
 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 

Λεβενταρά Αλεξία  
 
 
 
 
 

Διπλωματική Εργασία 
(υποβλήθηκε στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 
Ιούνιος 2007 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 
 
 
 
 
 
 

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 

Λεβενταρά Αλεξία 
 
 
 
 
 
 

Διπλωματική Εργασία 
(υποβλήθηκε στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 
 

 
 
Επιβλέπουσα Συμβουλευτική Επιτροπή 
 
 
Επιβλέπων: Νικόλαος Δριτσάκης 
    Καθηγητής 
    Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
 
Μέλη:           Αθανάσιος Βαζακίδης 
                    Αν. Καθηγητής  
                    Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 
 
 

 



Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ………………………………………………………………... v

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ…………………………………………………….. vii

ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………. viii

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………………………………………. ix

ΠΕΡΙΛΗΨΗ…………………………………………………………………………………... x

SUMMARY…………………………………………………………………………………… xii

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής………………………. 1

   1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος………………………………………………... 1

   1.2 Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής…………………………………………………. 2

   1.3 Διάρθρωση της διπλωματικής…………………………………………………………. 3

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση…………………………………….. 6

   2.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 6

   2.2 Γενικές έννοιες τουρισμού…………………………………………………….……….. 7

      2.2.1 Ορισμός του τουρισμού……………………………………………………………. 7

      2.2.2 Ορισμός του τουρίστα……………………………………………………………… 10

      2.2.3  Ιστορική εξέλιξη του τουρισμού…………………………………………………... 11

   2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση………………………………. 14

   2.4 Η εμπειρική βιβλιογραφία πάνω στη συνάρτηση τουριστικής ζήτησης…………… 22

   2.5 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 29

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οφέλη τουρισμού…………………………………………………….. 30

   3.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 30

   3.2 Η συμβολή του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών………………………………... 30

   3.3 Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση……………………………………….. 31

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία i



Περιεχόμενα 

   3.4 Η συμβολή του τουρισμού στο εισόδημα και την περιφερειακή ανάπτυξη……….. 32

   3.5 Η συμβολή του τουρισμού στα φορολογικά έσοδα του κράτους…………………... 32

   3.6 Η συμβολή του τουρισμού στην πολιτιστική ανάπτυξη……………………………... 33

   3.7 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 33

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ελληνικός τουρισμός…………………………………………….. 34

   4.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 34

   4.2 Η τουριστική ζήτηση και προσφορά στην Ελλάδα…………………………………... 35

   4.3 Η σπουδαιότητα και η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία………… 42

      4.3.1 Η συμβολή του τουρισμού στο εθνικό εισόδημα………………………………… 42

      4.3.2 Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση…………………………………... 43

      4.3.3 Η συμβολή του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη……………………… 45

      4.3.4 Η συμβολή του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών…………………………… 46

      4.3.5 Κρίσεις στον ελληνικό τουρισμό…………………………………………………... 47

   4.4 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 49

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος…………….. 50

   5.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 50

   5.2 Ανάλυση του υποδείγματος……………………………………………………………. 50

   5.3 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 51

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που 
συμμετέχουν στην έρευνα………………………………………….………………….

52

6.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 52

6.2 Στοιχεία…………………………………………………………………………………... 53

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Στασιμότητα των μεταβλητών………………………………….. 55

   7.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 55

   7.2 Έλεγχος γραφικών παραστάσεων……………………………………………………. 56

      7.2.1 Μεταβλητών…………………………………………………………………………. 56

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία ii



Περιεχόμενα 

      7.2.2 Συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης……………………………………………………. 57

   7.3 Έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας…………………………………………………………. 60

      7.3.1 Έλεγχος των Dickey-Fuller(DF)…………………………………………………… 60

         7.3.1.1 Η μεταβλητή LAR………………………………………………………………. 62

         7.3.1.2 Η μεταβλητή LGDP…………………………………………………………….. 64

         7.3.1.3 Η μεταβλητή LRP………………………………………………………………. 65

      7.3.2 Έλεγχος των Phillips-Perron (PP)………………………………….…………….. 67

         7.3.2.1 Η μεταβλητή LAR………………………………………………………………. 67

         7.3.2.2 Η μεταβλητή LGDP…………………………………………………………….. 68

         7.3.2.3 Η μεταβλητή LRP………………………………………………………………. 69

   7.4 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 70

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολοκλήρωση (μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των 
μεταβλητών………………………………………………………………………………….

72

   8.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………... 72

   8.2 Υποδείγματα συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Engle-Granger…………………….. 72

   8.3 Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης……………….………………………… 73

   8.4 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 74

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (βραχυχρόνιες 
σχέσεις των μεταβλητών)…………………………………………………………….. 75

   9.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………… 75

   9.2 Εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος ……………………………………………………. 75

   9.3 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….. 76

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συνολοκλήρωση και υποδείγματα διανυσματικών 
αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγματα)……………………………………. 

77

   10.1 Εισαγωγή……………………………………….……………………………………… 77

   10.2 Η μέθοδος του Johansen και έλεγχος του βαθμού συνολοκλήρωσης…………... 77

   10.3 Εμπειρικά αποτελέσματα…………………………………………………………….. 79

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία iii



Περιεχόμενα 

   10.4 Συμπεράσματα………………………………………………………………………… 80

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σχέσεις αιτιότητας των μεταβλητών………………..………. 81

   11.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………. 81

   11.2 Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος……….………….. 82

   11.3 Συμπεράσματα………………………………………………………………………… 82

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Συμπεράσματα………………………………………………………. 84

   12.1 Ανακεφαλαίωση και επιμέρους συμπεράσματα……………………………………. 84

   12.2 Γενικά συμπεράσματα………………………………………………………………… 87

   12.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα……………………………………………………. 89

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………... 91

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α………………………………………………………………………..…... 99

   Πίνακας Α: Μεταβλητές AR,Y,RP…………………………………………………………. 99

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία iv



Κατάλογος Πινάκων 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής………………………………… 1
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση…………………………………………….. 6
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οφέλη τουρισμού…………………………………………………………... 30
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ελληνικός τουρισμός……………………………………………………. 34
   Πίνακας 4.1 Μηνιαία (%) Κατανοµή Αφίξεων, Ελλάδα, 1990-2000…………………... 37
   Πίνακας 4.2 Εξέλιξη κλινών Ελλάδα 1990-2005………………………………………... 38
   Πίνακας 4.3 Συγκέντρωση ξενοδοχειακών κλινών, Ελλάδα 2000………………….… 39
   Πίνακας 4.4 Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων 2000………………………………….. 39
   Πίνακας 4.5 Αφίξεις αλλοδαπών από το εξωτερικό κατά μέσο ταξιδιού και σταθμό   
                        εισόδου 2004………………………………………………………………… 41
   Πίνακας 4.6 Συμμετοχή του Τουρισμού στο ΑΕΠ, Μεγέθη ΕΕ-15, 2002-Εκτιμήσεις.. 43

   Πίνακας 4.7 Συμμετοχή του Τουρισμού στη Συνολική Απασχόληση, Μεγέθη ΕΕ-15, 
                        2002-Εκτιμήσεις……………………………………………………………... 44
   Πίνακας 4.8 Απασχόληση στον Ελληνικό Τουρισμό…………………………………… 45
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος…………………………. 50 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που συμμετέχουν 
στην έρευνα…………………………………………………………………………………... 52 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Στασιμότητα των μεταβλητών 55
   Πίνακας 7.1 Μέθοδος εκτίμησης OLS 55
   Πίνακας 7.2 Έλεγχος DF/ADF για LAR 63
   Πίνακας 7.3 Έλεγχος DF/ADF για LGDP 64
   Πίνακας 7.4 Έλεγχος DF/ADF για LRP 66
   Πίνακας 7.5 Έλεγχος PP για LAR 68
   Πίνακας 7.6 Έλεγχος PP για LGDP 69
   Πίνακας 7.7 Έλεγχος PP για LRP 70
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολοκλήρωση (μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών) 72
   Πίνακας 8.1 Έλεγχος DF για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα…………. 74
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (βραχυχρόνιες σχέσεις των 
μεταβλητών)………………………………………………………………………………….. 75
   Πίνακας 9.1 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών……………………………………………... 76
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συνολοκλήρωση και υποδείγματα διανυσματικών 
αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγματα)…………………………………………….. 77
   Πίνακας 10.1 Στατιστικά για την τάξη του μοντέλου Var………………………………. 79
   Πίνακας 10.2 Εύρεση του βαθμού συνολοκλήρωσης του υποδείγματος Var……….. 80
 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία 
 

v



Κατάλογος Πινάκων 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σχέσεις αιτιότητας των μεταβλητών…………………………………... 81
   Πίνακας 11.1 Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger………………………. 82
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Συμπεράσματα……………………………………………………………. 84
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α………………………………………………………………………………. 99
   Πίνακας Α: Μεταβλητές AR, Y και RP……………………………………………………. 99

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία 
 

vi



Κατάλογος διαγραμμάτων 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Διάγραμμα 4.1 Μερίδια Αγοράς σε Εισερχόμενο Τουρισμό Ευρώπης/Παγκόσμια   
                         2000………………………………………………………………………….. 34
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη Αφίξεων & Εσόδων, Ελλάδα, 1950-2000……………………….. 35
Διάγραμμα 7.1 Γραφική παράσταση LAR………………………………………………….. 56
Διάγραμμα 7.2 Γραφική παράσταση LGDP ……………………………………………….. 57
Διάγραμμα 7.3 Γραφική παράσταση LRP………………………………………………….. 57
Διάγραμμα 7.4 Κορελόγραμμα LAR ………………………………………………………... 58
Διάγραμμα 7.5 Κορελόγραμμα LGDP ……………………………………………………… 59
Διάγραμμα 7.6 Κορελόγραμμα LRP ………………………………………………………... 59

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία 
 

vii



Πρόλογος 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η κατανόηση της διεθνής ζήτησης τουρισμού κρίνεται ως μεγάλης 

σημασίας καθώς ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και στην 

πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών είναι αναμφισβήτητος. Μεταξύ άλλων, 

συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη κάθε σύγχρονης κοινωνίας και θέτει τις 

βάσεις για την αλληλοκατανόηση και αδελφοσύνη μεταξύ των λαών ώστε να 

επιτευχθεί ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. Η διαμόρφωση 

αποτελεσματικότερων προγραμμάτων Μάρκετινγκ των διεθνών τουριστικών 

γραφείων βασίζονται στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

διεθνή ζήτηση τουρισμού. 

 Ο τουρισμός σήμερα περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο οικονομικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων σε διεθνές κλίμακα και καλύπτει όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. Επίσης, ο τομέας του τουρισμού δεν αποτελεί έναν 

συγκεκριμένο τομέα σε μια οικονομία, αλλά περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες 

από διάφορους τομείς. Είναι προφανές επομένως ότι οι επιλογές των 

τουριστών διαμορφώνονται μέσα από την επιρροή μιας ποικιλίας παραγόντων. 

Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών για την 

τουριστική ζήτηση και των παραγόντων που την καθορίζουν έχει 

πραγματοποιηθεί και τα συμπεράσματα που προέκυψαν διαφέρουν αρκετά από 

τη μία μελέτη στην άλλη. Η κλασσική οικονομική θεωρία υποδηλώνει πως οι 

σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης είναι οι 

οικονομικοί παράγοντες όπως το εισόδημα των τουριστών και οι τιμές του 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά υπάρχουν και άλλοι μη ποσοτικοί 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις προτιμήσεις των τουριστών.  

 Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τουριστικής 

ζήτησης στην Ελλάδα και οικονομικών μόνο παραγόντων, οι οποίοι αποτελούν 

τις πιο χρησιμοποιούμενες επεξηγητικές μεταβλητές στην οικονομική 

βιβλιογραφία.  Η επιλογή της συγκεκριμένης τουριστικής αγοράς έγινε λόγω της 

συμβολής του τουριστικού τομέα στην άνοδο του εθνικού εισοδήματος, στην 

αύξηση της απασχόλησης, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην εισροή 

συναλλάγματος και στη μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών για 

την συγκεκριμένη χώρα. 
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Περίληψη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα 

και κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σημαντικών βιομηχανιών διεθνώς, 

παρουσιάζοντας ταχείς ρυθμούς αυξήσεως του κύκλου εργασιών του. Η 

συμβολή του στην άνοδο του εθνικού εισοδήματος, στην αύξηση της 

απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που σχετίζονται άμεσα 

ή έμμεσα με τον τουρισμό, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών με την σημαντική εισροή συναλλάγματος 

που επιφέρει, είναι αναμφισβήτητη.  

Όσον αφορά την ελληνική οικονομία, ο τουριστικός τομέας αποτελεί έναν 

τομέα κλειδί, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο της, με δυναμική εξέλιξη 

την ίδια στιγμή που άλλοι κλάδοι εμφανίζουν στασιμότητα ή μείωση της 

δραστηριότητάς τους.  

Από τον το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ο ελληνικός τουρισμός 

γνώρισε περιόδους μεγάλης ευημερίας, παρουσιάζοντας μια συνεχόμενη 

αύξηση. Οι ανοδικοί αυτοί ρυθμοί όμως αναστράφηκαν αρκετές φορές λόγω 

ανακατατάξεων που επικράτησαν στον ελληνικό ή το διεθνή χώρο. Η χώρα 

όμως κατάφερνε να ξεπερνάει εύκολα την κάθε κρίση και να συνεχίζει την 

ανοδική της πορεία στον τουρισμό. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την τουριστική ζήτηση της 

Ελλάδος και να ερευνήσει την ύπαρξη μακροχρόνιας αλλά και βραχυχρόνιας 

σχέσης μεταξύ αυτής και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Οι τεχνικές της 

συνολοκλήρωσης και του μηχανισμού διόρθωσης λαθών χρησιμοποιήθηκαν για 

να κατασκευαστεί ένα οικονομετρικό πρότυπο τουριστικής ζήτησης της 

Ελλάδας. Ως χώρα προορισμού επιλέχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 

αποτελεί παραδοσιακό πελάτη της Ελλάδος και καταλαμβάνει ένα σημαντικό 

τμήμα επί του συνόλου των αφικνούμενων τουριστών. Η ζήτηση προσδιορίζεται 

από τις αφίξεις τουριστών ενώ ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν 

δύο οικονομικές μεταβλητές οι οποίες είναι το εισόδημα της χώρας προέλευσης 

και οι σχετικές τιμές μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού για να 

εκφραστούν οι τιμές τουρισμού στην Ελλάδα. Τα στοιχεία από τις δύο αυτές 

χώρες είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1961-2003. 
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Περίληψη 
 

Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές του 

υποδείγματος να είναι ολοκληρωμένες ίδιου βαθμού. Επομένως γίνεται ο 

έλεγχος της στασιμότητας των μεταβλητών του υποδείγματος με τους ελέγχους 

των γραφικών παραστάσεων και τους ελέγχους μοναδιαίων ριζών (Dickey-

Fuller και Phillips-Perron). Τα αποτελέσματα του ελέγχου της συνολοκλήρωσης 

με τη διαδικασία των Engle-Granger δείχνουν ότι υπάρχει μια μακροχρόνια 

σχέση ανάμεσα στις οικονομικές μεταβλητές και στις αφίξεις των τουριστών 

αλλά με την ανάλυση της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen δεν προκύπτει 

κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

διόρθωσης σφάλματος για να εκτιμηθούν και οι βραχυχρόνιες σχέσεις των 

μεταβλητών. Τέλος διερευνάται η αιτιώδης σχέση μεταξύ των τριών μεταβλητών 

με τον έλεγχο του Granger, ο οποίος οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι 

τουριστικές αφίξεις αιτιούνται τις σχετικές τιμές μεταξύ προέλευσης και 

προορισμού. 

 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Τουριστική ζήτηση, ανάλυση συνολοκλήρωσης, μηχανισμός 

διόρθωσης λαθών, αιτιότητα κατά Granger  
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Summary 
 

SUMMARY 
 

Tourism nowadays represents an important economic activity and it 

ranks among the most important industries internationally, showing rapid rates 

of growth of its turnover. Its contribution to the rise of national income, to the 

increase of employment, with the creation of new jobs, which are related directly 

or indirectly with tourism, to the regional development and to reduction of 

balance of payments deficit, with the inflow of currency that it produces, is 

indisputable. 

 As far as the Greek economy is concerned, the tourist sector is a key 

sector because it is one of its important fields, with efficient development. 

Whereas, other sectors present stagnation or reduction of their activity. 

 Since the World War II Greek tourism has experienced periods of great 

prosperity, presenting continuous increase. These upwards rates however were 

inverted several times because of realignments that reigned in the Greek or 

international ground. The country however managed to overcome the crises 

quite easily and to continue its rising course in tourism. 

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

and to investigate the existence of long run and short run relationship between 

the demand and the factors that have an influence on her. Cointegration and 

error correction techniques were used to construct an economic tourist demand 

model for Greece. The United Kingdom, which is a traditional customer of 

Greece and occupies an important portion of the total number of tourists that 

arrive in Greece, was selected as destination country. Demand is defined by 

tourist arrivals while two economic variables were used as dependent variables, 

which are income of the country of origin and relative prices between countries 

of origin and destination, in order tourism prices in Greece to be expressed. 

Data from these two countries are annual and cover the time period between 

1961-2003. 

 But the method of cointegration requires that all variables of the model 

be integrated of the same order. Therefore the test for the stationarity of the 

model’s variables is done with the tests of graphical representations and the 

unit root tests (Dickey-Fuller and Phillips-Perron). The results of cointegration 
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Summary 
 

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

relationship between the economic variables and tourist arrivals, but with 

Johansen’s maximum likelihood analysis no cointegrated vector turns up. Then 

the error correction mechanism is applied in order to estimate the short-run 

relationships of the variables. Finally the causal relationship among the three 

variables is investigated by using Granger test, which leads to the conclusion 

that tourist arrivals cause relative prices between countries of origin and 

destination. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής 
 
1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 
 

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί όχι μόνο μια οικονομική αλλά και 

κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική δραστηριότητα που κινείται τόσο σε τοπικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο και καλύπτει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η διεθνής 

αγορά τουρισμού αποτελεί ένα από τα γρηγορότερα αναπτυσσόμενα στοιχεία 

του παγκόσμιου εμπορίου, καταγράφοντας τα τελευταία χρόνια μια δραματική 

αύξηση. Αναδύθηκε εύκολα από την κρίση στην οποία είχε βυθιστεί την περίοδο 

2001-2003, με τα απανωτά χτυπήματα της τρομοκρατίας, την οικονομική ύφεση 

και τον ιό SARS. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών το 2004 έφτασαν τα 763 

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

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

δισεκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος από τις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις 

καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, καταλαμβάνοντας μερίδιο 54,5% στην 

παγκόσμια τουριστική αγορά το 2004 (WTO, 2005). Η αύξηση αυτή του 

παγκόσμιου τουρισμού οφείλεται κυρίως στα υψηλά ποσοστά αύξησης του 

εισοδήματος, στη μείωση των ωρών εργασίας  και κατά επέκταση στην αύξηση 

του ελεύθερου χρόνου και στη σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς 

μεταξύ των χωρών (Papatheodorou 1999). 

Η οικονομική σημασία του τουρισμού και ο ρόλος που διαδραματίζει 

αυτός στην ανάπτυξη και πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών έχει γίνει πια 

κοινή συνείδηση. Οι αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες, όπως και η Ελλάδα είδαν 

στον τουρισμό έναν τομέα που θα μπορούσε να  καλύψει την ανάγκη τους σε 

ξένο συνάλλαγμα (Dritsakis and Athanasiadis 2000). 

Εκτός όμως από μια σημαντική πηγή αποδοχών ξένου συναλλάγματος, 

ο οποίος συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ισοζυγίου 

πληρωμών, ο διεθνής τουρισμός δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, συνεισφέρει 

στην αύξηση του εισοδήματος, των αποταμιεύσεων, των επενδύσεων και της 

οικονομικής ανάπτυξης (Lim 1997). 

Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο τουρισμός είναι μια οικονομική 

δραστηριότητα πρωταρχικής σημασίας και σπουδαιότητας για πολλές χώρες. 

Μια χώρα υποδοχής τουριστών η οποία επιθυμεί να έχει έναν πρωταγωνιστικό 
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ρόλο στην ανταγωνιστική διεθνή τουριστική αγορά θα πρέπει να είναι σε θέση 

να χαράξει μια σωστή πολιτική στον τομέα του τουρισμού. Αναμφισβήτητα οι 

αποφάσεις μάρκετινγκ και ο στρατηγικός προγραμματισμός των παροχών 

τουρισμού απαιτούν πρωτίστως τη γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την επιλογή προορισμού (Seddighi and Theocharous 2002).   

Επομένως ο τουρισμός ως φαινόμενο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός 

μεγάλου αριθμού ερευνητών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και τη 

διερεύνηση της ζήτησης του, δηλαδή την ανακάλυψη τόσο των ποσοτικών όσο 

και των ποιοτικών μεταβλητών που επηρεάζουν τη διακύμανση της τουριστικής 

ζήτησης όσο και την πρόβλεψη της.  

Οι συγγραφείς αυτοί, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς 

χωρών προέλευσης και προορισμού, μελέτησαν την συμπεριφορά 

διαφορετικών συνδυασμών των μεταβλητών που επηρεάζουν τη ζήτηση 

τουρισμού, ανέπτυξαν μοντέλα για την εύρεση της σχέσης που υφίσταται 

μεταξύ τους και κατέληξαν σε θεωρίες. 

 Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, 

σημειώνοντας μια συνεχή αύξηση στις αφίξεις τουριστών της από το 1950 

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

διεθνών τουριστικών αφίξεων και την 10η από πλευράς διεθνών τουριστικών 

εισπράξεων (Μανούσου), ενώ το 2003 προχώρησε στη 13η όσο αφορά τις 

διεθνείς αφίξεις και παρέμεινε στην ίδια θέση στις τουριστικές εισπράξεις (SETE 

2005). Ο μοναδικός συνδυασμός των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και 

της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς αλλά και η επαρκής υποδομή και το 

λογικά τιμολογούμενο τουριστικό προϊόν που παρέχει, αποτελεί συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την ίδια έναντι άλλων χωρών στη διεθνή τουριστική αγορά. 

Κρίνεται επομένως σκόπιμο να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση σε βάθος της 

σχέσης που υπάρχει μεταξύ της τουριστικής ζήτησης της Ελλάδος και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν. 

 

1.2 Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής 
 

Η εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της τουριστικής ζήτησης για την 

Ελλάδα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και τη διεξαγωγή χρήσιμων 
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συμπερασμάτων στον τομέα του ελληνικού τουρισμού. Για το σκοπό αυτό 

εξετάζονται οι τουριστικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με δύο 

οικονομικές μεταβλητές, το εισόδημα της χώρας προέλευσης και οι σχετικές 

τιμές μεταξύ προέλευσης και προορισμού, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την τιμή 

του τουρισμού.   

Επομένως σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί η συμβολή του 

τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που συμβάλουν στην διαμόρφωση της ελληνικής τουριστικής 

ζήτησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διερευνηθούν αν υπάρχουν 

μακροχρόνιες σχέσεις (σχέσεις συνολοκλήρωσης) αλλά και βραχυχρόνιες 

σχέσεις μεταξύ των αφίξεων τουριστών και οικονομικών παραγόντων, καθώς 

και η ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού, ως πρωταρχικός στόχος κρίνεται η διερεύνηση της 

στασιμότητας των μεταβλητών που συμμετέχουν στο υπόδειγμα.   

  
1.3 Διάρθρωση της διπλωματικής 
 

Η εργασία αυτή αποτελείται από 12 κεφάλαια.  

Συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη αιτιολόγηση 

του ερευνητικού θέματος και προσδιορίζει τον σκοπό αλλά και τους επιμέρους 

στόχους της εργασίας.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει το εννοιολογικό περιεχόμενο του 

τουρισμού και του τουρίστα για την καλύτερη κατανόηση αυτών των βασικών 

ορισμών. Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή του τουρισμού, παρουσιάζοντας 

όλη την πορεία εξέλιξής του στο πέρασμα των χρόνων μέχρι να διαμορφώσει τη 

σημερινή του μορφή. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στους παράγοντες που 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν την απόφαση του τουρίστα να ταξιδέψει και 

γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία παρουσιάζονται οι 

κυριότερες οικονομετρικές μελέτες συγγραφέων που έχουν εξετάσει τη σχέση 

αλληλεξάρτησης των διαφόρων παραγόντων, ποσοτικών και μη, οι οποίοι 

επηρεάζουν και καθορίζουν τη ζήτηση του τουρισμού. 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο καταγράφεται η σημαντική 

συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, στο ισοζύγιο 
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πληρωμών, στην απασχόληση, στο εισόδημα και την περιφερειακή ανάπτυξη, 

στα φορολογικά έσοδα του κράτους και στην πολιτιστική ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο απεικονίζεται η ελληνική 

πραγματικότητα στον τομέα του τουρισμού και παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά τόσο της τουριστικής ζήτησης όσο και της τουριστικής 

προσφοράς της Ελλάδας. Αναλύεται η σημαντική συμβολή του τουρισμού σε 

διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας αλλά παράλληλα παρουσιάζονται 

και κάποιες κρίσεις του ελληνικού τουρισμού που εμφανίστηκαν στο πέρασμα 

των χρόνων, χωρίς αυτές όμως να επηρεάσουν αισθητά την ανοδική του 

πορεία. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύουμε τη μορφή του υποδείγματος που 

επιλέχθηκε για την ανάλυση της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα και 

παραθέτουμε μια σύντομη περιγραφή της οικονομετρικής μεθοδολογίας που θα 

ακολουθήσουμε. 

 Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή και 

παρουσίαση των μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα και των στοιχείων 

που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εργασίας. 

 Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον έλεγχο της στασιμότητας των 

μεταβλητών τόσο με τους ελέγχους των γραφικών παραστάσεων των 

μεταβλητών και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης όσο και με τους ελέγχους 

των μοναδιαίων ριζών των Dickey-Fuller (DF) και των Phillips-Perron (PP). 

Στο όγδοο κεφάλαιο διερευνάται η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος με την εφαρμογή της 

μεθόδου των Engle-Granger. 

 Ακολουθεί το ένατο κεφάλαιο, με την εξέταση των βραχυχρόνιων 

σχέσεων ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιώντας υποδείγματα 

διόρθωσης λαθών. 

 Η συνολοκλήρωση των μεταβλητών ερευνάται στη συνέχεια και στο 

κεφάλαιο 10, με τη μεθοδολογία του Johansen για τα υποδείγματα 

διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων. 
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  Η εργασία ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο 11, με την αναζήτηση των 

αιτιακών σχέσεων των μεταβλητών του υποδείγματος όπως προτάθηκε από τον 

Granger. 

Τέλος το κεφάλαιο 12 καταλήγει με τα βασικά συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την επισκόπηση της εργασίας και διατυπώνονται κάποιες 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα και μελέτη. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται επίσης και το Παράρτημα Α, το οποίο 

περιέχει αναλυτικά τα ετήσια στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο 

υπόδειγμά μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 
2.1 Εισαγωγή 
 

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και στην πρόοδο των 

σύγχρονων κοινωνιών είναι αναμφισβήτητος. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ο τουρισμός ως φαινόμενο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου 

αριθμού ερευνητών και έχει απασχολήσει με ποικίλους τρόπους την 

οικονομετρική βιβλιογραφία, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και τη 

διερεύνηση της ζήτησης του, δηλαδή την ανακάλυψη τόσο των ποσοτικών όσο 

και των ποιοτικών μεταβλητών που επηρεάζουν τη διακύμανση της τουριστικής 

ζήτησης όσο και την πρόβλεψη της. Μια πληθώρα καθοριστικών παραγόντων 

έχουν εξετασθεί και τα συμπεράσματα που προέκυψαν διαφέρουν αρκετά από 

τη μία μελέτη στην άλλη. Οι συγγραφείς αυτοί, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

συνδυασμούς χωρών προέλευσης και προορισμού, μελέτησαν την 

συμπεριφορά διαφορετικών συνδυασμών των μεταβλητών που επηρεάζουν τη 

ζήτηση τουρισμού, ανέπτυξαν μοντέλα για την εύρεση της σχέσης που 

υφίσταται μεταξύ τους και κατέληξαν σε θεωρίες. 

Κάθε ενασχόληση με τον τουρισμό όμως προϋποθέτει να δοθούν 

ορισμοί του αντικειμένου και των συνιστωσών του, οι οποίοι απαιτούνται για την 

οικονομική ανάλυση και δημιουργούν το υπόβαθρο για μια καλύτερη κατανόηση 

του θέματος. Εξετάζονται επομένως οι έννοιες του τουρισμού και του τουρίστα 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την πάροδο των χρόνων.  

Η τωρινή μορφή όμως του τουρισμού απέχει πολύ από εκείνη των 

προγενέστερων εποχών. Η ιστορία του τουρισμού ανέρχεται σε εκατοντάδες 

χρόνια και έχει περάσει από διάφορα στάδια ως την εξέλιξή του στη σημερινή 

σύγχρονη μορφή. Ο τουρισμός στις μέρες μας δεν περιορίζεται πλέον σε λίγα 

άτομα των ανώτερων κοινωνικών ομάδων τα οποία διαθέτουν χρήμα και χρόνο 

αλλά εκτείνεται ολοένα και περισσότερο και στους οικονομικά ασθενέστερους, 

τους εργαζομένους, τους φοιτητές κλπ. Επιπλέον οι εξελίξεις δεν αναφέρονται 

μόνο στην αύξηση του όγκου του τουριστικού πλήθους και των τουριστικών 

διακινήσεων αλλά και στην ανάπτυξη κάθε είδους τουριστικής δραστηριότητας. 

Με άλλα λόγια η εμφανιζόμενη άνοδος του τουρισμού είναι καθολική και 

περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του κυκλώματος και διαφέρει ουσιωδώς από τις 
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προηγούμενες ιστορικές περιόδους τόσο από πλευρά σκοπού όσο και μέσων 

και τρόπων ικανοποιήσεως, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο τμήμα της 

σύγχρονης καθημερινότητας.  

 
2.2 Γενικές έννοιες τουρισμού 

 
Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι ορισμοί του τουρισμού και του 

τουρίστα, όπως προκύπτουν από την θεωρητική βιβλιογραφία κατά το πέρασμα 

των χρόνων, για την καλύτερη κατανόηση του τουριστικού φαινομένου. 

Ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού και μια ανασκόπηση των διάφορων 

μορφών του μέχρι να διαμορφώσει τη σημερινή όψη του. 

 
2.2.1 Ορισμός του τουρισμού 
 

Ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα και μια 

βιομηχανία υπηρεσιών με όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική 

σπουδαιότητα τόσο σε εγχώρια όσο και σε παγκόσμια επίπεδα. Σύμφωνα με 

τους Luzzi and Flückiger (2003), ο τουρισμός δεν είναι στην πραγματικότητα μια 

βιομηχανία αλλά μάλλον μία συλλογή από δραστηριότητες, στις οποίες οι 

αλλοδαποί συμμετέχουν και παράλληλα είναι διαθέσιμες για κατανάλωση από 

τους ντόπιους κατοίκους. Ο τουρισμός δηλαδή είναι ένα σύνολο αγαθών και 

υπηρεσιών και αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο, πολύπλοκο και 

διαφοροποιούμενο ποιόν. Η ποικιλομορφία του οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία 

αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνει και στο γεγονός πως μπορεί να 

εμφανιστεί με διάφορες μορφές, ενώ η διαφοροποίησή του στα μοναδικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε προορισμού. Γίνεται επομένως σαφές 

πως ένας ακριβής ορισμός του τουρισμού είναι μια δύσκολη δουλειά αν όχι 

αδύνατη.  

Τουρισμός σύμφωνα με τη Διεθνή Ακαδημία Τουρισμού είναι το σύνολο 

των ανθρώπινων μετακινήσεων και όλες οι δραστηριότητες που προκύπτουν 

από αυτές. Ο ορισμός αυτός ορίζει ως τουρισμό κάθε μετακίνηση του 

ανθρώπου χωρίς να διευκρινίζει το είδος των δραστηριοτήτων.  

Κάποιοι περιοριστικοί όροι αρχίζουν να εμφανίζονται στον ορισμό του 

Αιγηνίτη, σύμφωνα με τον οποίο τουρισμός καλείται η από χώρα σε χώρα ή 
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από τόπο σε τόπο μετάβαση ατόμων σε ομάδες ή μεμονωμένα, με σκοπό μικρή 

ή μεγάλη, όχι όμως μόνιμη διαμονή, χωρίς άσκηση επαγγέλματος, για λόγους 

γενικά αναψυχής. Παρατηρούμε ότι παρουσιάζονται περιορισμοί στη διάρκεια, 

και στη δραστηριότητα, με απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος με οικονομικά 

οφέλη και εμφανίζεται ως σκοπός της μετακίνησης η αναψυχή. 

Ο Καλφιώτης, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, προσθέτει έναν ακόμα 

λόγο πραγματοποίησης της μετακίνησης, ο οποίος είναι η ικανοποίησης της 

ψυχικής επιθυμίας ή πνευματικής περιέργειας, ενώ ο Jean Medecin ορίζει τον 

τουρισμό σαν μια δραστηριότητα με σκοπό τη διασκέδαση, την ανάπαυση, τον 

εμπλουτισμό των εμπειριών του ανθρώπου και την ανύψωση του πνευματικού 

του επιπέδου από την παρουσίαση νέων μορφών ανθρώπινης δράσης και από 

τις εικόνες μια άγνωστης φύσης (Κολτσιδόπουλος 2000, σελ 11-15). 

 Μία από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν για να δοθεί ένας όσο το 

δυνατόν ακριβής και αποδεκτός ορισμός ήταν αυτή των καθηγητών Hunziker 

και Krapf του πανεπιστημίου της Βέρνης, που στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη 

Διεθνή Ένωση Επιστημονικών Εμπειρογνώμων Τουρισμού. Σύμφωνα με 

αυτούς, ο τουρισμός μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο φαινομένων και σχέσεων 

που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού και τη διαμονή μη 

μόνιμων κατοίκων, χωρίς αυτά να οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και να 

συνδέονται με κάποια κερδοσκοπική δραστηριότητα. Ο ορισμός αυτός αν και 

βοηθά να διακρίνει κανείς τον τουρισμό από την αποδημία, αποκλείει τελείως τις 

ημερήσιες περιηγήσεις, δηλαδή τις εκδρομές, καθώς περιλαμβάνει την έννοια 

της διαμονής. Επίσης δεν περιλαμβάνει τα επαγγελματικά ταξίδια που 

συνδέονται με μια επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμα και αν το εισόδημα 

αυτό δεν προέρχεται από την χώρα τουριστικού προορισμού. (Ηγουμενάκης 

1997, σελ 58-59) 

Στη συνέχεια η βασική έννοια του τουρισμού διευρύνθηκε για να 

συμπεριλάβει διάφορες μορφές επαγγελματικών ταξιδιών. Ο Schwihk ορίζει 

πως τουρισμός είναι η κίνηση των ανθρώπων που εγκαταλείπουν προσωρινά 

τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους για λόγους που αφορούν το πνεύμα, το 

σώμα ή το επάγγελμα. Οι λόγοι που αφορούν το πνεύμα, δηλαδή την εμπειρική 

μόρφωση και το σώμα, με την έννοια της ανάπαυσης αναφέρθηκαν και στους 
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προηγούμενους ορισμούς, τώρα όμως εμφανίζεται και το επάγγελμα ως 

σκοπός της μετακίνησης, χωρίς όμως άμεσα οικονομικά αποτελέσματα αλλά 

έμμεσα όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εμπορικές αντιπροσωπείες 

και εκθέσεις (Κολτσιδόπουλος 2000, σελ 14). 

 Ο ορισμός που έχει υιοθετηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση 

Τουρισμού περιλαμβάνει και αυτός τα επαγγελματικά ταξίδια. Υποστηρίζει πως 

ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν 

και διαμένουν έξω από το συνηθισμένο περιβάλλον τους όχι περισσότερο από 

ένα συνεχόμενο χρόνο για ξεκούραση, επαγγελματικούς και άλλους σκοπούς, οι 

οποίοι δεν σχετίζονται με πληρωμένη εργασία  (WTO 2002). Για πρώτη φορά 

αναφέρεται μια μέγιστη διάρκεια του ταξιδιού (ένας χρόνος). 

 Ο Bull από την άλλη θέτει τον περιορισμό της ελάχιστης διάρκειας 

ταξιδιού ορίζοντας τον τουρισμό ως μια μετακίνηση ανθρώπων σε περιοχές 

άλλες από αυτές της μόνιμης διαμονής τους για τουλάχιστον 24 ώρες (Khan et 

al. 2005).  

 Καθένας από τους πολλούς και διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί 

κατά καιρούς στον τουρισμό, στοχεύει να εξυπηρετήσει μια ειδική ανάγκη. Παρά 

τις όποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ορισμών, πέντε είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά του τουρισμού. Συγκεκριμένα: 

• Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα της μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης 

και διαμονής ανθρώπων σε διάφορους προορισμούς με σκοπό την 

ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. 

• Όλες οι μορφές τουρισμού αν και διαφέρουν μεταξύ τους περιέχουν 

πάντα δύο βασικά στοιχεία: το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και τη 

διαμονή σε αυτό με την ευρύτερη έννοια του όρου, 

συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της διατροφής. 

• Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης 

διαμονής του ανθρώπου που αποφασίζει να μετακινηθεί για τουριστικούς 

λόγους. 

• Η μετακίνηση των ανθρώπων στους τουριστικούς προορισμούς είναι 

προσωρινού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πρόθεσή τους είναι να 
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επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους ύστερα από ημέρες, 

εβδομάδες ή μήνες. 

• Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισμούς για 

τουριστικούς σκοπούς, δηλαδή για σκοπούς άλλους από αυτούς της 

μόνιμης διαμονής τους ή της επαγγελματικής απασχόλησής τους. 

(Ηγουμενάκης 1997, σελ 59). 

 
2.2.2 Ορισμός του τουρίστα 
 

Τα άτομα που πραγματοποιούν τουριστικές μετακινήσεις, αυτά δηλαδή 

που κάνουν τουρισμό, τα ονομάζουμε τουρίστες. Όσοι όμως μετακινούνται δεν 

αποτελούν τουρίστες, αλλά μόνο αυτοί που υπόκεινται σε κάποιους 

περιορισμούς. Από τον περασμένο αιώνα έως σήμερα διάφορες προσεγγίσεις 

προσπάθησαν να ορίσουν την έννοια του τουρίστα. 

Το 1937 η Επιτροπή Στατιστικών Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των 

Εθνών υιοθέτησε έναν ορισμό που χαρακτηρίζει τον τουρίστα σαν ένα άτομο 

που επισκέπτεται μια χώρα, διαφορετική από αυτήν στην οποία διαμένει 

μόνιμα, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών. Ο ορισμός αυτός 

διαχωρίζει τους τουρίστες από τους εκδρομείς (παραμονή λιγότερη από 24 

ώρες στην επισκεπτόμενη χώρα) αλλά δε λαμβάνει υπόψη του τη μετακίνηση 

ντόπιων τουριστών μέσα στην επικράτεια της χώρας τους (Ηγουμενάκης 1997, 

σελ 64-65). 

Τον ίδιο ορισμό αποδέχτηκε και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Διεθνή Ταξίδια και τον Τουρισμό στην Ρώμη το 1963. Παρά τις 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ο ορισμός αυτός συνεχίζει να αποτελεί σε 

σημαντικό βαθμό τον πυρήνα των ορισμών που αφορούν τα ταξίδια και τον 

τουρισμό (Bull 2002, σελ 16). 

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει στους τουρίστες τα εξής άτομα: 

• Όσα ταξιδεύουν για ψυχαγωγία, για οικογενειακούς λόγους, για λόγους 

υγείας και άλλους παρόμοιους. 

• Όσα ταξιδεύουν για να πάρουν μέρος σε διάφορες συναντήσεις όπως 

συνέδρια. 

• Όσα ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. 
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• Όσα συμμετέχουν σε θαλάσσιες κρουαζιέρες, ακόμα και αν η διάρκεια 

παραμονής τους είναι μικρότερη από 24 ώρες. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται 

στους τουρίστες τα άτομα που: 

• Καταφτάνουν σε μία χώρα με ή χωρίς συμβόλαιο εργασίας για να 

ασκήσουν κάποιο επάγγελμα ή για να αναπτύξουν κάποια 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

• Καταφτάνουν σε μία χώρα για μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν. 

• Φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μακριά από τον τόπο της μόνιμης 

διαμονής τους. 

• Κατοικούν σε παραμεθόριες και άλλες περιοχές μιας χώρας και 

μετακινούνται σε άλλη για να εργασθούν. 

• Διέρχονται διαμέσου μιας χώρας χωρίς να σταματήσουν καθόλου, ακόμα 

και αν η διάρκεια του ταξιδιού μέσα από αυτήν την χώρα είναι 

μεγαλύτερη από ένα 24ωρο.  (Ηγουμενάκης 1997, σελ 65) 

Οι Martin and Witt (1989) αναφέρουν πώς ο τυποποιημένος ορισμός του 

διεθνή τουρίστα, είναι το άτομο που ταξιδεύει σε άλλη χώρα από αυτήν που 

κατοικεί και διαμένει, από 1 ως 365 ημέρες για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από 

το να ασκήσει σε αυτήν μια αμειβόμενη δραστηριότητα. Αυτός ο ορισμός 

περιλαμβάνει τα άτομα που ταξιδεύουν για αναψυχή, επισκέψεις φίλων και 

συγγενών, για επαγγελματικούς, θρησκευτικούς και άλλους λόγους. 

Μια πληθώρα άλλων ορισμών για τον τουρίστα έχουν αναπτυχθεί αλλά 

κανείς δεν έχει υιοθετηθεί από όλους τους εθνικούς τουριστικούς οργανισμούς 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των ορισμών και των 

στατιστικών του τουρισμού. 

 
2.2.3 Ιστορική εξέλιξη του τουρισμού 
 

Η τωρινή μορφή του τουρισμού απέχει πολύ από εκείνη των 

προγενέστερων εποχών. Ο τουρισμός ακολούθησε μέσα από το πέρασμα του 

χρόνου μια μεγάλη πορεία εξέλιξης για να διαμορφώσει τη σημερινή όψη του. 

 Ο τουρισμός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα παρουσιάστηκε στα τέλη του 

19ου αιώνα αλλά η ιστορία αποκαλύπτει ότι τα πρώτα ταξίδια ξεκίνησαν πολύ 
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πιο νωρίς, την περίοδο της αρχαίας Ελλάδας. Οι Έλληνες, κατά τον Σόλωνα, 

ταξίδευαν τόσο για να δημιουργήσουν εμπορικές επαφές με άλλους λαούς όσο 

και για να γνωρίσουν νέους τόπους, συνειδητοποιώντας από πολύ νωρίς τα 

οφέλη που προκύπτουν από την επικοινωνία με άλλους λαούς και την 

εξοικείωση με τους πολιτισμούς τους. Παρόμοιες αντιλήψεις υιοθετούσαν και για 

τους επισκέπτες της δικής τους χώρας, τους «ξένους», στους οποίους απέδιδαν 

τις πρέπουσες τιμές. Τα πρώτα ίχνη πανδοχείου ανακαλύπτονται στην Κρήτη το 

1500 π.χ., ενώ το πρώτο ελληνικό πανδοχείο χρονολογείται τον 5ο αιώνα π.χ. 

στις Πλαταιές της Βοιωτίας. 

Διάφορες μορφές τουρισμού είχαν αναπτυχθεί στην αρχαιότητα. Οι 

ολυμπιακοί αγώνες, που πραγματοποιούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στην 

Ολυμπία, αποτελούσαν μια αθλητικο-θρησκευτική εκδήλωση, η οποία 

συμπληρωνόταν από πολιτιστικές δραστηριότητες όπως θεατρικές 

παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών. Τα 

θρησκευτικά προσκυνήματα στους Δελφούς ή την Ελευσίνα συνδύαζαν την 

περιπέτεια με τη γιορτή, την ευχαρίστηση, την αναψυχή, την συναναστροφή 

κ.λ.π.   

Την έννοια του ταξιδιού και της μετακίνησης περικλείουν ήδη εκείνη την 

περίοδο οι αναφορές του Σωκράτη στο “Φαίδωνα” του Πλάτωνα. Ο Ηρόδοτος, 

γεωγράφος και ιστορικός (480-421 π.χ.), υπήρξε ένας από τους πρώτους 

“τουρίστες”, ο οποίος εξιστορεί στις “Ιστορίες” του τις περιηγήσεις του στη 

Σικελία, την Αίγυπτο, την Περσία και άλλες χώρες με σκοπό να γνωρίσει τα ήθη, 

τα έθιμα, τη θρησκεία και τις τέχνες των περιοχών αυτών. 

 Λίγο αργότερα (332 π.χ.) τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η 

περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ακολουθεί, αποτελούν πρωταρχικά 

κεφάλαια στην ιστορία του τουρισμού. Η ίδρυση μεγάλων αστικών κέντρων, 

όπως η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια από το Μέγα Αλέξανδρο, προσελκύει 

μεγάλο πλήθος περιηγητών και δημιουργεί την ανάγκη παραθεριστικών 

κατοικιών σε αυτά από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις των πολιτών. Στην 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δημιουργούνται πολυάριθμα και πολυσύχναστα 

παραθεριστικά κέντρα και ο Καίσαρας Αύγουστος θεσπίζει τις καλοκαιρινές 

διακοπές ως κατεξοχήν προνόμιο της ανώτερης κοινωνικής τάξης 
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Ένας από τους πρώτους τουριστικούς οδηγούς σχετικά με τις 

μετακινήσεις και τους επισκεπτόμενους τόπους κάνει την εμφάνιση του το 150 

π.χ. Αυτός είναι οι “Ελληνικές Αποδημίες”, του γεωγράφου-ιστορικού Παυσανία, 

οι οποίες περιέχουν μία περιγραφή της Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το σημαντικότερο τμήμα των 

τουριστικών μετακινήσεων οφείλεται σε εορταστικές εκδηλώσεις και 

θρησκευτικά γεγονότα, ενώ μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν και οι μετακινήσεις 

για εκπαιδευτικούς λόγους προς τα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα της 

Ευρώπης. Η ανάπτυξη του εμπορίου κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης βοηθά 

στην ανάπτυξη του τουρισμού. Αρχίζει να διαμορφώνεται ένα νέο πνεύμα γύρω 

από το τουριστικό “γίγνεσθαι”, με τα ταξίδια να πραγματοποιούνται τώρα με 

σκοπό την απόκτηση νέων εμπειριών και τον εμπλουτισμό των γνώσεων. 

Παραμένουν και πάλι όμως προνόμιο των ατόμων με υψηλά εισοδήματα. 

Η ανακάλυψη και η εξάπλωση όμως του σιδηροδρόμου στην Ευρώπη 

μεταξύ 1840 και 1860 άλλαξε τελείως τις συγκοινωνίες βοηθώντας τους 

ανθρώπους να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις με χαμηλότερο κόστος. 

Παράλληλα η εμφάνιση του ατμόπλοιου ενίσχυσε τις διηπειρωτικές σχέσεις. Το 

1841 το πρώτο οργανωμένο πρακτορείο ταξιδιών είναι γεγονός και απευθύνεται 

σε μεσαίες εισοδηματικές τάξεις. Ιδρυτής του είναι ο Thomas Cook. 

Παρατηρείται λοιπόν μια σημαντική αύξηση του αριθμού των τουριστών και 

γίνονται ορατές οι πρώτες τάσεις μαζικοποίησης των τουριστικών μετακινήσεων 

(Βαρβαρέσος 1997, σελ 14-33). 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η δομή και η φιλοσοφία του τουριστικού 

φαινομένου αλλάζει. Ο τουρισμός τώρα αποκτά τα σύγχρονα χαρακτηριστικά 

του και εισέρχεται σε μία περίοδο έντονης μαζικοποίησης. Καθίσταται ως 

κοινωνική αναγκαιότητα και γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του ελεύθερου χρόνου. 

Παράλληλα αναπτύσσεται και ο εσωτερικός τουρισμός. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάπτυξη του τουρισμού διεθνώς είναι 

θεαματική. Η δρομολόγηση των πρώτων αεροπλάνων συμβάλλει στη 

γρηγορότερη και ανετότερη μετακίνηση των τουριστών. Νέα κράτη εισέρχονται 

στη διεθνή τουριστική αγορά και εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν και 

ταξιδεύουν χωρίς ο τουρισμός να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των 
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ανώτερων οικονομικών τάξεων. Αυτή η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, στη βελτίωση 

των ωρών εργασίας και της αμοιβής των εργαζομένων, στην αύξηση του 

ελεύθερου χρόνου λόγω μείωσης των ημερών και ωρών εργασίας, στην 

εξασφάλιση κοινωνικών παροχών και σε μια πληθώρα άλλων παραγόντων 

(Ηγουμενάκης 1990, σελ 32). 

Οι Askari και Jud υποστηρίζουν πως η αστικοποίηση πολλών περιοχών, 

η αύξηση του πληθυσμού και του μορφωτικού επιπέδου και η μείωση του 

κόστους ταξιδιού με την αλματώδη ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς 

συνέβαλλαν στην γρήγορη επέκταση του διεθνούς τουρισμού (Crouch 1995). 

Από την εποχή των αρχαίων εμπόρων και περιηγητών μέχρι σήμερα, 

πολλά έχουν αλλάξει ως προς τις συνθήκες ζωής και τους όρους της κοινωνικο-

πολιτικής πραγματικότητας. Δεν έχει μεταβληθεί όμως η έμφυτη περιέργεια του 

ανθρώπου να δραπετεύσει για λίγο από το οικείο περιβάλλον, από τις 

καθημερινές του ασχολίες και συνήθειες, να αλλάξει παραστάσεις, να διευρύνει 

τους ορίζοντές του και να ταξιδέψει σε τόπους άγνωστους και μακρινούς. Στις 

μέρες μας, η σύγχρονη τεχνολογία διανοίγει νέες προοπτικές για την ταχύτερη 

και ευκολότερη οργάνωση των τουριστικών υπηρεσιών, μετατρέποντας τον 

τουρισμό σε προνόμιο όχι αποκλειστικά των ανώτερων κοινωνικών τάξεων 

αλλά και των οικονομικά ασθενέστερων. 

