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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε 
το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομι
κών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προ
βλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνερ
γασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 
ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυ
χρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση 
σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθε
σμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κα
τάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση 
νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους 
τους πιο πάνω τομείς. Αιεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα 
της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακο
λουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου
δές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις 
και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελε
τών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέ
ξεων, που δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται από το 
Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη
ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικο
νομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της οι
κονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευθεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή 
Μελετών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο 
βελτιώθηκε από το συγγραφέα, με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η προσέλευση και παραμονή αλλοδαπών τουριστών σε χώρες όπως η 
Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν κυρίως στενότητα συναλλαγματικών αποθε
μάτων, έχει προβληθεί κατά καιρούς όχι μόνο σαν μέσο αντιμετώπισης 
του συναλλαγματικού προβλήματος αλλά και σαν μια κατάλληλη στρατη
γική γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Παρά τη σημασία όμως που έ
χει αποδοθεί στον τουρισμό από την αναπτυξιακή πολιτική, το μέχρι σή
μερα επίπεδο έρευνας για τις επιπτώσεις του στην οικονομία δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ικανοποιητικό. 

Στη μελέτη αυτή προτείνεται ένας νέος τρόπος θεωρητικής και πρα
κτικής αντιμετώπισης του τουρισμού αλλοδαπών στην εθνική οικονομία. Ο 
τρόπος αυτός επιτρέπει την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση των μέχρι 
σήμερα μη διερευνημένων επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία, ό
πως των επιπτώσεων στην παραγωγή και απασχόληση, των συναλλαγμα
τικών επιπτώσεων και των επιδράσεων στη διαμόρφωση των επιμέρους 
συντελεστών της προστιθέμενης αξίας. 

Βάση της προτεινόμενης μεθόδου είναι ο επαναπροσδιορισμός του του
ρισμού σαν μιας ιδιαίτερα διαμορφούμενης ιδιωτικής κατανάλωσης στην 
εθνική οικονομία αντί της μέχρι σήμερα θεώρησης του ως «τομέα» ή 
«κλάδου της οικονομίας», «τουριστικής βιομηχανίας» ή «τομέα υπηρεσιών». 
Με αυτόν τον τρόπο ο εμπειρικός υπολογισμός της τουριστικής κατανα
λωτικής δαπάνης μπορεί να αποτελεί πλέον μια νέα ξεχωριστή στήλη της 
τελικής ζήτησης στους Πίνακες Εισροών-Εκροών της οικονομίας. Αυτό 
επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών για τη μελέ
τη των επιπτώσεων στην οικονομία από την παραγωγή και διάθεση της 
ιδιαίτερης αυτής κατανάλωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

Δεδομένου ότι εκ των πραγμάτων ο τουρισμός προσλαμβάνει για μια 
μεγάλη κατηγορία χωρών διαρκώς αυξανόμενη οικονομική βαρύτητα, εί
ναι πρόδηλο ότι η πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου θα 
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αποβεί χρήσιμη τόσο στην άσκηση μιας ορθολογικής τουριστικής πολιτι
κής όσο και στη σύνταξη των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. 

Καθηγήτρια ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

Κέντρο Προγραμματισμού Επιστημονική Διευθύντρια 

και Οικονομικών Ερευνών 
Ιούνιος 1986 
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Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, σχεδόν κάθε δημο
σίευση με αντικείμενο τον τουρισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, προβάλ
λει τις θετικές επιπτώσεις του τουρισμού αλλοδαπών στην οικονομική 
ανάπτυξη των χωρών αυτών. Οι θετικές αυτές επιπτώσεις μπορούν να 
συνοψιστούν στην αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης και, κυ
ρίως, στη θετική συμβολή στο σχεδόν πάντα ελλειμματικό ισοζύγιο πλη
ρωμών των αναπτυσσόμενων χωρών υποδοχής τουρισμού. 

Ο γενικότερα θετικός ρόλος του τουρισμού αλλοδαπών για τις οικονο
μίες των αναπτυσσόμενων χωρών, εκφράστηκε πολύ συγκεκριμένα στα 
πλαίσια των εργασιών του Που Συνεδρίου της AIEST, που έγινε στην 
Αθήνα από τις 3 ώς τις 9 Αυγούστου 1961. Από τότε μέχρι σήμερα ελάχι
στες εμπειρικές έρευνες έχουν διενεργηθεί που να διερευνούν εμπειρικά 
τις πιο πάνω θετικές επιπτώσεις του τουρισμού αλλοδαπών στις οικονο
μίες των χωρών υποδοχής, έτσι που θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για 
αδιέξοδο στην έρευνα των επιπτώσεων του τουρισμού. Χαρακτηριστική 
για το ερευνητικό αδιέξοδο του ρόλου του τουρισμού αλλοδαπών σε μια 
αναπτυσσόμενη χώρα υποδοχής είναι η τοποθέτηση του Α. Koch το 1975 
στην αρχική εισήγηση κατά το συμπόσιο με την ευκαιρία των 25 χρόνων 
τουριστικής έρευνας, ότι: «Η εξέλιξη της τουριστικής έρευνας στα τελευ
ταία χρόνια μπορεί να θεωρηθεί ως απλή περιγραφή του τουριστικού φαι
νομένου, η οποία δεν μπόρεσε να παράσχει μέχρι σήμερα την αναγκαία 
αξιοπιστία για την τρέχουσα οικονομική πολιτική». 

Από τότε, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, κάτω από την πίεση των 
οικονομικών προβλημάτων που επιφέρει η συνεχώς αυξητική εξέλιξη του 
διεθνούς τουρισμού στις χώρες υποδοχής, έχει αρχίσει μια προσπάθεια 
επιστημονικότερης προσέγγισης του φαινομένου αυτού. 

Στη γενικότερη προσπάθεια πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσεται και η 
παρούσα εργασία, που έχει ως στόχο κυρίως την άρση της αποτελμάτω
σης στην έρευνα των επιπτώσεων του τουρισμού στην ελληνική οικονο
μία. Η άρση του ερευνητικού αδιεξόδου του τουρισμού στη Ελλάδα είναι, 
στη σημερινή διεθνή οικονομική συγκυρία και με δεδομένα τα διαρθρωτι
κά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και την ένταξη της στην ΕΟΚ, 
αναγκαία όσο ποτέ. 
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Βασικό συστατικό στοιχείο της προτεινόμενης μεθόδου είναι η οργανι
κή διασύνδεση του τουρισμού αλλοδαπών με την παραγωγική διάρθρωση 
της εθνικής οικονομίας. Η διασύνδεση αυτή πραγματοποιείται με τον 
θεωρητικό επαναπροσδιορισμό του τουρισμού ως ιδιαίτερης καταναλωτι
κής κατηγορίας της τελικής ζήτησης, αντίθετα προς την μέχρι σήμερα 
θεώρηση του ως ((τομέα», «κλάδου» ή «βιομηχανίας» της εθνικής οικονο
μίας. 

Με τον επαναπροσδιορισμό αυτό δίνεται η δυνατότητα να διαμορφωθεί 
μια ειδική μέθοδος για τον υπολογισμό της διάρθρωσης της ετήσιας ενερ-
γοποιούμενης τουριστικής κατανάλωσης, έτσι ώστε να επιτρέπεται και η 
πρακτική αντιμετώπιση της οργανικής διασύνδεσης του τουρισμού αλλο
δαπών με την εθνική οικονομία, που πραγματοποιείται με την ένταξη του 
διανύσματος της τουριστικής κατανάλωσης ως ιδιαίτερης στήλης της τε
λικής ζήτησης στους Πίνακες Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονο
μίας. 

Είναι βέβαια αυτονόητο, ότι ο τουρισμός αλλοδαπών, ως ξεχωριστή 
πλέον κατηγορία της τελικής ζήτησης στους Πίνακες Εισροών-Εκροών 
της Εθνικής Οικονομίας, επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της Ανάλυσης 
Εισροών-Εκροών για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην οικονομία από 
την παραγωγή και διάθεση αυτής της ιδιαίτερα διαμορφούμενης ιδιωτι
κής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει, ότι με τη μέθοδο αυτή γίνεται πλέον 
δυνατό να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του τουρισμού αλλοδαπών στο μέ
γεθος και στη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής, στις προκαλούμενες 
εισαγωγές, στην απασχόληση και στο εισόδημα, στις ανάγκες κεφαλαίων, 
καθώς και στον εντοπισμό της τελικής συναλλαγματικής επίπτωσης στην 
εθνική οικονομία υποδοχής. 

Τόσο η θεωρητική αντιμετώπιση όσο και η διαμόρφωση της προκει
μένης μεθόδου πρέπει να τονιστεί ότι προήλθαν μέσα από την όλη προ
βληματική της κατασκευής των Πινάκων Εισροών-Εκροών, αυτού του 
μέχρι σήμερα αναντικατάστατου εργαλείου για τη διάγνωση των συνθη
κών παραγωγής και αναπαραγωγής μιας εθνικής οικονομίας. 

Για τη σύλληψη του θεωρητικού πλαισίου της μεθόδου υπολογισμού 
της τουριστικής κατανάλωσης που προτείνεται σ' αυτή την εργασία οφεί
λω πολλά στον Αρα Δ. Σακκά, σήμερα συνάδελφο στο ΚΕΠΕ, ο οποίος 
από την εποχή των σπουδών μου με εισήγαγε στην προβληματική της οι
κονομικής διάρθρωσης μετά από τους Πίνακες και την Ανάλυση 
Εισροών-Εκροών. 
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Από τη θέση αυτή θέλω τέλος να ευχαριστήσω τις κυρίες Γ. Τσαφού-
λια και Π. Λαγανοπούλου για το ενδιαφέρον με το οποίο επιμελήθηκαν 
την έκδοση, καθώς και τον κ. Κωστή Γιούργο για την τυπογραφική επι
μέλεια. 

ΓΑ. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ 

Αύγουστος 1986 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα μέχρι σήμερα οικονομικοστατιστικά δεδομένα του τουρισμού 
αλλοδαπών ως οικονομικής δραστηριότητας σε μια εθνική οικονομία, έ
χουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά για τη διερεύνηση των επιπτώσεων 
που έχει ο τουρισμός στην οικονομία της χώρας υποδοχής. Στην άπο
ψη αυτή καταλήγουν όλες σχεδόν οι διεθνείς και εθνικές συζητήσεις με 
θέμα τον τουρισμό1. Χαρακτηριστικά, το γενικό συμπέρασμα στο οποίο 
κατέληξε το Συνέδριο των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών Χωρών για τον 
Τουρισμό (Μονακό, 3-5 Οκτωβρίου 1979) είναι ότι οι στατιστικές που 
δημοσιεύονται σήμερα δεν επιτρέπουν μια οργανική μελέτη του τουρι
στικού φαινομένου σε σχέση με την οικονομική διάρθρωση των χωρών 
υποδοχής. Έτσι, βλέπουμε την τουριστική έρευνα στα τελευταία 25 
χρόνια να περιορίζεται αποκλειστικά σε μια απλουστευμένη σκιαγράφη
ση των μεταβολών που υφίστανται αυτά τα ίδια τα διάφορα τουριστικά 
μεγέθη2. 

Όσο αφορά την κατάσταση της τουριστικής έρευνας στην Ελλάδα, 
οι δύο πιο κάτω διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν τις απόψεις που αναφέρ
θηκαν: 

α. Στα πλαίσια της ελληνικής βιβλιογραφίας δεν υπάρχει σχεδόν καμία 
μελέτη διερεύνησης των πραγματικών επιπτώσεων που έχει ο τουρι
σμός στην εθνική οικονομία. 

β. Στα μέχρι σήμερα διατυπωμένα 5ετή προγράμματα οικονομικής ανά
πτυξης, ο τουρισμός αλλοδαπών αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και 
μόνο κάτω από το πρίσμα προτάσεων για έργα υποδομής και ανώ

ι. Για την προβληματική των στατιστικών πληροφοριών του τουρισμού αλλοδαπών, την απο
τελεσματική αξιολόγηση τους και τη συγκρισιμότητά τους μεταξύ των διάφορων χωρών υπο
δοχής τουρισμού, βλ. Koch 1975, Palos 1976, Medlik 1979, International Comparability of Sta
tistics 1984. 

2. Όσο αφορά την Ελλάδα, το γεγονός αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί, για όλη τη διάρκεια της 
μεταπολεμικής περιόδου, και από την απλή παρατήρηση όλων των μελετών τουριστικής ανά
πτυξης περιφερειακού επιπέδου, καθώς και του μέρους εκείνου στα πενταετή προγράμματα οι
κονομικής ανάπτυξης που ασχολείται με τον τουρισμό αλλοδαπών. 
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δομής με στόχο την ικανοποίηση μιας μελλοντικής αύξησης της ζή 
τησης, η πρόγνωση της οποίας εξασφαλίζεται σαν δείκτης προσανα 
τολισμού με τη βοήθεια ορισμένων διεθνών μελετών1. Αντίθετα 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης και αξιόλογη 
σης, τόσο των επιπτώσεων και του ρόλου του τουρισμού αλλοδα 
πών στην εθνική οικονομία γενικά, όσο και — συγκριτικά με τι\\ 
αξιολόγηση των επιθυμητών στόχων της περιόδου — των προηγού 
μένων κάθε φορά 5ετών προγραμμάτων2. 

Έτσι, όσο αφορά τους στόχους της τουριστικής πολιτικής, σε σχέ 
ση με την ακολουθούμενη πολιτική της ανάπτυξης, αυτοί παραμένουν 
για όλη τη μεταπολεμική περίοδο, στο γενικό πλαίσιο τοποθέτησης γιο 
το ρόλο του τουρισμού στην οικονομία της χώρας, δηλαδή ότι «ο του
ρισμός είναι σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή» και συμβάλλει3: 
— στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών 
— στην καταπολέμηση της ανεργίας και της μετανάστευσης (εσωτερι

κής και εξωτερικής) 
— στην περιφερειακή ανάπτυξη 
— στον περιορισμό της διαφοράς εισοδημάτων ανάμεσα στα αστικά 

κέντρα και την περιφέρεια 
— στην αύξηση των εσόδων του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκη

σης 
— στην ανάπτυξη συναφών κλάδων της οικονομίας 
— στη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

1. Η βεβαιότητα αύξησης της τουριστικής ζήτησης (αύξηση των αφίξεων) σαν στήριγμα και δι 
καίωση για τον προγραμματισμό (ενδεικτικό) μιας ανάλογης προσφοράς σε έργα υποδομής κα 
ανωδομής, εκφράζεται μέσα στα εκάστοτε προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης, είτε στην Ελ 
λάδα είτε σε άλλες παρεμφερείς χώρες υποδοχής τουρισμού. Σχετικά με αυτό, βλ. Le turismi 
de la Tunisie, τόμος 1, Bali Tourism Project 1974, σελ. 16-21, National Plan for Tourism — A 
rab Republic of Egypt 1978, τόμος 1, σελ. 184-224. Η αναμενόμενη αύξηση της τουριστική«; 
ζήτησης, εκφρασμένη σε αύξηση των μελλοντικών αφίξεων, στηρίζεται μέχρι σήμερα στα απο 
τελέσματα μελετών διάφορων διεθνών οργανισμών που δημοσιεύονται κατά καιρούς, όπως 
Prospective Study of Tourism in the Mediterranean Basin 1976, Edwards 1979, Lodahl-Wilkens 
1984. 

2. Βλ. σε όλα τα πενταετή προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα το μέρος που 
ασχολείται με την τουριστική ανάπτυξη. 

3. Οι θέσεις αυτές αποτελούν συνοπτική παρουσίαση της συμβολής του τουρισμού στην οικο
νομία, όπως αυτή καθορίζεται στα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης από το 1965 μέχρι σή
μερα. 
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Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί, ότι οι πιο πάνω θετικές συμ
βολές του τουρισμού στην οικονομία, οι οποίες γίνονται σχεδόν αξιω
ματικά αποδεκτές, δεν συνοδεύονται από κανενός είδους επιστημονικές 
τεκμηριώσεις για το μέγεθος και την ποιότητα τους. 

Θεωρούμε ότι η εμφανιζόμενη αδυναμία διερεύνησης των επιδρά
σεων του τουρισμού αλλοδαπών στην οικονομία της χώρας και, επομέ
νως, ο περιορισμός της ερευνητικής προσπάθειας σε μια απλουστευμέ
νη περιγραφική κατεύθυνση, είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας για μια 
οργανική διασύνδεση του τουρισμού με τη διάρθρωση της εθνικής οι
κονομίας. Στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για το πρόβλημα καθορισμού 
του τουρισμού αλλοδαπών ως συγκεκριμένης αναλυτικής κατηγορίας 
της οικονομίας. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καθορίσει θεωρητικά τον του
ρισμό αλλοδαπών σαν συγκεκριμένη αναλυτική κατηγορία της εθνικής 
οικονομίας και, κυρίως, να διαμορφώσει το μεθοδολογικό πλαίσιο 
εμπειρικού υπολογισμού της. Η πραγματοποίηση των δύο αυτών στό
χων θα επιτρέψει τη διαμόρφωση της αναγκαίας διασύνδεσης του του
ρισμού με την οικονομική διάρθρωση της χώρα και, επομένως, θα πα
ράσχει το αναγκαίο θεωρητικό και πληροφοριακό υπόβαθρο για την 
παραπέρα αποτελεσματική διερεύνηση των επιδράσεων και δυνατοτή
των του στην εθνική οικονομία. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία κύ
ρια μέρη. 

Στο πρώτο μέρος διερευνάται η δυνατότητα εντοπισμού του τουρι
σμού στο πληροφοριακό υλικό του εθνικολογιστικού συστήματος, δη
λαδή στους Εθνικούς Λογαριασμούς και στους Πίνακες Εισροών-
Εκροών της ελληνικής οικονομίας. Από την προσπάθεια αυτή αποδει
κνύεται ότι, λόγω θεσμικών κυρίως αδυναμιών των επίσημων συστημά
των εθνικολογιστικης πληροφόρησης, ο καθορισμός του τουρισμού σαν 
ιδιαίτερης αναλυτικής κατηγορίας της ελληνικής οικονομίας παρουσιά
ζει σοβαρές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές συνίστανται κυρίως στην 
αποσύνδεση της χρηματικής από την εμπράγματη μορφή παραγωγής 
του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του τουρισμού στην εθνική οι
κονομία. 

Η διερεύνηση αυτή δείχνει ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπι
στεί ο τουρισμός αλλοδαπών στα όργανα μέτρησης των μακροοικονο
μικών μεγεθών με βάση τη μέχρι σήμερα ισχύουσα αντιμετώπιση του 
ως «οικονομικού τομέα» ή «κλάδου» ή ως «τουριστικής βιομηχανίας», 
με την παραδοσιακή έννοια των όρων αυτών. Ο εντοπισμός του τουρι-
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σμού αλλοδαπών γίνεται μόνο στους Εθνικούς Λογαριασμούς, κάτω 
από την κατηγορία της δαπάνης, χωρίς τη δυνατότητα για ποιοτική και 
οργανική διασύνδεση του με τη διάρθρωση της οικονομίας. 

Με βάση τη λεπτομερή διερεύνηση της διαδικασίας πραγματοποίη
σης του ετήσιου τουρισμού στην Ελλάδα, αποδεικνύεται ότι η «άφιξη» 
και η «διανυκτέρευση» είναι γενικοί προσδιορισμοί οικονομικά απρο
σδιόριστων δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει, ότι περιέχουν ένα μεγάλο 
αριθμό παραγωγικών διαδικασιών, οι οποίες δεν είναι δυνατό να ταξι
νομηθούν με ανάλογες κατηγορίες της παραγωγικής διαδικασίας μέσα 
στην εθνική οικονομία. Είναι, λοιπόν, ευνόητο, ότι απόψεις και έρευνες 
οι οποίες στηρίζονται στις μεταβολές των μεγεθών των αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων στερούνται κάθε οικονομικού περιεχομένου και δεν 
παρέχουν τα εχέγγυα για μια σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση του τουρισμού στην οικονομία. 

Με βάση την πληροφόρηση του πρώτου μέρους γύρω από τις συν
θήκες πραγματοποίησης της δαπάνης των τουριστών στη χώρα, βγαίνει 
το συμπέρασμα ότι ο τουρισμός αλλοδαπών αποτελεί μια ιδιαίτερα δια-
μορφωνόμενη ιδιωτική κατανάλωση στην εθνική οικονομία, δηλαδή 
την τουριστική κατανάλωση. 

Στο δεύτερο μέρος, με βάση την προτεινόμενη θεωρητική αντιμετώ
πιση του τουρισμού αλλοδαπών ως ιδιαίτερου συντελεστή της τελικής 
ζήτησης, αναπτύσσεται μια μέθοδος υπολογισμού της τουριστικής κα
τανάλωσης, η οποία επιτρέπει συγχρόνως τη διασύνδεση της με τη 
διάρθρωση της παραγωγής της οικονομίας, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στους Εθνικούς Λογαριασμούς και στους Πίνακες Εισροών-Εκροών. 

Η μέθοδος υπολογισμού που προτείνεται, βασίζεται σε ένα σύστημα 
αλληλοδιάδοχων μητρών με τη βοήθεια των οποίων είναι δυνατό να 
υπολογιστεί η διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης, τόσο στα 
πλαίσια της αγοράς όσο και στα πλαίσια της παραγωγής της. Με τη 
βοήθεια του μεθοδολογικού πλαισίου μέτρησης της τουριστικής κατα
νάλωσης αποδεικνύεται επίσης, ότι η ετήσια διαμορφωνόμενη τουριστι
κή κατανάλωση αποτελείται από ένα αριθμό ιδιαίτερων καταναλωτικών 
υποσυστημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι η διερεύνηση των επιδρά
σεων τις οποίες προκαλεί ο τουρισμός στην οικονομία προϋποθέτει τη 
διερεύνηση των επιδράσεων κάθε ξεχωριστού καταναλωτικού υποσυ
στήματος. 

Είναι φανερό ότι ο εντοπισμός και υπολογισμός της διάρθρωσης 
της ετήσιας ενεργοποιούμενης τουριστικής κατανάλωσης ανοίγει ένα 
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νέο χώρο για έρευνα στη διάρθρωση της οικονομίας της χώρας υποδο
χής τουρισμού αλλοδαπών. Αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητό στο τρί
το μέρος αυτής της εργασίας, το οποίο ασχολείται με τη σχετικά συνο
πτική παρουσίαση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της μεθόδου και 
των συμπερασμάτων της για τη διερεύνηση των επιδράσεων του τουρι
σμού στην εθνική οικονομία. 

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται και παρουσιάζονται οι δυνατότητες 
που παρέχουν, αφενός το μεθοδολογικό πλαίσιο και αφετέρου τα συ
μπεράσματα ορισμένων φάσεων της μεθόδου για την έρευνα στον του
ρισμό. Στο μέρος αυτό της εργασίας γίνεται πια φανερό, ότι η θεωρητι
κή αντιμετώπιση του τουρισμού αλλοδαπών σαν μια ιδιαίτερα διαμορ-
φωνόμενη ιδιωτική κατανάλωση στην εθνική οικονομία και η προτεινό
μενη μέθοδος υπολογισμού της, παρέχουν το αναγκαίο υπόβαθρο για 
την επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση όλων των μορφών επιδρά
σεων του τουρισμού στην οικονομία. Δηλαδή, παρέχονται πλέον οι δυ
νατότητες να διερευνηθούν για πρώτη φορά οι επιπτώσεις στην απα
σχόληση, στην παραγωγή και στο εισόδημα, στις ανάγκες κεφαλαίων 
και, κυρίως, οι συναλλαγματικές επιπτώσεις του τουρισμού αλλοδαπών 
στην εθνική οικονομία. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένα δείγματα στην κατεύθυνση 
της έρευνας για τον τουρισμό και σε άλλες χώρες, επιβεβαιώνουν την 
ορθότητα της θεωρητικής και πρακτικής αντιμετώπισης του τουρισμού 
αλλοδαπών που ακολουθείται στην παρούσα εργασία. 

21 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΛ
ΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ
ΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ-
ΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Ο τουρισμός αλλοδαπών και το επίσημο εθνικολογιστικό σύστημα 
πληροφόρησης 

Οι Εθνικοί Λογαριασμοί και οι Πίνακες Εισροών-Εκροών είναι οι 
βασικές απεικονίσεις της ποσοτικοποιημένης μόνο διάρθρωσης μιας 
εθνικής οικονομίας. Κάθε οικονομική δραστηριότητα, τόσο στο εσωτε
ρικό μιας οικονομίας όσο και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, θα 
πρέπει, θεωρητικά, να εντοπίζεται στα πιο πάνω συστήματα υπολογι
σμού των επιμέρους αναλυτικών κατηγοριών και υποκατηγοριών της 
προκείμενης οικονομίας1. Αυτό προϋποθέτει τη δυνατότητα μιας συ
στηματικής ταξινόμησης των διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες της οικονομικής διάρ
θρωσης της χώρας. 

Βασικός στόχος μιας συστηματικής ταξινόμησης των αναλυτικών 
κατηγοριών και υποκατηγοριών της εθνικής οικονομίας δεν είναι μόνο 
η δυνατότητα προσδιορισμού των διάφορων κατηγοριών, αυτών κα-
θεαυτών, αλλά και η δυνατότητα της οργανικής διασύνδεσης κάθε ξε
χωριστής κατηγορίας με τις υπόλοιπες κατηγορίες και υποκατηγορίες 
του οικονομικού συστήματος. Είναι, βέβαια, φανερό ότι ο καθορισμός 
των κριτηρίων ταξινόμησης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για μια 
οργανικά σωστή διαμόρφωση των συστημάτων των Εθνικών Λογαρια-

1. Η διαφάνεια στη διάρθρωση μιας εθνικής οικονομίας που παρέχεται από τα συστήματα Εθνι
κών Λογαριασμών και κυρίως από τους Πίνακες Εισροών - Εκροών έχει αποτελέσει αντικείμε
νο εκτεταμένης συζήτησης στη μεταπολεμική περίοδο, ώστε να μη χρειάζεται ιδιαίτερη επεξή
γηση πάνω σ' αυτό το ζήτημα. Για τη χρησιμότητα κυρίως των Πινάκων Εισροών-Εκροών 
στην κατανόηση της διάρθρωσης μιας εθνικής οικονομίας, βλ. Platt 1957, Stone 1961, Ta
bleaux et analyses intrants-extrants 1974, Lange 1979, σελ. 175-298, Μυλωνάς 1978, Zwer 
1981. σελ. 109-203, Holub-Schnabl 1982. 
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σμών και των Πινάκων Εισροών-Εκροών της οικονομίας1. 
Στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή παρουσιάζι 

ται μέσα από τα εθνικολογιστικά συστήματα που αναφέρθηκαν, β λέπι 
κανείς να ξεχωρίζουν διάφορες αναλυτικές κατηγορίες, για τις οποίε 
κύριο κριτήριο συγκεκριμενοποίησης για την παραπέρα ταξινόμησ 
τους είναι η αντιστοιχία μεταξύ χρηματικής και πραγματικής ή υλική 
μορφής της παραγωγής. Αυτό ισχύει τόσο στις περιπτώσεις των μετρί 
σεων από την πλευρά της προσφοράς όσο και στους υπολογισμούς απ 
την πλευρά της ζήτησης2. Για τις περιπτώσεις, βέβαια, καθαρά νομ 
σματικών ροών (flow), όπου αντικειμενικά δεν είναι δυνατό να υπάρχι 
αντίστοιχη μορφή παραγωγής στην εθνική οικονομία, το πιο πάνω ßc 
σικό κριτήριο ισχύει πάλι, αλλά η νομισματική και η πραγματική μο(: 
φή εμφάνισης είναι ταυτόσημες. 

Από την άλλη πλευρά, ο προσδιορισμός, ο διαχωρισμός και η ταξ 
νόμηση των διάφορων υποκατηγοριών — δηλαδή του προϊόντος απ 
τους διάφορους τομείς και κλάδους παραγωγής όπως των διάφορω 
υποκατηγοριών νομισματικών ροών — βασίζεται στα ακόλουθα κ prüf 
pia, τα οποία ισχύουν σε μεγάλο βαθμό για τη διαμόρφωση των αντί 
στοίχων συστημάτων μέτρησης οικονομικών μεγεθών στις περισσότε 
ρες χώρες του κόσμου3: 

Α. Στη διαδικασία διαμόρφωσης των Εθνικών Λογαριασμών κα 
των Πινάκων Εισροών-Εκροών, γίνεται προσπάθεια να ομαδοποιούντο 
τόσο τα οικονομικά υποκείμενα (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, άτομα, κλπ. 
όσο και οι διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, με βάση τη μεγαλύτε 
ρη δυνατή μεταξύ τους ομοιογένεια. Τα κριτήρια ομοιογένειας ποι 
χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό και την ταξινόμηση των οικονομι 
κών υποκειμένων και των δραστηριοτήτων σε διάφορες κατηγορίες κα 
υποκατηγορίες (δηλαδή τομείς και κλάδους) διακρίνονται σε θεσμικι 

1. Η ταξινόμηση των αναλυτικών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα εθνικολογιστικά συστι 
ματα είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια σωστή προσέγγιση τη 
απεικόνισης της διάρθρωσης παραγωγής της εθνικής οικονομίας. Ο τρόπος και τα κριτήρια xc 
ξινόμησης των κλάδων παραγωγής αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τους υπολογισμού 
των αναγκαίων μεγεθών. Κάθε ασάφεια στα κριτήρια ταξινόμησης των κλάδων παραγωγής oôr 
γεί αναπόφευκτα σε λανθασμένους υπολογισμούς και, συνακόλουθα, σε ασαφή εικόνα της πο 
ραγωγικής διάρθρωσης της οικονομίας. 

2. Για την όλη προβληματική της στατιστικής αντιμετώπισης των οικονομικών μεγεθών στ 

συστήματα Εθνικών Λογαριασμών, βλ. Μέθοδοι και Πηγαί Υπολογισμού του Εθνικού Εισοδή 

ματος. 1981. 

3. Για τη διαμόρφωση των κριτηρίων ομαδοποίησης, βλ. Zwer 1981, σελ. 116-120, Holub 

Schnabl 1982, σελ,. 78-8.4, Wagenführ 1973, τόμος 2, σελ. 332-379. 
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και σε λειτουργικά. 
Β. Ο διαχωρισμός και η ταξινόμηση των τομέων και κλάδων με βά

ση τα θεσμικά κριτήρια ομοιογένειας γίνεται σε σχέση με τους οργανω
μένους χώρους παραγωγής. Οι οργανωμένοι χώροι παραγωγής μπορεί 
να είναι επιχειρήσεις, εργοστάσια ή και μονάδες εργοστασίων. 

