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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν άρθρο διερευνά τη σχέση µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών 
κόστους και της τιµής του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση» της ελληνικής οικονοµίας, χρησιµοποιώντας στοιχεία από τους 
Πίνακες Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι 
τη µεγαλύτερη συµβολή στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» έχουν, κατά σειρά, τα κέρδη 
(46%), οι µισθοί (22%) και οι εισαγωγές (13%). Περαιτέρω, 
διαπιστώνεται ότι ο τοµέας «Διαµονή και Εστίαση» συµβάλει κατά 
περίπου 4% στη διαµόρφωση του γενικού επιπέδου τιµών της οικονοµίας 
και κατατάσσεται 7ος ανάµεσα σε 64 τοµείς ως προς την εν λόγω 
συµβολή, ενώ συµβάλει κατά περίπου 7% στη διαµόρφωση του δείκτη 
τιµών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και 
κατατάσσεται 2ος µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας ως προς την εν λόγω 
συµβολή. Τα ευρήµατα του παρόντος άρθρου δύνανται να 
χρησιµοποιηθούν από τις αρχές οικονοµικής πολιτικής τόσο ως εργαλεία 
ελέγχου της τιµής και, άρα, της ανταγωνιστικότητας του τελικού 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» όσο και για την εκτίµηση 
των επιπτώσεων µεταβολών των συνιστωσών κόστους του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» στους δείκτες τιµών της ελληνικής οικονοµίας. 

 
1. Εισαγωγή 
Η ανάλυση των συνιστωσών που συνδιαµορφώνουν τις τιµές των 
εµπορευµάτων είναι εξαιρετικής σηµασίας για την άσκηση οικονοµικής 
πολιτικής, τόσο όσον αφορά σε ζητήµατα πληθωρισµού όσο και στον 
επηρεασµό της ανταγωνιστικότητας των τοµέων της οικονοµίας. Ως γνωστόν, 
οι τελικές τιµές των εµπορευµάτων δύνανται να αναχθούν στις αµοιβές των 
αρχικών εισροών που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Σε ένα 
πραγµατικό οικονοµικό σύστηµα, για την παραγωγή κάθε εµπορεύµατος 
χρησιµοποιούνται, είτε άµεσα είτε έµµεσα, και άλλα εµπορεύµατα της 
οικονοµίας ως ενδιάµεσες εισροές. Συνεπώς, η τιµή κάθε εµπορεύµατος 

																																																								
* Το παρόν άρθρο συνιστά επιµέρους επεξεργασία των αποτελεσµάτων που αφορούν στον 
τουριστικό τοµέα και εµπεριέχονται στη γενικότερη ανάλυση του συνόλου των τοµέων της 
ελληνικής οικονοµίας των Μαριόλης και Σώκλης (2017). 
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διαµορφώνεται όχι µόνον από το κόστος των αρχικών εισροών του κλάδου που 
παράγει το συγκεκριµένο εµπόρευµα αλλά και από τα κόστη των αρχικών 
εισροών των κλάδων που παράγουν τα εµπορεύµατα τα οποία εισρέουν ως 
ενδιάµεσες εισροές στην παραγωγή του εν λόγω εµπορεύµατος. Έπεται, 
λοιπόν, ότι η εκτίµηση της συµβολής των αρχικών εισροών στη διαµόρφωση 
των τιµών των εµπορευµάτων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την 
αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάλυση της σχέσης µεταξύ των 
διαφόρων συνιστωσών κόστους και της τιµής του τελικού προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» της ελληνικής οικονοµίας, ο οποίος συνιστά τον 
κατεξοχήν τοµέα που συνδέεται µε τουριστικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, 
θα αναλύσουµε: (α) τη συµβολή των διαφόρων συνιστωσών κόστους των 
διαφόρων τοµέων της οικονοµίας στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», (β) τη συµβολή των συνιστωσών 
κόστους του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη διαµόρφωση των τιµών των 
υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας, και (γ) τη συµβολή των συνιστωσών 
κόστους του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη διαµόρφωση του γενικού 
δείκτη τιµών καθώς και του δείκτη τιµών των διαφόρων κατηγοριών της 
τελικής ζήτησης. 

Το αναλυτικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι η «Ανάλυση 
Εισροών-Εκροών», ενώ τα δεδοµένα αντλήθηκαν από τον Πίνακα Εισροών-
Εκροών (ΠΕΕ) της ελληνικής οικονοµίας του έτους 2010. Η «Ανάλυση 
Εισροών-Εκροών» µας επιτρέπει να µελετήσουµε την αλληλεξάρτηση µεταξύ 
των διαφόρων τοµέων µιας οικονοµίας, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες 
τεχνικές διασυνδέσεις. Για παράδειγµα, για να προσφέρει ο τοµέας «Διαµονή 
και Εστίαση» της ελληνικής οικονοµίας τις υπηρεσίες του, χρησιµοποιεί, τόσο 
άµεσα όσο και έµµεσα, προϊόντα και υπηρεσίες από όλους τους υπόλοιπους 
τοµείς της οικονοµίας. Συνεπώς, για να εκτιµηθεί το κόστος που απαιτείται για 
να παραχθεί κάθε µία µονάδα προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κόστη που απαιτούνται για να παραχθούν όλα τα 
υπόλοιπα προϊόντα της οικονοµίας και να ληφθεί υπόψη και η αναλογία στην 
οποία αυτά τα προϊόντα εισρέουν στην ενδιάµεση παραγωγή του τοµέα. Η 
«Ανάλυση Εισροών-Εκροών», και συγκεκριµένα το σύστηµα τιµών του 
ανοιχτού συστήµατος εισροών-εκροών του Leontief (1951),1 είναι το εργαλείο 
που µας επιτρέπει να συνεκτιµηθούν ταυτόχρονα όλες οι παραπάνω 
διασυνδέσεις µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας, ώστε να είµαστε, τελικά, σε 
θέση να εκτιµήσουµε πως οι επιµέρους συνιστώσες του κόστους (µισθοί, 
κέρδη, φόροι, αποσβέσεις, εισαγωγές, κ.λπ.) συνδιαµορφώνουν την τιµή του 
τελικού προϊόντος του υπό εξέταση τοµέα.  
																																																								
