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κονομικών ερευνών και τή συνεργασία με άλλα
επιστημονικά ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τή σημερινή του ονο
μασία και διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής
πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) ή κατάρτιση σχε
δίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρό
νιων προγραμμάτων αναπτύξεως, ή εκπόνηση
σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωρο
ταξικής αναπτύξεως, καθώς και προγραμμάτων
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παρακολούθηση και ανάλυση τής βραχυπρόθε
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κής οικονομίας, καθώς και ή κατάρτιση προτά
σεων για τή λήψη τών κατάλληλων μέτρων (γ) ή
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε
θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανα
πτύξεως.
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Tò ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντο
νη δραστηριότητα σε δλους τους πιο πάνω τομείς.
Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά
θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια
προγραμμάτων αναπτύξεως, παρακολουθεί τις
βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστή
μη και τόν προγραμματισμό και οργανώνει διαλέ
ξεις και σεμινάρια.
Στα πλαίσια αυτών τών δραστηριοτήτων εν
τάσσεται και ή δημοσίευση μελετών, πού είναι
αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, κα
θώς και διαλέξεων, πού δίνονται από διακεκριμέ
νους επιστήμονες πού προσκαλούνται από το Κέν
τρο.
Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με
αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερι
κού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και από
ψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών
οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής
έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τόν τρόπο,
στην προαγωγή τής οικονομικής επιστήμης στή
χώρα.

8

Με ευχαρίστηση αναγνωρίζω τα δσα οφείλω
σε ορισμένα άτομα για τις συμβουλές και παρατη
ρήσεις τους πάνω στις απόψεις της μελέτης αυ
τής. Σε δ,τι άφορα σφάλματα» τα οποία εξακο
λουθούν ίσως να υπάρχουν, είμαι ο μόνος υπεύθυ
νος.
Ή παρούσα εργασία έχει τις ρίζες της στη δι
δακτορική μου διατριβή (((An Econometric Analy
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σα, σε κάπως περιορισμένη έκταση, νά εκτιμήσω
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Ελλάδας. Στον καθηγητή μου Lawrence R.
Klein χρωστώ βαθύτατη ευγνωμοσύνη για τήν
επίβλεψη της εργασίας, τή συνεχή ενθάρρυνση
και τις εποικοδομητικές υποδείξεις του κατά τήν
ανάπτυξη του θέματος. Αισθάνομαι επίσης μεγά
λη υποχρέωση στον καθηγητή Φοίβο Δρύμη για
τις συμβουλές και πολύτιμες παρατηρήσεις του σε
κάθε στάδιο της μελέτης αυτής.
Ευγνωμοσύνη επίσης χρεωστώ στον Peter Η.
Gray, επειδή διάβασε το χειρόγραφο και έκανε
χρήσιμες υποδείξεις και παρατηρήσεις. Θέλω
ακόμη νά εκφράσω τήν εκτίμηση μου στους Ge
rard F. Adams, Matthew Amat, Μιχάλη Δακόλια, Μ. Butta, .Beth Niemi, καθηγητή Θεόδωρο
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Σκοΰντζο, Hiroki Tsurumi και Δρα Ευάγγελο
Βολουδάκη για τις υποδείξεις, τις συζητήσεις που
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λουδάκη, επειδή μου Εδωσε τήν ευκαιρία να πα
ρουσιάσω τα βασικά αποτελέσματα τής μελέτης
αυτής σε σεμινάριο του ΚΕΠΕ. Ευχαριστίες εκ
φράζονται και σε δσους παρακολούθησαν το σεμι
νάριο αυτό, γιατί ωφελήθηκα πάρα πολύ άπο τις
εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις τους. Επι
πλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τή Λίλιαν Μεγήρ για τον προσεκτικό Ελεγχο τής ελληνικής με
ταφράσεως και τή γλωσσική της επιμέλεια, το
Δρα Ιωάννη Δρυμουση για τή συμβολή του στην
απόδοση τών οικονομετρικών δρων, καθώς και
το προσωπικό που εργάζεται στή βιβλιοθήκη, στις
γραμματείες και στα λοιπά τμήματα του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για
τήν πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Νοέμβριος 1976
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή παρούσα μελέτη έχει ώς αντικείμενο τήν
εκτίμηση των εξισώσεων ζητήσεως εξαγωγών
για τουριστικές υπηρεσίες* παρέχει μιά ποσοτι
κή ερμηνεία του τρόπου μέ τον όποιο κατανέ
μονται οι εξαγωγές τών τουριστικών υπηρεσιών
μιας χώρας στίς διάφορες άλλες χώρες, καί με
τράει τίς επιμέρους και συνδυασμένες επιδρά
σεις τών κυριότερων μεταβλητών πού προσδιο
ρίζουν τή ζήτηση του διεθνούς τουρισμού1. Οί
εξαγωγικές χώρες, οί όποιες εξετάζονται στή με
λέτη αυτή εϊναι: Αυστρία, Ελλάδα, 'Ιταλία,
Ισπανία καί Ελβετία 2 .
Οί παράμετροι πού έχουν εκτιμηθεί καί ανα
φέρονται εδώ, βασίζονται σέ διαστρωματικά
(cross-section) στοιχεία 17 χωρών-μελών τού
'Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας καί
'Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) καί καλύπτουν τήν περίο1. Μία παρόμοια προσπάθεια, σέ περιορισμένη όμως έκταση,
υπάρχει στή διδακτορική μου διατριβή:^« Econometric Analysis of
the Foreign Trade of Greece (Doctoral Dissertation, University of
Pennsylvania, 1971) σελ. 209-213, ή οποία έγινε μέ τήν επιστημονι
κή καθοδήγηση τού" καθηγητή Lawrence R. Klein.
2. Στο κείμενο τής μελέτης, δπου αναφέρεται ό δρος «πέντε χώ
ρες», θα πρέπει να εννοούνται οί έξης: Αυστρία, Ελλάδα, 'Ιταλία,
'Ισπανία καί Ελβετία.
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δο 1958-1970. Ένα άπο τά σπουδαιότερα προ
βλήματα, στις αναλύσεις αύτοΰ του τύπου, εϊναι
να βρεθεί τρόπος ώστε να λαμβάνονται υπόψη:
οποιεσδήποτε διεθνείς διαφορές παρουσιάζονται
μεταξύ τών χωρών του δείγματος στο διαθέσιμο
εισόδημα και στις τιμές καταναλωτή· διαφορές
έξαλλου πού δεν αντανακλώνται στις επίσημες
τιμές συναλλάγματος. Τό πρόβλημα αυτό αντι
μετωπίστηκε προσαρμόζοντας τίς μεταβλητές
εισοδήματος καί τιμών μέ βάση τις εκτιμήσεις
της ισοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως για κατα
1
ναλωτικά αγαθά τών Gilbert-Kravis .
Μολονότι έχουν εκπονηθεί πολλές οικονομε
τρικές μελέτες στον τομέα του διεθνούς εμπο
ρίου, οί περισσότερες άπό αυτές, έκτος άπό ελά
χιστες εξαιρέσεις2, αφορούν τό εμπόριο τών
αγαθών καί πολύ λίγες εξετάζουν τους άδηλους
πόρους γενικά ή τό διεθνή τουρισμό ειδικά. Ε 
ι. Βλέπε σελ. 35.
2. Η. Peter Gray, International Travel-International Trade
(Heath Lexington Books, Lexington, Mass., 1970) καί τοΰ ίδιου
«The Demand for International Travel by the United States and Ca
nada», International Economic Review ('Ιανουάριος, 1966). G.N.
Paraskevopoulos, An Econometric Analysis of the Foreign Trade of
Greece (Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania, 1971).
J.R. Artus, «An Econometric Analysis of International Travel»,
IJMJ?. Staff Papers (Νοέμβριος, 1972) καί του ίδιου «The Effects of
Revaluation on the Foreign Travel Balance of Germany», IM J?.
Staff Papers (Νοέμβριος, 1970). A.S. Gerakis, «Effects of
Exchange-Rate Devaluations and Revaluations on Receipts from
Tourism», I.M.F. Staff Papers (Νοέμβριος, 1965). W. Krause and
D. Jud, International Tourism and Latin American Development
(University of Texas Press, 1974).
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νας άπο τους κυριότερους λόγους για τήν παρα
μέληση του σημαντικού αυτού τμήματος του
διεθνούς εμπορίου είναι ή έλλειψη κατάλληλων
στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία για τους ά
δηλους πόρους δε συγκρίνονται άπό άποψη όγ
κου καί ποιότητας με εκείνα πού υπάρχουν για
τό εμπόριο των αγαθών. 'Οπωσδήποτε, ή σημα
σία τήν οποία έχουν στην παγκόσμια οικονομία,
ό διεθνής τουρισμός καί οί άλλες εξαγόμενες
υπηρεσίες καί ή τόσο σημαντική συμβολή τών
άδηλων πόρων στο γενικό ισοζύγιο πληρωμών
τών διάφορων χωρών επιβάλλουν νά δοθεί πολύ
μεγαλύτερη προσοχή στους βασικούς αυτούς
1
εξαγωγικούς κλάδους . Συνεπώς, σκοπός της
μελέτης αυτής είναι νά καλύψει, ώς ενα ορισμέ
νο σημείο, τό κενό αυτό με εκτιμήσεις εξισώ
σεων ζητήσεως εξαγωγών γιά τουριστικές
υπηρεσίες2. Ή εκτίμηση τών ποσοτικών σχέ
σεων μεταξύ τών σχετικών οικονομικών μετα
βλητών παίζει èva πολύτιμο ρόλο στην άσκηση
τής οικονομικής πολιτικής καί βοηθάει ουσια
στικά στην οικονομική πρόβλεψη3.

1. Το 1972, οί εξαγωγές υπηρεσιών τών χωρών-μελών τοΰ
ΟΟΣΑ αποτελούσαν πάνω άπό τό 25% τών συνολικών εξαγωγών
αγαθών καί υπηρεσιών ΟΟΣΑ, Tourism Policy and International
Tourism (Παρίσι, 1974).
2. Οί κοινωνικο-πολιτικές, εκπαιδευτικές καί πολιτιστικές από
ψεις τοΰ διεθνούς τουρισμού είναι επίσης εξίσου σημαντικές καί
αξίζει τον κόπο να μελετηθούν σοβαρά.
3. Lawrence R. Klein, «The Use of Econometric Models as a
Guide to Economic Policy», Econometrica (1947), τόμος 15.
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Γενική Θεώρηση του Διεθνούς Τουρισμού
Ή σημασία του διεθνούς τουρισμού στην
παγκόσμια οικονομία και ο ρόλος του στις
διεθνείς πληρωμές έχουν τώρα ευρύτατα ανα
1
γνωριστεί . Τό 1972, οί παγκόσμιες εισπράξεις
από τό διεθνή τουρισμό, χωρίς εκείνες πού
προήλθαν άπό τα μεταφορικά μέσα τοΰ διεθνούς
τουρισμού, ήταν περίπου 24 δισεκατομμύρια
δολλάρια, και οί αφίξεις των ξένων τουριστών έ
φτασαν τά 200 εκατομμύρια περίπου (βλ. Πίνα
κα 1).
Στην εξεταζόμενη περίοδο ό διεθνής τουρι
σμός αυξήθηκε μέ ρυθμό ταχύτερο άπό δ,τι οί
εξαγωγές τών αγαθών. Όπως μπορεί νά δει κα
νείς στον Πίνακα 1, οί παγκόσμιες εισπράξεις
άπό τό διεθνή τουρισμό αυξήθηκαν μεταξύ 1958
καί 1970 μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5%, ενώ ό αν
τίστοιχος ρυθμός αυξήσεως της άξιας τών πα
γκόσμιων εξαγωγών αγαθών ήταν 9,2%. Ό
διεθνής τουρισμός εμφανίζεται πια σαν ένας άπό
τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους. Ή
εισοδηματική ελαστικότητα της διεθνούς ζητή
σεως τουριστικών υπηρεσιών βρέθηκε νά είναι
πολύ μεγαλύτερη άπό τή μονάδα, καί, συνεπώς,
όσο αυξάνεται τό πραγματικό διαθέσιμο είσόδη1. Για λεπτομέρειες πάνω στο θέμα αυτό βλέπε Michael Peters,
International Tourism (Hutchinson and Co., Λονδίνο, 1969) καί
John M. Bryden, Tourism and Development (Cambridge University
Press, 1973).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διεθνής Τουρισμός και Παγκόσμιες Εξαγωγές
1958-1972
Διεθνής τουρισμός

Παγκόσμιες; εξαγωγές
αγαθών (fob)

"Ετος

'Αριθ. αφίξεων
σε εκατ.

Είσπράξεις"
σέ δισ. δολ.
ΗΠΑ

'Αξία σέ
δισ. δολ.
ΗΠΑ

Όγκος
1958=100

1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972

55,3
71,2
81,4
108,0
130,8
139,7
169,0
198,0

5,4
6,8
7,8
9,6
12,5
13,8
17,9
23,8

108,1
128,0
141,4
172,4
203,6
239,6
312,4
412,4

100
118
131
155
179
214
259
297

Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί 'Αναπτύξεως
Διεθνής τουρισμός

Παγκόσμιες εξαγωγές

Περίοδος
1958-62
1962-66
1966-70
1958-70

'Αφίξεις

Εισπράξεις

'Αξία

Όγκος

10,2
12,5
6,6
9,8

9,6
12,5
8,6
10,5

6,9
9,5
11,3
9,2

7,0
8,1
9,7
8,3

Πηγές: International Union of Official Travel Organisation, Eco
nomic Review of World Tourism, 1972 (Γενεύη, 1972) καί World
Tourism, 1971-1973 (Γενεύη, 1975). Ηνωμένα Έθνη, Statistical
Yearbook.
α. Έκτος των εισπράξεων άπό τις μεταφορές του διεθνούς τουρι
σμού.

17

μα, τόσο ή ζήτηση των καταναλωτών στρέφεται
προς τις εισαγόμενες τουριστικές υπηρεσίες.
Έξαλλου, ή ανάπτυξη του διεθνούς τουρι
σμού δέν ήταν ομοιόμορφη σ' ολόκληρη την πε
ρίοδο 1958-1970, παρουσιάζοντας μιά κάμψη
στα τελευταία χρόνια της, εξαιτίας της επιδρά
σεως των έξης κύριων παραγόντων: βραδύτερος
ρυθμός οικονομικής αναπτύξεως στις κυριότε
ρες χώρες προελεύσεως τουριστών κατά τά ετη
1965-1970, πόλεμος στή Μέση Ανατολή τό
1967 και ή κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη
1
τό 1968 .
Ό διεθνής τουρισμός, εξαιτίας της τόσο ση
μαντικής συμβολής του στο ισοζύγιο πληρω
μών πολλών χωρών, έχει καθιερωθεί σαν ένας
άπό τους κυριότερους και πιο δυναμικούς εξα
γωγικούς κλάδους, και αναμένεται δτι ή σημα
σία του θά εξακολουθήσει να μεγαλώνει. Ή άνο
δος του επιπέδου διαβιώσεως τών λαών, ή αύξη
ση του πληθυσμού, ή βελτίωση τών μεταφορι
κών μέσων καί επικοινωνιών, οί περισσότερες
ήμερες διακοπών μέ αποδοχές και ή διεύρυνση
τής εκπαιδεύσεως είναι παράγοντες πού, όπως
αναμένεται, θά εξακολουθήσουν να προκαλούν
υψηλούς ρυθμούς αυξήσεως στις εξαγωγές τών
τουριστικών υπηρεσιών. Ό Πίνακας 2 δείχνει,
δτι τό 1972 οί παγκόσμιες συναλλαγματικές ει1. Ό διεθνής τουρισμός επηρεάζεται ιδιαίτερα άπό τις διακυμάν
σεις τής γενικής οικονομικής δραστηριότητας καί τις διεθνείς
κοινωνικο-πολιτικές αναταραχές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σύγκριση Εισπράξεων άπο το Διεθνή Τουρισμό
και τις Εξαγωγές Αγαθών 1962-1972
(Σέ εκατ. δολ. ΗΠΑ)
Είσπράξ εις άπό
διεθνή τουρισμό01
Χώρες καί
περιοχές
Αυστρία
Ελλάδα
'Ιταλία
'Ισπανία
Ελβετία
Λοιπές χώ
ρες ΟΟΣΑ
Σύνολο ΟΟΣΑ
Λοιπός κό
σμος
Παγκόσμιο
σύνολο

Εξαγωγές
αγαθών

Ποσοστό Γης στή
λης (1) ώς;πρός
τή στήλη (2) %

1962

1972

1962

1972

1962

1972

354
76
847
513
470

1.600
393
2.176
2.511
1.296

1.263
250
4.666
736
2.216

3.883
871
18.548
3.803
6.828

28,0
30,4
18,2
69,7
21,2

41,2
45,1
11,7
66,0
19,0

4.084 12.498
6.344 20.474

83.649 259.266
92.780 293.199

4,9
6,8

4,8
7,0

1.456

3.326

48.420 119.201

3,0

2,8

7.800 23.800

141.200 412.400

5,5

5,8

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Σύνολο ΟΟΣΑ 81,3
Λοιπός κόσμος 18,7
Παγκόσμιο
σύνολο
100,0

86,0
14,0

65,70
34,30

71,10
28,90

100,0

100,0

100,0

Πηγές: ΟΟΣΑ, Tourism Policy and International Tourism (Παρί
σι, 1974), International Union of Official Travel Organisation, Eco
nomic Review of World Tourism, 1972 (Γενεύη, 1972) καί World
Tourism, 1971-1973 (Γενεύη, 1975), Ηνωμένα Έθνη, Statistical
Yearbook.
α. Έκτος τών είσπράξεων άπό τις μεταφορές του διεθνούς τουρι
σμού.
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σπράξεις από το διεθνή τουρισμό αποτελούσαν
τό 6% περίπου των εισπράξεων από εξαγωγές
αγαθών. Σέ μερικές χώρες,δμως, ό διεθνής του
ρισμός αποτελεί μιά άπο τις κυριότερες πηγές
ξένου συναλλάγματος. Το 1972, οί εισπράξεις
άπο το διεθνή τουρισμό έφτασαν στην 'Ισπανία
στο 66% τών εξαγωγών αγαθών, στην Ελλάδα
στο 45% και στην Αυστρία στο 41%. Στην Ιτα
λία και Ελβετία, κατά τή διάρκεια της περιόδου
1962-1972, τά αντίστοιχα ποσοστά κυμάνθηκαν
μεταξύ 12% καί 21% (βλ. Πίνακα 2).
Στή διεθνή τουριστική αγορά, τόσο άπό πλευ
ράς ζητήσεως δσο και προσφοράς, κυριαρχούν
οί αναπτυγμένες χώρες· οί δέ χώρες-μέλη τού
ΟΟΣΑ αποτελούν πάνω από τό 80% της αγοράς
αυτής (βλ. Πίνακα 2). Τό 1972, οί χώρες-μέλη
τού ΟΟΣΑ δαπάνησαν περίπου 21 δισεκατομ
μύρια δολλάρια για διεθνή τουρισμό και ει
σέπραξαν γύρω στά 20,5 δισεκατομμύρια δολ
λάρια άπό εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών.
'Οπωσδήποτε, οί αναπτυσσόμενες χώρες, οί
όποιες γειτονεύουν γεωγραφικά μέ εκείνες πού
εισάγουν τουριστικές υπηρεσίες, έχουν γίνει επί
σης σημαντικοί εξαγωγείς τουριστικών υπηρε
σιών1. Για τίς χώρες αυτές, οί εξαγωγές τουρι1. Τό 1972, παραδείγματος χάρη, οί συναλλαγματικές εισπράξεις
τού" Μεξικού ήταν της τάξεως τοΰ 1,7 δισεκατομμυρίου δολλαρίων,
περίπου. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τό 40% του συνόλου τών εισπρά
ξεων τοΰ διεθνούς τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά τή
διάρκεια τών τελευταίων ετών. United Nations, Statistical Yearbook
(Νέα 'Υόρκη, 1973), καί Elements of Tourism Policy in Developing
Countries (Νέα 'Υόρκη, 1973).
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στικών υπηρεσιών όχι μόνο αποτελούν μια άπό
τις βασικότερες πηγές συναλλάγματος, άλλα και
προσφέρουν ευκαιρίες για την προώθηση τών
επενδύσεων όπως και τή δημιουργία εισοδήμα
1
τος καί απασχολήσεως . Στην περίπτωση δμως
τών αναπτυσσόμενων χωρών, καλό θά ήταν να
μή ξεχνάμε, ότι ώς πραγματική συμβολή του
διεθνούς τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών
τους πρέπει νά θεωρούνται μόνο οι καθαρές συ
ναλλαγματικές εισπράξεις, δηλαδή τό υπόλοιπο
πού μένει όταν αφαιρεθούν οί (άμεσες και έμμε
σες) εισαγωγές, οί όποιες απαιτούνται για τήν
παραγωγή τών εξαγόμενων τουριστικών υπηρε
σιών, άπό τίς εισπράξεις τοΰ διεθνούς τουρι
σμού.
Ή επιλογή τών «πέντε χωρών», πού καλύπτει
ή μελέτη αυτή, καθορίστηκε, μέχρι ενα σημείο,
άπό τήν ύπαρξη τών διαθέσιμων στατιστικών
στοιχείων. "Αλλωστε, εξαιτίας τού περιορισμέ
νου χρόνου καί χώρου, ή ανάλυση μας εξετάζει
μόνο παραδοσιακά τουριστικές χώρες, στίς
όποιες ό διεθνής τουρισμός έχει γίνει ένας ση
μαντικός εξαγωγικός κλάδος καί μια άπό τίς κυ
ριότερες πηγές συναλλάγματος. Τό 1972, οί ει
σπράξεις άπό τό διεθνή τουρισμό αποτελούσαν
τό 33% τοΰ συνόλου τών εξαγωγών αγαθών καί
1. W. Krause and D. Jud, International Tourism and Latin
American Development, op. cit., John M. Bryden, Tourism and De
velopment, op. cit., καί Ηνωμένα Έθνη, Elements of Tourism Policy
in Developing Countries (Νέα 'Υόρκη, 1973).
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υπηρεσιών της 'Ισπανίας, το 26% της Αυστρίας,
το 21% της Ελλάδας, το 12% της Ελβετίας καί
1
το 9% της Ιταλίας . Οί χώρες πού έχουν επιλέ
γει παρουσιάζουν: (1) ποικιλία άπο πλευράς
τουριστικών ενδιαφερόντων, (2) διαφορές ώς
προς το μέγεθος ή και τα επίπεδα οικονομικής
αναπτύξεως.

