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Κύρια συµπεράσµατα
 Ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
 Η σηµασία του τουρισµού αναδεικνύει την ανάγκη προσδιορισµού των
διακλαδικών σχέσεων και της συνεισφοράς του στην εγχώρια οικονοµική
δραστηριότητα
 O τουρισµός δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο, καθώς συνδέεται µε
ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων
 To 2010 o τουρισµός συνεισέφερε το 15,1% (ή 34,4 δισεκ. €) του συνολικού
ακαθάριστου προϊόντος της χώρας
 H άµεση επίδρασή του στο ΑΕΠ εκτιµάται σε 15,2 δισεκ. €
 Για κάθε 1.000 ευρώ τουριστική δαπάνη το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής
οικονοµίας αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ
 H επίτευξη του στόχου των 20 εκατ. αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην
Ελλάδα θα είχε ως αποτέλεσµα:
o οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα
12,8 δισεκ. ευρώ ενώ,
o σε όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον συνεισφορά θα είναι
µεγαλύτερη των 7 δισεκ. ευρώ σε σχέση µε το 2010
 Yπηρεσίες καταλύµατος και εστίασης αποτελούν τα 2/3 σχεδόν της άµεσης
επίδρασης στην οικονοµία από την τουριστική δαπάνη
 Σηµαντική είναι επίσης η συνεισφορά των θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών
µεταφορών
 Η έµµεση συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία εκτιµάται σε 5,2 δισεκ. €
 Εµπόριο, Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας,
Κατασκευές και Μεταποίηση επωφελούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από την
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος
 Στην αγορά εργασίας η άµεση και έµµεση τουριστική απασχόληση εκτιµάται σε
446 χιλ. θέσεις απασχόλησης

 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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 Ξεπερνά ωστόσο, το µέγεθος αυτό αν συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι σηµαντικός
αριθµός ατόµων απασχολούνται σε τουριστικά επαγγέλµατα συµπληρωµατικά
µιας άλλης εργασίας τους
 Η απασχόληση που επηρεάζεται από την ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα
εκτιµάται σε 741 χιλ. ή 16% της συνολικής απασχόλησης στη χώρας
 Ο τουρισµός συµβάλλει στα κρατικά έσοδα συνεισφέροντας το 5% των
συνολικών εσόδων της κυβέρνησης από την έµµεση φορολογία
 Η συνεισφορά του τουριστικού τοµέα στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα,
αναδεικνύει τη δυναµική του στο πλαίσιο της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας
τα επόµενα έτη
 Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε ανεκµετάλλευτους µέχρι
σήµερα πόρους-δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τις αφίξεις και τα έσοδα
από τον αλλοδαπό τουρισµό.

 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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1. Σκοπός της µελέτης
Ο διεθνής τουρισµός αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους και πιο δυναµικούς τοµείς της
παγκόσµιας οικονοµίας, σηµειώνοντας συνεχή άνοδο και διαφοροποίηση µε την ανάδειξη νέων
χωρών-προορισµών στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. Σε αυτό συµβάλλει αφενός η οικονοµική
ανάπτυξη και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε αρκετές χώρες µε αποτέλεσµα την αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος, αφετέρου η βελτίωση των υποδοµών και των µεταφορών, γεγονός που
καθιστά τις µετακινήσεις φθηνότερες και ταχύτερες. Η µετεξέλιξη του τουρισµού σε
προσδιοριστικό παράγοντα κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, έχει ως αποτέλεσµα να αποτελεί
πλέον αναπόσπαστο τµήµα του διεθνούς εµπορίου, µε τις εισπράξεις από τον αλλοδαπό τουρισµό
να κατατάσσονται στην τέταρτη θέση παγκοσµίως, έπειτα από το εισόδηµα που δηµιουργείται
από τις εξαγωγές καυσίµων, χηµικών και προϊόντων της αυτοκινητοβιοµηχανίας.[1]
Για την ελληνική οικονοµία, ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης µε σηµαντική
συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και στις επενδύσεις. Η πλούσια
πολιτιστική κληρονοµιά, η εκτεταµένη ακτογραµµή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισµένα από
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα από τους σηµαντικότερους τουριστικούς
προορισµούς παγκοσµίως. Ταυτόχρονα, ο τουρισµός µαζί µε την ναυτιλία αποτελούν τους πιο
εξωστρεφείς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, µε την εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγµατος να
επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, συµβάλλοντας στη µείωση του ελλείµµατος των
τρεχουσών συναλλαγών.
Σήµερα, η κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική οικονοµία υποδεικνύει την αναγκαιότητα
υιοθέτησης δράσεων στην κατεύθυνση προσαρµογής σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αποτελεί
κοινή διαπίστωση ότι το πρότυπο αυτό θα πρέπει να δίνει έµφαση στην αξιοποίηση των
πλεονεκτηµάτων της χώρας και στην τόνωση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων. Το
ενδιαφέρον της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας από την πλευρά των
πολιτικών και εργαλείων τόνωσης της εξωστρέφειας, στρέφεται εύλογα στις στρατηγικές
ανάπτυξης των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και στον τοµέα του τουρισµού, ο
οποίος καλείται να διαδραµατίσει περισσότερο ενεργό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας,
µέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον από τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και από
νέους αναδυόµενους προορισµούς.
Στο σηµερινό περιβάλλον αβεβαιότητας ωστόσο, απαιτείται τεκµηριωµένη ανάλυση της σηµασίας
που έχουν συγκεκριµένοι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ώστε ο δηµόσιος διάλογος να
διεξάγεται επί τοις ουσίας και όχι µε γενικόλογες διαπιστώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η σηµασία του
τουρισµού για την Ελλάδα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί µε ακρίβεια και να συµπεριλάβει όχι
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µόνο συνήθη µεγέθη για την απεικόνιση της τουριστικής ζήτησης (π.χ. διεθνείς αφίξεις,
εισπράξεις από αλλοδαπούς επισκέπτες κ.ά.), αλλά και την ευρύτερη επίδρασή του στην ελληνική
οικονοµία. Σκοπός της παρούσας µελέτης λοιπόν, αποτελεί ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση της
συνεισφοράς του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, στο
παραγόµενο προϊόν και στην απασχόληση. Η ανάδειξη των διακλαδικών σχέσεων του τουριστικού
τοµέα αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια κατανόησης της πολύπλευρης
συνεισφοράς του τουρισµού, το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο τουριστικής
πολιτικής που θα πρέπει να αναπτυχθεί για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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2. Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισµού
Η πολιτιστική κληρονοµιά, η µεγάλη ακτογραµµή και το φυσικό κάλλος προσδίδουν στην Ελλάδα
σηµαντικά συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήµατα, µε αποτέλεσµα να συγκαταλέγεται µεταξύ των
κυριότερων τουριστικών προορισµών παγκοσµίως. Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος αποτελεί ο γεωγραφικός προσδιορισµός της ζήτησης από το εξωτερικό,
καθώς στο σύνολό της σχεδόν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή ήπειρο, µε την αναλογία µάλιστα
να µην εµφανίζει µεταβολή την τελευταία δεκαετία (∆ιάγραµµα 2.1). Το 2010 οι αφίξεις από τις
ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε 13,3 εκατ., εκ των οποίων το 68% προήλθε από χώρες της ΕΕ-27,
ενώ το 40% αφορούσε επισκέπτες από χώρες-µέλη της Ευρωζώνης.
∆ιάγραµµα 2.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών ανά ήπειρο
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Σε επίπεδο χωρών, η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν διαχρονικά τις παραδοσιακές
αγορές από τις οποίες προέρχεται ο µεγαλύτερος αριθµός ξένων επισκεπτών, αν και το µερίδιο
τους βαίνει µειούµενο τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι το 2010 το ποσοστό από τις χώρες
αυτές διαµορφώθηκε στο 14% και 12% των συνολικών αφίξεων, όταν το 2000 κυµαίνονταν στο
19% και 22% αντίστοιχα. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, αναδείχθηκαν νέες χώρες-αγορές από
τις οποίες η Ελλάδα προσελκύει σηµαντικό αριθµό επισκεπτών. Οι χώρες αυτές είναι κυρίως η
Ρωσία και οι γειτονικές Βαλκανικές µε τις αφίξεις να αντισταθµίζουν εν µέρει την κάµψη από άλλες
χώρες (∆ιάγραµµα 2.2). Ιδιαίτερα οι αφίξεις από την Ρωσία εµφανίζουν σηµαντική αύξηση τα
τελευταία χρόνια (µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης 20% την περίοδο 2005-2010), συµβάλλοντας
ταυτόχρονα στην ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων, καθώς η µέση δαπάνη των επισκεπτών
από τη χώρα αυτή κυµαίνεται σε διπλάσιο σχεδόν επίπεδο από τον αντίστοιχο µέσο όρο στο
σύνολο των ξένων επισκεπτών (1.099 ευρώ έναντι 640 ευρώ µέση δαπάνη ανά ταξίδι το 2010).
Αντίθετα, µικρός είναι ο αριθµός των επισκεπτών από χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα, γεγονός
που υποδεικνύει την ύπαρξη και άλλων αγορών από τις οποίες η Ελλάδα θα µπορούσε να
 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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επωφεληθεί από την προσέλκυση σηµαντικού αριθµού επισκεπτών.

'000. 000 αφ ίξεις

∆ιάγραµµα 2.2: Αφίξεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα µεταξύ 2000 και 2010
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Η συνεισφορά του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία αποτυπώνεται στις τουριστικές εισπράξεις
(τη δαπάνη δηλαδή των ξένων επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα) η οποία
αποτελεί το 5% (µέσος όρος πενταετίας 2005-2010) του ΑΕΠ, αναλογία που είναι υψηλότερη
συγκριτικά µε άλλες τουριστικά αναπτυγµένες χώρες της Μεσογείου, όπως η Ισπανία και η
Τουρκία (∆ιάγραµµα 2.3Α).
∆ιάγραµµα 2.3: Τουριστικές εισπράξεις σε προορισµούς της Μεσογείου (ως % του ΑΕΠ
και των εισπράξεων του Ισοζυγίου Υπηρεσιών), Μ.Ο.:2005-2010
Α. Ως % του ΑΕΠ

Β. Ως % των εισπράξεων του Ισοζυγίου Υπηρεσιών
80%

18%

73%

16%

15%

70%
64%

14%

60%

12%

12%

11%

50%

45%

45%

10%

40%

40%

37%

8%

32%

30%

30%
6%

26%

5%
4%

4%

4%

20%

3%

2%

2%

2%

FR

IT

10%
0%

0%
HR

MT

CY

GR

PT

ES

TR

HR

TR

ES

PT

IT

GR

FR

CY

MT

HR: Κροατία, ΜΤ: Μάλτα, CY: Κύπρος PT: Πορτογαλία ES: Ισπανία TR: Τουρκία FR: Γαλλία IT: Ιταλία

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
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Αντίστοιχα, τα έσοδα από τον αλλοδαπό τουρισµό υπερβαίνουν το 1/3 των συνολικών εισπράξεων
του ισοζυγίου υπηρεσιών (αναλογία αντίστοιχη σχεδόν µε εκείνη της Ιταλίας) γεγονός που
συµβάλλει ουσιαστικά στη µείωση του ελλείµµατος των τρεχουσών συναλλαγών (∆ιάγραµµα
2.3Β).
Σε επίπεδο περιφερειών από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ως
προς την ανάπτυξη του τουρισµού, όσο και στη δυναµική που έχει αναπτυχθεί την τελευταία
δεκαετία. Με βάση τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα και κάµπινγκ, το
µεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, περιοχές που
συγκαταλέγονται ανάµεσα στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη µεγαλύτερη αναλογία
διανυκτερεύσεων

από

αλλοδαπούς

επισκέπτες.