1 Βλέπε, επίσης, για παράδειγµα, Pasinetti (1991, Κεφ. 4). 
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2. Οι Άµεσες και Έµµεσες Συνιστώσες Κόστους του Τελικού Προϊόντος 
του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων για 
την συνολική (άµεση και έµµεση) συµβολή κάθε επιµέρους συνιστώσας 
κόστους στην τιµή του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση». 
Από τον ΠΕΕ της ελληνικής οικονοµίας µπορούµε να διακρίνουµε επτά 
κατηγορίες κόστους, ήτοι α) «Φόροι µείον επιδοτήσεις προϊόντων» («Καθαροί 
φόροι» εφεξής), β) «Εργοδοτικές εισφορές», γ) «Μισθοί και ηµεροµίσθια» 
(«Μισθοί» εφεξής), δ) «Άλλοι φόροι στην παραγωγή µείον άλλες επιδοτήσεις 
στην παραγωγή» («Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή» εφεξής»), ε) 
«Ανάλωση παγίου κεφαλαίου» («Αποσβέσεις» εφεξής), στ) «Λειτουργικό 
πλεόνασµα και µεικτό εισόδηµα, καθαρό» («Κέρδη» εφεξής), και ζ) 
«Εισαγωγές». Αν εξαιρέσουµε τις εισαγωγές, το άθροισµα των παραπάνω 
συνιστωσών κόστους δίνει την προστιθέµενη αξία κάθε τοµέα, ενώ το 
άθροισµα όλων των συνιστωσών κόστους όλων των τοµέων δίνει τη συνολική 
προστιθέµενη αξία της οικονοµίας. Ο ΠΕΕ της ελληνικής οικονοµίας 
περιγράφει την παραγωγική διαδικασία 64 τοµέων από τους οποίους αντλούµε 
τα αναγκαία για τις εκτιµήσεις δεδοµένα. Συνεπώς, η εκτίµηση του συνολικού 
κόστους για την παραγωγή του προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
πρέπει να λάβει υπόψη την αλληλεξάρτηση µεταξύ αυτών των 64 τοµέων. Εάν 
συµβολίσουµε µε ! το διαστάσεων 1Χ64 διάνυσµα των µοναδιαίων τιµών, 
κάθε στοιχείο !!  του οποίου παριστά την τιµή µίας µονάδας του προϊόντος !, 
µε ! τη διαστάσεων 64Χ64 µήτρα των τεχνικών συντελεστών της οικονοµίας, 
κάθε στοιχείο !!"  της οποίας παριστά την ποσότητα του προϊόντος !  που 
απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας του εµπορεύµατος !, και µε ! το 
διαστάσεων 1Χ64 διάνυσµα της προστιθέµενης αξίας, κάθε στοιχείο !!  του 
οποίου παριστά την προστιθέµενη αξία ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος 
του τοµέα !, τότε ισχύει 
 

! = ! ! + ! 
 
Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς τις τιµές, παίρνουµε 
 

! = ![! − !]!! 
 
όπου [! − !]!!  είναι η λεγόµενη αντίστροφη µήτρα του Leontief, κάθε 
στοιχείο ℎ!" της οποίας παριστά τη συνολική (άµεση και έµµεση) ποσότητα 
του προϊόντος !  που απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας του 
εµπορεύµατος !. Ενσωµατώνοντας στις παραπάνω σχέσεις τις εισαγωγές της 
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οικονοµίας, και «σπάζοντας» το διάνυσµα της προστιθέµενης αξίας στις 
διάφορες συνιστώσες κόστους, δύναται να εκτιµηθούν οι συνολικές συµβολές 
των διαφόρων κατηγοριών κόστους στις µοναδιαίες τιµές των εµπορευµάτων.2 
Επικεντρώνοντας την ανάλυση, στις εκτιµήσεις που αφορούν στον τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» λαµβάνουµε τα αποτελέσµατα που καταγράφονται 
στον Πίνακα 1 παρακάτω. 
 