1. ΟΟΣΑ., Tourism Policy and International Tourism (Παρίσι,
1974).

22

2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟ
ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το 'Υπόδειγμα
Ή εξειδίκευση της έξισώσεως ζητήσεως εξα
γωγών γιά τουριστικές υπηρεσίες βασίζεται κυ
ρίως στή θεωρία της συμπεριφοράς του κατανα
λωτή. Ό καταναλωτής κατανέμει το εισόδημα
του μεταξύ αγαθών καί υπηρεσιών, προσπαθών
τας να πετύχει το μέγιστο βαθμό ικανοποιή
1
σεως . Ό κύριος όγκος του διεθνούς τουρισμού
αποτελείται άπό τον τουρισμό τών διακοπών ό
όποιος είναι υπηρεσία τελικής καταναλώσεως.
Επιπλέον, ακόμα καί τα ταξίδια πού γίνονται
για επιχειρηματικούς καί άλλους σκοπούς περιέ
χουν καί στοιχεία τουρισμού διακοπών2.
Σύμφωνα μέ τή θεωρία τής ζητήσεως, οι κύ
ριοι προσδιοριστικοί παράγοντες τής διεθνούς
ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών είναι: τό
πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα3
1. Οί οικονομολόγοι, πού ασχολούνται μέ τήν περιφερειακή ανά
πτυξη, στις αναλύσεις τους γιά τά διαπεριφερειακά ταξίδια, δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στα κεντροβαρικά υποδείγματα: Walter Isaard
and others, Methods of Regional Analysis: An Introduction to Re
gional Science (The MIT Press, Cambridge, Mass., 1960).
2. H. Peter Gray, International Travel-International Trade, op.
cit., καί A.J. Burkart and S. Medlik, Tourism (Heinemann, Λονδίνο,
1974).
3. To διαθέσιμο εισόδημα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα
καί ώς αντιπροσωπευτική μεταβλητή του διεθνούς εμπορίου, ή
οποία φαίνεται νά είναι ή καταλληλότερη μεταβλητή είσοδήματος ή
δραστηριότητας για τά επιχειρηματικά ταξίδια.
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της εισαγωγικής χώρας, ή σχετική τιμή των εξα
γόμενων τουριστικών υπηρεσιών, ή σχετική τι
μή τών διαθέσιμων υποκατάστατων και ό πλη
θυσμός τής εισαγωγικής χώρας. Τή ζήτηση του
διεθνούς τουρισμού, έκτος από τις μεταβλητές
αυτές, μπορεί να επηρεάσουν επίσης οί ακόλου
θοι παράγοντες: συναλλαγματικοί έλεγχοι, κα
τανομή τού εισοδήματος* δημογραφικά χαρα
κτηριστικά, οίκογενειακές σχέσεις καί κατανα
λωτικές προτιμήσεις, καθώς και κοινωνικοί, πο
λιτιστικοί, καί πολιτικοί παράγοντες τής εισα
γωγικής χώρας. 'Αλλά, στην εφαρμοσμένη οικο
νομετρία ή αποτελεσματικότητα τών εκτιμή
σεων δέ συμβιβάζεται πάντοτε μέ τό νά συμπερι
ληφθούν στην εξίσωση όλες οί σχετικές μετα
βλητές. Επιπλέον δέν είναι πάντοτε εύκολο νά
βρεθούν τά κατάλληλα στατιστικά στοιχεία γιά
όλες αυτές τίς μεταβλητές. Επομένως, ή εξίσω
ση ζητήσεως εξαγωγών γιά τουριστικές υπηρε
σίες μπορεί νά γραφεί ώς έξης:

Xijt —fit ^

C p I

t

ppp *

C p I

t

ppp_

Xa k j t(PE k t+TC k j t)Rj
ν
\*i
, Njt)
7
CPI j t PPPj
i = 1,2 ... n εξαγωγικές χώρες
j = 1,2 ... n εισαγωγικές χώρες (j=#)
k = 1,2 ... n ανταγωνίστριες εξαγωγικές χώρες (Wi).
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(1)

Όπου:
Xjjt

= Ποσότητα τουριστικών υπηρεσιών, πού εξήγαγε
ή χώρα i στή χώρα j , σε χρόνο t.
DL· = Κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα της χώρας j , σε
χρόνο t, καί εθνικό νόμισμα.
CPI t = Δείκτης τιμών καταναλωτή της χώρας j , σε χρό
νο t, με βάση 1963=100.
PPPj = 'Ισοτιμία αγοραστικής δυνάμεως γιά καταναλωτι
κά αγαθά (ΙΑΔ) στή χώρα j , τό 1963.
PE i t = Τιμή εξαγωγής fob, σέ δολλάρια ΗΠΑ, των του
ριστικών υπηρεσιών τής χώρας ί,'σέ χρόνο t.
TCjjt = Κόστος μεταφοράς ταξιδιού με επιστροφή, σε
δολλάρια ΗΠΑ, μεταξύ χώρας i καί χώρας j , σέ
χρόνο t.
Rj
= Επίσημη τιμή συναλλάγματος στή χώρα j .
akjt
= Ποσοστό συμμετοχής των τουριστικών υπηρε
σιών πού εξήγαγε ή χώρα k στην εισαγωγική
αγορά τής χώρας j , σέ χρόνο t.
PE k t = Τιμή εξαγωγής fob, σέ δολλάρια ΗΠΑ, τών του
ριστικών υπηρεσιών τής ανταγωνίστριας χώρας
k, σέ χρόνο t.
TC k j t = Κόστος μεταφοράς ταξιδιού μέ επιστροφή, σέ
δολλάρια ΗΠΑ, μεταξύ χώρας k καί χώρας j , σέ
χρόνο t.
Nj t
= Πληθυσμός τής χώρας j , σέ χρόνο t.

Ή εξίσωση (1) προϋποθέτει, δτι οί καταναλω
τές δέν έχουν αυταπάτες σχετικά μέ τήν αξία
του χρήματος καί αντιδρούν ορθολογικά στις
μεταβολές τών τιμών. Κανονικά, θα έπρεπε νά
ελέγξουμε τήν υπόθεση αυτή αντί νά τήν πάρου
με σαν παραδοχή, άλλα τα διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία δέν επιτρέπουν ενα τέτοιου είδους έ
λεγχο.
Γιά τήν εκτίμηση τών παραμέτρων τής έξισώ25

σεως (1) χρησιμοποιήθηκαν διαστρωματικά
(cross-section) στοιχεία. Στην ανάλυση χρονο
λογικών σειρών (time series), οί ανεξάρτητες με
ταβλητές εισοδήματος, πληθυσμού και τιμών
παρουσίασαν υψηλό συντελεστή συμπολυγραμμικότητας, καί, συνεπώς, δεν ήταν δυνατό να
1
εκτιμηθούν μέ μεγάλη ακρίβεια οί επιμέρους
επιδράσεις τών ανεξάρτητων αυτών μεταβλη
τών. Στή διαστρωματική δμως ανάλυση, οί ανε
ξάρτητες μεταβλητές είναι ουσιαστικά άσυσχέτιστες καί οί επιμέρους επιδράσεις τους μπορούν
να εκτιμηθούν εύκολα.
Στή μελέτη χρησιμοποιούνται διαστρωματικά στοιχεία 17 χωρών-μελών τοΰ ΟΟΣΑ: Αυ
στρίας, Βελγίου, Καναδά, Δανίας, Φιλανδίας,
Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ιρλανδίας, 'Ιτα
λίας, 'Ολλανδίας, Νορβηγίας, 'Ισπανίας, Σουη
δίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου, καί
Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο λόγοι υπαγόρευσαν
τήν επιλογή τών χωρών αυτών: (1) ή διαθεσιμό
τητα τών στατιστικών στοιχείων καί (2) τό δτι οί
χώρες αυτές αποτελούν μία ομογενή ομάδα, ή
όποια αναμένεται να ικανοποιήσει τήν υπόθεση
της ομογένειας στή διαστρωματική ανάλυση2.
1. G.N. Paraskevopoulos, An Econometric Analysis ofthe Foreign
Trade of Greece, op. cit., σελ. 210-212.
2. Είναι λογικό να υποθέσουμε, δτι οί χώρες τοΰ δείγματος έχουν
ομοιογενή συμπεριφορά, μέ τήν έννοια, δτι οί διαφορές μεταξύ χω
ρών πού παρατηρούνται στην κατανάλωση τών υπηρεσιών τοΰ
διεθνούς τουρισμοΰ μπορούν νά ερμηνευτούν κυρίως άπό τίς ερ
μηνευτικές μεταβλητές τίς όποιες περιλαμβάνει ή εξίσωση. 'Αφού
οί μεταβλητές πού έχουν παραλειφθεί είναι δευτερεύουσας σήμα-
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Oi διαρθρωτικοί συντελεστές στίς εξισώσεις της
διεθνούς ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών υπο
τίθεται δτι είναι οί ίδιοι για κάθε εισαγωγική χώ
ρα. Γίνεται δηλαδή ή υπόθεση, δτι οί χώρες οί
όποιες επιλέχθηκαν γιά το δείγμα συμπεριφέ
ρονται ουσιαστικά μέ τον ίδιο τρόπο στην κατα
νάλωση τών τουριστικών υπηρεσιών. "Αν καί ή
'Ιαπωνία έχει γίνει πρόσφατα σημαντική χώρα
προελεύσεως τουριστών, δέν μπήκε στο δείγμα,
επειδή στην εξεταζόμενη περίοδο οί 'Ιάπωνες
ταξιδιώτες προς τίς «πέντε χώρες» ήταν σχετικά
λίγοι καί ταξίδευαν κυρίως γιά σκοπούς άλλους
εκτός διακοπών.
Σέ κάθε συγκεκριμένο έτος t, όλες οί εισαγω
γικές χώρες αντιμετωπίζουν τίς ΐδιες συνθήκες
αγοράς, δηλαδή σταθερές εξαγωγικές τιμές fob
γιά τίς τουριστικές υπηρεσίες. 'Οπωσδήποτε,
στην αγορά τού διεθνούς τουρισμού τό κόστος
μεταφοράς αποτελεί τό μεγαλύτερο μέρος τής
εξαγωγικής τιμής cif καί διαφέρει σημαντικά με
ταξύ τών είσαγωγικών χωρών. "Οσο μεγαλύτερη
είναι ή απόσταση τής εισαγωγικής χώρας άπό
τήν εξαγωγική τουριστική αγορά, τόσο ύψηλόσίας καί δέν αναμένεται νά συσχετιστούν συστηματικά μέ τίς περι
λαμβανόμενες ερμηνευτικές μεταβλητές, λογικά, μπορούμε να υπο
θέσουμε, δτι οί διαρθρωτικοί συντελεστές είναι οί ίδιοι γιά κάθε χώ
ρα του δείγματος (βλ. σελ. 51). Lawrence R. Klein A Textbook of
Econometrics (Prentice-Hall, Inc., Englewood, New Jersey, δεύτερη
έκδοση, 1974). S.J. Prais and H.S. Houthaker,The Analysis of Fam
ily Budgets (Cambridge University Press, 1971) καί PAVB Swamy,
Statistical Inference in Random Coefficient Regression Models
(Springer-Verlag, Βερολίνο-Χαϊδελβέργη-Νέα 'Υόρκη, 1971).
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τερες είναι οί εισαγωγικές τιμές cif στη χώρα αυ
τή. Επομένως, οί αντίστοιχες τιμές cif διαφέ
ρουν σημαντικά μεταξύ των εισαγωγικών χω
ρών.
Ή εξαγωγική τιμή cif τών τουριστικών υπη
ρεσιών έχει περιληφθεί στην εξίσωση της ζητή
σεως διεθνούς τουρισμού. Αυτή είναι ή τιμή
στην οποία βασίζεται ή συμπεριφορά τού κατα
ναλωτή καί πού υπαγορεύει τή ζήτηση τών του
ριστικών υπηρεσιών. 'Αφού οί εξαγωγικές τιμές
fob τών τουριστικών υπηρεσιών είναι σταθερές,
σ' ένα δεδομένο χρονικό σημείο, ή διακύμανση
της μεταβλητής τής εξαγωγικής τιμής cif είναι ϊση μέ τή διακύμανση τής μεταβλητής τού κό
στους μεταφοράς. Όμως χρησιμοποιείται ή με
ταβλητή τής εξαγωγικής τιμής cif αντί τής μετα
βλητής τού κόστους μεταφοράς, επειδή τό επί
πεδο τής τιμής fob επηρεάζει τό μέγεθος στην
ελαστικότητα τιμής cif.
Έστω δτι Χ, Ρ καί Τ είναι αντίστοιχα, ό όγ
κος τών τουριστικών υπηρεσιών πού εξάγονται,
ή εξαγωγική τιμή fob καί τό κόστος μεταφοράς.
Τότε, ή ελαστικότητα τής διεθνούς ζητήσεως
τουριστικών υπηρεσιών ως προς τήν εξαγωγική
τιμή cif (Ρ+Τ) δίνεται άπό τον τύπο:
dlogX
d!og(P+T)

dX
d(P+T)

Άφοΰ τό Ρ είναι σταθερό, έχουμε:
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Ρ+Τ
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dx
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Όπου,
τ εϊναι ή ελαστικότητα της διεθνούς ζητήσεως
τουριστικών υπηρεσιών ώς προς το κόστος με
ταφοράς.
Ό δρος της έξισώσεως (2), πού βρίσκεται
στην παρένθεση, εϊναι μεγαλύτερος άπό τη μο
νάδα. Έτσι, ή ελαστικότητα τιμής cif εϊναι μεγα
λύτερη άπό τήν ελαστικότητα τού κόστους με
ταφοράς- καί με δεδομένο τό κόστος μεταφοράς
και τήν ελαστικότητα μεταφοράς, τό μέγεθος
της ελαστικότητας τιμής cif εξαρτάται άπό τό
επίπεδο τής εξαγωγικής τιμής fob των τουριστι
κών υπηρεσιών. "Οταν αυξάνεται ό λόγος Ρ/Τ,
αυξάνεται και τό γ σε σχέση μέ τό τ.
Ή ανταγωνιστική τιμή, πού εϊναι ό σταθμικός
μέσος τών εξαγωγικών τιμών cif τών ανταγωνι
στριών χωρών, διαφέρει επίσης μεταξύ τών χω
ρών του δείγματος. Θα πρέπει δμως να αναφερ
θεί οτι, εξαιτίας τής σταθμίσεως, ή μεταβλητικότητα (variation) τής ανταγωνιστικής τιμής cif εϊ
ναι περίπου τό μισό τής μεταβλητικότητας τής
εξαγωγικής τιμής cif σε κάθε χώρα.
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Εφόσον οί επίσημες τιμές συναλλάγματος
δέν αντανακλούν τις σχετικές αγοραστικές δυ
νάμεις των εθνικών νομισμάτων, υπάρχουν δια
φορές και στα επίπεδα των τιμών καταναλωτή
τών εισαγωγικών χωρών. .
Έτσι, ή διαστρωματική εξίσωση, για οποιο
δήποτε συγκεκριμένο έτος t, θά πρέπει να είναι ή
έξης:

χ.