Παρατηρείται

επίσης,

συγκέντρωση

της

τουριστικής ζήτησης σε σχετικά λίγες περιφέρειες της χώρας, καθώς σηµαντικός αριθµός
διανυκτερεύσεων (εκτός από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο) καταγράφεται επίσης στα Ιόνια
Νησιά και στην Κεντρική Μακεδονία (∆ιάγραµµα 2.4).
∆ιάγραµµα 2.4: Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής –ΜΕΡΜ- διανυκτερεύσεων στα
Ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα ανά περιφέρεια την περίοδο 2000-2010
4%
Κ. Μακεδονία; 3,1%

Κρήτη; 2,9%

3%
∆υτική Ελλάδα
1,6%

2%

1%

Θεσσαλία; 1,3%

Πελοπόννησος; 1,7%

Ελλάδα; 0,7%
Στερεά Ελλάδα; 0,8%
Ιόνια Νησιά; 0,7%

0%

-1%

Α. Μακεδ-Θράκη
-0,2%

∆. Μακεδονία
-0,5%

Νότιο Αιγαίο
-0,9%

Ήπειρος; -0,5%
Αττική
-1,5%

-2%
Βόρειο Αιγαίο
-2,4%

-3%

*Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των συνολικών διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια.
Το µέγεθος κάθε κύκλου αντανακλά αναλογικά τον αριθµό διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιούνται σε κάθε περιφέρεια.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Αντίθετα, σε περιοχές µε αξιόλογο φυσικό κάλλος, όπως το Βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο και την
Ανατολική Μακεδονία–Θράκη, παρατηρείται αρκετά µικρότερος αριθµός διανυκτερεύσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της ∆υτικής Μακεδονίας, της µοναδικής
περιφέρειας της χώρας χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, όπου οι διανυκτερεύσεις αντιστοιχούν
µόλις στο 1% των συνολικών στη χώρα. ∆ιαφαίνεται εποµένως, πιθανό ανεκµετάλλευτο δυναµικό
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για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπως, η ∆υτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, αλλά
και η Αττική, δεδοµένων των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του τουρισµού πόλεων (προορισµός
city break).
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3. Εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας
Η ανάπτυξη του τουρισµού, εκτός από την άµεση δαπάνη των επισκεπτών σε µια περιοχή
επιφέρει πρόσθετες θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία, καθώς κινητοποιεί σηµαντικό αριθµό
παραγωγικών µονάδων που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη της ζήτησης που δηµιουργείται.
Στο κεφάλαιο αυτό εκτιµάται η επίδραση (άµεση, έµµεση και προκαλούµενη) του τουρισµού
στους εγχώριους κλάδους δραστηριότητας της ελληνικής οικονοµίας από τη δαπάνη για
τουριστικές υπηρεσίες, αλλά και τις επενδύσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος. Η ανάλυση των µεγεθών στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα για την τουριστική στατιστική
του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού1 (UNWTO),[2] όπου περιγράφονται οι ορισµοί αναφορικά
µε τις διαφορετικές εκφάνσεις του τουρισµού και τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών σε µια
περιοχή, όπως επίσης η έννοια της τουριστικής δαπάνης και οι κατηγοριοποιήσεις της.
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη ∆ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού,[3] η
εκτίµηση σχετικών µε τον τουρισµό µεγεθών θα πρέπει να βασίζεται σε έγκυρες στατιστικές πηγές
οι οποίες επιτρέπουν τη διαχρονική σύγκρισή τους. Για το σκοπό αυτό συστήνεται η χρήση του
Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο ποσοτικής περιγραφής
οικονοµικών µεγεθών. Το σύστηµα αυτό ενσωµατώνει µια δέσµη στατιστικών και άλλων
πληροφοριών για τις εκτιµήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και των συνιστωσών
του, ενώ περιλαµβάνει στοιχεία, όπως οι ετήσιοι πίνακες προσφοράς και χρήσεως και οι
συµµετρικοί πίνακες εισροών-εκροών2.
Σε αντίθεση όµως, µε σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας, όπως η Γεωργία, η Βιοµηχανία, το
Εµπόριο, οι Κατασκευές, κλπ., η οικονοµική δραστηριότητα του τουρισµού δεν αποτυπώνεται σε
ένα µεµονωµένο κωδικό στο Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών. Η ιδιαιτερότητα του τουρισµού
εντοπίζεται στον προσδιορισµό του κλάδου µε βάση τη ζήτηση που προέρχεται από συγκεκριµένη
κατηγορία καταναλωτών, τους ταξιδιώτες. Ένα άτοµο καταναλώνει αγαθά-υπηρεσίες που
σχετίζονται µε τον τουρισµό όταν πραγµατοποιεί ένα ταξίδι (ή µια επίσκεψη) σε µια περιοχή άλλη
από εκείνη της µόνιµης κατοικίας του για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους και σκοπό άλλο
από εκείνο της εργασίας3. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τον επισκέπτη από άλλες κατηγορίες

1

Στη συνέχεια της µελέτης η αναφορά στα ∆ιεθνή πρότυπα για την τουριστική στατιστική γίνεται µε τον όρο
IRTS ‘08 (International Recommendation for Tourism Statistics 2008).
2
Οι πίνακες προσφοράς-χρήσεως αποτελούν το πλαίσιο αποτύπωσης της σχέσης που συνδέει τη ζήτηση για
αγαθά και υπηρεσίες και την προσφορά αυτών των αγαθών και υπηρεσιών σε µια οικονοµία. Οι πίνακες
εισροών-εκροών περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των παραγωγικών κλάδων µιας οικονοµίας.
3
Με κριτήριο τον κύριο σκοπό, τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται από τουρίστες και επισκέπτες (same-day
visitors) κατατάσσονται σε προσωπικά και επαγγελµατικά. Στα προσωπικά ταξίδια διακρίνονται
οι
κατηγορίες: α) διακοπές και αναψυχή, β) επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς, γ) εκπαίδευση, δ) υγεία και
ιατρική φροντίδα ε) θρησκευτικός τουρισµός και στ) αγορές και διαµετακόµιση επιβατών.
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καταναλωτών, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισµό του τουριστικού τοµέα από την πλευρά της
ζήτησης.[4]
Για το λόγο αυτό, συστήνεται η µέτρηση της τουριστικής δραστηριότητας να γίνεται µε τη χρήση
∆ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού (∆ΛΤ), οι οποίοι αποτελούν ένα αναλυτικό πλαίσιο µέσα από
το οποίο αναδεικνύονται οι πηγές της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς. Όµως, η πλήρης
ανάπτυξη ∆ΛΤ είναι µια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, η οποία δεν περιλαµβάνεται στο
σκοπό της παρούσας µελέτης. Ταυτόχρονα, οι ∆ΛΤ αποτελούν ένα περιγραφικό εργαλείο, το οποίο
δεν λαµβάνει υπόψη την έµµεση και προκαλούµενη επίδραση στην οικονοµία από την τουριστική
κατανάλωση.
Στην παρούσα µελέτη η εκτίµηση της συνολικής επίδρασης του τουρισµού στην οικονοµία γίνεται
µε την χρήση των πινάκων εισροών-εκροών της ελληνικής οικονοµίας για το 2010,
προσαρµοσµένων µε τη χρήση πρωτογενών στοιχείων από έρευνα στις τουριστικές επιχειρήσεις
για τον προσδιορισµό των συντελεστών παραγωγής στους τουριστικούς κλάδους. Θεωρώντας την
τουριστική δαπάνη ως µια εξωγενή µεταβολή στην τελική ζήτηση (αντίστοιχα και τις επενδύσεις),
υπολογίζονται η συνολική επίδραση στην ελληνική οικονοµία µε τη χρήση του υποδείγµατος
εισροών-εκροών του Leontief.

3.1

Βασικές έννοιες του τουρισµού και η σύνδεση τους µε τους Εθνικούς
Λογαριασµούς

Στο σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών ο τουρισµός δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο,
καθώς συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών που καταναλώνονται από τους επισκέπτες µιας περιοχής. Προκειµένου εποµένως, να
αναλυθεί η επίδραση του στην οικονοµία είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός των οικονοµικών
δραστηριοτήτων (κλάδων) που συµµετέχουν στην παραγωγή-διάθεση αγαθών και υπηρεσιών που
συνθέτουν την τουριστική δαπάνη (κατανάλωση).
Σύµφωνα µε το IRTS ‘08 (§ 4.2), ως τουριστική δαπάνη ορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για
την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση ή προς τρίτους τόσο για την
πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού όσο και κατά τη διάρκειά του. Περιλαµβάνει τις δαπάνες των
επισκεπτών, όπως επίσης και τα έξοδα που καταβάλλονται από άλλα άτοµα για λογαριασµό
εκείνων.
Κυριότερες κατηγορίες τουριστικής δαπάνης αποτελούν: α) η εισερχόµενη τουριστική δαπάνη,
δηλαδή η δαπάνη από αλλοδαπούς επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν σε µια χώρα αναφοράς, β) η
εγχώρια τουριστική δαπάνη η οποία περιλαµβάνει την κατανάλωση των ηµεδαπών επισκεπτών
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στη χώρα αναφοράς και γ) η εξερχόµενη τουριστική δαπάνη που σχετίζεται µε τα ταξίδια
ηµεδαπών σε χώρες άλλες από εκείνη της µόνιµης διαµονής τους. Για την εκτίµηση της επίδρασης
του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία λαµβάνονται υπόψη η εισερχόµενη και η εγχώρια
τουριστική δαπάνη, το άθροισµα των οποίων αποτελεί την εσωτερική τουριστική δαπάνη
(internal tourism consumption). Η κατανάλωση του εξερχόµενου τουρισµού αποτελεί αξία που
διοχετεύεται σε περιοχές µη µόνιµης εγκατάστασής τους και για το λόγο αυτό δεν
συνυπολογίζεται στην εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στην εγχώρια οικονοµία.
∆ιάγραµµα 3.1: Κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται µε την τουριστική
δαπάνη

Καταλύµατα

Προϊόντα
Λιανικού
εµπορίου

∆ιατροφή

Τουριστική
δαπάνη
Πολιτιστικές &
Ψυχαγωγικές
∆ρασ/τητες

Μεταφορές

Ταξιδιωτικά
πρακτορεία

Πηγή: UNWTO

Η σύνδεση ενός προϊόντος µε τον τουρισµό καθορίζεται από την ιδιότητα του καταναλωτή ως
επισκέπτη σε έναν προορισµό. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ο όρος «τουριστικό
χαρακτηριστικό προϊόν»4 για να περιγράψει αγαθά και υπηρεσίες η ζήτηση των οποίων θα ήταν
πολύ µικρή σε µια οικονοµία όπου ο τουρισµός δεν θα είχε αναπτυχθεί. Εποµένως, οι κατηγορίες
προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τουριστικής δαπάνης συνδέονται µε τις
ανάγκες ενός επισκέπτη σε µια περιοχή που δεν αποτελεί τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και
διακρίνονται στα καταλύµατα, στην διατροφή (φαγητό και ποτά), στις µεταφορές, στις υπηρεσίες
4