Πίνακας 1. H Συνολική Συµβολή των Συνιστωσών Κόστους στη Διαµόρφωση των 

Τιµών του Τελικού Προϊόντος 

 
Τοµέας 

“Διαµονή και 
Εστίαση” 

Σύνολο 
Οικονοµίας 

Καθαροί Φόροι 5.38% 3.11% 

Μισθοί 22.37% 23.17% 

Εργοδοτικές Εισφορές 5.33% 6.64% 
 

Άλλοι Καθαροί Φόροι 
στην Παραγωγή 

 

-1.83% -0.37% 

Αποσβέσεις 9.64% 13.76% 

Κέρδη 45.98% 29.26% 

Εισαγωγές 13.12% 24.43% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η τιµή κάθε µονάδας τελικού 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται κατά 5.38% από 
καθαρούς φόρους, κατά 22.37% από µισθούς, κατά 5.33% από εργοδοτικές 
εισφορές κοκ.. Αντιστοίχως, µπορούµε να διαβάσουµε την τελευταία στήλη 
του πίνακα που αφορά στο σύνολο της οικονοµίας. Με άλλα λόγια, κάθε 100 
ευρώ τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποσυντίθεται σε 
45.98 ευρώ κέρδη, 22.37 ευρώ µισθούς, 13.12 ευρώ εισαγωγές κ.λπ.. 
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω µεγέθη δεν αφορούν σε κέρδη, µισθούς, κ.λπ. 
του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αλλά στο σύνολο των κερδών, µισθών, 
κ.λπ. της οικονοµίας που απαιτούνται για να παραχθεί το τελικό προϊόν του 
τοµέα. Συνεπώς, στα παραπάνω µεγέθη περιλαµβάνονται όχι µόνο τα κόστη σε 
κέρδη, µισθούς, κ.λπ. του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» που απαιτούνται για 
την παραγωγή του προϊόντος του τοµέα αλλά και τα αντίστοιχα κόστη των 
προϊόντων των άλλων τοµέων τα οποία εισρέουν ως ενδιάµεσες εισροές στην 
																																																								
2 Αναλυτικά, βλ. Γκαργκάνας και Μοµφεράτος (1979), και Μαριόλης και Σώκλης (2017). 
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παραγωγή του τοµέα «Διαµονής και Εστίασης» και, άρα, συνδιαµορφώνουν 
την τιµή του τελικού προϊόντος του τοµέα.  

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι (α) οι καθαροί φόροι συµβάλουν 
στη διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος του τοµέα «Διαµονής και Εστίασης» 
σηµαντικά υψηλότερα από τον µέσο όρο της οικονοµίας. Για την ακρίβεια, η 
εξέταση των αποτελεσµάτων για όλους του τοµείς της ελληνικής οικονοµίας 
κατατάσσει τον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» όγδοο, ανάµεσα σε εξήντα 
τέσσερις τοµείς, όσον αφορά στη συµµετοχή των καθαρών φόρων στη 
διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος του. Από την άλλη πλευρά, ο τοµέας 
κατατάσσεται τέταρτος από το τέλος ως προς τη συµµετοχή των άλλων 
καθαρών φόρων στη διαµόρφωση της τιµής του. Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει, 
ωστόσο, να διευκρινίσουµε ότι οι παραπάνω φόροι αφορούν µόνον σε φόρους 
που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και όχι στον 
ΦΠΑ ή σε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Περαιτέρω, ο τοµέας «Διαµονή και 
Εστίαση» εµφανίζει αρκετά υψηλότερη από τον µέσο όρο της οικονοµίας 
συµβολή των κερδών στη διαµόρφωση της τιµής του, καθώς κατατάσσεται 
ένατος ανάµεσα σε εξήντα τέσσερις τοµείς. Τέλος, ο τοµέας «Διαµονή και 
Εστίαση» εµφανίζει αρκετά χαµηλότερη από τον µέσο όρο της οικονοµίας 
συµβολή των εισαγωγών στη διαµόρφωση της τιµής του, γεγονός που 
καταδεικνύει τη σχετικά χαµηλή εξάρτηση του τοµέα από εισαγόµενες 
εισροές. Για την ακρίβεια, η συµβολή των εισαγωγών στη διαµόρφωση της 
τιµής του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αφορά αποκλειστικά σε εισαγωγές 
ενδιάµεσων προϊόντων, δηλ. σε εισαγωγές που απαιτούνται για την παραγωγή 
προϊόντων των άλλων τοµέων που εισέρχονται ως ενδιάµεσες εισροές στην 
παραγωγική διαδικασία του τοµέα.   

Όπως ήδη ειπώθηκε, τα παραπάνω κόστη δεν αφορούν µόνον σε 
συνιστώσες κόστους που δραστηριοποιούνται στον τοµέα «Διαµονής και 
Εστίασης» αλλά στα συνολικά κόστη όλων των τοµέων της οικονοµίας που 
συνδιαµορφώνουν την τελική τιµή των προϊόντων. Συνεπώς, έπεται ότι τα 
κόστη που παραθέσαµε στον Πίνακα 1 δύναται να αποσυντεθούν ανά τοµέα 
προέλευσής τους. Δηλ., µπορούµε να εκτιµήσουµε πόσο ακριβώς συµβάλει 
κάθε τοµέας της οικονοµίας στη διαµόρφωση των τιµών στον τοµέα 
«Διαµονής και Εστίασης» αλλά και ακόµη πόσο συµβάλουν τα επιµέρους 
κόστη όλων των τοµέων στη διαµόρφωση των τιµών του υπό εξέταση τοµέα. 
Εάν συµβολίσουµε µε !  τη διαγώνια µήτρα που διαµορφώνεται από τα 
στοιχεία του διανύσµατος της προστιθέµενης αξίας, !, τότε η ανά τοµέα 
προστιθέµενη αξία που απαιτείται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 
κάθε τοµέα της οικονοµίας δίνεται µέσω του ακόλουθου υπολογισµού  
 