=
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PPPj'

CPIj
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Προσαρμογή τών Στατιστικών Στοιχείων
Θά εξετάσουμε τώρα το πρόβλημα τής προ
σαρμογής τών στατιστικών στοιχείων καί του
ακριβέστερου ορισμού τών μεταβλητών πού πε
ριλαμβάνονται στην εξίσωση.
Οί ροές τού διεθνούς τουρισμού μετριούνται
συνήθως μέ τρεις τρόπους: σέ συνάλλαγμα, τό
όποιο εισπράττεται άπό τήν εξαγωγή τών τουρι
στικών υπηρεσιών σέ αφίξεις ξένων τουριστών
στα τουριστικά καταλύματα* και τέλος, σέ συνο
λικό αριθμό διανυκτερεύσεων τών τουριστών
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αυτών, σέ δλα ή σέ ορισμένου είδους καταλύμα
τα.
Οί εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών περι
λαμβάνουν μεγάλη ποικιλία αγαθών και υπηρε
σιών, πού αγοράζουν οί ξένοι στή χώρα την
οποία επισκέπτονται (π.χ. κατάλυμα, φαγητό,
αναψυχή και διασκέδαση, αγορές άπο καταστή
ματα, πολιτιστικές και διάφορες άλλες τουριστι
κές δραστηριότητες). "Αν όλες οί εισαγωγικές
χώρες πλήρωναν πραγματικά την ϊδια τιμή fob,
τότε οί εξαγωγές fob τών τουριστικών υπηρε
σιών θα μπορούσαν νά είναι τό καταλληλότερο
ποσοτικό μέτρο γιά τίς τουριστικές υπηρεσίες.
Μολονότι όλοι οί τουρίστες αντιμετωπίζουν τίς
ϊδιες συνθήκες αγοράς, στην πραγματικότητα
αναμένεται δτι οί τιμές πού θα πληρώνουν θά εί
ναι διαφορετικές. Είναι λογικό νά υποθέσουμε,
οτι οί χώρες μέ υψηλό εισόδημα αγοράζουν, του
ριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καί συνε
πώς πληρώνουν ακριβότερες τιμές. Στην περί
πτωση αυτή, ή μεταβλητικότητα τών δαπανών
αντανακλά μεταβολές όχι μόνο ώς προς τήν πο
σότητα, αλλά καί ώς προς τήν ποιότητα (τίς τι
μές). Έτσι, αναμένεται, δτι οί εισοδηματικές
έλαστικότητες τών δαπανών θά είναι μεροληπτι
κές προς τά πάνω σέ σχέση μέ τίς εισοδηματικές
έλαστικότητες τών ποσοτήτων1. Δυστυχώς, σέ
, ,Α
Ζ
1. Αφού

dE
ο ρ
E=QP, _

c

Y
._

dQ
= _

Y
._

ή ελαστικότητα της τιμής ώς προς το εισόδημα (
αναμένεται να είναι θετική.
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δτι άφορα τις «πέντε χώρες», τις όποιες καλύπτει
ή μελέτη αυτή, δεν υπάρχει κατανομή κατά χώ
ρα για τις εισπράξεις του διεθνούς τουρισμού,
υπάρχουν όμως στοιχεία κατά χώρα για τις αφί
ξεις, πού καταγράφηκαν στά σύνορα ή στα του
ριστικά καταλύματα, καθώς και για τις διανυκτε
ρεύσεις τών ξένων τουριστών στά καταλύματα
αυτά.
Ώ ς διεθνής τουρίστας ορίζεται κάθε άτομο
πού επισκέπτεται μια χώρα άλλη, έκτος άπό
εκείνη της μόνιμης διαμονής του, για περίοδο
τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) ωρών και για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, έκτος επαγγελματι
κού, τοΰ οποίου ή απασχόληση αμείβεται άπό
1
τή χώρα πού επισκέπτεται . Σύμφωνα μέ τον
ορισμό αυτό, ή διανυκτέρευση μπορεί νά θεωρη
θεί ώς σύνθετο αγαθό πού χαρακτηρίζεται άπό
διάφορες Ιδιότητες (attributes) (π.χ. διασκέδαση,
πολιτιστικές, αθλητικές καί άλλες δραστηριότη
τες)2 καί του οποίου ή τιμή εξαρτάται άπό τήν
ποσότητα καί τήν ποιότητα τών ιδιοτήτων αυ
τών. Ή διανυκτέρευση δηλαδή είναι τό βασικό
αγαθό πού προσφέρεται σέ πολλές ποικιλίες καί
1. Βλέπε ΟΟΣΑ, Tourism in the OECD Member Countries (Παρί
σι).
2. Βλέπε: K.J. Lancaster, «A New Approach to Consumer Theo
ry», στην έκδοση τοΰ R.E. Quant, The Demand for Travel: Theory
and Measurement (Heath Lexington Books, Lexington, Mass.,
1970). Βλέπε επίσης αρθρα τών P.J. Dhrymes, LB. Kravis and R.E.
Lipsey στην έκδοση τοΰ Ζ. Griliches, Price Indices and Quality
Change (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1971).
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σε διαφορετικές τιμές. 'Υποθέτοντας δτι οί πο
σότητες τών διάφορων ιδιοτήτων οι όποιες χα
ρακτηρίζουν τό βασικό αγαθό (τη διανυκτέρευ
ση) εΐναι περίπου οί ϊδιες σέ όλες τίς εισαγωγι
κές χώρες, ό αριθμός τών διανυκτερεύσεων τών
ξένων ταξιδιωτών στά τουριστικά καταλύματα
κάθε είδους μπορεί να αποτελέσει τό κατάλληλο
ποσοτικό μέτρο γιά τίς τουριστικές υπηρεσίες.
Έτσι, επιλέγουμε ώς εξαρτημένη μεταβλητή τό
συνολικό αριθμό τών διανυκτερεύσεων.
Τό σύνολο τών διανυκτερεύσεων αποτελεί τό
άμεσο μέτρο του βαθμού χρησιμοποιήσεως της
παραγωγικής δυναμικότητας του τουριστικού
κλάδου. Μολαταύτα, τα στατιστικά στοιχεία
τών διανυκτερεύσεων σέ τουριστικά καταλύμα
τα δέν περιλαμβάνουν καί τίς διανυκτερεύσεις
σέ σπίτια φίλων ή συγγενών. Σέ πολλές περι
πτώσεις, τα στοιχεία αυτά δέν περιέχουν ούτε
τίς διανυκτερεύσεις στά διάφορα είδη συμπλη
ρωματικών καταλυμάτων (δωμάτια σέ σπίτια
ίδιωτών, κατασκηνώσεις, κέντρα νεότητας κ.ά.).
Επειδή οί διανυκτερεύσεις σέ ξενοδοχεία καί
παρόμοιες τουριστικές εγκαταστάσεις αποτε
λούν τον κύριο όγκο του συνόλου τών τουριστι
κών καταλυμάτων καί άφοΰ στή διαστρωματική
ανάλυση όλοι οί καταναλωτές αντιμετωπίζουν
τίς ϊδιες συνθήκες αγοράς, τό υπόδειγμα (3) μπο
ρεί νά εφαρμοστεί γιά τήν εκτίμηση τής δι
εθνούς ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών του
ξενοδοχειακού κλάδου.
Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον νά συγκρίνου33

με τις εκτιμήσεις, πού βασίζονται στις αφίξεις
τουριστών στα σύνορα ή τουριστικά καταλύμα
τα μέ εκείνες πού έχουν ώς βάση τον αριθμό των
διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουμε στή μελέτη
μας και τα δύο εϊδη εκτιμήσεων. Πρέπει δμως νά
έχει κανείς υπόψη του, οτι ô αριθμός των αφί
ξεων στα τουριστικά καταλύματα εΐναι κάπως
μεγαλύτερος από τον αριθμό των τουριστών
πού επισκέπτονται τή χώρα, εξαιτίας της δυνα
τότητας του κάθε αλλοδαπού νά καταγράφεται
σέ πολλά ξενοδοχεία.
Ό τουρισμός τών διακοπών αποτελεί το με
γαλύτερο τμήμα του διεθνούς τουρισμού. Επι
λέξαμε λοιπόν, ώς κατάλληλη εισοδηματική με
ταβλητή το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο
εισόδημα τής εισαγωγικής χώρας. Το διαθέσιμο
εισόδημα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα
και ώς αντιπροσωπευτική μεταβλητή του δι
εθνούς εμπορίου, ή οποία φαίνεται δτι είναι καί
ή καταλληλότερη μεταβλητή δραστηριότητας
για τά επιχειρηματικά ταξίδια.
Στίς διεθνείς συγκρίσεις, τό εθνικό εισόδημα
τών διάφορων χωρών, τό όποιο εκφράζεται στα
εθνικά νομίσματα, θά πρέπει νά μετατραπεί στην
ϊδια νομισματική μονάδα. Ή μέθοδος πού εφαρ
μόζεται συνήθως στην περίπτωση αυτή συνίστα
ται στή μετατροπή του εθνικού εισοδήματος τών
διάφορων χωρών σέ δολλάρια Ηνωμένων Πολι
τειών τής 'Αμερικής (ΗΠΑ), μέ βάση τίς επίση
μες τιμές συναλλάγματος. Μολαταύτα, οί επίση
μες τιμές συναλλάγματος δεν αντιστοιχούν άπό34

λυτά στα σχετικά επίπεδα τιμών των διάφορων
χωρών και επομένως οί διεθνείς συγκρίσεις πού
βασίζονται στις επίσημες τιμές συναλλάγματος
δέν εΤναι πολύ αξιόπιστες.
'Έτσι, για νά αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
τών διεθνών συγκρίσεων, χρησιμοποιήσαμε τίς
εκτιμήσεις της ισοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως
(ΙΑΔ) για καταναλωτικά αγαθά τών GilbertKravis καί μετατρέψαμε σέ δολλάρια ΗΠΑ το
διαθέσιμο εισόδημα τών είσαγωγικών χωρών.
Ή εκτίμηση τής ισοτιμίας αγοραστικής δυνά
μεως για καταναλωτικά αγαθά, πού είναι ό λό
γος τών τιμών καταναλωτή μιας χώρας προς τις
τιμές καταναλωτή τών Ηνωμένων Πολιτειών,
αντικατοπτρίζει τή σχετική αγοραστική δύναμη
τών εθνικών νομισμάτων ειδικότερα, μετράει τό
ποσό του εγχώριου νομίσματος τό όποιο απαι
τείται γιά νά αγοραστεί ένα «καλάθι» (basket) κα
ταναλωτικών αγαθών καί υπηρεσιών τό ό
ποιο, στίς ΗΠΑ, καί σ' ένα συγκεκριμένο έτος,
θά στοίχιζε 1 δολλάριο.
Σέ ό,τι άφορα τή Γαλλία, Γερμανία, 'Ιταλία
καί τό Ηνωμένο Βασίλειο, οί εκτιμήσεις τής
ισοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως γιά τό 1970
προέρχονται άπό τή μελέτη τών Kravis-Kenessey-Heston-Summers, πού εκπονήθηκε στα
Ηνωμένα Έθνη 1 . Τίς εκτιμήσεις τών ετών 1950
1. LB. Kravis, Ζ. Kenessey, Α. Heston, and R. Summers, A Sys
tem of International Comparisons of Gross Product and Purchasing
Power (Johns Hopkins University Press, 1975).
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και 1955 για το Βέλγιο, τή Δανία, την 'Ολλαν
δία καί τή Νορβηγία, τις πήραμε άπο τις μελέτες
1
των Gilbert-Kravis του ΟΟΣΑ . OÎ εκτιμήσεις
της ίσοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως για τήν
Αυστρία, Φιλανδία, και Ελβετία δίνονται άπο
τή στατιστική υπηρεσία της 'Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας τής Γερμανίας2. Ή ίσοτιμία αγο
ραστικής δυνάμεως στον Καναδά υποτίθεται δτι
εϊναι ϊση με τή μονάδα. Τέλος, για τις λοιπές χώ
ρες του δείγματος: Ελλάδα, Ιρλανδία και Ισπα
νία οί ίσοτιμίες αγοραστικής δυνάμεως εκτιμή
θηκαν μέ εξίσωση παλινδρομήσεως, πού προ
σαρμόστηκε στα διαστρωματικά στοιχεία 12
χωρών3 και είχε για μεταβλητές το λόγο τής ισο
τιμίας αγοραστικής δυνάμεως προς τίς επίσημες
τιμές συναλλάγματος καί το κατά κεφαλή εισό
δημα.
Οί παραπάνω μελέτες δίνουν εκτιμήσεις τής
ίσοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως βασισμένες σέ
1. Μ. Gilbert and LB. Kravis, An International Comparison of
National Products and the Purchasing Power of Currencies (ΟΟΣΑ
- Παρίσι, 1954)· Μ. Gilbert and Associates, Comparative National
Products (ΟΟΣΑ - Παρίσι, 1958).
2. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland
(1972).
3. Οί χώρες του δείγματος είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλ
λία, Γερμανία, 'Ιταλία, 'Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία,
Ηνωμένο Βασίλειο καί Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής. "Οπως
περιμέναμε μεταξύ των δύο μεταβλητών υπάρχει υψηλή θετική
συσχέτιση (R=0,93). Βλέπε επίσης Β. Balassa, «The PurchasingPower Parity Doctrine: A Reappraisal», Journal of Political Econo
my (1964), άρθρο πού έχει ξαναδημοσιευτεΐ στην έκδοση του R.N.
Cooper, International Finance (Penguin Books, 1969).
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δύο σειρές συντελεστών σταθμίσεως: στίς ποσο
τικές σταθμίσεις των ΗΠΑ και στις ποσοτικές
σταθμίσεις της κάθε ευρωπαϊκής χώρας πού εξε
τάζεται. Οί εκτιμήσεις ισοτιμίας αγοραστικής
δυνάμεως μέ βάση τους ευρωπαϊκούς συντελε
στές σταθμίσεως, είναι χαμηλότερες άπό εκείνες
πού βασίστηκαν στους συντελεστές σταθμίσεως
τών ΗΠΑ. Επειδή υπάρχει αρνητική συσχέτιση
μεταξύ τιμής καί αγοραζόμενης ποσότητας, τό
σχετικό επίπεδο τιμών μιας χώρας τείνει να είναι
χαμηλότερο, δταν οι τιμές σταθμίζονται μέ τίς
ποσότητες πού αγοράζονται στή χώρα αυτή. Για
να ελαχιστοποιηθεί ή μεροληψία αυτή, οί εκτι
μήσεις της ίσοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως πού
χρησιμοποιήθηκαν στή μελέτη μας εΤναι οί γεω
μετρικοί μέσοι τών δύο εκτιμήσεων.
'Αφού καθορίστηκαν οί εκτιμήσεις τής ισοτι
μίας αγοραστικής δυνάμεως για ένα συγκεκριμέ
νο έτος, ήταν εύκολο ύστερα νά υπολογιστούν
οί ισοτιμίες αγοραστικής δυνάμεως τών άλλων
ετών, χρησιμοποιώντας τίς μεταβολές τού επι
πέδου τιμών καταναλωτή τών ΗΠΑ σέ σχέση μέ
τίς αντίστοιχες τιμές τής κάθε μιας άπό τίς λοι
πές χώρες τού δείγματος. Έγινε παρεκβολή (ex
trapolation) τών εκτιμήσεων τής ίσοτιμίας αγο
ραστικής δυνάμεως μέχρι τό 1963, μέ τή βοή
θεια τών δεικτών τιμών καταναλωτή. Τέλος, οί
εκτιμήσεις τής ίσοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως
τού 1963 χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση γιά τίς
συγκρίσεις μεταξύ χωρών, πού αναφέρονται στο
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επίπεδο των εισοδημάτων των τιμών συγκρί
σεις απαραίτητες εξάλλου για τά άλλα χρόνια
της περιόδου (1958-1970) πού εξετάζεται.
Τά πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα των ει
σαγωγικών χωρών, εκφρασμένα σέ εθνικά νομί
σματα καί τιμές του 1963, μετατράπηκαν σέ
δολλάρια ΗΠΑ, μέ βάση τήν ισοτιμία αγοραστι
κής δυνάμεως του 1963, έτσι ώστε τά εθνικά ει
σοδήματα τών εισαγωγικών χωρών να εκφρα
στούν στην ϊδια νομισματική μονάδα.
Ή εξαγωγική τιμή fob τών τουριστικών υπη
ρεσιών υπολογίστηκε, διαιρώντας τίς εισπράξεις
fob του διεθνούς τουρισμού μέ τον αριθμό τών
διανυκτερεύσεων πού πραγματοποίησαν οί ξέ
νοι επισκέπτες στα τουριστικά καταλύματα ό
λων τών είδών. Θά μπορούσε όμως νά πει κα
νείς, ότι ή μέση δαπάνη ξένων τουριστών κατά
διανυκτέρευση (διημέρευση) δέν είναι τελείως
απαλλαγμένη από λάθη μετρήσεως, καί τούτο
για δύο λόγους: πρώτο γιατί τά στατιστικά στοι
χεία πού αφορούν τίς εισπράξεις τού διεθνούς
τουρισμού δέν είναι πάντοτε αξιόπιστα καί δεύ
τερο επειδή στίς διανυκτερεύσεις τών τουριστι
κών καταλυμάτων δέν περιλαμβάνονται εκείνες
πού έγιναν σέ σπίτια φίλων καί συγγενών σέ
πολλές δέ περιπτώσεις παραλείπονται επίσης
καί τά διάφορα εϊδη συμπληρωματικών καταλυ
μάτων. Άλλα τό μεροληπτικό σφάλμα, τό όποιο
εισάγεται στην εκτίμηση της ελαστικότητας τι
μής cif, είναι περισσότερο φαινομενικό παρά
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πραγματικό. Για κάθε συγκεκριμένο έτος t, ή
εξαγωγική τιμή fob των τουριστικών υπηρεσιών
παραμένει σταθερή. Συνεπώς όταν τά σφάλματα
μετρήσεως της μεταβλητής τιμών fob εΐναι μι
κρά, το μεροληπτικό σφάλμα πού εισάγεται
στην εκτιμημένη ελαστικότητα τιμής cif είναι
1
ουσιαστικά ασήμαντο .
1. Ή ελαστικότητα τιμής cif για τη ζήτηση τουριστικών υπηρε
σιών, ή όποια εκφράζεται με τήν εξίσωση (2) είναι:
(2)

τ - * ά + -?-)

Όπου: Ρ = ή εξαγωγική τιμή fob τών τουριστικών υπηρεσιών.
Ό αντίστοιχος τύπος για τήν πραγματική εξαγωγική τιμή fob Ρ* εί
ναι:
(2α)

γ* = τ (1 + γ ~ )

Έξ ορισμού Ρ* = Ρ + Κ, όπου Κ είναι τό σφάλμα μετρήσεως.
Διαιρώντας τήν εξίσωση (2) με τήν εξίσωση (2α) έχουμε:

1 + -L
γ

γ*

ι ,

Τ
_Ρ*

Ρ+Τ

τ+ κ+τ

τ
Τό σχετικό μεροληπτικό σφάλμα μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα,
δηλαδή:
Κ
Ρ+Τ
Ρ+Κ+Τ
Ρ+Κ+Τ
Επομένως, με σχετικά μικρό Κ, τό μεροληπτικό σφάλμα θά είναι
στην πράξη ασήμαντο. Παραδείγματος χάρη, σφάλμα 10% στην
εξαγωγική τιμή fob τών τουριστικών υπηρεσιών θά προκαλέσει με
ροληψία περίπου 2,5% στην ελαστικότητα τιμής cif.
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Σαν βάση για τή μεταβλητή της εξαγωγικής
τιμής fob επιλέξαμε τή μέση δαπάνη διανυκτερεύσεως του ξένου τουρίστα στο έτος 1963. Για
νά εκτιμήσουμε τις εξαγωγικές τιμές fob των άλ
λων ετών της περιόδου 1958-1970, πολλαπλα
σιάσαμε τήν εξαγωγική τιμή fob του έτους 1963
μέ το δείκτη τιμών καταναλωτή (1963=100) της
εξαγωγικής χώρας. Δέν υπάρχουν δείκτες τιμών
γιά τίς τουριστικές υπηρεσίες καί γι* αυτό χρη
σιμοποιήσαμε τους δείκτες τιμών καταναλωτή
ώς αντιπροσωπευτικούς του δείκτη τιμών για
τουριστικές υπηρεσίες.
Θα πρέπει βέβαια νά έχουμε υπόψη μας, δτι
öy ή εξαγωγική τιμή fob του 1963 περιέχει
σφάλματα μετρήσεως, τότε καί οι εξαγωγικές τι
μές fob τών άλλων ετών θά περιέχουν τά ίδια
σφάλματα. Άλλα γιά τον έλεγχο της διαχρονι
κής σταθερότητας τής ελαστικότητας τιμής,
εκείνο πού έχει σημασία δέν είναι τό αν δλες οι
τιμές έχουν σφάλματα μετρήσεως, άλλα τό αν οί
τιμές αυτές έχουν τά ίδια σφάλματα μετρήσεως.
Μολονότι στην περίπτωση αυτή οί εκτιμήσεις
τής ελαστικότητας τιμής θά είναι μεροληπτικές,
τό μέγεθος καί ή κατεύθυνση του μεροληπτικού
σφάλματος θά είναι σταθερά, καί κατά συνέπεια
μπορούν νά γίνουν ικανοποιητικοί έλεγχοι τής
διαχρονικής σταθερότητας τής ελαστικότητας
τιμής.
Στο διεθνή τουρισμό, τό κόστος μεταφοράς
αποτελεί σημαντικό ποσοστό τής εξαγωγικής τι40