 
2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση 
 

Η κατανόηση της διεθνής ζήτησης τουρισμού κρίνεται ως μεγάλης 

σημασίας. Ως εμπορική και οικονομική δραστηριότητα ο τουρισμός έχει 

προσελκύσει αυξανόμενη προσοχή. Τα θέματα του ισοζυγίου πληρωμών, ο 

στρατηγικός προγραμματισμός, ο προγραμματισμός προβλέψεων και τα 

προγράμματα Μάρκετινγκ των διεθνών τουριστικών γραφείων βασίζονται στην 

κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνή ζήτηση τουρισμού. 

  Είναι προφανές ότι οι επιλογές των τουριστών διαμορφώνονται μέσα 

από την επιρροή μιας ποικιλίας παραγόντων. Σύμφωνα με τη λογοτεχνία η 

θεωρία που εξηγεί τις τουριστικές ροές μεταξύ της χώρας προέλευσης και 

προορισμού βασίζεται στην συνάρτηση ζήτησης. Το προϊόν που προκύπτει από 
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τη ζήτηση τουρισμού είναι n επιθυμία των ανθρώπων να ταξιδέψουν σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από την πλευρά των χωρών υποδοχής, η 

τουριστική ζήτηση αντιπροσωπεύει το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που 

οι επισκέπτες αποκτούν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

της παραμονής τους. Οι Song and Witt ορίζουν την τουριστική ζήτηση ως την 

ποσότητα του συνόλου των τουριστικών προϊόντων που οι καταναλωτές είναι 

πρόθυμοι να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου και υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ελέγχονται από τους 

επεξηγηματικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην τουριστική ζήτηση 

(Proença and Soukiazis, 2005). 

Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών για την 

τουριστική ζήτηση και των παραγόντων που την καθορίζουν έχει 

πραγματοποιηθεί. Κάθε μια από τις μελέτες αυτές παρέχει μια πολύτιμη 

συμβολή στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν σε 

διαφορετικούς βαθμούς τη ζήτηση τουρισμού. Μια πληθώρα καθοριστικών 

παραγόντων έχουν εξετασθεί και τα συμπεράσματα που προέκυψαν διαφέρουν 

αρκετά από τη μία μελέτη στην άλλη (Crouch 1992). Η κλασσική οικονομική 

θεωρία υποδηλώνει πως οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

τουριστικής ζήτησης είναι οι οικονομικοί παράγοντες όπως το εισόδημα των 

τουριστών και οι τιμές του τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι 

λειτουργούν καταλυτικά αποτρέποντας συνήθως την πρόθεση για τουριστικό 

ταξίδι, αλλά και άλλοι μη ποσοτικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις 

προτιμήσεις των τουριστών. Κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς επηρεάζει 

διαφορετικούς ανθρώπους και με διαφορετικούς τρόπους και ένταση, οι οποίοι 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 
i. Οικονομικοί Παράγοντες 
 
Ο ρόλος του εισοδήματος  

Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου είναι απόρροια του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων των χωρών προέλευσης των τουριστών. Μάλιστα το 

ποσοστό αναχώρησης για διακοπές σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο του 
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εισοδήματος και αυξάνεται παράλληλα με τις αυξήσεις του (Βαρβαρέσος 1997, 

σελ 99). 

Από πολλούς μελετητές το εισόδημα έχει προσδιοριστεί ως ο 

σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της τουριστικής ζήτησης (Kwack 

1972, Proença and Soukiazis 2005). Οι αλλαγές στο εισόδημα των 

καταναλωτών μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη ζήτηση των προϊόντων, 

καθώς αυξάνεται η αγοραστική τους δύναμη. Όσο μεγαλύτερο είναι το κατά 

κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας, τόσο πιο πιθανόν είναι οι πολίτες της να 

μπορούν να αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. Επομένως η 

αγοραστική δύναμη των εν δυνάμει ταξιδιωτών συνδέεται άμεσα και αποτελεί 

κυρίαρχο παράγοντα των τουριστικών εισροών, ενώ η αιτιακή τους σχέση 

αναμένεται να είναι ισχυρή. 

 Αν η αύξηση των δαπανών για ένα προϊόν υπερέχει της αύξησης του 

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

προϊόν είναι και ο τουρισμός. 

Η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης μας βοηθά να διακρίνουμε 

μεταξύ διαφορετικών τύπων προϊόντων. Η εισοδηματική ελαστικότητα ορίζεται 

ως τη ποσοστιαία αλλαγή της ζήτησης δια το ποσοστό της αλλαγής του 

εισοδήματος. Οι κατώτεροι τόποι προορισμού παρουσιάζουν αρνητική 

εισοδηματική ελαστικότητα. Η παρουσία, αντίθετα, θετικής εισοδηματικής 

ελαστικότητας υποδηλώνει “κανονικούς” τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι 

μπορεί να θεωρηθούν ως προορισμοί πολυτελείας αν η εισοδηματική 

ελαστικότητά τους υπερβαίνει τη μονάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του 

διεθνούς τουρισμού, ο οποίος θεωρείται προϊόν πολυτελείας, αναμένεται μια 

πλειοψηφία των θετικών εισοδηματικών ελαστικοτήτων που υπερβαίνουν τη 

μονάδα (Crouch 1992). 

  Οι αποφάσεις όμως σχετικά με την πραγματοποίηση των διακοπών 

λαμβάνονται στην αρχή του χρόνου ή και νωρίτερα. Επομένως, είναι εύλογο μία 

μεγάλη αύξηση στα εισοδήματα σε ένα έτος, να ακολουθηθεί από μια 

εντυπωσιακή αύξηση στη ζήτηση του τουρισμού στον επόμενο χρόνο. 

Επομένως, η τουριστική ζήτηση αναμένεται να επηρεάζεται όχι μόνο από τις 

τρέχουσες τιμές του εισοδήματος, αλλά και από το εισόδημα προηγούμενων 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία 
 

16



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

περιόδων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι αλλαγές στο εισόδημα μπορεί να 

απαιτούν κάποιο χρόνο μέχρι να επηρεάσουν τη ζήτηση του τουρισμού. (Lim 

1997). 

 
Ο ρόλος της τιμής 
 Η τουριστική αγορά, όπως οποιαδήποτε άλλη αγορά, παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές  και τις διακυμάνσεις τους, οι οποίες αποτελούν 

τον δεύτερο κατά σειρά σημαντικότητας προσδιοριστικό παράγοντα της 

τουριστικής ζήτησης μετά το εισόδημα. Για ένα προϊόν όπως ο διεθνής 

τουρισμός, η μεταβλητή της τιμής είναι πολύπλοκη και πολύ δύσκολη να 

προσδιοριστεί αφού είναι συνάρτηση του συνολικού μείγματος των αγαθών και 

υπηρεσιών που καταναλώνονται από τον κάθε τουρίστα. Το κόστος των 

αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται στον προορισμό, το κόστος 

μεταφοράς από την χώρα προέλευσης στην χώρα προορισμού, οι τιμές των 

υποκατάστατων και συμπληρωματικών προϊόντων (προορισμών) και οι 

αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο και 

βαρύτητα την απόφαση του τουρίστα να ταξιδέψει. (Crouch 1992) 

 
Εγχώριες τιμές 

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

το κόστος των αγαθών και υπηρεσιών στην χώρα προορισμού όπως το κόστος 

διαμονής, η τοπική μεταφορά, η σίτιση, η διασκέδαση κ.α. Μία αύξηση στο 

επίπεδο τιμών της χώρας προορισμού, αποθαρρύνει τους τουρίστες να 

κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση (Proença and Soukiazis 2005). Η 

εξειδίκευση της μεταβλητής αυτής έχει προσελκύσει επανειλημμένα το 

ενδιαφέρον των ερευνητών. Η καλύτερη μεταβλητή για το κόστος ζωής 

τουριστών θα ήταν ένας δείκτης τιμών τουριστών (tourist price index TPI)  

βασισμένος στο "καλάθι" των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζοντα από τους 

τουρίστες. Σύμφωνα όμως με τους González and Moral (1995) αυτή η 

μεταβλητή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες και ο καθορισμός ενός 

συνολικού δείκτη θα ήταν πολύ δύσκολος, επειδή κάθε εθνική στατιστική 

υπηρεσία θα ακολουθούσε διαφορετικά κριτήρια και εναλλακτικές προτάσεις 

προσέγγισης μετρήσεών της. Επομένως ο δείκτης τιμών καταναλωτή της 
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χώρας προορισμού, προσαρμοσμένος ή όχι από την κατάλληλη 

συναλλαγματική ισοτιμία, έχει χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλη μεταβλητή για την 

τιμή του τουρισμού (Loeb 1982, Witt και Martin 1987, Morley 1994). Η χρήση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας μόνο ως μεταβλητή κόστους ζωής μπορεί να 

είναι παραπλανητική επειδή μια ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να 

αντισταθμιστεί από ένα σχετικά υψηλό ποσοστό πληθωρισμού (Witt and Witt 

1995). Αν και μερικοί οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή δεν είναι αντιπροσωπευτικός των τιμών που αντιμετωπίζουν οι 

τουρίστες, παρατηρείται ότι η σημαντικότητα και το μέγεθος των συντελεστών 

στο δείκτη τιμών τουρισμού είναι ουσιαστικά ίδιες με τον δείκτη τιμών 

καταναλωτή (Papatheodorou 1999) καθώς το μίγμα των αγαθών και υπηρεσιών 

που καταναλώνονται από τους τουρίστες δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικό από 

το μίγμα από το οποίο απαρτίζεται ο ΔΤΚ και οι αλλαγές του απεικονίζουν 

αρκετά τις αλλαγές στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που 

καταναλώνουν οι τουρίστες. 

Δεν είναι όμως σημαντικές μόνο οι τιμές του τουρισμού στον προορισμό 

αλλά και οι σχετικές τιμολογιακές διαφορές μεταξύ της χώρας προορισμού και 

προέλευσης καθώς θεωρείται πως ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μιας χώρας 

προορισμού είναι η ίδια η χώρα προέλευσης. Αν οι τιμές στον προορισμό 

αυξηθούν κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τις αντίστοιχες στην χώρα 

προέλευσης και η αύξηση αυτή δεν αντισταθμίζεται από τις αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τότε το σχετικό κόστος του ταξιδιού έχει σαφώς 

αυξηθεί. Αν όμως οι δύο επιρροές αντισταθμίζουν ακριβώς η μία την άλλη, τότε 

οι σχετικές τιμές παραμένουν αμετάβλητες. (Walsh 1996) 

Επομένως οι τουρίστες είναι ευαίσθητοι και αντιδρούν στις αλλαγές των 

τιμών στην χώρα προορισμού, με μία πτώση στις τιμές να συνεπάγεται αύξηση 

της ζήτησης τουρισμού για την χώρα αυτή. 

 

Κόστος μεταφοράς  

Ένα συστατικό της τελικής τιμής που οι καταναλωτές πρέπει να 

πληρώσουν για το προϊόν του τουρισμού είναι και το κόστος μεταφοράς και 

αναφέρεται στις δαπάνες του μετά επιστροφής ταξιδιού μεταξύ της χώρας 
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προέλευσης και των χωρών προορισμού. Σε αντίθεση με τα άλλα προϊόντα, ο 

καταναλωτής (τουρίστας) πρέπει να μεταφερθεί  στο προϊόν (προορισμό) και 

όχι το αντίστροφο. Αλλαγές στο κόστος ταξιδιού μπορούν να προκαλέσουν 

σημαντικές μεταβολές στη ζήτηση τουρισμού. Επομένως μία αύξηση του 

κόστους μεταφοράς αναμένεται να προκαλέσει μείωση του διεθνούς τουρισμού 

(Uysal and Crompton 1984) 

 
Τιμές Υποκατάστατων και συμπληρωματικών 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι τιμές των υποκατάστατων είναι 

καθοριστικοί παράγοντες της ζήτησης. Για παράδειγμα μια αύξηση των τιμών 

στην Ισπανία μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα, καθώς η 

αύξηση του επιπέδου τιμών σε έναν προορισμό (Ισπανία), αναδιανέμει τη 

ζήτηση των τουριστών για άλλους φθηνότερους ανταγωνιστικούς προορισμούς 

(Ελλάδα) (Proença and Soukiazis 2005).  

 Κάποιοι διεθνείς προορισμοί όμως μπορεί να είναι συμπληρωματικά 

προϊόντα και όχι υποκατάστατα. Για παράδειγμα οι τουρίστες που ταξιδεύουν 

στην Ιταλία μπορεί να επισκεφτούν και τη Γαλλία στο ίδιο ταξίδι. Μια μείωση 

στις εγχώριες τιμές της Ιταλίας μπορεί να αυξήσει τον τουρισμό και στη Γαλλία, 

παρά να προσελκύσει τουρίστες από τη Γαλλία στην Ιταλία (Crouch 1992). 

 
ii. Πολιτικοί και διεθνείς παράγοντες 
 

Διάφοροι πολιτικοί και διεθνείς παράγοντες επηρεάζουν τον διεθνή 

τουρισμό, ασκώντας άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές επιδράσεις. Τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα, η πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό μιας χώρας, οι 

δραστηριότητες βίας και πολέμου κ.α. αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα στην 

απόφαση του τουρίστα να ταξιδέψει προς ένα συγκεκριμένο προορισμό, 

στρέφοντάς τον στην αναζήτηση άλλων ασφαλέστερων περιοχών. Οι δυσμενείς 

επιπτώσεις της γενικότερης πολιτικής αστάθειας προκαλούν μείωση του 

τουρισμού σε έναν προορισμό ή και ακόμα την εξαφάνισή του από το 

τουριστικό χάρτη, δημιουργώντας νέες χωρικές ανακατατάξεις των διεθνών 

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

τιμές του τουρισμού αυξάνοντας το κόστος ταξιδιού, ενώ οι περίοδοι αστάθειας 
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της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης έχουν ψυχολογικό αντίκτυπο στους 

τουρίστες, μειώνοντας τη διεθνή ζήτηση τουρισμού. 

Παραδείγματα αποτελούν η σημαντική μείωση των Αμερικανών 

τουριστών στην Ευρώπη το 1986 λόγω της καταστροφής του Τσερνομπίλ αλλά 

και  ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ο οποίος δημιούργησε σημαντικά 

προβλήματα όχι μόνο στην τουριστική δραστηριότητα αυτής της χώρας αλλά και 

της Ελλάδος επίσης (Βαρβαρέσος 1997, σελ. 117-118). 

Από την άλλη πλευρά, αθλητικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες 

και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα των περιοχών 

αυτών με φυσικό επακόλουθο το αυξημένο τουριστικό ρεύμα προς τις 

συγκεκριμένες χώρες. 

 
iii. Ψυχολογικοί παράγοντες 
 
 Οι παράγοντες αυτοί απεικονίζουν τις προσωπικές προτιμήσεις και τον 

τρόπο ζωής των δυνητικών τουριστών. Το ταξίδι αποτελεί μία διέξοδο από την 

ρουτίνα και φυγή προς την ξεκούραση, την ηρεμία και το διαφορετικό 

περιβάλλον. Οι τουρίστες ωθούνται σε αυτή την επιλογή από την ψυχολογική 

ανάγκη τους να ξεφύγουν από ένα τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από ένταση 

στους ρυθμούς εργασίας και από μονοτονία (Τσάρτας 1996, σελ 181). Για τον 

λόγο αυτόν έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ λίγοι οι τουρίστες εκείνοι που 

επισκέπτονται μακρινούς τουριστικούς προορισμούς για δεύτερη φορά, εκτός 

αν υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι ή ισχυρά οικονομικά κίνητρα (Ηγουμενάκης 

1997, σελ. 87-88). 

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

ταξιδέψει επηρεάζεται και από τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

και της ψυχοσύνθεσής του, τις επιθυμίες του, τα ενδιαφέροντά του, το 

πολιτιστικό του υπόβαθρο και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κάθε 

προορισμού. 

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

“αγάπης για τα ταξίδια” (wanderlust) και της “αγάπης για τον ήλιο” (sunlust), 

υποδηλώνει ακριβώς αυτήν την ύπαρξη των διαφορετικών ψυχολογικών 

κινήτρων και προτιμήσεων των τουριστών και της ικανοποίησής τους από τα 
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διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας προορισμού. Ο 

πρώτος ορισμός αναφέρεται στους τουρίστες οι οποίοι ελκύονται από τους 

φυσικούς πόρους και το κλίμα και επισκέπτονται συνήθως μία χώρα σε κάθε 

ταξίδι, ενώ ο δεύτερος σε εκείνους που επιθυμούν να ικανοποιήσουν την 

ανάγκη  τους για ανύψωση του πνευματικού τους επιπέδου και επισκέπτονται 

περισσότερες από μία χώρα τη φορά (Summary 1987). 

 
iv. Δημογραφικοί-κοινωνιολογικοί παράγοντες 
 

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

επάγγελμα, η αστικοποίηση και το επίπεδο μόρφωσης των χωρών προέλευσης 

προκαλούν σημαντικές μεταβολές στη διάρθρωση της τουριστικής ζήτησης, 

δημιουργώντας νέες τμηματοποιήσεις των τουριστικών αγορών. Μερικά 

παραδείγματα που υποδηλώνουν τον διαφορετικό βαθμό επίδρασης των 

παραγόντων αυτών στην απόφαση του τουρίστα να ταξιδέψει είναι πως οι νέοι 

και τα άτομα τρίτης ηλικίας διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο να 

ταξιδέψουν, τα ανώτερα στελέχη και οι επαγγελματίες παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά αναχώρησης για διακοπές, ενώ οι έντονοι ρυθμοί της 

σύγχρονης αστικής κοινωνίας γεννούν την ανάγκη του ανθρώπου για 

απόδρασή του από αυτήν.  

Σημαντικό κρίνεται και το επίπεδο μόρφωσης καθώς τα μορφωμένα 

άτομα έχουν καλύτερη πληροφόρηση και διαφορετικά κίνητρα για να 

ταξιδέψουν. Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και η επιρροή της οικογενειακής 

κατάστασης καθώς η ύπαρξη π.χ. παιδιών μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά 

στην επιλογή κάποιων τύπων ταξιδιών, όπως μακρινά ταξίδια ή περιπετειώδη. 

(Τσάρτας 1996, σελ. 183 ) 

Αλλά και ο πληθυσμός επηρεάζει την τουριστική ζήτηση, καθώς όσο 

μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός της χώρας προέλευσης τόσο μεγαλύτερη θα 

είναι και η ζήτηση για τουρισμό (Muňoz and Amaral 2000). 

Τέλος, το ποσοστό της μετανάστευσης της χώρας προορισμού 

συμμετέχει και αυτό στη διαμόρφωση της ζήτησης τουρισμού. Οι μετανάστες 

μιας χώρας και οι απόγονοί τους προσελκύονται περισσότερο από την χώρα 

από την οποία προέρχονται, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, ως άμεση 
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επίδραση της εθνικής κληρονομιάς τους. Ο μετανάστης επίσης μεταφέρει και 

γνωστοποιεί πληροφορίες της χώρας καταγωγής του στους κατοίκους της 

μόνιμης διαμονής του, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να είναι πιο πιθανόν να 

συμπεριλάβουν την χώρα αυτή στο ταξίδι τους. Επομένως η ζήτηση του 

τουρισμού για έναν προορισμό αυξάνεται αναλογικά με τη μετανάστευση 

προηγούμενων ετών (Guthrie 1961). 

 
v. Φυσικοί και κλιματολογικοί παράγοντες 
 

Αυτοί αποτελούν τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και φυσικά στοιχεία της κάθε 

χώρας προορισμού, όπως η μορφολογία του εδάφους, η βλάστηση, η 

ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία κ.α. τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός 

χειμερινών σπορ, ορεινός τουρισμός κτλ) και ανταποκρίνονται σε διαφορετικό 

βαθμό στις ψυχολογικές ανάγκες του κάθε ατόμου (Ηγουμενάκης 1997, σελ. 85-

86).  

 
2.4 Η εμπειρική βιβλιογραφία πάνω στη συνάρτηση τουριστικής ζήτησης. 
 

Η σχέση αλληλεξαρτήσεως μεταξύ των διάφορων παραγόντων, 

ποσοτικών ή μη, που επηρεάζουν και καθορίζουν την ζήτηση του τουρισμού, 

έχει απασχολήσει με ποικίλους τρόπους την οικονομετρική βιβλιογραφία. 

Ιδιαίτερα, η εξαιρετική αύξηση του διεθνούς τουρισμού μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, λόγω της ανάπτυξης του γρήγορου, ασφαλούς και άνετου αεροπορικού 

ταξιδιού, προκάλεσε των ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών και 

μελετητών. Οι συγγραφείς αυτοί χρησιμοποίησαν εξισώσεις τουριστικής 

ζήτησης στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τις τουριστικές ροές από 

διάφορες χώρες προέλευσης προς έναν συγκεκριμένο προορισμό ή την 

κατανομή ενός εξερχόμενου ταξιδιού προς εναλλακτικούς προορισμούς. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μελετών αυτών χρησιμοποίησε παραδοσιακές 

οικονομετρικές μεθόδους και αγνόησε τις πιθανές επιδράσεις από την πλευρά 

της προσφοράς. 

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

τουρισμού είχε αρχίσει. Οι Li et al. (2005) αναφέρουν ως την πρώτη ουσιαστική 
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μελέτη τουριστικής ζήτησης αυτή του Guthrie (1961). Από τότε ένας μεγάλος 

αριθμός εμπειρικών μελετών για τη διεθνή ζήτηση τουρισμού έχει 

πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα του Crouch, πάνω από 

300 δημοσιεύσεις βρέθηκαν την περίοδο 1961-1993, ενώ άλλες 120 μελέτες 

προστέθηκαν στη συνέχεια στη βιβλιογραφία της τουριστικής ζήτησης. Κάθε μια 

από αυτές τις μελέτες παρείχαν μια πολύτιμη συμβολή στον προσδιορισμό και 

στην κατανόηση των μεταβλητών, που επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό τη 

τουριστική ζήτηση. 

 Η θεωρία που εξηγεί τις τουριστικές ροές μεταξύ των χωρών προέλευσης 

και προορισμού βασίζεται στην συνάρτηση ζήτησης. Σύμφωνα με τον Stucka 

(2002) η πλειοψηφία των μελετών για την μοντελοποίηση των τουριστικών 

ροών μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού βασίζεται στη βασική 

συνάρτηση ζήτησης Q = f (Y,P), όπου το Q αντιπροσωπεύει ένα ποσοτικό 

μέτρο της τουριστικής κατανάλωσης του προϊόντος προορισμού, το Y κάποιο 

μέτρο του εισοδήματος της χώρας προέλευσης και το P ένα μέτρο για τις 

σχετικές τιμές μεταξύ χωρών προέλευσης και προορισμού. Προκύπτει όμως ότι 

δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο μέτρησης των τουριστικών ροών που να είναι 

αποδεκτό παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Crouch (1992) η πλειοψηφία των 

μελετών χρησιμοποίησε τις αφίξεις τουριστών για να προσδιορίσει την 

τουριστική ζήτηση (Gunadhi and Boey 1986, walsh 1996, Akis 1998, Uysal and 

Crompton 1984, Martin and Witt 1988) ενώ κάποιοι συγγραφείς τα τουριστικά 

έσοδα ή δαπάνες (kwack 1972, Smeral et al. 1992, Gonzalez and Moral 1995, 

Papatheodorou 1999). Μια μειοψηφία μόνο εξέτασε τη διάρκεια παραμονής ως 

εξαρτημένη μεταβλητή (Luzzi and Flückiger 2003, Muňoz and Amaral 2000). 

Όσον αφορά τις επεξηγηματικές μεταβλητές που καθορίζουν την συνάρτηση 

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

καθορισμένο πρότυπο που να είναι κατάλληλο για όλα τα ζευγάρια χωρών 

προέλευσης και προορισμού. Αν και η ζήτηση του διεθνούς τουρισμού 

επηρεάζεται και προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με τις 

χώρες που χρησιμοποιούνται, το χρονικό διάστημα της μελέτης και την φύση 

του τουρισμού, οι περισσότερες μελέτες επικεντρώθηκαν στους οικονομικούς 

παράγοντες. Ο Lim (1997) ερεύνησε 100 δημοσιευμένες μελέτες των προτύπων 
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διεθνούς τουριστικής ζήτησης για το διάστημα 1961-1994 και κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως οι πιο χρησιμοποιούμενες επεξηγητικές μεταβλητές είναι το 

εισόδημα της χώρας προέλευσης, οι σχετικές τιμές μεταξύ προέλευσης και 

προορισμού και το κόστος μεταφοράς με ποσοστό 84%, 73% και 55% 

αντίστοιχα. Οι Lim and McAleer (2002) υποστηρίζουν πως η πληθώρα των 

ερευνών για διεθνή τουρισμό χρησιμοποίησαν χρονικές σειρές με ετήσια 

στοιχεία και την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην προσπάθειά τους να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

 Μια από τις πρώτες μελέτες, αρκετά αξιόλογη είναι αυτή του Kwack 

(1972), στην οποία εκτιμούνται οι δαπάνες των Αμερικανών τουριστών στο 

εξωτερικό καθώς και οι δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών στην Αμερική. 