! = ![! − !]!! 
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όπου ! είναι µία µήτρα, κάθε στοιχείο  !!" της οποίας παριστά τη συνολική 
συµβολή της προστιθέµενης αξίας του τοµέα  !  στην τιµή µίας µονάδας 
τελικού προϊόντος το τοµέα !. Ενσωµατώνοντας στις παραπάνω σχέσεις τις 
εισαγωγές της οικονοµίας, δύναται να εκτιµηθούν οι ανά τοµέα συνολικές 
συµβολές κόστους στις µοναδιαίες τιµές των προϊόντων. Επικεντρώνοντας την 
ανάλυση, στις εκτιµήσεις που αφορούν στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
λαµβάνουµε τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στον Πίνακα 2 παρακάτω 
και αφορούν στις δέκα υψηλότερες και δέκα χαµηλότερες συµβολές των 
διαφόρων τοµέων στη διαµόρφωση τις τιµής του τελικού προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση». 
 
Πίνακας 2. H Ανά Τοµέα Συµβολή του Κόστους στη Διαµόρφωση των Τιµών του 

Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
 

                 
Διαµονή και 
Εστίαση 

10 Πρώτοι Τοµείς 

Διαµονή και εστίαση 52.88% 

Τρόφιµα, ποτά, καπνός 9.13% 

Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 4.83% 
Χονδρικό εµπόριο, εκτός χονδρικού εµπορίου 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 4.29% 

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το λιανικό εµπόριο 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 2.99% 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός από τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία 2.36% 

Τεκµαρτά ενοίκια 2.05% 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκµαρτά 

ενοίκια 2.04% 

Παροχή προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια 
και εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, 
γραµµατειακής υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες 
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

1.62% 

Χηµικές ουσίες και προϊόντα 1.47% 

10 Τελευταίοι Τοµείς 
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας 0.03% 

Υπηρεσίες απασχόλησης 0.03% 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 0.02% 

Δασοκοµία και υλοτοµία και συναφείς υπηρεσίες 0.02% 
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Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και φαρµακευτικά 
σκευάσµατα 0.01% 

Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού και µη διαφοροποιηµένα αγαθά και 

υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά για 
ιδία χρήση 

0.01% 

Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας 0.00% 
Φροντίδα κατ’ οίκον· κοινωνική µέριµνα χωρίς παροχή 

καταλύµατος 0.00% 

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 0.00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Από τον παραπάνω πίνακα έπεται ότι το 52.88% της τιµής του τελικού 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» ανάγεται σε κόστη που 
προέρχονται από τον ίδιο τον τοµέα και το υπόλοιπο µέρος προέρχεται από 
κόστη όλων των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας, µέσω της άµεσης και 
έµµεσης εισροής των προϊόντων αυτών των τοµέων στην παραγωγή του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση». Πέραν του ίδιου του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», ο 
τοµέας που συµβάλει περισσότερο στη διαµόρφωση των τιµών του τοµέα είναι 
ο τοµέας «Είδη Διατροφής, Ποτά και Προϊόντα Καπνού», ο οποίος συµβάλει 
κατά 9.13% στη διαµόρφωση των τελικών τιµών του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίασης», ενώ ακολουθεί ο τοµέας «Γεωργία, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες» µε 4.83%. Αντιθέτως, τη χαµηλότερη συµβολή στη 
διαµόρφωση των τελικών τιµών του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» έχουν οι 
τοµείς «Επιστηµονική Έρευνα και ανάπτυξη», «Φροντίδα κατ’ οίκον, 
κοινωνική µέριµνα χωρίς παροχή καταλύµατος» και «Υπηρεσίες ανθρώπινης 
υγείας», των οποίων η συµβολή είναι µηδαµινή. Ο βαθµός στον οποίο η τιµή 
του τελικού προϊόντος ενός τοµέα διαµορφώνεται από τις συνιστώσες κόστους 
του ίδιου του τοµέα είναι και ένας δείκτης της αυτάρκειας του τοµέα, υπό την 
έννοια ότι όσο υψηλότερη είναι συµµετοχή των συνιστωσών κόστους ενός 
τοµέα στην τιµή του προϊόντος του τόσο λιγότερο αυτός ο τοµέας εξαρτάται 
από τις εισροές των υπόλοιπων τοµέων. Λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις 
αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των τοµέων όσο και την εξάρτηση κάθε τοµέα από 
εισαγωγές, διαπιστώνουµε ότι ο τοµέας  «Διαµονή και Εστίαση» παρουσιάζει 
έναν υψηλότερο βαθµό αυτάρκειας από τον µέσο όρο της οικονοµίας, καθώς η 
τιµή του τελικού του προϊόντος καθορίζεται κατά 52.88% από τις συνιστώσες 
κόστους του ίδιου του τοµέα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό των υπόλοιπων 
τοµέων είναι κατά µέσο όρο περίπου 46.98%. 