μής cif των τουριστικών υπηρεσιών. Σέ πολλές
περιπτώσεις, το κόστος μεταφοράς υπερβαίνει
τό 50% της αξίας cif τών εξαγόμενων τουριστι
κών υπηρεσιών. Ό σ ο μεγαλύτερη είναι ή από
σταση μεταξύ εισαγωγικής καί εξαγωγικής χώ
ρας, τόσο μεγαλύτερο είναι τό ποσοστό τών με
ταφορικών δαπανών στην εξαγωγική τιμή cif
τών τουριστικών υπηρεσιών.
Ώ ς μεταβλητή τών δαπανών μεταφοράς επι
1
λέξαμε τήν τιμή τών αεροπορικών εισιτηρίων
οικονομικής θέσεως με επιστροφή, μεταξύ τών
πρωτευουσών τών διάφορων χωρών καί μάλι
στα τήν τιμή τών είσιτηρίων πού ισχύουν τον
Ιούλιο (περίοδο αιχμής), για κάθε έτος από τό
1958 ώς τό 1970. Είναι λογικό να υποθέσουμε,
ότι οί πρωτεύουσες (έκτος από τήν περίπτωση
τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Γερμανίας,
για τίς όποιες επιλέξαμε τό Σικάγο 2 καί τή
Φραγκφούρτη αντίστοιχα) αντιπροσωπεύουν τα
πληθυσμιακά κέντρα τών αντίστοιχων χωρών.
Επειδή στην εξεταζόμενη περίοδο οί αεροπορι
κές εταιρείες καθιέρωσαν διάφορα είδη προωθή
σεως πωλήσεων φθηνών αεροπορικών εισιτη
ρίων (εκδρομικών, ομαδικών καί τσάρτερ), ή μέ
ση τιμή του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου
1. Official Airline Guide: International Edition (Reuben H. Don
nelley Corporation, Oak Brook, Illinois, τεύχη 'Ιουλίου, 1958-1970).
2. Tò 1960, το πληθυσμιακό κέντρο τών Ηνωμένων Πολιτειών
ήταν περίπου το κέντρο του Ίλλινόϊς. Βλέπε Μ. Clawson and J.
Knetsch, Economics of Outdoor Recreation (The Johns Hopkins
University Press, Baltimore, 1966), σελ. 94.
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κατά άνθρωπο-μίλι παρουσίασε μια σταθερή
μείωση σε δλη τη διάρκεια του χρονικού αυτού
1
διαστήματος . "Αν ή κατανομή των τουριστών,
κατά κατηγορίες αεροπορικών εισιτηρίων (πρώ
της θέσεως, οικονομικής θέσεως και άλλων ει
δών φθηνών εισιτηρίων για τήν προώθηση τών
πωλήσεων), δέν παρουσιάζει σημαντικές διαφο
ρές μεταξύ τών εισαγωγικών χωρών, ή ελαστι
κότητα τών μεταφορών δέν πρόκειται να επη
ρεαστεί στην πράξη επειδή χρησιμοποιούσε ώς
μεταβλητή τών δαπανών μεταφοράς τήν τιμή
τών αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικής θέ
σεως αντί της μέσης σταθμικής τιμής δλων τών
αεροπορικών είσιτηρίων πού θά ήταν ή πιο σω
στή. Έξαλλου, ή ελαστικότητα τιμής cif εξαρτά
ται από τό επίπεδο τής μεταβλητής τού κόστους
μεταφοράς καί θά είναι, όπως δείξαμε πιο πριν,
ύποεκτιμημένη. Επομένως, γιά να αποφύγουμε
τό μεροληπτικό αυτό σφάλμα, χρειάστηκε να
προσαρμόσουμε τήν τιμή τού αεροπορικού εισι
τηρίου οικονομικής θέσεως μέ επιστροφή, έτσι
ώστε νά αντιπροσωπεύει τήν πραγματική μέση
τιμή τού αεροπορικού εισιτηρίου πού επικρατεί
στην τουριστική αγορά.
Επειδή δέν είναι εύκολο νά βρεθούν στατι1. Σύμφωνα μέ τήν Air Transport Association of America, τα τε
λευταία χρόνια στίς περιόδους αιχμής, οί μισοί σχεδόν από όλους
τους αεροπορικούς επιβάτες ταξίδευαν με κάποιο είδος φθηνού εισι
τηρίου. Βλέπε Air Transport Association of America, A ir Transport,
(Washington, D.C. 1971). Βλέπε επίσης International Air Transport
Association, IATA Bulletin (Μόντρεαλ καί Γενεύη, 1970).

42

στικά στοιχεία για τη μέση τιμή αεροπορικού ει
σιτηρίου μεταξύ πρωτευουσών τών διάφορων
χωρών, χρησιμοποιήσαμε σαν βάση για την
εκτίμηση της μεταβλητής της μέσης τιμής αερο
πορικού εισιτηρίου, τή μέση τιμή κατά άνθρωπο-μίλι τού διεθνούς αεροπορικού είσιτη1
ρίου τών ΗΠΑ . Γιά να υπολογίσουμε τή μέση
τιμή αεροπορικού εισιτηρίου άπο τή Νέα Υόρ
κη ως το Λονδίνο, σέ ενα συγκεκριμένο έτος,
πολλαπλασιάσαμε τή μέση τιμή κατά άνθρωπομίλι τού διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου τών
ΗΠΑ τού έτους αυτού μέ τήν αεροπορική από
σταση τών δύο πόλεων. Τέλος, γιά να λάβουμε
υπόψη τήν τιμή τού αεροπορικού εισιτηρίου μέ
ειδικές εκπτώσεις, πολλαπλασιάσαμε τήν τιμή
τού εισιτηρίου οικονομικής θέσεως μέ επιστρο
φή επί το λόγο της μέσης τιμής αεροπορικού ει
σιτηρίου προς τήν τιμή εισιτηρίου οικονομικής
θέσεως Νέας Ύόρκης-Λονδίνου. Έδώ υποτίθε
ται, όπως είναι φανερό, ότι ό λόγος της μέσης τι
μής εισιτηρίου προς τήν τιμή τού εισιτηρίου οι
κονομικής θέσεως Νέας Ύόρκης-Λονδίνου είναι
ό ίδιος γιά κάθε ταξίδι μεταξύ οποιωνδήποτε
δύο πόλεων. 'Έχουμε λόγους νά πιστεύουμε οτι,
ή υπόθεση αυτή είναι μάλλον ρεαλιστική άπό
πρακτικής πλευράς. Εξαιτίας τών συμφωνιών
1. Ή μέση τιμή toö διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου τών ΗΠΑ
κατά άνθρωπο-μίλι υπολογίστηκε διαιρώντας τα έσοδα τών διεθνών
επιβατών στις δρομολογημένες αερογραμμές τών ΗΠΑ μέ τα
άνθρωπο-μίλια. Βλέπε επίσης Air Transport Association of Amer
ica, Air Transport op. cit., διάφορα τεύχη.
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της Διεθνούς Ενώσεως 'Αεροπορικών Εται
ρειών (International Air Transport Association ή
ΙΑΤΑ), δλες οί αεροπορικές εταιρείες ζητούν
για κάθε συγκεκριμένο ταξίδι την ϊδια τιμή για
εισιτήριο οικονομικής θέσεως και προσφέρουν
τις ίδιες ειδικές εκπτώσεις.
Ή ΐδανική περίπτωση θα ήταν, να μπορούσα
με να χρησιμοποιήσουμε σαν μεταβλητή τών
δαπανών μεταφοράς τή μέση σταθμική τιμή ό
λων τών αεροπορικών, θαλάσσιων καί χερσαίων
εισιτηρίων, σταθμισμένη μέ τον αριθμό τών επι
βατών πού ταξίδεψαν μέ τα αντίστοιχα μεταφο
ρικά μέσα. Δυστυχώς, δέν υπάρχουν κατάλλη
λα στατιστικά στοιχεία για τις τιμές τών είσιτηρίων στις θαλάσσιες καί χερσαίες μεταφορές.
Όπωσδήποτε, ώς κόστος μεταφοράς δέν πρέπει
νά εννοούμε μόνο τό χρηματικό κόστος (τήν τι
μή πού πληρώθηκε στην αγορά), άλλα καί τήν
αξία στην οποία ό τουρίστας άποτιμάει τό χρόνο
τού ταξιδιού του. Επειδή ή χρονική διαφορά με
ταξύ αεροπορικού καί οποιουδήποτε άλλου με
ταφορικού μέσου αυξάνεται ανάλογα μέ τήν
απόσταση καί ή τιμή της χρονικής διάρκειας
τού ταξιδιού εΐναι αύξουσα συνάρτηση τού είσοδήματος1, τό συνολικό κόστος μεταφοράς (εισι
τήριο καί τιμή της χρονικής διάρκειας τού ταξι
διού) γιά ένα ταξίδι μέ κάποιο χερσαίο ή θαλάσ1. R. Gronau, The Value of Time in Passenger Transportation:
The Demand For Air Travel (National Bureau of Economic Re
search, Νέα 'Υόρκη, 1970).
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σιο μεταφορικό μέσο πλησιάζει τήν τιμή αερο
πορικού εισιτηρίου γιά το ϊδιο ταξίδι. Επιπλέον,
στην εξεταζόμενη περίοδο ή τιμή του μέσου αε
ροπορικού εισιτηρίου μειώθηκε σημαντικά, σε
σχέση με εκείνη τών εισιτηρίων τών άλλων με
1
ταφορικών μέσων .
Τέλος, γιά νά υπολογίσουμε το κόστος μετα
φοράς κατά διανυκτέρευση, διαιρέσαμε τήν προ
σαρμοσμένη τιμή τοΰ αεροπορικού εισιτηρίου
οικονομικής θέσεως με επιστροφή, γιά κάθε συγ
κεκριμένο έτος, με το μέσο αριθμό τών διανυ
κτερεύσεων (πού προέκυψε άπό τή διαίρεση τοΰ
συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων διά τού
αριθμού τών αφίξεων), τίς όποιες πραγματο
ποίησαν οί τουρίστες τής χώρας j στή χώρα i
κατά τή διάρκεια τού έτους αύτοΰ.
Ή ανταγωνιστική τιμή πού είσάγεται στην
εξίσωση είναι ό μέσος σταθμικός τών εξαγωγι
κών τιμών cif τών τουριστικών υπηρεσιών στίς
έξαγωγικές-άνταγωνίστριες χώρες. Γιά τή στάθ
μιση χρησιμοποιήθηκαν τα ποσοστά τουριστι
κών υπηρεσιών πού παρέχουν οί άλλες χώρες
στην αγορά τής χώρας j . Παραδείγματος χάρη,
γιά κάθε συγκεκριμένο έτος t έχουμε:

1. International Air Transport Association, TATA Bulletin, op. cit.
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PCXip=iakj(PEk+TCkj) i=l,2 ... η εξαγωγικές
k^i

χώρες

j=l,2 ... η εισαγωγικές
χώρες OVO
k=l,2 ... η ανταγωνίστριες
χώρες (k=#)
Όπου, PCXÜ = ή τιμή τών εξαγόμενων τουρι
στικών υπηρεσιών πού ανταγωνίζονται τις εξα
γωγές τών τουριστικών υπηρεσιών της χώρας i
στην αγορά της χώρας j , akj = το ποσοστό συμ
μετοχής τών εξαγόμενων τουριστικών υπηρε
σιών τής χώρας k στην εισαγωγική τουριστική
αγορά τής χώρας j , PEk = ή εξαγωγική τιμή fob
τών τουριστικών υπηρεσιών τής ανταγωνί
στριας χώρας k, TC kj = προσαρμοσμένη τιμή
του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέ
σεως μέ επιστροφή, γιά ταξίδι από τήν ε
ξαγωγική-ανταγωνίστρια χώρα k στην είσαγωγική χώρα j .
Εξαιτίας τής ελλείψεως στατιστικών στοι
χείων, στή στάθμιση περιλαμβάνονται μόνο
χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ (μέ εξαίρεση τις ΗΠΑ
και τον Καναδά, οπού έχουν συμπεριληφθεί τό
Μεξικό καί τα νησιά τής Καραϊβικής). Οί χώρες
τις όποιες περιλαμβάνει ή στάθμιση αποτελούν
πάνω άπό τό 90% τών τουριστικών εισαγωγών
τής χώρας j άπό τίς έξαγωγικές-άνταγωνίστριες
1
χώρες .
1. Πρέπει να αναφερθεί πάντως, δτι ή συλλογή στοιχείων καί ό
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Οί εξαγωγικές τιμές cif των τουριστικών υπη
ρεσιών τών έξαγωγικών-άνταγωνιστριών χω
ρών υπολογίστηκαν και προσαρμόστηκαν με
βάση μια μέθοδο ανάλογη με εκείνη πού χρησι
μοποιήθηκε για τον υπολογισμό τών εξαγωγι
κών τιμών cif τών τουριστικών υπηρεσιών της
χώρας πού εξετάζεται κάθε φορά.
Οί εξαγωγικές τιμές fob τών τουριστικών
υπηρεσιών, καθώς καί τα αεροπορικά εισιτήρια
τών επιβατών εκφράζονται σέ δολλάρια ΗΠΑ.
Όπως αναφέραμε όμως και πιο πάνω, οί επίση
μες τιμές συναλλάγματος δέν αντιστοιχούν από
λυτα στα πραγματικά επίπεδα τιμών τών εισα
γωγικών χωρών έτσι, οί τιμές σέ δολλάρια μπο
ρεί νά εμφανίζουν στον εγχώριο καταναλωτή
τών χωρών μέ υποτιμημένο (ή υπερτιμημένο)
νόμισμα, ύποεκτιμημένες (ή ύπερεκτιμημένες)
τις πραγματικές τιμές τών εισαγόμενων τουρι
στικών υπηρεσιών. Μολαταύτα, οί εγχώριες τι
μές τών εισαγόμενων τουριστικών υπηρεσιών
αντανακλούν, γιά τον εγχώριο αγοραστή, τό
πραγματικό κόστος τών υπηρεσιών αυτών καί
αποτελούν τίς τιμές στίς όποιες βασίζεται ή συμ
περιφορά τού καταναλωτή. Οί εγχώριες τιμές
υπολογίστηκαν, μετατρέποντας σέ εθνικά νομί
σματα τίς τιμές τίς εκφρασμένες σέ δολλάρια, μέ
υπολογισμός 1600 ανταγωνιστικών τιμών ήταν πραγματικά μια τε
ράστια εργασία. Για να υπολογιστούν οί ανταγωνιστικές τιμές οί
όποιες χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση μας συγκεντρώθηκαν πε
ρισσότερες άπό 8000 παρατηρήσεις (πού σέ πολλές περιπτώσεις δέν
ήταν αμέσως διαθέσιμες).
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βάση τήν επίσημη τιμή συναλλάγματος. Τόσο ή
εξαγωγική τιμή δσο καί ή ανταγωνιστική τιμή,
εκφρασμένες σε εθνικά νομίσματα, άποπληθωρίστηκαν με το επίπεδο τιμών καταναλωτή των ει
σαγωγικών χωρών. Γιά νά εκτιμήσουμε τα επί
πεδα τιμών καταναλωτή, πολλαπλασιάσαμε τίς
1
εκτιμήσεις τών ισοτιμιών αγοραστικής δυνά
μεως του 1963 με τους δείκτες τών τιμών κατα
ναλωτή (1963=100). Τα επίπεδα τιμών κατανα
λωτή αντιπροσωπεύουν τίς τιμές τών άλλων κα
ταναλωτικών αγαθών τα όποια ανταγωνίζονται
τίς είσαγόμενες τουριστικές υπηρεσίες γιά τήν
αγοραστική δύναμη του εγχώριου καταναλωτή
(ξένου τουρίστα) καί ταυτόχρονα αντιπροσω
πεύουν τίς τιμές τών τουριστικών υπηρεσιών
πού παράγονται στο εσωτερικό.
Ό ενήλικος πληθυσμός τών εισαγωγικών χω
ρών μπαίνει στην εξίσωση ώς ξεχωριστή μετα
βλητή. "Αν καί δέν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
γιά τήν κατανομή τών ξένων τουριστών κατά
ηλικίες, αναμένεται δτι οι κύριοι καταναλωτές
τών υπηρεσιών του διεθνούς τουρισμού θα είναι
οί ενήλικοι (από 15 ετών καί πάνω). Ή χρησιμο
ποίηση τών ενηλίκων αντί του συνολικού πλη1. Με αλλά λόγια, γιά νά προσαρμοστούν οί τιμές σέ δολλάρια,
εξαιτίας τών διαφορών πού υπάρχουν μεταξύ τών είσαγωγικών χω
ρών καί οί όποιες δέν αντικατοπτρίζονται στις επίσημες τιμές συ
ναλλάγματος, τόσο οί εξαγωγικές δσο καί οί ανταγωνιστικές τιμές,
οί εκφρασμένες σέ δολλάρια ΗΠΑ, πολλαπλασιάστηκαν μέ τό λόγο
τών επίσημων τιμών συναλλάγματος προς τίς ισοτιμίες αγοραστι
κής δυνάμεως.
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θυσμοΰ δέν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέ
σματα. Μπορούμε να εξετάσουμε τήν επίδραση
του πληθυσμού, εϊτε χρησιμοποιώντας τά κατά
κεφαλή στοιχεία (διαιρώντας τήν εξαρτημένη
μεταβλητή με τή μεταβλητή πληθυσμού), εϊτε ει
σάγοντας στην εξίσωση τον πληθυσμό ώς ξεχω
ριστή μεταβλητή. Ή πρώτη μέθοδος προϋπο
θέτει δτι ή ελαστικότητα πληθυσμού είναι
ϊση με τή μονάδα, ένώ μέ τή δεύτερη, χρησιμο
ποιώντας ξεχωριστή μεταβλητή, ελέγχουμε
τήν υπόθεση αυτή αντί απλώς να τή δεχόμαστε.
Ό πληθυσμός είναι μιά άπό τίς πιο σημαντικές
μεταβλητές πού συσχετίζονται μέ τή διεθνή ζή
τηση τουρισμού, γιά τό λόγο αυτό προσπαθήσα
με νά μετρήσουμε τίς επιμέρους επιδράσεις της
σημαντικής αυτής μεταβλητής. Ή μεταβλητή
τού πληθυσμού μπορεί να χρησιμεύσει ταυτό
χρονα καί ώς αντιπροσωπευτική τού μεγέθους
της εισαγωγικής χώρας. Έχει αποδειχτεί, δτι τό
μέγεθος μιας χώρας, μετρημένο μέ βάση τον
πληθυσμό της, έχει αρνητική επίδραση στο
διεθνές εμπόριο1. Μέ άλλα λόγια, οί μικρές χώ
ρες εξαρτώνται περισσότερο από τό διεθνές εμ
πόριο άπό δ,τι οί μεγάλες. Συνεπώς είναι λογικό
νά περιμένουμε, δτι μέ τίς λοιπές συνθήκες αμε
τάβλητες, ή ροπή γιά είσαγωγή τουριστικών
1. Η.Β. Chenery, «Patterns of Industrial Growth», American
Economic Review (September, 1960). Εκδόσεις E.A.G. Robinson
(ed.), Economic Consequences of the Size of Nations (St. Martins
Press, Νέα 'Υόρκη, 1960), και ΐδίως τό άρθρο τού S. Kuznets, «Eco
nomic Growth of Small Nations».
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υπηρεσιών σε μια χώρα με μικρό πληθυσμό θά
είναι μεγαλύτερη απ δ,τι στις μεγάλες χώρες.
Ή κατανομή του πληθυσμού κατά επάγγελ
μα, μέγεθος πόλεων, βαθμό εκπαιδεύσεως και
άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά, μπορεί επί
σης να ασκήσει σημαντική επίδραση στή ζήτη
ση τών διεθνών τουριστικών υπηρεσιών. "Ομως,
οί δοκιμές πού έγιναν μέ το λόγο του αστικού
προς το συνολικό πληθυσμό καί μέ τό λόγο της
γεωργικής προς τή μή γεωργική απασχόληση
δέν έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα.
Στην περίοδο πού εξετάζεται, οί περισσότερες
άπό τίς είσαγωγικές χώρες, μέ εξαίρεση τήν Ελ
λάδα, παρείχαν στους ταξιδιώτες τους απεριόρι
στη (ή επαρκή) ποσότητα συναλλάγματος για
κάθε ταξίδι στο εξωτερικό. Σέ ορισμένα χρόνια
δμως, μερικές χώρες οί όποιες αντιμετώπιζαν
δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους (π.χ.
Ηνωμένο Βασίλειο καί Γαλλία) επέβαλαν συ
ναλλαγματικούς περιορισμούς γιά τα ταξίδια
στο εξωτερικό. Γι* αυτό, στα χρόνια όπου οί πε
ριορισμοί αυτοί ήταν αισθητοί, δοκιμάστηκε μια
ψευδομεταβλητή, άλλα καί πάλι τά αποτελέσμα
τα δέν ήταν σημαντικά. 'Αφού οί συναλλαγματι
κοί περιορισμοί συνέπεσαν μέ τίς νομισματικές
υποτιμήσεις, πιθανόν οί επιδράσεις τους νά
μειώθηκαν εξαιτίας τών επιδράσεων πού προέ
κυψαν άπό τίς υποτιμήσεις. Όπως αναφέραμε
πιό πάνω, οί σχετικές τιμές έχουν ήδη προσαρ
μοστεί, ώστε νά αντικατοπτρίζουν τίς μεταβολές
τών επίσημων τιμών συναλλάγματος. Μια άλλη
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εξήγηση είναι, δτι οί συναλλαγματικοί περιορι
σμοί στα ταξίδια εξωτερικού μπορεί να έχουν
μεγαλύτερη επίδραση στή ζήτηση των υπηρε
σιών τού διεθνούς τουρισμού, αν οί εξαγωγές
τους μετρηθούν μέ βάση τίς δαπάνες καί οχι τίς
διανυκτερεύσεις ή τίς αφίξεις. Σέ δ,τι άφορα το
διεθνή τουρισμό, αυτό σημαίνει πώς οί συναλ
λαγματικοί περιορισμοί στα ταξίδια τού εξωτερι
κού έχουν αρνητική επίδραση στή μέση δαπάνη
της χώρας κατά διανυκτέρευση.
Τέλος, ειδικά γεγονότα, δπως οί ολυμπιακοί
αγώνες, διεθνείς εκθέσεις, κοινωνικο-πολιτικά
προβλήματα καί άλλοι ευνοϊκοί ή δυσμενείς πα
ράγοντες, αναμένεται γενικά δτι θά επηρεάσουν
τίς συνολικές εξαγωγές τών τουριστικών υπηρε
σιών μιας χώρας, άλλα οχι τήν κατανομή τών
υπηρεσιών αυτών κατά χώρα.
Γενικά, οί δευτερεύουσες μεταβλητές είναι πι
θανό νά δείχνουν μεγαλύτερη μεταβλητικότητα
στίς διαστρωματικές αναλύσεις άπ' δ,τι στίς α
ναλύσεις τών χρονολογικών σειρών1. 'Οπωσ
δήποτε, στην παρούσα διαστρωματική ανάλυση,
τά εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν δτι στίς πε
ρισσότερες περιπτώσεις οί περιλαμβανόμενες
ερμηνευτικές μεταβλητές ερμηνεύουν πάνω άπό
τό 90% (τό R 2 κυμαίνεται από 90% ώς 97%) της
διακυμάνσεως πού παρουσιάζουν οί έξαρτημέ1. Lawrence R. Klein, A Textbook of Econometrics op. cit., και
Jean Crocket, Consumer Expenditures and Incomes in Greece (Κέν
τρο Προγραμματισμού καί Οικονομικών Ερευνών, 'Αθήνα, 1967).
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νες μεταβλητές. Φαίνεται λοιπόν δτι, αφενός οί
παραλειπόμενες μεταβλητές έχουν δευτερεύου
σα σημασία και αφετέρου ή μεταβλητικότητά
τους πρέπει να είναι σχετικά μικρή. Το διαστρωματικό δείγμα αποτελείται άπό παρατηρήσεις σέ
17 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, κατά τή διάρκεια της
περιόδου 1958-1970. Στην περίοδο εκείνη, όλες
οί χώρες του δείγματος (μέ εξαίρεση ίσως τήν
Ελλάδα καί τήν Ισπανία) ήταν αρκετά ομογε
νείς σέ δ,τι άφορα τήν κατανάλωση υπηρεσιών
διεθνούς τουρισμού και έτσι μπορούμε νά δε
χθούμε, δτι ή υπόθεση της ομογένειας, πού
απαιτείται στίς διαστρωματικές αναλύσεις, ίκανοποιεϊται κατά προσέγγιση. Επιπλέον, τα διαστρωματικά στοιχεία αποτελούν συνολικά εθνι
κά μεγέθη τά όποια αντικατοπτρίζουν τή μέση
συμπεριφορά τών επιμέρους καταναλωτών σέ
κάθε χώρα πού πραγματοποιεί εισαγωγές.
Ή παράλειψη δμως τών δευτερευουσών μετα
βλητών μπορεί νά εισάγει κάποιο μεροληπτικό
σφάλμα (bias) στίς εκτιμημένες παραμέτρους
τών ερμηνευτικών μεταβλητών πού περιέχονται
στην εξίσωση. 'Οπωσδήποτε, στην εφαρμοσμέ
νη οίκονομετρία, εκείνο πού έ'χει σημασία είναι
το μέγεθος τού μεροληπτικού σφάλματος καί ό
χι ή απλή ύπαρξη του. Ί ο μέγεθος τού μερολη
πτικού σφάλματος στον εκτιμημένο συντελεστή
μιας άπό τίς συγκεκριμένες ερμηνευτικές μετα
βλητές, πού περιλαμβάνονται στην εξίσωση, δί
νεται άπό τό γινόμενο τών έξης δύο συντελε
στών παλινδρομήσεως: (1) τού συντελεστή της
52

