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Xώρες με ΔΛΤ

Xώρες χωρίς ΔΛΤ



A. Η τουριστική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ 

• Η πρακτική που συνήθως ακολουθείται για την εκτίμηση της συμβολής του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία είναι να διαιρείται η εγχώρια τουριστική δαπάνη με το ΑΕΠ της οικονομίας. Μια τέτοια 
εκτίμηση θα έδινε μια συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία για το έτος 2019 της τάξης του 
10,9%. 

• Ωστόσο, η εγχώρια τουριστική δαπάνη δεν μπορεί να εκφραστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ καθώς 
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, και κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων, τα οποία προφανώς δεν 
περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ της οικονομίας.  

B. Εκτίμηση και ερμηνεία του τουριστικού πολλαπλασιαστή 

• Ο τουριστικός πολλαπλασιαστής συνήθως εκτιμάται στην βάση απλοϊκών μεθόδων εισροών-εκροών, οι 
οποίες, μεταξύ άλλων, δεν λαμβάνουν υπόψη την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενες 
εισροές. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει σημαντική υπέρ-εκτίμηση του ύψους του πολλαπλασιαστή.  

• Oι εκτιμηθείσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις συχνά ερμηνεύονται ως “συμβολή του τουρισμού στο 
ΑΕΠ”.

Μεθοδολογικά Εσφαλμένες Εκτιμήσεις



A. Ο Τουριστικός Λόγος (Tourism Ratio) 
• Μετρά τη συμβολή του τουρισμού σε μια εθνική οικονομία και ορίζεται ως ο λόγος 
της τουριστικής κατανάλωσης προς τη συνολική προσφορά στην οικονομία.  

B. Τουριστική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία                                                                               

C.  Τουριστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Εθνικολογιστικές Εκτιμήσεις μέσω των ΔΛΤ



Εθνικολογιστικές Εκτιμήσεις-Τουριστικός Λόγος (Tourism Ratio)



Εκτίμηση 1 
Το μερίδιο του τουρισμού στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας ήταν μεταξύ 6,0%-7,2% το 
έτος 2018 (Ροδουσάκης και Σώκλης, 2021). 

Εκτίμηση 2 
Το μερίδιο του τουρισμού στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε από 3,0% το 
2010 σε 6,0% το 2019 (Hackl and Chatzimarinakis, 2022).  

Εθνικολογιστικές Εκτιμήσεις-Tουριστικό ΑΕΠ



O Τουριστικός Πολλαπλασιαστής



Τουρισμός και Ανάπτυξη



Βάσει των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων, ο τουρισμός είναι κλάδος-κλειδί για την ελληνική οικονομία, 
κάτι το οποίο οφείλεται κυρίως στη χαμηλή εξάρτηση του κλάδου από εισαγόμενες εισροές.  

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής: 

Δεδομένου ότι ο τουρισμός έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, γιατί η 
αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί; 

• Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα μέσω της διερεύνησης των διακλαδικών 
διασυνδέσεων του τουριστικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.  

Είναι ο Τουρισμός Κλάδος-Κλειδί για την Ελληνική Οικονομία;



“Contrary to the literature our results using Granger Causality Test based on Vector Error Correction Model (VECM) 
indicate that there is no directional impact between tourism and GDP growth in Greece."  

Kasimati (2011) 

“The tourism-led growth hypothesis, validated by our results, is a useful policy recommendation but it should not be 
considered a panacea.” 

 Lolos et al. (2021)

Ανάπτυξη μέσω Τουρισμού ή Τουρισμός μέσω Ανάπτυξης; 
- Τourism-Led Growth vs. Economy-Driven Tourism Growth



Οι συνήθεις προσεγγίσεις στην Ανάλυση Εισροών-Εκροών διερευνούν τις διακλαδικής διασυνδέσεις στο οικονομικό 
σύστημα, χρησιμοποιώντας τη μήτρα τεχνικών συντελεστών της οικονομίας, έστω Α, κάθε στοιχείο της οποίας 
παριστά την ποσότητα ενός εμπορεύματος που απαιτείται για να παραχθεί μία μονάδα ενός άλλου εμπορεύματος. 
 Ωστόσο, για να έχουμε μια πλήρη χαρτογράφηση των διακλαδικών σχέσεων του οικονομικού συστήματος απαιτείται 
να ληφθεί υπόψη και η διαδικασία αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, δηλαδή η ποσότητα εργασίας που 
απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας κάθε εμπορεύματος, έστω a, καθώς και το πραγματικό ωρομίσθιο, έστω 
b,  δηλαδή οι ποσότητες των εμπορευμάτων που απαιτούνται για να αναπαραχθεί μία μονάδα εργασιακής δύναμης. 
Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδομένα λαμβάνουμε την “πλήρη μήτρα” της οικονομίας, έστω C.

Προσέγγιση μέσω της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών



Διάγραμμα της Πλήρους Μήτρας της Ελληνικής Οικονομίας
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Πηγή: Ροδουσάκης και Σώκλης (2022)



Προς τα μπρος διασυνδέσεις 
• Μετρούν το βαθμό στον οποίο οι πωλήσεις εισροών ενός κλάδου είναι αναγκαίες στη διαδικασία αναπαραγωγής 
των υπόλοιπων κλάδων. 

Προς τα πίσω διασυνδέσεις 
• Μετρούν το βαθμό στον οποίο η αναπαραγωγή ενός κλάδου εξαρτάται από αγορές εισροών από τους υπόλοιπους 
κλάδους.

Προς τα μπρος διασυνδέσεις vs. Προς τα πίσω διασυνδέσεις 
- Forward Linkages vs. Backward Linkages



Διασυνδέσεις του Τουριστικού Τομέα

Προς τα μπρος διασυνδέσεις

Κλάδοι                     

Προς τα πίσω διασυνδέσεις

Πηγή: Ροδουσάκης και Σώκλης (2022)



Συμπεράσματα



•Ο ρόλος του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι περισσότερο ως πωλητής εισροών στους υπόλοιπους κλάδους παρά ως 
αγοραστής εισροών, εύρημα το οποίο δύναται να αναχθεί σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή συμμετοχή του τουριστικού προϊόντος 
στη διαδικασία αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης.  

•Συνεπώς, μια αύξηση της ζήτησης για το τουριστικό προϊόν δεν μπορεί να επιφέρει μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική στο 
οικονομικό σύστημα, λόγω του ότι η εξάρτηση του τομέα από εισροές άλλων κλάδων για τη λειτουργία του είναι χαμηλή και, 
άρα, η αύξηση του τουριστικού προϊόντος δεν θα επιφέρει μεγάλη αύξηση της παραγωγής των υπολοίπων κλάδων της 
οικονομίας.  

•Αντιθέτως, μια αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα των υπολοίπων κλάδων θα επιφέρει μια ισχυρή ανάπτυξη του τουριστικού 
τομέα, λόγω του ότι η εξάρτηση των άλλων κλάδων από εισροές του τουριστικού τομέα είναι υψηλή.  

•Συνεπώς, οι διακλαδικές διασυνδέσεις του τουρισμού δείχνουν ότι ο τομέας δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής μέσω τόνωσης της τουριστικής ζήτησης, αλλά, αντιστρόφως, μια πολυκλαδική ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας θα οδηγήσει σε σημαντική μεγέθυνση του τουριστικού της τομέα. 

Ο Ρόλος του Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία


