε ένα εμπειρικό μοντέλο 
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ώστε να διερευνηθούν αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας (με χρήση της 

μεθόδου συνολοκλήρωσης) ανάμεσα στις τουριστικές υπηρεσίες και τη 

συναλλαγματική ισοτιμία. 

 

1.3 Διάρθρωση έρευνας 

Η εργασία αποτελείται δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Η δομή της 

είναι η ακόλουθη: 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με 

την επιλογή του θέματος, το σκοπό της και τη δομή που ακολουθείται.  

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την έννοια του τουρισμού, τις μορφές του ενώ 

περιγράφεται συνοπτικά η τουριστική βιομηχανία και ο παγκόσμιος τουρισμός. 

Το τρίτο κεφάλαιο κάνει αναφορά στον ελληνικό τουρισμό, στην επίδραση του 

τουρισμού στην ελληνική οικονομία και στη δημιουργία συναλλάγματος ενώ 

περιλαμβάνει και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στο προς διερεύνηση θέμα. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξειδίκευση του υποδείγματος. 

Παρουσιάζονται τα δεδομένα, το μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η 

εργασία. Περιλαμβάνονται, επιπλέον, όλα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

μεθοδολογικού πλαισίου που περιγράφηκε στο ίδιο κεφάλαιο. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της ανάλυσης. 
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Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην έννοια του τουρισμού 

2.1 Ορισμοί τουρισμού 

Ο τουρισμός αποτελεί μία πολυσύνθετη οικονομική δραστηριότητα καθώς 

σχετίζεται με πολλούς κλάδους της οικονομίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

βασίζεται σε διάφορους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την εξέλιξη του τομέα και 

οφείλονται για την πολυδιάστασή του. Οι Hunziker Walter και KrapfKurt, στους 

οποίους παραπέμπουν οι Burkart και Medlik (1981), δημοσίευσαν το 1942 μία γενική 

θεωρεία για τον τουρισμό, όπου τον ορίζουν ως εξής: 

«Τουρισμός είναι το σύνολο των φαινομένων και των σχέσεων που προκύπτουν από το 

ταξίδι και τη διαμονή μη μόνιμων κατοίκων σε έναν προορισμό, εφόσον δεν οδηγούν σε 

μόνιμη διαμονή στον προορισμό και δε συνδέονται με κάποια κερδοσκοπική 

δραστηριότητα» (Burkart και Medlik, (1981)) 

Η Διεθνής Ένωση Επίσημων Τουριστικών Οργανισμών (IUOTO), που 

αργότερα μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΕ)1, ενέκρινε 

αυτόν τον ορισμό. Ωστόσο, εισηγήθηκε στο πλαίσιο αυτό τον επιπλέον διαχωρισμό 

του όρου ταξιδιώτης σε δύο κατηγορίες: τους τουρίστες, κατηγορία που περιλαμβάνει 

όλους τους επισκέπτες οι οποίοι κάνουν τουλάχιστον μια διανυκτέρευση στη χώρα ή 

στο μέρος που επισκέπτονται, και τους εκδρομείς ή ημερήσιους επισκέπτες. 

Οι ορισμοί του τουρισμού, σύμφωνα με τους Goeldner και Ritchie (2004), θα 

πρέπει να είναι συμβατοί με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα καθώς και τις 

κατηγοριοποιήσεις σε συνδεόμενους τομείς όπως η δημογραφία, οι μεταφορές, οι 

επιχειρήσεις, η μετανάστευση, το ισοζύγιο πληρωμών και οι εθνικοί λογαριασμοί. Με 

τον τρόπο αυτό, καθίστανται εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ τους. Βέβαια, η έννοια του 

τουρισμού παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες για τους μελετητές. Ο άυλος χαρακτήρας 

                                                
1World Trade Organization,  www.wto.org  
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της τουριστικής βιομηχανίας καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του αντίκτυπου της στην 

οικονομία, σε αντίθεση με άλλους κλάδους της οικονομίας.  

Τέλος, ο βασικός αναθεωρημένος ορισμός του τουρισμού σύμφωνα με τον 

ΠΟΕ (1994) είναι: 

«Ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και 

διαμένουν σε περιοχές εκτός του συνηθισμένου περιβάλλοντος τους, για χρονικό 

διάστημα μικρότερο του ενός συνεχόμενου έτους, για αναψυχή, επαγγελματικούς ή 

άλλους λόγους.» 

Αυτός ο γενικός ορισμός καθιστά δυνατό τον εντοπισμό της τουριστικής 

δραστηριότητας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η λέξη τουρισμός 

αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες των ταξιδιωτών και περιλαμβάνει τους 

τουρίστες (επισκέπτες που διανυκτερεύουν στον προορισμό τους), αλλά και τους 

εκδρομείς (επισκέπτες ημέρας). 

2.2 Η τουριστική βιομηχανία και ο παγκόσμιος τουρισμός 

Ο τουρισμός ως σύγχρονο φαινόμενο έχει πάρει μαζικό χαρακτήρα, κάτι που 

τον κάνει ουσιαστικά να ξεχωρίζει από τις παλαιότερες μορφές του. Παρά με τη 

διαφοροποίηση του χαρακτήρα του σε σχέση με το παρελθόν, ο τρόπος που 

εκδηλώνεται παραμένει αμετάβλητος και είναι αυτός της πρόσκαιρης μετακίνησης 

των ανθρώπων από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους σε κάποιο άλλο. 

Σύμφωνα με τους (Ηγουμενάκη Ν., Κραβαρίτης, Λύτρας Π., (1999)), η 

επιχείρηση της φιλοξενίας των τουριστών στις μέρες μας, είναι οργανωμένη σε 

βιομηχανική βάση και έχει όλα τα γνωρίσματα, της υπερεθνικής δραστηριότητας. Η 

δραστηριότητα αυτή έχει να επιδείξει συγκροτήματα διεθνών αλυσίδων, όπως για 

παράδειγμα τα ξενοδοχεία Hilton, Sheraton, Intercontinentalκαι άλλα. Τα τουριστικά 

προϊόντα συγκροτούν την μεγαλύτερη στον κόσμο βιομηχανία που αναπτύσσεται 

ταχύτερα δυναμικότερα από οποιαδήποτε άλλη: την τουριστική βιομηχανία. Το 

τουριστικό πακέτο, στην απλούστερη του μορφή, αποτελείται κατά βάση από τον 

τουριστικό προορισμό και συγκεκριμένα, από τα φυσικά και μη φυσικά θέλγητρα 

του, το μεταφορικό μέσο της τουριστικής μετακίνησης, την διαμονή σε κάποιο 
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τουριστικό κατάλυμα με πρόγευμα και τη μεταφορά από το σημείο άφιξης στον 

τουριστικό προορισμό (αεροδρόμιο, λιμάνι κλπ.) καθώς και στο τουριστικό κατάλυμα 

και αντίστροφα. Οι παραγωγοί των υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό πακέτο 

μπορούν να τις διαθέτουν στους ενδιαφερόμενους - πιθανούς τουρίστες είτε άμεσα 

είτε έμμεσα διαμέσου των ταξιδιωτικών πρακτόρων, των tour operators και των 

τουριστικών πρακτορείων. Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικοί ή αλλιώς τουριστικοί 

πράκτορες λειτουργούν σαν λιανέμποροι στο σύστημα διανομής τουριστικών 

προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζουν τουριστικά πακέτα ή μεμονωμένες 

τουριστικές υπηρεσίες κατόπιν παραγγελίας των πελατών τους και, στη συνέχεια, τα 

θέτουν στη διάθεση τους για να ικανοποιήσουν, κάνοντας χρήση τους, τις τουριστικές 

τους ανάγκες και επιθυμίες. Η διαμεσολάβηση τους κοστολογείται με μια 

συμφωνημένη προμήθεια για κάθε πώληση τουριστικού πακέτου ή μεμονωμένης 

τουριστικής υπηρεσίας μετά από διαπραγμάτευση με τον εκάστοτε πελάτη. Από την 

άλλη μεριά, οι tour operators αγοράζουν μια σειρά ποικίλων τουριστικών υπηρεσιών 

συνήθως σε μεγάλες ποσότητες, όπως για παράδειγμα θέσεις σε αεροπλάνα, δωμάτια 

σε ξενοδοχεία, μεταφορά σε τουριστικούς προορισμούς και άλλα. Σε αυτά 

προσθέτουν τα θέλγητρα ενός τουριστικού προορισμού, δημιουργούν τουριστικά 

πακέτα και πωλούν είτε μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων είτε απευθείας στους 

πιθανούς χρήστες, δηλαδή στους πιθανούς τουρίστες. Οι tour operators θεωρούνται 

χονδρέμποροι μίας σειράς ποικίλων τουριστικών υπηρεσιών διότι αγοράζουν 

τουριστικές υπηρεσίες σε μεγάλες ποσότητες από τους παραγωγούς τους, τις οποίες 

χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν τα δικά τους τουριστικά προϊόντα, δηλαδή 

μοναδικά τουριστικά πακέτα. Αυτά τα πακέτα διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα στην 

πελατεία τους αντί κάποιου επιθυμητού κέρδους (Ηγουμενάκη Ν., Κραβαρίτης, 

Λύτρας Π., (1999)). 

Με δεδομένο το παραπάνω σύστημα παραγωγής και διανομής τουριστικών 

προϊόντων, υπάρχει επιπλέον ένα σύνολο υπηρεσιών που το υποστηρίζει ώστε να 

λειτουργεί αρμονικά. Οι υπηρεσίες αυτές κατανέμονται σε οργανισμούς δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα. Οι οργανισμοί δημοσίου τομέα είναι αυτοί που ελέγχονται άμεσα 

και διοικούνται από κεντρικές και τοπικές πολιτικές εξουσίες και περιλαμβάνουν 

οργανισμούς και υπηρεσίες σε εθνικό, υπερεθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

όπως υπηρεσίες έκδοσης και θεώρησης διαβατηρίων, υπηρεσίες λιμανιών και 

αερολιμένων, σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, κέντρα επαγγελματικής 
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κατάρτισης, οργανισμούς φεστιβαλικών εκδηλώσεων και άλλα. Από την άλλη μεριά, 

οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα ελέγχονται άμεσα και διοικούνται από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει υπηρεσίες ξενάγησης, 

υπηρεσίες συνοδείας, ταξιδιωτική ασφάλιση, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

τουριστικές εκδόσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και 

άλλα (Ηγουμενάκη Ν., Κραβαρίτης, Λύτρας Π., (1999)). 

Η σημασία του τουρισμού είναι τεράστια, αφού αποτελεί την μεγαλύτερη 

γεννήτρια πλούτου και απασχόλησης στον κόσμο. Ο τουρισμός είναι η οικονομική 

μηχανή για τις αναπτυγμένες καθώς και για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

παγκοσμίως. Με βάση στοιχεία του ΠΟΕ, η βιομηχανία τουρισμού αποτελεί το 11% 

του παγκόσμιου Α.Ε.Π, και υποστηρίζει 200 εκατομμύρια θέσεων εργασίας 

παγκοσμίως, δηλαδή το 8% της συνολικής απασχόλησης. Στην Ευρώπη, τα τελευταία 

τρία χρόνια οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια ως αποτέλεσμα της 

αύξησης του τουρισμού. Με βάση τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ2), το 2010 υπολογίστηκε ότι η οικονομία του τουρισμού 

αυξήθηκε κατά 13% του παγκόσμιου Α.Ε.Π., και υποστήριξε 250 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας, δηλαδή 9% της συνολικής απασχόλησης. Η Ευρώπη είναι η κύρια 

παραγωγική αγορά ταξιδιών στον κόσμο και αναμένεται να αυξήσει την υπεροχή της 

με μία ενίσχυση της μεγάλης απόστασης εξερχόμενου ταξιδιού. Υπολογίζεται ότι 

στην Ευρώπη θα εγγραφούν 717 εκατομμύρια εισερχόμενοι διεθνής τουρίστες το 

2020, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης 3% που είναι κάτω από το 

παγκόσμιο σύνολο 4% ετησίως. Οι συντελούμενες αλλαγές στον τουρισμό είναι 

απόρροια πληθώρας οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

αλλαγών. Για παράδειγμα, η πολιτική σταθεροποίησης και η πρόσβαση σε χώρες που 

στο παρελθόν δεν υπήρχε δυνατότητα προκάλεσαν αύξηση στον αριθμό των εν 

δυνάμει τουριστικών προορισμών. Επιπλέον, η αύξηση των αεροπορικών εταιρειών 

χαμηλού κόστους διεύρυναν τις επιλογές ενώ και το διαδίκτυο άλλαξε τον τρόπο 

πώλησης τουριστικών προϊόντων. Για να υπάρχει μία σαφέστερη εικόνα επί των 

παραπάνω είναι ωφέλιμο να παρατηρηθεί το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1): 

 

                                                
2 http://sete.gr/el/ 
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Διάγραμμα 1: Πρόγνωση Παγκοσμίου Τουρισμού 

 

Πηγή:Google/ ΠΟΕ 

 

Το παραπάνω γράφημα αποτυπώνει αφ' ενός τη ραγδαία αύξηση των αφίξεων 

τουριστών παγκοσμίως και αφ' ετέρου την σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς 

προορισμών που το 1980 πρακτικά δεν υπήρχαν στον «Παγκόσμιο Χάρτη 

Τουρισμού», με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Αφρική. Αξίζει να αναφερθεί 

επίσης ότι, αν και το ποσοστό της Ευρώπης μειώνεται, ο τουρισμός παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς και παραμένει η πρώτη ήπειρος-

προορισμός παγκοσμίως. 

2.3 Οι μορφές του τουρισμού 

Ο τουρισμός αποτελεί μία γενική έννοια, η οποία ανάλογα με το σκοπό που έχει 

το άτομα διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες (Stephen (2006)): 

Γενικός Τουρισµός  

Ο γενικός τουρισµός ή ο τουρισµός διακοπών-αναψυχής, όπως χαρακτηρίζεται 

και αλλιώς, αποτελεί µια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου του ατόµου και 

σχετίζεται στενά µε την ανάγκη ή επιθυµία που έχει αυτό για ανάπαυση και αναψυχή. 

Ο γενικός τουρισµός διακρίνεται στις εξής τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι:  
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o Τουρισμός περιήγησης, όπου ο τουρίστας παρουσιάζει γεωγραφική 

κινητικότητα και μετακινείται τον περισσότερο χρόνο των διακοπών του από 

χώρα σε χώρα ή και από περιοχή σε περιοχή στην ίδια χώρα τουριστικού 

προορισμού. 

o Τουρισµός διαµονής, όπου ο τουρίστας παραμένει στην ίδια συγκεκριμένη 

περιοχή ή τόπο της χώρας του τουριστικού προορισμού σε όλη τη διάρκεια 

των διακοπών του 

o Τουρισµός μεικτού χαρακτήρα, ο οποίος αποτελεί συνδυασμό του τουρισμού 

περιήγησης και τουρισμού διαµονής.  

Μορφωτικός Τουρισµός  

Ο µορφωτικός τουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού, την οποία τα άτοµα 

που την επιλέγουν επικεντρώνονται στον εκπαιδευτικό ρόλο του ταξιδιού με τη 

συµµετοχή σε εκδηλώσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Αυτό το 

είδος τουρισµού περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επισκέψεις μνημείων, αρχαιολογικών 

περιοχών, µουσείων, πινακοθηκών, παρακολουθήσεις συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων καθώς επίσης και συµµετοχές σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή σεμινάρια 

γλωσσολογίας, φιλολογίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας.  

Εκθεσιακός Τουρισµός 

Ο εκθεσιακός τουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού με αυξανόμενη 

άνθηση και προκύπτει λόγω εκθέσεων που συνήθως οργανώνονται σε µεγάλα αστικά 

κέντρα. Με τον τρόπο αυτό οι επισκέπτες των εκθέσεων αυτών έχουν την ευκαιρία να 

μεταβούν σε ένα νέο προορισμό όπου µπορούν να συνδυάσουν την επαγγελµατική 

τους ενημέρωση µε κάποια µορφή τουρισμού, όπως για παράδειγµα τουρισµό πόλης, 

µορφωτικό τουρισµό. 

 Τουρισµός Υγείας  

Ο τουρισµός υγείας ή θεραπευτικός τουρισµός εξελίσσεται σε µια από τις 

βασικότερες νέες µορφές του τουρισμού. Οι λόγοι υγείας είναι οι υπαίτιοι για την 

ανάπτυξη αυτού του είδους. Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει μόνο τα ταξίδια που 

γίνονται για νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το είδος αυτό αφορά 
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και τη μετάβαση και διαμονή των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 

υγείας σε µέρη με καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες για άτοµα που πρέπει 

χρειάζονται πιο ήπιο κλίµα από αυτό στο οποίο βιώνουν την καθημερινότητά τους. 

Τέλος, περιλαμβάνονται και ταξίδια σε λουτροπόλεις, ιαµατικές πηγές και στα πολύ 

γνωστά και αναπτυσσόµενα τα τελευταία χρόνια Spa. 

Συνεδριακός τουρισµός  

Oσυνεδριακός τουρισµός αφορά σε οργανωμένες εκδηλώσεις, δηλαδή συνέδρια 

µε μεγάλο ή µικρό αριθμό συµµετοχών και σε κάθε επίπεδο, όπως τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές. Το είδος αυτό είναι περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας, από δύο ημέρες μέχρι μία εβδομάδα. Συνήθως, συνδυάζεται µε κάποια 

άλλη µορφή τουρισμού, όπως τον τουρισµό πόλης και τον μορφωτικό τουρισµό.  

Οικογενειακός τουρισµός  

Το είδος αυτού του τουρισμού αφορά σε οικογένειες. Είναι γνωστό ότι η 

ύπαρξη παιδιών σε µια οικογένεια αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα επιλογής τόσο 

του τόπου διακοπών όσο και του χρόνου που θα πραγματοποιηθούν αυτές. Οι 

τουριστικοί πράκτορες ή τα τουριστικά γραφεία γνωρίζουν ότι, όταν τα τουριστικά 

πακέτα που προσφέρουν στην αγορά είναι προσιτά στις οικογένειες, τότε ευκολότερα 

ταξιδεύουν µε τα παιδιά τους. Επίσης, προσφέρουν διάφορες εκπτώσεις στα παιδιά 

των οικογενειών, όπως για παράδειγμα στα µεταφορικά µέσα που χρησιμοποιούν για 

τη µετακίνησή τους ή στη χρέωση των καταλυμάτων.  

Τουρισµός τρίτης ηλικίας  

Η τάση που υπάρχει σήμερα για περισσότερα και µακρύτερα ταξίδια επηρέασε 

και την τρίτη ηλικία. Τα άτομα αυτά είναι συνήθως που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, 

σταθερό εισόδημα και υψηλές αποταμιεύσεις λόγω νοοτροπίας και τρόπου ζωής. 

Συνεπώς, συνιστούν ένα σημαντικό τμήμα του τουριστικού δυναμικού µιας χώρας 

καθώς διακατέχονται από επιθυµία να γνωρίσουν νέα μέρη. Η τρίτη ηλικία κινείται 

συνήθως στο εσωτερικό μιας χώρας ή σε χώρες κοντινές και κυρίως σε αυτές που 

συνορεύουν µε τη χώρα της µόνιµης διαµονής τους.  
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Χειμερινός τουρισµός  

Ο χειμερινός τουρισµός είναι αυτός των χειμερινών σπορ και αποτελεί µια 

δυναµική µορφή τουρισµού που προσπαθούν να αναπτύξουν οι χώρες υποδοχής των 

τουριστών. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να δημιουργήσουν ένα σαφώς 

διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και µε αυτό τον τρόπο να αξιοποιήσουν και να 

εκμεταλλευτούν τους αδρανείς τουριστικούς µήνες αλλά και να προσελκύσουν 

διάφορες κατηγορίες τουριστών, με έμφαση σε αυτούς της υψηλής εισοδηματικής 

στάθμης. Ο τουρισµός αυτός καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που 

διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, καλύπτονται οι δραστηριότητες 

εκείνες που εκδηλώνονται σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο και για την ακρίβεια 

συνήθως σε ορεινές περιοχές σε συνδυασμό πάντα µε ορισμένες κλιματικές 

συνθήκες, όπως για παράδειγµα οι χαμηλές θερμοκρασίες ή το χιόνι.  

Ορεινός τουρισµός  

Ο ορεινός τουρισµός, αν και παρουσιάζει ορισμένες οµοιότητες µε τον 

τουρισµό των χειμερινών σπορ, δεν µπορεί να ταυτιστεί µε αυτόν. Αυτό διότι δεν 

έχει χρονικό περιορισμό και αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας 

αναψυχής και τουρισµού. Το τουριστικό κοινό πρέπει να ενδιαφέρεται να περάσει 

χρόνο σε ορεινές περιοχές οποιαδήποτε στιγμή του έτους. 