Όπως επισηµάναµε και παραπάνω, τα συνολικά κόστη ανά τοµέα που 
διαµορφώνουν την τελική τιµή του προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση» µπορούν να αναλυθούν περαιτέρω και ανά κατηγορία κόστους. Αυτό 
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γίνεται «σπάζοντας» τη διαγώνια µήτρα που διαµορφώνεται από τα στοιχεία 
του διανύσµατος της προστιθέµενης αξίας (δηλ. την ! ) στις διάφορες 
συνιστώσες κόστους, ώστε να εκτιµηθούν οι ανά τοµέα συνολικές συµβολές 
των διαφόρων κατηγοριών κόστους στις µοναδιαίες τιµές των εµπορευµάτων. 
Όπως είδαµε από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 1, οι 
κατηγορίες κόστους που συµβάλουν περισσότερο στη διαµόρφωση των τιµών 
του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» είναι τα κέρδη, οι µισθοί και οι εισαγωγές, 
καθώς αυτές οι τρεις κατηγορίες κόστους συµβάλουν στη διαµόρφωση του 
81.47% των τελικών τιµών στον τοµέα. Συνεπώς, στα επόµενα θα αναλύσουµε 
την ανά τοµέα συµβολή στη διαµόρφωση των τιµών του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση» αυτών των τριών κατηγοριών κόστους. Στον Πίνακα 3 παρακάτω 
παραθέτουµε τις δέκα υψηλότερες και δέκα χαµηλότερες εκτιµήσεις για την 
ανά τοµέα συµβολή των κερδών στη διαµόρφωση τις τιµής του τελικού 
προϊόντος στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση». 
 
Πίνακας 3. H Ανά Τοµέα Συµβολή των Κερδών στη Διαµόρφωση των Τιµών του 

Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
 

                 
Συµβολή των 
Κερδών 

10 Πρώτοι Τοµείς 
Διαµονή και εστίαση 29.94% 

Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
3.75% 

Τρόφιµα, ποτά, καπνός 
2.07% 

Χονδρικό εµπόριου, εκτός χονδρικού εµπορίου 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 1.52% 

Τεκµαρτά ενοίκια 
1.28% 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκµαρτά 
ενοίκια 1.27% 

Λιανικό εµπόριου, εκτός από το λιανικό εµπόριο 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 1.21% 
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός από τις 

ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία 0.72% 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες· δραστηριότητες 

κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών· παροχής 
συµβουλών διαχείρισης 0.63% 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο και επισκευή 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 0.43% 

10 Τελευταίοι Τοµείς 
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού και µη διαφοροποιηµένα αγαθά και 

υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά για 
ιδία χρήση 0.00% 
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Δηµόσια διοίκηση και άµυνα· υπηρεσίες υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης 0.00% 

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 
0.00% 

Φροντίδα κατ’ οίκον· κοινωνική µέριµνα χωρίς παροχή 
καταλύµατος 0.00% 

Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 0.00% 

Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από 
έπιπλα)· είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 0.00% 

Δραστηριότητες από οργανώσεις 
0.00% 

Υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών και υπηρεσίες 
µεταφορών µέσω αγωγών -0.01% 

Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, 
ταινιών βίντεο και τηλεοπτικού προγράµµατος, 
ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις· υπηρεσίες 
προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών -0.03% 

ΣΥΝΟΛΟ 45.98% 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η τιµή του τελικού προϊόντος του 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται κατά 29.94% από κέρδη του ίδιου 
του τοµέα, κατά 3.75% από κέρδη του τοµέα «Γεωργία, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες» κοκ. Συνεπώς, διαπιστώνουµε ότι από το 45.98% των κερδών 
που βρήκαµε ότι διαµορφώνουν την τιµή του τελικού προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση», µόνον οι 29.94 µονάδες αποτελούν κέρδη του ίδιου 
του τοµέα (ποσοστό 65.12%), ενώ οι υπόλοιπες µονάδες αποτελούν κέρδη που 
δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα των άλλων τοµέων τα προϊόντα των 
οποίων εισέρχονται στην παραγωγή του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση». 
Επίσης, από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 είχαµε δει ότι το 52.88% της τιµής 
του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται από 
κόστη προερχόµενα από τον ίδιο τον τοµέα. Από τα ευρήµατα του Πίνακα 3, 
διαπιστώνουµε ότι οι 29.94 από τις παραπάνω µονάδες (δηλ. το 56.62%) 
αποτελούν κέρδη. Αντιστοίχως, από τον Πίνακα 2 είχαµε βρει ότι το 9.13% 
του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται από 
κόστη προερχόµενα από τον τοµέα «Τρόφιµα, ποτά, καπνός». Από τα 
ευρήµατα του Πίνακα 3 διαπιστώνουµε ότι οι 2.07 από τις παραπάνω µονάδες 
(δηλ. το 22.67%) αποτελούν κέρδη. Με την ίδια λογική µπορούν να 
ερµηνευτούν και οι υπόλοιπες γραµµές των πινάκων που αφορούν σε κόστη 
προερχόµενα από τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας. 