Τουριστικά χαρακτηριστικό προϊόν ορίζεται το προϊόν που πληροί ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω
κριτήρια:
α) Η τουριστική δαπάνη για το προϊόν αποτελεί σηµαντικό µέρος της συνολικής τουριστικής δαπάνης
β) Η τουριστική δαπάνη για το προϊόν αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα της συνολικής του προσφοράς στην
οικονοµία. Αυτό σηµαίνει ότι η προσφορά ενός τουριστικά χαρακτηριστικού προϊόντος θα περιορίζονταν
σηµαντικά εφόσον δεν υπήρχαν επισκέπτες σε µια περιοχή [IRTS 2008 §5.10].
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των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στις ψυχαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες και στις αγορές
αναµνηστικών, αλλά και προϊόντων καθηµερινής χρήσης (∆ιάγραµµα 3.1)5.
Ο προσδιορισµός των αγαθών και υπηρεσιών που είναι αποτέλεσµα της τουριστικής ζήτησης
υποδεικνύει την αναγκαιότητα σύνδεσης τους µε την πλευρά της προσφοράς από τους εγχώριους
παραγωγούς6.
Πίνακας 3.1: Αντιστοίχηση αγαθών-υπηρεσιών συνδεδεµένων µε την τουριστική
κατανάλωση και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας βάσει της ΣΤΑΚΟ∆-08
Αγαθά και Υπηρεσίες που
σχετίζονται µε την Τουριστική
κατανάλωση

Ονοµατολογία ΣΤΑΚΟ∆-08

Καταλύµατα

Κλάδος 55: Καταλύµατα

Φαγητό και Ποτά

Κλάδος 56: ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Κλάδος 79: ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και

γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

Χερσαίες µεταφορές

Κλάδος 49: Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών

Πλωτές µεταφορές

Κλάδος 50: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών

Αεροπορικές µεταφορές

Κλάδος 51: Αεροπορικές µεταφορές επιβατών

Ενοικίαση αυτοκινήτων

Κλάδος 77: Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανοκίνητων

οχηµάτων

Πολιτιστικές
δραστηριότητες

Κλάδος 91: ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλάκων,

Αναψυχή, και Αθλητικές
δραστηριότητες

Κλάδος 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες

µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

Συνέδρια-Εµπορικές
Εκθέσεις

διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Κλάδος 82.3*: Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων

Αγορές αγαθών, δώρων,
αναµνηστικών

Κλάδος 47.2*: Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού

σε ειδικευµένα καταστήµατα

* Οι κλάδοι 82.3 & 47.2 είναι υποκατηγορίες των κλάδων 82 «∆ιοικητικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες
παροχής υποστήριξης επιχειρήσεων» και 47 «Λιανικό εµπόριο εκτός εµπορίου µηχανοκίνητων οχηµάτων-µοτοσικλετών».

Πηγή: UNWTO, ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Ο Πίνακας 3.1 απεικονίζει τη σύνδεση αγαθών-υπηρεσιών που σχετίζονται µε την τουριστική
δαπάνη µε τους αντίστοιχους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας της ΣΤΑΚΟ∆-08 σε διψήφια
ανάλυση (την ανάλυση δηλαδή που ακολουθείται στους πίνακες εισροών-εκροών της ελληνικής
5

Βλέπε Πίνακα 5.2 του παραρτήµατος για τον καθορισµό των τουριστικά χαρακτηριστικών αγαθών και
υπηρεσιών.
6
Στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών (European System of Accounts, ESA 95) τα οικονοµικά
δεδοµένα των χωρών-µελών της ΕΕ ακολουθούν τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (NACE). ∆εδοµένου ότι η ανάλυση των διακλαδικών σχέσεων
στους πίνακες εισροών-εκροών της ελληνικής οικονοµίας έχει αναπτυχθεί βάσει της NACE Rev.2, η
κατηγοριοποίηση των προϊόντων χαρακτηριστικής ζήτησης του τουρισµού ακολουθεί (στη µελέτη αυτή) την
ταξινόµηση της ΣΤΑΚΟ∆-08 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων του έτους 2008 που αντιστοιχεί µε τη NACE
Rev.2).
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οικονοµίας). Για παράδειγµα, τα καταλύµατα που αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της
ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες αντιστοιχίζονται µε τον κλάδο 55 της ΣΤΑΚΟ∆-08. Στην
κατηγορία αυτή εντάσσονται τα Ξενοδοχεία και µοτέλ (µε ή χωρίς εστιατόριο), οι εγκαταστάσεις
κατασκήνωσης, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, οι ξενώνες και άλλες επιχειρήσεις παροχής
καταλύµατος (πχ σαλέ, αγρεπαύλεις, διαµερίσµατα διακοπών κλπ.)7.
Επισηµαίνεται ότι στην µεθοδολογία για την εκτίµηση της επίδρασης του τουριστικού τοµέα
στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα, τα µεγέθη (ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν και απασχόληση) για τις Υπηρεσίες Εστίασης (κλάδος 56), Λιανικού Εµπορίου
(κλάδος

47)

και

Αναψυχής-Αθλητικών δραστηριοτήτων (κλάδος

93)

καλύπτουν,

βάσει

8

συγκεκριµένων υποθέσεων, το τµήµα εκείνο που συνδέεται µε την τουριστική ζήτηση. Σκοπός
της προσέγγισης αυτής είναι να µην προσµετρηθεί η επίδραση στην κατανάλωση που προέρχεται
από τους µόνιµους κατοίκους στον τόπο προορισµού.

3.2

Συνολική επίδραση του τουρισµού στην εγχώρια Ελληνική οικονοµία:
Μεθοδολογία και εκτιµήσεις

Η εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού σε κύρια µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας βασίζεται σε
στοιχεία του 2010 (πιο πρόσφατα διαθέσιµα). Αν και η συρρίκνωση του ακαθάριστου προϊόντος
(ως αποτέλεσµα της υφεσιακής τροχιάς της οικονοµίας που εν µέρει οφείλεται και στη διαδικασία
δηµοσιονοµικής προσαρµογής) οδηγεί ενδεχοµένως σε µείωση των µεγεθών σε απόλυτους όρους,
οι εκτιµήσεις ως αναλογία στο σύνολο της οικονοµίας αναδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο του
τουρισµού στην ελληνική οικονοµία.
Η συνεισφορά (επίδραση) του τουρισµού στην εγχώρια οικονοµία διακρίνεται σε άµεση, έµµεση
και προκαλούµενη (∆ιάγραµµα 3.2). Η αύξηση της τελικής ζήτησης ως αποτέλεσµα της
τουριστικής δαπάνης (εισερχόµενης και εγχώριας) επηρεάζει τις επιχειρήσεις εκείνες που το
µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από την ανάπτυξη της τουριστικής
δραστηριότητας. Οι µεταβολές του επιπέδου της παραγωγής, λόγω της τουριστικής κατανάλωσης,
σε συνδυασµό µε την αύξηση των αρχικών εισροών που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές
αντιπροσωπεύουν την άµεση επίδραση από την τουριστική κατανάλωση.

7

Βλέπε Πίνακα 5.3 του Παραρτήµατος για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στον κλάδο 55
(Καταλύµατα).
8
Οι επιχειρήσεις στους συναφείς µε τον τουρισµό κλάδους που δραστηριοποιούνται στις τουριστικά
αναπτυγµένες περιοχές ως ποσοστό του συνόλου της χώρας µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου
Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Ως τουριστικές περιοχές λαµβάνονται, βάσει του αριθµού των διανυκτερεύσεων
στα ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα και κατασκηνώσεις της χώρας, η νησιωτική Ελλάδα (Ιόνια Νησιά,
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου το 2010
πραγµατοποιήθηκαν τα ¾ περίπου του συνολικών διανυκτερεύσεων.
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Η µεγαλύτερη παραγωγή στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που επηρεάζονται άµεσα
από τον τουρισµό, συνεπάγεται επίσης την αύξηση της ζήτησης για προϊόντα άλλων κλάδων που
χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. ∆ηµιουργείται έτσι από την πλευρά των
προµηθευτών, η ανάγκη επιπρόσθετων εισροών (αρχικών και ενδιάµεσων) για την κάλυψη της
επιπλέον ζήτησης των προϊόντων που οι ίδιες παράγουν (όσες από τις εκροές δεν µπορούν να
παραχθούν εντός της οικονοµίας εισάγονται). Η αλληλεξάρτηση αυτή µεταξύ των παραγωγικών
διαδικασιών σε µια οικονοµία αποτελεί την έµµεση επίδραση.
∆ιάγραµµα 3.2: Μορφές επίδρασης (άµεση, έµµεση, προκαλούµενη) από την ανάπτυξη
του τουρισµού στην οικονοµία
Άµεση επίδραση
από τον Τουρισµό
Έµµεση επίδραση
από τον Τουρισµό

Κλάδοι
- Υπηρεσίες Καταλύµατος
- Υπηρεσίες Εστίασης
- Λιανικό Εµπόριο
- Μεταφορές
- Ψυχαγωγία, Πολιτιστικές
∆ραστηριότητες

Προκαλούµενη
επίδραση (από το
εισόδηµα νοικοκυριών)

- Επίδραση από αγορές
µέσω προµηθευτών

- ∆ιατροφή
- Στέγαση
- Ένδυση
- Άλλα Αγαθά-Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
- Κατάλυµα
- Μεταφορές
- ∆ιασκέδαση
- Περιηγήσεις

Συνολική επίδραση από τον Τουρισµό

∆απάνη από:
- Ηµεδαπούς επισκέπτες
- Αλλοδαπούς επισκέπτες
- Επαγγελµατικά ταξίδια
- Την πλευρά της
κυβέρνησης
- Ιδιωτικές επενδύσεις
- ∆ηµόσιες Επενδύσεις

- Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
- Στην Απασχόληση

[5]

Πηγή: WTTC

Επιπρόσθετα, τα νοικοκυριά αµείβονται µε εισοδήµατα για την εργασία την οποία προσφέρουν
στο πλαίσιο ικανοποίησης της τελικής ζήτησης για τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες κατά το
µήκος της αλυσίδας αξίας. Παράλληλα, ως καταναλωτές δαπανούν τα εισοδήµατά τους για την
αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, µια αλλαγή στην ποσότητα της εργασίας που χρειάζεται για
την παραγωγή σε έναν ή περισσότερους κλάδους επηρεάζει το εισόδηµα τους, άρα και τις
δαπάνες τις οποίες κάνουν ως καταναλωτικές µονάδες. Εποµένως, το ύψος των αγορών τους
εξαρτάται από το εισόδηµά τους, το οποίο µε τη σειρά του εξαρτάται από το µέγεθος της
παραγωγής κάθε κλάδου. Με τον όρο προκαλούµενη επίδραση περιγράφεται η συνεισφορά
στα αποτελέσµατα (ΑΕΠ, απασχόληση, κλπ.) από τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες στην
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οικονοµία, ως αποτέλεσµα της µεταβολής του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών που
λαµβάνουν κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για την εξέταση της οικονοµικής επίπτωσης του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας, η µελέτη επικεντρώνεται στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ). Η ΑΠΑ
ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της αξίας παραγωγής και της συνολικής ενδιάµεσης κατανάλωσης.
Στην ουσία, πρόκειται για τους πόρους που «µένουν» στην οικονοµία για την πληρωµή µισθών,
εργοδοτικών εισφορών, φόρων στην παραγωγή, αποσβέσεων κεφαλαίου και µερισµάτων στους
µετόχους των εταιρειών, καθώς και για την συσσώρευση κεφαλαίου ως αποθεµατικό κερδών των
επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί σηµαντική πηγή πόρων για µελλοντικές επενδύσεις. Το άθροισµα
της ΑΠΑ και των έµµεσων φόρων (εξαιρουµένων των επιδοτήσεων) επί των προϊόντων που
καταναλώνονται, αποτελεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) που παράγεται από κάθε κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ από τον τουρισµό, ισοδυναµεί µε το ακαθάριστο προϊόν των
κλάδων που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος.