Ανάμεσα στις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν συγκαταλέγεται και μια 

ψευδομεταβλητή που εκπροσωπεί ειδικά γεγονότα όπως η διεθνής έκθεση στο 

Μόντρεαλ του Καναδά. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) και τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1960-1967, o Kwack 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ζήτηση για ταξίδια εξαρτάται από το 

εισόδημα, που αποτελεί το σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της 

τουριστικής ζήτησης και σε μικρότερο βαθμό από τις σχετικές τιμές μεταξύ της 

χώρας προέλευσης και προορισμού. Η μελέτη αυτή του Kwack αποτελεί μία 

από τις πρώτες μελέτες που αποδεικνύει εμπειρικά τη συμβολή της τιμής στις 

ταξιδιωτικές δαπάνες. Μάλιστα οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων επέφεραν 

θετικό πρόσημο για την μεταβλητή του εισοδήματος και αρνητικό για τη 

μεταβλητή της τιμής. 

 Σε μια άλλη μελέτη, η οποία σχετίζεται με την παρούσα, ο Loeb (1982) 

εξέτασε τις δαπάνες αλλοδαπών τουριστών από εφτά χώρες στην Αμερική. Στο 

λογαριθμικό υπόδειγμα που διατύπωσε χρησιμοποίησε τις ίδιες μεταβλητές με 

του Kwack, με τη διαφορά ότι συμπεριέλαβε επίσης τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού και μια 

ψευδομεταβλητή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Καναδά. Ο λόγος για τον 

οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιήθηκε ως επιπρόσθετη 

επεξηγηματική μεταβλητή, είναι ότι οι καταναλωτές συνήθως είναι πιο ενήμεροι 

και ίσως πιο ευαίσθητοι στις συναλλαγματικές ισοτιμίες από ότι στο κόστος 
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ζωής στην χώρα προορισμού. Ο Loeb κατέληξε στα ίδια αποτελέσματα που είχε 

καταλήξει και ο Kwack, καθώς οι συντελεστές του εισοδήματος προέκυψαν 

θετικοί και στατιστικά σημαντικοί για όλες τις χώρες, ενώ σχεδόν στο σύνολο 

των χωρών οι συντελεστές των μεταβλητών της συναλλαγματικής ισοτιμίας και 

των σχετικών τιμών μεταξύ χωρών προέλευσης και προορισμού παρουσίασαν 

το αναμενόμενο θετικό και αρνητικό πρόσημο αντίστοιχα. Επομένως 

αποδείχτηκε πως και οι τρεις μεταβλητές επηρεάζουν σημαντικά την τουριστική 

ζήτηση στην Αμερική 

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

οποίοι εξέτασαν την ζήτηση για τουρισμό στην Τουρκία. Η γενική προσέγγιση 

είναι παρόμοια με τις προσεγγίσεις του Loeb και του Kwack αλλά η παρούσα 

μελέτη διαφοροποιείται στα εξής σημεία: η Τουρκία αποτελεί μια 

αναπτυσσόμενη χώρα, ενώ η πληθώρα των προγενέστερων μελετών, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών των Loeb και του Kwack, ερεύνησαν και 

προσπάθησαν να επεξηγήσουν την τουριστική ζήτηση στις αναπτυγμένες 

χώρες. Επίσης, εισάγουν ως επιπλέον μεταβλητή τις δαπάνες διαφήμισης και 

επιχειρείται μια  προσπάθεια να ερμηνευθεί η επίδραση τους στην ζήτηση του 

τουρισμού, μια μεταβλητή η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στην πληθώρα των 

οικονομετρικών μοντέλων που έχουν αναφερθεί στη λογοτεχνία. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ετήσια στοιχεία 

για την περίοδο 1960-1980 και διατυπώνοντας λογαριθμικά υποδείγματα, 

προσδιόρισαν την τουριστική ζήτηση τόσο με την μορφή των τουριστικών 

αφίξεων όσο και με τη μορφή των συνολικών δαπανών των τουριστών. Έτσι, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι οικονομικές μεταβλητές ερμηνεύουν 

καλύτερα τη ζήτηση όταν η ίδια εκπροσωπείται από τις δαπάνες των τουριστών, 

καθώς και ότι ο συντελεστής προσδιορισμού στα υποδείγματα αυτά ήταν 

υψηλότερος. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν πως το εισόδημα, η τιμή και η 

συναλλαγματική ισοτιμία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στον 

προσδιορισμό της τουριστικής ζήτησης, καθώς ο συντελεστής της μεταβλητής 

του εισοδήματος εμφανίστηκε θετικός και στατιστικά σημαντικός στην 

πλειοψηφία του, ο συντελεστής της μεταβλητής των σχετικών τιμών ήταν 

αρνητικός και στατιστικά σημαντικός για 7 από τις 11 χώρες ενώ η 
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συναλλαγματική ισοτιμία παρουσίασε ισχυρή θετική επίδραση στις 9 από τις 11 

χώρες, αποτελέσματα παρόμοια με τα συμπεράσματα προγενέστερων ερευνών 

για το διεθνή τουρισμό (Kwack 1972, Loeb 1982). Ο αντίκτυπος όμως  των 

δαπανών διαφήμισης ήταν ελάχιστος καθώς ο συντελεστής τους ήταν θετικός 

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

από 0,6). Τέλος οι ψευδομεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν και αφορούσαν 

την ενεργειακή κρίση και την κοινωνική και οικονομική αστάθεια για την 

περίπτωση Γερμανίας και τη διαμάχη στην Κύπρο στο μοντέλο της Ελλάδας 

αποδείχτηκαν σημαντικές και με την αναμενόμενη αρνητική επίδραση στις 

τουριστικές ροές.  

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

εξετάσουν την επίδραση των υποκατάστατων τιμών στην τουριστική ζήτηση, 

τόσο του κόστους διαμονής όσο και του κόστους μεταφοράς. Στα υποδείγματά 

τους χρησιμοποίησαν τέσσερις χώρες προέλευσης και έξι προορισμού για την 

κάθε μία και ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1965-1980. Ανάμεσα στις 

μεταβλητές που χρησιμοποίησαν, εκτός της μεταβλητής του εισοδήματος, του 

κόστους διαμονής, της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κόστους μεταφοράς 

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

μεταφοράς των υποκατάστατων χωρών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα ενίσχυσαν 

την υπόθεση πως οι τιμές των υποκατάστατων έχουν έναν καθοριστικό ρόλο 

στον καθορισμό της ζήτησης του διεθνούς τουρισμού, παρουσιάζοντας τα 

αναμενόμενα θετικά πρόσημα, καθώς το 61% των υποδειγμάτων περιλάμβαναν 

τουλάχιστον μία μεταβλητή υποκατάστατων τιμών. Κατέληξαν όμως στο 

συμπέρασμα πως η μεταβλητή των υποκατάστατων τιμών δεν είναι 

καθορισμένη για όλα τα ζευγάρια χωρών προέλευσης και προορισμού αλλά 

διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα προέλευσης και το μέσο μεταφοράς. 

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

διεθνή τουρισμό που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 1992, στο σύνολό τους 

έδωσαν καλά εμπειρικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από τους συντελεστές 

εμφάνισαν σωστά πρόσημα και ήταν στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5%, ενώ 

και ο συντελεστής προσδιορισμού εμφανιζόταν ικανοποιητικός. Η παραδοσιακή 

προσέγγιση όμως υπέθετε πως τα οικονομικά στοιχεία είναι στάσιμα, ενώ έχει 
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αποδειχθεί πως οι επεξηγηματικές μεταβλητές του διεθνή τουρισμού όπως το 

εισόδημα και οι τιμές δεν είναι πάντα στάσιμα. Στις περισσότερες έρευνες τα 

οικονομετρικά μοντέλα εκτιμήθηκαν με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS), η οποία είναι κατάλληλη για στάσιμες χρονικές σειρές, αλλά όχι για 

σειρές που δεν είναι στάσιμες (Kulendran and Witt 2001). Επομένως οι 

παραδοσιακές οικονομετρικές έρευνες που είχαν διεξαχθεί μέχρι το 1992, χωρίς 

να χρησιμοποιούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομετρική μεθοδολογία και 

διαγνωστικούς ελέγχους, κατέληγαν σε αμφισβητήσιμα εμπειρικά αποτελέσματα 

και περιόριζαν την χρησιμότητά τους, καθώς εμφάνιζαν το πρόβλημα της 

κίβδηλης παλινδρόμησης. Έτσι οι τεχνικές της συνολοκλήρωσης και του 

μηχανισμού διόρθωσης λαθών χρησιμοποιήθηκαν για να αποφύγουν την 

πλαστή αιτιότητα των σχετικών μεταβλητών και να εξασφαλίσουν 

μακροπρόθεσμες ιδιότητες.   

Μόλις πρόσφατα ερευνητές όπως ο Kulendran and King (1997) και οι 

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

Οι Lim and McAleer (2000) αναλύοντας τις ασιατικές τουριστικές αφίξεις στην 

Αυστραλία, κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν είναι στάσιμες και 

χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας 

ρίζας απέδειξε πως μπορούν να μετατραπούν σε στάσιμες χρονικές σειρές 

παίρνοντας τις πρώτες διαφορές τους. 

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

τουρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου σε 12 προορισμούς με τη μέθοδο της 

συνολοκλήρωσης κατά Eangle-Granger και το μηχανισμό διόρθωσης λαθών. Οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το εισόδημα της χώρας προέλευσης, 

οι τιμές της χώρας προορισμού και οι τιμές των υποκατάστατων προορισμών. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 

μεταξύ των αφίξεων τουριστών και των προαναφερθέντων οικονομικών 

μεταβλητών σε έντεκα από τις δώδεκα περιπτώσεις, αποδεικνύοντας και τη 

βραχυχρόνια σχέση που τους συνδέει. 

Οι Kulendran and Witt (2001) προσπάθησαν να ερευνήσουν τον 

εξερχόμενο τουρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 1978-1995 

χρησιμοποιώντας τις τουριστικές αφίξεις σε οχτώ από τους σημαντικότερους 
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προορισμούς. Το υπόδειγμά τους ενσωματώνει τις μεταβλητές του 

εισοδήματος, των σχετικών τιμών, των τιμών υποκατάστατων, του κόστους 

μεταφοράς και του κόστους μεταφοράς των υποκατάστατων. Ελέγχοντας τη 

στασιμότητα των χρονικών σειρών με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller 

για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών και χρησιμοποιώντας την ανάλυση της 

συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας του 

Johansen(1988) και τον μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος, απέδειξαν την 

μακροχρόνια αλλά και τη βραχυχρόνια σχέση που συνδέει τις μεταβλητές για έξι 

από τις οχτώ περιπτώσεις. Μάλιστα σε τρεις χώρες προορισμού ανακάλυψαν 

την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος ενώ για τις υπόλοιπες τρεις δύο μακροχρόνιων σχέσεων.  

Οι Daniel and Ramos (2002) χρησιμοποιώντας και αυτοί τις προηγμένες 

τεχνικές εκτίμησης, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον εισερχόμενο τουρισμό 

στην Πορτογαλία. Κατέληξαν επομένως σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και 

απέδειξαν την μακροχρόνια αλλά και βραχυχρόνια σχέση που συνδέει την 

τουριστική ζήτηση, με την μορφή των τουριστικών αφίξεων, και τις μεταβλητές 

που την επηρεάζουν όπως το εισόδημα, οι τιμές του προορισμού και το 

κόστους μεταφοράς. Αντίθετα οι Lim and McAleer (2002) ερευνώντας τη 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ των τουριστικών αφίξεων από την Μαλαισία στην 

Αυστραλία και μιας ομάδας οικονομικών μεταβλητών, ανακάλυψαν την ύπαρξή 

της μόνο μεταξύ τουριστικής ζήτησης, κόστους μεταφοράς και συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Οι σχετικές τιμές και το εισόδημα βρέθηκαν να μην 

συνολοκληρώνονται με αυτές τις μεταβλητές.  

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

προσπάθησαν να ερευνήσουν εμπειρικά την τουριστική ζήτηση σε μια 

αναπτυσσόμενη χώρα, την Ελλάδα, προσδιορίζοντας  την άλλοτε με την μορφή 

των τουριστικών αφίξεων και άλλοτε με τη μορφή των τουριστικών εσόδων. Οι 

συγγραφείς αυτοί χρησιμοποίησαν τους ελέγχους συνολοκλήρωσης του 

Johansen και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως υπάρχει σχέση  συνολοκλήρωσης, δηλαδή κοινή τάση ή 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ της τουριστικής ζήτησης και διαφόρων οικονομικών 

μεταβλητών αλλά και βραχυχρόνια σχέση. 
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Τέλος, σημαντική είναι και η έρευνα των Katafono and Gounder (2004),  

η οποία σχετίζεται με την παρούσα μελέτη. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται οι 

έλεγχοι των Dickey-Fuller και των Phillips-Perron για την ύπαρξη μοναδιαίας 

ρίζας. Το υπόδειγμα αποτελείται από τις αφίξεις τουριστών και τις δύο 

σημαντικότερες οικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, 

το εισόδημα και τις σχετικές τιμές. Οι μηχανισμοί της συνολοκλήρωσης και της 

διόρθωσης σφάλματος που χρησιμοποιήθηκαν απέδειξαν την ύπαρξη 

μακροχρόνιας αλλά και βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. 

 
2.5 Συμπεράσματα 
 

Παρότι δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το θέμα των παραγόντων που 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ζήτηση του τουρισμού, οι περισσότερες από 

τις εμπειρικές μελέτες της οικονομετρικής βιβλιογραφίας, απέδειξαν πως οι 

οικονομικοί παράγοντες αποτελούν τους καθοριστικούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες της τουριστικής ζήτησης και τις πιο χρησιμοποιούμενες μεταβλητές 

στα οικονομετρικά πρότυπα. 
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3.1 Εισαγωγή 
 
 Ο τουρισμός σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 

παγκοσμίως και αυξάνεται με ρυθμούς μεγαλύτερους και από το παγκόσμιο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από το 1950 (Lanza et al. 2003). Είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους δημιουργούς θέσεων απασχόλησης και σε πολλές χώρες 

αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα υπηρεσιών, συμβάλλοντας σημαντικά στην 

εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC 2006a), περισσότεροι 

από 234 εκατομμύρια άνθρωποι (8,7% των συνολικών θέσεων παγκοσμίως) 

απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμού, δηλαδή 1 στους 11,5 

εργαζόμενους στον κόσμο, ενώ το 2016 οι εργαζόμενοι αναμένεται να φτάσουν 

περίπου στους 280 εκατομμύρια. Επιπλέον, η οικονομία του τουρισμού 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

με ποσοστό 10,3 %.  

Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών είναι αναμφισβήτητος, 

με τα κέρδη από τον διεθνή τουρισμό να προκαλούν τη οικονομική ανάπτυξη 

(Dritsakis 2004a). Η αξία αυτή του τουρισμού έχει γίνει κοινή συνείδηση και από 

τις πολιτικές αρχές παγκοσμίως, οι οποίες καταβάλουν προσπάθειες 

προκειμένου να ενισχύσουν τον τουρισμό ώστε να επωφεληθούν οι οικονομίες 

των χωρών τους.  

 
3.2 Η συμβολή του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών 
 

Η εισροή ξένου συναλλάγματος σε μία χώρα αποτελεί ίσως τη 

σημαντικότερη συμβολή του τουρισμού, καθώς τα συναλλαγματικά έσοδα που 

αυτός επιφέρει βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν από το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών, τα 

οποία οφείλονται κυρίως στο εμπορικό έλλειμμα (Stucka 2002). Τα 

συναλλαγματικά αυτά αποθέματα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της 

απαιτούμενης χρηματοδότησης για επενδύσεις και εισαγωγές κεφαλαιουχικών 

αγαθών σε μία χώρα, όπως μηχανήματα και τεχνολογία, τα οποία θα 
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συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας, ενθαρρύνοντας έτσι την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της (Balaguer 

and Jorda 2002). Σημαντική κρίνεται η συμβολή του κυρίως στις υποανάπτυκτες 

ή αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια 

συναλλαγματικών διαθεσίμων και παρουσιάζουν δυσκολίες όσον αφορά στην 

εξεύρεση χρηματικών πόρων. 

 
3.3 Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση 
 

Σημαντική επίσης κρίνεται η συνεισφορά του τουρισμού στον τομέα της 

απασχόλησης. Ως μια βιομηχανία εντάσεως εργασίας, απορροφά ένα 

σημαντικό αριθμό εργαζομένων, εμποδίζοντας έτσι την εμφάνιση υψηλών 

ποσοστών ανεργίας και συμβάλλοντας στην επίλυση του αυξανόμενου 

προβλήματός της (Lim 1997). Έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό (τουριστικά 

καταλύματα, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, μεταφορικά μέσα, καταστήματα 

λαϊκής τέχνης κ.α.) αλλά να αναπτύσσει και άλλες δραστηριότητες του 

ευρύτερου επιχειρησιακού τομέα όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές 

λειτουργίες κ.α. Το θετικό είναι πως τα άτομα στα οποία προσφέρει 

απασχόληση είναι κυρίως τα ανειδίκευτα, ανεκπαίδευτα και άπειρα άτομα που 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ντόπιου πληθυσμού, αφού οι 

περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην τουριστική 

βιομηχανία δεν απαιτούν εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις (Ανδριώτης 

2005, σελ. 126). Παράλληλα με τον τουρισμό αυξάνονται και οι κλάδοι που 

προμηθεύουν τον τουριστικό τομέα με τα αγαθά και υπηρεσίες που έχει ανάγκη 

όπως το εμπόριο, η βιομηχανική και γεωργική παραγωγή, ο κλάδος των 

κατασκευών κ. α.  ώστε να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

αυξημένου κύματος τουριστών (Dritsakis and Gialetaki 2004a).  

 
 
 
 
 
 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία 31



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οφέλη τουρισμού 

3.4 Η συμβολή του τουρισμού στο εισόδημα και την περιφερειακή 
ανάπτυξη 
 

Η ανάπτυξη του τουρισμού σε μία χώρα οδηγεί σε αυξημένο εισόδημα 

για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό που απασχολείται στις επιχειρήσεις 

τουρισμού αλλά και σε αυτές που οφείλουν την οικονομική τους επιβίωση σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε αυτόν. Επιπλέον ενισχύει τις λιγότερο 

οικονομικά αναπτυγμένες περιοχές που στηρίζονται στον τουρισμό, πέρα των 

μεγάλων αστικών κέντρων. Με την ανακατανομή του πλούτου της χώρας, το 

τουριστικό εισόδημα διανέμεται σε ένα ευρύ στρώμα πληθυσμών και 

επωφελούνται ακόμα και οι μη τουριστικές περιοχές. Το τουριστικό εισόδημα 

δηλαδή, σε αντίθεση με άλλα εισοδήματα περιέρχεται και σε άτομα χαμηλών 

εισοδηματικών τάξεων και βοηθά στην άμβλυνση της ανισότητας των 

εισοδημάτων μεταξύ διάφορων περιοχών και κοινωνικών ομάδων (Καλφιώτης 

1976, σελ. 149-150). Ως φυσική απόρροια, ο τουρισμός ενισχύει την ανάπτυξη 

της περιφέρειας και συμβάλει αποφασιστικά όχι μόνο στη συγκράτηση του 

πληθυσμού της αλλά και στην αύξησή του. (Dritsakis 2004a).  

 
3.5 Η συμβολή του τουρισμού στα φορολογικά έσοδα του κράτους 
 

Οι κυβερνήσεις ξοδεύουν υπέρογκα ποσά ετησίως για την ανάπτυξη της 

τουριστικής τους βιομηχανίας, όπως η κατασκευή αερολιμένων, οδικού δικτύου 

κ. α. Υπολογίζεται ότι το ποσό που θα ξοδευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο το 2006 

θα ανέρθει στα US$ 300.2 δισεκατομμύρια ή σε 3,8% των συνολικών 

κυβερνητικών δαπανών (WTTC 2006a). Για το κόστος των επενδύσεων που 

αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού επιδιώκουν 

κάποιο κέρδος. Τα φορολογικά έσοδα από τον τουρισμό προέρχονται από 

διάφορες πηγές όπως φορολόγηση αερολιμένων, φόροι των υπαλλήλων που 

εργάζονται στον τουρισμό, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες κ.α. Με τον τρόπο αυτό τα φορολογικά έσοδα του κράτους 

αυξάνονται και προσφέρουν τη δυνατότητα για περισσότερες δημόσιες 

επενδύσεις (Ανδριώτης 2005, σελ. 132-133).  
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3.6 Η συμβολή του τουρισμού στην πολιτιστική ανάπτυξη 
 
Μία ακόμη σημαντική επίδραση του τουρισμού αποτελεί η συμβολή του 

στην πολιτιστική ανάπτυξη του λαού της χώρας υποδοχής, καθώς οι τουρίστες 

που μετακινούνται σε τουριστικούς προορισμούς φέρνουν μαζί τους και 

ορισμένα πολιτιστικά στοιχεία των χωρών προέλευσής τους. Καθώς έρχονται 

σε επαφή με νέους τρόπους ζωής, μορφές ανθρώπινης δράσης και διαφορετικά 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά, οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών αλλά και οι 

τουρίστες εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους και ανυψώνουν το πολιτιστικό και 

μορφωτικό τους επίπεδο (Κολτσιδόπουλος 2000, σελ. 90-92). Καθιερώνεται 

έτσι ένα πνεύμα συνεργασίας και καλλιεργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

γνωριμίας, αλληλοκατανόησης και συναδέλφωσης των λαών για ένα καλύτερο 

μέλλον της ανθρωπότητας (Dritsakis and Athanasiadis 2000). 

Σημαντικό επίσης κρίνεται το γεγονός πως μια σειρά έργων υποδομής, 

όπως λιμάνια, αεροδρόμια και δρόμοι που κατασκευάζονται με σκοπό την 

εξυπηρέτηση της μετακίνησης των τουριστών, χρησιμοποιούνται και για 

ολόκληρο χρόνο από τους κατοίκους της περιοχής. Το ίδιο συμβαίνει και με μια 

σειρά έργων κοινωνικής υποδομής όπως συνεδριακοί χώροι, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, τακτικότερα δρομολόγια συγκοινωνιακών μέσων κλπ. (SETE 

1992) 

 
3.7 Συμπεράσματα 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο 

τουρισμός αποτελεί για πολλές χώρες, και ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες, 

έναν δυναμικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα η μετακίνηση 

τουριστών από εύρωστες οικονομικά χώρες προς τις ασθενέστερες, μειώνει 

αρκετά το οικονομικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους, ανεβάζει το βιοτικό 

επίπεδο των λαών των χωρών υποδοχής και συντελεί στην εξισορρόπηση της 

παγκόσμιας οικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ελληνικός τουρισμός 
 
4.1 Εισαγωγή 
 

Η Ελλάδα αδιαμφισβήτητα είναι ίσως η μοναδική χώρα που μπορεί να 

ικανοποιήσει αν όχι όλα, τα περισσότερα κίνητρα για τουρισμό σε παγκόσμια 

κλίμακα και αποτελεί ιδανική χώρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

(Αποστολόπουλος 1996, σελ. 154). Από αρχαιοτάτους χρόνους οι ξένοι 

θεωρούνταν ιεροί στην Ελλάδα και προστατεύονταν από το Ξένιο Δία το θεό της 

φιλοξενίας. Τα 16.000 χλμ. ακτών, τα 6.000 νησιά και νησίδες, οι 383 παραλίες, 

το ήπιο κλίμα, οι δυνατότητες που δίνονται για κάθε είδους άθλημα τόσο θερινό 

όσο και χειμερινό, οι ιδιαιτερότητές της από τόπο σε τόπο, οι αρχαιολογικοί 

χώροι και το πλούσιο ιστορικό παρελθόν που διαθέτει, την κάνουν έναν ιδανικό 

και δημοφιλή προορισμό για τους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με τον SETE 

(2003a), καταλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο στην ευρωπαϊκή τουριστική 

αγορά με ποσοστό 3,25% το 2000, ενώ το 2010 το ποσοστό αυτό αναμένεται 

να φτάσει στο 3,86%, ενώ στην παγκόσμια αγορά η προβλεπόμενη αύξηση 

είναι από 1,88% σε 2,02% για την ίδια περίοδο. 

 
Διάγραμμα 4.1 

Μερίδια Αγοράς σε Εισερχόμενο Τουρισμό Ευρώπης/ Παγκόσμια 2000 

 
Πηγή : SETE (2003) Ελληνικός Τουρισµός 2010: Στρατηγική & Στόχοι, Β’ 

Έκδοση. 
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4.2 Η τουριστική ζήτηση και προσφορά στην Ελλάδα 
 

Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ξεκίνησε μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο παρουσιάζοντας μια συνεχόμενη αύξηση. Οι ανοδικοί αυτοί ρυθμοί 

όμως αναστράφηκαν αρκετές φορές λόγω ανακατατάξεων που επικράτησαν 

στον ελληνικό ή το διεθνή χώρο. Η χώρα όμως κατάφερνε να ξεπερνάει εύκολα 

την κάθε κρίση και να συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον τουρισμό 

(Leontidou 1998, σελ. 103). Σύμφωνα με τον SETE (2003a) οι αφίξεις των 

τουριστών στην Ελλάδα έχουν υπερδιπλασιαστεί σε ένα διάστημα 50 ετών, από 

33.000 αφίξεις το 1950 σε 5,27 εκατομμύρια το 1980 και σε 13,095 εκατομμύρια 

το 2000. Μάλιστα μέχρι το 1990 η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν 

μεγαλύτερη από ότι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η μέση ετήσια μεταβολή των 

αφίξεων στο διάστημα 1990-2000 είναι 3,97%. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα  

4.2 τα κέρδη από τον τουρισμό ακολουθούν την τάση των αφίξεων και φτάνουν 

τα 9.221 εκατομμύρια δολάρια το 2000 με μέση ετήσια μεταβολή για το 

διάστημα 1990-2000 14%. Κατά μέσο όρο οι τουρίστες παραμένουν στην 

Ελλάδα 10 ημέρες και ξοδεύουν $704 το 2000. Οι προβλέψεις και για το μέλλον 

είναι ευνοϊκές. Σύμφωνα με το WTO (2001) οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην 

Ελλάδα προβλέπονται να φτάσουν στα 14,315  εκατομμύρια το 2010 ενώ το 

2020 στα 17,111.  

 
Διάγραμμα 4.2 

Εξέλιξη Αφίξεων & Εσόδων, Ελλάδα, 1950-2000 

 
Πηγή: SETE (2003) Ελληνικός Τουρισµός 2010: Στρατηγική & Στόχοι, Β’ 

Έκδοση 
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 Ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είναι μισός από 

τον αριθμό των ξένων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, για αυτό και η 

χώρα θεωρείται τουριστικός προορισμός παρά χώρα προέλευσης. Η 

πλειοψηφία των τουριστών στην Ελλάδα ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 16-40 

ετών και χαρακτηρίζονται κυρίως από μεσαίο ή υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 

μεσαία εισοδήματα. Προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από χώρες της Ευρώπης, 

με ποσοστό 94%, με πρώτους τους τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο 

(ποσοστό 20%) και δεύτερους τους Γερμανούς, οι οποίοι αποτελούν το 18% 

των συνολικών αφίξεων (THR-SETE 2004). Η επιλογή της Ελλάδας ιδιαίτερα 

μετά το 1970 σχετίζεται με έναν τύπο τουρίστα που αναζητάει περισσότερο τον 

ήλιο, την αναψυχή και τις διακοπές (sunlust) παρά τη γνωριμία με νέους τόπους 

και πολιτισμούς (wanderlust) όπως συνέβαινε κυρίως στις πρώτες 

μεταπολεμικά δεκαετίες στη χώρα μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα επιλέγεται σαν 

τόπος διακοπών αποδεικνύεται τόσο από το σημαντικό αριθμό ημερών που 

περνούν οι τουρίστες εδώ, αφού η μέση παραμονή των τουριστών στη χώρα 

μας είναι μία από τις υψηλότερες στον κόσμο, όσο και από τις συγκεκριμένες 

περιοχές στις οποίες κυρίως κατευθύνονται, όπως νησιά και παραθαλάσσιες 

περιοχές. Μια επιπλέον ένδειξη ότι η Ελλάδα προτιμάται σαν τόπος διακοπών 

είναι και το γεγονός ότι παρατηρείται ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών που 

ξαναεπισκέπτονται την χώρα. (Τσάρτας 1995, σελ. 31-33) 

Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως της ελληνικής τουριστικής προσφοράς 

(ήλιος, θάλασσα, περιβάλλον, ψυχαγωγία) έχουν μετατρέψει τον τουρισμό σε 

μια εποχική βιομηχανία. Το πρόβλημα της άμβλυνσης της εποχικότητας της 

ζήτησης είναι τόσο παλιό όσο και ο ελληνικός τουρισμός. Η εποχικότητα της 

Ελλάδος είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και η μεγαλύτερη στις 

χώρες της Μεσογείου, παρά τα κοινά χαρακτηριστικά που διαθέτουν και 

παρατηρείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες (THR-SETE 2004). Πιο 

συγκεκριμένα το 2000 το 36,5% των αφίξεων έλαβαν χώρα τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο, το 51,2% τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ενώ η περίοδος 

Μάιος–Σεπτέμβριος προσέλκυσε το 76,2% των συνολικών αφίξεων (Πίνακας 

4.1). Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού είναι η μη 

ισόρροπη κατανομή της τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις 
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κυριότεροι προορισμοί, Αθήνα, Ρόδος, Κρήτη και Κέρκυρα απορροφούν 

περίπου το 65% των συνολικών διανυκτερεύσεων (SETE - Horwath Consulting 

1995). 

Πίνακας 4.1 
Μηνιαία (%) Κατανοµή Αφίξεων, Ελλάδα, 1990-2000 

 
 Πηγή: SETE (2003) Ελληνικός Τουρισµός 2010: Στρατηγική & Στόχοι, Β’ 
Έκδοση 

 

 Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης όπως είναι φυσικό 

επηρέασαν την υποδομή και την τουριστική προσφορά της Ελλάδος. Από τη 

δεκαετία του ’70 αρχίζει να αναπτύσσεται η κατασκευή μικρών διαμερισμάτων, 

ενοικιαζόμενων δωματίων και κάμπινγκ ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί η 

ζήτηση των τουριστών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος που ταξιδεύουν 

συχνά οικογενειακά (Τσάρτας 1995, σελ. 34). Η δυναμικότητα σε κλίνες και 

ξενοδοχειακές μονάδες ολοένα και αυξάνεται. Το 1961 υπήρχαν στον ελλαδικό 

χώρο 57.022 κλίνες ενώ το 2005 έφτασαν τις 682.050 (Πίνακας 4.2). Η 

κατανομή των κλινών όμως δεν είναι ομοιόμορφη στον ελλαδικό χώρο με την 

Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την Στερεά Ελλάδα να καταλαμβάνουν το 54% του 

συνόλου των κλινών το 2000 (Πίνακας 4.3).  
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Πίνακας 4.2 
Εξέλιξη κλινών Ελλάδα 1990-2005 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΙΝΩΝ 

1961 57.022 
1962 60.945 
1963 65.604 
1964 71.741 
1965 78.487 
1966 85.323 
1967 90.362 
1968 98.631 
1969 108.180 
1970 118.859 
1971 135.103 
1972 151.420 
1973 166.552 
1974 175.161 
1975 185.275 
1976 213.431 
1977 231.797 
1978 247.040 
1979 265.550 
1980 278.045 
1981 285.860 
1982 301.230 
1983 317.920 
1984 333.820 
1985 348.170 
1986 359.380 
1987 375.370 
1988 395.810 
1989 423.790 
1990 438.360 
1991 459.300 
1992 475.800 
1993 499.606 
1994 486.518 
1995 534.703 
1996 550.692 
1997 560.957 
1998 577.759 
1999 584.714 
2000 593.990 
2001 608.104 
2002 626.914 
2003 644.898 
2004 668.271 
2005 682.050 

Πηγή: Ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος,  Ξενοδοχειακό Δυναμικό 2001-
2005, Buhalis (2001) 
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Πίνακας 4.3 
Συγκέντρωση ξενοδοχειακών κλινών, Ελλάδα 2000 

 

 
Πηγή: SETE (2003) Ελληνικός Τουρισμός 2010: Στρατηγική & Στόχοι, Β’ 
Έκδοση 
 

Ο SETE (2003a) υπολογίζει ότι ο αριθμός των ξενοδοχείων από 6.423 

που ήταν το 1990 έφτασε στα 8.073 το 2000, παρουσιάζοντας μια αύξηση της 

τάξης του 25,7%. Από το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων όμως ο 

μεγαλύτερος αριθμός ανήκει στη Β’ και Γ’ κατηγορία με ποσοστό 68,5%. 

Συγκεκριμένα 83 ξενοδοχειακές μονάδες ανήκουν στην κατηγορία πολυτελείας, 

792 στην Α’ κατηγορία, 1499 μονάδες στη Β’, 4027 στη Γ’, 1080 μονάδες στη Δ’ 

και τέλος 592 ανήκουν στην Ε’ κατηγορία (Πίνακας 4.4).  

 
Πίνακας 4.4 

Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων 2000 

 
Πηγή: SETE (2003) Ελληνικός Τουρισμός 2010: Στρατηγική & Στόχοι, Β’ 
Έκδοση 
 

Εκτός όμως από τους πόρους διαμονής, και το σύστημα μεταφοράς 

διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη τουριστική βιομηχανία μιας χώρας, 

συνεισφέροντας στη γενική εικόνα της (image) και διευκολύνοντας τη 
μετακίνηση των τουριστών στο εσωτερικό της. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η 
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Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο αστικής, σιδηροδρομικής, εναέριας και 

θαλάσσιας μεταφοράς (Dritsakis 1995, σελ. 41). Η βελτίωση των εθνικών 

δικτύων, η Εγνατία οδός, η ζεύξη Ρίου-Αντίριου, το αεροδρόμιο των Σπάτων, το 

μετρό της Αθήνας και άλλα έργα υποδομής, που έγιναν κυρίως στην Αθήνα 

λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουν αλλάξει το επικοινωνιακό τοπίο της 

χώρας, επιτρέποντας τη πρόσβαση σε νέους προορισμούς με ευκολότερο 

τρόπο και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα (Γκαζελίδης et al. 2000, σελ. 

53). 

Η εναέρια κυκλοφορία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύστημα 

μεταφοράς της Ελλάδας καθώς το 69,8% των ξένων τουριστών το 2004 έφθασε 

στην Ελλάδα αεροπορικώς (Πίνακας 4.5). Σύμφωνα με τους Patsourati et al. 

(2005) το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική απόσταση της χώρας 

από τις κύριες πηγές τουρισμού της. Η Ελλάδα διαθέτει 32 αεροδρόμια τα οποία 

πραγματοποιούν εγχώριες και διεθνείς μετακινήσεις, με το σημαντικότερο από 

όλα το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου στα Σπάτα, που αποτελεί μια 

σύνδεση των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Ασίας με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Buhalis 2001). Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο 

ποσοστό (0,6%) για την είσοδο των τουριστών στην Ελλάδα αλλά κυρίως για τη 

μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας. Το θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της Ελλάδος λόγω των 

χιλιάδων νησιών που διαθέτει. Τη τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει μια σημαντική 

βελτίωση στην ποιότητα των πλοίων τα οποία εξυπηρετούν τις μετακινήσεις 

μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των πολλών νησιών, τα οποία αποτελούν 

δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες 

(Vasilatou 2003). Τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας είναι ο Πειραιάς, με 

περισσότερα από 18 χιλιόμετρα αποβάθρα, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του 

Βόλου, του Ηρακλείου, της Καβάλας και της Καλαμάτας (Dritsakis 1995,σελ. 

43).  
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Πίνακας 4.5 
Αφίξεις αλλοδαπών από το εξωτερικό κατά μέσο ταξιδιού και σταθμό εισόδου 

2004 
Μέσο Μεταφοράς και 
Σταθμοί Εισόδου 
Αλλοδαπών 

ΕΤΟΣ  
2004 Ποσοστό

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 9.973.822 69,8 
Αθηνών 3.150.467 22,0 
Ζακύνθου 454.858 3,2 
Ηρακλείου 1.765.164 12,3 
Θεσσαλονίκης 596.509 4,2 
Θήρας 142.001 1,0 
Κερκύρας 783.492 5,5 
Κεφαλληνίας 150.412 1,1 
Κω 588.854 4,1 
Πρέβεζας 122.433 0,9 
Ρόδου 1.098.862 7,7 
Σάμου 117.377 0,8 
Σκιάθου 119.085 0,8 
Χανίων 482.627 3,4 
Λοιποί σταθμοί 401.681 2,8 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ 91.612 0,6 
Ειδομένης 24.113 0,2 
Προμαχώνα 59.983 0,4 
Πυθίου 3.369 0,0 
Λοιποί σταθμοί 4.147 0,0 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ 584.213 4,1 
Ηγουμενίτσας 145.413 1,0 
Ηρακλείου (Κρήτης) 6.026 0,0 
Θεσσαλονίκης 26.497 0,2 
Κερκύρας 42.774 0,3 
Πατρών 204.602 1,4 
Πειραιώς 29.761 0,2 
Ρόδου 51.854 0,4 
Λοιποί σταθμοί 77.286 0,5 
ΟΔΙΚΩΣ 2.691.982 18,8 
Ευζώνων 538.056 3,8 
Κακκαβιάς 699.152 4,9 
Κήπων 138.351 1,0 
Κρυσταλλοπηγής 404.701 2,8 
Νίκης 138.584 1,0 
Προμαχώνα 583.938 4,1 
Λοιποί σταθμοί 189.200 1,3 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 954.791 6,7 
ΣΥΝΟΛΟ 14.296.420 100 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 Γίνεται επομένως αντιληπτό από όλα τα παραπάνω πως η Ελλάδα είναι 

σε θέση να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση τουριστών και τις ανάγκες για 

διαμονή και μεταφορά. Με την περαιτέρω βελτίωση διάφορων πτυχών του 

τομέα του τουρισμού της θα μπορέσει να ενισχύσει περισσότερο την εικόνα της 
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και να αποκτήσει μια πιο ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά 

τουρισμού. 

 
4.3 Η σπουδαιότητα και η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία 
 

Έχει γίνει πλέον γενικά αποδεκτό ότι ο τουρισμός κατατάσσεται σήμερα 

μεταξύ των πλέον σημαντικών τομέων της Ελληνικής Οικονομίας και αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά και πρώτης 

τάξεως ευκαιρία για τη διεθνή προβολή των φυσικών της καλλονών και της 

πολιτιστικής της παράδοσης. Παρουσιάζει ταχείς ρυθμούς αυξήσεως του 

κύκλου εργασιών του, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (η συμβολή της 

τουριστικής οικονομίας στην οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων 20 ετών ήταν 

12 περίπου φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της βιομηχανίας (SETE 

(2003b)), με ευεργετική επίδραση στην απασχόληση και με σημαντικό ρόλο 

στην εισροή συναλλάγματος (SETE 1998). 

 
4.3.1 Η συμβολή του τουρισμού στο εθνικό εισόδημα 
 
 Σύμφωνα με τον SETE (2003b), σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

μεγαλύτερης διεθνώς τουριστικής δύναμης, η τουριστική οικονομία, δηλαδή το 

σύνολο της προστιθέμενης αξίας που προσδιορίζεται άμεσα κα έμμεσα από την 

τουριστική ζήτηση, συμβάλλει με 11,78% στο ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα, το 

αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζεται να είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταλαμβάνει μάλιστα την 3η υψηλότερη θέση με 

ποσοστό 15% (Πίνακας 4.6). Το 2006 σύμφωνα με το WTTC (2006b) η 

τουριστική οικονομία συμβάλλει με ποσοστό 15,1% στο ΑΕΠ, ενώ μόνο η 

βιομηχανία του τουρισμού με 6,5% (σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό είναι 

3,9%). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά τόσο του πρωτογενούς όσο 

και δευτερογενούς τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχουν τάσεις συρρίκνωσης 

ενώ αντίθετα του τουρισμού ενισχύονται (Γκαζελίδης et al. 2000, σελ. 39). 
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Πίνακας 4.6 
Συμμετοχή του Τουρισμού στο ΑΕΠ, Μεγέθη ΕΕ-15, 2002-Εκτιμήσεις 

ΧΩΡΕΣ 
Ο Τουρισμός ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

Ισπανία 18,38 
Πορτογαλία 15,40 
ΕΛΛΑΔΑ 15,00 
Αυστρία 14,85 
Λουξεμβούργο 12,42 
Γαλλία 12,30 
Φιλανδία 11,49 
Ιταλία 11,36 
Ηνωμένο Βασίλειο 10,87 
Βέλγιο 10,25 
Γερμανία 9,88 
Ολλανδία 9,81 
Δανία 8,74 
Ιρλανδία 8,53 
Σουηδία 7,52 

Πηγή: SETE (2003) Τουρισμός & Απασχόληση 
 

Σύμφωνα με το WTTC (2006c), οι προβλέψεις για το μέλλον είναι 

ευνοϊκές, με τη συμμετοχή της τουριστικής οικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ να 

αυξάνεται κατά 3,7% ετησίως για τα επόμενα 10 χρόνια. Γίνεται επομένως 

σαφές πως η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας 

χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική. 

 
4.3.2 Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση 
 

Στην Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί έναν σημαντικό εργοδότη, ο οποίος 

εξασφαλίζοντας εργασία σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, συμβάλλει στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. Την τελευταία εικοσαετία η αύξηση της 

απασχόλησης στην τουριστική οικονομία ήταν 87%, έναντι 9,2% της συνολικής 

απασχόλησης και μείωσης 15% στην μεταποίηση. Σύμφωνα με το SETE 

(2003b), η τουριστική οικονομία συνέβαλε με 10% στην συνολική απασχόληση 

το 1993, ενώ το 2002 έφτασε το 17,38% του συνολικού εργατικού δυναμικού, 

δηλαδή περίπου 1 στους 6 εργαζόμενους. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται πάνω 

από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12,62%), καταλαμβάνοντας τη 

δεύτερη υψηλότερη θέση (Πίνακας 4.7). 
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Πίνακας 4.7 
Συμμετοχή του Τουρισμού στη Συνολική Απασχόληση, Μεγέθη ΕΕ-15, 2002-

Εκτιμήσεις 

ΧΩΡΕΣ 
Η τουριστική απασχόληση 

ως ποσοστό της 
συνολικής απασχόλησης 

Ισπανία 20,11 
ΕΛΛΑΔΑ 17,38 
Πορτογαλία 16,96 
Αυστρία 16,77 
Λουξεμβούργο 14,54 
Γαλλία 13,94 
Ιταλία 12,20 
Φιλανδία 12,01 
Βέλγιο 11,03 
Γερμανία 10,78 
Ηνωμένο Βασίλειο 10,22 
Ολλανδία 9,65 
Δανία 8,81 
Ιρλανδία 7,68 
Σουηδία 7,22 

Πηγή SETE 2003 Τουρισμός & Απασχόληση 

 
Σε απόλυτους αριθμούς υπολογίζεται ότι η συνολική απασχόληση στον 

τουρισμό ανέρχεται στα 808.862 άτομα, με το 42,6% επί του συνόλου να 

καταλαμβάνει άμεσες θέσεις εργασίας. Το 74,1% των άμεσων εργαζομένων 

είναι πλήρους απασχόλησης. Τη μεγαλύτερη απασχόληση προσφέρουν τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα. Μάλιστα για κάθε 100 ξενοδοχειακές κλίνες, 

δημιουργούνται 16 θέσεις απασχόλησης ενώ για κάθε 100 κλίνες σε βοηθητικά 

καταλύματα, προκύπτουν 6. 464.196 άτομα ή το 57,4% επί του συνόλου 

καταλαμβάνει έμμεσες θέσεις εργασίας (Πίνακας 4.8). Το 2010 ο SETE (2003b) 

υπολογίζει ότι ο τουρισμός θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150.000 νέες θέσεις 

εργασίας, καλύπτοντας περίπου το 35% του άνεργου πληθυσμού. 

 Ένα βασικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως η απασχόληση στον 

ελλαδικό τουρισμό είναι ιδιαίτερα εποχική. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των 

εργαζομένων στον τουρισμό θα ήταν δύσκολο να βρουν εργασία σε 

οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας, γι’ αυτό η εποχική απασχόληση 

μπορεί να θεωρηθεί καλύτερη από την ανεργία. Οι περισσότερες από τις θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται στην τουριστική βιομηχανία δεν απαιτούν 

εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και απευθύνονται κυρίως σε 
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ανειδίκευτα, ανεκπαίδευτα και άπειρα άτομα. Έτσι προσφέρονται ευκαιρίες για 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και για νεαρής ηλικίας άτομα. Επίσης η 

εποχική απασχόληση μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα καθώς αποτελεί 

ευέλικτη μορφή απασχόλησης, κατάλληλη για άτομα που για οικογενειακούς ή 

άλλους λόγους δεν επιθυμούν να αναλάβουν σταθερή απασχόληση (Ανδριώτης 

2005, σελ. 127-128). 
 

Πίνακας 4.8 
Απασχόληση στον Ελληνικό Τουρισμό 

 
Πηγή: SETE (2003) Τουρισμός & Απασχόληση 

 
4.3.3 Η συμβολή του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη 
 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συμβολή του τουρισμού στην 

περιφερειακή ανάπτυξη γενικά, στην άμβλυνση της περιφερειακής 

ανισοκατανομής του εθνικού προϊόντος και στην συγκράτηση του πληθυσμού 

στην περιφέρεια για την Ελλάδα σε σημαντικότερο βαθμό από ότι σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 Η γεωμορφολογία του ηπειρωτικού χώρου της Ελλάδας και ο νησιωτικός 

χαρακτήρας της, καθιστούν δυσχερείς τις μαζικές μεταφορές και κατά επέκταση 

την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. Από την άλλη, η ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα δεν είναι πολλές φορές εφικτή να εξασφαλίσει την 

απασχόληση του εργατικού δυναμικού. Επομένως η αξιοποίηση των 
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τουριστικών πόρων που διαθέτει ο επαρχιακός χώρος έχει αποτελέσει τη μόνη 

εναλλακτική λύση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός μεγάλου 

αριθμού περιφερειακών, κυρίως νησιωτικών και παραθαλασσίων περιοχών της 

χώρας (SETE 1998). 

 Ο τουρισμός παρέχει σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας νέων θέσεων 

απασχόλησης στην περιφέρεια της χώρας τόσο στις τουριστικές μονάδες όσο 

και στις λοιπές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες που δρουν 

συμπληρωματικά στο τουριστικό κύκλωμα. Αντίθετα σε νομούς με παράδοση τη 

βιομηχανική ανάπτυξη αλλά και σε αστικά κέντρα καταγράφεται αύξηση της 

ανεργίας. Η προσφορά αυτή της εργασίας έχει οδηγήσει σε συγκράτηση της 

μετανάστευσης και συνέβαλε στην συνεχή αύξηση του πληθυσμού των 

τουριστικών νομών ιδιαίτερα μετά το 1970. Μάλιστα τα τελευταία 20 με 30 

χρόνια ο τουρισμός έχει προκαλέσει το σύνολο σχεδόν της βελτίωσης της 

κατανομής του περιφερειακού εισοδήματος (SETE 2003b). 

 Παραδείγματα αποτελούν διάφορες περιοχές της χώρας όπως οι 

Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και η Κέρκυρα σύμφωνα με τον SETE 

(1998), οι οποίες τα τελευταία τριάντα χρόνια αναπτύχθηκαν κύρια ή μόνο από 

τον τουριστικό τομέα. Οι περιοχές αυτές πριν από την περίοδο της τουριστικής 

τους ανάπτυξη παρουσίαζαν μείωση του πληθυσμού και είχαν κατά κεφαλήν 

εισόδημα αρκετά χαμηλότερο του μέσου της χώρας. Από το 1971 όμως και μετά 

παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού και του μέσου κατά 

κεφαλήν εισοδήματος και μια πραγματική οικονομική αναζωογόνηση λόγω της 

τουριστικής ανάπτυξης (Γκαζελίδης et al. 2000, σελ. 42).  

 
4.3.4 Η συμβολή του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών 
 

Εκτός από τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην άνοδο του εθνικού 

εισοδήματος, στην αύξηση της απασχόλησης και στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

ο τουρισμός, σε χώρες με έντονη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό όπως η 

Ελλάδα, παίζει σημαντικό ρόλο στην εισροή συναλλάγματος και στη μείωση του 

ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο 

στη δεκαετία του ’70 όταν αρχίζει η μείωση του μεταναστευτικού και ναυτιλιακού 

συναλλάγματος (Τσάρτας 1995, σελ. 29). 
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Πράγματι, τα τελευταία χρόνια οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τον 

τουριστικό τομέα στην Ελλάδα αποτελούν πρώτη κατά σειρά σπουδαιότητας 

πηγή συναλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα το τουριστικό συνάλλαγμα είναι 

σημαντικά υψηλότερο από τις δύο παραδοσιακές πηγές άδηλων πόρων, 

δηλαδή το ναυτιλιακό και το μεταναστευτικό συνάλλαγμα. Σύμφωνα με το SETE 

(1998) το τουριστικό συνάλλαγμα το 1997 αντιπροσώπευε το 34% στο σύνολο 

των άδηλων πόρων ενώ αν εξαιρέσουμε τις μεταβιβάσεις πόρων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 41%. Επιπλέον οι συναλλαγματικές 

εισπράξεις από τον τουρισμό ήταν υψηλότερες από το σύνολο των εξαγωγών 

της χώρας και συνέβαλαν κατά σημαντικό ποσοστό (περίπου 34,5%) στην 

κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.  

Στο τομέα των εμμέσων επιπτώσεων οι αλλοδαποί τουρίστες κατά την 

παραμονή τους στην Ελλάδα γνωρίζουν τα ελληνικά προϊόντα και μετά την 

επιστροφή τους συνεχίζουν σε κάποιο μέτρο να τα ζητούν και να τα αγοράζουν 

στο εξωτερικό. Τούτο δημιουργεί μια δευτερογενή εισροή συναλλάγματος από 

την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων.   

Επομένως από όλα τα παραπάνω μπορούμε να κατανοήσουμε τη 

μεγάλη σπουδαιότητα του τουριστικού τομέα και την ουσιαστική συμβολή του 

στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς και τη σημαντική θέση που 

κατέχει μεταξύ των παραγωγικών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας. 