μεταβλητής, πού έχει παραλειφθεί από τήν «αλη
θινή» εξίσωση (true equation)· και (2) του συντε
λεστή τής βοηθητικής παλινδρομήσεως τής
συγκεκριμένης ερμηνευτικής μεταβλητής, ό
όποιος εκτιμάται στην εξίσωση παλινδρομή
σεως τής παραλειπόμενης μεταβλητής ώς προς
δλες τις άλλες περιλαμβανόμενες ερμηνευτικές
μεταβλητές (εξίσωση βοηθητικής παλινδρομή
1
σεως) . Άφοΰ δέν υπάρχει λόγος να υποθέσου
με, δτι οί μεταβλητές πού έχουν παραλειφθεί
συσχετίζονται συστηματικά μέ τίς περιλαμβανό
μενες ερμηνευτικές μεταβλητές, τό μεροληπτικό
σφάλμα πρέπει να είναι πολύ μικρό. Επιπλέον,
όταν ό συντελεστής τής παραλειπόμενης μετα
βλητής στην «αληθινή» εξίσωση είναι επίσης
πολύ μικρός, τό μεροληπτικό σφάλμα των εκτι
μημένων παραμέτρων είναι αμελητέο.
Πρίν παρουσιάσουμε τίς εμπειρικές μας εκτι
μήσεις, πρέπει να εξετάσουμε καί τά προβλήμα
τα ταυτοποιήσεως πού έχουν σχέση μέ τή μέθο
δο εκτιμήσεως. Θά μπορούσε νά πει κανείς λογι
κά, δτι οί ερμηνευτικές μεταβλητές στην εξίσω
ση τής ζητήσεως εξαγωγών για τουριστικές
υπηρεσίες είναι προκαθορισμένες. Στην περί
πτωση αυτή, ή εξίσωση τής ζητήσεως εξαγωγών
είναι ένα πλήρες υπόδειγμα2 πού αποτελείται
1. P. Rao and R. L. Miller, Applied Econometrics (Wadsworth Pu
blishing Co., Belmont, California, 1971) και H. Theil, Principles of
Econometrics, (John Wiley and Sons, Νέα 'Υόρκη 1971), Κεφ. 11.
2. K.A. Fox, Intermediate Econometrics Statistics (John Wiley
and Sons, Inc., Νέα 'Υόρκη, 1968), Κεφ. 11.
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άπο μία εξίσωση και οί παράμετροι του μπορούν
νά εκτιμηθούν σωστά με τη μέθοδο των ελάχι
στων τετραγώνων.
Οί εξαγωγικές τιμές fob των τουριστικών
υπηρεσιών διατηρούνται σταθερές σέ κάθε συγ
κεκριμένο χρονικό σημείο, άλλα ακόμα καί δια
χρονικά, οί εξαγωγικές τιμές των τουριστικών
υπηρεσιών είναι δεδομένες γιά μια εισαγωγική
χώρα. Ούτε ή εισαγωγική ούτε ή εξαγωγική χώ
ρα διαθέτουν οποιαδήποτε μυνοψωνιστική ή μο
νοπωλιακή δύναμη στή διεθνή τουριστική αγο
ρά. Ή τιμή των διεθνών αεροπορικών είσιτηρίων ρυθμίζεται από τή Διεθνή Ένωση Αερο
πορικών Εταιρειών. Ή τιμή τών αεροπορικών
εισιτηρίων δέν ακολουθεί τίς βραχυχρόνιες με
ταβολές της ζητήσεως γιά οποιαδήποτε επιμέ
ρους διαδρομή, άλλα οί πτήσεις μεταφέρονται
απλώς από τή μία διαδρομή στην άλλη, έτσι ώ
στε νά καλύπτονται οί αλλαγές αυτές της ζητή
σεως. Τέλος, οί πληθυσμοί, οί διεθνείς τιμές καί
τά διεθνή εισοδήματα δέν καθορίζονται στο υπό
δειγμα μας. Οί ροές τού διεθνούς τουρισμού με
ταξύ δύο χωρών είναι σχετικά μικρές.
Δοκιμάσαμε διάφορες μορφές συναρτήσεων
καί διαλέξαμε ώς καταλληλότερη τή λογαριθμική-γραμμική μορφή. 'Έτσι γιά κάθε συγκε
κριμένο έτος ι, ή εξίσωση πού θά δοκιμαστεί
μπορεί νά γραφεί ώς έξης:
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Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να απλοποιή
σουμε τους συμβολισμούς μας και να ξαναγρά
ψουμε τήν εξίσωση (4) με τή μορφή:
Xi'j = Α (DYj)ß (PXij)Y (PCX^S (Nj)e e u *

(5)

Όπου :
Xjj = Ή ποσότητα των τουριστικών υπηρεσιών πού εξά
γονται από τήν χώρα i στή χώρα j .
DY.=
CPIj

•
=
PPPj

το πραγματικό κατά κεφαλή

διαθέσιμο εισόδημα στή χώρα j , τό όποιο έχει μετατραπεί σέ
δολλάρια ΗΠΑ, με τή βοήθεια της ισοτιμίας αγοραστικής δυ
νάμεως για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες του 1963.

ΡΧ Π =

(ΡΕ + TC ) R
!
——CPIj PPPj

=

ή σχετική εξαγωγική τιμή

των τουριστικών υπηρεσιών τής χώρας i στην αγορά της χώρας j I a k j (PE k + TC k j ) Rj
PCXji =

J ^

—

ή σχετική έξαγωγί-

CPIj PPPj
κή τιμή των τουριστικών υπηρεσιών τών έξαγωγικών-άνταγωνιστριών χωρών στην αγορά τής χώρας j .

55

Nj

=

Ό ενήλικος πληθυσμός της χώρας j .

Ujj

=

Τυχαίες αποκλίσεις.

Παίρνουμε τους λογαρίθμους και στα δύο μέ
ρη της (5) έχουμε:
λογΧ ϋ =α+βλογϋ Υ,+γλογΡΧ^+δλογΡΟΧ ϋ +ελογΝ| +Uy
(6)

"Αν και ώς καταλληλότερη μονάδα μετρή
σεως της ποσότητας των τουριστικών υπηρε
σιών διαλέξαμε τις διανυκτερεύσεις, παρουσιά
ζουμε έδώ και εκτιμήσεις άπό εξισώσεις με εξαρ
τημένη μεταβλητή τις αφίξεις τών ξένων τουρι
στών. Για δσες περιπτώσεις υπάρχουν στατιστι
κά στοιχεία, υπολογίσαμε τις ακόλουθες δύο εξι
σώσεις ζητήσεως εξαγωγών για τουριστικές
υπηρεσίες:
(1) Εξίσωση με βάση τίς διανυκτερεύσεις τουρι
στών:
λ ο γ Χ Ν ^ α + β λ ο γ ϋ Υ· +γλογΡΧΝ ϋ +
δλογΡΟΧΝ^ελογΝί+ΙΙί,·
όπου:
XNjj

(7)

=

Ό συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεως τών
τουριστών, πού πραγματοποιήθηκαν άπό
τους κατοίκους της χώρας j στη χώρα ί.

PXNjj

=

PCXNjj

=

Ή σχετική τιμή κατά διανυκτέρευση τών
υπηρεσιών πού εξάγονται άπό τή χώρα i
στην αγορά της χώρας j .
Ή σχετική τιμή κατά διανυκτέρευση τών
υπηρεσιών πού εξάγονται άπό τίς έξαγωγικές-άνταγωνίστριες χώρες στην αγορά
της χώρας j .

(2) Εξίσωση μέ βάση τίς αφίξεις τουριστών:
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λογΧ Α ϋ = α+βλογϋ Υ=+ολογΡΧ Α« +
αλογΡΟΧΑ^+ελογΝ,+ν^

(8)

Όπου:
XAjj
PXAjj
PCXAjj

= Ό συνολικός αριθμός άφίξεως (επισκέψεως)
τουριστών άπο τη χώρα j στη χώρα i.
= Ή σχετική τιμή κατ' άφιξη των τουριστικών
υπηρεσιών πού εξάγονται άπο τή χώρα i
στην αγορά της χώρας j .
= Ή σχετική τιμή κατ' άφιξη τών υπηρεσιών
πού εξάγονται άπο τις έξαγωγικές-άνταγωνίστριες χώρες στην αγορά της χώρας j .
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3. ΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

Στην εργασία αύτη δίνονται τρία διαφορετικά
εϊδη εκτιμήσεων: (1) Διαστρωματικές εκτιμή
σεις, βασισμένες σε ετήσια στοιχεία, για κάθε έ
τος της περιόδου 1958-1970. (2) Διαστρωματικές εκτιμήσεις, βασισμένες σε επταετείς και
εξαετείς μέσους ορούς, για τίς υποπεριόδους
1958-1964 καί 1965-1970 αντίστοιχα. (3) Εκτι
μήσεις, βασισμένες σέ συνδυασμένο δείγμα διαστρωματικών στοιχείων καί χρονολογικών σει
ρών, για τήν περίοδο 1958-1970. Οι εκτιμήσεις
τών παραμέτρων υπολογίστηκαν μέ τή μέθοδο
τών ελάχιστων τετραγώνων. Στίς περιπτώσεις ό
μως τών συνδυασμένων διαστρωματικών στοι
χείων καί χρονολογικών σειρών εφαρμόστηκε ή
μέθοδος αναλύσεως της συνδιακυμάνσεως. Σ' ό
λες τίς περιπτώσεις τών παραμέτρων πού εκτι
μήθηκαν οι τιμές t παρουσιάζονται σέ παρένθε
ση, ακριβώς κάτω άπό τους συντελεστές πάλιν-,
δρομήσεως. Οί συντελεστές προσδιορισμού (R2)
έχουν διορθωθεί ώς προς τους βαθμούς ελευθε
ρίας.
Διαστρωματικές Εκτιμήσεις
Ή πρώτη σειρά εκτιμήσεων παρουσιάζεται
στους Πίνακες 3 ώς 10 καί άφορα: τήν κάθε μια
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άπό τις εξεταζόμενες πέντε χώρες, το κάθε έτος
της περιόδου 1958-1970 και τις δύο εξισώσεις,
δηλαδή την εξίσωση τών διανυκτερεύσεων και
τήν εξίσωση τών αφίξεων. Επειδή χρησιμο
ποιήθηκε ή λογαριθμική-γραμμική μορφή έξισώσεως, οί εκτιμήσεις μέ βάση τή μέθοδο τών
ελάχιστων τετραγώνων αποτελούν σταθερές
έλαστικότητες. Άπό τις έλαστικότητες πού εκτι
μήθηκαν προκύπτουν οί ακόλουθες ενδιαφέρου
σες παρατηρήσεις.
Οί έλαστικότητες ως προς τό εισόδημα, τις τι
μές καί τον πληθυσμό έχουν τά πρόσημα πού
περιμέναμε από θεωρητικής πλευράς, καί τ απο
τελέσματα τους είναι σημαντικά. Σ' όλες τίς χώ
ρες, εκτός άπό τήν περίπτωση της 'Ισπανίας, ή
σταυροειδής ελαστικότητα τιμών έχει τό σωστό
πρόσημο πού αναμενόταν, άλλα δέν είναι πάν
τοτε σημαντική στο επίπεδο 5%. Οί συντελεστές
προσδιορισμού (R2) είναι πολύ υψηλοί: κυμαί
νονται άπό 84% ως 88% στην περίπτωση της
Αυστρίας, ενώ γιά όλες τίς άλλες χώρες είναι
πάνω άπό 90%. Φαίνεται, ότι τό πραγματικό
διαθέσιμο εισόδημα, ό ενήλικος πληθυσμός καί
οί σχετικές τιμές συμβάλλουν σημαντικά στην
ερμηνεία της μεταβλητικότητας της ζητήσεως
εξαγωγών γιά τουριστικές υπηρεσίες. Θα πρέπει
νά αναφερθεί πάντως, δτι οί πιο σημαντικές με
ταβλητές γιά τήν ερμηνεία αυτή της ζητήσεως
τουριστικών υπηρεσιών είναι, κατά σειρά σπου
δαιότητας, ό πληθυσμός, ή εξαγωγική τιμή καί
τό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
'Ισπανία: Εξισώσεις 'Αφίξεων
λογΧΑ^ =a+bXoyOYj +cÀoyPXAy +βλογΝ: +Vjj
2

Έτος

a

b

e

e

R

1961

4,53
(1,66)
5,23
(1,83)
5,68
(1,60)
5,67
(1,62)
5,01
(1,28)
5,13
(1,29)
4,71
(1,15)
5,15
(1,03)
4,49
(0,90)
3,87
(0,71)

1,86
(4,91)
1,88
(4,74)
2,41
(4,91)
2,53
(5,28)
2,08
(3,77)
2,30
(4,02)
2,37
(3,97)
2,14
(2,95)
2,18
(3,07)
2.26
(2,90)
2,20

-2,56
(-9,09)
-2,61
(-8,84)
-3,15
(-8,42)
-3,34
(-9,20)
-2,82
(-7,07)
-3,06
(-7,55)
-3,08
(-7,75)
-2,75
(-6,19)
-2,71
(-6,39)
-2,68
(-5,85)
2,88

0,91
(9,89)
0,85
(8,84)
0,74
(6,53)
0,75
(6,98)
0,84
(6,90)
0,80
(6,32)
0,77
(6,07)
0,71
(4,80)
0,73
(5,26)
0,71
(4,69)
0,78

0,94

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Μέση εκτίμηση
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0,94
0,92
0,93
0,90
0,90
0,90
0,86
0,87
0,85
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Οι Πίνακες 3, 6 και 9 παρουσιάζουν τις έλαστικότητες των εξισώσεων διανυκτερεύσεων,
ενώ οί Πίνακες 4, 5, 7, 8 καί 10 δείχνουν τίς έλαστικότητες τών εξισώσεων αφίξεων. Δεν έχουν
εκτιμηθεί εξισώσεις διανυκτερεύσεων για την
Ελλάδα καί την 'Ισπανία, εξαιτίας της ελλεί
ψεως επαρκών στοιχείων για τίς διανυκτερεύ
σεις στίς χώρες αυτές. Οί μικρές διαφορές ανά
μεσα στίς έλαστικότητες τών διανυκτερεύσεων
καί τών αφίξεων μπορεί ν' αποδοθούν ένμέρει σέ
μεροληπτικό σφάλμα εξειδικεύσεως. "Αν ή εξί
σωση διανυκτερεύσεων έχει εξειδικευτεί σωστά,
τότε υπάρχει μικρό μεροληπτικό σφάλμα στίς
εκτιμήσεις της έξισώσεως αφίξεων, εξαιτίας τών
1
παραλειπόμενων μεταβλητών . Στην εξίσωση
1. Ή εξίσωση διανυκτερεύσεων, χωρίς τις μεταβλητές εισοδήμα
τος καί πληθυσμού εξειδικεύεται με τη μορφή:
AoyXNjj = α + γλογΡΧΝ^· + δλογΡΟΧΝ^ + Uy