Γ. Η σαφής αντιστοιχία μεταξύ προϊόντος και τομέα ή κλάδου 
προέλευσης αποτελεί, π.χ., το ιδανικό αξίωμα διαμόρφωσης των Πινά
κων Εισροών-Εκροών και, σε μικρότερη απαίτηση, των Εθνικών Λογα
ριασμών, με βάση τα λειτουργικά κριτήρια ομοιογένειας για το διαχω
ρισμό και την ταξινόμηση των τομέων και κλάδων παραγωγής. Στην 
πράξη, όμως, μια τόσο σαφής σχέση μεταξύ προϊόντος και κλάδου πα
ραγωγής ούτε πραγματοποιήσιμη είναι ούτε τόσο σημαντική για την οι
κονομική ανάλυση. Έτσι, χρησιμοποιούνται κριτήρια ομοιογένειας, τα 
οποία επιτρέπουν την ομαδοποίηση τύπων προϊόντων σε σχέση με 
αντίστοιχα ομαδοποιημένους κλάδους παραγωγής, ώστε να είναι δυνα
τή η διαμόρφωση ενός ικανοποιητικού αριθμού κλάδων, οι οποίοι να 
εκπληρώνουν ένα ελάχιστο όριο διαφάνειας της παραγωγικής διάρθρω
σης της οικονομίας. Τα κριτήρια ομοιογένειας που χρησιμοποιούνται 
στην πράξη, μπορούν να εκφράζουν είτε ομοιογένεια εισροών είτε 
ομοιογένεια εκροής. 

Είναι, βέβαια, αυτονόητο, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης 
των επιδράσεων του τουρισμού αλλοδαπών στην οικονομία προϋποθέ
τει τον καθορισμό του ως συγκεκριμένης αναλυτικής κατηγορίας της 
οικονομικής διάρθρωσης. Ένας τέτοιος καθορισμός αρχίζει αναγκαστι
κά από τον εντοπισμό του τουρισμού αλλοδαπών στο εθνικολογιστικό 
σύστημα της χώρας υποδοχής τουριστικών ρευμάτων, της χώρας δηλα
δή για την οποία ο τουρισμός αλλοδαπών αποτελεί σημαντικό οικονο
μικό παράγοντα. 

1.1. Ο εντοπισμός του τουρισμού στους Εθνικούς Λογαριασμούς και στους 
Πίνακες Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας 

Εφόσον ο τουρισμός αλλοδαπών στην Ελλάδα εμφανίζεται στο σύ
νολο της βιβλιογραφίας ως οικονομικός τομέας, θα έπρεπε να υπάρχει 
και μια ανάλογη αντιμετώπιση οικονομικοστατιστικού καθορισμού του 
στα πλαίσια του συστήματος της επίσημης στατιστικής πληροφόρησης. 
Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τον οικονομικοπολιτικό προσδιορισμό του 
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τουρισμού ως ιδιαίτερου τομέα της οικονομίας — και μάλιστα, συνή
θως, με το παραδοσιακό περιεχόμενο του όρου — θα έπρεπε ο τελευ
ταίος να εμφανίζεται μεταξύ των επίσημα ταξινομημένων τομέων και 
κλάδων που απαρτίζουν το σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών και 
τους Πίνακες Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας. 

Μια προσεκτική, ωστόσο, παρατήρηση των επίσημων εθνικολογι-
στικών συστημάτων πληροφόρησης για την οικονομική ζωή της χώρας 
επιτρέπει εύκολα να συμπεράνει κανείς, ότι ο τόσο βασικός για την 
εθνική οικονομία τουριστικός τομέας (ή τουριστική βιομηχανία) δεν 
εντοπίζεται σε καμία κλαδική ή τομεακή ταξινόμηση των διάφορων μα
κροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει, ότι 
οικονομικοστατιστικά δεν προσφέρεται καμία δυνατότητα κατάταξης 
του τουρισμού ως συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας, σε 
σχέση με τους υπάρχοντες κλάδους και τομείς της οικονομίας. Με γνώ
μονα το δραχμικό μέγεθος του ετήσιου ταξιδιωτικού συναλλάγματος, 
που υπολογίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι δυνατός ο εντο
πισμός του τουρισμού στους παρακάτω επιμέρους λογαριασμούς των 
Εθνικών Λογαριασμών*: 

Α. Ισοζύγιο Διεθνών Συναλλαγών 

Είναι λογικά επιβεβλημένο, μια πρώτη προσέγγιση για τον εντοπι
σμό του τουρισμού αλλοδαπών στους Εθνικούς Λογαριασμούς να γίνει 
με βάση την ιδιαίτερη χρηματική μορφή του ετήσιου οικονομικού απο
τελέσματος του τουρισμού στην οικονομία, όπως αυτό υπολογίζεται 
εθνικολογιστικά, δηλαδή με βάση το λεγόμενο τουριστικό συνάλλαγμα, 
που εκφράζεται κάτω από τον επίσημο χαρακτηρισμό ταξιδιωτικό συ
νάλλαγμα, το οποίο υπολογίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και το 
οποίο υποδηλώνει μια σχέση ανταλλαγής της εθνικής οικονομίας με 
τον υπόλοιπο κόσμο. 

Έτσι, ως βάση για μια πρώτη προσέγγιση του τουρισμού αλλοδα
πών στους Εθνικούς Λογαριασμούς χρησιμεύει αναγκαστικά ο αντί
στοιχος λογαριασμός του ισοζυγίου διεθνών συναλλαγών: 

* Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η επιλογή των μεγεθών του έ
τους 1970 για τη διερεύνηση των πιο κάτω λογαριασμών γίνεται για λόγους σύ
γκρισης με τα μεγέθη των πιο πρόσφατων (1970) πρωτογενών Πινάκων Εισροών-
Εκροών της ελληνικής οικονομίας. 
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1970 
(ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - εκατομ. δρχ.) 

1. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 22.957 
α. Εμπορεύματα (fob) 19.378 

— Εξαγωγές (fob) 
— Εξαγωγές πολεμικού υλικού 
— Μη νομισματικός χρυσός 

β. Μεταφορές 1.068 
— Ναύλοι εμπορευμάτων 
— Ανεφοδιασμός πλοίων 
— Εισιτήρια επιβατών 

γ. Λοιπές υπηρεσίες 2.511 
— Ασφάλιστρα 

— Προμήθεια αντιπροσώπου-ανταποκριτή 
— Τηλεπικοινωνίες 
— Άλλα εμβάσματα 

2. Δαπάνες αλλοδαπών στην ημεδαπή 7.034 
α Διεθνείς μεταφορές 
β. Λοιπές δαπάνες 7.034 

— Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα 5.807 
— Δαπάνες ξένων αποστολών 493 
— Προξενικά τέλη 33 
— Έργα υποδομής 449 
— Δαπάνες αμερικανικής κυβέρνησης σε δραχμές· πληρωμές σε 

δραχμές τοκοχρεωλυσίων αμερικανικών δανείων 247 

3. Εισπράξεις εισοδημάτων από την αλλοδαπή 7.777 
α. Κέρδη κεφαλαίου 5.315 

'— Τόκοι 

— Μερίσματα 

— Κέρδη 
— Εμβάσματα εφοπλιστών 
— Φορολογία εφοπλιστού 

β. Μισθοί - ημερομίσθια 2.462 
— Εμβάσματα ναυτιλομένοον 
— Εισφορά Ν.Α.Τ. 
— Αμοιβές - μισθοί 

Σύνολο πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών προς την αλλοδαπή και εισπρά
ξεων εισοδημάτων από την αλλοδαπή 37.768 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Η πιο πάνω λεπτομερής παρουσίαση της ταξινόμησης των επιμέ
ρους υποκατηγοριών που συνθέτουν τις συναλλαγματικές εισπράξεις 
του ισοζυγίου διεθνών συναλλαγών από πωλήσεις αγαθών και υπηρε
σιών προς την αλλοδαπή και εισοδημάτων από την αλλοδαπή, προέρ
χεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένοι 
Εθνικοί Λογαριασμοί χρησιμοποιούν μόνο τις σωρευτικές κατηγορίες 
και υποκατηγορίες (1.: α, β και γ), (2.: α και β) και (3.: α και β). 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα, εκφρασμένο σε 
δραχμές, εμφανίζεται κάτω από την επιμέρους υποκατηγορία «λοιπές 
δαπάνες», πράγμα που υποδηλώνει μέγεθος νομισματικής ροής το 
οποίο εκφράζει το ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα του τουρισμού αλλο
δαπών στην εθνική οικονομία. Η υπαγωγή, βέβαια, αυτού του μεγέθους 
κάτω από τη γενική κατηγορία «δαπάνες αλλοδαπών στην ημεδαπή», 
υποδηλώνει μεν ότι το μέγεθος του ταξιδιωτικού συναλλάγματος δαπα
νήθηκε «στην ημεδαπή», δεν επιτρέπει όμως να εξακριβωθεί η εμπράγ
ματη μορφή παραγωγής για την οποία έγινε η δαπάνη. Η αδυναμία 
προσδιορισμού της υλικής (ή άλλης μορφής) παραγωγής, η οποία α
νταλλάχθηκε στα πλαίσια πραγματοποίησης των τουριστικών συναλ
λαγματικών εισπράξεων, οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, στην παράκαμ
ψη των αρχών τεχνικής επεξεργασίας για τη διαμόρφωση του λογαρια
σμού του ισοζυγίου διεθνών συναλλαγών, εξαιτίας θεσμικών δυσκο
λιών. Ενώ δηλαδή το ισοζύγιο διεθνών συναλλαγών είναι «η συστημα
τική καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των μονίμων 
κατοίκων της χώρας και των κατοίκων της αλλοδαπής»1, το βασικό 
κριτήριο καταγραφής αυτών των συναλλαγών είναι η ιδιαίτερη χρημα
τική τους μορφή (το συνάλλαγμα) και όχι η αντιστοιχία μεταξύ 
εμπράγματης και χρηματικής μορφής αυτού που πραγματικά ανταλλά
χθηκε. Έτσι, εκεί που παρουσιάζονται δυσκολίες εντοπισμού και 
προσδιορισμού της συγκεκριμένης μορφής του ανταλλαχθέντος, κατα
γράφεται μόνο το αντίστοιχο συναλλαγματικό μέγεθος, το οποίο εύκο
λα καθορίζεται από το τραπεζικό σύστημα2. 

Β. Λογαριασμός Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και Εθνικού Εισοδήματος 

Μια δεύτερη προσπάθεια προσέγγισης πρέπει να γίνει με το λογα
ριασμό διαμόρφωσης του Α.Ε.Π. και του Εθνικού Εισοδήματος, όπου 
αντικατοπτρίζεται η τομεακή και κλαδική προέλευση όλων των παρα-

1. Βλ. Μέθοδοι και Πηγαί Υπολογισμού του Εθνικού Εισοδήματος 1981, σελ. 345. 
2. Βλ. Μέθοδοι και Πηγαί Υπολογισμού του Εθνικού Εισοδήματος 1981, σελ. 353. 
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ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1970 
(εκατομ. δρχ.) 

1. Γεωργία, κλπ 47.058 
α. Γεωργία - Κτηνοτροφία 44.555 
β. Δάση 1.128 
γ. Αλιεία 1.375 

2. Ορυχεία 3.541 
3. Μεταποίηση 49.266 

α. Επιχ. Τροφ. - Ποτών - Καπν 9.317 
β. Υφαντικές 6.937 
γ. Ένδυσης και Υπόδησης 4.627 
δ. Ξύλου και επίπλων 3.051 
ε. Χάρτου, εκδόσεων και εκτυπώσεων 2.268 
στ. Χημικές . . : 5.495 
ζ. Μη μεταλλικών ορυκτών 3.736 
η. Βασικές μεταλλουργικές 3.638 
θ. Αντικειμένων από μέταλλο, 

μηχανών και ηλεκτρικών μηχανών 6.298 
ι. Μεταφορικών μέσων 2.595 
ια. Λοιπές 1.304 

4. Επιχειρ. Ηλεκτρ. - Φωταερ. - Ύδατος 5.152 
5. Κατασκευές 23.017 
6. Μεταφορές - Επικοινωνίες 19.761 

α. Θαλάσσιες μεταφορές 1.863 
β. Σιδηρόδρομοι 556 
γ. Λοιπές μεταφορές και αποθηκεύσεις 13.409 
δ. Επικοινωνίες 3.973 

7. Εμπόριο 31.050 
8. Τράπεζες - Ασφάλειες - Κτηματικές Επιχειρήσεις 6.088 
9. Κατοικίες 21.099 

10. Δημ. Διοίκηση - Ασφάλεια 22.559 
α. Διοίκηση 13.166 
β. Ασφάλεια 9.393 

11. Υγεία - Εκπαίδευση 11.930 
α. Υγεία 4.860 
β. Εκπαίδευση 7.070 

12. Διάφορες Υπηρεσίες 17.479 

13. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 258.000 
14. Καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή 5.503 

15. Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα 263.503 
16. Μείον: Αποσβέσεις 16.860 

17. Καθαρό Εθνικό Εισόδημα 246.643 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 1958-1975, Υπουργ. Συντονισμού, Αριθ. 

23, Αθήνα 1976. σελ. 140-143. 
29 



γωγικών δραστηριοτήτων μέσα στην εθνική οικονομία. Η διάρθρωση 
των τομέων και κλάδων που διαμορφώνουν το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν και το Εθνικό Εισόδημα είναι, σύμφωνα με την ταξινόμηση 
των μέχρι σήμερα δημοσιευμένων Εθνικών Λογαριασμών, αυτή του πί
νακα της σελίδας 29. 

Μετά από προσεκτική παρατήρηση και διερεύνηση, τόσο της τομέα -
κής και κλαδικής διάρθρωσης του πιο πάνω λογαριασμού, όσο και των 
πηγών και τρόπων υπολογισμού των αντίστοιχων επιμέρους μεγεθών 
του, καταλήγει κανείς εύκολα στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α. Ο γενικά χαρακτηριζόμενος ως «τουριστικός τομέας» ή «τουρι
στικός κλάδος» ή «τουριστική βιομηχανία» ή «τομέας υπηρε
σιών», δεν συγκαταλέγεται στους τομείς και κλάδους παραγωγής 
που διαμορφώνουν το Α.Ε.Π. με βάση το σύστημα κλαδικής τα
ξινόμησης που ισχύει. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι το σύστημα 
ταξινόμησης που καθορίζει από ποιους τομείς και κλάδους 
προέρχονται το Α.Ε.Π. και το Εθνικό Εισόδημα, δεν είναι δυνα
τό να καθορίσει τον τουρισμό αλλοδαπών ως τομέα ή κλάδο πα
ραγωγής της οικονομίας. 

β. Εξετάζοντας τις πηγές και τους τρόπους εντοπισμού και μέτρη
σης των κλαδικών μεγεθών αυτού του λογαριασμού, παρατηρεί 
κανείς την εμφάνιση του χαρακτηρισμού «τουριστικός» σε ιδιαί
τερους επιχειρηματικούς υποκλάδους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση ορισμένων από τους πιο πάνω κλάδους παρα
γωγής. Έτσι βλέπουμε στον κλάδο «Μεταφορές-Επικοινωνίες» 
να συμμετέχει ο υποκλάδος «Υπεραστικά Λεωφορεία, Δ.Χ.», ένα 
μέρος του οποίου διαμορφώνεται από το προϊόν του επιχειρημα
τικού υποκλάδου «τουριστικά λεωφορεία»1. Εξάλλου, η τόσο ση
μαντική για την ανάπτυξη του τουρισμού «Ξενοδοχεία», συμμε-

1. Βλ. Μέθοδοι και Πηγαί Υπολογισμού του Εθνικού Εισοδήματος 1981, σελ. 141, 212. 
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τέχει σαν ιδιαίτερος επιχειρηματικός κλάδος στη διαμόρφωση 
του προϊόντος του κλάδου «Λοιπές Υπηρεσίες», μαζί με μια σει
ρά από άλλες ομάδες δραστηριοτήτων, οι οποίες ταξινομούνται 
ως «Υπηρεσίες»1. Μια ακόμη προσεκτικότερη παρατήρηση των 
πηγών και μεθόδων υπολογισμού των επιμέρους μεγεθών στους 
κλάδους και υποκλάδους που διαμορφώνουν το Α.Ε.Π. δείχνει 
ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες επιχειρήσεων οι οποίες είναι 
γνωστό ότι ενεργοποιούνται — είτε αποκλειστικά είτε κατά μεγά
λο μέρος — από τον τουρισμό αλλοδαπών, αλλά δεν χαρακτηρί
ζονται τουριστικές2. 

Από τις πιο πάνω παρατηρήσεις βγαίνει το γενικό συμπέρασμα ότι 
ο τουρισμός αλλοδαπών δεν συγκαταλέγεται ως ιδιαίτερα ταξινομημέ
νος τομέας ανάμεσα στους τομείς και κλάδους προέλευσης του Ακαθά
ριστου Εγχώριου Προϊόντος, μολονότι προφανώς συμμετέχει στη δια
μόρφωση του προϊόντος πολλών από αυτούς. 

Λογαριασμός της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά λειτουργικές διακρίσεις 

Η διάρθρωση του λογαριασμού αυτού, σύμφωνα με τους μέχρι το 
1983 δημοσιευμένους Εθνικούς Λογαριασμούς, είναι η ακόλουθη: 

1. Βλ. Μέθοδοι και Πηγαί Υπολογισμού του Εθνικού Εισοδήματος 1981, σελ. 409-412. 

2. Βλ. Μέθοδοι και Πηγαί Υπολογισμού του Εθνικού Εισοδήματος 1981, σελ. 141-144 και 212-
214, καθώς και Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακας 3, «Αποκτηθέν συνάλλαγμα εκ διαφόρων πό
ρων». Στη θέση αριθ. 6227-Εισιτήρια περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από κρουαζιερόπλοια. 
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> 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (εκατομ. δρχ.) 

1. Τρόφιμα •.- 74.014 
2. Ποτά 6.544 

α. Μη οινοπνευματώδη 818 
β. Οινοπνευματώδη 5.726 

3. Καπνός 7.277 
4. Ιματισμός - Υπόδηση, κλπ 26.775 

α. Ιματισμός 21.460 
β. Υπόδηση 4.121 
γ. Άλλα προσωπικά εξαρτήματα ενδυμασίας 1.194 

5. Στέγαση - Ύδρευση 24.555 
6. Θέρμανση - Φωτισμός 4.948 
7. Έπιπλα, οικιακά σκεύη, κλπ 10.009 

α. Έπιπλα και είδη επιπλώσεων 5.081 
β. Οικιακές συσκευές 4.928 

8. Τρέχουσες οικιακές δαπάνες 8.128 
9. Ατομ. ευπρεπισμός - Υγιεινή 10.008 

10. Μεταφορές 14.889 
α. Αγορά ιδιωτικών μέσων μεταφοράς 951 
β. Συντήρηση και κίνηση ιδιωτ. μέσων μεταφοράς 2.529 
γ. Υπηρεσίες μεταφοράς έναντι αμοιβής 11.409 

11. Επικοινωνίες 2.492 
12. Δαπάνες αναψυχής και διασκέδασης 15.427 
13. Εκπαίδευση 3.287 
14. Άλλες υπηρεσίες 2.185 

Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση 210.538 
15. Δαπάνες μονίμων κατοίκων στην αλλοδαπή 1.659 
16. Μείον: Δαπάνες μη μονίμων κατοίκων στην ημεδαπή 5.807 
17. Μείον: Αξία δωρεών σε είδος, αποσταλέντων στο εξωτερικό (καθ' υπόλοιπο) 

Εθνική ιδιωτική κατανάλωση (άμεσος υπολογισμός) 206.390 
18. Στατιστικές διαφορές (από ολόκληρο το σύστημα) 4.216 
19. Εθνική ιδιωτική κατανάλωση ως εξ υπολοίπου μέγεθος 202.174 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί 1958-1975, Υπουργ. Συντονισμού, Αριθ. 3, Αθήνα 1976, 
σελ. 118-119. 
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Οι υπολογισμοί στα πλαίσια του λογαριασμού της ιδιωτικής κατα
νάλωσης γίνονται με βάση τη διάσπαση και ομαδοποίηση κατά κατηγο
ρίες των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώθηκαν. Οι κατηγορίες 
αυτές ονομάζονται λειτουργικές διακρίσεις. Όπως εύκολα μπορεί να 
παρατηρήσει κανείς, οι περισσότερες από αυτές τις καταναλωτικές κα
τηγορίες έχουν άμεση ποιοτική αντιστοιχία με ανάλογο αριθμό κλάδων 
παραγωγής στο λογαριασμό διαμόρφωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος και δεν συγκαταλέγουν ανάμεσα τους τον τουρισμό ούτε και 
κάτω από την κατηγορία «Άλλες Υπηρεσίες» (όπως συνήθως θεωρείται 
ο τουρισμός). Στη θέση όμως αριθ. 16 εμφανίζεται το μέγεθος «Δαπάνες 
μη μονίμων κατοίκων στην ημεδαπή», το οποίο ισούται δραχμικά με το 
ετήσιο ταξιδιωτικό συνάλλαγμα που υπολογίζει η Τράπεζα της Ελλά
δος και που αφαιρείται από την εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση για τον 
καθορισμό τη Εθνικής Ιδιωτικής Κατανάλωσης. 

Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι, ενώ βασική αρχή υπολογισμού της ιδιω
τικής κατανάλωσης — είτε γίνεται από τη μεριά της προσφοράς είτε γί
νεται από τη μεριά της ζήτησης — είναι η κλαδική ή η κατά λειτουργι
κές κατηγορίες προέλευση της αξίας των τελικών καταναλωτικών 
προϊόντων αυτής της κατανάλωσης, ο υπολογισμός της δαπάνης αλλο
δαπών στην ημεδαπή γίνεται μόνο σε νομισματική βάση από τα στοι
χεία του τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, ο τρόπος υπολογισμού της 
εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης με την αφαίρεση ενός αποκλειστικά νο
μισματικού μεγέθους από το αξιακό σύνολο της ποιοτικά διαφοροποιη
μένης διάρθρωσης της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης, υποδηλώνει 
ότι το αφαιρούμενο νομισματικό μέγεθος του ταξιδιωτικού συναλλάγ
ματος αποτελεί μέρος της διάρθρωσης της εγχώριας ιδιωτικής κατανά
λωσης. Συγχρόνως, όμως, ο τρόπος αυτός υπολογισμού της εθνικής 
ιδιωτικής κατανάλωσης δείχνει την αδυναμία των Εθνικών Λογαρια
σμών να εντοπίσουν και να υπολογίσουν την πιθανή διάρθρωση της 
κατανάλωσης, που η συνολική της αξία εκφράζεται με το μέγεθος του 
ταξιδιωτικού συναλλάγματος. 

Η αδυναμία των Εθνικών Λογαριασμών να καθορίσουν τη διάρθρω
ση του ταξιδιωτικού συναλλάγματος σε σχέση με τη διάρθρωση της εγ
χώριας ιδιωτικής κατανάλωσης, οφείλεται στην αποδέσμευση της χρη
ματικής από τις πραγματικές μορφές της παραγωγής που περιέχει η 
«δαπάνη μη μονίμων κατοίκων στην ημεδαπή». Η αποδέσμευση αυτή 
εμποδίζει τον καθορισμό και την ταξινόμηση του τουρισμού σε σχέση 
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με τους συγκεκριμένους κλάδους ή τις καταναλωτικές διακρίσεις οι 
οποίες συνθέτουν την ιδιωτική κατανάλωση. 

Γ. Οι Πίνακες Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας1 

Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα, ότι οι Πίνακες και η Ανάλυση 
Εισροών-Εκροών αποτελούν τον πιο μοντέρνο και ιδανικό τρόπο επί
λυσης του προβλήματος της διασύνδεσης της οικονομικής πραγματικό
τητας με την οικονομική θεωρία σε ό,τι αφορά το σύνολο των οικονο
μικών δραστηριοτήτων που διέπουν τη διαχρονική ύπαρξη μιας εθνικής 
οικονομίας. Στα πλαίσια αυτών των πινάκων καταγράφεται κάθε παρα
γωγική δραστηριότητα, η οποία συντελείται μέσα στα καθορισμένα όρια 
της εθνικής οικονομίας και κατατάσσεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κρι
τήρια ταξινόμησης στον αντίστοιχο της κλάδο παραγωγής ή άλλη κα
τηγορία του συστήματος Εισροών-Εκροών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των ταξινομημένων κλάδων παραγωγής, τόσο μεγαλύτερη εί
ναι η διαφάνεια στο βάθος των διαρθρωτικών αλληλεξαρτήσεων που έ
χει η συνολική παραγωγή της οικονομίας. 

Οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένοι Πίνακες Εισροών-Εκροών της ελ
ληνικής οικονομίας έχουν διάφορες διαστάσεις και φτάνουν, στην πιο 
αναπτυγμένη μορφή τους, μέχρι 128x128 κλάδους παραγωγής για το 
19702. Αυτό επιβάλλει τη χρησιμοποίηση αυτών των πινάκων για τον 
εντοπισμό του τουρισμού αλλοδαπών. 

Εξετάζοντας πιο κάτω τους 36 ή 128 κλάδους παραγωγής που δια
μορφώνουν τη διάρθρωση της μήτρας των ενδιάμεσων εισροών, είναι 
εύκολο να διαπιστώσει κανείς, ότι ο τουρισμός αλλοδαπών δε συγκατα
λέγεται μέσα σ' αυτούς. Αυτό σημαίνει, ότι τα κριτήρια ταξινόμησης 
των Πινάκων Εισροών-Εκροών δεν μπορούν να κατατάξουν την λεγό
μενη «τουριστική βιομηχανία» σαν ιδιαίτερο τομέα παραγωγής της εθνι
κής οικονομίας. 

1. Στα πλαίσια της διερεύνησης για τον εντοπισμό του τουρισμού αλλοδαπών στους Πίνακες 
Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας εξετάστηκαν όλοι οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένοι 
πίνακες. Στη μελέτη γίνεται αναφορά στους πίνακες του έτους 1970 γιατί είναι οι πιο πρόσφα
τοι πρωτογενείς πίνακες για την ελληνική οικονομία. 

2. Βλ. Mylonas 1980, σελ. 94-109. 
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ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ 1970* 

Ονοματολογία των κλάδων της 
μήτρας 36x36 

1. Γεοοργία, δασοκομία, αλιεία 
2. Ορυχεία, λατομεία και αλυκές 
3. Επεξεργασία τροφίμων 

4. Ποτά 
5. Καπνός 

6. Υφαντικές 
7. Υποδήματα 
8. Ενδύματα 
9. Ξύλο 

10. Έπιπλα 
11. Χαρτί 
12. Εκδόσεις — εκτυπώσεις 
13. Δέρματα 
14. Προϊόντα ελαστικού 
15. Προϊόντα από πλαστική ύλη 
16. Βασικές χημικές βιομηχανίες 
17. Λοιπές χημικές 
18. Βιομηχανίες διυλυσης και 

υποπροϊόντων πετρελαίου 
19. Παραγωγή τσιμέντου 
20. Υαλουργία 
21. Υλικά κατασκευών και λοιπά 

μη μεταλλικά προϊόντα 
22. Βασικά προϊόντα από μέταλλο 
23. Προϊόντα από μέταλλο 
24. Μηχανές και συσκευές (εκτός 

ηλεκτρικών και μέσων μεταφοράς) 

25. Ηλεκτρικά μηχανήματα 
26. Μέσα μεταφορών 

27. Λοιπές παραγωγές 
28. Κατασκευές 
29. Ηλεκτρισμός, φωταέριο 
30. Μεταφορές 
31. Επικοινωνίες 

1. Βλ. Mylonas 1980, σελ. 84-109. 

Αριθμητική αντιστοιχία για τους 
κλάδους στη μήτρα 128x128 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
12, 13, 14, 15, 16, 17 
18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 
30, 31, 32, 33 
34, 35 
36, 37, 38. 39. 40, 41, 42, 43 
44. 45 

46, 47 
48, 49 
50, 51 
52, 53 
53, 54 
56, 57, 58 
59 
60 
61, 62, 63, 65 
64, 66, 67 

68, 69 
71 
72 

70, 73, 74 
75. 76 

77, 78, 79, 80, 81 
82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90 
91, 92 

93, 94, 95, 96. 97, 98, 
99, 100, 101 
102, 103, 104, 105, 106, 107 
111. 112 
108, 109. 110 
113, 114, 115, 116, 117, 
118 
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Ονοματολογία τ(ον κλάδων της Αριθμητική αντιστοιχία για τους 
μήτρας 36x36 κλάδους στη μήτρα 128x128 

32. Εμπόριο 119 
33. Τράπεζες—Λοιπά οικονομικά ιδρύματα 120, 121 
34. Λοιπές υπηρεσίες 123, 125, 127 
35. Ενοικιάσεις κατοικιών 122 
36. Δημόσιες υπηρεσίες 124, 126, 128 
37. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 129 

Η αναζήτηση του «τουριστικού τομέα» στους Πίνακες Εισροών-
Εκροών της ελληνικής οικονομίας θα γίνει ξεχωριστά στο καθένα από 
τα αμέσως ακόλουθα τρία κύρια τμήματα που συνθέτουν αυτού του εί
δους τους πίνακες: 

Ι. Τμήμα Ι ή Πίνακας Ενδιάμεσων Εισροών1 

Η κεντρική μήτρα (ή μήτρα ενδιάμεσων εισροών) εκφράζει ποιοτικά 
και ποσοτικά τον αριθμό των κλάδων και τομέων που συμμετέχουν στη 
συνολική διαδικασία παραγωγής του εγχώριου προϊόντος, καθώς και τη 
μεταξύ τους τεχνολογική αλληλεξάρτηση για μια συγκεκριμένη χρονι
κή περίοδο. Έτσι, η σειρά η οποία αντιστοιχεί σε ένα κλάδο παραγω
γής, δείχνει τα μεγέθη αυτού του κλάδου που είναι αναγκαία για την 
παραγωγή του προϊόντος των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας, ενώ 
η στήλη καταγράφει τις αναγκαίες εισροές από όλους τους κλάδους πα
ραγωγής για την πραγματοποίηση της παραγωγής του αντίστοιχου σε 
αυτήν κλάδου. 

Αν παρατηρήσει κανείς πιο προσεκτικά τις απαιτήσεις που θέτουν, 
τόσο τα θεσμικά, όσο και τα λειτουργικά κριτήρια ομοιογένειας των οι
κονομικών υποκειμένων και των οικονομικών δραστηριοτήτων, προκει
μένου να επιτευχθεί ο καθορισμός μιας όσο το δυνατό σαφούς σχέσης 
ανάμεσα στο προϊόν και στον κλάδο παραγωγής, θα διαπιστώσει ότι 
δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί η απαιτούμενη ομοιογένεια για τον του
ρισμό, τόσο ως οικονομικό υποκείμενο όσο και ως οικονομική δραστη
ριότητα. Από την αδυναμία αυτή προκύπτει και η αδυναμία συγκεκρι
μενοποίησης της σχέσης μεταξύ τουρισμού και τουριστικού προϊόντος, 
σχέσης αναγκαίας για τον καθορισμό και την ένταξη του τουρισμού αλ

ί. Η μήτρα ενδιάμεσων εισροών δείχνει την τεχνολογική αλληλεξάρτηση των κλάδων παραγω
γής της εθνικής οικονομίας, η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη παραγωγή του εγχώριου 
προϊόντος σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
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λοδαπών - ως ενιαίου και ιδιαίτερου κλάδου παραγωγής - στη μήτρα 

ενδιάμεσων εισροών. 
Επειδή σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τα αίτια του 

θεωρητικού και πρακτικού αδιεξόδου στον καθορισμό του τουρισμού 
αλλοδαπών ως αναλυτικής κατηγορίας της εθνικής οικονομίας, δε θα 
εξετάσουμε εδώ τους λόγους της αδυναμίας που πιο πάνω περιγράψα
με, αλλά θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση του δεύτερου τμήματος ή 
του Πίνακα Αρχικών Εισροών. 