 
4.3.5 Κρίσεις στον ελληνικό τουρισμό 
 

Η ανοδική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και 

των αριθμού των αφίξεων ξένων τουριστών έχει κάποιες φορές αναστραφεί. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται τόσο σε εσωτερικές όσο και διεθνείς οικονομικές και 

πολιτικές ανακατατάξεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 1964: Η εσωτερική πολιτική αστάθεια και η τουρκική απειλή για 

εισβολή στην Κύπρο, η οποία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε 

πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα, επηρέασαν τον τουριστικό 

πληθυσμό. Οι αφίξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 2,2%, σε αντίθεση με 

την αύξηση του προηγούμενου έτους η οποία ήταν της τάξης του 

24%  
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 1967-1968: τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα 

επηρέασαν αρνητικά τον ελληνικό τουρισμό. Οι ξένοι τουρίστες 

έδειξαν την αντίθεσή τους στο τότε στρατιωτικό καθεστώς με μια 

μείωση των αφίξεών τους τάξης του 12% το πρώτο χρόνο, ενώ το 

δεύτερο χρόνο παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση της τάξης μόλις του 

2,1%. 

 1974: Η πτώση της δικτατορίας, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η 

τουρκική εισβολή στην Κύπρο μείωσαν δραματικά τις αφίξεις των 

τουριστών κατά 31,3%, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση 

στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού. 

 1980: Η δεύτερη ενεργειακή κρίση το 1979 προκάλεσε τη μείωση 

των αφίξεων το 1980 κατά 9,1%(Dritsakis 1995, σελ. 16) 

 1991: Ο πόλεμος στον Κόλπο του Περσικού και η κατάσταση στη 

Γιουγκοσλαβία δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας με συνέπεια οι 

αφίξεις να μειωθούν κατά 9,4%. 

 1995-1996: Παρατηρείται μια μικρή πτώση η οποία όμως 

αντιπροσωπεύει τη πραγματική δυνατότητα της ελληνικής 

τουριστικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια οι αφίξεις αλλοδαπών 

τουριστών επανέρχονται στον ανοδικό ρυθμό τους. (Γκαζελίδης et 

al. 2000, σελ. 37) 

 2002-2004: παρατηρείται μια μικρή μείωση στις αφίξεις τουριστών, 

λόγω κυρίως της αρνητικής αναγνωρισιμότητας που έλαβε η χώρα 

μας εν όψει ολυμπιακών αγώνων.  

Η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει όμως ότι ο ελληνικός τουρισμός 

μπορεί και ξεπερνάει τις όποιες κρίσεις έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν, 

συνεχίζοντας αρκετά σύντομα την ανοδική του πορεία. Σήμερα αποτελεί έναν 

από τους ελάχιστα ανταγωνιστικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Το 

2004 η επιτυχημένη διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων βελτίωσε τα μέγιστα 

την εικόνα της χώρας και εκτόξευσε την αναγνωρισιμότητά της σε υψηλό 

επίπεδο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επανατοποθέτησαν την Ελλάδα με πιο 

δυναμικό τρόπο στον παγκόσμιο χάρτη, καθώς με την βοήθεια της 

επιτυχημένης διοργάνωσης τους, η Ελλάδα μπορεί εύκολα ή μάλλον λιγότερο 
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δύσκολα να διεισδύσει σε νέες αγορές και να αυξήσει το μερίδιό της στις ήδη 

υπάρχουσες. Σύμφωνα μάλιστα με μια έρευνα του SETE-ΙΟΒΕ (1999) που 

αφορά τις προβλέψεις της τουριστικής ζήτησης, προκύπτει το συμπέρασμα πως 

θα αυξηθεί δυναμικά ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών τόσο στην Αθήνα 

όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, από την επίδραση των Ολυμπιακών αγώνων. 

Αντίθετα, το σενάριο πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης χωρίς τους αγώνες 

εμφανίζει μείωση των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών για την 

Αθήνα και την Αττική και μια μικρή αύξηση για το σύνολο της χώρας. 

 
4.4 Συμπεράσματα 
 
 Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί σημαντικό κλάδο της ελληνικής 

οικονομίας με δυναμική εξέλιξη την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι εμφανίζουν 

στασιμότητα ή μείωση της δραστηριότητάς τους. Η συμβολή του στην γενική 

οικονομική ανάπτυξη της χώρα,ς στην άνοδο του εθνικού εισοδήματος, στην 

αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, στην περιφερειακή ανάπτυξη και 

στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών με την σημαντική εισροή 

συναλλάγματος που επιφέρει, είναι αναμφισβήτητη.  
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5.1 Εισαγωγή 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μαθηματική εξειδίκευση των 

μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα και δίνεται μια σύντομη περιγραφή 

της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσουμε. 

 
5.2 Ανάλυση του υποδείγματος  
 

Για να αναλύσουμε τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις, καθώς 

και τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών και των 

τουριστικών αφίξεων στην εργασία μας χρησιμοποιούμε ένα Var υπόδειγμα.  
Ως επί το πλείστον τα μοντέλα VAR χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί 

κατά πόσο μία μεταβλητή και οι χρονικές υστερήσεις της έχουν πραγματική 

επεξηγηματική δύναμη πάνω σε μία άλλη (έλεγχος αιτιότητας κατά Granger) και 

για να γίνουν προβλέψεις που μπορούν να δώσουν αξιόπιστες ενδείξεις γύρω 

από τις σχέσεις εξάρτησης των εξεταζόμενων μεταβλητών. 
Στα μοντέλα VAR δε γίνεται η διάκριση των μεταβλητών σε ενδογενείς 

και εξωγενείς. Όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και προσδιορίζονται από το 

σύστημα. Επιπλέον καθώς τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν στις μεταβλητές να 

εξαρτώνται από μία ή περισσότερες υστερήσεις τους είναι σε θέση να 

λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα χαρακτηριστικά δεδομένων με 

αποτέλεσμα   να   αποκτούν  πλουσιότερη   δομή.   

Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 

της τουριστικής ζήτησης της Ελλάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το εξής: 

 

AR=F(Y,RP) 
 

Όπου: 

AR =  Οι αφίξεις τουριστών από την χώρα προέλευσης (Ηνωμένο Βασίλειο). 

Υ=  Το εισόδημα της χώρας προέλευσης (Ηνωμένο Βασίλειο). 

RP= Η τιμή του τουρισμού 

 Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εξετάζουμε τη στασιμότητα των 

μεταβλητών του υποδείγματος. Για τον έλεγχο της στασιμότητας των χρονικών 
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σειρών χρησιμοποιείται ο έλεγχος των γραφικών παραστάσεων και οι έλεγχοι 

των μοναδιαίων ριζών των Dickey-Fuller και Phillips-Perron. Στη συνέχεια 

εξετάζουμε τη συνολοκλήρωση για τη μακροχρόνια σχέση των μεταβλητών με 

τη διαδικασία των Engle-Granger αλλά και με την ανάλυση της μέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

διόρθωσης σφάλματος για να εκτιμηθούν και οι βραχυχρόνιες σχέσεις των 

μεταβλητών, ενώ με την ανάλυση της αιτιότητας κατά Granger ερευνούμε αν 

υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ στις τουριστικές αφίξεις και τις οικονομικές 

μεταβλητές του υποδείγματος. 
 
5.3 Συμπεράσματα 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε το μαθηματικό υπόδειγμα που θα 

χρησιμοποιήσουμε στην έρευνά μας για την ανάλυση της τουριστικής ζήτησης 

στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η περιγραφή των μεταβλητών που 

συμμετέχουν στην έρευνα και η εκτίμηση του υποδείγματος που ακολουθούν θα 

μας βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σημαντικών για το σκοπό της 

έρευνάς μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που 
συμμετέχουν στην έρευνα 

 
6.1 Εισαγωγή 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή και παρουσίαση των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, για την καλύτερη κατανόηση τους. Οι 

μεταβλητές αυτές χωρίζονται σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως 

εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η εξής: 

 

AR =  Οι αφίξεις τουριστών από την χώρα προέλευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), η 

οποία αντιπροσωπεύει την τουριστική ζήτηση της Ελλάδας από την 

συγκεκριμένη χώρα. 

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι παρακάτω: 

 

Υ=  Το εισόδημα της χώρας προέλευσης (Ηνωμένο Βασίλειο). 

RP= Η τιμή του τουρισμού 

 

 Οι αφίξεις τουριστών αφορούν τις συνολικές αφίξεις τουριστών από το 

Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα και προέρχονται από την βάση δεδομένων της 

Ελληνικής Οικονομίας σε αριθμούς. 

 Το εισόδημα της χώρας προέλευσης εκφράζεται με το ΑΕΠ (Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν) του Ηνωμένου Βασιλείου και τα στοιχεία αναφέρονται σε 

εκατομμύρια ευρώ και σε σταθερές τιμές 1995 από τις βάσεις δεδομένων της 

Eurostat. 

Η τιμή του τουρισμού περιλαμβάνει το κόστος των αγαθών και 

υπηρεσιών που αγοράζονται από τους τουρίστες στην χώρα προορισμού όπως 

η διαμονή, η τοπική μεταφορά, η σίτιση και η διασκέδαση. Ένας δείκτης που θα 

μετρά τις σχετικές τιμές των ξενοδοχείων και των εστιατορίων θα ήταν η πιο 

κατάλληλη μεταβλητή. Λόγω της απουσίας ενός τέτοιου δείκτη, ο ΔΤΚ (Δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή) της χώρας προέλευσης και προορισμού χρησιμοποιείται. Ο 
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λόγος των ΔΤΚ συνήθως προσαρμόζεται στις διαφορές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών των δύο χωρών. Η μέθοδος αυτή υποθέτει πως τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες που αγοράζονται από τους τουρίστες είναι παρόμοια με αυτά των 

νοικοκυριών. Επομένως οι αλλαγές στον πληθωρισμό και στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες μετρούνται από μία μόνο μεταβλητή της μορφής 

RPht=(CPIht/CPIut)*ERht 

 
Όπου 
 
RPht= μεταβλητή των σχετικών τιμών στην Ελλάδα την περίοδο t 

CPIht= o Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα την περίοδο t 

CPIut= ο Δείκτης Τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο t 

ERht= δείκτης της τιμής του συναλλάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου σε όρους 

του συναλλάγματος της Ελλάδας την περίοδο t. 

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την European Economy 2002 

(4), European Economy 2004 (6) και τις βάσεις δεδομένων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. 

 
6.2 Τα στοιχεία 

 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας είναι 

ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1961 – 2003. Ως επεξηγηματικές μεταβλητές 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο το εισόδημα της χώρας προέλευσης και η τιμή του 

τουρισμού γιατί αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της τουριστικής ζήτησης και 

συμπεριλαμβάνονται στην πληθώρα των ερευνών που διεξήχθηκαν. Επίσης, 

όσο λιγότερες είναι οι επεξηγηματικές μεταβλητές τόσο μεγαλύτεροι θα είναι και 

οι βαθμοί ελευθερίας, το οποίο είναι σημαντικό για την εκτίμηση της τουριστικής 

ζήτησης (Akis 1998). 

Αν και το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας προέλευσης αποτελεί 

καταλληλότερο δείκτη για τη μεταβλητή του εισοδήματος και η μεταβλητή της 

τιμής θα μπορούσε να αντιπροσωπεύεται από την συναλλαγματική ισοτιμία και 

τον ΔΤΚ ως χωριστές μεταβλητές, η παρουσία αυτών των μεταβλητών οδηγεί 

σε προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας, καθώς συσχετίζονται μεταξύ τους. Για 

την αποφυγή των προβλημάτων αυτών επιλέχθηκε το ΑΕΠ και μία μεταβλητή 

σχετικών τιμών. 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία  53



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα 

Όλα τα δεδομένα που εξετάζονται, είναι εκφρασμένα σε λογαρίθμους και 

συμβολίζονται με το γράμμα L μπροστά από κάθε μεταβλητή, καθώς τα μοντέλα 

αυτά παράγουν καλύτερα εμπειρικά αποτελέσματα και οι συντελεστές των 

μεταβλητών μπορούν να ερμηνευθούν ως ελαστικότητες. 

 Στο Παράρτημα Α εμφανίζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμά μας. 
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7.1 Εισαγωγή 
 
 Οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή της μεθόδου 

της παλινδρόμησης πρέπει να είναι στάσιμες για να αποφύγουμε το πρόβλημα 

της κίβδηλης παλινδρόμησης, δηλαδή ο μέσος (Ε(Υt) = μ) και η διακύμανση 

(Var(Υt) = E(Υt-μ)2 = σ2) να μη μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τον χρόνο και η 

συνδιακύμανση (Cov(Υt, Υt+k)= E((Υt – μ)( Υt+k – μ)) = γk μεταξύ δύο χρονικών 

περιόδων  t  και  t+k  να εξαρτάται αποκλειστικά από την απόσταση (διάστημα ή 

υστέρηση)  k  μεταξύ των δύο αυτών χρονικών περιόδων και όχι από την 

πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. Αν οι 

χρονικές αυτές σειρές δεν είναι στάσιμες τότε οι στατιστικοί έλεγχοι που 

εφαρμόζονται στα υποδείγματα των παλινδρομήσεων δίνουν αναξιόπιστα 

αποτελέσματα (Dritsakis 2004c). Η εμπειρική όμως έρευνα έχει αποδείξει ότι οι 

περισσότερες μεταβλητές δεν είναι στάσιμες. Οι έλεγχοι στασιμότητας 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους ελέγχους των γραφικών παραστάσεων και 

στους ελέγχους μοναδιαίων ριζών. 

 Στο σημείο αυτό γίνεται η εκτίμηση της συνάρτησης με τη μέθοδο OLS. 

Τρέχοντας τη συνάρτηση LARt = α0 + α1*LGDPt + α2LRPt προκύπτουν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

 
Πίνακας 7.1 

Μέθοδος εκτίμησης OLS  
Dependent Variable: LA 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/07   Time: 16:40 
Sample: 1961 2003 
Included observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -34.75373 2.974802 -11.68270 0.0000 

LGDP 3.548177 0.227604 15.58926 0.0000 
LRP -2.075844 0.409215 -5.072745 0.0000 

R-squared 0.946356     Mean dependent var 13.34297 
Adjusted R-squared 0.943674     S.D. dependent var 1.299293 
S.E. of regression 0.308363     Akaike info criterion 0.552136 
Sum squared resid 3.803509     Schwarz criterion 0.675010 
Log likelihood -8.870921     F-statistic 352.8287 
Durbin-Watson stat 0.586524     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Παρατηρούμε πως τo πρόσημο της μεταβλητής του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος είναι θετικό και το πρόσημο της μεταβλητής των σχετικών 

τιμών αρνητικό, άρα η εκτιμώμενη συνάρτηση υπόκειται στους εκ των 

προτέρων περιορισμούς. Επιπλέον οι συντελεστές των μεταβλητών είναι 

στατιστικά σημαντικοί καθώς τα probability τους είναι μικρότερα από 0,05. 

Τέλος η συγκεκριμένη συνάρτηση παρουσιάζει 94,6% προσαρμοστικότητα στα 

πραγματικά δεδομένα. Παρατηρούμε όμως πως ο συντελεστής προσδιορισμού 

R2 είναι πολύ υψηλός ενώ η τιμή του στατιστικού Durbin-Watson  είναι πολύ 

χαμηλή, R2 > Durbin-Watson  (0,946356>0,586524). Αυτό σημαίνει πως η 

συνάρτηση παρουσιάζει κίβδηλη παλινδρόμηση (νόθη) και αντιμετωπίζεται με 

τη στασιμότητα των χρονικών σειρών. 

  
7.2 Έλεγχος γραφικών παραστάσεων 
 
7.2.1 Μεταβλητών 
 

Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά παρουσιάζει στασιμότητα 

δημιουργούμε τη γραφική παράσταση των μεταβλητών της. Αν η γραφική 

παράσταση παρουσιάζει τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή 

ακανόνιστη μεταβολή, τότε η χρονική σειρά δεν παρουσιάζει στασιμότητα 

(Dritsakis 2004c).  
 Παρακάτω εμφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις των τριών μεταβλητών 

που συμμετέχουν στο υπόδειγμα. 
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Διάγραμμα 7.1 Γραφική παράσταση LAR 
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Διάγραμμα 7.2 Γραφική παράσταση LGDP 
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Διάγραμμα 7.3 Γραφική παράσταση LRP 

 
Παρατηρούμε πως οι  γραφικές παραστάσεις και των τριών μεταβλητών 

παρουσιάζουν ανοδική ή καθοδική τάση, καθώς έχουν μια συνεχή ανοδική ή 

καθοδική πορεία. Επομένως ο μέσος τους δεν δύναται να παραμένει σταθερός 

σε συνάρτηση με τον χρόνο. Άρα και οι τρεις μεταβλητές δεν είναι στάσιμες. 

 
7.2.2 Συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης 
 

Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ονομάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης του δείγματος και του χρονικού διαστήματος k, ενώ 

συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης ονομάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ 
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του συντελεστή μερικής αυτοσυσχέτισης του δείγματος και του χρονικού 

διαστήματος k (Χρήστου 2002, σελ 738,757). 

 Στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης 

παρατηρούμε τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης. Αν ξεκινούν από πολύ υψηλές 

τιμές και φθίνουν αργά, τότε οι αντίστοιχες μεταβλητές δεν είναι στάσιμες.  

 Στην συνέχεια παραθέτουμε τις γραφικές παραστάσεις των συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης των μεταβλητών του υποδείγματος. 

 

 
Διάγραμμα 7.4 Κορελόγραμμα LAR 
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Διάγραμμα 7.5 Κορελόγραμμα LGDP 

 

 
Διάγραμμα 7.6 Κορελόγραμμα LRP 

 
Από την ανάλυση των διαγραμμάτων 7.4, 7.5 και 7.6 καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι χρονικές σειρές των μεταβλητών είναι μη στάσιμες καθώς οι  
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συντελεστές αυτοσυσχέτισης αρχίζουν από υψηλές τιμές και φθίνουν αργά 

καθώς αυξάνεται  η  χρονική  υστέρηση. 

 
7.3 Έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας 
 

Οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων που παρουσιάσαμε παραπάνω 

δεν είναι πάντα αξιόπιστοι. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τη διαδικασία 

των μοναδιαίων ριζών. Με τον όρο μοναδιαία ρίζα στις μακροοικονομικές σειρές 

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

ρnxn=0 ισούται με τη μονάδα. Στη διαδικασία αυτή έχουμε δύο υποθέσεις: 

 

 Η0: ρ=1 ή δ2=0      η διαδικασία είναι μη στάσιμη 

                                        (υπάρχει μοναδιαία ρίζα). 

 Ηα: |ρ|<1 ή δ2<0    η διαδικασία είναι στάσιμη 

                                        (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα). 

όπου δ2=ρ-1 

 
 Οι πιο συνήθεις έλεγχοι για την εξέταση της μοναδιαίας ρίζας είναι ο 

έλεγχος των Dickey-Fuller και ο έλεγχος των Phillips-Perron (Dritsakis 2004d). 

 
7.3.1 Έλεγχος των Dickey-Fuller (DF) 
 
 Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη στασιμότητα στα επίπεδα της κάθε 

μεταβλητής και να την μετατρέψουμε σε στάσιμη σε περίπτωση που δεν είναι 

παίρνουμε τις πρώτες διαφορές. Ο έλεγχος Dickey-Fuller εξετάζει τη συνθήκη 
κατά την οποία μια διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες 

διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση της ρίζας αυτής. Αν το πρόβλημα της 

στασιμότητας δεν διορθώνεται με τις πρώτες διαφορές παίρνουμε τις δεύτερες 

διαφορές τους, για να ελέγξουμε τις πρώτες. Το υπόδειγμα που εξετάζουμε είναι 

της εξής μορφής : 

ΔΧt=δ2Xt-1+εt 

που είναι ένα υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου όπου Xt το επίπεδο τιμών της 

σειράς και εt μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. 
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 Αν στο παραπάνω υπόδειγμα προσθέσουμε και τον σταθερό όρο δ0, η 

αρχική εξίσωση παίρνει τη μορφή: 

ΔΧt=δ0+δ2Xt-1+εt 

δηλαδή η χρονική σειρά συμπεριφέρεται σαν ένα υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου 

με περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση. 

 Τέλος αν προσθέσουμε μια ερμηνευτική μεταβλητή t που περιγράφει τη 

χρονική τάση, η αρχική εξίσωση θα πάρει τη μορφή : 

ΔΧt=δ0+δ1t+δ2Xt-1+εt

όπου η χρονική σειρά είναι τώρα ένας τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση γύρω 

από μια στοχαστική και προσδιοριστική τάση. 

 Και στις τρεις αυτές μορφές εξισώσεων η μηδενική υπόθεση Η0 

απορρίπτεται αν το στατιστικό t-student του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από 

τις κριτικές τιμές του Mackinnon των πινάκων Dickey-Fuller (1979) (Dritsakis 

2004d). 

 Στον έλεγχο όμως του απλού Dickey-Fuller και στα τρία υποδείγματα 

που παρουσιάσαμε παραπάνω, υποθέτουμε πως ο διαταρακτικός όρος et είναι 

μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Αν ο όρος et δεν είναι ανεξάρτητος, 

λόγω πιθανών συσχετίσεων στη χρονική σειρά, χρησιμοποιούμε τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) ο οποίος είναι τροποποιημένος έλεγχος 

DF. Η μόνη τροποποίηση σε σχέση με τον απλό έλεγχο των Dickey – Fuller 

είναι η εισαγωγή των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής και 

στις τρεις μορφές του υποδείγματος κάθε μεταβλητής που χρησιμοποιήσαμε 

στον απλό Dickey – Fuller, οι οποίες διορθώνουν την αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων (Dritsakis 2004e).  

Οι γενικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στον ADF έχουν τη μορφή: 

Υπόδειγμα χωρίς σταθερό όρο και χωρίς τάση 
                          ρ 

ΔΧt = δ2Χt-1 + Σ βiΔXt-i + et
                       i=1 
 
Υπόδειγμα με σταθερό όρο και χωρίς τάση
                                  ρ 

ΔΧt = δ0 + δ2Χt-1 + Σ βiΔXt-i + et
                              i=1 
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Υπόδειγμα με σταθερό όρο και με τάση                                 
                                             ρ 

ΔΧt = δ0 + δ1t +  δ2Χt-1 + Σ βiΔXt-i + et
                                        i=1 
 

Παρατηρούμε πως αν ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων είναι μηδέν, 

τότε οι μορφές αυτές είναι οι ίδιες με τις μορφές του απλού ελέγχου Dickey-

Fuller. Επομένως ελέγχουμε τις τρεις αυτές μορφές και προσπαθούμε να 

βρούμε τον κατάλληλο αριθμό χρονικών υστερήσεων ώστε να μην υπάρχουν 

αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα. Οι υποθέσεις του επαυξημένου ελέγχου των 

Dickey – Fuller είναι ίδιες με αυτές του απλού ελέγχου. Για τον έλεγχο της 

αυτοσυσχετίσεως των καταλοίπων χρησιμοποιείται ο έλεγχος των 

πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου 

αριθμού των χρονικών υστερήσεων χρησιμοποιούνται τα κριτήρια πληροφορίας 

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

Αρχικά τρέχουμε το υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις μορφές 

και για μέχρι δύο χρονικές υστερήσεις. Κατόπιν ελέγχουμε τη στασιμότητα των 

συναρτήσεων με τις κρίσιμες τιμές του Mackinnon στα επίπεδά και στις πρώτες 

διαφορές τους. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αν τα κατάλοιπα παρουσιάζουν 

αυτοσυσχέτιση και σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

ελέγχουμε τις τιμές των Akaike και Schwartz. Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων 

Akaike και Schwartz δίνουν την κατάλληλη μορφή της συνάρτησης.  

 
7.3.1.1 Η μεταβλητή LAR 
 

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Dickey-Fuller και τον έλεγχο του 

επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή LAR παίρνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 7.2 
Έλεγχος DF/ADF για LAR 

Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF 3,667 2,819 2,793 -4,629 -3,572 -2,536 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

-2,622 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

0,216 
[0,644] 

0,310 
[0,580] 

0,367 
[0,695] 

0,460 
[0,501] 

0,133 
[0,717] 

0,642 
[0,532] 

AK -0,772 -0,703 -0,677 -0,567 -0,535 -0,489 

1 

Sch -0,730 -0,620 -0,550 -0,525 -0,451 -0,361 

DF/ADF -1,895 -1,926 -1,852 -5,952 -4,987 -4,084 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-3,593 
-2,932 
-2,603 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

-3,601 
-2,935 
-2,605 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

-3,601 
-2,935 
-2,605 

-3,606 
-2,937 
-2,606 

LM 
[Prob] 

0,001 
[0,970] 

0,153 
[0,697] 

1,987 
[0,152] 

1,148 
[0,290] 

0,036 
[0,850] 

0,158 
[0,854] 

AK -0,846 -0,780 -0,752 -0,735 -0,711 -0,663 

2 

Sch -0,763 -0,654 -0,583 -0,652 -0,584 -0,492 

DF/ADF -1,298 -1,408 -0,961 -6,277 -5,358 -4,828 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-4,189 
-3,518 
-3,189 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

-4,202 
-3,524 
-3,193 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

-4,202 
-3,524 
-3,193 

-4,209 
-3,527 
-3,194 

LM 
[Prob] 

0,054 
[0,817] 

0,506 
[0,481] 

1,976 
[0,154] 

0,072 
[0,789] 

0,273 
[0,604] 

1,392 
[0,263] 

AK -0,816 -0,755 -0,709 -0,752 -0,733 -0,746 

3 

Sch -0,692 -0,588 -0,498 -0,626 -0,565 -0,533 

 
Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 7.2 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LAR 

καθώς το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές του MacKinnon. 

 Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων του Akaike και Schwartz (AK=-7,752, 

Sch=-0,626) δίνουν την καλύτερη δομή της εξίσωσης με μηδέν χρονικές 

υστερήσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερά και τάση, δηλαδή στοχαστική 

και προσδιοριστική τάση, απουσία αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπά της (Prob 

0,789>0,05) και στασιμότητα για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (t-

Student=-6,277<-4,195, t-Student=-6,277<-3,521, t-Student=-6,277<-3,193 

αντίστοιχα).  
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 Επομένως, η μεταβλητή LAR είναι στάσιμη στην πρώτη της διαφορά με 

την εξής μορφή εξίσωσης: 

Δ2LARt=δ0+δ1t+δ2ΔLARt-1

 
7.3.1.2 Η μεταβλητή LGDP 
 

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Dickey-Fuller και τον έλεγχο του 

επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή LGDP παίρνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 
Πίνακας 7.3 

Έλεγχος DF/ADF για LGDP 

Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF 8,382 3,628 4,206 -2,314 -2,342 -1,711 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

-2,622 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

4,660 
[0,036] 

6,751 
[0,013] 

0,349 
[0,707] 

0,018 
[0,891] 

0,678 
[0,415] 

0,543 
[0,585] 

AK -5,105 -5,155 -5,251 -4,913 -4,910 -4,965 

1 

Sch -5,064 -5,071 -5,124 -4,871 -4,826 -4,837 

DF/ADF -0,251 -0,546 -0,059 -4,508 -5,063 -3,919 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-3,593 
-2,932 
-2,603 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

-3,601 
-2,935 
-2,605 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

-3,601 
-2,935 
-2,605 

-3,606 
-2,937 
-2,606 

LM 
[Prob] 

4,481 
[0,040] 

6,442 
[0,015] 

0,301 
[0,742] 

6,761 
[0,013] 

0,319 
[0,575] 

0,400 
[0,673] 

AK -5,062 -5,117 -5,202 -5,158 -5,252 -5,201 

2 

Sch -4,979 -4,992 -5,033 -5,075 -5,125 -5,030 

DF/ADF -2,079 -3,480 -2,334 -4,455 -4,989 -3,869 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-4,189 
-3,518 
-3,189 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

-4,202 
-3,524 
-3,193 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

-4,202 
-3,524 
-3,193 

-4,209 
-3,527 
-3,194 

LM 
[Prob] 

9,409 
[0,003] 

1,111 
[0,298] 

0,065 
[0,937] 

6,606 
[0,014] 

0,355 
[0,554] 

0,373 
[0,691] 

AK -5,118 -5,345 -5,297 -5,111 -5,203 -5,155 

3 

Sch -4,994 -5,178 -5,086 -4,985 -5,034 -4,942 
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Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 7.3 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LGDP 

καθώς το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές του Mackinnon. 

 Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων του Akaike και Schwartz (AK=-5,252, 

Sch=-5,125) δίνουν την καλύτερη δομή της εξίσωσης με μία χρονική υστέρηση, 

η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερά, δηλαδή στοχαστική τάση, απουσία 

αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπά της (Prob 0,575>0,05) και στασιμότητα για 

επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (t-Student=-5,063<-3,601, t-

Student=-5,063<-2,935, t-Student=-5,063<-2,605 αντίστοιχα).  

 Επομένως, η μεταβλητή LGDP είναι στάσιμη στην πρώτη της διαφορά με 

την εξής μορφή εξίσωσης: 

Δ2LGDPt=δ0+δ2ΔLGDPt-1+Δ2LGDPt-1
 

7.3.1.3 Η μεταβλητή LRP 
 

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Dickey-Fuller και τον έλεγχο του 

επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή LRP παίρνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 7.4 
Έλεγχος DF/ADF για LRP 

Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF -0,807 -0,305 -0,425 -9,036 -4,572 -3,639 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

-2,622 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

4,938  
[0,031] 

0,349 
[0,558] 

1,427 
 [0,253] 

0,260 
[0,612] 

0,033 
[0,855] 

1,529 
[0,231] 

AK -1,665 -1,707 -1,639 -1,753 -1,684 -1,606 

1 

Sch -1,623 -1,623 -1,512 -1,712 -1,600 -1,478 

DF/ADF -2,620 -2,180 -2,433 -9,026 -4,592 -3,683 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-3,593 
-2,932 
-2,603 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

-3,601 
-2,935 
-2,605 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

-3,601 
-2,935 
-2,605 

-3,606 
-2,937 
-2,606 

LM 
[Prob] 

3,809 
[0,058] 

0,171 
[0,681] 

0,418 
[0,661] 

0,144 
[0,706] 

0,064 
[0,801] 

1,046 
[0,362] 

AK -1,766 -1,789 -1,750 -1,720 -1,647 -1,570 

2 

Sch -1,683 -1,664 -1,581 -1,637 -1,521 -1,399 

DF/ADF -3,100 -2,277 -2,622 -9,011 -4,623 -3,738 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-4,189 
-3,518 
-3,189 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

-4,202 
-3,524 
-3,193 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

-4,202 
-3,524 
-3,193 

-4,209 
-3,527 
-3,194 

LM 
[Prob] 

2,051 
[0,160] 

0,455 
[0,503] 

0,666 
[0,520] 

0,085 
[0,771] 

0,000 
[0,985] 

0,745 
[0,482] 

AK -1,789 -1,770 -1,745 -1,688 -1,616 -1,540 

3 

Sch -1,665 -1,603 -1,534 -1,562 -1,447 -1,327 

 
Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 7.4 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LRP 

καθώς το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές του Mackinnon. 

 Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων του Akaike και Schwartz (AK=-1,753, 

Sch=-1,712) δίνουν την καλύτερη δομή της εξίσωσης με μηδέν χρονικές 

υστερήσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία σταθεράς και τάσης, 

δηλαδή στοχαστικής και προσδιοριστικής τάσης, απουσία αυτοσυσχέτισης στα 

κατάλοιπά της (Prob 0,612>0,05) και στασιμότητα για επίπεδα σημαντικότητας 
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1%, 5% και 10% (t-Student=-9,036<-2,619, t-Student=-9,036<-1,949, t-

Student=-9,036<-1,620 αντίστοιχα).  

 Επομένως, η μεταβλητή LRP είναι στάσιμη στην πρώτη της διαφορά με 

την εξής μορφή εξίσωσης: 

Δ2LRPt=δ2ΔLRPt-1
 
7.3.2 Έλεγχος των Phillips-Perron (PP) 
 
 Οι έλεγχοι Dickey-Fuller υποθέτουν ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν 

αυτοσυσχετίζονται και ότι έχουν σταθερή διακύμανση. Οι Phillips-Perron 

γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις για την 

κατανομή των διαταρακτικών όρων και υποθέτουν ότι ο διαταρακτικός όρος ut 

έχει μέσο το μηδέν (Χρήστου 2002, σελ. 864). Το στατιστικό των Phillips-Perron 

ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική κατανομή με το στατιστικό των Dickey-Fuller, 

άρα για τον έλεγχο των Phillips-Perron ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές 

που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey-Fuller, αλλά τροποποιείται η t-

κατανομή με τη βοήθεια μη παραμετρικών μεθόδων για να αντιμετωπιστεί μία 

πιθανή αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. Οι υποθέσεις των Phillips-Perron είναι 

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

υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις μορφές που προαναφέραμε και για 

δύο χρονικές υστερήσεις (Dritsakis 2004f). 

 
7.3.2.1 Η μεταβλητή LAR 
 
 Ο έλεγχος του Phillips-Perron για τη μεταβλητή LAR δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 7.5 
Έλεγχος PP για LAR 

Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

PP 3,667 3,537 3,650 -4,629 -4,604 -4,605 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

0,216 
[0,644] 

0,310 
[0,580] 

0,367 
[0,695] 

0,460 
[0,501] 

0,133 
[0,717] 

0,642 
[0,532] 

AK -0,772 -0,567 

1 

Sch -0,730 -0,525 

PP -1,895 -1,898 -1,990 -5,952 -5,954 -5,937 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-3,593 
-2,932 
-2,603 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

LM 
[Prob] 

0,001 
[0,970] 

0,153 
[0,697] 

1,987 
[0,152] 

1,148 
[0,290] 

0,036 
[0,850] 

0,158 
[0,854] 

ΑΚ -0,846 -0,735 

2 

Sch -0,763 -0,652 

PP -1,298 -1,326 -1,240 -6,277 -6,277 -6,290 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-4,189 
-3,518 
-3,189 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

LM 
[Prob 

0,054 
[0,817] 

0,506 
[0,481] 

1,976 
[0,154] 

0,072 
[0,789] 

0,273 
[0,604] 

1,392 
[0,263] 

AK -0,816 -0,752 

3 

Sch -0,692 -0,626 

 
Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 7.5 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LAR 

καθώς το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας όπως και με τον 

έλεγχο του Dickey-Fuller. Επομένως, η μεταβλητή LAR είναι στάσιμη στην 

πρώτη της διαφορά και με τους δύο ελέγχους για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. 

 
7.3.2.2 Η μεταβλητή LGDP 
 
 Ο έλεγχος του Phillips-Perron για τη μεταβλητή LGDP δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 7.6 
Έλεγχος PP για LGDP 

Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

PP 8,382 7,286 7,345 -2,314 -2,330 -2,168 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

4,660 
[0,036] 

6,751 
[0,013] 

0,349 
[0,707] 

0,018 
[0,891] 

0,678 
[0,415] 

0,543 
[0,585] 

AK -5,105 -4,913 

1 

Sch -5,064 -4,871 

PP -0,251 -0,279 -0,277 -4,508 -4,611 -4,510 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-3,593 
-2,932 
-2,603 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

LM 
[Prob] 

4,481 
[0,040] 

6,442 
[0,015] 

0,301 
[0,742] 

6,761 
[0,013] 

0,319 
[0,575] 

0,400 
[0,673] 

AK -5,062 -5,158 

2 

Sch -4,979 -5,075 

PP -2,079 -2,376 -2,403 -4,455 -4,562 -4,549 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-4,189 
-3,518 
-3,189 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

LM 
[Prob] 

9,409 
[0,003] 

1,111 
[0,298] 

0,065 
[0,937] 

6,606 
[0,014] 

0,355 
[0,554] 

0,373 
[0,691] 

AK -5,118 -5,111 

3 

Sch -4,994 -4,985 

 
Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 7.6 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LGDP 

καθώς το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας όπως και με τον 

έλεγχο των Dickey-Fuller. Επομένως, η μεταβλητή LGDP είναι στάσιμη στην 

πρώτη της διαφορά και με τους δύο ελέγχους για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. 

 
7.3.2.3 Η μεταβλητή LRP 
 
 Ο έλεγχος του Phillips-Perron για τη μεταβλητή LRP δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 7.7 
Έλεγχος PP για LRP 

Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις Μορφές Στατιστικά 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

PP -0,807 -0,576 -0,612 -9,036 -8,995 -8,931 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

4,938  
[0,031] 

0,349 
[0,558] 

1,427 
 [0,253] 

0,260 
[0,612] 

0,033 
[0,855] 

1,529 
[0,231] 

AK -1,665 -1,753 

1 

Sch -1,623 -1,712 

PP -2,620 -2,473 -2,517 -9,026 -8,994 -8,952 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-3,593 
-2,932 
-2,603 

-3,597 
-2,933 
-2,604 

LM 
[Prob] 

3,809 
[0,058] 

0,171 
[0,681] 

0,418 
[0,661] 

0,144 
[0,706] 

0,064 
[0,801] 

1,046 
[0,362] 

AK -1,766 -1,720 

2 

Sch -1,683 -1,637 

PP -3,100 -2,952 -3,073 -9,011 -8,985 -8,956 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10% 

-4,189 
-3,518 
-3,189 

-4,195 
-3,521 
-3,191 

LM 
[Prob] 

2,051 
[0,160] 

0,455 
[0,503] 

0,666 
[0,520] 

0,085 
[0,771] 

0,000 
[0,985] 

0,745 
[0,482] 

AK -1,789 -1,688 

3 

Sch -1,665 -1,562 

 
Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 7.7 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LRP 

καθώς το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας όπως και με τον 

έλεγχο των Dickey-Fuller. Επομένως, η μεταβλητή LRP είναι στάσιμη στην 

πρώτη της διαφορά και με τους δύο ελέγχους για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. 

 
7.4 Συμπεράσματα 
 
 Τα αποτελέσματα αυτού του κεφαλαίου μας δείχνουν ότι οι μεταβλητές 

του υποδείγματός μας παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα στα επίπεδά τους, ενώ 

παίρνοντας τις πρώτες διαφορές τους μετατρέπονται σε στάσιμες χρονικές 
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σειρές, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο της 

συνολοκλήρωσης που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολοκλήρωση (μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ 
των μεταβλητών) 
 
8.1 Εισαγωγή 
 
 Αποδείξαμε ότι όλες οι μεταβλητές της συνάρτησής μας είναι στάσιμες 

στις πρώτες διαφορές τους είναι δηλαδή ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι (1). 

Είναι επομένως ολοκληρωμένες ίδιας τάξης, το οποίο συνιστά ουσιαστικό 

κίνητρο για την ανεύρεση της μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας. 

 Στο σημείο αυτό, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία των Engle-Granger 

(1987), ελέγχεται αν οι μεταβλητές του υποδείγματος μας συνολοκληρώνονται, 
αν δηλαδή υπάρχει μια σταθερή μακροπρόθεσμη γραμμική σχέση μεταξύ τους. 

 
8.2 Υποδείγματα συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Engle-Granger 
 

Ένα σύνολο χρονικών σειρών είναι συνολοκληρωμένο εάν οι σειρές είναι 

ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως και υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των 

χρονικών αυτών σειρών, που να είναι ολοκληρωμένος μιας τάξης μικρότερης.  

Επομένως όταν διαπιστωθεί ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι 

ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως εκτελείται ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης. Η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος για τον έλεγχο αυτό είναι των Engle-Granger (1987), η 

οποία ονομάζεται και μέθοδος συνολοκλήρωσης βάσει των καταλοίπων, επειδή 

βασίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων (Dritsakis 2004g).  

Για την προσέγγιση των Engle-Granger έχουμε τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

Hο: Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 

Ηα:  Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή υπάρχει συνολοκλήρωση 

μεταξύ των μεταβλητών. 

Η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται αν το στατιστικό t-stat του 

συντελεστή δ2 των καταλοίπων για κάθε εξίσωση είναι μικρότερο από τις 

κρίσιμες τιμές του MacKinnon (1991). 

Αρχικά εκτιμάμε τις εξισώσεις της εξαρτημένης μεταβλητής με κάθε μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή μέσω του O.L.S. Έπειτα αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα και 
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εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία της μοναδιαίας ρίζας για την αποδοχή της 

καλύτερης μορφής της συνάρτησης των καταλοίπων. Κατόπιν ελέγχουμε τη 

στασιμότητα των καταλοίπων και καταλήγουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη 

συνολοκλήρωση σύμφωνα πάντα με τις υποθέσεις της μεθοδολογίας των 

Engle-Granger. 

Επομένως στα κατάλοιπα, που είχαν προκύψει από την εκτίμηση της 

συνάρτησης LARt = α0 + α1*LGDPt + α2LRPt + ut με τη μέθοδο OLS, 

εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών για στασιμότητα των 

καταλοίπων. 

 Επειδή οι μεταβλητές του υποδείγματος είναι όλες ολοκληρωμένες 

πρώτης τάξης, τα κατάλοιπα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα μιας τάξης 

μικρότερης, δηλαδή στα επίπεδα. 

 H μορφή της εξίσωσης η οποία ελέγχεται είναι η μορφή 1, χωρίς δηλαδή 

σταθερό όρο και χρονική τάση, παίρνοντας τις πρώτες διαφορές: 
       ρ 

ΔUt = δ2Ut-1 + Σ βiΔUt-i + et
        i=1 

 
 

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

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαμβάνει σταθερό όρο διότι τα κατάλοιπα 

που προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το 

μηδέν.  

 
8.3 Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης 
   

Η μέθοδος ελέγχου της στασιμότητας των καταλοίπων δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 8.1 

Έλεγχος DF για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα 

Επίπεδα 

Υστερήσεις Μορφή Στατιστικά

ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF -2,551 -1,650 -2,044 

Level 1% 
Level 5% 

Level 10%

-2,618 
-1,948 
-1,619 

-2,619 
-1,949 
-1,620 

-2,621 
-1,949 
-1,620 

LM 
[Prob] 

2,360 
[0,132] 

1,972 
[0,168] 

1,309 
[0,282] 

AK -0,197 -0,181 -0,166 

1 

Sch -0,155 -0,098 -0,039 

 
Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 8.1 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στα επίπεδα των καταλοίπων, δηλαδή τα 

κατάλοιπα είναι στάσιμα μηδενικής τάξεως για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η 

καλύτερη δομή της εξίσωσης έχει την μορφή : 

ΔUt=δ2Ut-1

Επομένως οι μεταβλητές του υποδείγματος, LAR, LDDP και LRP 

συνολοκληρώνονται, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ τους.  

 
8.4 Συμπεράσματα  
 

Στο κεφάλαιο αυτό αποδείξαμε πως για όλες τις μεταβλητές του 

υποδείγματός μας υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ τους, υπάρχει 

δηλαδή μια σταθερή μακροπρόθεσμη γραμμική σχέση μεταξύ των αφίξεων 

τουριστών και των οικονομικών μεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (βραχυχρόνιες 
σχέσεις των μεταβλητών) 
 
9.1 Εισαγωγή 
 
 Με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποδείξαμε πως οι μεταβλητές του υποδείγματός μας συνολοκληρώνονται, 

υπάρχει δηλαδή μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ τους. Βραχυχρόνια όμως οι 

μεταβλητές αυτές μπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Επομένως, στο σημείο 

αυτό χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για να ερευνήσουμε και 

την περίπτωση βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Το σφάλμα 

ισορροπίας χρησιμοποιείται για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη 

μακροχρόνια περίοδο. (Dritsakis 2004h). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για 

αυτήν τη συνένωση ονομάζεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος. 

 
9.2 Εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος 
 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται τη συνένωση της μακροχρόνιας και 

βραχυχρόνιας περιόδου ονομάζεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error 

Correction Mechanism, ECM). Η συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τις 

δύο περιόδους στο υπόδειγμά μας δίνεται από τη σχέση 

 

ΔLARt = lagged (ΔLARt, ΔLGDPt,ΔLRPt) + λut-1 + et, 

όπου, 

Δ οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών, 

ut-1 το σφάλμα ισορροπίας που είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα από τη 

συνολοκληρωμένη παλινδρόμηση  

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

et ο λευκός θόρυβος. 

 

Αρχικά τρέχουμε παλινδρόμηση, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, 

με τις μεταβλητές LAR, LGDP και LRP στις πρώτες διαφορές και για τέσσερις 

χρονικές υστερήσεις και ελέγχεται το σύνολο των μεταβλητών για να 

διαπιστωθεί αν είναι στατιστικά σημαντικό. Ο όρος της διόρθωσης του 
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σφάλματος (λ) πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Μεταβλητές 

που δεν είναι στατιστικά σημαντικές διαγράφονται από το υπόδειγμα και η 

διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί μια παλινδρόμηση με όλους τους 

συντελεστές στατιστικά σημαντικούς (Dritsakis 2004h).  

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα προέκυψε η καλύτερη μορφή του 

υποδείγματος διόρθωσης λαθών σύμφωνα με τον πίνακα 9.1 η οποία είναι:  

 

ΔLAt= 0.208899+ 0.292463ΔLAt-1 -3.466604ΔLGDPt-1 -2.374499ΔLGDPt-4 - 

0.783463ΔLRPt +0.622088 ΔLRPt-2 -0.230957RES(-1) 

 
Πίνακας 9.1 

Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.208899 0.043289 4.825720 0.0000 
DLA(-1) 0.292463 0.116838 2.503151 0.0178 

DLGDP(-1) -3.466604 1.009025 -3.435596 0.0017 
DLGDP(-4) -2.374499 1.067266 -2.224843 0.0335 

DLRP -0.783463 0.175019 -4.476444 0.0001 
DLRP(-2) 0.622088 0.188509 3.300052 0.0024 
RES(-1) -0.230957 0.061744 -3.740561 0.0007 

 
9.3 Συμπεράσματα 
  

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι μεταβλητές του υποδείγματος 

βρίσκονται σε ισορροπία, καθώς ο όρος διόρθωσης τους σφάλματος είναι 

αρνητικός (-0.230957) και στατιστικά σημαντικός (Prob [0.0007]<0.05). Μάλιστα 

οι βραχυχρόνιες μεταβολές στο εισόδημα επηρεάζουν αρνητικά τις τουριστικές 

αφίξεις, καθώς οι αυξήσεις στο εισόδημα συχνά απαιτούν  κάποιο χρόνο μέχρι 

να επηρεάσουν τη ζήτηση του τουρισμού. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι η 

αποκατάσταση της μακροχρόνιας ισορροπίας γίνεται κατά 0.230957 κάθε 

χρόνο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συνολοκλήρωση και υποδείγματα 
διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγματα) 
 
10.1 Εισαγωγή 
 

Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης των Engle-Granger που παρουσιάσαμε 

παραπάνω αναφέρεται σε μεθόδους της μίας εξίσωσης και βασίζεται στην 

εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων. Σε ένα υπόδειγμα με συνολοκληρωμένες 

μεταβλητές όμως είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από μία σχέση 

συνολοκλήρωσης. Στο σημείο αυτό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen (1988) η οποία αναφέρεται σε σύστημα 

εξισώσεων και στηρίζεται στη μεθοδολογία των VAR υποδειγμάτων, όπου 

μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγιστο αριθμό των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του υποδείγματος που 

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

Granger (Dritsakis 2004i). Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν ουσιαστικά το βαθμό 

συνολοκλήρωσης του υποδείγματος.  

 
10.2 Η μεθοδολογία του Johansen και έλεγχος του βαθμού 
συνολοκλήρωσης 
 
 Η μεθοδολογία του Johansen στηρίζεται στην μεθοδολογία των 

υποδειγμάτων διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγματα). Το 

υπόδειγμα VAR είναι ένα σύστημα εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι 

ενδογενείς, χωρίς να γίνεται διάκριση των μεταβλητών σε εξωγενείς και 

ενδογενείς και καθεμία προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών 

όλων των υπόλοιπων μεταβλητών του συστήματος. Ένα υπόδειγμα VAR 

μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

 

Yt=δ+A1Yt-1+A2Yt-2+ut 

 

Όπου 

 

Yt είναι το διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών 
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δ είναι το διάνυσμα των σταθερών όρων 

Α1,A2 είναι οι μήτρες των συντελεστών των ενδογενών μεταβλητών με χρονικές 

υστερήσεις  

Ut είναι το διάνυσμα των καταλοίπων 

 

 Για την ορθή εκτίμηση ενός VAR υποδείγματος θα πρέπει να 

ικανοποιούνται ορισμένες βασικές υποθέσεις. Όσον αφορά το διάνυσμα των  

καταλοίπων ενός VAR υποδείγματος υποθέτουμε ότι έχει μέσο μηδέν και το 

κατάλοιπο κάθε εξίσωσης χωριστά έχει σταθερή διακύμανση που οι τιμές του 

δεν αυτοσυσχετίζονται. Επίσης υποθέτουμε ότι το VAR σύστημα είναι στάσιμο. 

Δηλαδή το διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών έχει σταθερό όρο, σταθερή 

διακύμανση και οι μήτρες της συνδιακύμανσης μεταξύ Yt και Yt+k εξαρτώνται 

μόνο από την απόσταση k μεταξύ των τιμών και όχι από το χρόνο. 

Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων VAR θα πρέπει να γνωρίζουμε τον 

αριθμό των χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του VAR  υποδείγματος. 

Αφού διαπιστωθεί ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες ίδιας 

τάξης, βρίσκουμε την τάξη του αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού υποδείγματος 

(VAR) χρησιμοποιώντας τα κριτήρια πληροφορίας Akaike και Schwartz και τον 

έλεγχο του λόγου πιθανοφανειών (LR).   

Το επόμενο βήμα στη τεχνική του Johansen είναι η εύρεση του αριθμού 

των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης r, δηλαδή το βαθμό συνολοκλήρωσης του 

υποδείγματος για τον οποίο ισχύει r<m όπου m=αριθμός των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Ελέγχεται η μηδενική υπόθεση 0=r  έναντι της εναλλακτικής 

1≥r . Αν η μηδενική υπόθεση γίνει αποδεκτή τότε δεν υπάρχει συνολοκλήρωση, 

οπότε οι εξεταζόμενες μεταβλητές δεν εμφανίζουν κοινή μακροχρόνια πορεία. 

Αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, ο έλεγχος συνεχίζεται με την εξέταση της 

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

ακριβής αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης.  

Ο έλεγχος σημαντικότητας βασίζεται στον έλεγχο του ίχνους, λtrace LR. 