(9)

Ή αντίστοιχη εξίσωση αφίξεων μπορεί να γραφεί με τή μορφή:
λογΧΑ^ = a + ολογΡΧΑ^ + cRoyPCXAy + Vy

(10)

Έστω δτι, Lu καί LCy είναι ή μέση διάρκεια παραμονής τοΰ κάθε
τουρίστα της χώρας j , στή χώρα i καί στίς έξαγωγικές-άνταγωνίστριες χώρες αντίστοιχα. Τότε:
XNy = XAjj . Ly, PXAjj - PXNy . Ly καί
PCXAy = PCXNjj . LCy
'Αντικαθιστώντας τους ορισμούς αύτους στην εξίσωση (9), έχουμε
τήν ακόλουθη εξίσωση αφίξεων:
AovXAy = α + γλογΡΧΑ^ + δλογΡΟΧΑ^·
- [(1 + y)XovLy + δλογΙΧ^] + Vy

(11)

"Αν ή εξίσωση (9) έχει εξειδικευτεί σωστά, ή «αληθινή» εξειδίκευση
της έξισώσεως αφίξεων δίνεται άπό τή σχέση (11). Εκτιμώντας τήν
(10) αντί της (11), τ' αποτελέσματα μπορεί να είναι μεροληπτικά,
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αφίξεων, το απόλυτο μέγεθος της εισοδηματικής
ελαστικότητας και της ελαστικότητας τιμών εί
ναι ελαφρά ύπερεκτιμημένο, ένώ της ελαστικό
τητας πληθυσμού είναι ελαφρά ύποεκτιμημένο.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, δτι ή εισοδημα
τική ελαστικότητα είναι αρκετά υψηλή. Αυτό
συμφωνεί μέ τίς a priori προσδοκίες, δτι ό
διεθνής τουρισμός είναι αγαθό πολυτελείας. Σε
δλες τίς περιπτώσεις, έκτος μιας — τής Ελβε
τίας —, ή εισοδηματική ελαστικότητα βρέθηκε
νά κυμαίνεται μεταξύ 2,0 καί 2,8. Κατά τό διά
στημα 1958-1970, ή μέση (αριθμητική) εισοδη
ματική ελαστικότητα στην Αυστρία ήταν 2,32,
στην Ελλάδα 2,71, στην Ιταλία 2,01 καί στην
Ισπανία 2,20. Έχοντας υπόψη, δτι οι έλαστικότητες άφίξεωνγτά τήν Ελλάδα καί τήν Ισπανία
περιέχουν ένα μικρό θετικό μεροληπτικό σφάλ
μα εξειδικεύσεως, τό μέγεθος τής ελαστικότητας
τής διεθνούς ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών
ως προς τό εισόδημα φαίνεται δτι θά κυμαίνεται
μεταξύ 2,0 καί 2,5.
Ή εισοδηματική ελαστικότητα πού εκτιμήθη
κε γιά τήν περίπτωση τής Ελβετίας είναι χαμη
λότερη απ' δ,τι στίς άλλες χώρες. Ή μέση είσοέπειδή παραλείπονται οί σχετικές ερμηνευτικές μεταβλητές Ly καί
LCy. Tò μέγεθος καί ή κατεύθυνση του μεροληπτικού σφάλματος
εξαρτώνται από τους συντελεστές L« καί LCy πού περιέχονται στην
εξίσωση (11), καθώς καί άπό τους συντελεστές τής βοηθητικής πα
λινδρομήσεως τών περιλαμβανόμενων ερμηνευτικών μεταβλητών
τους οποίους θα έχουμε, αν εκτιμηθεί ή εξίσωση παλινδρομήσεως
τής Ly (LCy) ώς προς δλες τίς περιλαμβανόμενες ερμηνευτικές με
ταβλητές.
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δηματική ελαστικότητα στή χώρα αυτή είναι 1,4
και οί επιμέρους ετήσιες έλαστικότητες της πε
ριόδου 1958-1970 κυμαίνονται από 1,1 ώς 1,7.
Μια εξήγηση του αποτελέσματος αύτοΰ μπορεί
να είναι, δτι τό ποσοστό πού αντιπροσωπεύουν
οί ελβετικές εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών,
για σκοπούς άλλους εκτός διακοπών (δηλαδή,
για διεθνή συνέδρια, επιχειρηματικούς λόγους
κ.ά) στο σύνολο τών εξαγωγών τουριστικών
υπηρεσιών της Ελβετίας εϊναι πολύ μεγαλύτερο
από τά αντίστοιχα ποσοστά τών άλλων χωρών.
Οί εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών για σκο
πούς άλλους, έκτος διακοπών, δεν αναμένεται
νά παρουσιάσουν μεγάλη ευαισθησία στίς μετα
βολές του διαθέσιμου εισοδήματος. Μία άλλη
πιθανή εξήγηση είναι, δτι ή ζήτηση τών τουρι
στικών ενδιαφερόντων αυξάνεται ταχύτερα στίς
άλλες χώρες άπό ό,τι στην Ελβετία. Οί μεσο
γειακές χώρες έχουν ισχυρά πλεονεκτήματα άπό
τήν άποψη τών τουριστικών πόρων. Ή Ελλά
δα, ή Ιταλία καί ή 'Ισπανία διαθέτουν όμορφες
παραλίες, ευχάριστο μεσογειακό κλίμα καί το
ποθεσίες ιστορικού καί πολιτιστικού ενδιαφέρον
τος 1 .
,Λ
Αν καί οί εκτιμήσεις οί όποιες προκύπτουν
1. Ό Gray έχει διαπιστώσει, δτι στίς ΗΠΑ ή είσοδηματική ελα
στικότητα της ζητήσεως για ταξίδια (κυρίως με σκοπό να δει κανείς
τα αξιοθέατα) είναι κάπως μεγαλύτερη άπό τήν ελαστικότητα της
ζητήσεως για ταξίδια σέ ηλιόλουστες χώρες (κυρίως με σκοπό τις
διακοπές, σέ μορφή αναπαύσεως). Η. Peter Gray, International
Travel-International Trade, op. cit., σελ. 72.
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άπό διαστρωματικα στοιχεία δεν είναι απόλυτα
συγκρίσιμες με εκείνες πού προέρχονται άπό
1
χρονολογικές σειρές , μια σύγκριση ανάμεσα
στις εκτιμήσεις μας και εκείνες πού έδωσαν άλ
2
λες αναλύσεις χρονολογικών σειρών , παρου
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Μολονότι οί διαστρωματικές εκτιμήσεις αντανακλούν κυρίως
μακροχρόνιες προσαρμογές, ένώ οί εκτιμήσεις
άπό χρονολογικές σειρές μετρούν συνήθως βρα
χυχρόνιες παραμέτρους, άπό τον Πίνακα 11
μπορεί να διαπιστωθεί, δτι οί εκτιμήσεις της ει
σοδηματικής ελαστικότητας, οί όποιες βασίζον
ται σέ διαστρωματικα στοιχεία, παρουσιάζουν
μεγάλη προσέγγιση μέ εκείνες πού προέρχονται
άπό στοιχεία χρονολογικών σειρών. Ή ομοιό
τητα τών δύο αυτών σειρών εκτιμήσεων συμφω
νεί μέ οποιαδήποτε άπό τίς ακόλουθες ερμη
νείες: (1) Οί συντελεστές εισοδήματος, άπό ανα
λύσεις χρονολογικών σειρών, περιλαμβάνουν ό
χι μόνο βραχυχρόνιες επιδράσεις άλλα καί επι
δράσεις μέ υστέρηση· δηλαδή, ό συντελεστής εί1. Ε. Kuh and J. Meyer, «How Extraneous are Extraneous Esti
mates?», Review of Economics and Statistics (Νοέμβριος 1957), καί
E. Kuh, «The Validity of Cross-sectionally Estimated Behavior
Equations in Time Series Applications», Econometrica ('Απρίλιος,
1959).
2. Η. Peter Gray, International Travel-International Trade, op.
cit., Κεφ. 3. J.R. Artus, «An Econometric Analysis of International
Travel», op. cit. M. Evans, An Econometric Model of the French
Economy (ΟΟΣΑ, Παρίσι, 1969), σελ. 28-29. W. Krause and D.
Jud, International Tourism and Latin American Development, op.
cit., Κεφ. IL καί G.N. Paraskevopoulos,^4n Econometric Analysis of
the Foreign Trade of Greece, op. cit., σελ. 209-213.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Σύγκριση Εισοδηματικών Έλαστικοτήτων
Χώρα ή
περιοχή

Μελέτες μέ
βάση στοιχεία:
Artus
Χρονολογικών σειρών (1955-1970)°
Evans
Χρονολογικών σειρών (1952-1966)ß
Gray
Χρονολογικών σειρών (1951-1968)1'
Χρονολογικών σειρών (1952-1968)^
Jud
Χρονολογικών σειρών (195 8-1968^
Παρασκευόπουλος
στ
Χρονολογικών σειρών (1951-1966)
Παρούσα μελέτη:
Διαστρωματικά ( 1958-1970)ζ

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.

»

»

»

η

»
»

»

»

ζ

»

»

»

η

»

»

ζ

Εισοδηματική
ελαστικότητα

Δ. Ευρώπη

2,3

Γαλλία

2,5

Καναδάς
Ηνωμένες Πολιτείες

2,6
2,0

Νότια 'Αμερική

2,0

Ελλάδα

2,2

Αυστρία
Ελλάδα
'Ιταλία
'Ισπανία
'Ελβετία

2,3
2,8
2,1
2,1
1,4

Τουριστικές δαπάνες.
Τουριστικές είσπράξεις.
Δαπάνες καναδικού υπερπόντιου τουρισμού.
Τουριστικές δαπάνες (έκτος δαπανών στό Μεξικό, στην Καραϊβική και
στην Κεντρική Αμερική),
Τουριστικές εισπράξεις άπό τις ΗΠΑ.
Τουριστικές είσπράξεις.
Διανυκτερεύσεις τουριστών,
'Αφίξεις τουριστών.
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σοδήματος χρονολογικών σειρών θα προσεγγί
ζει το μακροχρόνιο εισοδηματικό συντελεστή
και ή ελαστικότητα πού υπολογίστηκε μπορεί
να ερμηνευτεί σάν μακροχρόνια ελαστικότητα.
(2) Ή διαδικασία προσαρμογής δεν επεκτείνεται
πέρα από τήν περίοδο πού καλύπτουν οί παρα
τηρήσεις. (3) Οί εκτιμήσεις, οί βασισμένες στις
χρονολογικές σειρές περιέχουν θετικό μερολη
πτικό σφάλμα, τό όποιο προέρχεται άπό τίς επι
δράσεις τών διάφορων τάσεων.
Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης μέ αρκετή
σαφήνεια, ότι ή διεθνής ζήτηση τουριστικών
υπηρεσιών είναι πολύ ελαστική ώς προς τίς τι
μές. Τό μέγεθος τών εκτιμημένων έλαστικοτήτων ώς προς τίς τιμές cif, αριθμητικά μεγαλύτε
ρο του —2, δείχνει ότι οί μεταβολές τών σχετι
κών τιμών έχουν μεγάλη σημασία κατά τον
προσδιορισμό της ζητήσεως εξαγωγών για του
ριστικές υπηρεσίες.
Παρόλο πού οί μεταβολές, αφενός στίς τιμές
τών εισαγωγικών χωρών καί αφετέρου στο κό
στος μεταφοράς, μπορεί να επηρεάσουν σημαν
τικά τόσο τήν ποσότητα δσο καί τήν αξία του
διεθνούς τουρισμού, ή πολιτική τιμών στίς εξα
γωγικές χώρες δέν είναι τό ϊδιο αποτελεσματική.
Σέ μερικές μάλιστα περιπτώσεις, ή πολιτική τι
μών της χώρας πού εξάγει τουριστικές υπηρε
σίες μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Στο
διεθνή τουρισμό, τό κόστος μεταφοράς αποτελεί
σημαντικό μέρος της εξαγωγικής τιμής cif τών
τουριστικών υπηρεσιών. "Οσο μεγαλύτερη είναι
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ή απόσταση της εξαγωγικής άπό τήν εισαγωγι
κή χώρα, τόσο μεγαλύτερο είναι τό ποσοστό του
κόστους μεταφοράς στην εξαγωγική τιμή cif
των τουριστικών υπηρεσιών. Ή τιμή τών αερο
πορικών εισιτηρίων, πού αντικατοπτρίζει τις
αποφάσεις τών αεροπορικών εταιρειών για μεγι
στοποίηση τών κερδών τους, καθορίζεται άπό
τή Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών.
Έτσι, ή πολιτική τιμών τών εξαγωγικών χωρών,
π.χ. οι υποτιμήσεις νομισμάτων, οί επιδοτήσεις
και οί διάφορες εκπτώσεις γιά τήν προώθηση
τών πωλήσεων, επηρεάζουν μόνο τό μέρος εκεί
νο τών εξαγωγικών τιμών cif του τουρισμού πού
άφορα τις εξαγωγικές τιμές fob τών τουριστικών
υπηρεσιών.
Ή επίδραση πού ασκούν ή υποτίμηση καί τα
άλλα μέτρα της πολιτικής τιμών στις συναλλαγ
ματικές εισπράξεις άπό τουρισμό, μέ τίς λοιπές

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Έλαστικότητες Τιμών foba
Τ/Ρ

Ελαστικότητα
τιμής cif
0,25
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0

-1,60
-2,00
-2,40
-2,80
-3,20

0,50
-1,33
-1,67
-2,00
-2,33
-2,67

0,75
-1,14
-1,43
-1,71
-2,00
-2,28

α. Μέ βάση τήν εξίσωση (12).
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1,00
-1,00
-1,25
-1,50
-1,75
-2,00

1,25

1,50

-0,89
-1,11
-1,33
-1,56
-1,78

-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60

2,00
-0,67
-0,83
-1,00
-1,17
-1,33

συνθήκες αμετάβλητες, εξαρτάται από το μέγε
θος της ελαστικότητας της διεθνούς ζητήσεως
τουριστικών υπηρεσιών ώς προς τήν εξαγωγική
τιμή fob. Ή υποτίμηση, παραδείγματος χάρη,
μειώνει τις εισπράξεις άπό διεθνή τουρισμό,
έκτος αν ή ελαστικότητα τιμής fob είναι αριθμη
τικώς μεγαλύτερη άπό τή μονάδα. Μπορεί να
αποδειχτεί, ότι ή ελαστικότητα τιμής fob εξαρ
τάται άπό τήν ελαστικότητα τιμής cif δπως καί
άπό τό λόγο τού κόστους μεταφοράς προς τήν
1
εξαγωγική τιμή fob .
Οί έλαστικότητες τιμών fob πού υπολογίσαμε
παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.
Αυτές οί έλαστικότητες τιμών fob είναι ού1. "Αν υποτεθεί, δτν ή ζήτηση εξαγωγών για τουριστικές υπηρε
σίες είναι συνάρτηση μόνο των τιμών τών υπηρεσιών αυτών, έχου
με:
λογΧ = α + γ λογ (Ρ + Τ)
Ό π ο υ : Χ, Ρ, και Τ είναι, αντίστοιχα, ή ποσότητα τών τουριστικών
υπηρεσιών, ή τιμή εξαγωγής fob καί τό κόστος μεταφοράς. Ή μερι
κή παράγωγος του Χ ώς προς τό Ρ είναι:

δΡ

γ

(

Ρ |-Τ

}

ή

ρ
"Ωστε, ή ελαστικότητα τιμής fob (θ) εξαρτάται άπό τήν ελαστικότη
τα τιμής cif (γ) καί άπό τό λόγο Τ/Ρ.
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σιαστικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες έλαστικότητες τιμών cif. "Αν, παραδείγματος χάρη,
Τ/Ρ=1, ή ελαστικότητα τιμής fob είναι ίση με τό
μισό της αντίστοιχης ελαστικότητας τιμής cif.
"Αν Τ/Ρ=0,5 τότε ή ελαστικότητα τιμής fob φαί
νεται ότι είναι περίπου τό 66% τής ελαστικότη
τας τιμής cif ένώ αν Τ/Ρ=2, τότε ή ελαστικότη
τα τιμής fob θά είναι τό 33% τής ελαστικότητας
τιμής cif. Με αλλά λόγια, έχοντας δεδομένη την
ελαστικότητα τιμής cif και την τιμή fob των εξα
γωγικών χωρών, ή ελαστικότητα τιμής fob εξαρ
τάται από τή γεωγραφική θέση τής εξαγωγικής
ν
χώρας ώς προς τίς κυριότερες εΐσαγωγικές χώ
ρες. Όταν τό κόστος μεταφοράς αυξάνεται σχε
τικά με τήν τιμή fob, ή ελαστικότητα τιμής fob
μειώνεται σχετικά με τήν αντίστοιχη ελαστικό
τητα τιμής cif.
Άφοΰ στή χώρα εξαγωγής τουριστικών υπη
ρεσιών, οι επιδράσεις πού ασκούν: (1) ή υποτί
μηση τού νομίσματος, (2) οι επιδοτήσεις καί (3)
οί διάφορες εκπτώσεις γιά τήν προώθηση τών
τουριστικών εξαγωγών πάνω στίς εισπράξεις
της άπό διεθνή τουρισμό εξαρτώνται άπό τήν
ελαστικότητα τιμής fob, φαίνεται δτι τα μέσα
αυτά τής πολιτικής τιμών δεν είναι πολύ αποτε
λεσματικά στίς χώρες, Οπου τό κόστος μεταφο
ράς είναι σχετικά υψηλό. Άπό τήν άλλη μεριά,
οί χώρες οί όποιες γειτονεύουν γεωγραφικά μέ
τίς κυριότερες χώρες προελεύσεως τουριστών
πρέπει νά εφαρμόσουν μιά κατάλληλη πολιτική
τιμών, επειδή οί εισπράξεις άπό διεθνή τουρισμό
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επηρεάζονται πολύ άπο τίς μεταβολές πού πα
ρουσιάζουν οί τιμές fob των τουριστικών υπηρε
σιών. Σέ γειτονικές χώρες, ή ελαστικότητα τιμής
fob αναμένεται νά είναι πολύ μεγαλύτερη άπο τή
μονάδα (βλ. Πίνακα 12). Γι' αυτό, οί σχετικά
υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού μπορεί νά επηρεά
σουν αντίστροφα τίς συναλλαγματικές εισπρά
ξεις άπό τουρισμό. Σέ μια γειτονική χώρα, δπου
ό διεθνής τουρισμός αποτελεί σημαντική συναλ
λαγματική πηγή, οί επιδοτήσεις ή ακόμη καί ή
υποτίμηση μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σαν
μέσα πολιτικής για τήν αντιστάθμιση τών δυ
σμενών επιδράσεων πού ασκεί ό πληθωρισμός
στις εισπράξεις της χώρας άπό διεθνή τουρισμό.
Οί έλαστικότητες τιμών cif οί όποιες εκτιμή
θηκαν ενναι γενικά συνεπείς μέ τα αποτελέσματα
πού βρήκαν άλλοι ερευνητές στο πεδίο αυτό 1 .
Οί εκτιμήσεις, μέ βάση τά στοιχεία τών χρονο
λογικών σειρών τών Artus καί Gray δίνουν, κα
τά μέσο όρο, ελαστικότητα τιμής της τάξεως τού
—2,5 περίπου. Πρέπει όμως νά σημειωθεί, δτι οί
δικές μας εκτιμήσεις, οί όποιες βασίστηκαν σέ
διαστρωματικά στοιχεία, δέν είναι απόλυτα συγ
κρίσιμες μέ εκείνες πού προκύπτουν άπό αναλύ
σεις χρονολογικών σειρών. Άλλα οί διαφορές,
οί όποιες διαπιστώνονται ανάμεσα στίς εκτιμη
μένες έλαστικότητες τιμής, οφείλονται κυρίως
σέ διαφορές ορισμού τής μεταβλητής τής τιμής.