II. Τμήμα II ή Πίνακας Αρχικών Εισροών1 

Στο τμήμα αυτό υπολογίζονται και καταγράφονται, ξεχωριστά για 
τον κάθε κλάδο, οι αμοιβές συντελεστών παραγωγής που το συνολικό 
τους άθροισμα είναι ίσο με την προστιθεμένη αξία του κλάδου. Έτσι, η 
κάθετη διάρθρωση του Πίνακα Αρχικών Εισροών είναι, ποιοτικά και 
ποσοτικά, ίδια με τη διάρθρωση του Πίνακα Ενδιάμεσων Εισροών, ού
τως ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης αντιστοιχία της κλαδικής προέλευ
σης της κατ' έτος δημιουργημένης προστιθέμενης αξίας με τους ταξινο
μημένους κλάδους παραγωγής της εθνικής οικονομίας. Η οριζόντια 
διάρθρωση αυτού του πίνακα εμφανίζει τις κατηγορίες στις οποίες κα
τανέμεται η κατ' έτος δημιουργημένη προστιθέμενη αξία των κλάδων 
παραγωγής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Πίνακες Εισροών-Εκροών 
της ελληνικής οικονομίας του 1970 μας δίνουν την ακόλουθη διάρθρω
ση για τη μήτρα αρχικών εισροών2: 

Πίνακας Αρχικών Εισροών [κ] 

Αρχικές εισροές (κ) 

κ - 1 4 

1. Μισθοί, ημερομίσθια 
2. Εργοδοτικές εισφορές 
3. Αοιπά εισοδήματα (κέρδη) 
4. Φόροι (- Επιδοτήσεις) 

Κλάδοι παραγωγής j 
j - 1 36 ή j - 1 128 

Κ|Ι Κ,2 *!.36 ή Kl.128 

Κ2, Κ2 2

 κ2.36 ή Κ2.Ι28 

Κ„ Κ1 2

 Κ3.36 ή Κ3.128 

Κ4[ Κ4 2 Κ4-36 Ί Κ4.Ι28 

1. Ο πίνακας αρχικών εισροών περιέχει την κλαδική κατανομή της προστιθέμενης αξίας στους 
συντελεστές παραγωγής. Τα μεγέθη και των δύο πινάκων αποτελούν ex post μεγέθη. 

2. Βλ. Mylonas 1980, σελ. 96. 
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Είναι φανερό — με βάση τις επεξηγήσεις για τα κριτήρια ταξινόμη
σης των κατηγοριών του Πίνακα Ενδιάμεσων Εισροών — ότι δεν είναι 
δυνατό να συγκαταλέγεται ο τουρισμός αλλοδαπών, σαν ιδιαίτερος 
κλάδος παραγωγής, στην κάθετη διάρθρωση του Πίνακα Αρχικών 
Εισροών. Έτσι, η πιο κάτω προσπάθεια εντοπισμού του τουρισμού πε
ριορίζεται αποκλειστικά στις κατηγορίες της οριζόντιας διάρθρωσης αυ
τού του πίνακα. 

Αν παρατηρήσει κανείς τις κατηγορίες με βάση τις οποίες διαμορ
φώνονται οι διανυσματικές σειρές του Πίνακα Αρχικών Εισροών, θα 
αντιληφθεί ότι αυτές αποτελούν τα συστατικά μέρη του τελικού αποτε
λέσματος όλων των μορφών παραγωγικών δραστηριοτήτων που διενερ
γούνται στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας. Ο τουρισμός αλλοδαπών, 
ανεξάρτητα από το υπό ποια μορφή αντιμετωπίζεται στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία μέχρι σήμερα, εμπεριέχει τις πιο πάνω τέσσερις κατηγο
ρίες κατανομής της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού ετήσιου απο
τελέσματος, έτσι ώστε αντικειμενικά να αποκλείεται η ταξινόμηση και 
ένταξη του σε οποιαδήποτε από αυτές. Δηλαδή, ο τουρισμός ως ετήσιο 
οικονομικό αποτέλεσμα όπως εμφανίζεται με τη μορφή του τουριστικού 
συναλλάγματος, περιέχει μισθούς, κέρδη, εργοδοτικές εισφορές ή φό
ρους, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο μισθοί ή κέρδη ή εργοδοτικές ει
σφορές ή φόροι. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο τουρισμός αλλοδαπών δεν 
μπορεί να ενταχθεί και — συνακόλουθα — να εντοπιστεί σαν ιδιαίτερη 
κατηγορία στη διάρθρωση του Πίνακα Αρχικών Εισροών, δηλαδή να 
θεωρηθεί σαν μια από τις αρχικές εισροές. 

III. Τμήμα III ή Πίνακας της Τελικής Ζήτησης 

Από το συνολικό προϊόν κάθε παραγωγικού κλάδου της εθνικής οι
κονομίας, και με βάση το επίπεδο τεχνολογίας σε μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, ένα μέρος αποτελεί τις αναγκαίες εισροές για τη πα
ραγωγή του προϊόντος των άλλων κλάδων της οικονομίας, ενώ το υπό
λοιπο χρησιμοποιείται για άλλες ανάγκες, όπως ιδιωτική και δημόσια 
κατανάλωση, ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις καθώς και για εξαγω
γές. Το πρώτο από τα δυο αυτά μέρη καταγράφεται, όπως είδαμε πιο 
πάνω, στις διανυσματικές σειρές του Πίνακα Ενδιάμεσων Εισροών, ενώ 
το δεύτερο περιέχεται στον Πίνακα Τελικής Ζήτησης, ο οποίος δείχνει 
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τα μεγέθη του τελικού προϊόντος κάθε κλάδου παραγωγής που διατέθη
καν στις κατηγορίες της τελικής ζήτησης. 

Με βάση τη λογική καταγραφής των μεγεθών αυτού του πίνακα, η 
οριζόντια διάρθρωση των κατηγοριών είναι ταυτόσημη με την αντίστοι
χη διάρθρωση του Πίνακα Ενδιάμεσων Εισροών (δηλαδή κατά ταξινο
μημένους κλάδους παραγωγής) ενώ η κάθετη διάρθρωση περιέχει τις 
κατηγορίες της τελικής ζήτησης που αναφέραμε. 

Έτσι, η διάρθρωση των κατηγοριών του Πίνακα της Τελικής Ζήτη
σης είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας της Τελικής Ζήτησης [1] 

Κλάδοι παραγωγής (i) 
i = 1 36 ή 
i - 1 128 

I 
2 

36 ή 128 

Κατηγορίες της τελικής ζήτησης (1) 
1= 1 5 

1 
Ιδιωτική 
κατανάλ. 

Ί.ι 
12.1 

'36.1 

ή 

Μ28.1 

2 
Δημόσια 
κατανάλ. 

1,2 

122 

'36.2 

ή 

'ΐ28.2 

3 
Ακαθ. 

επενδύσεις 

4 
Αυξομειώσεις 
αποθεμάτων 

5 
Εξαγωγές 

1,5 

lis 

'36.5 

ή 

'ΐ28.5 

Η διερεύνηση για τον εντοπισμό του τουρισμού αλλοδαπών ως 
ιδιαίτερης κατηγορίας στον πιο πάνω πίνακα θα γίνει αφού αποκλείσου
με αρχικά εκείνες τις κατηγορίες της οριζόντιας διάρθρωσης, οι οποίες 
από τη φύση τους είναι αδύνατο να περιέχουν τον τουρισμό αλλοδα
πών. Οι κατηγορίες αυτές είναι η Δημόσια κατανάλωση (2), οι Ακαθά
ριστες επενδύσεις (3) και οι Αυξομειώσεις αποθεμάτων (4). 

Αν χρησιμοποιήσουμε τα μεγέθη του Πίνακα Εισροών-Εκροών για 
την ελληνική οικονομία του 1970, καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη από 
τους Εθνικούς Λογαριασμούς για την ίδια χρονιά, βγαίνουν τα παρακά
τω συμπεράσματα, σχετικά με την κατηγορία της ιδιωτικής κατανάλω
σης: 

Η ιδιωτική κατανάλωση στους Πίνακες Εισροών-Εκροών παρουσιά-
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ζει μια διάρθρωση που τα επιμέρους μεγέθη της δείχνουν την ποιοτική 
και ποσοτική κλαδική προέλευση των αγαθών και υπηρεσιών που την 
απαρτίζουν και εμφανίζει ένα συνολικό μέγεθος 206.385 (εκατομ. 
δρχ.)1. Η ιδιωτική κατανάλωση, κατά λειτουργικές διακρίσεις, στους 
Εθνικούς Λογαριασμούς για την ίδια χρονιά υπολογίζεται με τον ακό
λουθο τρόπο: 

Διάρθρωση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης κατά τις 1, 2, , 14 Λειτουργικές Διακρίσεις2 

(τρέχ. τιμές) 

Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση = 210.538 (εκατομ. δρχ.) 
Δαπάνες μόνιμοι κατοίκων στην 
αλλοδαπή ( + ) 1.659 (εκατομ. δρχ.) 
Δαπάνες μη μόνιμων κατοίκων 

στην ημεδαπή (—) 5.007 (εκατομ. δρχ.) 

Εθνική ιδιωτική κατανάλωση = 206.390 (εκατομ. δρχ.) 
Στατιστικές διαφορές Ι για 1970 (—)| 4.216 (εκατομ. δρχ.) 

Εθνική ιδιωτική κατανάλωση 
ως υπόλοιπο μέγεθος = 202.174 (εκατομ. δρχ.) 

Μια σύγκριση του μεγέθους της εθνικής κατανάλωσης από 
τους Εθνικούς Λογαριασμούς (206.390 εκατομ. δρχ.) με το μέγεθος 
του συνόλου της ιδιωτικής κατανάλωσης από τους Πίνακες Εισροών-
Εκροών της ελληνικής οικονομίας (206.385 εκατομ. δρχ.) κάνει αμέ
σως φανερό, ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του τουρισμού αλλοδαπών 
για το 1970 (5.807 εκατομ. δρχ.) δεν περιέχεται μέσα στη διάρθρωση 
της στήλης της ιδιωτικής κατανάλωσης, όπως αυτή εμφανίζεται στο 
Τμήμα III της τελικής ζήτησης των Πινάκων Εισροών-Εκροών. Δηλα
δή, όσο αφορά τη λογική του πλαισίου διαμόρφωσης των μέχρι σήμερα 
δημοσιευμένων Πινάκων Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας, 
βλέπουμε να αποκλείεται η εμφάνιση του τουρισμού αλλοδαπών, σαν 
κατηγορίας ή σαν κλάδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, πράγμα που πε
ριορίζει αναγκαστικά τη διερεύνηση εντοπισμού του τουρισμού στην 
τελευταία κατηγορία της τελικής ζήτησης, δηλαδή στις εξαγωγές. 

1. Βλ. Mylonas 1980, σελ. 416. 

2. Βλ. National Accounts of Greece (1958-1975) 1976, σελ. 418. 
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Το σύνολο όλων των επιμέρους κλαδικών μεγεθών της στήλης των 
εξαγωγών, όπως αυτή εμφανίζεται στους Πίνακες Εισροών-Εκροών, εί
ναι, για το 1970, ίσο με 29.987 εκατομ. δραχ. και αντιπροσωπεύει διά
φορες εμπράγματες μορφές συγκεκριμένης παραγωγής. Το μέγεθος ό
μως αυτό της συγκεκριμένης παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η 
οποία έχει εξαχθεί το 1970, εμφανίζεται και στο λογαριασμό του Ισοζυ
γίου Διεθνών Συναλλαγών κάτω από την ακόλουθη διάρθρωση: 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
(τρέχ. τιμές) 

1. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

α. Εμπορεύματα 
β. Μεταφορές 

γ. Λοιπές υπηρεσίες 

2. Δαπάνες αλλοδαπών στην ημεδαπή 

α. Διεθνείς μεταφορές 

β. Λοιπές δαπάνες 

Σύνολο 

19.378 
1.065 

2.511 

7.034 

22.954 

7.034 

29.988 

(εκατομ. 

(εκατομ. 
(εκατομ. 

(εκατομ. 

(εκατομ. 

(εκατομ. 

(εκατομ. 

δρχ.) 
δρχ.) 
δρχ.) 

δρχ.) 

δρχ.) 

δρχ.) 

δρχ.) 

Επιπλέον, με βάση την ακόμη λεπτομερέστερη ανάλυση του λογα
ριασμού αυτού — η οποία έχει ήδη παρατεθεί πιο πάνω — είναι φανερό 
ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του τουρισμού ως χρηματικού μεγέθους 
5.807 εκατομ. δρχ. περιέχεται στο πιο πάνω μέγεθος των 7.034 εκατομ. 
δρχ. 

Από την προηγούμενη σύγκριση προκύπτει, ότι το δραχμικό μέγε
θος του τουρισμού περιέχεται στη στήλη ή κατηγορία των εξαγωγών 
του τμήματος της τελικής ζήτησης στους Πίνακες Εισροών-Εκροών 
της ελληνικής οικονομίας, χωρίς να διαφαίνεται μια συγκεκριμένη θέση 
για τον τουρισμό ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της κλαδικής διάρθρω
σης ή προέλευσης των εξαγωγών. Αυτό σημαίνει, ότι, παρά τον εντοπι
σμό του τουρισμού ως «εξαγωγή», δεν είναι δυνατή η ποιοτική συγκε
κριμενοποίηση του ως ιδιαίτερου εξαγωγικού τομέα, σε σχέση με τους 

1. Βλ. National Accounts of Greece (1958-1975) 1976, σελ. 136. 
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τομείς και κλάδους παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με 
το σύστημα ταξινόμησης των μέχρι σήμερα δημοσιευμένων Πινάκων 
Εισροών-Εκροών. Μια επισταμένη συγκριτική διερεύνηση με τη βοή
θεια της πιο λεπτομερειακής ανάλυσης όλων των πιο πάνω μεγεθών 
του Ισοζυγίου Διεθνών Συναλλαγών, καθώς και μιας ανάλογης ομαδο
ποίησης των κλαδικών μεγεθών της στήλης των εξαγωγών από τους 
Πίνακες Εισροών-Εκροών, δείχνει ότι το δραχμικό μέγεθος του τουρι
στικού συναλλάγματος κατανέμεται στους ακόλουθους κλάδους παρα
γωγής: 

Αριθμός Κλάδος % των 5.807 εκατομ. δρχ.1 

30. Μεταφορές 34,85% 
32. Εμπόριο 30,50% 
34. Λοιπές υπηρεσίες 34,63% 

Η πιο πάνω σχετικά άκριτη κατανομή του δραχμικού μεγέθους του 
τουριστικού συναλλάγματος σε τρεις κλάδους μη υλικής παραγωγής 
δεν θα αποτελέσει σ' αυτό το σημείο αντικείμενο πραγμάτευσης ή αντι
παράθεσης, κι αυτό γιατί η παρούσα εργασία, σαν σύνολο, έχει την 
πρόθεση να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού αλλοδα
πών ως αναλυτικής κατηγορίας της εθνικής οικονομίας και να δείξει τη 
χρησιμότητα αυτού του προσδιορισμού στην οικονομική έρευνα και 
ανάλυση. 

1.2. Συμπεράσματα και συνέπειες 

Ο υπολογισμός των διάφορων μεγεθών στους Εθνικούς Λογαρια
σμούς γίνεται, άσχετα από την προέλευση τους (είτε από τη μεριά της 
προσφοράς είτε από τη μεριά της ζήτησης), με βάση την καθιερωμένη 
γενική αρχή του οικονομικού κυκλώματος, που συνίσταται στην αντι
στοιχία των πραγματικών μεγεθών παραγωγής, αφενός, και της δραχμι-

1. Για την κατανομή του ταξιδιωτικού συναλλάγματος στη στήλη των εξαγωγών των Πινάκων 
Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας γίνεται αναφορά στο Zacharatos 1984, σελ. 15. 
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κής τους αξίας (δηλαδή του αντίστοιχου χρηματικού τους μεγέθους), 
αφετέρου. Γι' αυτό το λόγο, ο τρόπος υπολογισμού του τουρισμού αλ
λοδαπών παρουσιάζει τη βασική αντίφαση ότι καταχωρείται ένα νομι
σματικό μέγεθος ίσο με το ύψος των δραχμοποιημένων συναλλαγματι
κών εισπράξεων από τον τουρισμό (δηλαδή το ταξιδιωτικό συνάλλαγ
μα), χωρίς αυτό να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη μορφή παραγωγής 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Βλέπουμε, λοιπόν, από τα πιο πάνω, ότι, παρά τη θεώρηση του του
ρισμού αλλοδαπών ως ιδιαίτερου οικονομικού «τομέα», «κλάδου» ή και 
«βιομηχανίας» της εθνικής οικονομίας — και μάλιστα με την παραδο
σιακή έννοια του όρου —, η πρακτική που ακολουθείται στη διαμόρφω
ση των Εθνικών Λογαριασμών χαρακτηρίζει το ετήσια εμφανιζόμενο 
συναλλαγματικό αποτέλεσμα του τουρισμού ως καταναλωτική δαπάνη 
στη χώρα. 

Η μονομερής αυτή καταχώρηση ενός συνολικού χρηματικού μόνο 
μεγέθους για τον τουρισμό στους Εθνικούς Λογαριασμούς οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, σε θεσμικές αδυναμίες του εθνικολογιστικού συστή
ματος να αντιμετωπίσει μια τόσο ιδιάζουσα οικονομική δραστηριότητα, 
όπως είναι η τουριστική καταναλωτική δαπάνη μέσα στη χώρα. Οι αδυ
ναμίες αυτές πρέπει να θεωρηθούν αποτέλεσμα της επίσης μονόπλευρης 
θεώρησης του τουρισμού αλλοδαπών ως «κλάδου» ή «τομέα» της οικο
νομίας από τη μεριά της οικονομικής πολιτικής. Η θεώρηση αυτή δια
μορφώθηκε με βάση μόνο το κοινό χαρακτηριστικό της χρηματικής 
μορφής όλων των εμπράγματα διαφορετικών οικονομικών δραστηριο
τήτων που περιέχονται στην ετήσια πραγματοποίηση του τουρισμού, 
δηλαδή με βάση μόνο το συνάλλαγμα. 

Έτσι, λοιπόν, στα πλαίσια του υπολογισμού του τουρισμού αλλο
δαπών στους Εθνικούς Λογαριασμούς, πραγματοποιείται η αποσύνδεση 
της γενικής χρηματικής μορφής από τις εμπράγματα συγκεκριμένες 
μορφές που αυτή εκφράζει — δηλαδή την παραγωγή και διάθεση ενός 
μεγάλου αριθμού διαφορετικών ομάδων αγαθών και υπηρεσιών. Η απο
σύνδεση αυτή αφαιρεί το οικονομικό περιεχόμενο όλων των δραστηριο
τήτων που συνθέτουν το ετήσιο αποτέλεσμα του τουρισμού και, επομέ
νως, δεν επιτρέπει την οργανική διασύνδεση του με την οικονομική 
διάρθρωση της χώρας. 

' Είναι, λοιπόν, φανερό ότι κάθε προσπάθεια αξιολόγησης του τουρι
σμού αλλοδαπών στην αναπτυξιακή πολιτική όχι μόνο της μεταπολεμι
κής περιόδου, αλλά και του μέλλοντος, θα προσκρούει κυρίως στην 

43 



αντίφαση που περιγράφτηκε. Συγκεκριμένα, βλέπει κανείς ότι, παρ' κ· .., 
την ήδη σχετικά μακριά περίοδο που έχει διανύσει η τουριστική ανά
πτυξη στην Ελλάδα, δεν έχουν δοθεί ακόμα επιστημονικά αποδεκτές 
απαντήσεις στις μέχρι σήμερα θετικές επιδράσεις που αξιωματικά θεω
ρείται ότι έχει ο τουρισμός στην εθνική οικονομία — όπως: α) η συμβο
λή του στην αύξηση του εισοδήματος και της υλικής παραγωγής, β) η 
συναλλαγματική του συμβολή, γ) η απασχόληση που προκαλείται από 
αυτόν, δ) η συμβολή του στο σχηματισμό κεφαλαίων, ε) η συμβολή 
του στην περιφερειακή ανάπτυξη — καθώς και σε μια σειρά άλλα προ
βλήματα που έχουν σχέση με τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώ
σεις του. 

Η αδυναμία, λοιπόν, καθορισμού του τουρισμού ως αναλυτικής κα
τηγορίας της εθνικής οικονομίας συνεπάγεται και την αδυναμία αξιολό
γησης των επιδράσεων που έχει αυτός στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας. Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι, μέχρι σήμερα, τα 
πλαίσια της πρακτικής της αξιολόγησης του τουρισμού αποδείχτηκαν 
πάρα πολύ στενά, αφού βασικά περιορίστηκαν στην απλή σύγκριση 
του ταξιδιωτικού συναλλάγματος με ορισμένα μεγέθη του ισοζυγίου 
διεθνών συναλλαγών, όπως οι άδηλοι πόροι και οι εξαγωγές, καθώς και 
στη διαμόρφωση του λεγόμενου ταξιδιωτικού ισοζυγίου, το οποίο ελάχι
στα έχει να προσφέρει στο πρόβλημα της αξιολόγησης του ρόλου του 
τουρισμού στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Όσον αφορά τις 
συγκρίσεις του ταξιδιωτικού συναλλάγματος με τα άλλα μεγέθη του 
ισοζυγίου διεθνών συναλλαγών, αυτές σχετική μόνο χρησιμότητα μπο
ρούν να έχουν για την οικονομική πολιτική, επειδή, όντας αποτέλεσμα 
της αντίφασης που εκτέθηκε πιο πάνω, αποκλείουν οποιαδήποτε δια
χρονική συσχέτιση του ταξιδιωτικού συναλλάγματος με την εξέλιξη 
των επιμέρους ισοζυγίων τα οποία διαμορφώνουν το ισοζύγιο πληρω
μών. Το λεγόμενο ταξιδιωτικό ισοζύγιο έχει υποβληθεί σε μια πλήρη 
και εμπεριστατωμένη κριτική, ώστε να μην υπάρχουν πια αμφιβολίες 
για την αδυναμία χρησιμοποίησης του ως δείκτη αξιολόγησης του συ
ναλλαγματικού ρόλου του τουρισμού στην οικονομία1. 

Έτσι, βλέπει κανείς ότι η τουριστική πολιτική που ακολουθείται μέ
χρι σήμερα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια πολιτική επη-

1. Η πιο βασική κριτική τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό έχει γίνει ήδη από το 1973 στο Con
ference des Nations Unies 1973, σελ. 12-13. Για την Ελλάδα ειδικά, βλ. την ενδιαφέρουσα το 
ποθέτηση Λασκαράτος 1976, σελ. 83-89. 
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ρεασμού της ζήτησης, ώστε να επιτευχθεί συνεχής αύξηση των τουρι
στικών ρευμάτων προς την Ελλάδα. Αυτό ταυτίζεται αξιωματικά με την 
επιθυμητή εξέλιξη των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως είναι 
η αύξηση της συναλλαγματικής εισροής, η αύξηση της απασχόλησης 
και του εισοδήματος, καθώς και η ενίσχυση της πολιτικής για την περι
φερειακή ανάπτυξη. Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να αρνηθεί, γενικά, τις 
επιδράσεις αυτές του τουρισμού πάνω στην οικονομία, αυτό, όμως, για 
το οποίο απαιτείται επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση — και για το 
οποίο υπάρχει πλήρης σύγχυση — είναι η ποιοτική και ποσοτική συ
γκεκριμενοποίηση αυτών των επιδράσεων, δηλαδή η διερεύνηση και 
αξιολόγηση του ρόλου του τουρισμού αλλοδαπών με οικονομικά κριτή
ρια. 

Από τις πιο πάνω παρατηρήσεις είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς, 
ότι η αδυναμία πληροφόρησης που υπάρχει μέχρι σήμερα σχετικά με 
τις συνθήκες παραγωγής και διάθεσης του συχνά ονομαζόμενου — αλ
λά ποτέ συγκεκριμενοποιούμενου — «τουριστικού προϊόντος», μπορεί 
να θέσει σε αμφισβήτηση — τουλάχιστο θεωρητικά — την αποτελεσμα
τικότητα της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής σε ό,τι αφορά στό
χους που η επίτευξη τους εξαρτάται ώς ένα βαθμό από την τουριστική 
εξέλιξη. 

Αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε μέχρι σήμερα μπροστά στο επι
στημονικό παράδοξο, από τη μια μεριά το θετικό των διάφορων επιδρά
σεων του τουρισμού στην οικονομία να θεωρείται αναμφισβήτητο και 
να παίρνει διαστάσεις αξιώματος (ή αντίθετα να γίνεται αυστηρή κριτι
κή — κυρίως δημοσιογραφικού και συναισθηματικού χαρακτήρα — για 
αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο τουρισμός στην οικονομία) και από 
την άλλη να μη έχει κατορθωθεί μέχρι σήμερα να διαμορφωθεί ένα συ
γκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης του τουρισμού αλλοδαπών στην 
εθνική οικονομία. 

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας εναλλακτικός τρόπος θεωρητι
κής και πρακτικής αντιμετώπισης του τουρισμού αλλοδαπών στα πλαί
σια της παραγωγικής διάρθρωσης της οικονομίας. Ο τρόπος αυτός κα
ταργεί την αντίφαση μεταξύ της χρηματικής (νομισματικής) του μορ
φής και της συγκεκριμένης μορφής παραγωγής που αυτή εκφράζει και, 
έτσι, επιτρέπει την οργανική διασύνδεση του ετήσια ενεργοποιούμενου 
τουρισμού με την οικονομική διάρθρωση της χώρας. Η διασύνδεση αυ
τή αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική διερεύνηση 
και αξιολόγηση των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, 
και, άρα, για την πληροφόρηση της οικονομικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ 

1. Ο τουρισμός αλλοδαπών ως ιδιαίτερα διαμορφωνόμενη ιδιωτική κα
τανάλωση στην εθνική οικονομία 

Από τη διερεύνηση της διαδικασίας για την πραγματοποίηση του 
ετήσιου τουρισμού στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι ο τουρισμός αποτε
λεί μια διαχρονικά ιδιαίτερα διαμορφωνόμενη ιδιωτική κατανάλωση 
στην εθνική οικονομία με βάση την ακόλουθη, θεωρητικά και εμπειρικά 
τεκμηριωμένη, συλλογιστική1: 

Φτάνοντας σε μια χώρα της επιλογής του — και για όλη τη διάρ
κεια της παραμονής του στη χώρα — ο κάθε τουρίστας πραγματοποιεί 
τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1) ύπνος, 2) διατροφή, 3) μετακίνηση, 4) διασκέδαση, 5) αγορές2. 
Είναι φανερό ότι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν τις βασικές 

καταναλωτικές κατηγορίες για τη συγκεκριμένη κοινωνικά αναγκαία 

1. Παρά το ότι η έννοια της κατανάλωσης στον τουρισμό άρχισε να συζητείται από τις αρχές 
ήδη της οικονομικοεπιστημονικής πραγμάτευσης του τουρισμού, αρχές του '60, η αντιμετώπι
ση του ως μιας ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης αρχίζει να καθιερώνεται 
στα 2-3 τελευταία χρόνια. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη θεώρηση του τουρισμού 
ως κλάδου ή τομέα της οικονομίας στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, η 
οποία οδήγησε στην επικράτηση της αντίφασης που περιγράφτηκε. Στις απαρχές της συζήτη
σης για την τουριστική κατανάλωση, καθώς και στη δημιουργημένη σύγχυση από την ταυτό
χρονη θεώρηση του τουρισμού αλλοδαπών ως κατανάλωσης και ως κλάδου, βλ. Hunzinker-
Krapf 1942. Clement 1961, Kraft 1964, Baretje 1968, Menges 1971, Moser 1972, De Kadt 
1979. Για την άρση του αδιέξοδου στην έρευνα του τουρισμού με τον καθορισμό του ως συ
γκεκριμένης αναλυτικής κατηγορίας της εθνικής οικονομίας, δηλαδή ως ιδιαίτερα διαμορφωνό-
μενης ιδιωτικής κατανάλωσης, βλ. διαδοχικά Antunac 1975, Car κ.ά. 1976, Varley 1978, σελ. 
42-64. Stegger 1980, σελ. 72-75, Richter 1981, σελ. 30-31, και Zacharatos 1984. 

2. Για τον τρόπο αυτό κατανομής της τουριστικής δαπάνης, βλ. Clement 1961, Kraft 1964, Ba
retje 1968. Antunac 1975, Car 1976, Stegger 1980, σελ. 73-74, Thailand 1982, σελ. 47-49. 
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συντήρηση του ατόμου (άρα και του τουρίστα) στο χρόνο. Συγχρόνως, 
οι πιο πάνω πέντε καταναλωτικές κατηγορίες εκφράζουν, τουλάχιστο 
θεωρητικά, μια κατανομή της τουριστικής καταναλωτικής δαπάνης κα
τά τη διάρκεια της παραμονής του τουρίστα στη χώρα υποδοχής. Η 
κατανομή αυτή — εφόσον είναι δεδομένη — επιτρέπει μια σχετική διά
γνωση της ποιοτικής και αξιακής ιεράρχησης της καταναλωτικής δαπά
νης του τουρίστα. Παρί το ό,τι αυτό αποτελεί θέμα συζήτησης γνωστό 
στη διεθνή βιβλιογραφία από τις αρχές ήδη της δεκαετίας του '60, πα
ραδόξως δε βοήθησε να ξεπεραστεί η αντίφαση που περιγράψαμε πιο 
πάνω, ώστε να καθοριστεί ο τουρισμός σαν αναλυτική κατηγορία της 
εθνικής οικονομίας με όλες τις απαιτήσεις τις οποίες θα συνεπαγόταν 
αυτό για την οικονομική έρευνα. 

Εξετάζοντας τις πιο πάνω πέντε καταναλωτικές κατηγορίες, παρα
τηρεί κανείς εύκολα ότι τα χαρακτηριστικά της ετερογένειας τα οποία 
τις διαφοροποιούν μεταξύ τους, καθορίζουν κυρίως το καταναλωτικό 
κίνητρο του τουρίστα. Επειδή, όμως, η διαφοροποίηση ενός συγκεκρι
μένου αριθμού συνόλων μεταξύ τους εξαρτάται και είναι ανάλογη με 
την ομαδοποίηση αυτών των ίδιων των συνόλων, βγαίνει το συμπέρα
σμα ότι και τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής ομοιογένειας καθεμιάς 
από τις πέντε αυτές δραστηριότητες καθορίζουν και καθορίζονται από 
το καταναλωτικό κίνητρο του τουρίστα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα κρι
τήρια κατανομής της συνολικής ετήσιας τουριστικής καταναλωτικής 
δαπάνης στη χώρα υποδοχής — όπως η κατανομή αυτή έχει παρουσια
στεί στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία — είναι αποκλειστικά και 
μόνο κριτήρια κατανάλωσης, ή άλλιως, κριτήρια που διαμορφώνονται 
αποκλειστικά και μόνο από το καταναλωτικό κίνητρο του τουρίστα. Το 
γεγονός αυτό εξηγεί ώς ένα βαθμό τη μέχρι σήμερα θεωρητική και πρα
κτική αδυναμία να προσδιοριστεί ο τουρισμός ως συγκεκριμένη αναλυ
τική κατηγορία της εθνικής οικονομίας και, συγχρόνως, δείχνει τα όρια 
χρησιμότητας που έχει μια τέτοια κατανομή για την οργανική διασύν
δεση του τουρισμού αλλοδαπών με την οικονομική διάρθρωση της χώ
ρας υποδοχής. 