Στον Πίνακα 4 παρακάτω παραθέτουµε τις δέκα υψηλότερες και δέκα 
χαµηλότερες εκτιµήσεις για την ανά τοµέα συµβολή των µισθών στη 
διαµόρφωση τις τιµής του τελικού προϊόντος στον τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση». 
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Πίνακας 4. H Ανά Τοµέα Συµβολή των Μισθών στη Διαµόρφωση των Τιµών του 

Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
 

                 
Συµβολή των 
Μισθών 

10 Πρώτοι Τοµείς 

Διαµονή και εστίαση 12.26% 
Χονδρικό εµπόριο, εκτός χονδρικού εµπορίου 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 1.70% 

Τρόφιµα, ποτά, καπνός 1.61% 
Λιανικό εµπόριου, εκτός από το λιανικό εµπόριο 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 1.17% 

Παροχή προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια 
και εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, 
γραµµατειακής υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες 
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

0.83% 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός από τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία 0.77% 

Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 0.46% 
Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών 
γραφείων (εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής 

συµβουλών διαχείρισης 
0.46% 

Εκτύπωση και εγγραφή προεγγεγραµµένων µέσων 0.31% 
Επεξεργασία λυµάτων· λυµατολάσπη· συλλογή, 

επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· 
εξυγίανση και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων 

0.27% 

10 Τελευταίοι Τοµείς 
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού και µη διαφοροποιηµένα αγαθά και 

υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά για 
ιδία χρήση 

0.00% 

Δασοκοµία και υλοτοµία και συναφείς υπηρεσίες 0.00% 
Φροντίδας κατ’ οίκον· κοινωνική µέριµνα χωρίς παροχή 

καταλύµατος 0.00% 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 
προϊόντα 0.00% 

Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας 0.00% 
Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα και 

ηµιρυµουλκούµενα 0.00% 

Άλλος εξοπλισµός µεταφορών 0.00% 
Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και φαρµακευτικά 

σκευάσµατα 0.00% 
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Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 0.00% 

ΣΥΝΟΛΟ 22.37% 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η τιµή του τελικού προϊόντος του 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται κατά 12.26% από µισθούς του 
ίδιου του τοµέα, κατά 1.70% από µισθούς του τοµέα «Χονδρικό εµπόριο, 
εκτός χονδρικού εµπορίου µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών» κοκ. 
Συνεπώς, διαπιστώνουµε ότι από το 22.37% των µισθών που βρήκαµε ότι 
διαµορφώνουν την τιµή του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση», µόνον οι 12.26 µονάδες αποτελούν µισθούς του ίδιου του τοµέα 
(ποσοστό 54.81%), ενώ οι υπόλοιπες µονάδες αποτελούν µισθούς που 
δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα των άλλων τοµέων τα προϊόντα των 
οποίων εισέρχονται στην παραγωγή του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση». 
Επίσης, από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 είχαµε δει ότι το 52.88% της τιµής 
του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται από 
κόστη προερχόµενα από τον ίδιο τον τοµέα. Από ευρήµατα του Πίνακα 4, 
διαπιστώνουµε ότι οι 12.26 από τις παραπάνω µονάδες (δηλ. το 23.18%) 
αποτελούν µισθούς. Αντιστοίχως, από τον Πίνακα 2 είχαµε βρει ότι το 9.13% 
του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται από 
κόστη προερχόµενα από τον τοµέα «Τρόφιµα, ποτά, καπνός». Από τα 
ευρήµατα του Πίνακα 4 διαπιστώνουµε ότι οι 1.61 από τις παραπάνω µονάδες 
(δηλ. το 17.63%) αποτελούν µισθούς. Με την ίδια λογική µπορούν να 
ερµηνευτούν και οι υπόλοιπες γραµµές των πινάκων που αφορούν σε κόστη 
προερχόµενα από τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας. 

Στον Πίνακα 5 παρακάτω παραθέτουµε τις δέκα υψηλότερες και δέκα 
χαµηλότερες εκτιµήσεις για την ανά τοµέα συµβολή των εισαγωγών στη 
διαµόρφωση τις τιµής του τελικού προϊόντος στον τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση». 
 
Πίνακας 5. H Ανά Προϊόν Συµβολή των Εισαγωγών στη Διαµόρφωση των Τιµών 

του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
 

                 
Συµβολή των 
Εισαγωγών 

10 Πρώτοι Τοµείς 
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού 4.38% 

Χηµικές ουσίες και προϊόντα 
1.23% 

Ορυχεία και λατοµεία 
1.20% 

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες 
1.01% 
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Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη 
µεταφορά υπηρεσίες 0.96% 

Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου 
0.50% 

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 
0.45% 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός από τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία 0.35% 
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρµα και 

συναφή προϊόντα 0.33% 
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

0.28% 

10 Τελευταίοι Τοµείς 
Υπηρεσίες διαµονής και υπηρεσίες εστίασης 

0% 
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηµατοοικονοµικές και τις 

ασφαλιστικές υπηρεσίες 0% 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκµαρτά 

ενοίκια 0% 
Τεκµαρτά ενοίκια 

0% 
Υπηρεσίες απασχόλησης 

0% 
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 

οργανωµένων ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης 
και συναφείς υπηρεσίες 0% 

Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης και άµυνας· υπηρεσίες 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 0% 

Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής 
µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος 0% 
Υπηρεσίες παρεχόµενες από οργανώσεις 