1. Βλέπε σχετικά υποσημείωση τής σελ. 71.
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Επειδή το κόστος μεταφοράς παρουσιάζει
προβλήματα συμπολυγραμμικότητας, ή μετα
βλητή αυτή δεν περιλαμβάνεται στην εξίσωση
των περισσότερων μελετών δπου έχουν χρησι
μοποιηθεί στοιχεία χρονολογικών σειρών. Έτσι,
οι έλαστικότητες τιμών πού εκτιμήθηκαν και οί
όποιες βασίστηκαν σε στοιχεία χρονολογικών
σειρών θεωρείται δτι είναι έλαστικότητες τιμών
fob. Ή διαφορά ανάμεσα στην εκτιμημένη ελα
στικότητα τιμής fob καί στην ελαστικότητα τι
μής cif εξαρτάται άπό το λόγο της τιμής fob
προς τό κόστος μεταφοράς καί άπό τή συνδιακύμανση τών δύο αυτών μεταβλητών. "Ας υποθέ
σουμε, δτι στις ακόλουθες τρεις ακραίες περι
πτώσεις ό λόγος τής τιμής fob προς τό κόστος
μεταφοράς ίσοΰται μέ τή μονάδα: (1) "Αν ή με
ταβλητή του κόστους μεταφοράς παραμείνει
σταθερή, ή εκτιμημένη ελαστικότητα τιμής fob
θα είναι περίπου τό μισό τής αντίστοιχης ελα
στικότητας τιμής cif1. (2) "Αν ή τιμή fob και τό
κόστος μεταφοράς έχουν μεγάλη συσχέτιση καί
κινούνται προς τήν ϊδια κατεύθυνση, ή εκτίμηση
τής ελαστικότητας τιμής fob θα πλησιάζει τήν
εκτίμηση τής ελαστικότητας τιμής cif. (3) "Αν οί
δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μεγάλη συσχέτι
ση, άλλα κινούνται προς αντίθετες κατευθύν
σεις, ή εκτιμημένη ελαστικότητα θα είναι μερο
ληπτική προς τά κάτω, μέ απόλυτη τιμή πού τεί1. Βλέπε εξίσωση (12).
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1

νει προς το μηδέν . Παραδείγματος χάρη, αν το
νόμισμα μιας χώρας υποτιμηθεί κατά 10% και ή
ελαστικότητα της ζητήσεως τουριστικών υπηρε
σιών ώς προς τήν τιμή είναι —2, ή διεθνής ζήτη
ση τουριστικών υπηρεσιών της χώρας, με τις
λοιπές συνθήκες αμετάβλητες, θα αυξηθεί κατά
10%, ενώ ή ζήτηση για εισαγωγές τουριστικών
2
υπηρεσιών στή χώρα θα μειωθεί κατά 20% . Αυ
τό σημαίνει, οτι οί έλαστικότητες της ζητήσεως
εξαγωγών καί εισαγωγών ώς προς τήν τιμή του
συναλλάγματος θα είναι αντίστοιχα —1 καί —2.
Ή ελαστικότητα της ζητήσεως εξαγωγών ώς
προς τήν τιμή συναλλάγματος αντικατοπτρίζει
τήν ελαστικότητα τιμής fob, ένώ ή ελαστικότητα
της ζητήσεως εισαγωγών ώς προς·τήν τιμή συ
ναλλάγματος μετράει τήν ελαστικότητα τιμής
cif.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 3 , ή ελαστικότη
τα τιμής cif εξαρτάται από τό επίπεδο της τιμής
fob. "Αν ή τιμή fob περιέχει σφάλματα μετρή
σεως, ή ελαστικότητα τιμής cif πού εκτιμήθηκε
θα είναι μεροληπτική. 'Αλλά στή μελέτη αυτή,
τό μέγεθος του μεροληπτικού σφάλματος αναμέ
νεται δτί θα είναι σχετικά μικρό. 'Υπολογίστηκε,
ότι σφάλμα μετρήσεως 10% στην πραγματο
ποιημένη τιμή fob προκαλεί μεροληπτικό σφάλ1. Μέ άλλα λόγια, τό κόστος μεταφοράς θεωρείται εδώ σαν σφάλ
μα μετρήσεως στις παρατηρήσεις της μεταβλητής τιμών.
2. 'Υποθέτοντας, οτι ή ελαστικότητα της προσφοράς είναι άπειρη.
3. Βλέπε εξίσωση (2).
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μα 2,5% περίπου στην εκτίμηση της ελαστικό
τητας τιμής cif.
Ή ελαστικότητα της ζητήσεως τουριστικών
υπηρεσιών ώς προς το κόστος μεταφοράς, ή
οποία κυμαίνεται από —1,5, ώς —2,0, επιβεβαιώ
νει τις προσδοκίες μας, δτι τό κόστος μεταφοράς
είναι σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας
τής ζητήσεως διεθνών τουριστικών υπηρεσιών
(βλ. Πίνακα 13). Ή εκτιμημένη ελαστικότητα
ώς προς τό κόστος μεταφοράς, ή οποία είναι πο
λύ μεγαλύτερη από τή μονάδα, δε δικαιολογεί
τίς απαισιόδοξες απόψεις τής Διεθνούς Ενώ
σεως 'Αεροπορικών Εταιρειών για τίς επιπτώ
σεις πού προκύπτουν άπό τή μείωση τής τιμής
1
τών διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων . Ή
Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών δε
συμφωνούσε γενικά με τή μείωση τής τιμής τών
αεροπορικών εισιτηρίων, προβάλλοντας τή δι
καιολογία, δτι ή ελαστικότητα ώς προς τό κό
στος μεταφοράς μπορεί νά είναι μικρότερη άπό
τή μονάδα. 'Αντίθετα, τά αποτελέσματα τής με
λέτης αυτής δείχνουν, δτι οί μειώσεις στις τιμές
τών διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων, δχι μόνο
ευνοούν τον κλάδο τών αεροπορικών μεταφο
ρών άλλα καί ωφελούν τό διεθνή τουρισμό ακό
μη περισσότερο. Μιά μείωση 10% στην τιμή
τών αεροπορικών εισιτηρίων, μέ τίς λοιπές συν
θήκες αμετάβλητες, αναμένεται νά αυξήσει κατά
1. Βλέπε M.R. Straszheim, The International Airline Industry,
(The Brookings Institution, Washington, D.C., 1969), Κεφ. VI.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Έλαστικότητες Κόστους Μεταφοράς
βασισμένες σέ Εξισώσεις 'Αφίξεων

Έτος

Αυστρία

Ελλάδα

'Ιταλία

'Ισπανία

Ελβετία

1958

-2,24
(-6,03)
-2,16
(-6,17)
-2,10
(-6,59)
-2,01
(-5,15)
-2,05
(-5,16)
-2,09
(-5,14)
-2,05
(-5,21)
-2,01
(-5,48)
-2,05
(-5,30)
-2,00
(-4,93)
-2,00
(-4,73)
-1,98
(-4,58)
-1,80
(-4,17)

-2,20
(-8,20)
-2,36
(-9,92)
-2,01
(-10,08)
-1,99
(-8,07)
-1,79
(-6,54)
-1,77
(-6,47)
-1,84
(-7,92)
-1,87
(-6,11)
-1,84
(-5,28)
-1,65
(-4,78)
-1,45
(-3,70)
-1.35
(-3,20)
-1,07
( 7 2,42)

-1,69
(-6,73)
-1,74
(-9,98)
-1,83
(-9,69)
-1,67
(-12,43)
-1,65
(-10,56)
-1,71
(-10,05)
-1,62
(-11,00)
-1,60
-8,44)
-1,66
(-9,49)
-1,69
(-11,36)
-1,64
(-10,21)
-1,58
(-9,24)
-1,45
(-8,12)

μ.δ.σ.*

-1,26
(-6,52)
-1,30
(-8,23)
-1,25
(-9,66)
-1,34
(-9,87)
-1,39
(-9,81)
-1,39
(-10,28)
-1,33
(-9,33)
-1,32
(-8,44)
-1,31
(-7,53)
-1,30
(-7,43)
-1,21
(-6,19)
-1,09
(-5,74)
-1,04
(-5,81)

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Μέση
εκτίμηση

-2,04

-1,78

-1,66

μ.δ.σ.
μ.δ.σ.
-1,93
(-9,57)
-1,88
(-8,97)
-2,14
(-8,77)
-2,24
(-9,30)
-1,95
(-7,00)
-2,12
(-7,39)
-2,18
(-7,46)
-2,00
(-6,20)
-2,00
(-6,42)
-1,88
(-5,85)
-2,03

Σημείωση: Οί αριθμοί σέ παρένθεση δίνουν τίς τιμές t.
* μ.δ.σ.—μή διαθέσιμα στοιχεία.
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-1,27

5%-10% τά έσοδα του κλάδου των διεθνών αε
ροπορικών μεταφορών άπό κίνηση επιβατών
ενώ τόσο ό όγκος οσο και ή αξία τών εξαγόμε
νων τουριστικών υπηρεσιών θα αυξηθεί κατά
15%-20%.
Ή σταυροειδής ελαστικότητα ως προς τήν
εξαγωγική τιμή τών ανταγωνιστριών χωρών δεν
είναι πάντοτε σημαντική στο επίπεδο 5% καί
στην περίπτωση της 'Ισπανίας έχει αντίθετο
πρόσημο. Υπάρχουν μερικές ενδείξεις — ασθε
νείς βέβαια εξαιτίας της ελλείψεως επαρκών
στοιχείων — ότι οί εξαγωγές τουριστικών υπη
ρεσιών μιας χώρας αντιμετωπίζουν κάποιον αν
ταγωνισμό τιμών στή διεθνή τουριστική αγορά
άπό τίς άλλες εξαγωγικές χώρες. Ή άποψη αυτή
ενισχύεται σημαντικά άπό τά αποτελέσματα τών
αναλύσεων πού βασίστηκαν στο συνδυασμό
διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών
σειρών. Όπως θά δούμε πιο κάτω, ή σταυροει
δής ελαστικότητα τιμής πού εκτιμήθηκε με βάση
τό συνδυασμό διαστρωματικών στοιχείων χρο
νολογικών σειρών είναι εξαιρετικά σημαντική.
'Οπωσδήποτε, τό μέγεθος τών σταυροειδών έλαστικοτήτων τιμής πού εκτιμήθηκαν θά εξακο
λουθεί νά είναι σχετικά χαμηλό.
Μια ερμηνεία για τή χαμηλή αυτή σταυροειδή
ελαστικότητα τιμής είναι, δτι γενικά ό διεθνής
τουρισμός αποτελεί είδος πού δέν έχει υψηλή
ανταγωνιστικότητα. "Αν καί δέν υπάρχουν ε
παρκείς πληροφορίες ως προς τά κίνητρα πού
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ώθοΰν τους τουρίστες στα ταξίδια, μπορούμε να
υποθέσουμε, δτι πολλοί ξένοι τουρίστες επιθυ
μούν να επισκεφθούν τόπους με διαφορετικά εν
διαφέροντα, τα όποια δέν αναμένεται δτι είναι ά
1
μεσα υποκατάστατα .
Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι, οί τουριστικές
υπηρεσίες αποτελούν διαφοροποιημένα προϊόν
τα, με χαρακτηριστικά τα όποια καθορίζονται
άπό τον τόπο παραγωγής τους. Αυτό σημαίνει,
ότι οί εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών τών
διάφορων χωρών δέν αντιμετωπίζουν τον ίδιο
βαθμό ανταγωνισμού άπό'τίς εξαγωγές τών αν
ταγωνιστριών χωρών στην παγκόσμια τουριστι
κή αγορά. "Αν οί σταυροειδείς έλαστικότητες ώς
προς τις τιμές ορισμένων ανταγωνιστριών χω
ρών είναι πολύ χαμηλές, ή σταυροειδής ελαστι
κότητα τιμής πού εκτιμήθηκε ώς σταθμικός μέ
σος όρος τών επιμέρους σταυροειδών έλαστικοτήτων, συγκαλύπτει τις υψηλές σταυροειδείς
έλαστικότητες ώς προς τίς τιμές τών άμεσων αν
ταγωνιστριών χωρών. Ή ανταγωνιστική τιμή
πού χρησιμοποιείται στην εξίσωση είναι ό σταθ
μικός μέσος όρος τών τιμών εξαγωγής τών αν
ταγωνιστριών χωρών, στον όποιο τόσο οί τιμές
όσο καί οί συντελεστές σταθμίσεως διαφέρουν
άπό χώρα σέ χώρα 2 . Επιπλέον, ή σταυροειδής
ελαστικότητα τιμής τών ταξιδιών, για σκοπούς
Ι.Γιά λεπτομερή ανάπτυξη του θέματος, βλέπε Η. Peter Gray, In
ternational Travel-International Trade, op. cit.
2. Βλέπε σελ. 46.
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άλλους έκτος διακοπών, είναι ϊση με το μηδέν.
Το μέγεθος της ελαστικότητας πληθυσμού
φαίνεται νά είναι λίγο μικρότερο από τη μονάδα.
Αυτό ήταν κάτι πού περιμέναμε, αφού ό συντε
λεστής της μεταβλητής του πληθυσμού περι
λαμβάνει μια αρνητική επίδραση. Ή ροπή γιά
εισαγωγές τουριστικών υπηρεσιών στις μικρές
χώρες αναμένεται νά είναι μεγαλύτερη άπ' ο,τι
στις μεγάλες. Μιά εκτίμηση της ελαστικότητας
πληθυσμού γύρω άπό τή μονάδα σημαίνει δτι,
ceteris paribust οί πληθυσμιακές μεταβολές προ
καλούν τήν ϊδια περίπου ποσοστιαία μεταβολή
στή ζήτηση διεθνούς τουρισμού.
Άπό τους Πίνακες 3 ως 10 διαπιστώνεται, δτι
οί ετήσιες διαστρωματικές εκτιμήσεις παρουσιά
ζουν αξιοσημείωτη διαχρονική σταθερότητα.
Άλλα γιά νά έχουμε περισσότερο συγκρίσιμες
εκτιμήσεις ώς προς τή διαχρονική σταθερότητα
τών παραμέτρων, προσαρμόσαμε τίς εξισώσεις
ζητήσεως εξαγωγών γιά τουριστικές υπηρεσίες
σέ επταετείς και εξαετείς μέσους τών υποπεριό
δων 1958-1964 και 1965-1970 αντίστοιχα. Οί
εκτιμήσεις τών έλαστικοτήτων γιά τίς δύο υπο
περιόδους παρουσιάζονται στους Πίνακες 14
καί 15.
Συγκρίνοντας τ αποτελέσματα τών δύο υπο
περιόδων φαίνεται, δτι οί τιμές t τών παραμέ
τρων πού εκτιμήθηκαν (μέ εξαίρεση τίς σταυ
ροειδείς έλαστικότητες τιμής) καί οί συντελε
στές προσδιορισμού (R2) είναι ουσιαστικά οί ί
διοι, Οί έλαστικότητες τιμών της κάθε έξαγωγι·;
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κής χώρας πού εξετάζεται, έκτος της Ελλάδας,
είναι ουσιαστικά ίδιες. Οι έλαστικότητες ώς
προς το εισόδημα καί τον πληθυσμό διαφέρουν
λιγότερο άπό μία τυπική απόκλιση· ή εισοδημα
τική ελαστικότητα είναι λίγο μεγαλύτερη στή
δεύτερη υποπερίοδο. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε
τό κριτήριο F γιά νά ελέγξουμε τήν ισότητα των
σι. 'τελεστών παλινδρομήσεως στις δύο υποπε
1
ριόδους . Ή υπόθεση ήταν αποδεκτή σέ επίπε
δο σημαντικότητας 5%. Φαίνεται λοιπόν οτι, κα
τά τήν εξεταζόμενη περίοδο, δέν έγιναν διαρ
θρωτικές μεταβολές στίς εξισώσεις ζητήσεως
εξαγωγών γιά τουριστικές υπηρεσίες.
Συγκρίνοντας τ αποτελέσματα τών διάφορων
χωρών φαίνεται ότι, έκτος από ελάχιστες εξαιρέ
σεις, αυτά παρουσιάζουν συνέπεια καί συμφω
νούν πολύ μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε καί
προηγουμένως, ή εισοδηματική ελαστικότητα
γιά τήν Ελβετία είναι κάπως μικρότερη από
εκείνη τών άλλων χωρών. Τα αποτελέσματα άπό
τήν εξίσωση της Ελλάδας καί ιδιαίτερα γιά τό
τελευταίο τμήμα της εξεταζόμενης περιόδου
πρέπει νά ερμηνευτούν μέ πολύ προσοχή. Κατά
τή διάρκεια τοΰ 1967 καί 1968, οί εξαγωγές του
ριστικών υπηρεσιών της Ελλάδας μειώθηκαν
αισθητά καί ή κατανομή τους κατά χώρα επη
ρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, επειδή οί ξένοι του-

1. Οί διακυμάνσεις σφάλματος στις δύο υποπεριόδους ήταν ου
σιαστικά ίδιες.
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ρίστες ήταν αντίθετοι προς το τότε στρατιωτικό
καθεστώς.
Εκτιμήσεις βασισμένες σε Συνδυασμό
Διαστρωματικών Στοιχείων και
Χρονολογικών Σειρών
Οί εξισώσεις ζητήσεως εξαγωγών γιά τουρι
στικές υπηρεσίες εκτιμήθηκαν επίσης χρησιμο
ποιώντας το συνδυασμό διαστρωματικών στοι
χείων καί χρονολογικών σειρών. Το συνδυασμέ
νο δείγμα αποτελείται από 208 παρατηρήσεις
για 16 εισαγωγικές χώρες πού καλύπτουν τήν
περίοδο 1958-1970. 'Οπωσδήποτε, για λόγους
συγκρίσεως, υπολογίστηκαν επίσης εκτιμήσεις
διαστρωματικών στοιχείων καί χρονολογικών
σειρών γιά τις υποπεριόδους 1958-1964 καί
1965-1970.
Ή συνδυασμένη εξίσωση διανυκτερεύσεων
για μια συγκεκριμένη εξαγωγική χώρα μπορεί
να γράφει μέ τή μορφή:
ÀoyXNjt = α + ßAoyDYjt + γλογΡΧΝ^ +
δλσγΡΟΧΝ^ + ελογΝ^ + U jt

(13)

j = l , 2 , ... Ν (Ν = 1 6 )
t = 1,2, ... Τ (Τ = 1 3 )

Στίς αναλύσεις μέ βάση το συνδυασμό δια
στρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σει
ρών υποτίθεται, δτι οί διαστρωματικές παράμε
τροι (οί συντελεστές παλινδρομήσεως) παραμέ88