Έτσι, η ποσοτική κατανομή του «ταξιδιωτικού συναλλάγματος» με
ταξύ αυτών των δραστηριοτήτων ή καταναλωτικών κατηγοριών — ό
πως συνήθως γίνεται στη διεθνή και μεταφέρεται στην ελληνική βιβλιο
γραφία1 — δε συνεπάγεται συγχρόνως και την αναγκαία διασύνδεση της 

1. Για την άκριτη μεταφορά αυτής της κατανομής της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα, βλ. 

Ο Τουρισμός 1960, σελ. 12, Παπαδοπούλου 1964, σελ. 19. 
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νομισματικής με την αντίστοιχη συγκεκριμένη μορφή παραγωγής του 
ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του τουρισμού στη χώρα. Για τη 
ζητούμενη διασύνδεση της τουριστικής καταναλωτικής δαπάνης με την 
παραγωγική διάρθρωση της χώρας είναι αναγκαίο να ομαδοποιήσουμε 
και, με τον τρόπο αυτό, να κατανείμουμε αυτή τη δαπάνη με βάση κρι
τήρια παραγωγικής προέλευσης των αγαθών και υπηρεσιών, που κατα
ναλώθηκαν από τους τουρίστες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Αυτό σημαίνει ότι, ξεκινώντας από την κατανομή, με βάση καταναλω
τικά κριτήρια ομαδοποίησης (ομοιογένειας), μπορούμε να φθάσουμε 
στην κατανομή με βάση κριτήρια παραγωγικής προέλευσης για τα αγα
θά και τις υπηρεσίες που συνέθεσαν την τουριστική κατανάλωση σε μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να 
διερευνήσουμε την παραγωγική προέλευση του «προϊόντος» καθεμιάς 
από τις πιο πάνω πέντε καταναλωτικές κατηγορίες. 

Καταναλωτική κατηγορία «Ύπνος» 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τα προσφερόμενα καταλύματα 
στην Ελλάδα, η παρεχόμενη καταναλωτική υπηρεσία «Ύπνος» πραγμα
τοποιείται σήμερα σε διάφορους τύπους καταλυμάτων, όπως: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Ξενοδοχεία Κατηγορίας 
Ξενοδοχεία Κατηγορίας 
Ξενοδοχεία Κατηγορίας 
Ξενοδοχεία Κατηγορίας 
Ξενοδοχεία Κατηγορίας 
Ξενοδοχεία Κατηγορίας 
Πανδοχεία 
Πανσιόν 

ΑΑ 
Α 
Β 
Γ 
Δ 
Ε 

Ξενοδοχεία διαμερισμάτων 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
Κάμπινγκ 
Ενοικιαζόμενα γιώτ 
Ιδιωτικά γιώτ 
Κ ρουαζιερόπλοια 
Ελεύθερη κατασκήνωση 
Σε συγγενείς ή φίλους 
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17. Φλοτίλλες (στολίσκοι) 
18. Βίλλες 
19. Ιδιωτικές κατοικίες 

Οι πιο πάνω τύποι καταλυμάτων αντιπροσωπεύουν διάφορες υπο
κατηγορίες της γενικής καταναλωτικής κατηγορίας ή υπηρεσίας «Ύ
πνος». Με μια πιο προσεκτική παρατήρηση είναι εύκολο να διαπιστώ
σει κανείς, ότι η καταναλωτική κατηγορία «Ύπνος» περιλαμβάνει, για 
μια συγκεκριμένη χρονικό περίοδο (δηλαδή σήμερα), έναν ορισμένο 
αριθμό από διάφορες καταναλωτικές υποκατηγορίες ή υπηρεσίες, που 
οι διαφορές παραγωγικής προέλευσης μεταξύ τους αναιρούν τελείως τη 
φαινομενική ομοιογένεια αυτής της κατηγορίας, η οποία βασίζεται κυ
ρίως στο κριτήριο του καταναλωτικού κινήτρου του τουρίστα. Οι δια
φορές αυτές της παραγωγικής προέλευσης των αντίστοιχων υποκατη
γοριών, αμφισβητούν τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει για την έρευ
να των επιπτώσεων στην εθνική οικονομία η ποσότητα της υπηρεσίας 
«Ύπνος» με βάση και μόνο το τμήμα εκείνο του «ταξιδιωτικού συναλ
λάγματος» το οποίο συνολικά καταχωρείται στην κατηγορία «Ύπνος». 
Οι διαφορές, βέβαια, παραγωγικής προέλευσης των πιο πάνω υποκατη
γοριών συνίστανται στη συγκεκριμένη για κάθε υποκατηγορία λειτουρ
γική προέλευση του πάγιου κεφαλαίου και, επομένως, στη διαφορετική 
ποιοτική και ποσοτική διάρθρωση του κόστους παραγωγής των αντί
στοιχων για κάθε υποκατηγορία κλάδων παραγωγής. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε, ότι σε 
έναν ορισμένο αριθμό τουριστικών καταναλωτικών υποκατηγοριών ή 
υπηρεσιών της γενικής κατηγορίας «Ύπνος» αντιστοιχεί ένας σχετικά 
ανάλογος αριθμός κλάδων παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και υπη
ρεσιών της εθνικής οικονομίας. 

Καταναλωτική κατηγορία «Διατροφή-Ποτά» 

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να εξηγηθεί εδώ ότι η καταναλωτική 
κατηγορία «Διατροφή-Ποτά» περιλαμβάνει τους τρεις τύπους γευμάτων 
της ημέρας (πρόγευμα, γεύμα, δείπνο) με τα αντίστοιχα ποτά ή ροφήμα
τα. Έτσι, η δεύτερη γενική καταναλωτική κατηγορία στα πλαίσια της 
τουριστικής δαπάνης μπορεί να προσφερθεί με ένα από τα ακόλουθα 
σχήματα: 

50 



1. Σε εστιατόρια που βρίσκονται στον ίδιο χώρο παραγωγής της 
υπηρεσίας «Ύπνος», στις διάφορες υποκατηγορίες της. 

2. Σε εστιατόρια έξω από το χώρο παραγωγής της υπηρεσίας «Ύ
πνος». 

3. Με αγορά τροφίμων και ποτών και προετοιμασία γεύματος από 
τον ίδιο τον τουρίστα. 

4. Με φιλοξενία σε σπίτι φίλων. 
5. Με διάφορους συνδυασμούς των πιο πάνω σχημάτων διατροφής. 

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι, στον 
αριθμό των διάφορων υποκατηγοριών, στις οποίες διασπάται η κατανα
λωτική κατηγορία «Διατροφή-Ποτά», αντιστοιχεί πάλι ένας σχετικά 
ανάλογος αριθμός κλάδων παραγωγής της εθνικής οικονομίας1. 

Καταναλωτική κατηγορία «Μετακίνηση» 

Η μετακίνηση — αλλιώς μεταφορά — διακρίνεται με βάση τον κλα
σικό μέχρι σήμερα διαχωρισμό σε οδική, θαλάσσια, σιδηροδρομική και 
αεροπορική. Για τις δύο πρώτες διακρίσεις ισχύει επίσης ο διαχωρισμός 
μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου μέσου μεταφοράς. Αυτό σημαίνει, ότι η 
καταναλωτική κατηγορία «Μετακίνηση» διασπάται στην πραγματικότη
τα στις παρακάτω υποκατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους αντιστοι
χούν σε διάφορους κλάδους παραγωγής της υπηρεσίας της μεταφοράς: 

1. Οδική μετακίνηση με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς. 
2. Οδική μετακίνηση με δημόσιο μέσο μεταφοράς. 
3. Θαλάσσια μετακίνηση με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς. 
4. Θαλάσσια μετακίνηση με δημόσιο μέσο μεταφοράς. 
5. Σιδηροδρομική μετακίνηση. 
6. Αεροπορική μετακίνηση. 

1. Ενδιαφέρον γι' αυτό το σημείο παρουσιάζει ο τρόπος ταξινόμησης και ένταξης στην κλαδική 
διάρθρωση των Πινάκων Εισροών-Εκροών της οικονομικής δράστηρκκητας «Εστιατόρια», ό
που γίνεται διάσπαση και ταυτόχρονη ένταξη του ποσοστού του μικτού κέρδους στον κλάδο 
υπηρεσιών και του ποσοστού του κόστους των τροφών και ποτών, που καταναλώθηκαν, στους 
αντίστοιχους κλάδους παραγωγής αυτών των προϊόντων. Γι' αυτή την προβληματική, βλ. επί
σης Wagenführ 1973, σελ. 341, 1-0 Tables of the Greek Economy 1970, σελ. 45, Richter 1981, 
σελ. 30. 
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Καταναλωτική κατηγορία «Αγορές» 

Η κατηγορία αυτή, με βάση το κριτήριο της παραγωγικής προέλευ
σης των διάφορων αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί, τουλάχιστο θεω
ρητικά, να περιλαμβάνει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, περιέ
χει έναν αριθμό καταναλωτικών υποκατηγοριών, ο οποίος μπορεί να εί
ναι μέχρι και ίσος με τον αριθμό εκείνων των κλάδων παραγωγής της 
εθνικής οικονομίας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εθνικής 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ακόλουθη προσέγγι
ση του αριθμού των περιεχόμενων υποκατηγοριών της καταναλωτικής 
κατηγορίας «Αγορές»: 

1. Αγορές για προϊόντα κεραμικής. 
2. Αγορές για προϊόντα ξύλου. 
3. Αγορές για προϊόντα μετάλλου. 

Αγορές για τροφές 
Αγορές για ποτά 

Αγορές για υπηρεσίες πρακτορείων 
Αγορές για υπηρεσίες τραπεζών 
Αγορές για υπηρεσίες διασκέδασης 

m) 
Όπου m ο αριθμός των κλάδων παραγωγής καταναλωτικών αγαθών 
και υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας στη συγκεκριμένη περίοδο 
ενεργοποίησης των τουριστικών αγορών. 

Καταναλωτική κατηγορία «Διάφορα» 

Η κατηγορία αυτή περιέχει ό,τι δεν είναι δυνατό να ταξινομηθεί 
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στις προηγούμενες τέσσερις καταναλωτικές κατηγορίες και στις αντί
στοιχες καταναλωτικές υποκατηγορίες τρυς. Υποκατηγορίες αυτής της 
κατηγορίας μπορεί να είναι οι ακόλουθες: 

1. Προϊόντα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν (παλαιά αντικείμενα). 
2. Νοσηλεία 
3. Δικαστικές διαδικασίες 
4. Φιλοδωρήματα κ.ά. 

Η αντιστοιχία διάφορων κλάδων παραγωγής στις πιο πάνω κατανα
λωτικές υποκατηγορίες είναι φανερή, ώστε, αν εφαρμόσει κανείς αυτή 
τη συλλογιστική για να διερευνήσει εμπειρικά τις δυνατές υποκατηγο
ρίες κατανάλωσης που περιέχονται σε καθεμιά από τις γενικές κατανα
λωτικές κατηγορίες των τουριστών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίο
δο, θα εντοπίσει ένα αριθμό υποκατηγοριών πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
υποκατηγοριών από αυτόν που εμφανίζουν τα πιο πάνω παραδείγματα. 
Επιπλέον, οι υποκατηγορίες που θα καθοριστούν εμπειρικά με αυτό τον 
τρόπο, θα αντιστοιχούν σε έναν αριθμό κλάδων και τομέων παραγωγής 
της ελληνικής οικονομίας ακόμη μεγαλύτερο από εκείνον που είναι δυ
νατό να δείξουν τα παραδείγματα αυτά. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή τη διαδικασία διερεύνησης 
των καταναλωτικών υποκατηγοριών και των αντίστοιχων τους κλάδων 
παραγωγής της ετήσια ενεργοποιούμενης τουριστικής καταναλωτικής 
δαπάνης είναι, ότι για την παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κα
τανάλωσης συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των κλάδων και τομέων πα
ραγωγής καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών της εθνικής οικονο
μίας. 

Θεωρούμε ότι έχουμε πλέον αποδείξει, ότι ο τουρισμός αλλοδαπών 
σε μια εθνική οικονομία πρέπει, για λόγους επιστημονικής διερεύνησης 
και αποτελεσματικής πληροφόρησης της οικονομικής και ιδιαίτερα της 
τουριστικής πολιτικής, να αντιμετωπιστεί θεωρητικά και πρακτικά ως 
πλήρης ιδιωτική κατανάλωση. Μια σύγκριση, επιπλέον, της ποιοτικής 
διάρθρωσης του ετήσια πραγματοποιούμενου αξιακού μεγέθους της 
τουριστικής κατανάλωσης, καθώς και μια διερεύνηση των παραγόντων 
που καθορίζουν τις διαχρονικές μεταβολές του, επιτρέπουν εύκολα να 
διαπιστωθεί η ιδιαιτερότητα αυτής της κατανάλωσης σε σχέση με την 
ιδιωτική κατανάλωση των ημεδαπών στην Ελλάδα1. Η ιδιαιτερότητα 

1. Η πιο φανερή διαφοροποίηση μεταξύ της κατανάλωσης των τουριστών και της κατανάλωσης 
των ημεδαπών είναι η κλαδική αντιστοιχία της δαπάνης για κατάλυμα. Στην τουριστική κατά-

53 



αυτή εντοπίζεται τόσο στα σημεία όπου υπάοχει μια τυπική αντιστοιχία 
καταναλωτικών κατηγοριών και υποκατηγορ'ών, όπως ο ύπνος και η 
διατροφή, όσο και στα σημεία όπου δεν υπάρχει καθόλου αντιστοιχία 
κατανάλωσης, όπως στην περίπτωση της απόκτησης από τους ημεδα
πούς διαρκών καταναλωτικών αγαθών σαν αναπόσπαστο μέρος της 
ιδιωτικής τους κατανάλωσης. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι για μια οικονομία όπως η ελ
ληνική, με πληθυσμό περίπου 9,5 εκατομμύρια κατοίκους και σημερι
νές ετήσιες αφίξεις περίπου 5,5-6 εκατομμύρια τουρίστες, είναι επιβε
βλημένο η συνολική κατανάλωση στην εθνική οικονομία να διαφορο
ποιηθεί με συνυπολογισμό της τουριστικής κατανάλωσης σαν μιας 
ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει: 

C = CD + CT + CP 

όπου 
CD: το μέγεθος της ιδιωτικής κατανάλωσης των ημεδαπών 
CT: το μέγεθος της τουριστικής κατανάλωσης 
CP: το μέγεθος της κατανάλωσης του Δημοσίου. 

Ο καθορισμός του μεγέθους CT είναι αποτέλεσμα άμεσου υπολογι
σμού, έξω από τις διαδικασίες και τις μεθόδους του συστήματος των 
Εθνικών Λογαριασμών και των Πινάκων Εισροών-Εκροών, για το λόγο 
και μόνο ότι ο εντοπισμός της τουριστικής κατανάλωσης γίνεται πρώτα 
με βάση το διαμορφωνόμενο καταναλωτικό πρότυπο των τουριστών 
και μετά αρχίζει η διαδικασία μέτρησης στα πλαίσια της διάθεσης και 
της παραγωγής αυτής της κατανάλωσης. Η μέθοδος που προτείνεται 
εδώ αποτελεί το υπόβαθρο όχι μόνο για τον υπολογισμό της τουριστι
κής κατανάλωσης ως συνολικού μεγέθους, αλλά, κυρίως, της ποιοτικής 
και ποσοτικής διάρθρωσης της καθώς και της διαρθρωτικής εξέλιξης 
της, σε σχέση πάντα με την κλαδική διάρθρωση παραγωγής της εθνι
κής οικονομίας. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της μεθόδου, πρέπει να ση-

νάλωση η δαπάνη αυτή επηρεάζει στο μεγαλύτερο ποσοστό της την παραγωγή του κλάδου 
υπηρεσιών (ξενοδοχεία) και θαλάσσιων μεταφορών (κρουαζιερόπλοια, γιωτ), ενώ στην κατανά
λωση των ημεδαπών το μέρος αυτό της δαπάνης αντιστοιχεί στον κλάδο κατοικιών. Στη μήτρα 
128x128, βλ. την αντίστοιχη αρίθμηση των κλάδων 123, 115 και 122. 
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μειώσουμε ότι οι Εθνικοί Λογαριασμοί του 1982 για την ελληνική οι
κονομία εμφανίζουν για πρώτη φορά, και με τελείως ιδιαίτερη παρου
σίαση και σχόλια, τη διάκριση μεταξύ εθνικής και εγχώριας ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Τη διάκριση αυτή την πραγματοποιούν όχι πια με το μέ
γεθος της κατηγορίας «Δαπάνη μη μονίμων κατοίκων στην ημεδαπή» 
από το σύνολο της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά με την 
αφαίρεση του ίδιου μεγέθους, το οποίο χαρακτηρίζεται όμως με την κα
τηγορία «Ιδιωτική κατανάλωση μη μονίμων κατοίκων στη χώρα»1. 

Η πιο πάνω διάκριση γίνεται ακόμη περισσότερο αξιοπρόσεκτη 
επειδή συνοδεύεται από τη συγκριτική αντιπαράθεση των δύο πιο συ
γκεκριμένων αναλυτικών κατηγοριών, δηλαδή της «Εθνικής ιδιωτικής 
κατανάλωσης» και της «Ιδιωτικής κατανάλωσης μη μονίμων κατοίκων 
στη χώρα», η οποία είναι ταυτόσημη με την κατηγορία που αναφέρεται 
στον τουρισμό αλλοδαπών στην παρούσα εργασία, δηλαδή με την «του
ριστική κατανάλωση». 

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενοποίηση αυτή των Εθνικών Λογαρια
σμών, εκτός του ό,τι αποτελεί επιβεβαίωση της άποψης που παρουσιά
ζεται σ' αυτή την εργασία, θα βοηθήσει κυρίως στην άρση του θεωρητι
κού και πρακτικού αδιεξόδου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της έρευνας του τουρισμού, αδιεξόδου που είχε διαμορφωθεί στα πλαί
σια της μέχρι σήμερα κυρίαρχης θεώρησης, η οποία ήθελε τον τουρι
σμό αλλοδαπών «τομέα» ή «κλάδο» της οικονομίας. 

1.1. Η μέθοδος υπολογισμού της τουριστικής κατανάλωσης2 

Η γενικά αποδεκτή κατανομή της τουριστικής καταναλωτικής δα
πάνης στις πέντε καταναλωτικές κατηγορίες που αναφέραμε πιο πάνω 
(ύπνος, διατροφή-ποτά, μετακίνηση, αγορές, διάφορα) παρουσιάζει, ό
πως είδαμε, σοβαρή αδυναμία αντιστοιχίας με τους κλάδους παραγωγής 
της οικονομίας και έτσι δεν είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση των επι
πτώσεων που επιφέρει ο τουρισμός στην οικονομική διάρθρωση της 
χώρας. Χαρακτηριστικά πρέπει να τονιστεί ότι η μέχρι σήμερα χρησι
μοποίηση αυτής και μόνο της κατανομής, ελάχιστα συντέλεσε σε μια 

1. Βλ. Provisional National Accounts of Greece 1983, σελ. 28-30. 

2. Για την πρώτη συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης μεθόδου, βλ. Zacharatos 1983, 

σελ. 35-60. 
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τεκμηριωμένη εκτίμηση ακόμη και των γνωστών επιπτώσεων του του
ρισμού, όπως στην παραγωγή, στο συνάλλαγμα και στην απασχόληση. 
Επειδή, όμως, η κατανομή αυτή, βασιζόμενη στο καταναλωτικό κίνη
τρο του τουρίστα, παρουσιάζει μια σχετικά πραγματική ομαδοποίηση 
των καταναλωτικών αναγκών του συνόλου των τουριστών σε μια συ
γκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορεί σε πρώτη φάση να χρησιμεύσει σα 
βάση προσανατολισμού για τον εμπειρικό υπολογισμό της τουριστικής 
κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει, ότι η πιο πάνω κατανομή εκφράζει, στα 
πλαίσια της προτεινόμενης μεθόδου, ένα χοντρικό συνολικό καταναλω
τικό πρότυπο όλων των τουριστών που φτάνουν κάθε χρόνο στη χώ
ρα1. 

Από όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, βλέπουμε ό
τι για να εντοπίσουμε και να υπολογίσουμε το συνολικό καταναλωτικό 
πρότυπο, με βάση το πέρασμα από τις πέντε καταναλωτικές κατηγορίες 
στις αντίστοιχες υποκατηγορίες τους, θα καταλήξουμε αναγκαστικά 
στον ποιοτικό και ποσοτικό καθορισμό των αγαθών και υπηρεσιών που 
αυτές αντικατοπτρίζουν και, έτσι, στους αντίστοιχους κλάδους παραγω
γής αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι 
ο τουρισμός αλλοδαπών, σαν μια διαχρονικά επιπρόσθετη και ιδιαίτερα 
διαμορφωνόμενη ιδιωτική κατανάλωση, επηρεάζει άμεσα την παραγωγή 
ενός μεγάλου αριθμού κλάδων και τομέων της ελληνικής οικονομίας, 
έτσι ώστε το μέγεθος CT να μπορεί να εκφραστεί με το διάνυσμα CTj, 
όπου i = 1,2,... .,n οι υπάρχοντες ταξινομημένοι κλάδοι παραγωγής της 
εθνικής οικονομίας. 

Το συνολικό μέγεθος CT της τουριστικής κατανάλωσης δεν αποτε
λεί δεδομένο στοιχείο ώστε — ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μέθοδο 
— να μπορεί να κατανεμηθεί στα ιδιαίτερα καταναλωτικά αγαθά και τις 
υπηρεσίες που αυτό περιέχει, αλλά είναι σε τελική φάση το ζητούμενο. 
Η περιγραφή κατανομής του συνολικού μεγέθους της τουριστικής κα
τανάλωσης στα επιμέρους συγκεκριμένα μεγέθη παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών από τα οποία αυτή αποτελείται, έχει μόνο θεωρητική χρησι
μότητα για τη διασαφήνιση του προτεινόμενου τρόπου αντιμετώπισης 

1. Η χοντρική αυτή κατανομή έχει αρχίσει να εμφανίζεται στα επίσημα τουριστικά μεγέθη χω
ρών υποδοχής τουρισμού, όπως: Antunac 1975, σελ. 69, Car 1976, σελ. 156 και 168, Stegger 
1980, σελ. 74, Tailand 1982, σελ. 23-24, καθώς και μια πρώτη κατανομή της συνολικής κατα
νάλωσης στην Ελλάδα, βλ. Provisional National Accounts of Greece (1982) 1983, σελ. 28, ό
που για πρώτη φορά γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ εγχώριας και εθνικής ιδιωτικής κατανάλω
σης. 
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του τουρισμού αλλοδαπών κάτω από την αναλυτική κατηγορία της 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου που 
προτείνεται για τον υπολογισμό της διάρθρωσης και του ύψους της 
ετήσια ενεργοποιούμενης τουριστικής κατανάλωσης, ακολουθεί κανείς 
τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι προσδιορίζονται, ποιο
τικά και ποσοτικά, πρώτα τα επιμέρους μεγέθη των διάφορων αγαθών 
και υπηρεσιών που συνθέτουν την πραγματοποιημένη κατανάλωση των 
τουριστών μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και, επομένως, 
το μέγεθος CT εξάγεται σαν αθροιστικό αποτέλεσμα των προηγούμε
νων. 

Δηλαδή n 

V C T i = CT 
i=l 

όπου i = 1,2,3,... .,n οι κλάδοι παραγωγής της ελληνικής οικονομίας. 

Η τεχνική διαδικασία υπολογισμού της τουριστικής κατανάλωσης 
στηρίζεται σε ένα αλγοριθμικό σύστημα εναλλασσόμενων πινάκων-
μητρών, η συγκρότηση του οποίου βασίζεται στις πιο κάτω θεωρητικά 
και πρακτικά αποδειγμένες βασικές υποθέσεις. 

Ο ύπνος αποτελεί, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του 24ώρου, την αναγκαία συνθήκη συντήρησης του ανθρώπι
νου οργανισμού. Αυτό συνεπάγεται, ότι η διανυκτέρευση (με τη στενή 
έννοια του όρου) αποτελεί την απαραίτητη δραστηριότητα του τουρί
στα στα πλαίσια της ημερήσιας παραμονής του στη χώρα υποδοχής. 
Εξάλλου, η διανυκτέρευση είναι ένα καταναλωτικό προϊόν, το οποίο 
μπορεί να προσφέρεται από διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων ή, αλ
λιώς, από διαφορετικές μορφές λειτουργικού κεφαλαίου, σε αντίστοιχα 
διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την τεχνική διάρθρωση της παραγωγής 
του. 

Ο τουρισμός αλλοδαπών σαν μια ιδιαίτερα διαμορφωνόμενη ιδιωτι
κή κατανάλωση πραγματώνεται στα πλαίσια και των πέντε μαζί βασι
κών καταναλωτικών κατηγοριών ως αλληλένδετων μερών ενός συνε
χούς και ενιαίου κυκλώματος1. Δηλαδή, η καθεμιά από αυτές τις πέντε 

1. Για το ζήτημα της αλληλεξάρτησης των επιμέρους τμημάτων της τουριστικής κατανάλωσης, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις των Menges 1971, σελ. 14, Aeschbacher 
κ.ά. 1973, σελ. 55, Gugg 1972, σελ. 34, Λασκαράτος 1976, σελ. 16-17 και Zacharatos 1984, 
σελ. 16-23. 
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καταναλωτικές δραστηριότητες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και των 
πέντε μαζί βασικών κατηγοριών ιδιωτικής κατανάλωσης, πράγμα που 
σημαίνει, ότι καμία από αυτές δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να 
πραγματοποιηθούν και οι υπόλοιπες μέσα στη διάρκεια της παραμονής 
του τουρίστα στη χώρα. 

Αν πάρουμε, λοιπόν, υπόψη το γεγονός ότι η διανυκτέρευση, με τη 
στενή έννοια του όρου, καθώς και η κατηγορία «Διατροφή-Ποτά», είναι 
οι βασικές προϋποθέσεις της ημερήσιας παραμονής του τουρίστα στη 
χώρα — και σε συνδυασμό με την μέχρι σήμερα έρευνα για το κόστος 
της ατομικής τουριστικής κατανάλωσης — διαπιστώνουμε τα εξής1: 

Η μορφή και η τιμή της διανυκτέρευσης, με την έννοια της επιλο
γής του καταλύματος, αποτελούν μαζί καθοριστικό παράγοντα για το 
μορφικό και αξιακό καθορισμό των περισσοτέρων από τις καταναλωτι
κές δραστηριότητες ή καταναλωτικές υποκατηγορίες της συνολικής κα
τανάλωσης του τουρίστα. Άρα, η επιλογή στις τιμές της διανυκτέρευ
σης καθορίζει συγχρόνως και την επιλογή των τιμών των περισσότε
ρων τμημάτων της ατομικής τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή το 
ποιοτικό και ποσοτικό διαθέσιμο εισόδημα για διακοπές του τουρίστα. 
Έτσι, διακρίνεται ήδη η διαφοροποίηση της συνολικής τουριστικής κα
τανάλωσης σε μια σειρά από καταναλωτικά μοντέλα ή υποσυστήματα 
κατανάλωσης, τα οποία εξαρτώνται από τους ενεργοποιούμενους τύ
πους τουρισμού, οι οποίοι, με τη σειρά τους, χαρακτηρίζονται από τη 
μορφή και την τιμή της επιλογής τους στη διανυκτέρευση2. 

Από τα πιο πάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι η μορφή και 
η τιμή των πραγματοποιημένων διανυκτερεύσεων μπορεί να προσφέρει 
μια ικανοποιητική βάση για τον αξιακό υπολογισμό όλων των ενεργο
ποιημένων υποσυστημάτων της τουριστικής κατανάλωσης και, επομέ
νως, και του συνολικού τουριστικού καταναλωτικού μοντέλου για συ
γκεκριμένη χρονική περίοδο. 

1. Η διάρθρωση του κόστους της ατομικής κατανάλωσης των τουριστών, σε σχέση μάλιστα και 
με την κατηγορία καταλύματος που αυτοί χρησιμοποιούν, αποτελεί θέμα συνεχούς διερεύνησης 
του Prontuario Economico del Turista 1968, ..., 1980. Για την Ελλάδα, ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν οι κατά καιρούς πραγματοποιημένες μελέτες αγοράς από τον Ε.Ο.Τ., με τον τίτλο «Χαρα
κτηριστικά αλλοδαπών τουριστών». 

2. Βλ. το πλαίσιο υπολογισμού της τουριστικής κατανάλωσης, Zacharatos 1984. 
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1.2. Ο υπολογισμός της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης 

Η πρώτη φάση στη διαδικασία υπολογισμού της διάρθρωσης της 
τουριστικής κατανάλωσης συνίσταται στον ποιοτικό καθορισμό και πο
σοτικό υπολογισμό των επιμέρους ενεργοποιημένων τουριστικών κατα
ναλωτικών υπομοντέλων, τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, απαρτίζουν 
το συνολικό πρότυπο της κατανάλωσης όλων των τουριστών σε μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με 
βάση τον εντοπισμό των ενεργοποιημένων μορφών καταλυμάτων στη 
χώρα, πράγμα που συνεπάγεται τον καθορισμό του διαθέσιμου αριθμού 
υποσυστημάτων τουριστικής κατανάλωσης, καθώς και τη διαμόρφωση 
μιας βάσης υπολογισμού για το κάθε υπομοντέλο ή υποσύστημα ξεχω
ριστά. 

Ο εμπειρικός υπολογισμός των διάφορων υποσυστημάτων της του
ριστικής κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στηρίζε
ται στο σχηματισμό της μήτρας [Q]t, την οποία χαρακτηρίζουμε «μή
τρα αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης». Η μήτρα 
[Qlt έχει τις διαστάσεις h x m, όπου h ο αριθμός των ενεργοποιημένων 
καταναλωτικών υποσυστημάτων της τουριστικής ζήτησης στη συγκε
κριμένη χρονική περίοδο — τα οποία υποσυστήματα εντοπίζονται με 
βάση τη μορφή του καταλύματος όπου πραγματοποιήθηκε ένας ορισμέ
νος αριθμός διανυκτερεύσεων —, και m ο αριθμός των ειδών αγαθών 
και υπηρεσιών που καταναλώθηκαν από όλα τα υποπρότυπα της τουρι
στικής κατανάλωσης στην ίδια χρονική περίοδο. 

Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι το μέγεθος της μήτρας [Q]t (δηλαδή η 
διάσταση h x m) εξαρτάται τόσο από το βαθμό διαφοροποίησης των 
ενεργοποιημένων υποπροτύπων της τουριστικής κατανάλωσης (κάθετος 
διαχωρισμός), όσο και από τα εντοπιζόμενα είδη τελικών προϊόντων 
που μπαίνουν μέσα σε όλα τα υποπρότυπα της τουριστικής κατανάλω
σης (οριζόντιος διαχωρισμός). 