Θαλάσσιος τουρισµός  

Ο θαλάσσιος τουρισµός αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο µιας χώρας υποδοχής τουριστών. Αναμφίβολα ο 

θαλάσσιος τουρισµός αποτελεί µια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότητες 

µορφές του σημερινού τουρισµού, καθώς η σημασία τους στις τουριστικές οικονομίες 

των χωρών που έχουν τόσο τις φυσικές προϋποθέσεις όσο και τις οικονομικές 

δυνατότητες να τον αναπτύξουν και να τον στηρίξουν, είναι αρκετά µεγάλη. Η πιο 

παραγωγική και συναλλαγματοφόρος δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισµού είναι 

οπωσδήποτε εκείνη της ναύλωσης σκαφών αναψυχής κάθε είδους, όπως για 

παράδειγµα πολυτελών θαλαμηγών, ιστιοφόρων, ταχύπλοων σκαφών και άλλα. Η 

πελατεία στην οποία απευθύνεται και οι ανάγκες και οι επιθυμίες της οποίας 

ικανοποιεί, είναι κατά το πλείστον τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Άλλη 
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αξιόλογη συναλλαγματική δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισµού είναι και αυτή 

των κρουαζιέρων, η ζήτηση των οποίων βρίσκεται διεθνώς σε σηµαντική αύξηση. Οι 

σύγχρονες τάσεις της αγοράς κρουαζιέρων συγκλίνουν στα µεγαλύτερα και 

πολυτελέστερα κρουαζιερόπλοια, τα οποία διασφαλίζουν μια υψηλή ποιότητα 

διαµονής και ψυχαγωγίας στους πελάτες τους, που επίσης αποτελούν τουρίστες 

µέσης και υψηλής εισοδηματικής στάθμης.  

Θρησκευτικός τουρισµός  

Ο θρησκευτικός τουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού που αφορά σε µια 

κατηγορία ατόμων που επισκέπτονται θρησκευτικούς τόπους. Επιλέγου προορισμούς 

που βρίσκονται στη χώρα της µόνιµης διαµονής τους ή σε κάποια άλλη, είτε για 

λατρευτικούς λόγους, είτε για να πάρουν µέρος σε κάποιες θρησκευτικές εκδηλώσεις 

ή τελετές, είτε για να πάνε κάποιο «τάµα». Η µορφή αυτή του τουρισµού είναι 

περιορισμένης διάρκειας, συνήθως µια ως τρεις ημέρες αλλά και περιορισμένης 

απήχησης καθώς οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν στενούς δεσμούς με τη θρησκεία. 

Τα τουριστικά πακέτα για θρησκευτικό τουρισµό είναι σχετικά φθηνότερα από εκείνα 

άλλων µορφών τουρισµού ενώ τα οικονομικά οφέλη για τους θρησκευτικούς τόπους 

και κατ’ επέκταση για τις οικονομίες των χωρών στις οποίες βρίσκονται αυτοί, είναι 

σημαντικά. 

Κοσμοπολίτικος τουρισµός  

Η πελατεία του κοσμοπολίτικου τουρισµού είναι κατά κύριο λόγο ο κόσμος της 

αριστοκρατίας και οι µεγιστάνες του πλούτου που συχνά ταξιδεύουν από το ένα 

κοσμοπολίτικο κέντρο στο άλλο. Αφορά άτοµα που δαπανούν µεγάλα χρηματικά 

ποσά τόσο κατά τη μετακίνηση τους όσο και κατά τη διαμονή τους, γι’ αυτό και οι 

απαιτήσεις τους γενικά είναι πάρα πολύ µεγάλες. Τα άτοµα του κοσμοπολίτικου 

τουρισµού μετακινούνται µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα, όπως ιδιόκτητα αεροπλάνα, 

θαλαμηγούς και άλλα και διαμένουν στα πιο πολυτελή ξενοδοχεία ή σε ιδιόκτητες ή 

ενοικιαζόμενες πολυτελείς επαύλεις ή σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες πολυτελείς 

θαλαμηγούς. Επιπλέον, η ζωή των ατόμων αυτών είναι πολύ κοσμική, κάτι άλλωστε 

που είναι πολύ φυσικό και απόλυτα συνυφασμένο µε τη µορφή τουρισµού για την 

οποία γίνεται λόγος.  
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Λαϊκός τουρισµός  

Ο λαϊκός τουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού που απευθύνεται σε άτοµα 

που κατά το πλείστον είναι χαμηλής εισοδηματικής στάθμης. Τα άτοµα αυτά 

ταξιδεύουν συνήθως οικογενειακά και µε κάθε είδους ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα. 

Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά οφέλη δεν είναι πολύ σημαντικά, όλες οι χώρες 

υποδοχής τουριστών έχουν αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή για την εξυπηρέτηση 

τουριστών αυτής της κατηγορίας. Ειδικότερα, έχουν κατασκευαστεί κάμπινγκ σε 

οδικούς άξονες, σε τουριστικές τοποθεσίες καθώς και στις παρυφές των πόλεων, τα 

οποία προσφέρουν στα άτοµα που πραγµατοποιούν αυτής της µορφής τον τουρισµό, 

υπηρεσίες οι οποίες κάνουν τη διαμονή τους όσο το δυνατόν ανετότερη. Ας 

σημειωθεί ότι η διαμονή σε κάμπινγκ είναι συγκριτικά µε αυτή σε άλλα τουριστικά 

καταλύματα αισθητά φθηνότερη. Το γεγονός αυτό εκτιμάται πολύ από τους τουρίστες 

του λαϊκού τουρισµού και κυρίως από αυτούς που συνοδεύονται στις τουριστικές 

τους μετακινήσεις από τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα δε όταν αυτές αποτελούνται 

από πολλά μέλη. 

Αγροτουρισμός  

O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες 

μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές δραστηριότητες. Ως σημείο 

αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη με 

την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τη φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το 

ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη και κατοίκου 

συνήθως μιας αστικής περιοχής. Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του 

επισκέπτη σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα και όλες τις βασικές ανέσεις, 

προβλέπεται και η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικές από αυτές είναι: 

o αγροτικές δραστηριότητες 

o παρατήρηση οικοσυστήματος 

o αθλήματα περιπέτειας 

o περιηγήσεις 
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Η βασική ιδιαιτερότητα της πρακτικής αυτής της μορφής τουρισμού στις 

ανεπτυγμένες αγροτουριστικά χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία) είναι πως βασίζεται 

σε διαμονή σε φάρμες στην ύπαιθρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον αντίστοιχο 

βαθμό στην Ελλάδα. Ωστόσο, η χώρα μας διαθέτει μεγάλο φυσικό κεφάλαιο προς 

αξιοποίηση και με τις κατάλληλες προσαρμογές στα δεδομένα ελληνικής γης, ο 

ελληνικός αγροτουρισμός μπορεί να είναι σε ανταγωνιστική θέση. Με τον τρόπο 

αυτό θα συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το εισόδημα των κατοίκων στις αγροτικές 

περιοχές. 

Οικολογικός τουρισμός 

Ο οικολογικός τουρισμός, για να αναπτυχθεί, δεν χρησιμοποιούνται βαριές  

κατασκευές, ενώ τόσο ο τουρίστας όσο και το τουριστικό κύκλωμα που ασχολείται  

µε αυτόν σέβονται τη φύση, τόσο πολύ ώστε να αποφεύγονται τα μέσα μεταφοράς 

όπου αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του οικολογικού εναλλακτικού 

τουρισμού εντάσσεται η και άλλα. Ο οικολογικός τουρισμός συμβάλλει, επίσης, στην 

εξισορρόπηση µιας χώρας από το μαζικό τουρισµό και τα προβλήματα που 

προκύπτουν από αυτόν, για αυτό και η  ανάπτυξή του κρίνεται αναγκαία όπου 

υπάρχουν οι προδιαγραφές. 
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Κεφάλαιο3: Ο ελληνικός τουρισμός και το συνάλλαγμα 

3.1 Η επίδραση του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη 

Ο τουρισμός αποτελεί μία δραστηριότητα με οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά που λαμβάνει χώρα μαζικά σε όλα τα μέρη του κόσμου. 

Είναι γεγονός πως καλύπτει σχεδόν όλες τις κοινωνικές και εισοδηματικές τάξεις και 

αποσκοπεί στην ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών, όπως για παράδειγμα της 

πρόσκαιρης φυγής από την καθημερινότητα, την ανάγκη για πολιτιστική καλλιέργεια 

και  ξεκούραση. Με άλλα λόγια, ο τουρισμός σχετίζεται με την μεταφορά των 

ανθρώπων από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους σε κάποιον άλλο τόπο, για 

λόγους διασκέδασης, πνευματικής καλλιέργειας ή ξεκούρασης. Επιπλέον, αφορά 

στην οργανωμένη προσπάθεια μιας χώρας, όχι μόνο να κερδίσει το ενδιαφέρον και 

την προτίμηση αυτών των ατόμων που μετακινούνται, αλλά να προσελκύσει και άλλα 

παρέχοντας υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικής παιδείας και διαμονής. 

Ο ελληνικός τουρισμός χαρακτηρίζεται συχνά χαρακτηρίζεται ως η 

«ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, ως η βαριά βιομηχανία της χώρας. 

Πράγματι, ο τουρισμός συμβάλει θετικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ) της 

Ελλάδας καθώς προσθέτει πολύτιμο συνάλλαγμα σε αυτή. Η καταγραφή των 

συναλλαγών μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο ονομάζεται ισοζύγιο πληρωμών και 

η ερμηνεία του αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Συγκεκριμένα, για τις συναλλαγές χωρών 

με διαφορετικό νόμισμα, το συνάλλαγμα εισέρχεται ως χρήμα στο σύστημα της 

οικονομίας και με την κυκλοφορία του παράγει πρόσθετη αξία, η οποία και επιφέρει 

ανάπτυξη στον εγχώριο κλάδο του τουρισμού. 

Προτού όμως προχωρήσει η ανάλυση της πολιτικής αυτής κρίνεται σκόπιμο να 

γίνει αναφορά στη βασική εθνικολογιστική ταυτότητα του εισοδήματος ή αλλιώς του 

ΑΕΠ της χώρας (Mankiw (2004). Η γνωστή αυτή ταυτότητα μας λέει ότι: 

ΑΕΠ (Υ) = Κατανάλωση (C) + Επενδύσεις (Ι) + Δημόσιες δαπάνες (G)+ Καθαρές 

εξαγωγές(NX) 

Ο τουρισμός παρουσιάζεται στο υπόδειγμα της οικονομίας ως εισόδημα το οποίο 

προέρχεται από τις καθαρές εξαγωγές και ενισχύει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιας 
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χώρας. Με τον τρόπο αυτό ο τουρισμός προσφέρει πολύτιμο επιπρόσθετο εισόδημα 

στα συνολικά μεγέθη μιας οικονομίας όπως το ΑΕΠ, το ισοζύγιο πληρωμών και 

άλλα. Το εισόδημα αυτό στην εθνικολογιστική ταυτότητα που αναφέρθηκε πριν 

αυξάνει τις καθαρές εξαγωγές οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν το ΑΕΠ. 