Όταν το λtrace, άσκ. είναι μεγαλύτερο από το λtrace, πίν. τότε αποδεχόμαστε την 

ανάλογη εναλλακτική υπόθεση. 
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10.3 Εμπειρικά αποτελέσματα 

 
Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμά μας είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης I(1). Άρα μπορούν αυτές να συνολοκληρωθούν 

πάνω σε ένα  αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα (VAR). Αρχικά 

επιλέγουμε την τάξη του VAR υποδείγματος η οποία προκύπτει από τη 

σύγκριση των κριτηρίων πληροφορίας Akaike και Schwartz και του λόγου 

πιθανοφανειών (LR). Ο αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων 

σύμφωνα με τον Johansen θα είναι μικρότερος από το τον αριθμό των 

μεταβλητών. Στην περίπτωση μας που το υπόδειγμα μας περιλαμβάνει τρεις 

μεταβλητές μπορούμε να έχουμε δύο το πολύ συνολοκληρωμένα διανύσματα, η 

τάξη του οποίου προκύπτει ρ=1 σύμφωνα με τα στατιστικά του Akaike και του 

Schwartz, καθώς σε αυτό το ρ παίρνουν την ελάχιστη τιμή τους όπως φαίνεται 

στον πίνακα 10.1. 

 
Πίνακας 10.1 

Στατιστικά για την τάξη του μοντέλου Var 

Αριθμός 

υστερήσεων 
Log l AIC SCH 

1  188.7337 -7.832499 -6.296904 

2  192.0356 -7.694131 -5.902603 

3  192.1348 -7.391527 -5.344066 

 
 Για να βρούμε το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος Var ελέγχουμε τις 

εξής υποθέσεις: 

 

 Η0: r=0    δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

 Ηα: r>=1  υπάρχει τουλάχιστον ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

   

Επειδή LRασκ= 26.34888<LRπιν=29.68 αποδέχομαι την Η0, δηλαδή δεν υπάρχει 

κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 10.2: 

 
 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λεβενταρά Αλεξία 
 

79



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συνολοκλήρωση και υποδείγματα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων 
(VAR υποδείγματα) 

 

Πίνακας 10.2 
Εύρεση του βαθμού συνολοκλήρωσης του υποδείγματος Var 

 Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized 
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s) 
 0.394197  26.34888  29.68  35.65       None 
 0.155765  6.802088  15.41  20.04    At most 1 
 0.005075  0.198437   3.76   6.65    At most 2 

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

   L.R. rejects any cointegration at 5% significance level 

 
10.4 Συμπεράσματα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό βρήκαμε ότι οι μεταβλητές του υποδείγματός μας δεν 

συνολοκληρώνονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία της συνολοκλήρωσης κατά 

johansen. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως η διαφοροποίηση αυτή 

που προκύπτει από τις δύο μεθοδολογίες για την εύρεση μακροχρόνιας σχέσης 

μεταξύ των μεταβλητών, πιθανόν να οφείλεται στον μικρό αριθμό χρονικών 

παρατηρήσεων για το μοντέλο της τουριστικής ζήτησης, ο οποίος μειώνει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον ο τουρισμός αποτελεί ένα 

πολύπλοκο προϊόν ο οποίος επηρεάζεται από μια πληθώρα οικονομικών και 

όχι μόνο παραγόντων, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν όλοι στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σχέσεις αιτιότητας των μεταβλητών 
 
11.1 Εισαγωγή 

 
Η ανακάλυψη και η διατύπωση αιτιωδών σχέσεων αποτελεί ένα από τα 

σημαντικά κεφάλαια της οικονομικής θεωρίας. Δύο ή περισσότερες μεταβλητές 

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

Στην περίπτωση δύο μεταβλητών, λέγοντας πως η μεταβλητή Χ αιτιάται ή 

προκαλεί τη Υ, εννοούμε ότι μεταβολές στη Χ επιφέρουν μεταβολές και στην Υ. 

Οι μεταβλητές ενός υποδείγματος μπορούν να έχουν μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας, αμφίδρομη ή να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Καθώς τις 

περισσότερες φορές η κατεύθυνση της αιτιότητας δεν είναι γνωστή, έχουν 

προταθεί διάφοροι έλεγχοι για την εύρεσή της. Ο πιο γνωστός έλεγχος είναι 

αυτός που προτάθηκε από τον Granger (1969) και χρησιμοποιεί την έννοια των 

υποδειγμάτων Var. Έτσι η διαδικασία ελέγχου για τον εντοπισμό της 

κατεύθυνσης της αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές Χt και Yt βασίζεται στο 

υπόδειγμα Var όπου 
                                                       m                   m 

Yt=μ0 + ΣαiYt-i + ΣβiXt-i + ut
                                                i=1                i=1 

 

                                                                                  m    m 

   X =φ + Σ γt 0 
                                               i=1    i=1 

iYt-i + Σ δiXt-i + et

όπου m το μήκος της υστέρησης. 

Στο παραπάνω υπόδειγμα υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της 

μεταβλητής Υ είναι συνάρτηση των προηγούμενων τιμών της καθώς και των 

προηγούμενων τιμών της μεταβλητής Χ και το ίδιο υποθέτουμε και για τη 

συμπεριφορά της μεταβλητής Χ (Χρήστου 2002, σελ 885-886). 

 

Οι υποθέσεις που ελέγχουμε είναι οι εξής: 

 

Hο:  Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Υ. 

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

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

 

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το p-value είναι μικρότερο από το 

0,05 επίπεδο σημαντικότητας.  

 
11.2 Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος 

 
Σε προηγούμενο κεφάλαιο αποδείξαμε την ύπαρξη μιας θετικής σχέσης 

μεταξύ των τουριστικών αφίξεων και του εισοδήματος της χώρας προέλευσης 

και μια αρνητική σχέση μεταξύ των τουριστικών αφίξεων και των σχετικών 

τιμών, αλλά αυτό δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

κατεύθυνση της αιτιότητας. Επομένως, στο σημείο αυτό χρησιμοποιούμε τον 

έλεγχο που προτάθηκε από τον Granger για να εντοπίσουμε τη σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των τριών αυτών μεταβλητών. Η τάξη του VAR υποδείγματος 

όπως προέκυψε προηγουμένως είναι κ=1. 

Στον πίνακα 11.1 παρουσιάζονται οι σχέσεις αιτιότητας που υπάρχουν 

μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Από αυτόν προκύπτει ότι η 

μεταβλητή LA προκαλεί κατά Granger την μεταβλητή LRP, καθώς το p-value 

είναι μικρότερο από το 0,05 επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Πίνακας 11.1 
Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  LGDP does not Granger Cause LA 42  0.35449  0.55502 
  LA does not Granger Cause LGDP  0.14026  0.71005 
  LRP does not Granger Cause LA 42  0.44491  0.50869 
  LA does not Granger Cause LRP  4.25580  0.04582 
  LRP does not Granger Cause LGDP 42  0.68257  0.41373 
  LGDP does not Granger Cause LRP  3.02803  0.08972 

 
11.3 Συμπεράσματα  
 
 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήθηκε να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο 

μία μεταβλητή αιτιάζει μία άλλη ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger έδειξαν 

πως δεν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του 
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υποδείγματος παρά μόνο μια μονόδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των 

τουριστικών αφίξεων και των σχετικών τιμών μεταξύ των χωρών προέλευσης 

και προορισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Συμπεράσματα 
 
12.1 Ανακεφαλαίωση και επιμέρους συμπεράσματα 
 

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα 

και κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σημαντικών βιομηχανιών διεθνώς, 

παρουσιάζοντας ταχείς ρυθμούς αυξήσεως του κύκλου εργασιών του. Η 

συμβολή του στην άνοδο του εθνικού εισοδήματος, στην αύξηση της 

απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που σχετίζονται άμεσα 

ή έμμεσα με τον τουρισμό, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών με την σημαντική εισροή συναλλάγματος 

που επιφέρει, είναι αναμφισβήτητη.  

Το πιο σημαντικό για τον τουρισμό, μια βιομηχανία καίρια για την υγεία 

της παγκόσμιας οικονομίας, είναι ότι οι δοκιμασίες των τελευταίων χρόνων τον 

έχουν κάνει πολύ πιο ανθεκτικό στις κρίσεις. Παρά την μικρή μείωση που 

σημείωσαν οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2001, με το τρομοκρατικό χτύπημα 

της 11ης Σεπτεμβρίου, ο τουρισμός αναδύθηκε εύκολα από αυτήν κρίση, 

συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία. 

 Η Ελλάδα ως μία κατεξοχήν τουριστική χώρα ήταν ανέκαθεν αντικείμενο 

μελέτης των ερευνητών. Η έντονη παρουσία της θάλασσα στον ελλαδικό χώρο 

με τα 16.000 χλμ. μήκους των ακτών, τα νησιωτικά συμπλέγματα, σε 

συνδυασμό με τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, οι ιδιαιτερότητές της από 

τόπο σε τόπο, οι μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι και το πλούσιο ιστορικό 

παρελθόν που διαθέτει προσδίδουν στην χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα που 

έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Παρότι όμως την 

εθνική κληρονομιά της Ελλάδας δεν είναι αυτό που προσελκύει την πλειοψηφία 

των τουριστών. Οι περισσότεροι την διαλέγουν για τους κλιματολογικούς της 

παράγοντες (ήλιο και θάλασσα). 

Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ξεκίνησε μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο παρουσιάζοντας μια συνεχόμενη αύξηση. Οι ανοδικοί αυτοί ρυθμοί 

όμως αναστράφηκαν αρκετές φορές λόγω ανακατατάξεων που επικράτησαν 

στον ελληνικό ή το διεθνή χώρο. Η χώρα όμως κατάφερνε να ξεπερνάει εύκολα 

την κάθε κρίση και να συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον τουρισμό. Μάλιστα 
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μέχρι το 1990 η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν ταχύτερη από ότι στην 

Ευρώπη και στον κόσμο.  

Μετά το 1990 όμως παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης των 

αφίξεων στην Ελλάδα, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια. Αυτό σηματοδοτεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας ώριμος 

–με την έννοια του κύκλου ζωής προϊόντος – τουριστικός προορισμός, ο οποίος 

κινδυνεύει να εισέλθει σε περίοδο στασιμότητας που φυσικά θα ακολουθηθεί 

από πτωτική περίοδο, άγνωστης χρονικής διάρκειας, εκτός αν αντιδράσει 

δυναμικά. Επίσης οι αυξητικοί αριθμοί αφίξεων τουριστών δεν συνοδεύονται και 

από την ανάλογη αύξηση των τουριστικών εσόδων, καθώς το τουριστικό προϊόν 

της χώρας είναι εύκολα ανταγωνίσιμο από άλλες Μεσογειακές χώρες και δεν 

έχει ισχυρά χαρακτηριστικά μοναδικότητας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 

προσέφεραν στην Ελλάδα μια μοναδικότητα μέσω της φήμης που 

δημιούργησαν αλλά και των έργων υποδομής που συνόδευσαν τους αγώνες. Ο 

ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που αποκόμισε πολλά από 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κάλυψη των αγώνων από τα ΜΜΕ πρόβαλε με 

μοναδικό τρόπο την χώρα παγκοσμίως. Όμως η υψηλή αναγνωρισιμότητα δεν 

διαρκεί  επ’ άπειρον αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Η επιτυχία των αγώνων θα 

εξαρτηθεί από την εφαρμοζόμενη τουριστική πολιτική με την αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και υποδομών για πολλαπλές 

χρήσεις, με την βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών και με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τιμών. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού τομέα είναι 

η έντονη εξωστρέφειά του. Ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στο 

εξωτερικό είναι μισός από τον αριθμό των ξένων τουριστών που επισκέπτονται 

την Ελλάδα, για αυτό και η χώρα θεωρείται τουριστικός προορισμός παρά χώρα 

προέλευσης. Η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται από χώρες της 

Ευρώπης, με ποσοστό 94% και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Γερμανία. 

Ο ελληνικός τουρισμός όμως χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, το 

πρόβλημα της οποίας είναι τόσο παλιό όσο και ο ελληνικός τουρισμός. Η 

εποχικότητα της Ελλάδος είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και η 
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μεγαλύτερη στις χώρες της Μεσογείου και παρατηρείται κυρίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Ως αρχή της τουριστικής περιόδου θεωρείται ο Απρίλιος 

και ως τέλος ο Οκτώβριος, ενώ κατά το υπόλοιπο πεντάμηνο (Νοέμβριο έως 

Μάρτιο) η τουριστική κίνηση είναι ελάχιστη. Οι όποιες προσπάθειες άμβλυνσης 

της εποχικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είχαν αποτέλεσμα είτε 

διότι δεν είχαν συνέπεια και συνέχεια είτε διότι δεν βασίστηκαν στην 

διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του προϊόντος (οφείλεται κυρίως στην 

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

τι άλλο σηματοδοτεί τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τουριστικές αρχές στην Ελλάδα θα προχωρήσουν στις 

αναγκαίες επενδύσεις για ειδική τουριστική υποδομή και αποτελεσματικά 

προγράμματα προώθησης όπως διαφημιστικές εκστρατείες για εκτός αιχμής 

εποχές και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

  Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού είναι η 

μη ισόρροπη κατανομή της τουριστικής ανάπτυξης και η έλλειψη κατάλληλης 

υποδομής στου περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Συγκεκριμένα, 

τέσσερις προορισμοί, η Αθήνα, η Ρόδος, η Κρήτη και η Κέρκυρα απορροφούν 

περίπου το 65% των συνολικών διανυκτερεύσεων και αποτελούν τα κατ΄ εξοχήν 

τουριστικά κέντρα της χώρας. Βέβαια η ανισοκατανομή στον χώρο είναι 

φαινόμενο που παρατηρείται στις περισσότερες χώρες και είναι αποτέλεσμα 

ύπαρξης σε ορισμένες περιοχές παραγόντων που ευνοούν την τουριστική 

ανάπτυξη (κλιματολογικές συνθήκες, αρχαιολογικοί χώροι, υποδομή κλπ.). Ο 

κύριος λόγος είναι η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης 

από τις τουριστικές αρχές. 

Τέλος σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και ο μεγάλος αριθμός των 

ξενοδοχείων χαμηλής τάξεως στην Ελλάδα. Η σχετική τους συμμετοχή στο 

σύνολο μειώνεται διαχρονικά αλλά εξακολουθεί να είναι συγκριτικά υψηλή. Η 

κατάσταση αυτή αποτελεί την κύρια αιτία της χαμηλής κατά κεφαλή τουριστικής 

δαπάνης και συνεπώς του σχετικά χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου των 

αφικνούμενων στην χώρα τουριστών. Καθίσταται συνεπώς προφανής η ανάγκη 

αναμόρφωσης και βελτίωσης της ακολουθούμενης τουριστικής πολιτικής, με την 

λήψη  πιο κατάλληλων μέτρων και την στήριξη επενδυτικών προσπαθειών για 
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τη δημιουργία τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων μεγάλου μεγέθους και 

υψηλών κατηγοριών ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να προσελκύσει τουρίστες 

υψηλής εισοδηματικής τάξης. 

Παρά τα όσα προβλήματα όμως αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, 

αποτελεί αναμφισβήτητα έναν τομέα κλειδί για την ελληνική οικονομία. Ο 

τουριστικός τομέας στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κλάδο της ελληνικής 

οικονομίας με δυναμική εξέλιξη την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι εμφανίζουν 

στασιμότητα ή μείωση της δραστηριότητάς τους. Επίσης συμβάλλει ουσιαστικά 

στην γενική οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τα έσοδά του 

αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ, υψηλότερο από εκείνο πολλών 

βασικών κλάδων της εθνικής οικονομίας. Με την δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, με την εκτέλεση 

έργων υποδομής και λοιπών επενδύσεων, την αύξηση των εισοδημάτων και την 

άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της, συμβάλλει 

σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην συνεχή αύξηση του 

πληθυσμού των τουριστικών νομών ιδιαίτερα μετά το 1970. Αξιοσημείωτη είναι 

και η συμβολή του στην αύξηση της απασχόλησης γενικά, εξασφαλίζοντας 

εργασία στο 17,38% του συνόλου των απασχολούμενων της χώρας, ποσοστό 

αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, σε χώρες με 

έντονη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό, όπως η Ελλάδα, ο τουρισμός παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εισροή συναλλάγματος, η οποία αυξάνεται με ταχείς 

ρυθμούς και στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών. Τα 

τελευταία χρόνια οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τον τουριστικό τομέα 

έχουν αναδειχθεί σε πρώτη κατά σειρά σπουδαιότητας πηγή συναλλάγματος 

μεταξύ των άδηλων πόρων και έχουν ξεπεράσει σε εισπράξεις όλες μαζί τις 

εξαγωγές τελικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων της χώρας. 

 
12.2 Γενικά συμπεράσματα 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα του ελληνικού τουρισμού για την 

οικονομία της χώρας, η εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει τους οικονομικούς 

παράγοντες που καθορίζουν την τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα με την τεχνική 

της συνολοκλήρωσης. Η σχέση αυτή μεταξύ των τουριστικών αφίξεων σε μια 
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χώρα και οικονομικών παραγόντων, όπως το εισόδημα της χώρας προέλευσης 

και οι τιμές του προορισμού, έχει θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική και έχει 

υποβληθεί σε εκτενές έρευνες από πολλούς μελετητές. Αν και είναι γνωστό πως 

πολλές μακροοικονομικές σειρές δεν είναι στάσιμες, οι περισσότερες 

δημοσιευμένες έρευνες  έχουν εκτιμήσει στατικά μοντέλα χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, από την οποία προκύπτουν αβάσιμα και 

παραπλανητικά συμπεράσματα, που συνδέονται με την νόθη παλινδρόμηση.  Η 

παρούσα μελέτη εξετάζει την τουριστική ζήτηση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας 

τουριστικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα για την περίοδο 

1961-2003. 

 Για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε αρχικά ο έλεγχος της στασιμότητας με τον έλεγχο των 

γραφικών παραστάσεων των μεταβλητών και των συναρτήσεων 

αυτοσυσχέτισης αλλά και με την μέθοδο για την εύρεση μοναδιαίας ρίζας μέσου 

του απλού και επαυξημένου ελέγχου των Dickey-Fuller και των Phillips-Perron. 

Οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων έδειξαν ότι οι μεταβλητές του 

υποδείγματος δεν είναι στάσιμες καθώς παρουσιάζουν τάση είτε ανοδική είτε 

καθοδική ενώ στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και από την ανάλυση των 

διαγραμμάτων των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης. 

Με τον απλό και επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller και των Phillips-

Perron καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα, ενώ παίρνοντας τις πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών επιτεύχθηκε η στασιμότητα. Επομένως οι μεταβλητές 

των τουριστικών αφίξεων, του εισοδήματος της χώρας προέλευσης και των 

σχετικών τιμών μεταξύ προέλευσης και προορισμού είναι ολοκληρωμένες 

πρώτης τάξης. 

Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης μέσω του ελέγχου Engle-Granger για τη 

στασιμότητα των καταλοίπων των μεταβλητών που ακολούθησε, απέδειξε την 

σχέση συνολοκλήρωσης και επομένως μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών. Στη συνέχεια το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών χρησιμοποιήθηκε 

για να ελεγχθεί η βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών, από 

το οποίο προέκυψε πως οι μεταβλητές βρίσκονται σε ισορροπία. 
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Οι μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών εκτιμήθηκαν και με την 

τεχνική της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen, η οποία στηρίζεται στα 

μοντέλα VAR. Από την μεθοδολογία αυτήν όμως δεν προέκυψε κανένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα, γεγονός που σημαίνει πως δεν υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ των τριών μεταβλητών του υποδείγματος.  

Τέλος με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger προέκυψε πως οι 

τουριστικές αφίξεις επηρεάζουν τις σχετικές τιμές μεταξύ των χωρών 

προέλευσης και προορισμού. 

 
12.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Η παρούσα μελέτη αν και χρησιμοποιεί τις πρόσφατες εξελίξεις στην 

οικονομετρική μεθοδολογία, ωστόσο υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. 

Αρχικά, το μέγεθος του δείγματος είναι σχετικά μικρό. Ένας ικανοποιητικός 

αριθμός παρατηρήσεων, αν και αυξάνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, 

ήταν δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας των στοιχείων. 

Επίσης, καθώς η απόφαση του ταξιδιού είναι αρκετά πολύπλοκη και 

επηρεάζεται από μια πληθώρα παραγόντων, θα ήταν χρήσιμο να εισάγουμε στο 

υπόδειγμά μας και άλλες μεταβλητές οι οποίες διαμορφώνουν την τουριστική 

ζήτηση. Μια εξίσου σημαντική οικονομική μεταβλητή είναι το κόστος μεταφοράς. 

Η παράλειψη αυτής της μεταβλητής οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως η 

πρόσβαση στην Ελλάδα γίνεται με τρεις τρόπους (θάλασσα, ξηρά και αέρα) 

οπότε ο προσδιορισμός ενός αντιπροσωπευτικού κόστους ταξιδιού θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολος. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από την έλλειψη 

διαθεσιμότητας των στοιχείων της μεταβλητής αυτής ή τα στοιχεία στην 

περίπτωση που υπάρχουν δεν είναι πάντα ακριβή, ένα πρόβλημα συχνό στις 

μελέτες διεθνής τουριστικής ζήτησης. Άλλες οικονομικές μεταβλητές οι οποίες 

θα μπορούσαν να εισαχθούν στο υπόδειγμα είναι οι τιμές σε υποκατάστατους ή 

συμπληρωματικούς προορισμούς. 

Σημαντική πρόκληση αποτελεί και η επιλογή άλλων παραγόντων πέρα 

των οικονομικών. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποιοτικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, όπως χαρακτηριστικά των τουριστών (η 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο τους, το επάγγελμά τους κλπ.), ο 
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πληθυσμός της χώρας προέλευσης, τα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης 

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

κοινωνικά, και αθλητικά γεγονότα σε έναν προορισμό (απρόβλεπτες διεθνείς 

εξελίξεις, οικολογικές καταστροφές, απειλή της τρομοκρατίας, πολιτική 

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

αυτούς παράγοντες θα μπορούσαν να εισαχθούν στο υπόδειγμα με την μορφή 

ψευδομεταβλητών. 
Όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, αυτή θα μπορούσε να προσδιοριστεί 

όχι μόνο από τις αφίξεις τουριστών αλλά και από τις δαπάνες τουριστών, οι 

οποίες αποδεικνύεται πως την εκπροσωπούν σε ικανοποιητικό βαθμό στην 

οικονομετρική βιβλιογραφία. Επίσης η διάρκεια παραμονής (αριθμός 

διανυκτερεύσεων) θα μπορούσε να εισαχθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία 

αποκλείει την παραμονή σε φίλους ή συγγενείς. 

Τέλος τόσο η μεταβλητή του εισοδήματος όσο και η μεταβλητή της τιμής 

του τουρισμού θα μπορούσαν να αντιπροσωπευθούν με άλλους δείκτες όπως 

το διαθέσιμο εισόδημα ή  έναν δείκτη τιμών ξενοδοχείων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Πίνακας Α 

Μεταβλητές AR, Y και RP   

t AR GDP RP 
1961 51.716 387.138,9 1,014127 
1962 56.841 391.685,5 1,014094 
1963 73.352 411.758,0 1,014094 
1964 70.274 434.655,7 1,014094 
1965 84.881 444.782,0 0,901417 
1966 105.898 453.487,0 0,901417 
1967 103.462 464.752,4 0,918874 
1968 99.016 484.380,2 0,946567 
1969 138.381 494.623,7 0,946572 
1970 166.904 505.832,5 0,860465 
1971 246.534 516.174,0 0,774309 
1972 310.081 534.794,1 0,699349 
1973 335.824 573.002,4 0,661748 
1974 244.610 565.276,9 0,917002 
1975 319.510 562.112,0 0,715724 
1976 433.539 577.205,4 0,900991 
1977 384.076 591.343,5 0,782834 
1978 514.485 610.834,8 0,833459 
1979 559.657 627.316,0 0,788863 
1980 768.215 614.353,4 0,616054 
1981 964.707 605.482,6 0,62558 
1982 1.022.692 617.084,6 0,669789 
1983 888.991 638.893,7 0,66598 
1984 1.043.363 655.329,4 0,700398 
1985 1.329.259 678.628,4 0,643977 
1986 1.498.637 705.433,9 0,671888 
1987 1.656.478 737.520,9 0,691357 
1988 1.811.296 774.207,0 0,643367 
1989 1.632.582 790.882,2 0,641434 
1990 1.647.361 796.667,0 0,669134 
1991 1.674.875 785.801,9 0,666291 
1992 2.154.850 787.985,2 0,716032 
1993 2.191.347 807.115,7 0,775005 
1994 2.418.628 842.687,9 0,777542 
1995 2.224.885 866.786,5 0,836757 
1996 1.687.999 890.370,6 0,85714 
1997 1.711.942 918.471,9 0,737956 
1998 2.044.243 948.236,1 0,6824 
1999 2.433.033 976.993,4 0,688929 
2000 2.772.256 1.016.405,7 0,616851 
2001 2.932.342 1.039.010,3 0,627967 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

2002 2.858.360 1.059.783,3 0,653251 
2003 3.008.382 1.086.470,6 0,717859 
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