Είναι φανερό, ότι η διάσταση h x m εκφράζει αριθμητικά την ποιο
τική διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, δηλαδή τη σχέση υπομοντέλα x καταναλωτικά είδη. Η 
ποιοτική αυτή διάσταση της τουριστικής κατανάλωσης υπόκειται σε με
ταβολές στη διάρκεια του χρόνου, μεταβολές που οι αιτίες τους δια
μορφώνονται, στο μεγαλύτερο βαθμό, έξω από το εθνικοοικονομικό σύ
στημα της χώρας υποδοχής αυτής της κατανάλωσης. Αυτό συνεπάγε-
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ται, βέβαια, ότι ο κάθετος και ο οριζόντιος διαχωρισμός του πίνακα 
υπολογισμού της μήτρας [Q]t δεν αποτελούν σταθερές διαστάσεις για 
κάθε χρονική περίοδο, διότι εξαρτώνται, τόσο από τις μεταβολές των 
ενεργοποιημένων τουριστικών καταναλωτικών υποσυστημάτων όσο και 
από τα καταναλωθέντα είδη τελικών προϊόντων, στα πλαίσια της εκά
στοτε πραγματοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης. Είναι, λοιπόν, 
φανερό ότι και οι διαστάσεις του πίνακα υπολογισμού της μήτρας [Q] t 

θα διαμορφώνονται πάντα από προγενέστερα εμπειρικά καθορισμένα με
γέθη. Δηλαδή ισχύει (h xm) t, όπου t = 1960 . . . 1970 . . . 1980. 

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, είναι δυνατό, με βάση όσα έχουν εντοπι
στεί προηγούμενα για τον καθορισμό του τουρισμού αλλοδαπών ως 
μιας ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης στην εθνική 
οικονομία, να διαμορφώσουμε τεχνικά έναν πρώτο πίνακα υπολογισμού 
της μήτρας ÎQ]t. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη σχέση [κατα
ναλωτικά υποπρότυπα χ καταναλωτικά είδη προϊόντων], παρά το ό,τι έ
χουν εξαχθεί από την εμπειρική διερεύνηση1 μιας συγκεκριμένης περιό
δου, αποτελούν στον πίνακα της σελίδας 60 απλώς και μόνο έναν ακρι
βή γνώμονα για παραπέρα επεξεργασία και εφαρμογή σε κάθε επιλεγμέ
νη χρονική περίοδο. 

Ο πίνακας μπορεί, για λόγους συγκριτικής διερεύνησης και ανάλυ
σης της ποιοτικής συνθετότητας που παρουσιάζει η διάρθρωση της 
τουριστικής κατανάλωσης, να εκφραστεί με τη μορφή μήτρας. Τη μή
τρα αυτή τη χαρακτηρίζουμε «μήτρα αγοραίας διάρθρωσης της τουρι
στικής κατανάλωσης» ή μήτρα [Q] {. 

[Q1, 

Q„ 
Q21 

hl 

Q12 

Q22 

'h2 

Qlm 
Q 2 m 

'hm 

1. Η πρώτη εμπειρική εφαρμογή αυτής της μεθόδου (βλ. Zacharatos 1984) για το έτος 1970 έ
δωσε μια μήτρα [Q| t με διαστάσεις i = 19 και j = 56. Αυτό δεν αποκλείει ότι για τον εντοπι
σμό της τουριστικής κατανάλωσης στην Ελλάδα σήμερα οι διαστάσεις αυτές μπορεί να έχουν 
μεταβληθεί. 
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Οι διαστάσεις h χ m της μήτρας [Q]t δείχνουν την ποιοτική διαφο
ροποίηση στη διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης μεταξύ των 
ενεργοποιημένων υπομοντέλων κατανάλωσης, τα οποία καθορίζονται 
από τον τύπο και την τιμή του καταλύματος (όπου i ο αριθμός των δια
φορετικών τύπων καταλύματος) και από τα αγαθά και υπηρεσίες στο 
σύνολο j των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώθηκαν και διαμόρ
φωσαν το καταναλωτικό πρότυπο όλων των τουριστών σε μια συγκε
κριμένη χρονική περίοδο t. 

Τα στοιχεία Q- (όπου i = 1,2,.. .,h και j = 1,2,... .,m) της μήτρας 
IQIt καθορίζονται και υπολογίζονται εμπειρικά με τη βοήθεια διάφορων 
μεθόδων και τεχνικών μέτρησης, ανάλογα με την ποιότητα και την 
ιδιομορφία του ζητούμενου και του υπάρχοντος πληροφοριακού υλι
κού. Ανεξάρτητα, όμως, από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους υπολογι
σμού, αποτελεί βασική αρχή ποσοτικού καθορισμού των στοιχείων που 
απαρτίζουν τις οριζόντιες σειρές της μήτρας [Q] t, ή αλλιώς των τουρι
στικών καταναλωτικών υπομοντέλων, η σχετική αναλογία της τιμής 
στη μονάδα προϊόντος για τις άμεσα αλληλεξαρτημένες καταναλωτικές 
κατηγορίες και υποκατηγορίες της τουριστικής κατανάλωσης. Βέβαια, 
οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται εφόσον παίρνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε ξεχωριστό κατα
ναλωτικό υποσύστημα της τουριστικής κατανάλωσης. 

Η μήτρα [Qlt κατέχει μια σειρά από ιδιότητες οι οποίες έχουν μεγά
λη σημασία για τη μεθοδολογία διερεύνησης και ανάλυσης της διάρ
θρωσης της τουριστικής κατανάλωσης, και, επομένως, για την πληρο
φόρηση της οικονομικής πολιτικής όσο αφορά τις επιπτώσεις του του
ρισμού στην εθνική οικονομία. Η σημασία των πιο κάτω ιδιοτήτων της 
μήτρας [Qlt για την πληροφόρηση της οικονομικής πολιτικής θα πα
ρουσιαστεί διεξοδικά στο τρίτο μέρος αυτής της εργασίας, το οποίο 
πραγματεύεται τη χρησιμότητα της μεθόδου υπολογισμού της τουριστι
κής κατανάλωσης για την έρευνα του τουρισμού. Οι ιδιότητες αυτές 
της μήτρας [Q]t είναι: 

α. Πρώτη ιδιότητα 

Ο ποιοτικός και ποσοτικός καθορισμός της μήτρας [Qlt επιτρέπει 
τον εντοπισμό του αριθμού των ενεργοποιημένων διαφορετικών κατα
ναλωτικών υπομοντέλων, τα οποία διαμορφώνουν το συνολικό πρότυ
πο της τουριστικής κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίο
δο. Τα καταναλωτικά αυτά υποσυστήματα εμφανίζονται στα οριζόντια 
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διανύσματα της μήτρας [Q] t, δείχνοντας συγχρόνως τον αριθμό των 
καταναλωτικών κατηγοριών και υποκατηγοριών κάτω από τις οποίες 
αυτά πραγματοποιήθηκαν. Έτσι, μια εμπειρικά καθορισμένη μήτρα [Q] t 

με διαστάσεις h x m δείχνει ότι η τουριστική κατανάλωση στην εθνική 
οικονομία, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έρευνας, συντίθεται από 
h καταναλωτικά υποσυστήματα και από m είδη αγαθών και υπηρεσιών 
που καταναλώθηκαν και που αντιστοιχούν σε ταξινομημένες καταναλω
τικές υποκατηγορίες. 

Έχοντας, λοιπόν, εμπειρικά καθορίσει τη μήτρα [Q]t (όπου t ένα 
συγκεκριμένο έτος) έχουμε συγχρόνως καθορίσει τα τουριστικά κατανα
λωτικά υποσυστήματα που ενεργοποιήθηκαν στην αντίστοιχη χρονική 
περίοδο Qy, (όπου i = 1,2, . . .,h και j = 1,2,.. .,m, και όπου i ο αριθμός 
των υποσυστημάτων και j ο αριθμός των αγαθών και υπηρεσιών που 
καταναλώθηκαν στο συνολικό τουριστικό καταναλωτικό πρότυπο). 

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, ότι οι μετρήσεις και, επομέ
νως, οι εμπειρικά καθορισμένες διαρθρώσεις του κάθε ξεχωριστού κατα
ναλωτικού υποσυστήματος, έχουν γίνει σε τιμές αγοράς. Αυτό επιτρέ
πει τη διενέργεια συγκριτικών διερευνήσεων για τον υπολογισμό των 
τιμών που σχηματίζονται στα πλαίσια πραγματοποίησης κάθε ξεχωρι
στού τουριστικού καταναλωτικού υποσυστήματος. 

β. Δεύτερη ιδιότητα 

Το οριζόντιο διάνυσμα, τα επιμέρους στοιχεία του οποίου εκφρά
ζονται από τα αθροίσματα των κάθετων διανυσμάτων της μήτρας [Q] t, 
παρουσιάζει την ποιοτική και ποσοτική διάρθρωση κατά είδη κατανα
λωτικών αγαθών και υπηρεσιών της συνολικής ενεργοποιημένης τουρι
στικής κατανάλωσης σε τιμές αγοράς. 

Δηλαδή, το οριζόντιο διάνυσμα 

h 

ν Qjj (όπου j = 1,2,.. .,m) 
i = l 

ή αλλιώς 

V Q i , , V Q i 2 V Q i m 

i = l i = l i = l 
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δείχνει ότι η διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης αποτελείται από 
μεγέθη ομοιογενών ομάδων καταναλωτικών υποκατηγοριών ή αγαθών 
και υπηρεσιών, σαν αποτέλεσμα της ενεργοποίησης τουριστικών κατα
ναλωτικών υποσυστημάτων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε τι
μές αγοράς. 

Το διάνυσμα 

h 

ν Qjj (όπου j = 1,2,...,m) 
i = l 

εκφράζει, λοιπόν, την εμπειρικά καθορισμένη αγοραία διάρθρωση της 
τουριστικής κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ό 
πως θα δούμε πιο κάτω, το διάνυσμα αυτό αποτελεί το βασικό ζητούμε
νο στα πλαίσια αυτής της μεθόδου, πάνω στο οποίο μπορούν να στη
ριχτούν ένα πλήθος εφαρμογών για την έρευνα και ανάλυση των επι
πτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία. 

γ. Τρίτη ιδιότητα 

Το κάθετο διάνυσμα, τα επιμέρους στοιχεία του οποίου συνάγονται 
από τα αθροίσματα των οριζόντιων διανυσμάτων της μήτρας [Q] t, δεί
χνει την απόλυτη αξιακή συμμετοχή κάθε ενεργοποιημένου τουριστι
κού καταναλωτικού υποπροτύπου στη διαμόρφωση της συνολικής του
ριστικής κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Δηλαδή, το κάθετο διάνυσμα 

Ν' Qij (όπου i = l ,2, . . . .,h) ή 
j=l 

Χ Qu 

m 

V Q 2 J 

64 



δείχνει τη διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης κατά ιδιαίτερα 
ενεργοποιούμενα τουριστικά καταναλωτικά υποσυστήματα στη χρονική 
περίοδο της έρευνας. 

δ. Τέταρτη ιδιότητα 

Από τα πιο πάνω συνάγεται, ότι το άθροισμα των επιμέρους στοι
χείων, τόσο της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης, 
όσο και της διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης κατά τουριστι
κά καταναλωτικά υποσυστήματα, εκφράζει το σύνολο της δραχμικής 
αξίας της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης στην εθνι
κή οικονομία. 

Έτσι, χαρακτηρίζοντας το σύνολο της εμπειρικά υπολογισμένης 
συνολικής τουριστικής κατανάλωσης ως Q (για λόγους απλοποίησης 
συμβόλων) έχουμε: 

h m m h 

i=l j= l j = l i=l 

Σ' αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονιστεί κάτι το οποίο έχει θε
μελιώδη σημασία για τη διερεύνηση των κάθε μορφής επιπτώσεων που 
έχει ο τουρισμός στην εθνική οικονομία: το εμπειρικά υπολογισμένο 
μέγεθος Q της δραχμικής αξίας της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστι
κής κατανάλωσης είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από το μέγε
θος του «ταξιδιωτικού συναλλάγματος» σαν στοιχείου της Τράπεζας 
της Ελλάδος, και ακόμη μεγαλύτερο από το «αμιγές τουριστικό συνάλ
λαγμα». 

Ισχύει δ η λ α δ ή 1 ταξιδιωτικό αμιγές τουριστικό 
συνάλλαγμα συνάλλαγμα 

Q > σ > σ 

1. Η ανισότητα αυτή έχει δυστυχώς αγνοηθεί από τις μέχρι σήμερα προσπάθειες για την εκτί
μηση της συναλλαγματικής συμβολής του τουρισμού στην εθνική οικονομία, παρά την επίση
μη παραδοχή αυτής της συναλλαγματικής διαφοράς, ώστε τα εξαγόμενα συμπεράσματα να μην 
παρέχουν την απαιτούμενη αξιοπιστία. Τέτοιες προσπάθειες μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλου
θες: Clement 1961, σελ. 33-35, Meinke 1968, σελ. 75-78, Frentrup 1969, σελ. 53-63, Moser 
1972, σελ. 35-38, και Gugg 1979, καθώς και η προσπάθεια για τον υπολογισμό της καθαρής 
συναλλαγματικής θέσης του τουρισμού στην Ελλάδα, του Singh 1984. Όσο αφορά την επίση-
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ε. Πέμπτη ιδιότητα 

Παίρνοντας υπόψη ό,τι έχει εκτεθεί στην παρουσίαση των πιο πάνα 
ιδιοτήτων, μπορούμε να ξαναδείξουμε τη μορφή της μήτρας [Q]t αφοί 
συμπεριλάβουμε τα οριζόντια και κάθετα αθροιστικά διανύσματα της 
αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή τις πιο 
πάνω επιμέρους διαρθρώσεις κατά είδη αγαθών ή κατά καταναλωτικές 
υποκατηγορίες, και κατά ενεργοποιημένα υποσυστήματα της τουριστι
κής κατανάλωσης. Έτσι έχουμε, αμέσως πιο κάτω, τη διευρυμένη μή
τρα της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή αλλιώς, τη μήτρα [Q'l t: 

[Q'lt = 

'hl 

h 

ν Qi 
i=! 

'22 

'h2 

v Q, 

lm 

'2m 

.hm 

v Q i 

XQ2j 

h m 

i = l j = l 

Για λόγους απλοποίησης συμβόλων έχουμε Q0- (με j = 1,2,... ,m) 
και Q i o (με i = 1,2, ,h). 

Με βάση το οριζόντιο διάνυσμα QOJ και το κάθετο διάνυσμα Q i o 

μπορούμε να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες μήτρες κάθετων και οριζό
ντιων συντελεστών της μήτρας [Q'lt ως εξής: 

μη αναγνώριση αυτής της ανισότητας, βλ. Anderla 1971, σελ. 1-4 και 39, Ραφαήλ 1967, σελ. 
20. Παναγόπουλος 18.1.1982 (T.V.), Λαμπρίας 1983 (20.1. «Μεσημβρινή»). Για τη λεπτομερεια
κή πραγμάτευση αυτού του ζητήματος, βλ. τις προτάσεις στο Conference des Nations Unies 
1973, καθώς και τη μεθοδολογία και τις εκτιμήσεις, Zacharatos 1983, σελ. 168-231. 
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1. Τη μήτρα κάθετων συντελεστών [qlt, ή την ποσοστιαία συμμετοχή 
των επιμέρους υποσυστημάτων της τουριστικής κατανάλωσης στα σύ
νολα των καταναλωθέντων αγαθών ή καταναλωτικών υποκατηγοριών. 

[qlt 

Qu 

Qhi 

Ql2 

q 2 2 

Qh2 

q i m 

Qhr 

Για τη μήτρα [q]t ισχύει [Qì t= [qlt x [Q]t, όπου η μήτρα [Qlt έχει 
διαγώνιο το διάνυσμα Q0: και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι μηδέν. 

2. Τη μήτρα οριζόντιων συντελεστών [q'lt, ή την ποσοστιαία συμμετο
χή των επιμέρους καταναλωτικών αγαθών ή καταναλωτικών υποκατη
γοριών στα συνολικά υποσυστήματα της τουριστικής κατανάλωσης. 

[q'lt = 

q . i 

q 2> 

%\ 

q ) 2 

q 2 2 

qh2 

qim 

q2m 

Qhr 

Για τη μήτρα fq']t ισχύει [Ql t = [Q'lt x [q']t, όπου η μήτρα [Q']t έ
χει διαγώνιο το διάνυσμα Q j o και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι μη
δέν. 

Οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των ιδιοτήτων της μήτρας [Q]t για 
την έρευνα και πληροφόρηση της τουριστικής, και γενικότερα της οι
κονομικής πολιτικής, όσο αφορά τις επιπτώσεις τοι τουρισμού στην 
εθνική οικονομία, θα αναπτυχθούν στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της 
εργασίας, σε σχέση και με τις υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει η 
προτεινόμενη μέθοδος υπολογισμού της τουριστικής κατανάλωσης. 
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1.3. Η διαδικασία μετάβασης στη διάρθρωση παραγωγής της τουριστικής κα
τανάλωσης 

Πριν περιγράψουμε τη διαδικασία υπολογισμού της διάρθρωσης πα
ραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης, πρέπει να τονιστούν δύο ση
μεία, που θα βοηθήσουν να γίνουν κατανοητά, τόσο η χρησιμότητα και 
τα όρια της χρησιμότητας που έχει η μήτρα [Qlt για την τουριστική έ
ρευνα, όσο και η αναγκαιότητα του περάσματος στη μήτρα [T]t με τη 
βοήθεια της οποίας καθορίζεται η διάρθρωση της τουριστικής κατανά
λωσης κατά κλάδους παραγωγής της εθνικής οικονομίας. 

Ο διαχωρισμός και η ταξινόμηση των διάφορων ομάδων αγαθών 
και υπηρεσιών στη διαμόρφωση της αγοραίας διάρθρωσης της τουρι
στικής κατανάλωσης, ή της μήτρας [Q]t, γίνεται με καταναλωτικά κρι
τήρια ομοιογένειας. Αυτό συμβαίνει για λόγους ευκολίας εντοπισμού 
και υπολογισμού της τουριστικής κατανάλωσης ως μιας ιδιαίτερα δια-
μορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης, επειδή ακριβώς η διαφοροποίη
ση αυτής της κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα φανερή στα πλαίσια της διά
θεσης. Ο τρόπος αυτός ταξινόμησης καταναλωτικών υποκατηγοριών ή 
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών στη μήτρα [Qlt δεν αποκλείει 
τη σχετική σύμπτωση καταναλωτικών κριτηρίων ομοιογένειας με κρι
τήρια ομοιογένειας στην παραγωγή για ορισμένες ομάδες αγαθών και 
υπηρεσιών (δηλαδή στον οριζόντιο διαχωρισμό της μήτρας fT]t). 

Έτσι βλέπουμε ότι, ενώ στη μήτρα [Q]t έχουμε το ομοιογενές — αν 
το κρίνουμε με καταναλωτικά κριτήρια — είδος υπηρεσίας «Ύπνος» 
σαν κάθετο διάνυσμα Q n (όπου i = 1,2, ,h) η προέλευση των επιμέ
ρους στοιχείων του διανύσματος, με βάση κριτήρια παραγωγής, επιβάλ
λει διαφορετική ταξινόμηση μεταξύ του ύπνου σε ξενοδοχειακά κατα
λύματα (βλ. Q n με i = 1, ,5), σε κρουαζιερόπλοια (βλ. Q n με i = 14) 

και σε ενοικιαζόμενα δοίμάτια (βλ. Q n με i = 10). 
Στην περίπτωση του περισσότερο συγκεκριμένου αγαθού «Καρτ-

ποστάλ», είναι φανερό ότι το καταναλωτικό κριτήριο ομοιογένειας και 
το κριτήριο ομοιογένειας στην παραγωγή συμπίπτουν όσο αφορά την 
ταξινόμηση του σαν ιδιαίτερη καταναλωτική υποκατηγορία ή ιδιαίτερο 
είδος αγαθού στον οριζόντιο διαχωρισμό της μήτρας [Ql t. 

Μια από τις δυσκολότερες περιπτώσεις ταξινόμησης στις υποκατη
γορίες της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης είναι το 
«Φιλοδώρημα», το οποίο αποτελεί σημαντική χρηματική εισροή στην 
εθνική οικονομία. Η δυσκολία ταξινόμησης αυτού του μεγέθους έγκει-
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ται στο ότι ενώ από τη μια μεριά είναι δυνατό να διαχωριστεί σαν 
ιδιαίτερη υποκατηγορία με καταναλωτικά κριτήρια, από την άλλη είναι 
τελείως αδύνατο να ταξινομηθεί άμεσα με κριτήρια παραγωγής στα 
πλαίσια της διαμόρφωσης της διάρθρωσης παραγωγής της τουριστικής 
κατανάλωσης (δηλαδή στη μήτρα fTlt). Αυτό συμβαίνει διότι το φιλο
δώρημα δίνεται έξω από την τιμή του προσφερόμενου προϊόντος1. 

Οι πιο πάνω περιπτώσεις αποτελούν χαρακτηριστικά προβλήματα 
ταξινόμησης των καταναλωτικών υποκατηγοριών με τρόπο που, από τη 
μια μεριά να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση και αντι
στοιχία στους υπολογισμούς των μεγεθών Q- για τα i τουριστικά κατα
ναλωτικά υποσυστήματα με τα μεγέθη των j ειδών καταναλωτικών αγα
θών και υπηρεσιών, και από την άλλη να γίνεται, στη συνέχεια, δυνατή 
η πιο ακριβής ταξινόμηση σε σχέση με τους παραγωγικούς κλάδους 
προέλευσης αυτών των καταναλωτικών προϊόντων. 

Ο εντοπισμός και υπολογισμός της αγοραίας διάρθρωσης της τουρι
στικής κατανάλωσης, ή της μήτρας [Ql t, γίνεται σε τιμές άμεσης 
ανταλλαγής από τον καταναλωτή τουρίστα (δηλαδή σε τιμές τουριστι
κής αγοράς). Αυτό σημαίνει, ότι η διάρθρωση της συνολικής τουριστι
κής κατανάλωσης Q- (με i = 1,2,... .,h και j = 1,2,...,m) περιέχει μια 
σειρά από μεσάζοντες κλάδους παραγωγής και διάφορες οικονομικές 
και παραοικονομικές δραστηριότητες στην κάθε ξεχωριστή υποκατηγο
ρία κατανάλωσης της μήτρας [Ql t. Το γεγονός αυτό επιβάλλει μια επι
πλέον διαδικασία εντοπισμού αυτών των κλάδων παραγωγής και μια 
ακόμη μεγαλύτερη διάσπαση των επιμέρους στοιχείων για μια αποτελε
σματική διασύνδεση τους με τη διάρθρωση παραγωγής της εθνικής οι
κονομίας. 

Από όσα έχουν αναφερθεί, είναι φανερό ότι η μήτρα [Q]t αποτελεί 
μια πλήρη απεικόνιση, ή μια ανατομική παρουσίαση, των συνθηκών 
διάθεσης της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης. Οι 
συνθήκες διάθεσης της τουριστικής κατανάλωσης εκφράζονται τόσο 
από τα στοιχεία αυτά καθεαυτό (ως ποιοτικά και ποσοτικά ex post υπο
λογισμένα μεγέθη) όσο και από τη μεταξύ τους οριζόντια αλληλεξάρτη
ση και σχέση, η οποία βρίσκει την έκφραση της στα διανύσματα ορι
ζόντιων συντελεστών q'· (ως όρων πραγματοποίησης του κάθε τουρι-

1. Για τον τρόπο ταξινόμησης και ένταξης του «Φιλοδωρήματος» στους Πίνακες Εισροών-
Εκροών έχει προταθεί η αναλογική διάσπαση του, σύμφωνα με τη διάρθρωση της Εθνικής 
Ιδιωτικής Κατανάλωσης: Zacharatos 1984, σελ. 47-59. 
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στικού καταναλωτικού υποσυστήματος, με βάση τη γενική αρχή υπο
λογισμών αυτής της μεθόδου). Η μήτρα [Q] t, όμως, δεν παρέχει καμία 
πληροφορία για τις συνθήκες πραγματοποίησης του κάθε στοιχείου Q-
ή, αλλιώς, για τις συνθήκες παραγωγής των ταξινομημένων καταναλω
τικών αγαθών και υπηρεσιών που αυτά τα στοιχεία περιέχουν. Χωρίς, 
όμως, τέτοιου είδους πληροφορίες είναι αδύνατη η διερεύνηση των επι
πτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, πράγμα που συνεπάγε
ται την αναγκαία διασύνδεση των στοιχείων Q·· με τους παραγωγικούς 
κλάδους προέλευσης τους ή, αλλιώς, την αναγκαία μετάβαση από την 
αγοραία διάρθρωση στη διάρθρωση παραγωγής της τουριστικής κατα
νάλωσης. 

Η διάρθρωση παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης εκφράζεται, 
όπως θα δούμε πιο κάτω, με τη διαμόρφωση της μήτρας [T] t, για τον 
υπολογισμό της οποίας η έννοια του κλάδου παραγωγής συγκλίνει με 
εκείνη των Πινάκων Εισροών-Εκροών μιας εθνικής οικονομίας 

Πρέπει, επιπλέον, να διευκρινιστεί ότι ο διαχωρισμός μεταξύ διάθε
σης και παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης στα πλαίσια αυτής 
της μεθόδου, έχει καθαρά συμβατικό χαρακτήρα, για τεχνικοστατιστι-
κούς λόγους εντοπισμού και υπολογισμού των αναγκαίων στοιχείων 
και πληροφοριών. Στην πραγματικότητα, για ορισμένα τμήματα της κα
τανάλωσης, η παραγωγή και η διάθεση συμπίπτουν χρονικά και τοπικά 
(π.χ. εστιατόριο, μεταφορά). 

1.4. Η διαδικασία υπολογισμού της διάρθρωσης παραγωγής της τουριστικής 
κατανάλωσης 

Στο τμήμα αυτό θα περιγραφεί η διαδικασία διασύνδεσης της ήδη 
εμπειρικά υπολογισμένης (με τη βοήθεια της μήτρας [Q] t) αγοραίας 
διάρθρωσης της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης, με τους κλάδους 
και τομείς παραγωγής της εθνικής οικονομίας, όπως αυτοί ταξινομού
νται στο σύστημα των Πινάκων Εισροών-Εκροών. Πρέπει, λοιπόν, στη 
φάση αυτή να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια ταξινόμησης των ε
ντοπισμένων ήδη μεγεθών της αγοραίας διάρθρωσης του συνολικού 
προτύπου της τουριστικής κατανάλωσης 

h 

Χ Qij (με j - 1, 2,...,m) ή Q o j, 
i=] 
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σε σχέση με την παραγωγική τους προέλευση, δηλαδή σε σχέση με την 
ομοιογένεια του προϊόντος στην παραγωγή. 

Η διαδικασία υπολογισμού της διάρθρωσης παραγωγής της ετήσια 
ενεργοποιούμενης τουριστικής κατανάλωσης επιτυγχάνεται με τη δια
μόρφωση της μήτρας [Tl t, η οποία αποτελεί μεθοδολογικά τη δεύτερη 
φάση της προτεινόμενης μεθόδου. Η. μήτρα αυτή είναι η μαθηματική 
έκφραση του πίνακα που ακολουθεί, και που οι κανόνες κατασκευής 
και λειτουργίας του επιτρέπουν τη μετάβαση από την αγοραία διάρθρω
ση στη διάρθρωση παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης. Οι κανό
νες αυτοί καθορίζουν, τόσο τα κριτήρια κατάταξης των κατηγοριών της 
διάρθρωσης του πίνακα αυτού, όσο και τους ιδιαίτερους τρόπους μέ
τρησης των μεγεθών του. 

Πίνακας της Διάρθρωσης Παραγωγής της Τουριστικής Κατανάλωσης 
(Σχηματική παράσταση) 

Είδη καταναλωτικών 
υποκατηγοριών 
ή καταναλωτικών 
αγαθών 
και υπηρεσιών 
i — 1,2 m 

Κάθετα 
αθροίσματα 

Κλάδοι παραγωγής σύμφωνα με τους 
Πίνακες Εισροών-Εκροών της εθνικής 

οικονομίας j = l , 2,...,n 

Η διάσπαση των στοιχείων Q0J 

στα στοιχεία Ty 

Η διάρθρωση παραγωγής της ετήσια 
ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης 

Η κάθετη κατάταξη των κατηγοριών του πίνακα είναι ταυτόσημη με 
την οριζόντια κατάταξη των κατηγοριών της μήτρας [Ql t , και έτσι δεν 
χρειάζεται άλλη επεξήγηση. Η οριζόντια κατανομή των κατηγοριών 
του πίνακα της διάρθρωσης παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης 
συμφωνεί ποιοτικά και αριθμητικά με τους ταξινομημένους κλάδους και 
τομείς παραγωγής των Πινάκων Εισροών-Εκροών της οικονομίας. 
Έτσι, η σχέση (i, j) εκφράζει την αντιστοιχία των αγαθών και υπηρε
σιών που καταναλώθηκαν άμεσα από τους τουρίστες σε σχέση με τους 
κλάδους παραγωγής από τους οποίους προέρχονται αυτά τα αγαθά και 
οι υπηρεσίες. 
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Οι λόγοι που επιβάλλουν την ταξινόμηση των κλάδων παραγωγής 
για τη διαμόρφωση της μήτρας [Τ]{ σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμη
σης των Πινάκων Εισροών-Εκροών, είναι οι ακόλουθοι. Πρώτο, η βα
σική επιδίωξη αυτής της μεθόδου είναι να διαμορφώσει το αναγκαίο 
υπόβαθρο για την αποτελεσματική διερεύνηση των επιπτώσεων του 
τουρισμού στην εθνική οικονομία. Αυτό απαιτεί μια δομική ανάλυση 
των όρων πραγματοποίησης (παραγωγής και διάθεσης) της ετήσια ενερ
γοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης, πράγμα που, κατά τη γνώμη 
μας, μπορεί να επιτελεστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη βοή
θεια της ανάλυσης Εισροών-Εκροών. Δεύτερο, η ταξινόμηση σε τομείς 
παραγωγής σύμφωνα με το σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών επιτε
λείται πλήρως στα πλαίσια της διαμόρφωσης της μήτρας [Q] t, πράγμα 
όμως που βοηθά μόνο στη διερεύνηση των συνθηκών διάθεσης της 
τουριστικής κατανάλωσης και αφήνει έτσι ατελές το υπόβαθρο για μια 
ολική ανάλυση των διάφορων επιπτώσεων του τουρισμού στη διάρθρω
ση της εθνικής οικονομίας. 