3.2 Οι λογαριασμοί του ισοζυγίου πληρωμών 

Εκτός από τους εθνικούς λογαριασμούς, οι οικονομολόγοι και οι 

στατιστικολόγοι των κρατικών υπηρεσιών τηρούν επίσης λογαριασμούς του 

ισοζυγίου πληρωμών, μια λεπτομερή καταγραφή της σύνθεσης του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών και των διαφόρων συναλλαγών που το χρηματοδοτούν. Τα 

κονδύλια του ισοζυγίου πληρωμών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινή 

γνώμη όπως δείχνει και η προσοχή που τους δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι 

λογαριασμοί του ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας παρακολουθούν τόσο τις 

πληρωμές στο εξωτερικό όσο και τις εισπράξεις από αυτό. Κάθε συναλλαγή που 

καταλήγει σε μια στο εξωτερικό, καταγράφεται στο ισοζύγιο πληρωμών ως χρέωση 

με αρνητικό πρόσημο. Κάθε συναλλαγή που καταλήγει σε μια είσπραξη από το 

εξωτερικό, καταγράφεται ως πίστωση με θετικό πρόσημο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες 

διεθνών συναλλαγών οι οποίες και καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών και είναι 

οι εξής (KrugmanκαιObstfeld (2009)): 

o Συναλλαγές που περιλαμβάνουν εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών: 

Αυτές εισέρχονται άμεσα στους λογαριασμούς των τρεχουσών συναλλαγών 

όπως εξαγωγές τουριστικών προϊόντων από μια χώρα σε μια άλλη και 

αντίστοιχη εκροή εισοδήματος 

o Συναλλαγές που περιλαμβάνουν την αγοραπωλησία περιουσιακών στοιχείων: 

Ένα περιουσιακό στοιχείου συνιστά μια από τις μορφές που μπορεί να λάβει ο 

πλούτος, όπως είναι το χρήμα, οι μετοχές, τα εργοστάσια και άλλα. Ο 

λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών καταγράφει όλες 

τις διεθνείς αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.  

Η πολυπλοκότητα των λογαριασμών του ισοζυγίου πληρωμών αποσαφηνίζεται 

με βάση τον κανόνα της λογιστικής μεθόδου διπλής εγγραφής: κάθε διεθνής 

συναλλαγή εισέρχεται αυτόματα στο ισοζύγιο πληρωμών δύο φορές, μια ως πίστωση 
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και μια ως χρέωση. Η αρχή αυτή της λογιστικής του ισοζυγίου πληρωμών ισχύει 

επειδή κάθε συναλλαγή έχει δύο πλευρές: αν κάποιος προβεί σε μια αγορά από το 

εξωτερικό πρέπει με κάποιον τρόπο να πληρώσει τον πωλητή και ο κάτοικος του 

εξωτερικού με τη σειρά που πρέπει με κάποιον τρόπο να δαπανήσει ή να 

αποταμιεύσει το προϊόν της πληρωμής αυτής.  

Μια ακόμα σημαντική σχέση είναι αυτή η οποία και αθροίζει το ισοζύγιο 

πληρωμών και το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. Το άθροισμα των δύο παραπάνω 

μεγεθών είναι ίσο με μηδέν. Επειδή το ισοζύγιο πληρωμών αποτελεί τη μεταβολή των 

καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας, ισούται αναγκαστικά με τη 

διαφορά μεταξύ των αγορών περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας από το εξωτερικό 

και των πωλήσεων περιουσιακών της στοιχείων προς αυτό. 

Οι λογαριασμοί του ισοζυγίου πληρωμών χωρίζουν τις εξαγωγές και τις 

εισαγωγές σε τρεις πιο αναλυτικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, 

δηλαδή τις εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών. Η δεύτερη κατηγορία το εισόδημα 

από επενδύσεις απαρτίζεται από τις πληρωμές τόκων και μερισμάτων από το 

εξωτερικό καθώς και από τα επαναπατριζόμενα κέρδη των εθνικών επιχειρήσεων οι 

οποίες και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

λοιπές υπηρεσίες καθώς και κονδύλια όπως οι πληρωμές από δαπάνες τουριστών στη 

χώρα προορισμού κτλ. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως στο ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας 

καταγράφονται και όλα τα επίσημα (διεθνή) αποθεματικά τα οποία μια χώρα 

διακρατεί και τα οποία ουσιαστικά είναι ξένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

παρακρατούν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών ώστε να προστατεύονται από την 

αστάθεια των διεθνών αγορών. 

3.3 Η θεωρία των συναλλαγματικών υπηρεσιών 

Κάθε χώρα έχει ένα νόμισμα με βάση το οποίο εκφράζονται οι τιμές των αγαθών 

και των υπηρεσιών όπως η Ελλάδα έχει το ευρώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

το δολάριο. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο στο 

διεθνές εμπόριο καθώς μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγονται σε διαφορετικές χώρες.  
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Μια συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους:  

o με τη τιμή του ευρώ ως προς το ξένο νόμισμα (π.χ δολάριο) ή  

o με τη τιμή του ξένου νομίσματος (π.χ δολάριο) ως προς το εγχώριο νόμισμα 

(π.χ ευρώ).  

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

ώστε να μεταφράσουν τις ξένες τιμές στο εγχώριο νόμισμα. Επομένως, αφού οι 

σχετικές τιμές των εγχώριων αγαθών και των εισαγόμενων έχουν εκφρασθεί στο ίδιο 

νόμισμα, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίσουν τις σχετικές 

τιμές που επηρεάζουν τις διεθνείς εμπορικές ροές (Krugman και Obstfeld (2009)). 

Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών χαρακτηρίζονται ως 

υποτιμήσεις και ανατιμήσεις. Μια υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου είναι μια 

μείωση της τιμής του ευρώ, η οποία εκφράζεται σε δολάρια. Έτσι, όταν όλοι οι άλλοι 

παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι, μια υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας 

καθιστά το τουριστικό προϊόν της χώρας φθηνότερο για τους κατοίκους του 

εξωτερικού. Αντίθετα, μια ανατίμηση του ευρώ σημαίνει ότι αυξάνεται η τιμή του 

έναντι του δολαρίου. Έτσι, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι, 

μια ανατίμηση του νομίσματος μιας χώρας καθιστά το τουριστικό προϊόν της χώρας 

αυτής πιο ακριβό για τους αλλοδαπούς τουρίστες.  

3.4 Η επίδραση του τουριστικού συναλλάγματος στη διαμόρφωση 

του ΑΕΠ της Ελλάδας (2000 – 2012) 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να παρατηρηθεί η επίδραση του τουριστικού 

συναλλάγματος στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, η συμμετοχή της 

τουριστικής οικονομίας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για 

την περίοδο 2000 - 2012 καθώς και τα έσοδα τα οποία προήλθαν με τη μορφή 

συναλλάγματος στη χώρα από τις άμεσες τουριστικές εισπράξεις για την ίδια περίοδο 

ήταν οι ακόλουθες: 
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Πίνακας 1: Πρόγνωση Παγκοσμίου Τουρισμού 

Τουρισμός & ΑΕΠ 2000-2012 

Έτος % Συμμετοχή Τουριστικής Οικονομίας στο ΑΕΠ* Άμεσες Τουριστικές Εισπράξεις (εκατ. €) 

2000 16,6% 10.061,2 
2001 17,1% 10.579,9 

2002 16,5% 10.284,7 

2003 15,9% 9.495,3 

2004 16,3% 10.347,8 

2005 17,6% 10.729,5 

2006 17,8% 11.356,7 

2007 17,5% 11.319,2 

2008 16,8% 11.635,9 

2009 15,9% 10.400,2 

2010 16,0% 9.611,3 

2011 15,8% 10.504,7 

2012 16,4% 10.442,5 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, Αύγουστος 2014 (επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος και του World 

Travel & Tourism Council από τη συγγραφέα) 

Παρατηρείται ότι η συμμετοχή της τουρισμού στο ΑΕΠ σημείωσε το μικρότερο 

ποσοστό της τάξεως του 15,8% το 2011 και το υψηλότερο της τάξεως του 17,8% το 

2006, λίγο δηλαδή πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Σε γενικές γραμμές 

κυμαίνεται σε ανάλογα ποσοστά ανάμεσα σε 16 ή 17 ποσοστιαίες μονάδες από 

χρονιά σε χρονιά. Αναφορικά με τις άμεσες τουριστικές εισπράξεις  κυμαίνονται από 

9500 μέχρι 11500 εκατομμύρια ευρώ. Οι χαμηλότερες εισπράξεις σημειώθηκαν το 

2003 που έφτασαν το ποσό 9495,3 εκατομμύρια ευρώ και το 2010 σημειώνοντας 

ποσό της τάξεως των 9611,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι εισπράξεις παρουσίασαν 

σημαντική μείωση από το 2007 όταν ξεκίνησε η κρίση αγγίζοντας το 2010 τα 9611,3 

εκατομμύρια ευρώ από τα 11319,2 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2011 οι εισπράξεις 

αυτές αυξήθηκαν σημειώνοντας από το 2010 αύξηση της τάξεως του 9,3%. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαγραμματική απεικόνιση της συμμετοχής της 

τουριστικής οικονομίας στο ΑΕΠ ώστε να γίνει κατανοητή η εξέλιξή του στην 

περίοδο ενδιαφέροντος, 2000-2012: 
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Διάγραμμα 2: % Συμμετοχή Τουριστικής Οικονομίας στο ΑΕΠ 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε πως το ΑΕΠ της Ελλάδας 

βασίζεται σε ένα μεγάλο μέρος στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Παρόλα αυτά, η 

επίδραση του τουρισμού στο εισόδημα της οικονομίας διακυμαίνεται στο χρόνο και 

βρίσκεται κατά μέσο όρο για την εξεταζόμενη περίοδο στο 16%περίπου, όπως 

διαπιστώθηκε  παραπάνω. Το αποτέλεσμα του διαγράμματος δείχνει ξεκάθαρα πως 

περίπου το 16,6%3 του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον τουρισμό 

υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει το τουριστικό προϊόν για την ελληνική 

οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τη συνεισφορά στο ΑΕΠ, ο τουρισμός 

προσφέρει απασχόληση δημιουργώντας έστω και εποχιακές, νέες θέσεις εργασίας. Οι 

εργαζόμενοι αυτοί αποκτούν εισόδημα, το οποίο χρησιμοποιούν και ως καταναλωτές 

δαπανούν μέρος του εισοδήματος αυτού τονώνοντας την κατανάλωση και 

δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τη χώρα (Lin (1997)).Στη συνέχεια, 

παρατηρείται συμπληρωματικά και το διάγραμμα των άμεσων τουριστικών 

εισπράξεων (Διάγραμμα 3): 

 

 

                                                
3www.sete.gr 
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Διάγραμμα 3: Άμεσες Τουριστικές Εισπράξεις (εκατ. €) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι άμεσες τουριστικές εισπράξεις σε 

εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000 – 2012 στην ελληνική οικονομία. Ως 

τουριστικές εισπράξεις ή διαφορετικά ως τουριστικό συνάλλαγμα ορίζεται το σύνολο 

των χρημάτων, τα οποία και εισήλθαν ως εισόδημα στο υπόδειγμα της ελληνικής 

οικονομίας και προέρχονται από αλλοδαπούς τουρίστες. Από το διάγραμμα μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι κατά μέσο όρο για την εξεταζόμενη περίοδο εισέρχονται 

10.520.000 ευρώ45 στην ελληνική οικονομία ως κέρδη από τη βιομηχανία του 

τουρισμού και έτσι προσαυξάνουν το ΑΕΠ της οικονομίας. Η συμβολή του 

τουριστικού συναλλάγματος είναι εξέχουσας σημασίας για την ελληνική οικονομία 

δεδομένου ότι αποτελεί ένα σταθερό εισόδημα στο οποίο μπορεί το κράτος να 

επενδύσει δεδομένου πως ο τουρισμός στη χώρα μας διαχρονικά αλλά ειδικότερα τα 

τελευταία χρόνια βρίσκεται σε άνθηση. 

 

                                                
4www.statistics.gr 
5www.sete.gr 
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3.5 Το τουριστικό συνάλλαγμα έναντι των άλλων άδηλων πόρων 

Έχοντας μελετήσει τη δυναμική του συναλλάγματος στο ΑΕΠ, επιχειρείται να 

γίνει μία σύγκριση των εσόδων από το τουριστικό συνάλλαγμα με άλλες μεγάλες 

κατηγορίες των άδηλων πόρων, οι οποίες αποτελούν πηγές συναλλάγματος και 

διαπιστώνονται τα ακόλουθα (Βαρβαρέσος (1997), Ηγουμενάκης (2007)): 

o Η σύγκριση των εσόδων από το τουριστικό συνάλλαγμα με τις συνολικές 

εισπράξεις - έσοδα από τις εξαγωγές, το συνάλλαγμα που προέρχεται από το 

τουρισμό για όλη την περίοδο 2000-2012 είναι περίπου ίσο με το συνάλλαγμα 

που προέρχεται από όλες τις υπόλοιπες εξαγωγικές δραστηριότητες της 

οικονομίας. 

o Η σύγκριση του τουριστικού συναλλάγματος με το ναυτιλιακό και το 

μεταναστευτικό συνάλλαγμα κατέδειξε ότι το τουριστικό συνάλλαγμα 

βρίσκεται στη πρώτη θέση και είναι σημαντικά υψηλότερο από τις άλλες δύο 

πιο μεγάλες πηγές των άδηλων πόρων. 

o Το τουριστικό συνάλλαγμα συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στη μείωση του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, μειώνοντας έτσι και τη διαφορά 

μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών του ευρωπαϊκού βορρά και των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών του ευρωπαϊκού νότου. 

Είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο να παρατηρηθεί η συνεισφορά των άδηλων πόρων 

(ναυτιλιακό συνάλλαγμα, μεταναστευτικό συνάλλαγμα και άλλα) στο ΑΕΠ της 

Ελλάδας για την περίοδο 2000 – 2012, ώστε να ενισχυθούν τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα από τη σύγκριση του τουριστικού συναλλάγματος και των άδηλων 

πόρων: 
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Πίνακας 2:Σύνολο άδηλων συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Έτος % Συμμετοχή Τουριστικής Οικονομίας στο ΑΕΠ % άδηλων πόρων στο ΑΕΠ πλην 
τουρισμού 

2000 16,6% 5,99 % 

2001 17,1% 5,08% 

2002 16,5% 5,19% 

2003 15,9% 5,40% 

2004 16,3% 6,94% 
2005 17,6% 6,97% 

2006 17,8% 6,25% 

2007 17,5% 6,49% 

2008 16,8% 6,47% 

2009 15,9% 4,73% 

2010 16,0% 4,89% 

2011 15,8% 5,70% 

2012 16,4% 5,88% 

Πηγή: European Commission, AMECO database 

Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το σύνολο των άδηλων συναλλαγών της 

Ελλάδας είναι κυμαίνεται κατά μέσο όρο μόλις στο 5,84% του ΑΕΠ, το οποίο είναι 

το 1/3 της συνεισφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ που για την ίδια περίοδο αποτελεί το 

16,5% κατά μέσο όρο του ΑΕΠ. Με τον τρόπο αυτό είναι ξεκάθαρη η σημαντική 

συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας έναντι των άλλων 

άδηλων πηγών εισοδήματος. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε πως όλα αυτά αναφέρονται 

στις άμεσες εισροές συναλλάγματος που προέρχονται από την άμεση εξαγωγή του 

τουριστικού προϊόντος  στις ξένες αγορές. Βέβαια είναι σημαντικό να 

παρατηρήσουμε ότι τα εισοδήματα τα οποία και δημιουργούνται από την τουριστική 

δαπάνη, με δεδομένη και τη δομή της ελληνικής οικονομίας, πρόκειται να 

καταναλωθούν με τη σειρά τους σε προϊόντα και υπηρεσίες πολλά από τα οποία είναι 

εισαγόμενα. Αυτή είναι μια έμμεση επίπτωση του τουριστικού συναλλάγματος καθώς 

αυτό δεν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εγχώρια οικονομία. Έτσι, το 

μεγαλύτερο τμήμα του τουριστικού συναλλάγματος δαπανάται στη κατανάλωση και 

έτσι πραγματοποιείται μια εκ νέου φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Το φαινόμενο 

αυτό όμως της εκροής κεφαλαίων δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στο κλάδο του 
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τουρισμού αλλά είναι γενικότερο φαινόμενο της ελληνικής οικονομίας (Ηγουμενάκης 

(2007)). 

Επίσης, έχοντας ως δεδομένο ότι οι άμεσες εκροές συναλλάγματος από την 

τουριστική δαπάνη είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους άλλους κλάδους της 

εισροής συναλλάγματος, δηλαδή τις εξαγωγές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι 

συνολικές θετικές επιπτώσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών θα είναι 

περισσότερες από ότι εκείνες του κλάδου των εξαγωγών αθροιστικά (Ηγουμενάκης 

(2000)). Κλείνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να αναφερθεί μια ακόμα έμμεση 

επίπτωση του τουριστικού συναλλάγματος και της δαπάνης των τουριστών 

γενικότερα. Οι ξένοι τουρίστες κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, γνωρίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί, σύκα, 

τσίπουρο κτλ), τα οποία και τείνουν σε μεγάλο βαθμό να ζητούνται προς κατανάλωση 

από χώρες τους εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό, ο τουρισμός δημιουργεί τις 

κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας και να 

υπάρχει μια έμμεση εισροή συναλλάγματος από την κάλυψη της ζήτησης για τα 

προϊόντα αυτά. 

3.6 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η μελέτη του τουρισμού έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Το ενδιαφέρον αυτό επικεντρώθηκε από μία ακαδημαϊκή μερίδα στη 

διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των ροών του τουριστικού προϊόντος 

χωρίς ωστόσο να υπάρχει ερευνητική συνέχεια, δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας 

του τουρισμού ως τομέα της οικονομίας (Crouch (1994); Lim (1997); Li κ.α. (2005); 

SongκαιLi(2008)). Αρκετές έρευνες, βέβαια, χρησιμοποίησαν ως προσδιοριστική 

μεταβλητή τη συναλλαγματική ισοτιμία στην εξειδίκευση του μοντέλου (Dritsakis 

και Gialetaki (2004); Roselló - Villalonga et.al. (2005); Quadri και Zheng( 2010); 

Yap (2011)). Οι εμπειρικές μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας στην τουριστική ζήτηση βρήκαν ότι ασκεί σημαντική 

επίδραση στην τουριστική ζήτηση (Crouch(1994); Webber (2001); Nowjee (2012)). 

Η συγκεκριμένη θεματολογία έχει πολύ μικρή ερευνητική ιστορία. Συγκεκριμένα, για 

την περίπτωση της Ελλάδας εντοπίστηκαν δύο εργασίες, οι οποίες είναι των Dritsakis 

και Athanasiadis (2000) και των Dritsakis και Gialetaki (2004). Ενδεικτικά, οι 
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Dritsakis και Gialetaki (2000) εντόπισαν μία σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον 

τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη για την περίπτωση της Ελλάδας. Μελετώντας 

στοιχεία από το 1960 ως το 2000 διαπίστωσε ότι υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας, επίσης, στο ΑΕΠ, την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και τις 

τουριστικές εισπράξεις. Ωστόσο, κάποιες εμπειρικές εργασίες δεν εντόπισαν 

σημαντικές επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην τουριστική ζήτηση (Lee 

κ.α.(1996), Vanegas και Croes (2000)). 
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Κεφάλαιο4: Εξειδίκευση υποδείγματος και μεθοδολογία 

4.1 Δεδομένα 

Η διερεύνηση της μακροχρόνιας σχέσης επίδρασης ανάμεσα στη 

συναλλαγματική ισοτιμία και στο ισοζύγιο τουριστικών υπηρεσιών βασίστηκε σε 

δεδομένα που αντλήθηκαν από το International Statistical Yearbook και την Τράπεζα 

της Ελλάδας. Η περίοδος μελέτης με βάση τη διαθεσιμότητα των στοιχείων ορίστηκε 

το διάστημα 2003:1-2011:4,τα δεδομένα είναι τριμηνιαία και αφορούν την Ελλάδα. 

Οι χρονολογικές σειρές που επιλέχθηκαν είναι το πραγματικό ισοζύγιο τουριστικών 

υπηρεσιών καιη πραγματική ισοτιμία συναλλάγματος. Το υπόδειγμα εμπλουτίστηκε 

με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας και το ΑΕΠ του ξένου 

εισοδήματος, ώστε να διαπιστωθούν και οι πιθανές σχέσεις των μεταβλητών αυτών 

με το ισοζύγιο τουριστικών υπηρεσιών. Όλη η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος Gretl και όλοι οι 

έλεγχοι υποθέσεων πραγματοποιούνται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

4.2 Μεθοδολογία 

Η εμπειρική ανάλυση ξεκινά με σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης μακροχρόνιας 

σχέσης ισορροπίας ανάμεσα στο πραγματικό ισοζύγιο τουριστικών υπηρεσιών και 

στη συναλλαγματική ισοτιμία. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει ένα σταθερό 

υπόδειγμα που να συνδέει τις δύο μεταβλητές. Η υπό μελέτη σχέση είναι: 

       (1) 

όπουη εξαρτημένη μεταβλητή είναι το πραγματικό ισοζύγιο τουριστικών 

υπηρεσιών και υπολογίστηκεως RTB=TB/CPI με το ΤΒ να εκφράζει το ισοζύγιο 

τουριστικών υπηρεσιών και το CPIνα εκφράζει το δείκτη τιμών καταναλωτή. Η 

μεταβλητή εκφράζει την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία $ προς ευρώ. Η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία $/ευρώ είναι ο λόγος ανάμεσα στο εγχώριο 
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νόμισμα και στο ξένο νόμισμα). Ως συμβολίζεται ο διαταρακτικός όρος, ο οποίος 

θα πρέπει να ικανοποιεί τις υποθέσεις της κανονικότητας, της ομοσκεδαστικότητας 

(σταθερή διακύμανση), της μη συσχέτισης των διαταρακτικών όρων μεταξύ τους και 

μη συσχέτισης των διαταρακτικών όρων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Στη 

συνέχεια, συμπεριλήφθηκαν στο υπόδειγμα αυτό η μεταβλητή  που εκφράζει 

το ΑΕΠ της Ελλάδας και η μεταβλητή  εκφράζει το ΑΕΠ ξένου εισοδήματος 

με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στο συγκεκριμένο μοντέλο επιπλέον 

μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίες. Το υπόδειγμα είναι: 

    (2) 

Αρχικά, πραγματοποιούνται έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας στο σύνολο των 

επιλεγόμενων μεταβλητών, ώστε να διαπιστωθεί η τάξη ολοκλήρωσης των 

χρονολογικών σειρών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Πρέπει, με άλλα λόγια 

να διαπιστωθεί αν μια σειρά είναι στάσιμη ή όχι. Μια χρονολογική σειρά 

χαρακτηρίζεται ως στάσιμη όταν έχει σταθερό μέσο και διακύμανση και η 

συνδιακύμανση της σειράς ανάμεσα σε δύο χρονικές περιόδους επηρεάζεται μόνο 

από την απόσταση των δύο χρονικών περιόδων. Ωστόσο, οι χρονολογικές σειρές 

παρουσιάζουν ανοδικές και πτωτικές τάσεις δηλαδή έχουν μεταβαλλόμενη εξέλιξη 

καθώς επηρεάζονται από το χρόνο και την εποχικότητα. Συνεπώς, χαρακτηρίζονται 

ως μη στάσιμες (Χρήστου (2007)). 

Στην παρούσα ανάλυση όλες οι μεταβλητές είναι χρονολογικές σειρές, καθώς 

αφορούν μεγέθη, τα οποία εξελίσσονται σε ένα χρονικό εύρος. Είναι σημαντικό να 

διερευνηθεί η στασιμότητα των χρονολογικών σειρών, ώστε να διαπιστωθεί ποια 

μεθοδολογία είναι ενδεδειγμένη για να αναλυθούν. Όταν οι χρονολογικές σειρές είναι 

μη στάσιμες και εξαρτώνται από το χρόνο, τότε αν αναλυθούν με την μεθοδολογία 

ελαχίστων τετραγώνων προκαλείται το πρόβλημα της νόθου παλινδρόμησης 

καθιστώντας τους εκτιμητές των ελαχίστων τετραγώνων ασυνεπείς και όλους τους 

ελέγχους αναξιόπιστους. Η εκτίμηση μιας παλινδρόμησης με την μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων είναι αξιόπιστη, λοιπόν, μόνο όταν οι μεταβλητές είναι στάσιμες και 

ισχύουν οι υποθέσεις της κλασικής παλινδρόμησης. Συνήθως οι οικονομικές 

μεταβλητές δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους, γι’ αυτό τις μετατρέπουμε σε 



27 

 

στάσιμες παίρνοντας τις πρώτες ή ακόμα και τις δεύτερες διαφορές (Χρήστου 

(2007)). 

Συμπερασματικά, αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο στασιμότητας ότι οι 

χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες τότε η ανάλυση θα πρέπει να γίνει με τη μέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων. Από την άλλη μεριά, αν καταλήξουμε με τον έλεγχο ότι οι 

χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες τότε η ανάλυση θα γίνει με τη μέθοδο της 

συνολοκλήρωσης, με την οποία θα διερευνηθεί η ύπαρξη ενός στάσιμου γραμμικού 

συνδυασμού ανάμεσα στις εμπλεκόμενες μεταβλητές. Κατά τονJohansen (1988, 

1995), όταν δύο μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μια μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας μεταξύ τους. Επειδή οι μεταβλητές αυτές μπορεί να είναι σε 

ανισορροπία βραχυπρόθεσμα, η ανισορροπία αυτή μπορεί να διορθωθεί με ένα 

μοντέλο διόρθωσης σφαλμάτων (ECM). 

4.3 Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας 

Έχοντας αναφερθεί ήδη στις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στην 

εμπειρική ανάλυση, σε πρώτο επίπεδο είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν οι φυσικοί 

λογάριθμοι των μεταβλητών XR, GDPY, GDPWκαι στη συνέχεια κρίθηκε 

απαραίτητο να διορθωθούν για εποχιακές διακυμάνσεις με τη χρήση του 

προγράμματος X-12 ARIMA, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέσω του οικονομετρικού 

προγράμματος Gretl. Αρχικά, θα παρατηρηθούν οι όλες οι μεταβλητές της ανάλυσης 

σε ένα διάγραμμα, ώστε να διαπιστωθεί σε πρώτο επίπεδο τι είδους εξέλιξη έχουν. 

Έτσι , προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα με βάση το οποίο δίνεται μία πρώτη εικόνα 

ότι οι χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες στα επίπεδά τους (Διάγραμμα 4): 
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Διάγραμμα 4:Οι φυσικοί λογάριθμοι των μεταβλητών XR, GDPY, GDPWκαι η 

μεταβλητή RTB 

 

Στη συνέχεια, όμως, για να επιβεβαιωθεί η παραπάνω διαπίστωση θα πρέπει να 

εξεταστεί η στασιμότητα των χρονολογικών σειρών με κάποιον κατάλληλο έλεγχο. 

Ένας τέτοιος έλεγχος στασιμότητας ή αλλιώς έλεγχος μοναδιαίας ρίζας είναι ο 

επαυξημένος Dickey-Fuller (Dickeyκαι Fuller 1979, 1981). Ο έλεγχος αυτός πρέπει 

να πραγματοποιηθεί σε κάθε χρονολογική σειρά ξεχωριστά ώστε να διαπιστωθεί αν 

είναι στάσιμη ή όχι. Ονομάζεται επαυξημένος διότι οι εξισώσεις που δημιουργούνται 

στον κλασικό έλεγχο Dickey-Fuller “επαυξάνονται” με τους σε υστέρηση όρους 

διαφορών για το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. Ο έλεγχος χρησιμοποιεί τρία 

διαφορετικά αυτοπαλίνδρομα AR(n) μοντέλα χρονολογικής σειράς: 

ΔΥt = c+γt+αΥt-1+ ∑βkΔΥt-k+et 

ΔΥt = c+αΥt-1+ ∑βkΔΥt-k+et 
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ΔΥt = αΥt-1+ ∑βkΔΥt-k+et 

όπου et είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Η πρώτη σχέση είναι η πιο 

πλήρης μορφή υποδείγματος με σταθερό όρο και χρονική τάση, η δεύτερη σχέση 

είναι ένα υπόδειγμα με σταθερό όρο και η τρίτη σχέση αντιπροσωπεύει την πιο απλή 

μορφή καθώς περιλαμβάνει σταθερό όρο και χρονική τάση. Οι υποθέσεις του ελέγχου 

είναι: 

Η0 : α = 0,η Υt  δεν είναι στάσιμη, άρα υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

Η1 : α< 0,η Υt  είναι στάσιμη, άρα δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

Χρησιμοποιώντας την τιμή πιθανότητας ή p-τιμή και το επίπεδο σημαντικότητας του 

ελέγχου θα απορριφθεί ή θα γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεση. Η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται όταν η p-τιμή του συντελεστή α είναι μικρότερη από το 

επίπεδο σημαντικότητας που θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Με τη χρήση του 

οικονομετρικού προγράμματος Gretl πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος για το 

σύνολο των μεταβλητών και τα αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω: 

o Μεταβλητή lRTB_d11 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη μεταβλητή lRΤΒ_d11, η οποία είναι 

λογαριθμισμένη και εποχιακά διαρθρωμένη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3: 

 

 

Πίνακας 3:Επαυξημένος Dickey-Fuller για τη μεταβλητή RTB 

Διαπιστώνεται ότι η p-τιμή του ελέγχου για το μοντέλο με σταθερό όρο και χρονική 

τάση είναι 0,7391. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με το επίπεδο σημαντικότητας, το οποίο 

είναι 5% ή 0,05. Αν η p-τιμή συγκριθεί με το επίπεδο σημαντικότητας διαπιστώνεται 

ότι είναι μεγαλύτερη από αυτό δηλαδή 0,7391>0,05. Επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί και συνεπώς η χρονοσειρά 

lRTB_d11είναι μη στάσιμη στα επίπεδά της. 
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Augmented Dickey-Fuller test for l_RTB_d11 
μέγεθος δείγματος 32 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,089 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -0,351328 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -1,72783 
   ασυμπτωτική p-τιμή 0,7391 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ίδιος έλεγχος στις πρώτες διαφορές της 

μεταβλητής αυτής και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Πίνακας 4:Επαυξημένος Dickey-Fuller για τις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

lRTB_d11 

Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ότι η p-τιμή είναι ίση με (3,97e-007) < 

0,05. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρονολογική σειρά στις πρώτες 

διαφορές είναι στάσιμη και δεν έχει μοναδιαία ρίζα. Συνεπώς, η lRTB_d11είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης. 

 

Augmented Dickey-Fuller test for d_l_RTB_d11 
μέγεθος δείγματος 32 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,069 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -2,32602 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -6,18769 
   ασυμπτωτική p-τιμή 3,97e-007 

 

o Μεταβλητή LXR 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη μεταβλητή LXR παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5:  Διαπιστώνεται ότι η p-τιμή του ελέγχου για το μοντέλο με σταθερό όρο 

και χρονική τάση είναι 0,9442. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με το επίπεδο 

σημαντικότητας, το οποίο είναι 5% ή 0,05. Αν η p-τιμή συγκριθεί με το επίπεδο 

σημαντικότητας διαπιστώνεται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτό δηλαδή 0,9442>0,05. 