νουν διαχρονικά σταθερές. Άπο τον έλεγχο της
διαχρονικής σταθερότητας των διαστρωματικών
παραμέτρων, τό κριτήριο F δείχνει δτι, σε επίπε
δο σημαντικότητας 5%, δεν υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των αντίστοιχων συντελεστών παλιν
δρομήσεως στις διαστρωματικές εξισώσεις.
Ό συνδυασμός διαστρωματικών στοιχείων
και χρονολογικών σειρών απαιτεί πρόσθετες
υποθέσεις ώς προς τή στοχαστική διάρθρωση
της τυχαίας αποκλίσεως (UJt) τής έξισώσεως.
Στο συνδυασμένο υπόδειγμα, ή τυχαία απόκλι
ση είναι πιθανό να περιλαμβάνει"επιδράσεις χρο
νικές (time effects), χωρικές (country effects) και
συνδυασμένες (joint effects) (κατάλοιπα): Επει
δή οί συνδιακυμάνσεις είναι μή-μηδενικές μετα
ξύ τών τυχαίων αποκλίσεων δύο διαφορετικών
χρονικών περιόδων, σέ δεδομένη χώρα —
Cov (Ujt Ujf) =l· 0 γιά t =έ t' — καί μεταξύ τών τυ
χαίων αποκλίσεων δύο διαφορετικών χωρών, σέ
δεδομένη χρονική περίοδο — Cov (UJt Uj-t) =t 0
γιά j =£ y — ή μήτρα διακυμάνσεως-συνδιακυμάνσεως τών τυχαίων αποκλίσεων (Ujt) στή
συνδυασμένη εξίσωση είναι μή διαγώνιος. Έτσι,
οί εκτιμήσεις μέ τή μέθοδο τών ελάχιστων τε
τραγώνων, μολονότι αμερόληπτες καί συνεπείς,
δέ θα είναι αποτελεσματικές (efficient).
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσεγγίσεως
γιά νά αντιμετωπιστεί τό πρόβλημα τής εκτιμή
σεως τών σχέσεων, δταν χρησιμοποιεί κανείς
συνδυασμό διαστρωματικών στοιχείων καί χρο
νολογικών σειρών. Συνήθως, γιά τήν εκτίμηση
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των σχέσεων, πού βασίζονται σε συνδυασμό
διαστρωματικών στοιχείων καί χρονολογικών
σειρών, χρησιμοποιείται ή μέθοδος της συνδιακυμάνσεως (τών ελάχιστων τετραγώνων με ψευδομεταβλητές). Γιά να ληφθούν υπόψη οί χρονι
κές καί οί χωρικές επιδράσεις, εισάγονται στην
εξίσωση: Τ-1 ψευδομεταβλητές χρόνου καί η-1
ψευδομεταβλητές χωρών. Οί χρονικές επιδρά
σεις δέν επηρεάζουν τους συντελεστές παλιν
δρομήσεως καί βελτιώνουν ελαφρά την προσαρ
μογή της έξισώσεως, ένώ οί χωρικές επιδράσεις
δίνουν απαράδεκτα αποτελέσματα. Ή ανάλυση
της συνδιακυμάνσεως εξαλείφει τελείως τή μεταβλητικότητα μεταξύ χωρών ή οποία ερμη
νεύει κατά το μεγαλύτερο μέρος τή συνολική μεταβλητικότητα τών στοιχείων μας. Στή μελέτη
αυτή, οί μεταβλητές παρουσιάζουν σημαντική
μεταβλητικότητα άπό χώρα σέ χώρα καί σχετικά
πολύ μικρή άπό χρόνο σέ χρόνο στην ίδια χώ
ρα. Αυτό μπορεί να φανεί, συγκρίνοντας τίς διαστρωματικές εκτιμήσεις, τίς βασισμένες σέ μέ
σους δ ρους χωρών μέ εκείνες πού έχουν βασι
στεί στή μεταβλητικότητα τόσο μεταξύ χωρών
δσο καί μέσα στην Γδια τή χώρα. Οί διαστρωματικές εκτιμήσεις οί όποιες προκύπτουν άπό
επταετείς καί εξαετείς μέσους δ ρους τών περιό
δων 1958-1964 καί 1965-1970, αντίστοιχα, είναι
ουσιαστικά ϊδιες μέ εκείνες πού βασίζονται στο
συνδυασμό διαστρωματικών στοιχείων καί χρο
νολογικών σειρών τών αντίστοιχων περιόδων.
Χρησιμοποιώντας τή μέθοδο τών ελάχιστων τε90

τραγώνων μέ ψευοομεταβλητές χωρών είναι σαν
να παίρνουμε τις μικρές αποκλίσεις από τους μέ
σους των χωρών και να αγνοούμε τελείως τις
μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τών μέσων τών χω
1
ρών . Ή μεταβλητικότητα μεταξύ χωρών είναι
πολύ πιο σημαντική από εκείνη πού εμφανίζεται
μέσα στην ϊδια χώρα.
Ή μέθοδος τών συνθετικών μερών του σφάλ
2
ματος (error components method) συμπίπτει
1. Tò υπόδειγμα συνδιακυμάνσεως στην απλή περίπτωση μιας
ανεξάρτητης μεταβλητής, χωρίς διαχρονικές επιδράσεις, μπορεί να
γραφεί:
η-1
Yjt = a + bXjt + ZdjD, -f Ujt
j=l
Ή εκτίμηση τής παραμέτρου μέ τή μέθοδο τής συνδιακυμάνσεως
δίνεται άπο τή σχέση:
Τ
Σ

η
Σ

_
(Xjt-Xj.)

_
(Yjt - Yj.)

Τ
Σ
t= I

c

η
Σ (Xjt - Xj.) 2
j= l
Τ η
_
__
Τ
η
Σ
Σ (Xjt-X..) (Yji-Y..)- Σ Σ (Xj.-X..) (Yj.-Y..)
t=1 j = l
t=lj=l
Ζ
Τ
η
Ζ
Σ
Σ
(Xjt-Χ..)2-Σ
Σ (Xj.-X..)2
t=l j= l
t=l j = l

Έτσι, το υπόδειγμα συνδιακυμάνσεως χρησιμοποιεί μόνο τή με
ταβλητικότητα πού παρατηρείται μέσα στην ίδια χώρα και αγνοεί
τελείως τή μεταβλητικότητα μεταξύ χωρών.
2. Ρ. Balestra και Nerlove, «Pooling Cross-Section and Time Se
ries Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for
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στή μελέτη μας μέ τήν ανάλυση της συνδιακυμάνσεως. Ό λόγος (ρ) τών διακυμάνσεων των
2
χωρικών επιδράσεων (σ ) προς τη διακύμανση
2
της τυχαίας αποκλίσεως (σ ) προσεγγίζει τη
μονάδα* ένώ ό λόγος (ω) της διακυμάνσεως τών
2
χρονικών επιδράσεων (σλ ) προς τη διακύμανση
της τυχαίας αποκλίσεως (σ2) πλησιάζει το μη
δέν1. "Αν και οί έρευνες συνεχίζονται δέν μπο
ρέσαμε να βρούμε αποδεκτά αποτελέσματα
Naturai Gas,» Econometrica ('Ιούλιος, 1960). Βλέπε επίσης T.D.
Wallace and Α. Houssain «The Error Component Models in Com
bining Cross-Section with Time Series Data», Econometrica ('Ια
νουάριος, 1969). G.S. Maddala, «The Use of Variance Components
Models in Pooling Cross-Section and Time Series Data», Econo
metrica (Μάρτιος 1971) και M. Nerlove, «A Note on Error Compo
nents Models», Econometrica (Μάρτιος 1971).
1. Στή μέθοδο τών συνθετικών μερών του σφάλματος υποτίθεται,
δτι ή τυχαία απόκλιση αποτελείται άπό τρεις ανεξάρτητες τυχαίες
μεταβλητές. Δηλαδή:
Ujt= μ\ + λι — vjt
Όπου:
μι

χωρικές επιδράσεις, οί όποιες είναι

Ν(0, σ μ )

λι

χρονικές επιδράσεις, οί όποιες είναι

Ν(0, σ?)

vjt συνδυασμένες επιδράσεις, οί όποιες είναι
και

Ν(0, σ*)

Var (Ujt)= σ2 = σ μ + σ£ + σ*
2

'Ορίζουμε δτι:

ρ =

σμ

„
σ^

2

καί ω m —\σ*

Οί λόγοι ρ καί ω βρέθηκαν να προσεγγίζουν τή μονάδα καί τό
μηδέν αντίστοιχα.
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άπο τήν εφαρμογή της γενικευμένης αυτής με
θόδου τών ελάχιστων τετραγώνων (generalised
least-squares) στά στοιχεία τής μελέτης μας. Τέ
λος, για κάθε δύο διαδοχικά διαστρωματικά
δείγματα, ή εφαρμογή τής μεθόδου των πρώτων
διαφορών, πού έχει προτείνει ô Klein1, δεν έδω
σε αποδεκτά αποτελέσματα. Και αυτή ή μέθοδος
εξαλείφει τήν πιο σημαντική μεταβλητικότητα
μεταξύ τών χωρών καί συμπίπτει με τήν ανάλυ
ση συνδιακυμάνσεως καί, στην εργασία αυτή, με
τή μέθοδο τών συνθετικών μερών του σφάλμα
τος.
Άπό τήν άλλη μεριά, εφαρμόζοντας στά στοι
χεία μας τή μέθοδο Zellner2 βρήκαμε στην πραγ
ματικότητα τα ϊδια αποτελέσματα με εκείνα πού
είχαμε άπό τήν εφαρμογή τής συνηθισμένης με
θόδου τών ελάχιστων τετραγώνων, σε κάθε εξί
σωση χωριστά. Αυτό οφείλεται πιθανόν στο δτι
υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τών ανεξάρ
τητων μεταβλητών τών διάφορων διαστρωματικών εξισώσεων3. 'Έτσι, χρησιμοποιήσαμε τίς
εκτιμήσεις τών ελάχιστων τετραγώνων με ψευ1. Lawrence R. Klein, A Textbook of Econometrics, op. cit.
2. A. Zellner, «An Efficient Method of Estimating Seemingly Un
related Regressions and Test for Aggregate Bias», Journal of the
American Statistical Association ('Ιούνιος, 1962).
3. Σύμφωνα μέ τον Zellner, ή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
τής μεθόδου του εξαρτάται άμεσα άπό τις τιμές τών στοιχείων πού
βρίσκονται εξω άπό τή διαγώνιο τής μήτρας διακυμάνσεως-συνδιακυμάνσεως τών τυχαίων αποκλίσεων καί αντίστροφα άπό τίς
συσχετίσεις πού υπάρχουν μεταξύ τών διάφορων σειρών τών ανε
ξάρτητων μεταβλητών.
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δομεταβλητές χρόνου, τών οποίων οί συντελε
στές ήταν σημαντικοί, γιά να εκτιμήσουμε τις
παραμέτρους της συνδυασμένης έξισώσεως
(pooled equation).
λογ XNj, == α + ßXoYDYjt + γλογΡΧΝ,» +
T-l
δλογ PCXNj, + ελογ N j t + I d t D t + U j t

(14)

t= l

Οί εκτιμήσεις μέ εξισώσεις διανυκτερεύσεων
και αφίξεων, πού βασίστηκαν σέ συνδυασμό
διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών
σειρών, για κάθε μία άπο τίς πέντε χώρες, πα
ρουσιάζονται στους Πίνακες 16 ώς 20.
Συγκρίνοντας τίς εκτιμήσεις, πού βασίστηκαν
στο συνδυασμό διαστρωματικών στοιχείων καί
χρονολογικών σειρών, μέ εκείνες πού προκύ
πτουν άπο διαστρωματικά στοιχεία μιας περιό
δου φαίνεται, δτι οί εκτιμημένες έλαστικότητες
μέ τήν πρώτη μέθοδο είναι ακριβώς ϊσες μέ τίς
αντίστοιχες πού εκτιμήθηκαν μέ τή δεύτερη μέ
θοδο. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ώς
προς τήν αποτελεσματικότητα τών εκτιμήσεων.
Όπως περιμέναμε, ή σχετική αποτελεσματικό
τητα τών συνδυασμένων εκτιμητών (pooled
estimators), μετρημένη μέ τό λόγο τών διακυ
μάνσεων, είναι σημαντικά αυξημένη. Ό λόγος
της διακυμάνσεως του συνδυασμένου εκτιμητή
προς τή διακύμανση του διαστρωματικοΰ εκτι
μητή μιας περιόδου είναι περίπου 1/16. Άφοΰ
ή αξιοπιστία μιας αμερόληπτης εκτιμήσεως εΐ94
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ναι αντιστρόφως ανάλογη προς το μέγεθος του
δείγματος (δηλαδή τους βαθμούς ελευθερίας), οί
συνδυασμένες εκτιμήσεις γίνονται περισσότερο
αξιόπιστες δσο μεγαλώνει ô αριθμός των παρα
τηρήσεων.
Τέλος, άπό τους ίδιους Πίνακες (16-20), μπο
ρεί να διαπιστωθεί, δτι ή ανάπτυξη του διεθνούς
τουρισμού" επιβραδύνθηκε στην υποπερίοδο
1964-1970. Ό σταθερός δρος της συνδυασμένης^έξισώσεως (pooled equation) αντιστοιχεί στο
επίπεδο του 1970. Στίς περισσότερες περιπτώ
σεις, οί συντελεστές των ψευδομεταβλητών εί
ναι θετικοί στην περίοδο 1958-1964 καί αρνητι
κοί ή μηδέν στην περίοδο 1964-1970.
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι κύριες διαπιστώσεις της μελέτης αυτής
μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
(i) Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν
τις a priori προσδοκίες μας. Οί παράμετροι πού
εκτιμήθηκαν είναι εξαιρετικά σημαντικές και πα
ραμένουν διαχρονικά σταθερές.
(ii) Οί εξαγωγές των τουριστικών υπηρεσιών
παρουσιάζουν μεγάλη ελαστικότητα ώς προς τα
εισοδηματικά επίπεδα τών εισαγωγικών χωρών.
Ή εισοδηματική ελαστικότητα της διεθνούς ζη
τήσεως τουριστικών υπηρεσιών μπορεί νά τοπο
θετηθεί γύρω στο 2,5 καί συνεπώς καθώς αυξά
νεται τό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, ή ζή
τηση τών καταναλωτών στρέφεται προς τίς ει
σαγόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Ή διαπίστω
ση αυτή αποτελεί èva λόγο για τον όποιο ό
διεθνής τουρισμός παρουσιάζεται σαν ένας άπό
τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους.
(iii) Ή εκτιμημένη ελαστικότητα τιμής, ή
οποία κυμαίνεται μεταξύ -2,5 καί -3,0, δείχνει δτι ό διεθνής τουρισμός επηρεάζεται πάρα πολύ
άπό τίς μεταβολές τών σχετικών τιμών. Επειδή
όμως τό κόστος μεταφοράς αποτελεί μεγάλο μέ
ρος τής εξαγωγικής τιμής cif, οί χώρες πού εξά
γουν τουριστικές υπηρεσίες, δταν καθορίζουν
τήν πολιτική τών τιμών τους, μέ σκοπό τήν
προώθηση τών τουριστικών εξαγωγών, πρέπει
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νά έχουν υπόψη τους, ότι οί επιδράσεις της πο
λιτικής αυτής εξαρτώνται από τη γεωγραφική
τους θέση σε σχέση μέ τις κύριες είσαγωγικές
χώρες.
(iv) Ή ελαστικότητα τής ζητήσεως των υπη
ρεσιών διεθνούς τουρισμού ώς προς το κόστος
μεταφοράς βρέθηκε να κυμαίνεται μεταξύ -1,5
ώς -2,0. Αυτό σημαίνει, ότι οί μειώσεις τής τιμής
τών αεροπορικών εισιτηρίων ωφελούν οχι μόνο
τίς χώρες πού εξάγουν τουριστικές υπηρεσίες,
άλλα καί τον κλάδο τών αεροπορικών μεταφο
ρών. Οί εκπτώσεις στίς τιμές τών αεροπορικών
εισιτηρίων έχουν συμβάλει σημαντικά στην
ανάπτυξη τού διεθνούς τουρισμού κατά τή δε
καετία τού '60 και στίς αρχές τής δεκαετίας τού
'70.
(ν) "Αν καί απαιτείται μια ευρύτερη έρευνα, τα
αποτελέσματα τής μελέτης αυτής δείχνουν, δτι
οί εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών δέν αντιμε
τωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό τιμών στην παγ
κόσμια τουριστική αγορά.
(vi) Μέ τίς λοιπές συνθήκες αμετάβλητες ανα
μένεται, δτι οί μικρότερες χώρες θα παρουσιά
σουν μεγαλύτερη ροπή γιά εισαγωγές τουριστι
κών υπηρεσιών άπό ο,τι οί μεγαλύτερες.
(vii) Εξαιτίας τού σημαντικού ρόλου πού παί
ζει ό διεθνής τουρισμός στίς οικονομίες πολλών
χωρών καί τής εξαιρετικά σημαντικής συμβολής
του στο ισοζύγιο πληρωμών τους, επιβάλλεται
νά γίνουν πολύ περισσότερες οικονομικές έρευ
νες γιά τον παραμελημένο αυτό κλάδο. Επειδή
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τά στατιστικά στοιχεία τα όποια αφορούν τον
τουρισμό είναι περιορισμένα, θα πρέπει να κατα
βληθούν προσπάθειες βελτιώσεως των στοι
χείων πού εϊναι απαραίτητα για τους ερευνητές
και υπευθύνους σε δ,τι άφορα την προώθηση
της τουριστικής πολιτικής (policy-makers).
(viii) Περιμένουμε, δτι ή άνοδος των εισοδη
μάτων, ή αύξηση τού πληθυσμού, οί μειώσεις
τού κόστους μεταφοράς, οί βελτιώσεις των μέ
σων μεταφοράς καί επικοινωνίας, οί περισσότε
ρες ήμερες διακοπών μέ αποδοχές καί ή διεύ
ρυνση τού τομέα τής εκπαιδεύσεως θά συνεχί
σουν νά προκαλούν υψηλούς ρυθμούς αναπτύ
ξεως στο διεθνή τουρισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διανυκτερεύσεις: (XNy)
Αφίξεις Τουριστών: (ΧAy)
Τα στοιχεία γιά τον αριθμό των: (i) διανυκτε
ρεύσεων πού πραγματοποίησαν οί τουρίστες της
χώρας j στή χώρα i και (ii) αφίξεων ξένων τουρι
στών κατά εθνικότητες, πού αφορούν για κάθε
μία άπό τίς πέντε εξαγωγικές χώρες καί κάθε μια
άπο τίς έξαγωγικές-άνταγωνίστριες χώρες για
κάθε χρόνο της εξεταζόμενης περιόδου (19581970), προέρχονται άπό διάφορα τεύχη πού
εκδόθηκαν αφενός άπό τον 'Οργανισμό Οικονο
μικής Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως Tourism in
OECD Member Countries καί αφετέρου άπό τη
Διεθνή Ένωση Επίσημων Ταξιδιωτικών 'Οργα
νισμών (International Union of Official Travel
Organisation — IUOTO) International Travel
Statistics. Τα στοιχεία γιά τήν κατανομή των
διεθνών ταξιδιών μεταξύ ΗΠΑ καί Καναδά, κα
τά χώρες προελεύσεως καί προορισμού, προέρ
χονται άπό τήν έκδοση Travel between Canada
and Other Countries του Dominion Bureau of
Statistics (Canada).
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Διαθέσιμα 'Ατομικά Εισοδήματα: (DI.)
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή: (CPIj)
Τα στοιχεία για τα διαθέσιμα είσοδήματα και
τις τιμές καταναλωτή των είσαγωγικών χωρών
τα πήραμε άπο διάφορα τεύχη του National
Accounts Statistics, του 'Οργανισμού Οίκονομικής Συνεργασίας και 'Αναπτύξεως και από το
Yearbook of National Accounts Statistics, εκδό
σεως των Ηνωμένων Εθνών.
Εισπράξεις και Δαπάνες
του Διεθνούς Τουρισμού
Τά στοιχεία για τις εισπράξεις και δαπάνες
του διεθνούς τουρισμού τής κάθε χώρας, κατά
τή διάρκεια τής περιόδου 1958-1970, προέρχον
ται από διάφορα τεύχη τοΰ δημοσιεύματος
Tourism in OECD Member Countries τού 'Ορ
γανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 'Ανα
πτύξεως.
Κόστος μεταφοράς (TCy)
Τά στοιχεία για τά αεροπορικά εισιτήρια οίκονομικής θέσεως μέ επιστροφή, μεταξύ τών πλη
θυσμιακών κέντρων τών χωρών, τά πήραμε άπό
τό Official Airline Guide: International Edition
(Τεύχη 'Ιουλίου, 1958-1970) πού δημοσιεύει ή
Reuben Η. Donnelley Corporation (Oak Brook,
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Illinois). Τα στοιχεία των εισπράξεων άπο: (i)
τους διεθνείς επιβάτες των δρομολογημένων αε
ρογραμμών των ΗΠΑ, καθώς και (ii) τα μίλια
πού διανύθηκαν κατά επιβάτη προέρχονται από
διάφορα τεύχη του Air Transport, τά οποία
εκδόθηκαν άπο Air Transport Association of
America (Washington, D.C.).
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