Ο ποιοτικός καθορισμός και ο ποσοτικός υπολογισμός των στοι
χείων του πίνακα της διάρθρωσης παραγωγής της τουριστικής κατανά
λωσης επιτυγχάνεται στη διαδικασία μεταφοράς των επιμέρους μεγεθών 
της αγοραίας διάρθρωσης της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης, ό
πως αυτή έχει εξαχθεί από τη μήτρα [Q]t με τον ακόλουθο τρόπο: 

Το οριζόντιο διάνυσμα, το οποίο σχηματίζεται από τα αθροίσματα 
των στηλών της μήτρας [Q]t και το οποίο αποτελεί την αγοραία διάρ
θρωση της τουριστικής κατανάλωσης, μεταφέρεται σαν κάθετο διάνυ
σμα στα αριστερά του παραπάνω πίνακα διαμόρφωσης της μήτρας [Τ] {. 
Έτσι, υπάρχει τέλεια αντιστοιχία του αριθμού των στοιχείων του κάθε
του τώρα διανύσματος της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατα
νάλωσης και του αριθμού των στηλών της υπό διαμόρφωση μήτρας 
ÎT] t. Τελικό βήμα αυτής της φάσης είναι η ανεύρεση και ένταξη κάθε 
επιμέρους στοιχείου του κάθετου διανύσματος της αγοραίας διάρθρω
σης της τουριστικής κατανάλωσης στους ταξινομημένους κλάδους πα
ραγωγής των αντίστοιχων σειρών της μήτρας [T] t, όπως ακριβώς δεί
χνει η πιο κάτω παράσταση αυτής της διαδικασίας: 

72 



Σχηματιιαί Παράσταση Μεταφοράς της Αγοραίας Διάρθρωσης της Τουριστικής 
Κατανάλωσης στον Πίνακα Διάρθρωσης Παραγωγής της Τουριστικής Κατα

νάλωσης 

Μεταφέρουμε το οριζόντιο διάνυσμα 

[ h h 

1 Q u * ! Qi2, 
i=l i=l 

ή 
ÏQo l . Qo2. · · 

σαν κάθετο διάνυσμα στα αριστερά του κενού από μεγέθη Πίνακα Τ της διάρ
θρωσης παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης Τ και μεταβιβάζουμε τα 
επιμέρους στοιχεία του στις θέσεις των αντίστοιχων στηλών αυτού του πίνα
κα: 

Διάνυσμα Q O J ως " Q i o Πίνακας Τ 

"Qlo > U " ' (0,2 • > (Oln 
" Q 2 o , (;)2Ι > ( ; ) 2 2 , , (;)2 η 

Qmo * Wmi. ( ; ) m 2 • • (Omn 

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η διαδικασία περά
σματος από το διάνυσμα Q o l , Q o 2 , ..., Q o m στον πιο πάνω πίνακα 
δεν συνίσταται στην απλή μεταφορά και ένταξη των επιμέρους στοι
χείων του διανύσματος σε ορισμένες από τις κενές θέσεις (;) των αντί
στοιχων σειρών αυτού του πίνακα. Η μεταβίβαση των στοιχείων του 
διανύσματος "Qio συνίσταται, για τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία, 
και σε μια ταυτόχρονη διάσπαση τους σε επιμέρους αξιακά υπομεγέθη, 
τα οποία πρέπει να ταξινομηθούν και να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες 
θέσεις των κλάδων παραγωγής από τους οποίους προέρχονται. 

Η διάσπαση των αρχικών μεγεθών του διανύσματος της αγοραίας 
διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης Q . ή " Q i o γίνεται με τη 
βοήθεια ορισμένων συντελεστών, οι οποίοι εκφράζουν τα ποσοστά από 
το αρχικό μέγεθος — π.χ. Q l o — που πρέπει να μεταβιβαστούν στις 
αντίστοιχες θέσεις της σειράς (;),; (με j = 1, 2,...,n). 
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Οι συντελεστές αυτοί διάσπασης και μεταφοράς των επιμέρους με

γεθών του διανύσματος Q - από τη μήτρα [Q] t στον πίνακα της διάρ

θρωσης παραγωγής, προκειμένου να διαμορφωθεί η αντίστοιχη μήτρα 

[Tl t , είναι αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας κατά το πρότυπο της διαδι

κασίας σχηματισμού των Πινάκων των Εθνικών Λογαριασμών και των 

Πινάκων Εισροών-Εκροών, και αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες 

πραγματοποίησης της τουριστικής κατανάλωσης. Η διαδικασία, λοιπόν, 

αυτή προϋποθέτει μια μήτρα συντελεστών (διαστάσεις m x η) την 

οποία χαρακτηρίζουμε «μήτρα μεταφοράς», ή μήτρα [A] t : 

δηλαδή, [Δ], 

^ 1 1 

Δ 2 1 

Δ, 

Δ ml 

k22 

Lm2 

Δ In 

'2n 

Δ. 

Η «μήτρα μεταφοράς» ή μήτρα [A]t έχει, σύμφωνα με όσα αναφέρ
θηκαν πιο πάνω, τις ακόλουθες ιδιότητες: 

1. Κάθε στοιχείο (συντελεστής) Δ·· δείχνει το ποσοστό που πρέπει να 

αποσπαστεί από το αρχικό μέγεθος της αγοραίας διάρθρωσης της 

τουριστικής κατανάλωσης " Q i o (με i = 1, 2,...,m) και να τοποθετηθεί 

στη θέση j = 1, 2,...,n , η οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο 

κλάδο παραγωγής της εθνικής οικονομίας. 

2. Για κάθε στοιχείο (συντελεστή) της μήτρας [Δ1( ισχύει 

3. Για κάθε διανυσματική σειρά ισχύει 

1 (με i = 1, 2, . . . ,m) 

Έχοντας, λοιπόν, καθορίσει, τόσο την αγοραία διάρθρωση της συ

νολικής τουριστικής κατανάλωσης — δηλαδή το κάθετο διάνυσμα " Q i o 

από το Q - — όσο και τη «μήτρα μεταφοράς», ή μήτρα [ Δ ] { , επιτυγχά

νεται η διαμόρφωση της μήτρας [Tl t , αφού πραγματοποιήσουμε τους 

πιο κάτω διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς: 
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" Q l o X A l j = f " Q l o X A l l ' " Q l o X A 1 2 ' 

"Q20 X Δ 2 ί = t " Q 2 o

 X Δ 2 Ρ " Q 2 o X Δ 22 . 

Q mo X ^ m j = [ " Q m o x A m l , "Q mo X ^ m 2 ' 

• " Q l o x A l n 

> " Q 2 o x A 2 n 

"Q mo mn 

Όταν λήξει η φάση των διαδοχικών πολλαπλασιασμών, έχουμε πια 
τη μήτρα [T] t , διαστάσεων m x n σε απόλυτα μεγέθη. Η μήτρα αυτή 
αντικατοπτρίζει την αντιστοιχία της διάρθρωσης της τουριστικής κατα
νάλωσης σε σχέση με τους κλάδους παραγωγής της εθνικής οικονο
μίας, κάτω από το εννοιολογικό περιεχόμενο του κλάδου παραγωγής, 
σύμφωνα με τα συστήματα των Πινάκων Εισροών-Εκροών. Άρα έχου
με: 

ml 

22 

Τ m2 

In 

2n = [ T ] t 

Με βάση τη διάταξη των κατηγοριών της, γίνεται πλέον φανερό ότι 
η μήτρα [Tl t έχει την ακόλουθη βασική ιδιότητα, η οποία εκπληρώνει 
τον κύριο σκοπό της μεθόδου για τον υπολογισμό της τουριστικής κα
τανάλωσης που προτείνεται στα πλαίσια αυτής της εργασίας: 

Το οριζόντιο διάνυσμα, του οποίου τα επιμέρους στοιχεία σχηματί
ζονται από τα αθροίσματα των στηλών της μήτρας [T] t , αποτελεί τη 
διάρθρωση παραγωγής της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατα
νάλωσης, δηλαδή την κλαδική προέλευση όλων των αγαθών και υπηρε
σιών που καταναλώθηκαν από όλους τους τουρίστες, ανεξάρτητα από 
το καταναλωτικό υποπρότυπο που αυτοί διαμορφώνουν κατά τη διάρ
κεια παραμονής τους στη χώρα υποδοχής. 

Έχουμε δηλαδή το διάνυσμα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΓΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 - 103 80 ΑΘΗΝΑ 
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Επιπλέον, το συνολικό άθροισμα των στοιχείων αυτού του διανύ
σματος, δηλαδή 

n m 

ν ν τ ϋ , ή Τ, 
j = l i = l 

εκφράζει το σύνολο της ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης, ή 
αλλιώς το σύνολο όλων των ενεργοποιημένων τουριστικών καταναλω
τικών υποπροτύπων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έρευνας. 

Από τα πιο πάνω, και σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 
για τον καθορισμό του τουρισμού αλλοδαπών ως μιας ιδιαίτερα διαμορ-
φωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης στην εθνική οικονομία, βγαίνουν οι 
πιο κάτω ταυτότητες: 

n m 

ν ν Tjj = Τ = CT 
j = l i = l 

και 

To j = CTi (με i ^ j ) 

Ο εμπειρικός καθορισμός, τόσο του συνολικού μεγέθους της ετήσια 
ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης Τ, ή CT, όσο και της διάρ
θρωσης στην παραγωγή αυτής της ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτι
κής κατανάλωσης CTj (με i = 1, 2,...,n) έχει θεμελιώδη σημασία για τη 
διερεύνηση μιας σειράς προβλημάτων της οικονομικής και της αναπτυ
ξιακής πολιτικής. Είναι φανερό ότι, με τη βοήθεια του διανύσματος 
CTj, δηλαδή της παραγωγικής προέλευσης της τουριστικής κατανάλω
σης, αίρεται η αντίφαση ανάμεσα στη χρηματική μορφή και τις συγκε
κριμένες μορφές παραγωγής τις οποίες έχει δραστηριοποιήσει ο τουρι
σμός σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με αυτόν πλέον τον τρόπο 
δίνεται η δυνατότητα ποιοτικού και ποσοτικού εντοπισμού τής — εξαι
τίας του τουρισμού — αύξησης στην προσφορά των διάφορων πραγμα
τικών μορφών παραγωγής μέσα στην εθνική οικονομία. Αυτό όμως συ-
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νεπάγεται ταυτόχρονα τη δυνατότητα διερεύνησης των διάφορων επι
πτώσεων από μια ενδεχόμενη αύξηση στην παραγωγή των αντίστοιχων 
κλάδων και τομέων της οικονομίας. 

Ο ποιοτικός και ποσοτικός καθορισμός της διάρθρωσης της ετήσια 
ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη χρονι
κή περίοδο αποτελεί και προσφέρει το αναγκαίο υπόβαθρο για την ορ
γανική διασύνδεση του τουρισμού αλλοδαπών με την οικονομική διάρ
θρωση της χώρας υποδοχής και, επομένως, την απαραίτητη αφετηρία 
για την έρευνα και ανάλυση όλων των μορφών επιδράσεων που αυτός 
ασκεί στην εθνική οικονομία και την κοινωνία. 

Η χρησιμότητα όμως της μεθόδου που προτείνεται σ' αυτή την ερ
γασία, όπως θα εκτεθεί στο επόμενο κεφάλαιο, δεν περιορίζεται στη 
χρησιμότητα του τελικού και μόνο αποτελέσματος — δηλαδή του δια
νύσματος fCTj]t — αλλά και στη χρησιμοποίηση, για διάφορους σκο
πούς της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ξεχωριστά και όλων 
μαζί των επιμέρους φάσεων και αποτελεσμάτων της εμπειρικής εφαρμο
γής της. 

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των δυνατοτήτων χρησιμοποίη
σης της μεθόδου για τον υπολογισμό της διάρθρωσης της τουριστικής 
κατανάλωσης, θεωρούμε απαραίτητη, για λόγους πληρότητας, μια σχη
ματική ανακεφαλαίωση της τεχνικής διαδικασίας στη διεκπεραίωση της. 

1.5. Συνοπτική σχηματική ανακεφαλαίωση της μεθόδου για τον εμπειρικό 
υπολογισμό της τουριστικής κατανάλωσης 

Αν τώρα συνοψιστούν όλες οι φάσεις της προτεινόμενης διαδικα
σίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό καθορισμό του τουρισμού ως μιας 
ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης στην εθνική οικο
νομία, διαμορφώνεται το Σχήμα 1 της σελίδας 80. Στην παρά
σταση αυτή δείχνονται αναλυτικά οι διάφορες φάσεις της καθαρά τεχνι
κής διαδικασίας που ακολουθείται στα πλαίσια του εμπειρικού υπολογι
σμού της τουριστικής κατανάλωσης. Η διαφοροποίηση των φάσεων με
ταξύ τους δεν είναι τόσο τεχνικής υφής όσο θεωρητικής αντίληψης του 
χώρου εντοπισμού και υπολογισμού των αναγκαίων για την κάθε φάση 
στοιχείων και πληροφοριών. Έτσι έχουμε, π.χ., το χώρο αγοράς (άμε
σης ανταλλαγής) για τη διαμόρφωση της μήτρας [Q] t, ενώ είναι απα
ραίτητη η γνώση του χώρου της κλαδικής διάρθρωσης της παραγωγής 
για τους υπολογισμούς της μήτρας [Τ]. 
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Οι διακρινόμενες φάσεις είναι οι ακόλουθες: 

Πρώτη φάση 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει το θεωρητικό επαναπροσδιορισμό του 
τουρισμού αλλοδαπών ως μιας ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής 
κατανάλωσης στην εθνική οικονομία, 

δηλαδή: Τουρισμός Αλλοδαπών ή CT ή [CTj]t = 

όπου i = l, 2,..„η οι κλάδοι παραγωγής της οικονομίας, σύμφωνα με τα 
κριτήρια προσδιορισμού και ταξινόμησης του θεωρητικού και πρα
κτικού πλαισίου των Πινάκων Εισροών-Εκροών. Το θεωρητικά 
προσδιοριζόμενο διάνυσμα [CTj]t εκφράζει τη διάρθρωση της τουριστι
κής κατανάλωσης σε σχέση με τους κλάδους παραγωγής της εθνικής 
οικονομίας, ή αλλιώς, τη διάρθρωση παραγωγής της τουριστικής κατα
νάλωσης. Το διάνυσμα αυτό αποτελεί συγχρόνως το εμπειρικά ζητού
μενο στα πλαίσια της διαδικασίας όλων των επόμενων φάσεων. 

Δεύτερη φάση 

Αφού διατυπωθούν ορισμένες βασικές, γενικά παραδεκτές νομοτε
λειακές αρχές πραγματοποίησης της τουριστικής κατανάλωσης, στη συ
νέχεια αποδεικνύεται ότι η διάρθρωση της συνολικής τουριστικής κατα
νάλωσης είναι αποτέλεσμα των επιμέρους καταναλωτικών υποσυστημά
των, που καθορίζονται και διαφοροποιούνται με βάση τον τύπο και την 
τιμή της διανυκτέρευσης. 

Η διάρθρωση των ιδιαίτερων υποσυστημάτων, καθώς και η διάρ
θρωση της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης, εντοπίζεται και υπο
λογίζεται στο επίπεδο της πραγματοποίησης της με τη διαμόρφωση της 
μήτρας [Ql t, ή αλλιώς, της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κα
τανάλωσης. 

Τρίτη φάση 

Στη φάση αυτή καθορίζονται οι συντελεστές Δ- της μήτρας [Alt, η 
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οποία αποτελεί την απαραίτητη τεχνική προϋπόθεση για το μετασχημα
τισμό της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης (μήτρα 
IQIt) στη διάρθρωση παραγωγής (επόμενη φάση μήτρα [T| t). 

Τα στοιχεία, λοιπόν, Δ-, με τη βοήθεια ανάλογων πολλαπλα
σιασμών, διασπούν τα μεγέθη-στοιχεία "Q i o ή Q . (υπολογισμένα σε τι
μές αγοράς) στα επιμέρους μεγέθη των αντίστοιχων κλάδων παραγωγής 
που αυτά περιέχουν. 

Τέταρτη φάση 

Με τη βοήθεια της μήτρας των συντελεστών διάσπασης [A]t πολλα
πλασιάζεται κάθε οριζόντιο διάνυσμα συντελεστών αυτής της μήτρας 
με το αντίστοιχο μέγεθος-στοιχείο του διανύσματος της συνολικής αγο
ραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης " Q l o , Q20> ···> Qmo · 
Αποτέλεσμα των διαδοχικών αυτών πράξεων είναι η διάσπαση των αρ
χικών μεγεθών "Q[o και η μεταφορά τους στους αντίστοιχους κλάδους 
παραγωγής j της μήτρας [Τ] {, ή της μήτρας διάρθρωσης παραγωγής 
της τουριστικής κατανάλωσης. 

Τέλος, τα αθροίσματα των στηλών της μήτρας [Tlt δίνουν το ορι
ζόντιο διάνυσμα της διάρθρωσης στην παραγωγή της τουριστικής κα
τανάλωσης. 

Το διάνυσμα αυτό είναι στην ουσία το αρχικά θεωρητικά προσδιο
ρισμένο και εμπειρικά ζητούμενο διάνυσμα [CT^. 

m 

Ισχύει δηλαδή: V T y ^ l C T ^ 
i = l 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1. Η χρησιμότητα της μεθόδου για την οικονομική και τουριστική 
πολιτική 

Η σημασία μιας μεθόδου για τον υπολογισμό ενός οικονομικού με
γέθους καθορίζεται από την πιο πέρα ώθηση που μπορεί να δώσει η μέ
θοδος αυτή στην οικονομική έρευνα, τόσο γενικά όσο και ιδιαίτερα ως 
προς το υπολογιζόμενο μέγεθος. Το αν μια μέθοδος μέτρησης προωθεί 
σε ανώτερο επίπεδο την έρευνα και, επομένως, αυξάνει το βαθμό πλη
ροφόρησης για την εξέλιξη ενός οικονομικού μεγέθους αλλά και για τις 
επιδράσεις που επενεργούν στην εθνική οικονομία, εξαρτάται από τις 
πιο κάτω δυνατότητες που παρέχει ή όχι η μέθοδος αυτή: 

— Από τη χρησιμότητα για την οικονομική έρευνα των ενδεχόμε
νων διαφορών ανάμεσα στην προηγούμενη και τη νέα μέθοδο 
μέτρησης, σχετικά με το ύψος και την ποιότητα του υπολογιζό
μενου μεγέθους. 

— Από τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του υπολογιζόμενου μεγέ
θους αυτού καθεαυτού για συγκριτικές αναλύσεις, σε σχέση με 
άλλα μεγέθη της οικονομίας. 

— Από τη χρησιμότητα του ίδιου του μεθοδολογικού πλαισίου, το 
οποίο καθορίζεται τόσο από τη θεωρητική αντιμετώπιση της οι
κονομικής κατηγορίας όσο και από την πρακτική διαδικασία 
υπολογισμού της για την προώθηση γενικά της οικονομικής έ
ρευνας, δηλαδή από το αν η μέθοδος μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση του συνολικού οικονομικοστατιστικού συστήματος μέ
τρησης. 

Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος επαναπροσδιορισμός του τουρισμού 
αλλοδαπών ως ιδιαίτερης αναλυτικής κατηγορίας στη διάρθρωση της 
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εθνικής οικονομίας, και συγκεκριμένα ως μιας ιδιαίτερα διαμορφωνόμε-
νης ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς και η μέθοδος υπολογισμού της, έ
χουν μεγάλη σημασία τόσο για την οικονομική έρευνα γενικά όσο και 
ειδικότερα για την έρευνα στον τουρισμό. 

Στη συνέχεια θα παρατεθούν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης που 
προσφέρει η προτεινόμενη μέθοδος σε ορισμένους τομείς οικονομικής 
έρευνας για τις επιδράσεις πάνω στην εθνική οικονομία οι οποίες προ
κύπτουν από την παραγωγή και τη διάθεση της ετήσια ενεργοποιημέ
νης τουριστικής κατανάλωσης. Η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρησι
μοποίησης αυτής της μεθόδου θα γίνει διαδοχικά σε αντιστοιχία με την 
κάθε ιδιαίτερη φάση και το κάθε ιδιαίτερο αποτέλεσμα της διαδικασίας 
για τον ποιοτικό και ποσοτικό καθορισμό της διάρθρωσης της τουριστι
κής κατανάλωσης. Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι σχετικά συνο
πτική. Η λεπτομερής έκθεση για κάθε ιδιαίτερη δυνατότητα χρησιμο
ποίησης αυτής της μεθόδου στην οικονομική έρευνα θα έβγαινε από τα 
όρια αυτής της εργασίας. 

1.1. Η χρησιμότητα της μήτρας [Q]t ή του υπολογισμού της αγοραίας διάρ
θρωσης της τουριστικής κατανάλωσης 

Από τα προηγούμενα διαπιστώθηκε, ότι με τον υπολογισμό της μή
τρας [Q]t επιτυγχάνεται η διάγνωση του προτύπου της αγοραίας διάρ
θρωσης της τουριστικής κατανάλωσης και ότι η διάρθρωση αυτή είναι 
αποτέλεσμα των επιμέρους ετήσια ενεργοποιημένων τουριστικών κατα
ναλωτικών υποσυστημάτων. Η διάρθρωση αυτή δείχνει βασικά τον ά
μεσο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η τουριστική κατανάλωση 
μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς των καταναλωτικών αγαθών 
και υπηρεσιών ή των καταναλωτικών υποκατηγοριών. 

Η διαδικασία διαμόρφωσης της μήτρας [Q]t επιβάλλει τη χρησιμο
ποίηση όλων των δυνατών στατιστικών μεθόδων εμπειρικού υπολογι
σμού σε εθνικό και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό 
προσφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό μια διαφάνεια, τόσο σε ό,τι αφορά 
τις τουριστικές καταναλωτικές τάσεις και τον τρόπο πραγματοποίησης 
τους, όσο και σε ό,τι αφορά την ποιοτική και ποσοτική ανταπόκριση 
τΤΙζ εγχώριας προσφοράς για την ικανοποίηση αυτών των τάσεων. Εί
ναι φανερό, λοιπόν, ότι η μήτρα [Q]t έχει μεγάλη σημασία για τη διε
ρεύνηση των συνθηκών διάθεσης της τουριστικής κατανάλωσης και. 
επομένως, για την πληροφόρηση της οικονομικής και της τουριστικής 
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πολιτικής σχετικά με τις εξελίξεις των τουριστικά προκαλούμενων 
πραγματικών μεγεθών — δηλαδή σε αντιστοιχία με συγκεκριμένα αγαθά 
και υπηρεσίες — και της ιδιαίτερης αξιακής τους διάστασης, της συναλ
λαγματικής διάστασης δηλαδή. 

Μερικές από τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της μήτρας [Q]t πα
ραθέτονται στα επόμενα επιμέρους υποκεφάλαια. 

1.1.1. Συγκριτική διαχρονική ανάλυση των επιμέρους υποσυστημάτων 
της τουριστικής κατανάλωσης 

Η συνεχής διερεύνηση της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής 
κατανάλωσης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την ποιοτική και ποσο
τική διάρθρωση της μήτρας [Q]t, επιτρέπει συγχρόνως τη συνεχή παρα
κολούθηση των διαρθρωτικών μεταβολών, τόσο στο διαμορφωνόμενο 
πρότυπο της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης όσο και στα επιμέ
ρους ενεργοποιούμενα καταναλωτικά υποσυστήματα. Δηλαδή στην πα
ρακολούθηση των ακόλουθων διανυσμάτων: 

Συνολικό πρότυπο της τουριστικής κατανάλωσης 

ÏQol- Qo2 Qoml 

Τα επιμέρους υποσυστήματα της τουριστικής κατανάλωσης 

[Qil. Qi2 QinJ 

όπου i = 1, 2, . . . , h. 

Είναι φανερό, ότι ο συνεχής εμπειρικός υπολογισμός των διαρθρώ
σεων των πιο πάνω μεγεθών παρέχει τη δυνατότητα ενός μεγάλου αριθ
μού συγκριτικών διερευνήσεων μεταξύ αυτών των μεγεθών, με βάση 
την υφιστάμενη ποιοτική ομοιογένεια των κριτηρίων ομαδοποίησης για 
την κατασκευή του πίνακα της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής 
κατανάλωσης. 

Οι δυνατές συγκριτικές διερευνήσεις καθορίζονται κάθε φορά σε 
σχέση με το αντικείμενο άμεσου ενδιαφέροντος της οικονομικής έρευ
νας και της οικονομικής ή τουριστικής πολιτικής. 

Πιο κάτω παραθέτονται μερικές από τις δυνατές συγκριτικές διερευ
νήσεις στα πλαίσια των τομέων που ενδιαφέρουν την οικονομική και 
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τουριστική πολιτική, και κυρίως την ποιοτική και ποσοτική παρακο
λούθηση της τουριστικά προκαλούμενης παραγωγής καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Α. Με τη συνεχή διερεύνηση και υπολογισμό των επιμέρους υποσυ
στημάτων της τουριστικής κατανάλωσης γίνεται δυνατή η διάγνω
ση της εμφάνισης νέων μορφών καταναλωτικών προτύπων στους 
αλλοδαπούς τουρίστες, τα οποία βασίζονται σε νέους τύπους κατα
λυμάτων. Έτσι έχουμε, π.χ., στην Ελλάδα τις ακόλουθες χρονολο
γικά ταξινομημένες εμφανίσεις τουριστικών καταναλωτικών υποσυ
στημάτων, που ορίζονται από το χρησιμοποιούμενο τύπο καταλύ
ματος: 

Μέχρι τα μέσα της ΙΟετίας του '60 ... κυριαρχούν οι κλασικοί τύποι 
καταλυμάτων 

Από το τέλος της ΙΟετίας του '60 ... εμφανίζονται τα γιωτ 
Από το τέλος της ΙΟετίας του '60 και τις αρχές της ΙΟετίας του '70 

... εμφανίζονται τα ξενοδοχεία διαμερισμάτων 

Από τα μέσα της ΙΟετίας του '70 ... εμφανίζονται οι οργανωμέ
νοι στολίσκοι, οι βίλλες· 
εμφανίζεται η μαζική τάση 
για αγορές ιδιωτικών κατοι
κιών από αλλοδαπούς. 

Είναι φανερό ότι η πρόγνωση ενός ιδιαίτερου τουριστικού κατανα
λωτικού υποσυστήματος προσφέρει και τη γρήγορη διερεύνηση των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες παράγονται και διαθέτονται τα αγαθά 
και οι υπηρεσίες που περιέχονται στο υποσύστημα αυτό. Το τελευ
ταίο επιτρέπει τη σωστή πληροφόρηση για τις επιπτώσεις του στην 
οικονομία, και, συνακόλουθα, για την άσκηση της οικονομικής και 
τουριστικής πολιτικής. Κάτω από τις προϋποθέσεις πρόγνωσης της 
διαρθρωτικής εξέλιξης της τουριστικής κατανάλωσης, μεταβάλλεται 
και ο χαρακτήρας της εφαρμοζόμενης οικονομικής και τουριστικής 
πολιτικής και γίνεται, επιπλέον, και προληπτικός, αντί μόνο διορθω
τικός. 

Β. Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου κάθε ξεχωριστού καταναλω
τικού υποσυστήματος στο συνολικό πρότυπο της ετήσια ενεργο-
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ποιούμενης τουριστικής κατανάλωσης, εκφράζεται με τα πιο κάτω 
κλάσματα: 

m 

V Q.. i = l , 2 , . . . , h 

V V Q.. i = l , 2 , . . . , h 
i=i j=i j = l , 2 , . . . , m t 

Με αυτό τον τρόπο ο εξαγόμενος συντελεστής για ένα ορισμένο κα
ταναλωτικό υποσύστημα αποτελεί το ειδικό βάρος που έχει το υπο
σύστημα αυτό στο σύνολο της τουριστικής κατανάλωσης. Ο ειδικός 
αυτός δείκτης έχει μεγάλη σημασία, τόσο αυτός καθαυτός, όσο και 
για τη χρησιμοποίηση του σε αναλύσεις κόστους-ωφέλειας των 
ενεργοποιημένων υποσυστημάτων και, κυρίως, σε σχέση με τις δια
φοροποιήσεις της οικονομικής πολιτικής για τον τουρισμό. Αυτό 
σημαίνει, ότι οι δείκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
υπολογισμούς αποδοτικότητας σε σχέση με την πολιτική δημόσιων 
επενδύσεων, την πιστωτική πολιτική, την πολιτική επιδοτήσεων, κα
θώς και την πολιτική απασχόλησης στα διάφορα υποσυστήματα, η 
οποία, αντικειμενικά, υλοποιείται με βάση την πολιτική απέναντι 
στους διάφορους τύπους καταλυμάτων. 

Γ. Την ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου κάθε ξεχωριστού κατανα
λωτικού αγαθού ή καταναλωτικής υποκατηγορίας στο σύνολο της 
τουριστικής κατανάλωσης, εκφράζουν τα πιο κάτω κλάσματα: 

h 

V Q y j = 1,2,. ..,m 
i=l 

V V Q.. i = l , 2 , . . . , h 
i=i j=i j = l ,2 , . . . ,m | t 

Με αυτούς τους δείκτες είναι δυνατό να παρακολουθείται η επίδρα
ση της τουριστικής ζήτησης πάνω στην παραγωγή καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών και, μάλιστα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτι
κά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διάσπαση ορισμένων μεγεθών 
της διάρθρωσης παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης ανάμεσα 
σε εγχώρια αφενός και εισαγόμενα αφετέρου τελικά καταναλωτικά 
προϊόντα. Η διάσπαση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του τρό-
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I 

που προσέγγισης και υπολογισμού των επιμέρους τμημάτων κάθε 
ιδιαίτερου καταναλωτικού προτύπου της τουριστικής κατανάλωσης. 

Δ. Τα στοιχεία q^ (i = 1, 2, ..., h και j = 1, 2, ..., m) της μήτρας [q]t δεί
χνουν το ποσοστό του καταναλωτικού αγαθού ή της καταναλωτικής 
κατηγορίας j που περιέχεται στο υποσύστημα i, σε σχέση με το σύ
νολο αυτού του αγαθού που καταναλώθηκε ή της καταναλωτικής 
υποκατηγορίας από όλα μαζί τα υποσυστήματα της τουριστικής κα
τανάλωσης. 
Έχουμε δηλαδή: 

Qii i = 1, 2, ...,h j = 1, 2, ...,m 
q.. = 1 

V Q.. j = l , 2, ...,m 
i = l 

i = l , 2, ...,h 

ξ = 1, 2,....,m 

H μήτρα [q] t, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζεται με 
ακρίβεια, να παρακολουθείται και να συγκρίνεται διαχρονικά ο βαθ
μός της επίπτωσης των διάφορων υποσυστημάτων της τουριστικής 
κατανάλωσης πάνω στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγαθού ή 
μιας καταναλωτικής υποκατηγορίας. Οι διαχρονικές αυτές συγκρί
σεις μπορεί να διενεργούνται είτε μεταξύ των υποσυστημάτων είτε 
με τη συνολική τουριστική κατανάλωση συγκεκριμένου αγαθού ή 
καταναλωτικής υποκατηγορίας. 

Ε. Η μήτρα [q']t δείχνει την ποσοστιαία διάρθρωση κάθε επιμέρους κα
ταναλωτικού υποσυστήματος κατά αγαθά ή υποκατηγορίες. Έτσι, τα 
στοιχεία q'· (i ^ 1,2, ..., h και j = 1,2, ..., m) αποτελούν τα ειδικά 
βάρη των καταναλωτικών αγαθών ή υποκατηγοριών, σε σχέση με το 
κάθε ξεχωριστό υποσύστημα της τουριστικής κατανάλωσης, και εκ
φράζονται από τα πιο κάτω κλάσματα: 

Qij i = 1, 2, ...,h j = 1, 2, ...,m 
Q ij — 

m 

V Q.. i = l , 2, ...,h 

i = l , 2, ...,h 

j = 1, 2, ...,m 
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Με τα στοιχεία της μήτρας [q'] t μπορεί κανείς να παρακολουθήσει 
την εξέλιξη της ποσοστιαίας διάρθρωσης κάθε ξεχωριστού κατανα
λωτικού υποσυστήματος και να συγκρίνει τις διαρθρωτικές μεταβο
λές, που πραγματοποιούνται μεταξύ των υποσυστημάτων. 