3.2.1 Επίδραση του τουρισµού στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα και
στην απασχόληση
Το ΑΕΠ αποτυπώνει την αξία σε χρηµατικές µονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που
παράγονται στη διάρκεια ενός έτους. Μέρος της παραγωγής αυτής από κάθε κλάδο απορροφάται
από άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας ως εισροή στην παραγωγική τους διαδικασία.
Εκτός όµως από την ενδιάµεση ζήτηση, το προϊόν που παράγεται καταναλώνεται από τα
νοικοκυριά, το κράτος (την κυβέρνηση), κατευθύνεται σε επενδύσεις, αλλά και εξάγεται εκτός της
χώρας. Το άθροισµα αυτών των παραγόντων αντιπροσωπεύει την τελική ζήτηση για αγαθά και
υπηρεσίες η οποία µαζί µε την ενδιάµεση αποτελούν τη συνολική ζήτηση για το προϊόν κάθε
κλάδου.
Στην περίπτωση του τουρισµού, η κατανάλωση των τουριστικά χαρακτηριστικών προϊόντων από
την πλευρά των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει τη ζήτηση που δηµιουργείται από τον ηµεδαπό
τουρισµό, ενώ η ζήτηση από το κράτος σχετίζεται µε δαπάνες από την πλευρά της κυβέρνησης,
όπως για παράδειγµα η διαφηµιστική προβολή για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και
τα έξοδα φιλοξενίας ξένων στη διάρκεια επίσκεψης και παραµονής τους στην Ελλάδα. Αντίστοιχα,
οι επενδύσεις αφορούν στα χρήµατα που δαπανώνται από τον δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό
τοµέα για την εκτέλεση επενδυτικών έργων που ως στόχο έχουν τη βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος και των προσφερόµενων υπηρεσιών στους επισκέπτες µιας περιοχής.
Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές αντανακλούν τη ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες από τους
ξένους που επισκέπτονται την Ελλάδα, µέγεθος το οποίο, σε χρηµατική αξία, αποτυπώνεται στις
 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών

19

Η επίδραση του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία

ταξιδιωτικές εισπράξεις και τα έσοδα από την κρουαζιέρα. Η χρήση πινάκων εισροών-εκροών
έχουν ως στόχο να εκφράσουν τη δαπάνη από την πλευρά της τελικής ζήτησης σε όρους
προϊόντος, κατανέµοντας το συνολικό τουριστικό ΑΕΠ στο άµεσο, έµµεσο και προκαλούµενο
αποτέλεσµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υπόθεση ότι η τελική ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες
αποτελεί µια εξωγενή αλλαγή στην οικονοµική δραστηριότητα οι επιπτώσεις της οποίας εκτιµώνται
για το σύνολο της οικονοµίας.
Το συνολικό αποτέλεσµα εξετάζεται στη µελέτη αυτή ως το άθροισµα που δηµιουργείται από την
επίπτωση της τουριστικής δαπάνης (δηλαδή τα χρήµατα που δαπανούν οι επισκέπτες, ηµεδαποί ή
αλλοδαποί, στις κατηγορίες αγαθών-υπηρεσιών που αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 3.1), αλλά και
την επίπτωση από την πλευρά των επενδύσεων. Θα πρέπει ωστόσο, να σηµειωθεί η δυσκολία να
εντοπιστούν στοιχεία αναφορικά µε το ύψος των επενδύσεων που σχετίζονται µε τον τουριστικό
τοµέα, εξέλιξη που σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στο µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τουρισµό σε διαφορετικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.
Αντίστοιχη δυσκολία, εντοπίζεται και στον ακριβή προσδιορισµό εκείνων των δηµόσιων
επενδύσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Το
γεγονός αυτό, είναι πιθανό να υποεκτιµά την επίδραση των επενδύσεων που έχουν άµεση σχέση
µε τον τουριστικό τοµέα στο εγχώριο παραγόµενο προϊόν.
Για το σκοπό αυτό, ως σχετικές µε τον τουρισµό επενδύσεις θεωρούνται οι πληρωµές που
πραγµατοποιήθηκαν από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του 2010 για υποδοµές
(π.χ. δρόµους, λιµάνια κ.ά.) στις τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές-περιφέρειες της χώρας, οι
πιστώσεις από το Π∆Ε στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού9, όπως και η εκτίµηση του ύψους
των επενδύσεων στον κλάδο των υπηρεσιών καταλύµατος10 (Βλέπε Παράρτηµα Πίνακες 5.4 και
5.5 αντίστοιχα).
Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, η άµεση επίδραση του τουρισµού στο ΑΕΠ της Ελλάδας το
2010 εκτιµάται σε 15,2 δισεκ. ευρώ, η έµµεση σε 5,2 δισεκ. ευρώ και η προκαλούµενη σε 13,9
δισεκ. ευρώ (∆ιάγραµµα 3.3Α). Έτσι, η συνολική επίδραση ανέρχεται σε 34,4 περίπου δισεκ.
ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη σηµασία που διαδραµατίζει ο τουρισµός στην ελληνική
οικονοµία, καθώς συνεισφέρει το 15,1% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας.

9

Οι επενδύσεις του Π∆Ε στις περιφέρειες της χώρας κατευθύνονται σε έργα που συµβάλλουν στη βελτίωση
των υφιστάµενων υποδοµών (όπως για παράδειγµα, δρόµοι και λιµάνια), οι οποίες µε τη σειρά τους ευνοούν
και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες. Με το
ίδιο σκεπτικό, ότι δηλαδή ο πολιτισµός συµβάλλει στην προώθηση του τουρισµού, χρησιµοποιούνται για την
εκτίµηση της συνολικής επίδρασης και οι πιστώσεις του Π∆Ε προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού,
στις οποίες γίνεται η υπόθεση ότι περιλαµβάνονται και οι δαπάνες και για την τουριστική προβολή της χώρας
από την πλευρά του κράτους.
10
Αφορούν στην εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής, τον εκσυγχρονισµό κάµπινγκ και ξενοδοχείων,
την ίδρυση ξενοδοχείων και την προσθήκη συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων.
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∆ιάγραµµα 3.3: Η επίδραση (άµεση, έµµεση, προκαλούµενη) του τουρισµού στο ΑΕΠ,
2010

'000.000 €

Α. Συνολική επίδραση του τουρισµού στο ΑΕΠ

40.000
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Γ. Επίδραση στο ΑΕΠ από τις τουριστικές επενδύσεις
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Από τη συνολική επίδραση των 34,4 δισεκ. ευρώ στην ελληνική οικονοµία, τα 32,4 δισεκ. είναι
αποτέλεσµα της τουριστικής δαπάνης, ενώ 1,9 δισεκ. ευρώ αποτελούν την εκτίµηση της
επίδρασης στο εγχώριο προϊόν από τις τουριστικές επενδύσεις. Εποµένως, για κάθε 1.000 ευρώ
τουριστική δαπάνη το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονοµίας αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ
περίπου. Εναλλακτικά, η εκτίµηση αυτή υποδεικνύει ότι η επίτευξη του στόχου των 20 εκατ.
αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα, θα είχε ως αποτέλεσµα οι τουριστικές εισπράξεις
από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,8 δισεκ. ευρώ11, αυξηµένες κατά 3,2 δισεκ.

11

Η εκτίµηση αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η µέση τουριστική δαπάνη από τους αλλοδαπούς
επισκέπτες κυµαίνεται στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο του 2010, δηλαδή τα 640 ευρώ ανά επισκέπτη.
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ευρώ σε σχέση µε το 2010. Σε όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ αυτό αντιστοιχεί σε επιπλέον
επίδραση µεγαλύτερη των 7 δισεκ. ευρώ σε σχέση µε το 2010.
Επιπλέον, στη διαµόρφωση της άµεσης επίδρασης από την τουριστική δαπάνη, η µεγαλύτερη
συνεισφορά προέρχεται από τις υπηρεσίες καταλύµατος και δευτερευόντως από την
εστίαση, µε αποτέλεσµα οι δύο αυτές κατηγορίες να αποτελούν σχεδόν τα 2/3 της άµεσης
επίδρασης του τουρισµού από την τουριστική δαπάνη (∆ιάγραµµα 3.4). Η εκτίµηση αυτή συνάδει
και µε την υψηλή ΑΠΑ που εµφανίζουν οι «Υπηρεσίες Εστίασης και Παροχής Καταλύµατος»
(κλάδος Θ στην ΣΤΑΚΟ∆-08) σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα εισροών-εκροών για την
ελληνική οικονοµία.
∆ιάγραµµα 3.4: Άµεση επίδραση στους συναφείς µε τον τουρισµό κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας*, 2010
Ταξ. Γραφεία
3,7%

Ενοικίαση
αυτ/των
1,8%

Συνέδρια
1%

Ψυχαγωγία*
3,8%
Εµπόριο
4,9%
Εναέριες
µεταφορές
5,4%
Kαταλύµατα
45,3%
Οδικές
µεταφορές
7,1%

Θαλάσσιες
µεταφορές
9,0%

Εστίαση
18,0%
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Στον τοµέα των µεταφορών, η συνεισφορά στο εγχώριο προϊόν λόγω της ανάπτυξης του
τουριστικού προϊόντος ξεπερνά τα 3,1 δισεκ. ευρώ (ή 22% της συνολικής άµεσης επίδρασης), µε
σηµαντικότερη εκείνη του κλάδου των θαλάσσιων µεταφορών στον οποίο εντάσσεται ένα
εκτεταµένο δίκτυο ακτοπλοϊκών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και δραστηριοτήτων σχετικών µε
τον θαλάσσιο τουρισµό. Αντίστοιχα, η επίδραση από τις οδικές µεταφορές (π.χ. τουριστικά
λεωφορεία, ταξί και άλλα µέσα για την µετακίνηση των επισκεπτών σε µια περιοχή) εκτιµάται στο
7% περίπου, ενώ ελαφρώς µικρότερη είναι η συνεισφορά από τον κλάδο των επιβατικών
αεροµεταφορών (5%).
Ο κλάδος των αεροµεταφορών ωστόσο, αποτελεί ένα επιπλέον παράδειγµα των ιδιαιτεροτήτων
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που χαρακτηρίζουν το τουριστικό προϊόν, καθώς στην περίπτωση που η µετακίνηση ενός
επισκέπτη πραγµατοποιείται από µια ξένη αεροπορική εταιρία (και όχι από εθνικό αεροµεταφορέα
της χώρας υποδοχής), η αντίστοιχη δαπάνη λογίζεται ως όφελος για τη χώρα στην οποία έχει την
έδρα της η εν λόγω αεροπορική εταιρία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν και το αεροπλάνο
αποτελεί κύριο µέσο µετακίνησης των επισκεπτών, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της
απόστασης από τις παραδοσιακές αγορές, η ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού έχει ως αποτέλεσµα
µεγάλο µέρος των αφίξεων στα αεροδρόµια της χώρας να πραγµατοποιείται µε πτήσεις (charter)
ξένων αεροπορικών εταιριών.
Στις επιµέρους κατηγορίες που σχετίζονται µε την τουριστική κατανάλωση, η
συνεισφορά από τις αγορές αγαθών λιανικού εµπορίου εκτιµάται στο 5% της συνολικής άµεσης
επίδρασης, ενώ ελαφρώς ηπιότερη είναι η αναλογία για τις Ψυχαγωγικές-Πολιτιστικές-Αθλητικές
∆ραστηριότητες και για τα Ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας. Στις Ενοικιάσεις αυτοκινήτων το
ποσοστό ανέρχεται στο 2% περίπου, ενώ η µικρότερη επίδραση καταγράφεται στην ∆ιοργάνωση
Εµπορικών Εκθέσεων-Συνεδρίων (1%). Το γεγονός αυτό ωστόσο, αντανακλά τις θετικές
επιπτώσεις –σε όρους δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας- της δραστηριότητας, κυρίως για τα
ξενοδοχεία (οι µονάδες 5 και 4 αστέρων της χώρας διαθέτουν στην πλειοψηφία τους
συνεδριακούς χώρους) και την εστίαση (υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις), ως κλάδος
παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και φιλοξενίας για επαγγελµατικούς συνήθως λόγους.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η ιδιαίτερη επίδραση του τουρισµού στον τοµέα των
υπηρεσιών. Σηµαντική είναι όµως, η συνεισφορά και στην υπόλοιπη οικονοµία, καθώς οι
συµπληρωµατικές δραστηριότητες που έµµεσα εξαρτώνται από τον τουρισµό είναι ευρύτερες. Οι
δραστηριότητες αυτές αντιστοιχούν σε προϊόντα των οποίων η παραγωγή αν και δεν συνδέεται
άµεσα µε την τουριστική κατανάλωση (δηλαδή θα πραγµατοποιούνταν ακόµη και αν δεν είχε
αναπτυχθεί ο τουρισµός στην χώρα) επηρεάζεται θετικά από την τουριστική δραστηριότητα.
Οι κυριότεροι κλάδοι που (έµµεσα) επωφελούνται από τον τουρισµό είναι το Εµπόριο, ο κλάδος
της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, όπως και οι Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (δηλαδή τράπεζες
και ασφαλιστικές υπηρεσίες όπου η έµµεση επίδραση ξεπερνά τα 570 εκατ. ευρώ). Θετικά
επηρεάζεται επίσης η επιχειρηµατική δραστηριότητα στις Κατασκευές και τις Τηλεπικοινωνίες, ενώ
σηµαντική είναι η συνεισφορά από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος τόσο στον
Πρωτογενή τοµέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία και Αλιεία) όσο και στην εγχώρια βιοµηχανική
παραγωγή (Βιοµηχανία τροφίµων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά., ∆ιάγραµµα 3.5).
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∆ιάγραµµα 3.5: Έµµεση επίδραση του τουρισµού σε εγχώριους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας, 2010
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** Εκδοτικές δραστηριότητες, Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, Προγράµµατα τηλεόρασης – ραδιοφωνίας