0% 

ΣΥΝΟΛΟ 13.12% 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η τιµή του τελικού προϊόντος του 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται κατά 4.38% από εισαγωγές του 
προϊόντος «Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού», κατά 1.23% από 
εισαγωγές του προϊόντος «Χηµικές ουσίες και προϊόντα», κατά 1.20% από 
εισαγωγές προϊόντων εξόρυξης κοκ. Επίσης, διαπιστώνουµε ότι οι εισαγωγές 
των υπηρεσιών που παράγει ο τοµέας «Διαµονή και Εστίαση» δεν συµβάλουν 
στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος του τοµέα και, συνεπώς, το 
13.12% των εισαγωγών που εκτιµήθηκε ότι διαµορφώνουν την τιµή του 
τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», αφορούν σε εισαγωγές 
προϊόντων των υπόλοιπων τοµέων. Συνεπώς, από το 52.88% της τιµής του 
τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», το οποίο εκτιµήθηκε ότι 
αφορά σε κόστη προερχόµενα από τον ίδιο τον τοµέα (βλ. Πίνακα 2), 
διαπιστώνουµε ότι κανένα µέρος του δεν αφορά σε εισαγωγές. Αντιστοίχως, 
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από τον Πίνακα 2 είχαµε βρει ότι το 9.13% του τελικού προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» αποτελείται από κόστη προερχόµενα από τον τοµέα 
«Τρόφιµα, ποτά, καπνός». Από τα ευρήµατα του Πίνακα 5 διαπιστώνουµε ότι 
οι 4.38 από τις παραπάνω µονάδες (δηλ. το 47.97%) αποτελούν εισαγωγές. Με 
την ίδια λογική µπορούν να ερµηνευτούν και οι υπόλοιπες γραµµές των 
πινάκων που αφορούν σε κόστη προερχόµενα από τους υπόλοιπους τοµείς της 
οικονοµίας. 

Το Σχήµα 1 παρακάτω δίνει µια εικόνα των συνιστωσών κόστους του 
τελικού προϊόντος του τοµέα «Διανοµή και Εστίαση» για την περίπτωση ενός 
τελικού προϊόντος αξίας 100 ευρώ.  
 
Σχήµα 1. Ανάλυση των Συνιστωσών Κόστους Τελικού Προϊόντος Αξίας 100 ευρώ 

του Τοµέα “Διανοµή και Εστίαση” 

 
 
Η πρώτη «διακλάδωση» του Σχήµατος 1 µας δείχνει την ανάλυση της αξίας 
των 100 ευρώ τελικού προϊόντος του τοµέα στις διάφορες κατηγορίες κόστους, 
ενώ η δεύτερη διακλάδωση του σχήµατος δείχνει τους τοµείς από τους οποίους 
προέρχονται τα αντίστοιχα κόστη. Συνεπώς, διαβάζοντας κάθετα την τελευταία 
διακλάδωση του σχήµατος, συµπεραίνουµε ότι, σε κάθε 100 ευρώ τελικού 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», τα 29.94 ευρώ είναι κέρδη του 
ίδιου του τοµέα, τα 3.75 ευρώ είναι κέρδη του γεωργικού τοµέα, τα 2.07 ευρώ 
είναι κέρδη του τοµέα τροφίµων, ενώ τα 10.22 ευρώ είναι κέρδη που 
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κατανέµονται στους υπόλοιπους 61 τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Με τον 
ίδιο τρόπο συµπεραίνουµε ότι, σε κάθε 100 ευρώ προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση», τα 12.26 ευρώ είναι µισθοί του ίδιου του τοµέα, τα 
1.70 ευρώ είναι µισθοί του τοµέα χονδρικού εµπορίου, τα 1.61 ευρώ είναι 
µισθοί του τοµέα τροφίµων, ενώ τα 6.8 ευρώ είναι µισθοί που κατανέµονται 
στους υπόλοιπους 61 τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Τέλος, συµπεραίνουµε 
ότι, σε κάθε 100 ευρώ προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», τα 4.38 
ευρώ είναι εισαγωγές τροφίµων, τα 1.23 ευρώ είναι εισαγωγές χηµικών 
προϊόντων, τα 1.20 ευρώ είναι εισαγωγές προϊόντων εξόρυξης, ενώ τα 6.31 
ευρώ κατανέµονται σε εισαγωγές των υπόλοιπων 61 προϊόντων της ελληνικής 
οικονοµίας.  

Όσον αφορά στα λοιπά κόστη (δηλ. Καθαρούς φόρους, Εργοδοτικές 
εισφορές, Άλλους καθαρούς φόρους στην παραγωγή, και Αποσβέσεις), τα 
οποία συµβάλουν κατά 18.53% στην τελική τιµή του προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση», ο Πίνακας 6 παρακάτω καταγράφει τους δέκα 
κυριότερους τοµείς από τους οποίους προέρχονται αυτά τα κόστη.  
 