Από τις δυνατότητες παρακολούθησης και σύγκρισης της διαρθρω
τικής εξέλιξης, τόσο της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης, όσο και 
των επιμέρους καταναλωτικών υποσυστημάτων που αυτή περιέχει, γί
νεται φανερό, ότι μπορούν να βγουν σημαντικά συμπεράσματα για την 
οικονομική και τουριστική πολιτική που εφαρμόζεται. Αυτό θα γίνει 
αντιληπτό καλύτερα στη συνέχεια, όπου αναπτύσσονται οι δυνατότητες 
που παρέχει η χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου για πιο αποτελεσμα
τική διερεύνηση και παρακολούθηση των επιδράσεων και επιπτώσεων 
από την παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης στην 
εθνική οικονομία. 

Πριν, όμως, κλείσει το τμήμα αυτό, είναι αναγκαίο να σημειωθεί 
ιδιαίτερα ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται από το αποτέλεσμα 
αυτής της φάσης της μεθόδου για το εθνικολογιστικό σύστημα των 
Εθνικών Λογαριασμών της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το διάνυσμα το 
οποίο διαμορφώνεται από τα αθροίσματα των στηλών της μήτρας [Q] t, 
εκφράζει την αγοραία διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης κατά 
είδη αγαθών και καταναλωτικών υποκατηγοριών. Η διάρθρωση αυτή, 
με μια κατάλληλη ταξινόμηση και συνεκτίμηση της αποσύνδεσης των 
επιμέρους μεγεθών της από τις αντίστοιχες υποκατηγορίες της εγχώ
ριας ιδιωτικής κατανάλωσης στους Εθνικούς Λογαριασμούς, επιτρέπει 
τη διαμόρφωση μιας δεύτερης στήλης, της τουριστικής κατανάλωσης, 
ως ιδιαίτερης και ανάλογα διαρθρωμένης κατηγορίας του αντίστοιχου 
λογαριασμού. Έτσι, τα υπόλοιπα των τμημάτων της εγχώριας ιδιωτι
κής κατανάλωσης εκφράζουν αυτόματα την εθνική ιδιωτική κατανάλω
ση ή την κατανάλωση των ημεδαπών1. 

Η διόρθωση αυτή είναι αναγκαία για τη σωστή πληροφόρηση πάνω 

1. Με τη βοήθεια αυτής της διόρθωσης και, συνακόλουθα, με τον κλαδικό πλέον καθορισμό 
της Εθνικής Ιδιωτικής Κατανάλωσης, είναι δυνατή η προσέγγιση των πραγματικών Κατά Κε
φαλή Δεικτών Κατανάλωσης διάφορων χαρακτηριστικών προϊόντων, όπως κρέατος, βουτύρου, 
ποτών κ.ά. Οι δείκτες αυτοί μέχρι σήμερα περιέχουν μεγέθη τα οποία περιέχουν και τα αντί
στοιχα ποσοστά της τουριστικής κατανάλωσης αυτών των προϊόντων και επομένως δεν εκφρά
ζουν την Εθνική Κατά Κεφαλή Κατανάλωση. Αυτό σημαίνει μια γενική αναθεώρηση όλων των 
Κατά Κεφαλή Δεικτών Κατανάλωσης. 
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στη δομή μιας οικονομίας με το μέγεθος της ελληνικής και με μια διαρ
κώς αυξανόμενη τουριστική κατανάλωση. 

1.1.2. Διαχρονική διερεύνηση των τουριστικών συναλλαγματικών εισπρά
ξεων 

Η μήτρα [Q]t αποτελεί την εμπειρικά καθορισμένη και υπολο
γισμένη διάρθρωση της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλω
σης. Επομένως, εκφράζει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στα επιμέ
ρους μεγέθη του συνόλου των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώθη
καν και ανταλλάχτηκαν με συνάλλαγμα. Από το γεγονός αυτό προκύ
πτει η θεωρητική, τουλάχιστο, ισότητα ανάμεσα στο ετήσια υπολογιζό
μενο από το τραπεζικό σύστημα ταξιδιωτικό συνάλλαγμα κα. στο 
αθροιστικό σύνολο όλων των στοιχείων της μήτρας [Q] t . 

Πρέπει, δηλαδή, να ισχύει θεωρητικά η πιο κάτω ισότητα: 

h m 

Κ = 11 Χ ïQijII. 

Στην πράξη όμως, τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες χώρες-
δέκτες τουριστικών ρευμάτων, δεν ισχύει η ισότητα αυτή, αλλά διαμορ
φώνεται πάντα η ακόλουθη ανισότητα: 

h m 

(<*),< II ν V Q Ν 
i=l j = l 

H διαπίστωση αυτή είναι γενικά παραδεκτή από επίσημες και ανεπί
σημες απόψεις πάνω σ' αυτό το ζήτημα. Η διαφορά ανάμεσα στο σύνο
λο των τουριστικά προκαλούμενων συναλλαγματικών ανταλλαγών και 
στο σύνολο του ταξιδιωτικού συναλλάγματος έχει μεγάλη και καθορι
στική σημασία για τη διερεύνηση των ^ συναλλαγματικών επιπτώσεων 
του τουρισμού αλλοδαπών στην εθνική οικονομία. Σ' αυτό το σημείο 
πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι το γεγονός αυτό έχει τελείως αγνοηθεί, 
τόσο από το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο της C.N.U.1 για τη 
διερεύνηση των συναλλαγματικών επιπτώσεων του τουρισμού, όσο και 

1. Βλ. Conference des Nations Unies ! 0 7 3 , σελ. 12-19. 
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από ορισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα να υπολογι
στεί το λεγόμενο «συναλλαγματικό κόστος» του τουρισμού ή, αλλιώς, 
να καθοριστεί η καθαρή συναλλαγματική του θέση1. Δυστυχώς, τα 
πλαίσια αυτής της εργασίας δεν επιτρέπουν να ασχοληθούμε με τη με
θοδολογία και τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών, συνοπτικά, ό
μως, και κυρίως όσο αφορά την επιστημονικών αξιώσεων εργασία του 
Singh, πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα σημεία σύγχισης2. 

α. Το εξαγόμενο συναλλαγματικό κόστος του τουρισμού αλλοδαπών 
στην Ελλάδα εμφανίζεται σαν ποσοστό του ταξιδιωτικού συναλλάγ
ματος. Αν όμως δε ληφθεί υπόψη η διαφορά που αναφέρθηκε πιο 
πάνω και, επομένως, το μέγεθος του πραγματικά ενεργοποιημένου 
τουρισμού, τότε το συναλλαγματικό αποτέλεσμα που βγαίνει — και 
το οποίο θεωρείται «κόστος» — είναι εννοιολογικά χωρίς διάσταση. 
Δεν αποτελεί, δηλαδή, το συναλλαγματικό κόστος του τουρισμού, 
γιατί ως ποσοστό υπολογίζεται πάνω σε ένα μέγεθος βάσης (το ταξι
διωτικό συνάλλαγμα) που δεν είναι αυτό το οποίο δηλώνει ο χαρα
κτηρισμός του ίδιου του ποσοστού. Γιατί το συναλλαγματικό κό
στος του Singh εκφράζει ένα ποσοστό από μια αξία παραγωγής, η 
οποία όμως είναι άγνωστη. 

β. Από τα προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα, ότι το εξαγόμενο συ
ναλλαγματικό κόστος για τη συγκεκριμένη περίοδο, που ερευνά αυ
τή η εργασία, είναι υποτιμημένο, τουλάχιστο κατά το μέγεθος της 
διαφοράς που αναφέρεται πιο πάνω, και έτσι αποτελεί σοβαρή λαν
θασμένη εκτίμηση, και αυτό χωρίς να εξετάσουμε και άλλες πτυχές 
τΐ1ζ χρησιμοποιημένης μεθοδολογίας. 

Η φάση αυτή της μεθόδου, που συνίσταται στη διαμόρφωση της 
μήτρας [Q] t , παρέχει ορισμένες δυνατότητες χρησιμοποίησης της για 
την αποτελεσματική πληροφόρηση της οικονομικής πολιτικής σε σχέση 

1. Πρόκειται για το δημοσιογραφικού χαρακτήρα άρθρο του Καραδόντη 1974 και τη διδακτορι
κή διατριβή του Singh 1984. 

2. Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι, αν προσπαθήσει κανείς να συγκρίνει τις συναλλαγ
ματικές εκροές που υπολογίζει ο Καραδόντης (1974) με τις συναλλαγματικές εκροές που με
τράει ο Singh (1984) καθώς και τον ποιοτικό και ποσοτικό καθορισμό της συναλλαγματικής 
εκροής στην άποψη του Φραγκάκη (1976), θα βρεθεί σε πλήρες αδιέξοδο σύγκρισης και αξιο
λόγησης, η διαλεύκανση του οποίου απαιτεί ειδική γι' αυτό κριτική εργασία. Το αδιέξοδο αξιο
λόγησης αυτών των εκτιμήσεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αν η μεθοδολογία διερεύνησης 
τους αντιπαρατεθεί με τις προτεινόμενες κατευθύνσεις έρευνας στο Conference des Nations 
Unies 1973, σελ. 12-19. 
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με τον εντοπισμό της παραοικονομικής απώλειας τουριστικού συναλ
λάγματος ύψους ίσου με την πιο κάτω διαφορά: 

h m 

Δηλαδή του μεγέθους | | Δ V V Qy | | t ή A(Q)t = (Q) t - (o) t, 
i = l i = l 

όπου (Q)t το σύνολο της δραχμικής αξίας του τουριστικού συν
αλλάγματος που πρέπει να έχει πληρωθεί και (σ){ το σύνολο της δραχ
μικής αξίας του ταξιδιωτικού συναλλάγματος. 

Παρ' όλη τη σημασία που έχει η γνώση του συνολικού ύψους της 
απώλειας τουριστικού συναλλάγματος, η αναγκαία πληροφόρηση για 
την οικονομική πολιτική είναι ελλιπής, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα 
εντοπισμού των επιμέρους πηγών αυτής της απώλειας. Αυτή τη δυνα
τότητα δεν την παρέχει άμεσα η μήτρα [Q] t, γιατί οι υπολογισμοί των 
επιμέρους στοιχείων της γίνονται χωρίς την αναγκαία συναλλαγματική 
αντιστοιχία. Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται έμμεσα κάτω από ορι
σμένες τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πραγ
ματοποιηθούν μεταξύ της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατα
νάλωσης που εκφράζει η μήτρα [Qlt και της διάρθρωσης του λογαρια
σμού του ταξιδιωτικού συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος και, 
επομένως, του συνολικού τραπεζικού συστήματος της χώρας. 

Συγκεκριμένα, ο εντοπισμός των επιμέρους πηγών της απώλειας 
τουριστικού συναλλάγματος, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πα-
ραοικονομική», επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν οι συ
ναλλαγματικές εισπράξεις του λογαριασμού του ταξιδιωτικού συναλ
λάγματος ομαδοποιηθούν με βάση μια αντίστοιχη ομαδοποίηση των 
στοιχείων Q- της μήτρας [Q] t. Με βάση μια τέτοια ταξινόμηση, θα εί
ναι, αντικειμενικά πια, δυνατή η ετήσια σύγκριση ανάμεσα στις ομαδο
ποιημένες τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις και τις αντίστοιχες 
εμπειρικά υπολογισμένες ομάδες καταναλωθέντων αγαθών και υποκατη
γοριών της τουριστικής κατανάλωσης, όπως δείχνει το ακόλουθο παρα
στατικό σύστημα: 
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Πίνακας για τη Σύγκριση μεταξύ Τουριστικών Συναλλαγματικών 
Εισπράξεων και Ενεργοποιημένης Τουριστικής Κατανάλωσης σε 

Ετήσια Βάση 

Ομαδοποίηση των 
στοιχείων Qy 

(IQ) 
(2Q) 

(IQ) 

(Q), 

Ομαδοποίηση των 
συναλλαγματικών 

εισπράξεων (σ) 

1σ 
2σ 

1σ 

(σ), 

Σύγκριση Πιθανές διαφορές 

A(1Q) ή ο 
A(2Q) ή ο 

A(1Q) ή ο 

AQ 

Τα κριτήρια της ομαδοποίησης, ο τεχνικός τρόπος διασύνδεσης, κα
θώς και οι θεσμικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαδικασία 
εφαρμογής αποτελούν ιδιαίτερο θέμα μελέτης, το οποίο, για τους λό
γους που ήδη αναφέρθηκαν, δεν είναι δυνατό να θιγεί στα πλαίσια αυ
τής της εργασίας. 

Είναι φανερό, και δε χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση, ότι η α
κριβής γνώση των πηγών και των αντίστοιχων μεγεθών απώλειας του
ριστικού συναλλάγματος έχει τεράστια σημασία για την ορθολογική και 
αποτελεσματική παρέμβαση της οικονομικής και τουριστικής πολιτικής 
σ' αυτό το χώρο. 

1.2. Η χρησιμότητα της μήτρας [T]t ή του υπολογισμού διάρθρωσης παρα
γωγής της τουριστικής κατανάλωσης 

Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, ο ποσοτικός και ποιοτικός καθορι
σμός της διάρθρωσης στην παραγωγή της τουριστικής κατανάλωσης 
επιτρέπει την ταξινόμηση των επιμέρους τμημάτων της αγοραίας διάρ
θρωσης της τουριστικής κατανάλωσης σαν τελικό αποτέλεσμα της μή
τρας [Qlt σε σχέση με τους κλάδους παραγωγής των Πινάκων 
Εισροών-Εκροών της εθνικής οικονομίας. Επομένως, το τελικό αποτέ
λεσμα της μήτρας [T] t, που είναι το διάνυσμα το οποίο σχηματίζεται 
από τα αθροίσματα των στηλών της, αποτελεί ένα νέο συντελεστή της 
τελικής ζήτησης των Πινάκων Εισροών-Εκροών της οικονομίας (βλ. 
Σχήμα 2). 



ΣΧΗΜΑ 2 
Παράσταση που δείχνει την Ενσωμάτωση της Διάρθρωση Παραγωγής της 

Τουριστικής Κατανάλωσης στους Πίνακες Εισροών-Εκροών της Οικονομίας. 

101. 
(h χ m) 

<?,.. ι 0,„ 
ι ι 

ITI, 
(m x n ) 

Πίνακες Εισροών Εκροών 

Μήτρα ενδιάμεσων εισροών 
(η x η) 

Μήτρα αρχικών εισροών 
(κ χ η) 

η CT, 

'Τελική 

(η χ Ι) 

.ζήτηση 

Τύποι Πινάκων Εισροών-Εκροών σε αντιστοιχία με την ένταξη των εισαγωγών1 

Τύπος Α: Εισαγωγές είναι στη μήτρα αρχικών εισροών 
Τύπος Β: Εισαγωγές είναι στη μήτρα τελικής ζήτησης 

Τύπος Γ: Εισαγωγές είναι διαφοροποιημένες από την εγχώρια παραγωγή σε όλα 
τα μεγέθη των πινάκων. 

1. Για το πρόβλημα του τρόπου ένταξης των εισαγωγών στους Πίνακες Εισροών-Εκροών, βλ. 
Green-Le Grontec 1976, Tableaux et analyses intrants-extrants 1974, σελ. 44-51, Zwer 1981, 
σελ. 120-122, Holub-Schnabl 1982, σελ. 53-56, Μυλωνάς 1978, σελ. 128-152. 
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Η ενσωμάτωση της τουριστικής κατανάλωσης ως νέου συντελεστή 
στη μήτρα της τελικής ζήτησης γίνεται με το οριζόντιο διάνυσμα 

m 

Χ Tjj (με j = 1, 2, ..., η) 

της μήτρας [T] t, το οποίο μεταφέρεται ως κάθετο διάνυσμα στην αντί
στοιχη μήτρα της τελικής ζήτησης. Εδώ πρέπει να παρατηρηθεί ότι, για 
λόγους ομοιογένειας προς το γενικά αποδεκτό συμβολισμό των Πινά
κων Εισροών-Εκροών, επιβάλλεται ο χαρακτηρισμός CT; για την του
ριστική κατανάλωση ως ιδιαίτερου συντελεστή της τελικής ζήτησης. Η 
μεταφορά αυτή γίνεται με μια τεχνική υπολογισμών, η οποία εξαρτάται 
από τον τρόπο υπολογισμού του πίνακα της τελικής ζήτησης πριν την 
ένταξη του διανύσματος CTj. Η πιο πάνω σχηματική παράσταση δια
σαφηνίζει τη μεταφορά του διανύσματος της διάρθρωσης παραγωγής 
της τουριστικής κατανάλωσης και την ενσωμάτωση του στη μήτρα της 
τελικής ζήτησης των Πινάκων Εισροών-Εκροών της οικονομίας. 

Είναι φανερό ότι η δυνατότητα ένταξης του τουρισμού ως ιδιαίτε
ρης κατηγορίας στην τελική ζήτηση, και μάλιστα ως ιδιαίτερης στήλης 
ιδιωτικής κατανάλωσης στους Πίνακες Εισροών-Εκροών της εθνικής 
οικονομίας, επιτρέπει τη διερεύνηση των επιπτώσεων από την παραγω
γή και διάθεση αυτής της κατανάλωσης με τη χρήση της Δομικής Ανά
λυσης και της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών1. Οι δυνατότητες έρευνας 
για την ύπαρξη και ενδεχόμενη επέκταση του τουρισμού στην οικονο
μία γίνονται απεριόριστες, κυρίως για την προβληματική των επιπτώ
σεων του στην οικονομική διάρθρωση. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά μερικές από τις δυνατό
τητες διερεύνησης, σε σχέση με τις γενικά αναγνωρισμένες μορφές επι
δράσεων του τουρισμού στην οικονομία. 

1.2.1. Η διερεύνηση των επιδράσεων στην παραγωγή 

Η Αντίστροφη του Λεόντιεφ δείχνει πόσο πρέπει.να παράγει συνο-

1. Οι δυνατότητες που παρέχει η ανάλυση Εισροών - Εκροών για την έρευνα στην οικονομική 
διάρθρωση μιας χώρας έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων μελετών μέχρι σήμερα. Μετά 
τη γνωστή εργασία του Leontiev 1951, βλ. Stone 1961, Tableaux et analyses intrants-extrants 
1974. Eurostat 1976, Μυλωνάς 1978, Richter 1981, Helmstädter κ.ά. 1983. 
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λικά κάθε ξεχωριστός κλάδος παραγωγής της οικονομίας, για να ικανο
ποιηθεί η κατά μία μονάδα αύξηση της τελικής ζήτησης ενός συγκεκρι
μένου αγαθού ή υπηρεσίας. Επομένως, γίνεται δυνατή η μέτρηση της 
συνολικής αξίας παραγωγής που προκάλεσε η διάρθρωση της ετήσια 
ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης, αν το αντίστοιχο διάνυσμα 
της τελικής ζήτησης πολλαπλασιαστεί με την Αντίστροφη του Λεόν-
τιεφ1. 

Έτσι έχουμε: 

[CTPRJ^lE-BÇ'xlCTJt 

Το πιο πάνω διάνυσμα δείχνει τη συνολική αύξηση της ακαθάρι
στης αξίας παραγωγής κατά κλάδους, η οποία προκαλείται για την ικα
νοποίηση της συγκεκριμένης διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλω
σης. Είναι φανερό, ότι, με μια ανάλογη χρήση της μήτρας των άμεσων 
ή κάθετων συντελεστών των Πινάκων Εισροών-Εκροών, γίνεται δυνατή 
τόσο η άμεση όσο και η έμμεση προσέγγιση της επίπτωσης πάνω στην 
εγχώρια παραγωγή, από την παραγωγή και διάθεση της ετήσια ενεργο
ποιημένης τουριστικής κατανάλωσης. 

Η σημασία που έχει ο ποιοτικός και ποσοτικός υπολογισμός της ά
μεσης και έμμεσης επίπτωσης στην ακαθάριστη αξία παραγωγής των 
επιμέρους κλάδων της οικονομίας από την παραγωγή και διάθεση της 
ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης είναι τόσο φανερή, 
ώστε να μη χρειάζεται ιδιαίτερη πραγμάτευση. 

1.2.2. Η διερεύνηση των επιδράσεων στην απασχόληση 

Υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απασχολούμενων με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας σε κάθε ξεχωριστό κλάδο παραγωγής είναι γνω
στός, γίνεται δυνατή η εξαγωγή των αντίστοιχων συντελεστών εργα
σίας. Έτσι, αν [Lj]t το διάνυσμα των συνολικών συντελεστών εργασίας 
των επιμέρους κλάδων παραγωγής της οικονομίας, τότε μπορούμε να 
υπολογίσουμε τη συνολική απασχόληση που προκαλεί η παραγωγή και 
διάθεση της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης, με τη 
βοήθεια της πιο κάτω σχέσης2: 

1. Βλ. Green-Le Grontec 1976, Richter 1981, Zacharatos 1983, σελ. 133-142. 

2. Βλ. Eurostat Methodologie 1976, σελ. 26-33, Σκούντζος 1980, σελ. 30-40, Richter 1981. 
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[CTLi] t=[Li] tx [CTPRj]t 

όπου [CTLj]t 

[Lilt 
[CTPRj]t 

η συνολικά προκαλούμενη διάρθρωση της απασχό
λησης 
το διάνυσμα των συνολικών συντελεστών εργασίας 
το διάνυσμα της συνολικά προκαλούμενης αύξησης 
της ακαθάριστης αξίας παραγωγής. 

Για μια πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση των διαρθρωτικών επι
πτώσεων στην απασχόληση από την ετήσια πραγματοποίηση της του
ριστικής κατανάλωσης, είναι δυνατό να καθοριστεί, τόσο η άμεση, όσο 
και η έμμεση τουριστικά προκαλούμενη απασχόληση. Αυτό μπορεί να 
γίνει με τη βοήθεια του αντίστοιχου διανύσματος των συντελεστών ά
μεσης απασχόλησης κατά τον προηγούμενο τρόπο και με τις αναγκαίες 
αφαιρέσεις από τη διάρθρωση της συνολικής απασχόλησης. 

Από τα προηγούμενα συμπεραίνεται ότι, βασιζόμενοι στη γνώση 
της διάρθρωσης της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης 
και με τη βοήθεια της ανάλυσης Εισροών-Εκροών — με την προϋπόθε
ση βέβαια ότι υπάρχουν οι αντίστοιχοι πίνακες —, μπορούμε να υπολο
γίσουμε σε ετήσια βάση τις πιο κάτω διαρθρώσεις της προκαλούμενης 
απασχόλησης. 

1. Η διάρθρωση της τουριστικά προκαλούμενης συνολικής απασχόλη
σης 

CTL, 

CTL2 CTL t = 

CTL 
n -ι t 

2. Η διάρθρωση της τουριστικά προκαλούμενης άμεσης απασχόλησης 

CTDL. 

CTDL, 

CTDL, 

CTDL. 
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3. Η διάρθρωση της τουριστικά προκαλούμενης έμμεσης απασχόλη
σης1 

CTIL! " 

CTIL2 

CTILn J t 

Πρέπει, επιπλέον, να παρατηρηθεί ότι ο καθορισμός των πιο πάνω 
διαρθρώσεων απασχόλησης προσφέρει την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυν
ση της διαρθρωτικής ανάλυσης των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης 
της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης σε σχέση με την 
οικονομική δομή της χώρας υποδοχής του τουρισμού. 

1.2.3. Η διερεύνηση των επιδράσεων στην προστιθέμενη αξία 

Με τον ίδιο τρόπο, όπως για τη διερεύνηση των επιδράσεων στην 
απασχόληση, είναι δυνατό να υπολογίζεται, στα πλαίσια της ανάλυσης 
Εισροών-Εκροών, το περιεχόμενο σε προστιθέμενη αξία καθενός ξεχω
ριστά από τους συντελεστές της τελικής ζήτησης. Επομένως, γνωρίζο
ντας το ύψος και τη διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης ως ιδιαί
τερου συντελεστή της τελικής ζήτησης, είναι δυνατό να υπολογίζει κα
νείς, τόσο τη συνολική προστιθέμενη αξία, όσο και την κλαδική διάρ
θρωση της από την παραγωγή και διάθεση αυτής της κατανάλωσης. 
Επιπλέον, είναι δυνατό οι δύο προηγούμενοι υπολογισμοί να γίνονται 
και σε σχέση με τους επιμέρους συντελεστές της προστιθέμενης αξίας, 
δηλαδή μισθούς και ημερομίσθια, κέρδη, έμμεσους φόρους (-επιδο
τήσεις) και αποσβέσεις. 

Η συνολική προστιθέμενη αξία, η οποία δημιουργείται στα πλαίσια 
της παραγωγής και διάθεσης της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής 
κατανάλωσης, δίνεται από την πιο κάτω σχέση2: 

[CTW] t=[WK] tx [CTPR]t 

1. Η έμμεση απασχόληση εξάγεται σαν η διαφορά της άμεσης από τη συνολική, δηλαδή χωρίς 
ιδιαίτερους δείκτες έμμεσης απασχόλησης. Γι' αυτό, βλ. Σκούντζος 1930, σελ. 30-40. 

2. Βλ. Eurostat Methodologie 1976, σελ. 30-31, Richter 1981, σελ. 85-86. 

CTILt = 
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όπου [CTW]t = Η συνολική προστιθέμενη αξία της εγχώρια παρα
γόμενης τουριστικής κατανάλωσης 

[WK]t = Το διάνυσμα των συνολικών συντελεστών της 
προστιθέμενης αξίας 

[CTPR]t = Η συνολικά προκαλούμενη ακαθάριστη αξία παρα
γωγής από το εγχώρια παραγόμενο τμήμα της 
τουριστικής κατανάλωσης. 

Χαρακτηρίζοντας τους επιμέρους συντελεστές της προστιθέμενης 
αξίας με τα ψηφία 1: μισθοί, ρ: κέρδη και s: φόροι, έχουμε τις πιο κά
τω σχέσεις, οι οποίες μας δίνουν τα αντίστοιχα μεγέθη αυτών των συν
τελεστών: 

Ι. Για μισθούς [CTW'] t= [WK']t x [CTPR]t 

Π. Για κέρδη [CTWp]t = [WKp]t χ [CTPR] t 

III. Για φόρους (-επιδοτήσεις) [CTW s] t= [WKs]t χ [CTPR]t 

όπου CTW1 = Το συνολικό μέγεθος μισθών στην προστιθέμενη αξία 
τΤΙζ εγχώρια παραγόμενης τουριστικής κατανάλωσης 

CTWP = Το συνολικό μέγεθος των κερδών στην προστιθέμενη 
αξία της εγχώρια παραγόμενης τουριστικής κατανά
λωσης 

CTWS = Το συνολικό μέγεθος των φόρων (-επιδοτήσεις) στην 
προστιθέμενη αξία της εγχώρια παραγόμενης τουρι
στικής κατανάλωσης. 

Είναι, βέβαια, ευνόητο ότι με τις κατάλληλες πράξεις μητρών είναι 
δυνατό οι πιο πάνω υπολογισμοί να πραγματοποιούνται και σε σχέση 
με την κλαδική διάρθρωση των συντελεστών της τελικής ζήτησης. 
Έτσι, αν [WK°]t (με ο: 1, ρ και s τα επιμέρους οριζόντια των διανυσμά
των από τους κλαδικούς συντελεστές για μισθούς, κέρδη και φόρους 
αντίστοιχα), μπορούμε να υπολογίσουμε την πιο κάτω κλαδική διάρ
θρωση των επιμέρους τμημάτων της προστιθέμενης αξίας στην τουρι
στική κατανάλωση. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται με μια σειρά διαδο
χικών πολλαπλασιασμών μεταξύ των στοιχείων των διανυσμάτων 
[WK°]t και [CTPR] t (όπου ο αντιστοιχεί στα 1, ρ και s): 
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1. Η κλαδική διάρθρωση των μισθών στη συνολική προστιθέμενη αξία 
της τουριστικής κατανάλωσης 

[CTWJ]t = [CTW,1, CTW 2 ' , . . . , C T W ^ 

2. Η κλαδική διάρθρωση των κερδών στη συνολική προστιθέμενη αξία 
της τουριστικής κατανάλωσης 

[ C T W ^ t C T W ? , CTW 2

p,...,CTWP] t 

3. Η κλαδική διάρθρωση των φόρων (-επιδοτήσεις) στην προστιθέμε
νη αξία της τουριστικής κατανάλωσης 

[CTWj] t=[CTWÎ, CTW2
s , . . . ,CTW*] t 

1.2.4. Η διερεύνηση των επιδράσεων στις εισαγωγές 

Για το σύνολο της οικονομίας ισχύει ότι το άθροισμα της τελικής 
ζήτησης ισούται με το άθροισμα των αρχικών εισροών και των εισαγω
γών. Επομένως, το μέγεθος των εισαγωγών για όλη την οικονομία απο
τελεί συμπλήρωμα του μεγέθους των αρχικών εισροών, τόσο συνολικά 
όσο και σε αντιστοιχία με την κλαδική τους διάρθρωση. 

Ο υπολογισμός των εισαγωγών για κάθε κατηγορία της τελικής ζή
τησης γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως και για τον υπολογισμό της 
προστιθέμενης αξίας, και ανάλογα, βέβαια, με τη μορφή των υπαρχό
ντων Πινάκων Εισροών-Εκροών της οικονομίας. Έτσι, το σύνολο των 
εισαγωγών για την παραγωγή και διάθεση της ετήσιας κατανάλωσης 
προσεγγίζεται με βάση την πιο κάτω σχέση: 

[CTMjl^lMKiltXlCTPRjlt 
(τύπος πινάκων Β) 

Το διάνυσμα των συντελεστών εισαγωγών για το σύ
νολο της οικονομίας 
Η κλαδική διάρθρωση των προκαλούμενων εισαγω
γών στη συνολική εγχώρια ακαθάριστη αξία παραγω
γής της τουριστικής κατανάλωσης. 

Οι προκαλούμενες εισαγωγές για την παραγωγή και διάθεση της 
ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης διακρίνονται, με βά-

όπου [MIKJj 

[CTMlj 

98 



ση τα ισχύοντα κριτήρια ταξινόμησης του οικονομικού συστήματος, 
στις πιο κάτω κατηγορίες1: 

α. Εισαγωγές προϊόντων τα οποία εισέρχονται άμεσα στην εγχώρια πα
ραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης. 

β. Εισαγωγές προϊόντων τα οποία εισέρχονται έμμεσα στην εγχώρια 
παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης. 

γ. Εισαγωγές τελικών προϊόντων τα οποία εισέρχονται άμεσα στην 
τουριστική κατανάλωση αυτή καθεαυτή. 

Αν υπάρχουν, λοιπόν, δεδομένα (χρησιμοποίηση πινάκων τύπου Γ) 
τα αντίστοιχα διανύσματα για τους άμεσους και έμμεσους συντελεστές 
εισαγωγών στις πιο πάνω κατηγορίες, μπορεί κανείς να υπολογίζει τις 
ανάλογες διαρθρώσεις εισαγωγών για την παραγωγή και διάθεση της 
εγχώρια παραγόμενης ακαθάριστης αξίας παραγωγής της ετήσιας τουρι
στικής κατανάλωσης. Οι διαρθρώσεις αυτές των προκαλούμενων εισα
γωγών προσεγγίζονται με τη βοήθεια διαδοχικών πολλαπλασιασμών 
στα αντίστοιχα στοιχεία των διανυσμάτων συντελεστών εισαγωγών και 
του διανύσματος της συνολικά προκαλούμενης ακαθάριστης αξίας πα
ραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης. Με αυτή τη διαδικασία μπο
ρούν να υπολογιστούν οι πιο κάτω διαρθρωτικές επιπτώσεις στις εισα
γωγές, που προκαλούνται από την παραγωγή και διάθεση της ετήσια 
ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης: 

1. Η διάρθρωση εισαγωγών τελικών καταναλωτικών προϊόντων στην 
τουριστική κατανάλωση 

CTFM, " 

CTFM2 

CTFMn j t 

2. Η διάρθρωση άμεσων εισαγωγών για την εγχώρια παραγωγή της 
τουριστικής κατανάλωσης 

1. Για το ζήτημα του καθορισμού των επιμέρους κατηγοριών των εισαγωγών στην τουριστική 
κατανάλωση, βλ. Conference des Nations Unies 1973, σελ. 12-20, Zacharatos 1979, σελ. 32-94, 
Zacharatos 1984, σελ. 168-231. 