Από την άλλη πλευρά, ο τουρισµός συµβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής
προσφέροντας αναπτυξιακές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας, όπως
τις νησιωτικές, που χαρακτηρίζονται από πληθυσµιακή συρρίκνωση, ενισχύοντας ταυτόχρονα το
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους µέσα από τις θέσεις εργασίας που δηµιουργεί. Η απασχόληση
στον τουριστικό τοµέα χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας, καθώς για την παραγωγή αγαθών
και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη ζήτηση από τους επισκέπτες χρησιµοποιείται συγκριτικά
περισσότερη εργασία έναντι κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισµα,
αποτελεί η διακύµανση που επιδεικνύει στη διάρκεια του έτους, λόγω της εποχικότητας του
τουριστικού προϊόντος στην χώρα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται τους θερινούς µήνες στην αιχµή
της τουριστικής ζήτησης.
Όπως και στην περίπτωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η επίδραση του τουρισµού στην
απασχόληση διακρίνεται σε άµεση, έµµεση και προκαλούµενη. Η άµεση απασχόληση σχετίζεται µε
τους κλάδους που η κύρια δραστηριότητα των επιχειρήσεων αφορά στην παροχή αγαθών και
υπηρεσιών που είναι αποτέλεσµα της τουριστικής ζήτησης, ενώ η έµµεση, περιγράφει το τµήµα
της απασχόλησης που σχετίζεται µε τις θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στους κλάδους που
προµηθεύουν τις τουριστικές επιχειρήσεις για την παραγωγή αγαθών-υπηρεσιών. Με τον όρο
προκαλούµενη απασχόληση τέλος, περιγράφονται οι θέσεις εργασίας που είναι αποτέλεσµα της
επίδρασης στην κατανάλωση των µόνιµων κατοίκων µιας περιοχής από την αύξηση του
 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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διαθέσιµου εισοδήµατός τους12.
Η άµεση και έµµεση τουριστική απασχόληση στην Ελλάδα το 201013, εκτιµάται σε 446 χιλ.
εργαζόµενους ή 9% του συνόλου των απασχολούµενων της χώρας.

'000 απασχολ.

∆ιάγραµµα 3.6: Επίδραση του τουρισµού στην απασχόληση, 2010
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Αντίστοιχα, η προκαλούµενη επίδραση στην απασχόληση ως αποτέλεσµα της καταναλωτικής
δαπάνης των απασχολούµενων κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας του τουριστικού προϊόντος
ανέρχεται στις 295 χιλ. Έτσι, η συνολική επίδραση του τουρισµού στην απασχόληση
διαµορφώνεται στις 741 χιλ. ή 16% της συνολικής απασχόλησης της χώρας (∆ιάγραµµα 3.6).

3.3

Η επίδραση του τουρισµού στα φορολογικά έσοδα

Κύριος παράγοντας στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής αποτελεί η ακολουθούµενη
φορολογική πολιτική. Το κράτος αντλεί έσοδα από πολλές κατηγορίες φόρων σε φυσικά, αλλά και
νοµικά πρόσωπα, όπως ο φόρος εισοδήµατος, οι φόροι κατανάλωσης, αλλά και οι φόροι που
επιβάλλονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η
επίδραση του τουριστικού προϊόντος στα έσοδα από φόρους που συνδέονται µε την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα εισροών-εκροών της ελληνικής
οικονοµίας.

12

Το µέγεθος της τουριστικής απασχόλησης και τα χαρακτηριστικά που επιδεικνύει στους συναφείς µε τον
τουρισµό κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας αποτελεί αντικείµενο ειδικής µελέτης του ΙΟΒΕ.
13
Η εκτίµηση του µεγέθους βασίζεται στα στοιχεία απασχόλησης των Εθνικών Λογαριασµών για τους
κλάδους (διψήφιο επίπεδο ανάλυσης) της ΣΤΑΚΟ∆-08.
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Οι φόροι αυτοί σχετίζονται µε την έµµεση φορολογία (ΦΠΑ, φόροι και δασµοί επί των προϊόντων
που εισάγονται και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις κάθε κλάδου
για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν τις εισροές στην παραγωγική τους
διαδικασία. Φόροι επί των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στους πελάτες
τους, όπως για παράδειγµα ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από τον καταναλωτή για τη διαµονή του σε
ένα ξενοδοχειακό κατάλυµα, δεν αποτυπώνεται σε κλαδικό επίπεδο στο σύστηµα των πινάκων
εισροών-εκροών.
∆ιάγραµµα 3.7: Κατανοµή της επίδρασης (% του συνόλου) στα έσοδα έµµεσης
φορολογίας από την τουριστική δαπάνη, 2010
Θαλάσσιες
µεταφορές
11%
Καταλύµατα
17%

Εναέριες
µεταφορές
8%

Ταξ. Γραφεία
6%

Εστίαση
24%

Εµπόριο
3%
Ψυχαγωγία
2%
Ενοικίαση
αυτ/των 1%
Συνέδρια
1%

Οδικές
µεταφορές 27%

Η επίδραση στην έµµεση φορολογία από την τουριστική δαπάνη εκτιµάται για το 2010 σε 733
εκατ. ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος της συνεισφοράς αυτής προέρχεται από τον κλάδο των
µεταφορών (Θαλάσσιες, Αεροπορικές, Οδικές), γεγονός που σχετίζεται µε την πληρωµή του ΕΦΚ
στα καύσιµα που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών για τη δραστηριότητά τους.
Αντίστοιχα, σηµαντική είναι η συµβολή στην έµµεση φορολογία από την Εστίαση (24%) και τον
κλάδο παροχής καταλύµατος (∆ιάγραµµα 3.7).
Αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη και την επίδραση από τις επενδύσεις που συνδέονται µε την
ανάπτυξη-βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η άµεση επίδραση στα φορολογικά
έσοδα ανέρχεται σε 762 εκατ. ευρώ, ενώ συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιωτικής κατανάλωσης η
συνεισφορά ενισχύεται κατά 411 εκατ. ευρώ. Σωρευτικά, η συµβολή στα φορολογικά έσοδα
εκτιµάται σε 1,4 περίπου δισεκ. ευρώ (∆ιάγραµµα 3.8), επίδοση που αντιστοιχεί στο 5% των
συνολικών εσόδων του κράτους το 2010 από την έµµεση φορολογία.
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∆ιάγραµµα 3.8: Επίδραση του τουρισµού στα έσοδα από την έµµεση φορολογία, 2010
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Σε επιµέρους κατηγορίες, σηµαντικό στοιχείο της φορολόγησης των επιχειρήσεων αποτελεί ο
φόρος εισοδήµατος (η διαφορά δηλαδή που προκύπτει µεταξύ των καθαρών αποτελεσµάτων
χρήσης προ φόρων και των κερδών χρήσης µετά των φόρων). ∆εδοµένου ότι από τα στοιχεία της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων δεν είναι διαθέσιµη η κατανοµή των εσόδων
από φορολογητέα κέρδη µε βάση την οικονοµική δραστηριότητα, ακολουθείτε µια έµµεση
µέθοδος προσέγγισης του µεγέθους.
Από δηµοσιευµένους ισολογισµούς οικονοµικών καταστάσεων του 2010 για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους συναφείς µε τον τουρισµό κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας,
υπολογίστηκε (από τα στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης) ο φόρος εισοδήµατος για τις
κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το γινόµενο του συνολικού φόρου εισοδήµατος, ως ποσοστό του
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του δείγµατος κάθε κλάδου, επί την αξία παραγωγής από τον
πίνακα εισροών-εκροών θεωρείται ως µια ένδειξη του ύψους του φόρου εισοδήµατος που
καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις.
Με βάση αυτή την προσέγγιση, ο φόρος εισοδήµατος που καταβλήθηκε από τον κλάδο των
υπηρεσιών καταλύµατος εκτιµάται σε 89 εκατ. ευρώ, από τον κλάδο των Ταξιδιωτικών
πρακτορείων σε 11 εκατ. ευρώ, ενώ σε διπλάσιο σχεδόν επίπεδο κυµαίνεται η εκτίµηση για τον
φόρο εισοδήµατος στις εταιρείες ενοικίασης και εκµίσθωσης οχηµάτων14.

14

Για την περίπτωση των υπηρεσιών εστίασης και του κλάδου των µεταφορών το δείγµα των επιχειρήσεων
είναι µικρό, ενώ στις κυριότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες, µε βάση τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς,
καταγράφονται ζηµίες στην οικονοµική χρήση του 2010.
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3.4

Μελέτη περίπτωσης – Η επίδραση του ξενοδοχειακού κλάδου

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, οι υπηρεσίες καταλύµατος
κατέχουν κοµβικό ρόλο καλύπτοντας τις ανάγκες διαµονής των επισκεπτών της χώρας, αλλά και
της εσωτερικής τουριστικής κίνησης. Την τελευταία δεκαετία, ο ξενοδοχειακός κλάδος
ακολούθησε ανοδική πορεία, µε επενδύσεις για την αναβάθµιση και τη βελτίωση των
προσφερόµενων υπηρεσιών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονοµίας και στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου των ξενοδοχειακών
µονάδων που προσφέρουν επώνυµο προϊόν, οι οποίες κατατάσσονται στις υψηλές κατηγορίες
τεσσάρων και πέντε αστέρων.
Ωστόσο, το ξενοδοχειακό δυναµικό της χώρας αποτελείται στην πλειοψηφία του από χαµηλής
κατηγορίας καταλύµατα, ενός και δύο αστέρων (∆ιάγραµµα 3.9), µε αποτέλεσµα το µέσο µέγεθος
των µονάδων να είναι µικρό (77 περίπου κλίνες ανά ξενοδοχειακή µονάδα). Το γεγονός αυτό
αντανακλά την ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων, οικογενειακού συνήθως τύπου, των οποίων
βασική επιδίωξη αποτελεί η κάλυψη της εποχικής τουριστικής ζήτησης.
∆ιάγραµµα 3.9: Μερίδιο αγοράς ξενοδοχείων και κλινών ανά κατηγορία αστέρων, 2010
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Ενδεικτικό επίσης, της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα αποτελεί η γεωγραφική κατανοµή των
τουριστικών καταλυµάτων, καθώς η πλειοψηφία τους εντοπίζεται σε πέντε από τις δεκατρείς
συνολικά περιφέρειες (Αττική, Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη), ενώ οι
µισές από αυτές είναι εγκαταστηµένες στο νησιωτικό σύµπλεγµα της χώρας.
∆εδοµένου ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού τουρισµού,
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συµβάλλοντας στην προώθηση-προβολή του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό, εκτιµήθηκε η
συµβολή του σε κύρια µεγέθη της οικονοµίας µέσα από τις διακλαδικές σχέσεις µε άλλες εγχώριες
οικονοµικές δραστηριότητες, τα προϊόντα των οποίων αποτελούν τις εισροές για την παραγωγή
των ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
Στους Εθνικούς Λογαριασµούς οι υπηρεσίες αυτές καταγράφονται ως τµήµα της κατηγορίας
«∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Υπηρεσιών Εστίασης15» (κλάδος Θ στην
ταξινόµηση της ΣΤΑΚΟ∆-08) µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η περιγραφή των
µακροοικονοµικών µεγεθών για καθένα από τους κλάδους ξεχωριστά (κλάδος υπηρεσιών Εστίασης
και κλάδος υπηρεσιών Καταλύµατος αντίστοιχα).
Έτσι, αν και σε επίπεδο µονοψήφιου κλάδου οι ροές της ενδιάµεσης κατανάλωσης είναι διακριτές
στους πίνακες εισροών-εκροών για την ελληνική οικονοµία, η εκτίµηση των αντίστοιχων σχέσεων
για τις Υπηρεσίες Καταλύµατος βασίστηκε στα αποτελέσµατα έρευνας σε επιχειρήσεις-µέλη του
ΣΕΤΕ16 (ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα και Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα) σχετικά µε
την κατανοµή δαπανών για αγορές αγαθών-υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη
δραστηριότητά τους. Υπολογίστηκε σταθµισµένος µέσος όρος ανά δαπάνη σε κάθε κατηγορία
αστεριών µε βάση τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του δείγµατος, ενώ η αναγωγή στο
σύνολο του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας έγινε µε βάση την κατανοµή των κλινών ανά
κατηγορία αστεριών (∆ιάγραµµα 3.9).
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι σηµαντικό µέρος της ζήτησης για αγαθά από τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλύπτεται από τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, η οποία κατέχει
κυρίαρχη θέση στην ελληνική µεταποίηση. Η ζήτηση αυτή ερµηνεύεται κυρίως από την πλευρά
των µεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οι οποίες ταυτόχρονα µε τις υπηρεσίες καταλύµατος
προσφέρουν ευρύτερες υπηρεσίες, µεταξύ εκείνων και της εστίασης, στο πλαίσιο της
διαφοροποίησης των προσφερόµενων υπηρεσιών τους. Το γεγονός αυτό επηρεάζει θετικά και την
παραγωγή στον πρωτογενή τοµέα, ιδιαίτερα την γεωργία και την κτηνοτροφία, ως προµηθευτές
µεγάλου µέρους των πρώτων υλών.
Σηµαντική είναι επίσης η διασύνδεση µε τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που
σχετίζονται µε την ενέργεια (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντων διύλισης πετρελαίου)
καθώς το 1/3 των δαπανών για προϊόντα κατευθύνεται για ηλεκτρισµό και καύσιµα (πετρέλαιο
θέρµανσης, φυσικό αέριο). Η σύνθεση των εισροών για την παραγωγή ξενοδοχειακών υπηρεσιών
αναδεικνύει γενικότερα τις ωφέλειες για την εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή, όπως για
15

Οι «∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Υπηρεσιών Εστίασης» αποτελούν ένα από τους
21 κλάδους σε µονοψήφια ανάλυση της ταξινόµησης ΣΤΑΚΟ∆-08.
16
Το δείγµα των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα καλύπτει το σύνολο της κατηγοριοποίησης
βάσει του αριθµού αστεριών (1 έως 5 αστέρων) για καθεµία από τις περιφέρειες της χώρας.
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παράδειγµα τη χηµική βιοµηχανία (απορρυπαντικά), την κλωστοϋφαντουργία, την παροχή νερού
και την διαχείριση απορριµµάτων δεδοµένου του µεγάλου αριθµού πελατών που ο κλάδος
εξυπηρετεί (∆ιάγραµµα 3.10).
∆ιάγραµµα 3.10: Κύριες εισροές από τον Πρωτογενή και ∆ευτερογενή τοµέα στην
παραγωγική διαδικασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Καύσιµα-Πετρέλαιο
Θέρµανσης
7%

Ποτά-Αναψυκτικά
12%

Απορρυπαντικά
5%
Υφαντικές ύλες
5%

Γεωργία-ΚτηνοτροφίαΑλιεία
13%

Έπιπλα
4%
Άλλα αγαθά*
3%
Εξοπλισµός
3%
Νερό-Πότισµα
3%

Τρόφιµα
18%

Απορρύµµατα
2%
Χαρτικά
2%
Ηλεκτρισµός-Φυσικό
αέριο
23%

(*) ∆ιακοσµητικά, Υαλικά, Πλαστικά, Ανταλλακτικά κλπ

Πηγή: ΙΟΒΕ-ΣΕΤΕ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Αναφορικά µε την κατανοµή των δαπανών για υπηρεσίες (∆ιάγραµµα 3.11), προκύπτει ότι από
την λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επωφελείται σε σηµαντικό

βαθµό

ο

κατασκευαστικός κλάδος, τόσο από την πλευρά της οικοδόµησης όσο και από την πλευρά των
επισκευών, δεδοµένου ότι τα ξενοδοχεία ως επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου, αποτελούνται από
κτιριακά συγκροτήµατα για τα οποία είναι απαραίτητες µια σειρά από επισκευές-συντηρήσεις (πχ
υδραυλικές

εργασίες,

χρωµατισµοί

κα).

Εξάλλου,

την

τελευταία

δεκαετία

ο

εγχώριος

κατασκευαστικός κλάδος επωφελήθηκε σηµαντικά από την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών
µονάδων, αλλά και την αναβάθµιση υφιστάµενων την περίοδο πριν τους Ολυµπιακούς αγώνες της
Αθήνας, αλλά και έπειτα από το 2004.
Σηµαντικός βαθµός διακλαδικών σχέσεων καταγράφεται επίσης µε τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες (τράπεζες-ασφάλιστρα), κυρίως από την πλευρά των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τα
οποία χρηµατοδοτούν µε δάνεια και κεφάλαια κίνησης τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την
κάλυψη των αναγκών ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντλούν εισροές από τον κλάδο της διαφήµισης, καθώς αποτελεί
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βασικό µέσο προβολής των προσφερόµενων υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο
εξωτερικό, όπως επίσης και από τις εκµισθώσεις-ενοικιάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.
∆ιάγραµµα 3.11: Κύριες εισροές από τον τοµέα των Υπηρεσιών στην παραγωγική
διαδικασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
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Πηγή: ΙΟΒΕ-ΣΕΤΕ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Επιπλέον, ωφέλειες από την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου αποκοµίζει το Εµπόριο
(Χονδρικό-Λιανικό), ως ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ της παραγωγής των προϊόντων (ή της
εισαγωγής αυτών στην περίπτωση που δεν παράγονται στην Ελλάδα) και της αγοράς από τον
τελικό χρήστη, αλλά και από τις επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν υπηρεσίες σχετικές µε την
καθαριότητα (κτιρίων, πλυντήρια) και την οργάνωση χώρων (αρχιτεκτονικές µελέτες, διακόσµηση
κα)17.