31 

 

Επομένως, η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί και 

συνεπώς η χρονοσειρά LXRείναι μη στάσιμη.   

Πίνακας 5:Επαυξημένος Dickey-Fuller για τη μεταβλητή LXR 

Augmented Dickey-Fuller test for l_XR 
μέγεθος δείγματος 31 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,061 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -0,206193 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -0,987404 
   ασυμπτωτική p-τιμή 0,9442 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ίδιος έλεγχος στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

αυτής και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται ότι η p-τιμή είναι ίση με (0,000584) < 0,05. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι 

η συγκεκριμένη χρονολογική σειρά στις πρώτες διαφορές είναι στάσιμη και δεν έχει 

μοναδιαία ρίζα. Συνεπώς, η LXRείναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης. 

Πίνακας 6:Επαυξημένος Dickey-Fuller για τις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

LXR 

Augmented Dickey-Fuller test for d_l_XR 
μέγεθος δείγματος 31 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,038 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -1,80826 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -4,72839 
   ασυμπτωτική p-τιμή 0,000584 

 

o Μεταβλητή LGDPY 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη μεταβλητή LGDPY_d11 παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Πίνακα 7. Διαπιστώνεται ότι η p-τιμή του ελέγχου για το μοντέλο με 

σταθερό όρο και χρονική τάση είναι 1. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με το επίπεδο 

σημαντικότητας, το οποίο είναι 5% ή 0,05. Αν η p-τιμή συγκριθεί με το επίπεδο 
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σημαντικότητας διαπιστώνεται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτό δηλαδή 1>0,05. 

Επομένως, η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί και 

συνεπώς η χρονοσειρά LGDPYείναι μη στάσιμη. 

Πίνακας 7:Επαυξημένος Dickey-Fuller για τη μεταβλητή LGDPY_d11 

Augmented Dickey-Fuller test for l_GDPY_d11 
μέγεθος δείγματος 31 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,165 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): 0,171665 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = 2,67001 
   ασυμπτωτική p-τιμή 1 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ίδιος έλεγχος στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

αυτής και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται ότι η p-τιμή είναι ίση με (0,001821) < 0,05. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι 

η συγκεκριμένη χρονολογική σειρά στις πρώτες διαφορές είναι στάσιμη και δεν έχει 

μοναδιαία ρίζα. Συνεπώς, η LGDPY_d11είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης. 

Πίνακας 8:Επαυξημένος Dickey-Fuller για τις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

LGDPY_d11 

Dickey-Fuller test for d_l_GDPY_d11 
μέγεθος δείγματος 34 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 
συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: -0,062 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -1,00003 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -4,92935 
   p-τιμή 0,001821 
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o Μεταβλητή LGDPW_d11 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη μεταβλητή LGDPW_d11 παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 9. Διαπιστώνεται ότι η p-τιμή του ελέγχου για το μοντέλο με 

σταθερό όρο και χρονική τάση είναι 0,7897. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με το επίπεδο 

σημαντικότητας, το οποίο είναι 5% ή 0,05. Αν η p-τιμή συγκριθεί με το επίπεδο 

σημαντικότητας διαπιστώνεται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτό δηλαδή 0,7897>0,05. 

Επομένως, η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί και 

συνεπώς η χρονοσειρά LGDPW_d11είναι μη στάσιμη.   

Πίνακας 9: Επαυξημένος Dickey-Fuller για τη μεταβλητή LGDPW_d11 

Augmented Dickey-Fuller test for l_GDPW_d11 
μέγεθος δείγματος 31 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,113 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -0,0841243 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -1,60928 
   ασυμπτωτική p-τιμή 0,7897 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ίδιος έλεγχος στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής 

αυτής και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται ότι η p-τιμή είναι ίση με (0,1009) > 0,05. Αν το επίπεδο 

σημαντικότητας διευρυνθεί σε 10% τότε οριακά ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι η 

συγκεκριμένη χρονολογική σειρά στις πρώτες διαφορές είναι στάσιμη.  

Πίνακας 10: Επαυξημένος Dickey-Fuller για τις πρώτες διαφορές της 

μεταβλητής LGDPW 

Augmented Dickey-Fuller test for d_l_GDPW_d11 
μέγεθος δείγματος 31 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
 
   με σταθερό όρο και τάση  
   υπόδειγμα: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,094 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -0,578663 
   στατιστική ελέγχου: tau_ct(1) = -3,12274 
   ασυμπτωτική p-τιμή 0,1009 
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται όλες οι μεταβλητές σε πρώτες διαφορές: 

 

 

Διάγραμμα 5:Οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών lXR, lGDPY_d11, 

lGDPW_d11και ή lRTB_d11 

4.4 Συνολοκλήρωση 

Έχοντας διαπιστώσει ότι όλες οι χρονολογικές σειρές είναι ολοκληρωμένες 

ίδιας τάξης, η ανάλυση μπορεί να προχωρήσει με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης 

ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.  Παρόλο που 

οι χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες σειρές θα αναζητηθεί αν υπάρχει κάποιος 

στάσιμος γραμμικός συνδυασμό αυτών. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί η μέθοδος 

ελαχίστων τετραγώνων. Το επόμενο βήμα της μεθόδου απαιτεί να αποθηκευτεί η 

σειρά των καταλοίπων, όπως δημιουργήθηκε μετά την εκτίμηση, η οποία ονομάστηκε 

res. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται επαυξημένος έλεγχος Dickey–Fuller στη 

χρονοσειρά των καταλοίπων res, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι στάσιμη σειρά ή όχι. 

Το ζεύγος υποθέσεων προς διερεύνηση είναι: 
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Η0: δεν είναι στάσιμη σειρά, δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

Η1: είναι στάσιμη σειρά, άρα υπάρχει συνολοκλήρωση 

 Σε περίπτωση που είναι στάσιμη σειρά, τότε επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης και συνεπώς, υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 

Αρχικά, θα μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές lRTB_d11 και lXR εκ 

των οποίων η πρώτη είναι η εξαρτημένη και η δεύτερη η ανεξάρτητη στο υπόδειγμα 

(1) που αναφέρθηκε παραπάνω. Η γραμμική τους σχέση είναι: 

              (3)                          

Η σχέση αυτή αποτελεί τη χρονοσειρά των καταλοίπων (res), τα οποία θα ελεγχθούν. 

Αν αποδειχθεί ότι είναι στάσιμη τότε οι χρονολογικές σειρές lRTB_d11 και lXR είναι 

συνολοκληρωμένες. Εκτιμήθηκαν οι  συντελεστές του υποδείγματος για το χρονικό 

διάστημα 2003:1 – 2011:4 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακας 11: 

Πίνακας 11:Εκτίμηση υποδείγματος με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με 

εξαρτημένη μεταβλητή την lRTB_11και ανεξάρτητη την lXR 

 
Παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης - 
OLS, χρήση των παρατηρήσεων 2003:1-2011:4 (T = 36) 
Εξαρτημένη μεταβλητή: l_RTB_d11 
 
             συντελεστής   τυπ. σφάλμα   t-λόγος   p-τιμή 
  ------------------------------------------------------- 
  const        5,70474      2,48524       2,295    0,0280 ** 
  l_XR        -2,08384      0,536255     -3,886    0,0004 *** 
 
  Μέσος εξαρτημένης μεταβλητής            -3,952424 
  Τυπική Απόκλιση εξαρτημένης μεταβλητής   0,130198 
  Άθροισμα Τετραγώνων Καταλοίπων           0,410840 
  Τυπικό Σφάλμα παλινδρόμησης              0,109925 
  R-τετράγωνο                              0,307540 
  Προσαρμοσμένο R-τετράγωνο                0,287173 
  Λογαριθμική πιθανοφάνεια                 29,43347 
  Akaike κριτήριο                         -54,86693 
  Schwarz κριτήριο                        -51,69989 
  Hannan-Quinn                            -53,76155 
  rho                                      0,435092 
  Durbin-Watson                            1,108689 
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Η p-τιμή για το σταθερό όρο (const) είναι μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας 5% ενώ και για τη μεταβλητή lXRη p-τιμή είναι μικρότερη του 10%. 

Η σχέση από τα αποτελέσματα αυτά είναι: 

 

με το R-τετράγωνο να είναι 30,75%, το οποίο δείχνει ποσοστό κατά το οποίο η 

συμπεριφορά του ισοζυγίου τουριστικών υπηρεσιών ερμηνεύεται από το υπόδειγμα. 

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία $/ευρώ είναι ο λόγος ανάμεσα στο εγχώριο 

νόμισμα και στο ξένο νόμισμα (Martin και Witt (1987), Witt και Witt (1995), Turner 

(1997)). Όσο περισσότερο το ευρώ ανταποκρίνεται σε μία μονάδα του ξένου 

νομίσματος δηλαδή του δολαρίου, τόσο φθηνότερα είναι τα τουριστικά προϊόντα και 

οι τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Συνεπώς, θα αυξηθεί η τουριστική ζήτηση και 

τα έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες. Κατ’ επέκταση, ο συντελεστής της μεταβλητής 

lXR αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο, όπως διαπιστώθηκε παραπάνω. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των καταλοίπων ώστε να διαπιστωθεί η 

ύπαρξη ή μη συνολοκλήρωσης και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

12: Διαπιστώνεται ότι τα κατάλοιπα αποτελούν μία στάσιμη σειρά διότι η p-

τιμή=0,03486 είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05, απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και η σειρά των καταλοίπων είναι 

ολοκληρωμένη μηδενικής τάξης. Επομένως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει 

συνολοκλήρωση δηλαδή μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στο 

πραγματικό ισοζύγιο τουριστικών υπηρεσιών και στην πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία. 

Πίνακας 12: Έλεγχος Engle-Granger 

Dickey-Fuller test for uhat 
μέγεθος δείγματος 35 
μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας: a = 1 
   υπόδειγμα: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 
   συντελεστής αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης για e: 0,014 
   εκτιμώμενη τιμή του (a - 1): -0,564908 
   στατιστική ελέγχου: tau_c(2) = -3,68509 
   p-τιμή 0,03486 
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Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε με την ίδια διαδικασία έλεγχος 

συνολοκλήρωσης στο υπόδειγμα 2, το οποίο είναι εμπλουισμένο με τις επιπλέον 

μεταβλητές lGDPY_d11 και lGDPW_d11. Αρχικά, λοιπόν, θα εκτιμηθούν οι 

συντελεστές του υποδείγματος για τη χρονική περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 

έτους 2003 και μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Μετά από πολλές εκτιμήσεις 

καταλήξαμε στο παρακάτω μοντέλο από όπου έχει αφαιρεθεί η μεταβλητή 

lGDPW_d11 διότι ήταν στατιστικά ασήμαντη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Πίνακα 13: 

Πίνακας 13: Εκτίμηση υποδείγματος με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με 

εξαρτημένη μεταβλητή την LRTBκαι ανεξάρτητες τις LXR, LGDPY_d11.  

 

 

Το επόμενο βήμα της μεθόδου απαιτεί να αποθηκευτεί η σειρά των 

καταλοίπων, όπως δημιουργήθηκε μετά την εκτίμηση και να γίνει ο επαυξημένος 

έλεγχος Dickey–Fuller στη χρονοσειρά των καταλοίπων, ώστε να διαπιστωθεί αν 

είναι στάσιμη σειρά ή όχι. Σε περίπτωση που είναι στάσιμη σειρά, τότε 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συνολοκλήρωσης και συνεπώς, υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 14: Διαπιστώνεται 

ότι τα κατάλοιπα αποτελούν μία στάσιμη σειρά διότι η p-τιμή=0,002712 είναι 
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μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Έτσι, απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και η σειρά των καταλοίπων είναι ολοκληρωμένη 

μηδενικής τάξης. Επομένως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία συνολοκλήρωση δηλαδή 

μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στο πραγματικό ισοζύγιο τουριστικών 

υπηρεσιών, στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και στο ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν. 

 

 

 

Πίνακας 14: Έλεγχος Engle-Granger 
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4.5 Υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων 

Η μέθοδος συνολοκλήρωσης επιβεβαιώνει την ύπαρξη ή μη μακροχρόνιας σχέσης 
ισορροπίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Βραχυχρόνια, ωστόσο, είναι 
πιθανό να μην είναι σε ισορροπία οι μεταβλητές αυτές και το υπόδειγμα διόρθωσης 
λαθών αποτυπώνει την ανισορροπία αυτή. Ο όρος διόρθωσης σφάλματος είναι αυτός, 
ο οποίος συνδέει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο. Πρέπει να είναι 
αρνητικός και στατιστικά σημαντικός και εκφράζει το πόσο γρήγορα θα επέλθει η 
ισορροπία. Οι βραχυχρόνιες επιδράσεις εντοπίζονται από τις μεταβλητές σε διαφορές 
της εκάστοτε μεταβλητής και επιβεβαιώνονται όταν προκύψει στατιστικά σημαντικό 
αποτέλεσμα. Για να υπολογιστεί το υπόδειγμα έγινε έλεγχος για τον αριθμό 
υστερήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διαπιστώθηκε με βάση το 
Schwarz Bayesian criterion μέχρι 2. Το υπόδειγμα που προκύπτει παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 15: 

Πίνακας 15: Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών – υπόδειγμα 1 

OLS, χρήση των παρατηρήσεων 2003:4-2011:4 (T = 33) 
Εξαρτημένη μεταβλητή: d_l_RTB_d11 

HAC τυπικά σφάλματα, εύρος ζώνης 2 (Bartlett kernel) 
 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα t-λόγος p-τιμή  

Const 0,0171814 0,0177718 0,9668 0,34193  
uhat1_1 -0,780277 0,0883173 -8,8349 <0,00001 *** 
d_l_XR_1 5,40873 1,90868 2,8338 0,00844 *** 
d_l_XR_2 2,52387 1,43076 1,7640 0,08864 * 
TSQ -7,1579e-05 2,5241e-05 -2,8358 0,00840 *** 

 

Μέσος εξαρτημένης 
μεταβλητής 

 0,000866  Τυπική Απόκλιση 
εξαρτημένης μεταβλητής 

 0,107938 

Άθροισμα Τετραγώνων 
Καταλοίπων 

 0,148844  Τυπικό Σφάλμα 
παλινδρόμησης 

 0,072910 

R-τετράγωνο  0,600761  Προσαρμοσμένο R-
τετράγωνο 

 0,543727 

F(4, 28)  20,62266  P-τιμή(F)  5,16e-08 
Λογαριθμική 
πιθανοφάνεια 

 42,29751  Akaike κριτήριο -74,59502 

Schwarz κριτήριο -67,11248  Hannan-Quinn -72,07737 
Rho  0,083119  Durbin-Watson  1,798343 

Ο όρος διόρθωσης σφάλματος uhat1_1 και ο συντελεστής του είναι αρνητικός 

και στατιστικά σημαντικός και μάλιστα στο 1% επίπεδο σημαντικότητας καθώς η p-

τιμή είναι 0,00001. Ο συντελεστής αυτός δείχνει πως η πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία φτάνει σε ισορροπία. Επίσης παρατηρείται ότι υπάρχουν βραχυχρόνιες 
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επιδράσεις από την πραγματική ισοτιμία στο πραγματικό τουριστικό ισοζύγιο ενώ δε 

διαπιστώθηκαν βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις για την αντίστροφη 

κατεύθυνση. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πραγματικές και οι προσαρμοσμένες 

τιμές: 

-0,3

-0,2

-0,1

 0

 0,1

 0,2

 0,3

 0,4

 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

d_
l_

R
TB

_d
11

Πραγματική και προσαρμοσμένη d_l_RTB_d11

προσαρμ.
πραγματική

 

Διάγραμμα 6:Πραγματικές και προσαρμοσμένες τιμές – υπόδειγμα 1 

Έχοντας διαπιστώσει και για το υπόδειγμα 2 ότι υπάρχει συνολοκλήρωση προκύπτει 
το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος που παρουσιάζεται στον Πίνακα 16: 
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Πίνακας 16: Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών – υπόδειγμα 2 

OLS, χρήση των παρατηρήσεων 2003:4-2011:4 (T = 33) 
Εξαρτημένη μεταβλητή: d_l_RTB_d11 

HAC τυπικά σφάλματα, εύρος ζώνης 2 (Bartlett kernel) 
 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα t-λόγος p-τιμή  

d_l_XR_1 4,82509 1,98685 2,4285 0,02159 ** 
d_l_XR_2 3,03607 1,43678 2,1131 0,04332 ** 
uhat2_1 -0,873166 0,121943 -7,1605 <0,00001 *** 
TSQ -6,30011e-05 3,5031e-05 -1,7984 0,08253 * 

 
Μέσος εξαρτημένης 
μεταβλητής 

 0,000866  Τυπική Απόκλιση 
εξαρτημένης μεταβλητής 

 0,107938 

Άθροισμα Τετραγώνων 
Καταλοίπων 

 0,177663  Τυπικό Σφάλμα 
παλινδρόμησης 

 0,078271 

R-τετράγωνο  0,523493  Προσαρμοσμένο R-
τετράγωνο 

 0,474199 

F(4, 29)  13,38113  P-τιμή(F)  2,70e-06 
Λογαριθμική 
πιθανοφάνεια 

 39,37717  Akaike κριτήριο -70,75435 

Schwarz κριτήριο -64,76832  Hannan-Quinn -68,74023 
Rho  0,236622  Durbin-Watson  1,436124 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι προσαρμοσμένες και οι πραγματικές 

τιμές: 
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d
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Διάγραμμα 7:Πραγματικές και προσαρμοσμένες τιμές – υπόδειγμα 2 



42 

 

 

4.6 Έλεγχοι σταθερότητας υποδειγμάτων 

Για να εξετάσουμε τη διαχρονική σταθερότητα των υποδειγμάτων, θα εφαρμόσουμε 

τον έλεγχο CUSUMQ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα διαγράμματα  8 και 9. 

Παρατηρούμε ότι τα κατάλοιπα είναι εντός των ορίων εμπιστοσύνης. Οι τιμές της 

σταθερότητας των συντελεστών είναι ανάμεσα στις δύο κριτικές γραμμές (μπλε 

χρώματος). Συνεπώς, τα δύο υποδείγματα που εξετάσαμε έχουν διαχρονικά 

σταθερούς συντελεστές. 
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Διάγραμμα 8:Έλεγχος CUSUMQ – υπόδειγμα 1 
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Κεφάλαιο5: Συμπεράσματα 

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα της οικονομίας της Ελλάδας και συχνά 

αναφέρεται ως σανίδα σωτηρίας για την έξοδο από την ύφεση. Οι ερευνητές, ωστόσο, 

δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μελέτη του τομέα αυτού και των παραγόντων 

που τον επηρεάζουν. Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει τη σχέση 

ανάμεσα στο τουριστικό ισοζύγιο, την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 

δολαρίου προς ευρώ, το ΑΕΠ και το ΑΕΠ σε ξένο εισόδημα για την Ελλάδα την 

περίοδο 2003:1-2011:4. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η τεχνική της 

συνολοκλήρωσης ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

ανάμεσα σε αυτές. Επιβεβαιώθηκε η συνολοκλήρωση ανάμεσα στο τουριστικό 

ισοζύγιο και στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ενώ, όταν προστέθηκαν οι  

μεταβλητές το ΑΕΠ και το ΑΕΠ σε ξένο εισόδημα, η συνολοκλήρωση 

επιβεβαιώθηκε και πάλι μόνο ανάμεσα στο τουριστικό ισοζύγιο, στην πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία και στο ΑΕΠ. Επιβεβαιώθηκαν επιπλέον και βραχυχρόνιες 

επιδράσεις. 

Διαπιστώθηκε πως η συναλλαγματική ισοτιμία σχετίζεται αρνητικά με το τουριστικό 

ισοζύγιο και θετικά με το ΑΕΠ. Η δεδομένη αποδυνάμωση του ευρώ που επικρατεί 

αυτή την περίοδο, παρά τα σενάρια για 1 προς 1 ισοτιμία με το δολάριο, σημαίνει πως 

ό,τι μεταφράζεται σε δολάρια είναι ακριβότερο. Η ισοτιμία θα επηρεαστεί, όπως 

λέγεται, από την οικονομική κρίση που πιέζει το νόμισμα χαμηλά με αποτέλεσμα να 

χάνει συνολικά η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, με δεδομένες τις 

ελληνικές εξελίξεις αλλά και το σενάριο ενίσχυσης του ευρώ με την απαλλαγή του 

από τις ασθενείς χώρες, όπως και της Ελλάδας από το ευρώ θα μπορούσε να τονωθεί. 

Ωστόσο, πάσχει πολιτικά το συγκεκριμένο σενάριο. Άλλωστε δεν πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός ότι η είσοδος στη ζώνη του ευρώ αφαίρεσε από την Ελλάδα 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την ισοτιμία ως τρόπο διόρθωσης των ανισορροπιών 

που δημιουργούνται σε πάσης φύσεως συναλλαγές. 
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