[CTFMj]^ 
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[CTDM.]t = 

CTDM, 

CTDM, 

CTDM. 

3. Η διάρθρωση έμμεσων εισαγωγών για την εγχώρια παραγωγή της 
τουριστικής κατανάλωσης 

[CTIMj]t = 

CTIM, 

CTIM, 

CTIM. 

4. Η συνολική διάρθρωση εισαγωγών για την εγχώρια παραγωγή της 
τουριστικής κατανάλωσης 

[CTPMj]t= [CTDMj]t + [CTIMj]t 

[CTPMjlt 

CTPM, 

CTPM2 

CTPM 
n J t 

5. H διάρθρωση του συνόλου των εισαγωγών από την παραγωγή και 
διάθεση της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης 

[CTMj]t= [CTDMi]t+ [CTIMjlt-l· [CTFM^ 

[CTMj] t = 

CTM, 

CTM2 

CTM. 
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Εδώ θα πρέπει να τονιστούν μερικά σημεία τα οποία είναι σημαντι
κά για το σωστό υπολογισμό των πιο πάνω διαρθρώσεων εισαγωγών, 
καθώς και για τη σωστή προσέγγιση του γενικού συναλλαγματικού ζη
τήματος του τουρισμού στο σύνολο της οικονομίας. 

Ο εντοπισμός και υπολογισμός των προκαλούμενων εισαγωγών σε 
τελικά καταναλωτικά προϊόντα μέσα στη διάρθρωση της τουριστικής 
κατανάλωσης δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση την αντίστοιχη διάρ
θρωση των Πινάκων Εισροών-Εκροών (έστω και του τύπου Γ). Ο υπο
λογισμός των επιμέρους στοιχείων του διανύσματος [CTFMj]t πρέπει 
να βασιστεί και σε πληροφορίες της μήτρας [Q] t, στη διαμόρφωση της 
οποίας εντοπίζονται οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις που ενδεχομένως 
προκύπτουν μεταξύ εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης ορισμένων 
τελικών προϊόντων της τουριστικής κατανάλωσης1. 

Το σύνολο των εισαγωγών που προκαλούνται από την παραγωγή 
και διάθεση της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης [CTj]t δεν πρέπει με 
κανέναν τρόπο να συσχετιστεί με το γνωστό στη βιβλιογραφία συναλ
λαγματικό κόστος του τουρισμού αλλοδαπών στην οικονομία. Μια σω
στή προσέγγιση του προκαλούμενου συναλλαγματικού κόστους, ή της 
καθαρής συναλλαγματικής θέσης του τουρισμού στην εθνική οικονο
μία, περιλαμβάνει και τον υπολογισμό μεγεθών, τα οποία δεν έχουν ά
μεσα σχέση με τουριστική κατανάλωση2. Μερικά από αυτά τα μεγέθη 
είναι: το συναλλαγματικό κόστος των τουριστικά προσανατολισμένων 
επενδύσεων, οι θεσμικής προέλευσης συναλλαγματικές εκροές, καθώς 
και οι συναλλαγματικές εκροές οι προκαλούμενες από τις πολλαπλα
σιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής κατανάλωσης πάνω στην εθνική 
ιδιωτική κατανάλωση3. Η μεθοδολογική διαδικασία εντοπισμού και 
υπολογισμού αυτών των μεγεθών είναι έξω από τα όρια παρουσίασης 

1. Για μια πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτού του ζητήματος στα πλαίσια της ελληνικής 
εμπειρίας, βλ. την αρχική προβληματική στο Zacharatos 1979, σελ. 32-70, καθώς και την εξέ
λιξη της στο Zacharatos 1984, σελ. 168-231. 

2. Βλ. τις προτεινόμενες κατευθύνσεις έρευνας στο χώρο αυτό, στο Conference des Nations 
Unies 1973, σελ. 12-19, καθώς και την εμπειρική εφαρμογή για την ελληνική περίπτωση στην 
εργασία Zacharatos 1984, σελ. 168-231. 

3. Το πρόβλημα αυτό, το οποίο, παρά τις προτάσεις της Conference des Nations Unies 1973, 
σελ. 13, έχει τελείως αγνοηθεί σε ορισμένες προσπάθειες διερεύνησης του συναλλαγματικού κό
στους του τουρισμού αλλοδαπών, αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού και πραγ-
μάτευσης στην εργασία Zacharatos 1984, σελ. 215-225. 
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της μεθόδου υπολογισμού της τουριστικής κατανάλωσης και της χρη
σιμότητας της για την οικονομική έρευνα. 

Από την προηγούμενη παρουσίαση των δυνατοτήτων χρησιμοποίη
σης της μεθόδου για τον υπολογισμό της τουριστικής κατανάλωσης και 
για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πάνω στην οικονομία προκύ
πτει ότι, με τη βοήθεια αυτής της μεθόδου, είναι πια δυνατό, για κάθε 
χρονική περίοδο, να εντοπίζεται και να υπολογίζεται η συγκεκριμένη 
διάρθρωση της συνολικά ενεργοποιημένης ετήσιας τουριστικής κατανά
λωσης [CTj]t στην εθνική οικονομία, αλλά και να διαμορφώνεται ένα 
χρονικά αντίστοιχο σύστημα πληροφόρησης της οικονομικής και της 
τουριστικής πολιτικής πάνω στις συνθήκες πραγματοποίησης της του
ριστικής κατανάλωσης, το οποίο για λόγους απλοποίησης χαρακτηρί
ζουμε ως [S] t. 

1.2.5. Η διερεύνηση των επιδράσεων από την παραγωγή και διάθεση 
των επιμέρους υποσυστημάτων της ετήσιας τουριστικής κατανάλω
σης 

Αν χρησιμοποιηθεί σα βάση η λογική δομή της μεθόδου και, κυ
ρίως, στη φάση διαμόρφωσης της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστι
κής κατανάλωσης ή της μήτρας [Q] t, προκύπτει ότι οι διάφορες δυνα
τότητες διερεύνησης που εκτέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια μπο
ρούν να εφαρμόζονται και ξεχωριστά για κάθε ενεργοποιημένο ιδιαίτε
ρο υποσύστημα της τουριστικής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι, για 
την ιδιαίτερη αγοραία διάρθρωση κάθε ξεχωριστού καταναλωτικού υπο
συστήματος της τουριστικής κατανάλωσης, αντιστοιχεί μια ιδιαίτερη 
διάρθρωση παραγωγής αυτού του υποσυστήματος, ώστε από τη διερεύ
νηση των συνθηκών πραγματοποίησης του να διαμορφώνεται ένα επί
σης ιδιαίτερο σύστημα πληροφόρησης. 

Έχουμε δηλαδή την ακόλουθη διαδοχικότητα: 

Για κάθε [Qj]k

t 

(όπου k αντιστοιχεί στον αριθμό των ενεργοποιημένων 
καταναλωτικών υποσυστημάτων k = 1, 2, ..., h και 
j = 1, 2, ..., καταναλωτικά αγαθά και καταναλωτικές 
υποκατηγορίες) 
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αντιστοιχεί ένα [CTj t 

(όπου i = 1, 2, ...,η οι κλάδοι παραγωγής της οικονομίας) 

και διαμορφώνεται ιδιαίτερο σύστημα πληροφόρησης | S | t 

Η πιο κάτω διανυσματικής μορφής παράσταση εκθέτει αναλυτικότερα 
τη θεματική αυτού του μέρους της εργασίας: 

Αγοραία διάρθρωση της 
τουριστικής κατανάλωσης 

Διάρθρωση παραγωγής της 
τουριστικής κατανάλωσης 

Σύστημα 

[Qj]· 

[CTi]k

t 

[Sj]k, 

Υποσυστήματα 

: [Qj]', . M .···. [Qj]h. 

: [CTJI , [ C T i ]
2

t ,..., [ C T i ]
h

t 

: [ S ] ' , . [Sft,..., [S]h

t 

Πληροφόρηση των συνθηκών 
παραγωγής και διάθεσης της [Sj] t 

τουριστικής κατανάλωσης 

1.2.6. Η διερεύνηση των επιδράσεων από την παραγωγή και διάθεση τό
σο του συνόλου όσο και των επιμέρους υποσυστημάτων της ετή
σιας τουριστικής κατανάλωσης σε περιφερειακό επίπεδο 

Ο τρόπος θεωρητικής αντιμετώπισης του τουρισμού αλλοδαπών 
στην οικονομική διάρθρωση που προτείνεται σ' αυτή την εργασία, κα
θώς και η διαδικασία υπολογισμού και ένταξης της ετήσια ενεργοποιη
μένης τουριστικής κατανάλωσης στη διάρθρωση της τελικής ζήτησης, 
είναι δυνατό να εφαρμοστούν και σε περιφερειακό επίπεδο. Μια τέτοια 
εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί νέο πεδίο για τη διε
ρεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη, τα ό
ρια του οποίου δεν είναι δυνατό να συγκεκριμενοποιηθούν ακόμη1. Αυ-

1. Είναι προφανές ότι οι η αδυναμία συγκεκριμενοποίησης του ερευνητικού πεδίου που παρέχει 
αυτή η μέθοδος για τη μελέτη της επίδρασης του τουρισμού στις επιμέρους περιφέρειες της χώ
ρας, και έτσι στην αποτελεσματική αξιολόγηση του σαν παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης, 
θα αρθεί μόνο με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Με την εφαρμογή αυτή θα καθοριστούν τα 
όρια των δυνατοτήτων διερεύνησης και θα επιλυθούν οι ενδεχόμενες αδυναμίες με τη χρησιμο
ποίηση και άλλων μεθόδων της εμπειρικής έρευνας. 
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τό γίνεται καλύτερα αντιληπτό, αν πάρει κανείς υπόψη του το βασικό 
συμπέρασμα που έχει βγει μέχρι εδώ, ότι δηλαδή η συνολική τουριστι
κή κατανάλωση αποτελεί σύνθεση διάφορων ιδιαίτερα διαμορφωνόμε-
νων καταναλωτικών υποσυστημάτων, τα οποία με τη σειρά τους αντι
στοιχούν σε ένα ανάλογο αριθμό υποσυστημάτων παραγωγής και διάθε
σης. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι οι δυνατές επιπτώσεις του του
ρισμού αλλοδαπών σε μια ορισμένη περιφέρεια καθορίζονται σε μεγάλο 
βαθμό από την ύπαρξη και εξέλιξη των ιδιαίτερων υποσυστημάτων 
τουριστικής κατανάλωσης που ενεργοποιούνται μέσα σ' αυτή την πε
ριοχή. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι, ότι χωρίς τον ποιοτικό και ποσο
τικό καθορισμό των ιδιαίτερων τουριστικών καταναλωτικών υποσυστη
μάτων σε μια περιφέρεια, δεν είναι δυνατό να υπάρχει εκτίμηση των 
επιδράσεων του τουρισμού σ' αυτή. 

Έτσι, στα πλαίσια εφαρμογής αυτής της μεθόδου σε περιφερειακό 
επίπεδο, αν υποθέσουμε ότι οι περιφέρειες με ενεργοποίηση τουρισμού 
αλλοδαπών είναι r (όπου r = 1,2, ..., ω), τότε έχουμε τις πιο κάτω δυ
νατότητες εντοπισμού και υπολογισμού των συστημάτων και υποσυ
στημάτων της τουριστικής κατανάλωσης σ' αυτές τις περιφέρειες: 

Αγοραία διάρθρωση της 
τουριστικής κατανάλωσης 

Διάρθρωση παραγωγής της 
τουριστικής κατανάλωσης 

Πληροφόρηση των συνθηκών 
παραγωγής και διάθεσης της 
τουριστικής κατανάλωσης 
σε περιφερειακό επίπεδο 

Επομένως, οι δυνατότητες διερεύνησης και πληροφόρησης από την 
παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης στις περιφέρειες r 
παρέχονται στην ακόλουθη διανυσματική μορφή: 

Σύστημα Υποσυστήματα 

[Qj] k.r : faff . fa]? .··•· fa] Γ 

[cTi]
k; : [crjï . [crd? _ [crjï 

[S]'/ :[sf/, [S]f,..., [elf 
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Skll = [s]; [SJÎ ,..., [s]\ 
[s]; [s]j,,..., [s]* 

[s]; [s];,..., [s]h
t 

οπού 

||S|| : Το ολοκληρωμένο σύστημα διερεύνησης και πληροφόρησης για 
κάθε ξεχωριστά ενεργοποιημένο υποπρότυπο τουριστικής κατα
νάλωσης 

k : Ο αριθμός των ενεργοποιημένων υποπροτύπων τουριστικής κα
τανάλωσης 

r : Ο αριθμός των περιφερειών εφαρμογής της μεθόδου. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι οι εξαγόμενες πληροφορίες από την 
πιο πάνω διαδικασία για τις τουριστικά ενεργοποιημένες πια περιοχές, 
αποτελούν συνθήκη «εκ των ων ουκ άνευ» για έναν αποτελεσματικό 
εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό. 

1.2.7. Λειτουργικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της μεθόδου 

Η πραγματοποίηση όλων των φάσεων της μεθόδου εντοπισμού και 
υπολογισμού της ετήσια ενεργοποιημένης τουριστικής κατανάλωσης, 
δηλαδή μιας δραστηριότητας που διαχέεται σε ολόκληρο το οικονομικό 
και κοινωνικό φάσμα της χώρας υποδοχής, απαιτεί τη συνεχή διερεύ
νηση και στατιστική παρακολούθηση ενός σημαντικού αριθμού ποιοτι
κά διαφορετικών και σύνθετων μεγεθών. Οι διαστάσεις μιας τέτοιας 
ποικιλομορφίας μεγεθών, στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η δια
χρονική παρακολούθηση των συνεχών μεταβολών στις οποίες αυτά 
υπόκεινται, επιβάλλουν την ύπαρξη ενός σταθερού ερευνητικού μηχα
νισμού1. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει, να 

1. Χαρακτηριστικό είναι, ότι οι υπηρεσίες ερευνών των διάφορων Εθνικών Οργανισμών Τουρι

σμού στις περισσότερες από τις υπο-ανάπτυξη χώρες υποδοχής τουρισμού ασχολούνται κυρίως 
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αξιολογεί και να κωδικοποιεί την πληθώρα των αναγκαίων στοιχείων 
για την πραγματοποίηση όλων των φάσεων της μεθόδου υπολογισμού 
της τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή της διαμόρφωσης των διαδοχι
κών μητρών [Q] t , [Δ]{ και [T] t. 

Η δημιουργία ενός κρατικού ερευνητικού μηχανισμού για το σύνο
λο του τουριστικού κυκλώματος και τις επιδράσεις από την παραγωγή 
και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης στην εθνική οικονομία, είναι 
ζήτημα σοβαρότατης μελέτης που, αντικειμενικά, δεν μπορεί να καλύ
ψει αυτή η εργασία. Για λόγους όμως πληρέστερης παρουσίασης της 
μεθόδου και των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της, παρατίθεται πιο 
κάτω μια συνοπτική σκιαγράφηση του λειτουργικού πλαισίου αυτού 
του ερευνητικού μηχανισμού1: 

1. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας Υπηρεσίας για την Έ
ρευνα του Τουρισμού (Υ.Ε.Τ.) είναι ο εντοπισμός όλων των υπηρε
σιών και φορέων άμεσης και έμμεσης τουριστικής πολιτικής, καθώς 
και η καταγραφή του τρόπου λειτουργίας τους. 

2. Εφόσον δεν προϋπάρχει μια παρεμφερής υπηρεσία, είναι αναγκαία η 
λεπτομερειακή καταγραφή της υπάρχουσας υποδομής σε γνώση και 
πληροφόρηση, αναφορικά με την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώ
ρα. 

3. Κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός συγκεκριμένου θεσμικού πλαι
σίου των σχέσεων συλλογής στοιχείων και πληροφοριών της Υ.Ε.Τ. 
με τις υπηρεσίες και τους φορείς άμεσης και έμμεσης τουριστικής 
πολιτικής για τη διασφάλιση μιας συνεχούς και συγκρίσιμης ροής 
των αναγκαίων πληροφοριών. 

4. Προϋπόθεση οικονομικοστατιστικού περιεχομένου για την αποτελε
σματική εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί η ταξινόμηση και ομαδο
ποίηση της εισροής πληροφοριών προς την Υ.Ε.Τ., σε σχέση με τις 
φάσεις και την ποιοτική υπόσταση των αναγκαίων στοιχείων για τη 
διαμόρφωση των διαδοχικών μητρών [Q] t, [Δ]{ και [T] t , καθώς και 
του συστήματος έρευνας και πληροφόρησης | |S | | t . 

με έρευνες τουριστικής αγοράς για τη βελτίωση των μεθόδων προσέλκυσης περισσότερων του
ριστών και αγνοούν το πρόβλημα της τουριστικής κατανάλωσης σαν παραγωγής και διάθεσης 
συγκεκριμένων καταναλωτικών προϊόντων. Για το θέμα αυτό σύγκρινε το περιεχόμενο και τη 
λειτουργία αυτών των υπηρεσιών στα οργανογράμματα των διάφορων Εθνικών Οργανισμών 
Τουρισμού. 

1. Πάνω στο ζήτημα αυτό, βλ. Zacharatos 1984. 
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5. Τελική προϋπόθεση για την εφαρμογή και, κυρίως, για τη χρησιμό
τητα της μεθόδου στην οικονομική και τουριστική πολιτική είναι η 
τεχνική και θεσμική συγκεκριμενοποίηση του συνολικού πλέγματος 
ροών πληροφόρησης από και προς την Υ.Ε.Τ. 

Το Σχήμα 3 στη σελίδα 108, αποτελεί μια αδρομερή παρουσίαση 
λειτουργικότητας μιας κρατικής υπηρεσίας για την έρευνα του τουρι
σμού. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί, ότι η αποτελεσματικότητα εφαρμογής αυ
τής της μεθόδου στα πλαίσια μιας κρατικής υπηρεσίας για την έρευνα 
του τουρισμού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη θέση αυτής της 
υπηρεσίας, καθώς και από τη θέση του υπάρχοντος Εθνικού Οργανι
σμού Τουρισμού στην υπηρεσιακή και διοικητική διάρθρωση του κρά
τους. Δηλαδή, σε ποιο φορέα γενικής πολιτικής υπόκεινται η Υ.Ε.Τ. 
και ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, φορείς οι οποίοι πρέπει απαραί
τητα να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει, ότι η πιο κατάλληλη θέση εί
ναι στην ακτίνα αρμοδιοτήτων είτε του Υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας είτε του Υπουργείου Εμπορίου. 
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ΣΧΗΜΑ 3 
Σχηματική Παράσταση Λειτουργικότητας μιας Υπηρεσίας για την Έρευνα στον 

Τουρισμό. 

Υπηρεσίες του Εθνικού 
Οργανισμού Τουρισμού 

Λοιπές τουριστικά 
προσανατολισμένες 
υπηρεσίες και φορείς 

Ι 
1 

à 
m m 

· · · 

' ' 

··· 
··· 
··· 

I I 
··· 
··· 
··· 

' 

··· 
«·· 
··· 

Ανώτατες 
βαθμίδες 
οικονομικής 
και 
τουριστικής 
πολιτικής 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του τουρισμού αλλοδαπών ως «το
μέα» ή «κλάδου» ή και «βιομηχανίας», στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης 
οικονομικής πολιτικής, επέβαλλε με την σειρά της μια ασαφή και γεμά
τη αντιφάσεις και κενά αντιμετώπιση του από τα επίσημα εθνικολογι-
στικά συστήματα πληροφόρησης. Ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης εμφά
νιζε τον τουρισμό αλλοδαπών είτε ως δαπάνη αλλοδαπών στην ημεδα
πή είτε ως εξαγωγές, ενώ συγχρόνως δεν υπολογιζόταν το μέγεθος του 
με τη διαδικασία υπολογισμού των υπόλοιπων μεγεθών στους αντίστοι
χους λογαριασμούς. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το χρησιμοποιούμενο μέ
γεθος για τον τουρισμό είναι το δραχμοποιημένο ταξιδιωτικό συνάλ
λαγμα, η μέτρηση του οποίου διενεργείται από το τραπεζικό σύστημα. 

Η ύπαρξη, λοιπόν, μιας οικονομικής δραστηριότητας της οποίας το 
κύριο χαρακτηριστικό είναι η δαπάνη αλλοδαπών τουριστών για την 
κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής, χωρίς την 
ανάλογη οικονομικοστατιστική αντιμετώπιση, οδήγησε σε μια υπερα-
πλούστευση στην αξιολόγηση της και, κυρίως, όσο αφορά τις επιδρά
σεις αυτής της δραστηριότητας στην εθνική οικονομία. 

Η υπεραπλούστευση αυτή συγκεκριμενοποιείται κυρίως σε δύο ση
μεία. Από τη μια μεριά, η θεωρητική αντιμετώπιση του τουρισμού αλ
λοδαπών τον χαρακτηρίζει ως «οικονομικό τομέα» ή «κλάδο» ή και 
«τουριστική βιομηχανία», δηλαδή κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται 
ένα ελάχιστο κριτήριο παραγωγικής ομοιογένειας. Από την άλλη μεριά, 
η αύξηση των αφίξεων τουριστών ταυτίζεται με την αύξηση της παρα
γωγής του «κλάδου» (πρβλ. το χαρακτηρισμό «τουριστικό προϊόν») και, 
επομένως, και με τη βελτίωση των συμβολών του στην οικονομία, που 
γενικά θεωρούνται θετικές. 

Επακόλουθο των πιο πάνω είναι να περιορίζεται η τουριστική πολι
τική αποκλειστικά και μόνο στον επηρεασμό της τουριστικής ζήτησης 
προς την Ελλάδα, καθώς και στη συγκυριακή επίλυση των εμφανιζόμε
νων προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του τουριστικού 
κυκλώματος. Και οι δύο αυτές κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής κι
νούνται στο επίπεδο συγκυριακού διακανονισμού για την ευρυθμία της 
τουριστικής αγοράς μέσα στη χώρα, χωρίς να υπεισέρχονται σε προ
βλήματα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων για τα οποία πραγμα
τοποιήθηκε η τουριστική δαπάνη. Δηλαδή, η εφαρμοζόμενη τουριστική 
πολιτική δεν υπεισέρχεται σε ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν 
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στην παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι επιτεί
νονται οι αυξήσεις των συνηθισμένων τουριστικών μεγεθών χωρίς να 
είναι γνωστές οι επιδράσεις που προκύπτουν από αυτές. 

Στην περίπτωση, όμως, που είναι επιθυμητό η τουριστική πολιτική 
να χρησιμοποιηθεί σαν επιπρόσθετος μοχλός για την οικονομική ανά
πτυξη της χώρας, τότε μια πολιτική για τον τουρισμό αλλοδαπών, ό
πως αυτή που περιγράφηκε πιο πάνω, αντιστρατεύεται τη βασική αρχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία συνίσταται στη γνώση και την 
αξιολόγηση των επιδράσεων στην εθνική οικονομία από την προηγού
μενη εφαρμογή των προτάσεων της. Συγκεκριμένα, αν θεωρήσει κανείς 
ότι βασικός στόχος της τουριστικής πολιτικής είναι η εξομάλυνση της 
αντίθεσης του συναλλαγματικού ελλείμματος — πράγμα που είναι γενι
κά παραδεκτό — τότε είναι δυνατό οι διαθρωτικές επιδράσεις που επιφέ
ρει στην οικονομία η συνεχής αύξηση και η διαθρωτική εξέλιξη της 
τουριστικής κατανάλωσης να οξύνουν τις βασικές αιτίες προέλευσης 
αυτής της αντίθεσης και, επομένως, μακροπρόθεσμα, αυτή την ίδια τη 
συναλλαγματική ανισορροπία1. 

Στα πλαίσια της προτεινόμενης θεωρητικής και πρακτικής αντιμε
τώπισης του τουρισμού αλλοδαπών, είναι φανερό ότι ο επαναπροσδιο
ρισμός του ως μιας ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης 
στην εθνική οικονομία δίνει μια νέα διάσταση στο θέμα της χρησιμο
ποίησης του ως μοχλού για την οικονομική ανάπτυξη. Επιτρέπει, δηλα
δή, τη συγκεκριμενοποίηση των ιδιαίτερων μορφών υλικής (και μη) πα
ραγωγής που περιέχει ο γενικός όρος «τουρισμός», τη διερεύνηση των 
συνθηκών παραγωγής και διάθεσης των αντίστοιχων τμημάτων της 
τουριστικής κατανάλωσης, και έτσι παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες 
για τις επιδράσεις που προκαλεί ο τουρισμός στην αναπτυξιακή διαδι
κασία της χώρας. 

Είναι γεγονός ότι η ποιοτική και ποσοτική διαρθρωτική εξέλιξη της 
τουριστικής κατανάλωσης — όπως αυτή παρουσιάστηκε στην παρούσα 
εργασία — θα επιδρά και θα καθορίζει, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, 
τη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής της ελληνικής οικονομίας. Έ
χει ώς ένα βαθμό δειχθεί ότι οι τάσεις που συντελούν στη διαρθρωτική 

1. Για τη λεπτομερειακή ανάλυση αυτής της άποψης, βλ. Zacharatos 1984. Επίσης Έκθεση 
ΚΕΠΕ 1983, καθώς και ορισμένες παρατηρήσεις στο Zacharatos 1984, σχετικά με ορισμένες 
μορφές παραξενοδοχίας. 
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εξέλιξη της τουριστικής κατανάλωσης στην Ελλάδα προκαλούν επιδρά
σεις στη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής, οι οποίες αντιβαίνουν 
βασικούς στόχους της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Συγκε
κριμένα, η έκθεση του ΚΕΠΕ για την κατάσταση στον τουρισμό το 
1983 αναφέρει ότι «...ενώ η ανάπτυξη του τουρισμού είχε, θεωρητικά 
τουλάχιστο, σα στόχο την κάλυψη του συναλλαγματικού ελλείμματος, 
η πολιτική που ακολουθήθηκε οδήγησε σε ένα επιταχυνόμενο άνοιγμα 
της τουριστικής κατανάλωσης, που όξυνε τα διαρθρωτικά προβλήματα 
και τις ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας»1. 

Θεωρούμε ότι οι διαγραφόμενες τάσεις στην οικονομική έρευνα δεί
χνουν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να 
διαμορφωθεί ένα επιστημονικά θεμελιωμένο και αποτελεσματικό σύστη
μα διερεύνησης και πληροφόρησης για την ύπαρξη και τη λειτουργία 
μιας τόσο σύνθετης οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η ετήσια 
πραγματοποιούμενη τουριστική κατανάλωση στην εθνική οικονομία. Οι 
τάσεις αυτές οδηγούν, από τη μια μεριά — σε χώρες με καθυστερημένα 
ακόμη εθνικολογιστικά συστήματα — στο σχετικό και δειλό επαναπροσ
διορισμό του τουρισμού αλλοδαπών ως «Ιδιωτική κατανάλωση μη μό
νιμων κατοίκων στη χώρα», και από την άλλη — σε χώρες με πιο ανε
πτυγμένα στατιστικά συστήματα πληροφόρησης — στο συγκεκριμένο 
επαναπροσδιορισμό και εμπειρικό υπολογισμό της ετήσια ενεργοποιού-
μενης διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης2. Επιπλέον, οι τάσεις 
αυτές εμφανίζονται και μέσα από ατομικές εργασίες που έχουν ως αντι
κείμενο τους τη διερεύνηση των επιδράσεων του τουρισμού αλλοδαπών 
στις οικονομίες των χωρών υποδοχής3. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί λεπτομερέστερη διερεύνηση και πα
ρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου μιας προγενέστερης θεωρητικής 
παρουσίασης και εμπειρικής εφαρμογής της αντιμετώπισης του τουρι
σμού ως ιδιαίτερα διαμορφωνόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης, και της 
διαδικασίας υπολογισμού της στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, εδώ 
εκθέτονται συνοπτικά οι δυνατότητες χρησιμοποίησης της για την έ
ρευνα και πληροφόρηση γενικά της οικονομικής και αναπτυξιακής πο
λιτικής, καθώς και, ειδικά, της τουριστικής πολιτικής, χωρίς συγχρό-

1. Βλ. Έκθεση ΚΕΠΕ 1983. και κυρίως Zacharatos 1984. σελ. 247-250. 

2. Βλ. Annual Statistical Report 1982. σελ. 18, Provisional National Accounts of Greece 1982, 

σελ. 28, και τους Πίνακες Εισροών-Εκροών της Αυστρίας, στο Richter 1981, σελ. 61-75. 

3. Βλ. Stegger 1980. Richter 1981, Zacharatos 1984. 
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νως να εξαντλείται το θέμα αυτό. Μια παραπέρα διείσδυση στους επιμέ
ρους χώρους έρευνας των στατιστικών εφαρμογών, της διαμόρφωσης 
δεικτών, της οικονομετρικής ανάλυσης, της διερεύνησης των συνθηκών 
αναπαραγωγής του οικονομικού συστήματος, καθώς και στον ειδικό 
χώρο των μελετών κόστους-ωφέλειας, θα ξέφευγε από τα όρια αυτής 
της εργασίας, γιατί θα έπρεπε να παρακολουθήσει και τα επιμέρους υφι
στάμενα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κα
θένας από αυτούς τους χώρους οικονομικής έρευνας. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αυτής της 
μεθόδου και χρησιμοποίησης της — όπως αυτή εκτέθηκε στο τρίτο μέ
ρος της εργασίας —, είναι επιβεβλημένη, εκ των πραγμάτων πλέον, μια 
ριζική αναθεώρηση των όρων διαμόρφωσης των αποφάσεων στην οικο
νομική πολιτική για τον τουρισμό αλλοδαπών στην ελληνική οικονο
μία, αλλά και γενικότερα σε μια οικονομία υποδοχής τουρισμού. 

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει, σαν κατακλείδα, να τονιστεί 
ιδιαίτερα είναι το πρόβλημα της αξιοπιστίας του εφαρμοζόμενου οικο
νομικού προγραμματισμού, ο οποίος αγνοεί ουσιαστικά την ύπαρξη 
ενός ποσοτικά και ποιοτικά βασικού συντελεστή της τελικής ζήτησης, 
όπως είναι η τουριστική κατανάλωση με τις συνεχείς αυξητικές τάσεις 
και διαρθρωτικές μεταβολές της. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο επα
ναπροσδιορισμός του τουρισμού αλλοδαπών θα θέσει υπό επα
ναπροσδιορισμό και το όλο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του εφαρ
μοζόμενου οικονομικού σχεδιασμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλ
λες παρεμφερείς χώρες. 
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