17

Αντίστοιχη κατανοµή των εισροών για τους υπόλοιπους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που έχουν
άµεση σχέση µε την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (∆ιαγράµµατα 5.1
έως 5.5).
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4. Συµπεράσµατα
Ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, µε σηµαντική
συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην απασχόληση. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει
το ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει στην αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας και ιδιαίτερα στην
υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου το οποίο θα στηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό,
συγκριτικά µε το παρελθόν, στην εξωστρέφεια.
Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, οι ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες και το φυσικό κάλλος της
Ελλάδας έχουν ως αποτέλεσµα η χώρα να συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων
τουριστικών προορισµών παγκοσµίως. Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού µπορεί να
προσφέρει πολλαπλά οφέλη τα οποία διαχέονται σε ολόκληρη την οικονοµία, στηρίζοντας τις
παραγωγικές της δοµές και την περιφερειακή ανάπτυξη ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας, όπως τις
νησιωτικές, όπου οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι µικρότερες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την
αναγκαιότητα διερεύνησης των διακλαδικών σχέσεων και της συνεισφοράς του τουριστικού τοµέα
στην εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα.
Σε αντίθεση όµως, µε άλλους σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας όπως τις Κατασκευές, τη
Μεταποίηση, τη Γεωργία κ.ά., ο τουρισµός δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο, καθώς
συνδέεται µε ένα ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων. Προκύπτει έτσι, η ανάγκη να προσδιοριστούν
οι κλάδοι εκείνοι που επηρεάζονται από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών των επισκεπτών
σε µια περιοχή που δεν αποτελεί τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Οι κατηγορίες αυτές
διακρίνονται στα καταλύµατα, στην διατροφή (φαγητό και ποτά), στις µεταφορές, στις υπηρεσίες
των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στις ψυχαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες και στις αγορές
αναµνηστικών, αλλά και προϊόντων καθηµερινής χρήσης µε τους αντίστοιχους κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας που προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους να επηρεάζονται
άµεσα από το ύψος της τουριστικής δαπάνης.
Ταυτόχρονα όµως, η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος προκαλεί πρόσθετες θετικές επιπτώσεις
στην οικονοµία από την πλευρά των παραγωγικών µονάδων που προµηθεύουν τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό, ενώ από την µεταβολή της ζήτησης για αγαθά και
υπηρεσίες στην οικονοµία, επηρεάζεται και το διαθέσιµο εισόδηµα που λαµβάνουν τα νοικοκυριά
κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το 2010 η άµεση επίδραση του τουρισµού στο ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιµάται σε 15,2 δισεκ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 14,6 δισεκ. ευρώ (σε όρους ακαθάριστου προϊόντος) είναι αποτέλεσµα της
τουριστικής δαπάνης από την πλευρά των ξένων, αλλά και των ηµεδαπών επισκεπτών,
συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από την κρουαζιέρα. Η εκτίµηση αυτή υποδεικνύει ότι για
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κάθε 1.000 ευρώ τουριστικής δαπάνης το ακαθάριστο προϊόν της χώρας αυξάνεται κατά 2.220
περίπου ευρώ.
Η µεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται από τις υπηρεσίες καταλύµατος, ενώ σε συνδυασµό µε την
εστίαση, αποτελούν τα 2/3 σχεδόν της άµεσης επίδρασης του τουρισµού. Σηµαντική είναι επίσης,
η συνεισφορά στο εγχώριο προϊόν από τις µεταφορές, ιδιαίτερα τις θαλάσσιες και τις οδικές, οι
οποίες περιλαµβάνουν ένα εκτεταµένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών µε σκοπό τις µετακινήσεις των
επισκεπτών στη χώρα. Στις αεροπορικές µεταφορές, η αντίστοιχη συνεισφορά είναι ελαφρώς
ηπιότερη παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των αφίξεων πραγµατοποιείται µε το
συγκεκριµένο µεταφορικό µέσο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε την ανάπτυξη του µαζικού
τουρισµού και τη µετακίνηση µεγάλου αριθµού τουριστών µε ναυλωµένες πτήσεις (charter), η
πλειοψηφία των οποίων πραγµατοποιούνται από ξένες αεροπορικές εταιρίες. Το γεγονός αυτό έχει
ως αποτέλεσµα η δαπάνη για τη µετακίνηση να λογίζεται ως όφελος για την οικονοµία της χώρας
που οι (αεροπορικές) εταιρείες αυτές έχουν την έδρα τους.
Σε επιµέρους κατηγορίες, η συνεισφορά από τον κλάδο των Ταξιδιωτικών γραφείων και από τις
Πολιτιστικές-Ψυχαγωγικές–Αθλητικές δραστηριότητες κυµαίνεται στο 4% περίπου, ενώ για το
Λιανικό εµπόριο προσεγγίζει το 5%. Ενδεικτικό επίσης της αλληλεπίδρασης των κλάδων από την
ανάπτυξη του τουρισµού αποτελεί η περίπτωση της ∆ιοργάνωσης Εµπορικών ΕκθέσεωνΣυνεδρίων, όπου η σχετικά µικρή άµεση συνεισφορά του κλάδου αντανακλά τις θετικές
επιπτώσεις -σε όρους δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας- από την πραγµατοποίηση συνεδρίων
κυρίως για τα ξενοδοχεία και την εστίαση.
Η έµµεση συνεισφορά του τουρισµού εκτιµάται σε 5,2 δισεκ. ευρώ, µε τους κλάδους των οποίων
η δραστηριότητα επηρεάζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από την τουριστική κατανάλωση, να είναι το
Εµπόριο, οι Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ο κλάδος ∆ιαχείρισης ακίνητης περιουσίας, οι
Κατασκευές και η Μεταποίηση. Αντίστοιχα, η προκαλούµενη επίδραση από την αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος στα νοικοκυριά ανέρχεται σε 13,9 δισεκ. ευρώ, µε αποτέλεσµα ο
τουρισµός να συνεισφέρει το 15,1% (ή 34,4 δισεκ. ευρώ) του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος
της χώρας το 2010.
Σηµαντική είναι επίσης η συνεισφορά του τουρισµού στην αγορά εργασίας, µε την άµεση και
έµµεση απασχόληση να εκτιµάται σε 446 χιλ. εργαζόµενους, ενώ η συνολική επίδραση στην
απασχόληση ανέρχεται σε 741 χιλ. ή 16% της συνολικής απασχόλησης της χώρας το 2010. Θα
πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι η τουριστική (ή άµεση) απασχόληση αυξάνεται κατά την
καλοκαιρινή περίοδο, όταν και κορυφώνεται η τουριστική ζήτηση, ενώ ξεπερνά την παραπάνω
εκτίµηση εφόσον συνεκτιµηθεί ότι σηµαντικός αριθµός ατόµων απασχολούνται σε κάποιο
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τουριστικό επάγγελµα συµπληρωµατικά µιας άλλης εργασίας τους.
Οι παραπάνω εκτιµήσεις, εκτός από τη συνεισφορά του τουριστικού τοµέα στην εγχώρια
οικονοµική δραστηριότητα, αναδεικνύουν επίσης τη δυναµική του στο πλαίσιο της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας για τα επόµενα έτη. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε
ανεκµετάλλευτους µέχρι σήµερα πόρους-δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την τουριστική
ζήτηση, όπως επίσης και στην ανάδειξη από την πλευρά των επιχειρήσεων του τουρισµού της
σχέσης τιµής και ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Είναι εποµένως απαραίτητη, η αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι οποίες θα
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά του υφιστάµενου προτύπου γύρω από τον ήλιο και τη θάλασσα,
που αποτελεί τον πυλώνα ανάπτυξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Σε ένα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως διαµορφώνεται από τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και από
νέους αναδυόµενους προορισµούς, µορφές τουρισµού, όπως ο τουρισµός πόλεων (στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη), ο συνεδριακός τουρισµός και ο τουρισµός υγείας, σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη της κρουαζιέρας µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι
ενδεικτικό ότι µε βάση την εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία, η
επίτευξη του στόχου των 20 εκατ. αφίξεων από το εξωτερικό θα είχε ως αποτέλεσµα οι
τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,8 δισεκ. ευρώ, ενώ σε
όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον συµβολή θα ήταν µεγαλύτερη των 7 δισεκ. ευρώ
σε σχέση µε εκείνη για το 2010.
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5. Παράρτηµα
5.1
5.1.1

Μεθοδολογία
Εκτίµηση του υποδείγµατος Leontief

Οι κλάδοι µιας οικονοµίας αλληλεπιδρούν, καθώς κάθε κλάδος χρησιµοποιεί ως εισροή στην
παραγωγική του διαδικασία προϊόντα και υπηρεσίες από άλλους κλάδους. Από την άλλη πλευρά, η
παραγωγή κάθε κλάδου κατευθύνεται ως ενδιάµεση κατανάλωση σε άλλους κλάδους της εγχώριας
οικονοµίας, στην τελική κατανάλωση νοικοκυριών ή κυβέρνησης, ως εισροή σε επενδυτικές
δραστηριότητες ή εξάγεται εκτός της χώρας. Η διαφορά µεταξύ της συνολικής αξίας παραγωγής
και της αξίας των αναλώσεων ενός κλάδου αποτελεί την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ)
του κλάδου, η οποία αντιστοιχεί στους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις του
κλάδου για την πληρωµή µισθών, εργοδοτικών εισφορών, αποσβέσεων, άµεσων φόρων και
µερισµάτων στους µετόχους τους καθώς και για συγκράτηση ως αποθεµατικό κερδών (Πίνακας
5.1). Προσθέτοντας τους έµµεσους φόρους, όπως ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ., στην ΑΠΑ όλων των κλάδων
προκύπτει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, το οποίο υπολογίζεται επίσης και ως το
άθροισµα της τελικής κατανάλωσης (νοικοκυριών και δηµόσιου τοµέα), των επενδύσεων
(ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα) και των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγών µείον εισαγωγών).
Η προστιθέµενη αξία που παράγει ένας κλάδος δεν αποτελεί ικανοποιητική ένδειξη για τη συνολική
συνεισφορά του στην οικονοµία, καθώς δεν λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτού
και των λοιπών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στη συγκεκριµένη οικονοµία. Αυτό το κενό
συµπληρώνεται από το υπόδειγµα εισροών-εκροών του Leontief, όπου η συνολική συνεισφορά
ενός κλάδου ισοδυναµεί µε την επίπτωση στην οικονοµία σε σύγκριση µε ένα υποθετικό σενάριο,
όπου η τελική ζήτηση που καλύπτει ο κλάδος (τελική κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές)
ικανοποιείται εξ’ ολοκλήρου µε εισαγωγές ή όπως στην περίπτωση του τουρισµό απλώς δεν
υφίσταται. Στο υποθετικό σενάριο χάνεται όχι µόνο η προστιθέµενη αξία που παράγει ο κλάδος
όταν ικανοποιεί την τελική ζήτηση για τις υπηρεσίες του, αλλά και η προστιθέµενη αξία όλων των
υπόλοιπων κλάδων στο βαθµό που συµµετέχουν στην αλυσίδα αξίας που δηµιουργείται από την
ικανοποίηση της τελικής ζήτησης του εξεταζόµενου κλάδου.
Η µήτρα του Leontief εκτιµάται από τους πίνακες εισροών-εκροών στο πλαίσιο ενός συστήµατος
γραµµικών εξισώσεων. Με βάση την υπόθεση ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν µεταβάλλονται
µε το ύψος της ζήτησης, υπολογίζεται η µήτρα των τεχνολογικών συντελεστών (Α), η οποία
εκφράζει το µερίδιο των εισροών στη συνολική αξία παραγωγής των κλάδων. Έχοντας υπολογίσει
την µήτρα των τεχνολογικών συντελεστών, η µήτρα του Leontief ισούται µε την αντίστροφη
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µήτρα (Ι-Α)-1.
Πίνακας 5.1: Πίνακας εισροών-εκροών18

Για την εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας λαµβάνονται υπόψη (προσεγγιστικά) και τα υπόλοιπα συνθετικά στοιχεία της
τελικής ζήτησης για τις εγχώριες τουριστικές υπηρεσίες: α) µια εκτίµηση του µεγέθους των
επενδύσεων (δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια, εγκαταστάσεις ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης,
συλλογής απορριµµάτων κλπ) µέσα από την προσέγγιση των πληρωµών του Π∆Ε στις περιφέρειες
της χώρας µε τη µεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη β) το ύψος της συλλογικής κατανάλωσης για
δηµόσιες δαπάνες στον τουρισµό µε την υπόθεση ότι αυτές αποτυπώνονται στις πιστώσεις του
Π∆Ε για το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµό και γ) το ύψος της επένδυσης στον κλάδο των
υπηρεσιών καταλύµατος βάσει στοιχείων για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο νόµο 3299/04
(βλέπε πίνακες 5.5 και 5.6 αντίστοιχα). Για τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιείται το τµήµα εκείνο που
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα και το οποίο εκτιµάται από

18

Ο πίνακας εισροών-εκροών είναι µια δια-κλαδική µήτρα, οι γραµµές της οποίας περιγράφουν τη διανοµή
του παραγόµενου προϊόντος κάθε κλάδου στους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας, ενώ κάθε στήλη
περιγράφει τις εισροές που λαµβάνει κάθε κλάδος από τους υπόλοιπους προκειµένου να παράγει το προϊόν
του. Οι συναλλαγές αυτές αποτελούν την ενδιάµεση κατανάλωση (ή ζήτηση). Παράλληλα, εκτός από τις
εισροές από άλλους κλάδους, κάθε κλάδος χρησιµοποιεί κεφαλαιουχικό εξοπλισµό και εργασία προκειµένου
να παράγει το προϊόν του, το σύνολο των οποίων αποτελούν την προστιθέµενη αξία κάθε κλάδου.
Εκτός όµως από την ενδιάµεση κατανάλωση, τα προϊόντα που παράγει κάθε κλάδος καταναλώνονται από τα
νοικοκυριά, την κυβέρνηση, κατευθύνονται σε επενδύσεις, ενώ ένα µέρος αυτών διοχετεύεται στην ξένη
αγορά (εξαγωγές). Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν την τελική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Όπως
φαίνεται στον Πίνακα 5.1 η συνολική αξία παραγωγής κάθε κλάδου αποτελεί το σύνολο της ενδιάµεσης και
της τελικής ζήτησης (σε οριζόντια φορά) ή εναλλακτικά το άθροισµα της ενδιάµεσης ζήτησης και της
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (σε κάθετη φορά).
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τη σχέση του πίνακα εισροών-εκροών για το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας
(συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή και των εισαγωγών) και του αντίστοιχου πίνακα που αφορά
αποκλειστικά την εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα.
Επισηµαίνεται επίσης ότι µε βάση τους ορισµούς της µεθοδολογίας του UNWTO, η εκτίµηση της
επίδρασης του τουριστικού τοµέα στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα πρέπει να καλύπτει το
τµήµα εκείνο που συνδέεται µε την τουριστική ζήτηση και να µην προσµετράτε η επίδραση στην
κατανάλωση

που

προέρχεται

από

τους

µόνιµους

κατοίκους

στον

τόπο

προορισµού.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο κλάδος της Εστίασης, όπου εκτός από κύριο στοιχείο της
ζήτησης για τουριστικά αγαθά και υπηρεσίες, η δραστηριότητά του επηρεάζεται σε σηµαντικό
βαθµό από τη ζήτηση των µόνιµων κατοίκων.
Για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται η υπόθεση ότι το τµήµα της ζήτησης που σχετίζεται µε την
τουριστική δραστηριότητα, εκφράζεται από το ποσοστό των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις
περιοχές της χώρας µε τη µεγαλύτερη τουριστική ζήτηση (όπως εκτιµάται από τα στοιχεία του
Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ). Αυτές θεωρούνται (στη µελέτη αυτή) ότι είναι οι
περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας
όπου καταγράφονται σχεδόν τα ¾ των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα
της χώρας. Λαµβάνοντας για την εκτίµηση το σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
γίνεται η υπόθεση ότι το ποσοστό επιχειρήσεων του νοµού Θεσσαλονίκης (του δεύτερου πιο
πολυπληθή νοµού της χώρας) αντισταθµίζει, τουλάχιστον εν µέρει, το ποσοστό επιχειρήσεων που
άµεσα επηρεάζονται από την τουριστική δραστηριότητα στην Αττική, όπου επίσης αποτελεί
περιοχή (Αθήνα, νησιά Αργοσαρωνικού, Κύθηρα, Αντικύθηρα) µε σηµαντικό αριθµό αφίξεων από
το εξωτερικό και διανυκτερεύσεων.
Επίσης για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η εκτίµηση του υποδείγµατος απαιτούσε την ανάλυση
κλάδων, βάσει της ΣΤΑΚΟ∆, σε µεγαλύτερη ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία από
έρευνα σε τουριστικές επιχειρήσεις για τον προσδιορισµό των συντελεστών παραγωγής στους
τουριστικούς κλάδους σε συνδυασµό µε στατιστικά στοιχεία από την Eurostat σχετικά µε τη
διάρθρωση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε επίπεδο κλάδων βάσει της Nace Rev.1 (Structural
Business Statistics).
Η επίδραση του τουριστικού κλάδου σε όρους αξίας παραγωγής στην οικονοµία υπολογίστηκε
πολλαπλασιάζοντας το διάνυσµα της τουριστικής δαπάνης και των επενδύσεων στους συναφείς µε
τον τουρισµό κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µε την µήτρα του Leontief. Η επίδραση στα
υπόλοιπα οικονοµικά µεγέθη εκτιµήθηκαν υπό την υπόθεση σταθερής τους αναλογίας ως προς την
αξία παραγωγής κάθε κλάδου.
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5.2

Πίνακες και ∆ιαγράµµατα
Πίνακας 5.2: Κατηγορίες τουριστικά χαρακτηριστικών αγαθών και τουριστικά
χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων (κλάδων)
Προϊόντα

Κλάδοι

1. Υπηρεσίες Καταλύµατος για τους επισκέπτες
2. Υπηρεσίες Εστίασης (τρόφιµα-ποτά) για τους
επισκέπτες
3. Υπηρεσίες σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών
4. Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς επιβατών
5. Υπηρεσίες πλωτής µεταφοράς επιβατών
6. Υπηρεσίες αεροπορικής µεταφοράς επιβατών
7. Υπηρεσίες ενοικίασης µεταφορικού εξοπλισµού
8. Ταξιδιωτικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες
κρατήσεων
9. Πολιτιστικές υπηρεσίες
10. Αθλήµατα και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες
11. Τουριστικά χαρακτηριστικά αγαθά της χώρας

1. Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος
2. ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις Υπηρεσίες
Εστίασης
3. Σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών
4. Οδικές µεταφορές επιβατών
5. Πλωτές µεταφορές επιβατών
6. Αεροπορικές µεταφορές επιβατών
7. Ενοικίαση µεταφορικού εξοπλισµού
8. Ταξιδιωτικά γραφεία και λοιπές δραστηριότητες
κρατήσεων
9. Πολιτιστικές δραστηριότητες
10. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
11. Λιανικό εµπόριο τουριστικά χαρακτηριστικών
αγαθών της χώρας
12.
Άλλες
τουριστικά
χαρακτηριστικές
δραστηριότητες

12. Τουριστικές χαρακτηριστικές υπηρεσίες της
χώρας

Πηγή: International Recommendation for Tourism Statistics 2008

Πίνακας 5.3: Κατηγορίες καταλυµάτων που εντάσσονται στον κλάδο παροχής
υπηρεσιών καταλύµατος (κλάδος 55) της ΣΤΑΚΟ∆-08
Κωδικός κλάδου

55.1: Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα

55.2: Καταλύµατα διακοπών & άλλα καταλύµατα
σύντοµης διαµονής
55.3: Κατασκήνωση, εγκαταστάσεις οχηµάτων
αναψυχής – ρυµουλκούµενα οχήµατα
55.4: Άλλα καταλύµατα

Περιγραφή
Περιλαµβάνεται η παροχή βραχυχρόνιου
καταλύµατος σε:
Ξενοδοχεία, µοτέλ και πανδοχεία
Ξενοδοχεία µε εγκαταστάσεις συνεδρίων
Ξενοδοχεία και µοτέλ µε ή χωρίς εστιατόριο.
Περιλαµβάνεται η παροχή βραχυχρόνιου
καταλύµατος σε:
- σαλέ, διαµερίσµατα διακοπών και ενοικιαζόµενα
δωµάτια.
Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάµπινγκ)
συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων για
τροχόσπιτα.
Περιλαµβάνονται οι ξενώνες νεότητας, ορεινά
καταφύγια, αγρεπαύλεις και άλλες εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Πίνακας 5.4: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Πληρωµές κατά περιφέρεια και
πιστώσεις στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, 2010
Περιφέρειες
Αττική
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Ήπειρος
∆υτική Μακεδονία
Πελοπόννησος
∆υτική Ελλάδα
Ιόνια Νησιά
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Α. Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Σύνολο Χώρας
Τουριστικά αναπτυγµένες
περιοχές**

Συγχρη/µενο*

78,4
30,9
30,9
38,0
14,3
28,5
28,5
23,8
33,3
16,6
40,4
28,5
83,1
475,0
197,1

Εθνικό*
10,1
8,6
8,6
7,2
5,8
11,5
11,5
2,9
5,8
5,8
7,2
8,6
14,4
108,0
36,0

Σύνολο
88,5
39,5
39,5
45,2
20,0
40,0
40,0
26,6
39,0
22,4
47,6
37,1
97,5
583,0
233,1

Πιστώσεις Π∆Ε στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
178,9 εκατ. €
(*) Η κατανοµή στις περιφέρειες γίνεται µε βάση τα στοιχεία του Περιφερειακού προγράµµατος Π∆Ε 2012, καθώς δεν
υπάρχει αντίστοιχη πληροφορία για το 2010
(**) Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών, Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Εισηγητική έκθεση
κρατικού προϋπολογισµού 2012

Πίνακας 5.5: Αξία επενδύσεων (εκατ. €) στον κλάδο υπηρεσιών καταλύµατος που
έχουν υπαχθεί στον επενδυτικό νόµο 3299/04 το 2010
Είδος Επένδυσης
Εκσυγχρονισµός camping
Εκσυγχρονισµός Ξενοδοχείων
Ίδρυση / Επέκταση ξενοδοχείων
Μετατροπή διατηρητέων / Παραδοσιακών Ξενοδοχείων
Προσθήκη συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων
Σύνολο

Συνολικός
Προϋπολογισµός*
1,35
157,34
494,15
38,50
8,86
700,2

(*) Αφορά προσωρινά στοιχεία που έχουν αντληθεί από τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις
υπαγωγής

Πηγή: ΕΟΤ, ∆ιεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων
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∆ιάγραµµα 5.1: Κύριες εισροές στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
εκµίσθωσης και ενοικίασης (Κλάδος 77, ΣΤΑΚΟ∆-08)
Α. Πρωτογενής και ∆ευτερογενής τοµέας

Προϊόντα διύλισης
πετρελαίου
17%

Βαικά µέταλα
14%

Υποστηηρικτικές
υπηρεσίες
17%

Άλλες υπηρεσίες
20%

Πρωτογενής
τοµέας
11%

Επισκευή
εξοπλισµού
5%

Ηλεκρική
ενέργεια
23%

Β. Τριτογενής τοµέας

Πλαστικά
4%
Κατασκευή άλλων
µεταλικών προϊόντων
4%
Άλλα προϊόντα
22%

Οδικές
µεταφορές
2%
Εκδοικές
υπηρεσίες
2%

∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας
13%

Τηλεπικοινωνίες
5%
Χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες
8%

∆ιαφήµιση
13%

Νοµικές-Λογιστικές
υπηρεσίες
9%

Εµπόριο
11%

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

∆ιάγραµµα 5.2: Κύριες εισροές στην παραγωγική διαδικασία των Ταξιδιωτικών
γραφείων (Κλάδος 79, ΣΤΑΚΟ∆-08)
Α. Πρωτογενής και ∆ευτερογενής τοµέας

Άλλα προϊόντα
14%

Χηµικά
προϊόντα
3%

Β. Τριτογενής τοµέας

Άλλες υπηρεσίες
14%

Έπιπλα
3%

Ξενοδοχεία &
Εστιατόρια
18%

Ψυχαγωγία
4%

Μεταλικά
προϊόντα
4%

Εκτυπώσεις
51%

Χαρτοποιία
5%

Αεροµεταφορές
3%
Ταχυδροµικές
υπηρεσίες
3%
Υπηρεσίες µηχανικών
4%

∆ιαφήµιση
14%

Εµπόριο
5%
∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας
5%

Προϊόντα διύλισης
πετρελαίου
9%

Τηλεπικοινωνίες
6%
Οδικές
Χρηµατοπιστωτικές µεταφορές
υπηρεσίες
7%
6%

Ηλεκτρική
ενέργεια
11%

Υποστηρικτικές
υπηρεσίες
11%

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
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∆ιάγραµµα 5.3: Κύριες εισροές στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
εστίασης (Κλάδος 56, ΣΤΑΚΟ∆-08)
Α. Πρωτογενής και ∆ευτερογενής τοµέας

Ηλεκτρική
ενέργεια
8%

Β. Τριτογενής τοµέας

Νερό-∆ιαχείριση
απορριµµάτων
4%

Άλλες Υπηρεσίες
12%
Υποστηρικτικές
υπηρεσίες
3%

Πρωτογενής
τοµέας
14%

TρόφιµαΠοτά
48%

∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας
11%

Eµπόριο
60%
Χρηµατοπιστωτικές
Υπηρεσίες
14%

Χατρτοποιία
25%

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

∆ιάγραµµα 5.4: Κύριες εισροές στην παραγωγική διαδικασία των ακτοπλοϊκών
επιχειρήσεων (Κλάδος 50, ΣΤΑΚΟ∆-08)
Α. Πρωτογενής και ∆ευτερογενής τοµέας

Επισκευή
µηχανηµάτων
3%

Άλλα
προϊόντα
8%

Β. Τριτογενής τοµέας

Άλλες υπηρεσίες
21%
Αποθήκευση
35%

Ηλεκτρική
ενέργεια
7%

Χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες
4%

ΤρόγιµαΠοτά
9%

∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας
4%
Ταξιδιωτικά γραφεία
4%
Υποστηρικτικές
υπηρεσίες
5%

Προϊόντα
διύλισης
πετρελαίου
73%

Εµπόριο
9%

∆ραστηριότητες
µηχανικώναρχιτεκτόνων
18%

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
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∆ιάγραµµα 5.5: Κύριες εισροές στην παραγωγική διαδικασία των αεροπορικών
εταιριών (Κλάδος 51, ΣΤΑΚΟ∆-08)
Α. Πρωτογενής και ∆ευτερογενής τοµέας

Άλλα προϊόντα
25%

Παραγωγή χηµικών
προϊόντων
30%

Β. Τριτογενής τοµέας

Άλλες
υπηρεσίες
27%
Tαχυδροµικές
υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες
42%
ΝοµικέςΛογιστικές
υπηρεσίες
5%

Προϊόντα
µεταποίησης
16%

Αποθήκευση
5%

Προϊόντα διύλισης
πετρελαίου
29%

Εµπόριο
10%

∆ραστηριότητες
απασχόλησης
11%

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
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