Πίνακας 6. H Ανά Τοµέα Συµβολή των Λοιπών Συνιστωσών Κόστους στη 
Διαµόρφωση των Τιµών του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 

 
                 

Συµβολή των 
Λοιπών 
Κοστών 

Διαµονή και εστίαση 10.68% 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.43% 
Χονδρικού εµπορίου, εκτός χονδρικού εµπορίου 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 1.07% 

Τρόφιµα· ποτά· προϊόντα καπνού 1.06% 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το λιανικό εµπόριο 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 0.61% 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός από τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία 0.53% 

Παροχή προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια 
και εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, 
γραµµατειακής υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες 
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

0.43% 

Ενέργεια 0.29% 
Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών 
γραφείων (εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής 

συµβουλών διαχείρισης 
0.20% 

Εκτύπωση και εγγραφή προεγγεγραµµένων µέσων 0.19% 

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 2.04% 
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ΣΥΝΟΛΟ 18.53% 

 
Συνεπώς, παρατηρούµε ότι το 10.68% των λοιπών κοστών που διαµορφώνουν 
την τιµή του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» προέρχεται 
από τον ίδιο τον τοµέα, το 1.43% προέρχεται από τον τοµέα «Διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας», το 1.07% προέρχεται από τον τοµέα του χονδρικού 
εµπορίου, το 1.06% προέρχεται από τον τοµέα τροφίµων κοκ. Η περαιτέρω 
ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων καταδεικνύει ότι από το 10.68% των 
λοιπών κοστών που προέρχονται από τον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση», οι 
4.40 µονάδες αφορούν σε Αποσβέσεις, οι 3.71 µονάδες αφορούν σε Καθαρούς 
φόρους και οι 2.57 µονάδες αφορούν σε εργοδοτικές εισφορές. Από το 1.43% 
που προέρχεται από τον τοµέα «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», οι 1.38 
µονάδες αφορούν σε Αποσβέσεις, οι 0.03 µονάδες αφορούν σε Εργοδοτικές 
εισφορές και οι 0.02 µονάδες αφορούν σε Καθαρούς φόρους. Από το 1.07% 
που προέρχεται από τον τοµέα του χονδρικού εµπορίου, οι 0.50 µονάδες 
αφορούν σε Εργοδοτικές εισφορές, οι 0.36 µονάδες αφορούν σε Αποσβέσεις 
και οι 0.21 µονάδες αφορούν σε Καθαρούς φόρους. Τέλος, από το 1.06% που 
προέρχεται από τον τοµέα τροφίµων, οι 0.58 µονάδες αφορούν σε Αποσβέσεις, 
οι 0.40 µονάδες αφορούν σε Εργοδοτικές εισφορές και οι 0.08 µονάδες 
αφορούν σε συνολικούς καθαρούς φόρους (Καθαροί φόροι συν Άλλοι καθαροί 
φόροι στην παραγωγή).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµεύσουν στις αρµόδιες 
αρχές ως «οδηγοί» ελέγχου των τιµών στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» και, 
συνεπώς, επηρεασµού της ανταγωνιστικότητάς του. Για παράδειγµα, από τα 
αποτελέσµατα που περιγράφονται στο Πίνακα 3 έπεται ότι µία αύξηση (µία 
µείωση) των κερδών στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 10% θα 
επιφέρει µία αύξηση (µία µείωση) στην τελική τιµή προϊόντος του τοµέα κατά 
2.99% (= 29.94%×0.10), ενώ µία αύξηση (µία µείωση) των κερδών στον 
γεωργικό τοµέα θα επιφέρει µία αύξηση (µία µείωση) στην τελική τιµή 
προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 0.38% (= 3.75%×0.10) 
κοκ. Αντιστοίχως, από τον Πίνακα 4 έπεται ότι µία αύξηση (µία µείωση) των 
µισθών στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 10% θα επιφέρει µία αύξηση 
(µία µείωση) στην τελική τιµή προϊόντος του τοµέα κατά 1.23% (= 12.26%×
0.10), ενώ µία αύξηση (µία µείωση) των µισθών στον τοµέα χονδρικού 
εµπορίου θα επιφέρει  µία αύξηση (µία µείωση) στην τελική τιµή προϊόντος 
του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 0.17% (= 1.70%×0.10 ) κοκ. 
Περαιτέρω, από τον Πίνακα 5 έπεται ότι µία αύξηση (µία µείωση) της αξίας 
των εισαγωγών τροφίµων κατά 10% θα επιφέρει µία αύξηση (µία µείωση) 
στην τελική τιµή προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 0.44% 
(= 4.38%×0.10), ενώ µία αύξηση (µία µείωση) της αξίας των εισαγωγών 
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χηµικών θα επιφέρει  µία αύξηση (µία µείωση) στην τελική τιµή προϊόντος του 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 0.12% (= 1.23%×0.10) κοκ. 
 
3. Η Άµεση και Έµµεση Συµβολή του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη 
Διαµόρφωση των Τιµών των Υπόλοιπων Τοµέων της Οικονοµίας 
Όπως η διαµόρφωση των τιµών στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
επηρεάζεται από τις συνιστώσες κόστους των άλλων τοµέων, έτσι και οι 
συνιστώσες κόστους του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» επηρεάζουν τη 
διαµόρφωση των τιµών των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας. Στον Πίνακα 7 
παρακάτω καταγράφονται οι δέκα τοµείς των οποίων οι τιµές επηρεάζονται 
περισσότερο από τις συνιστώσες κόστους του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
και οι δέκα τοµείς των οποίων οι τιµές επηρεάζονται λιγότερο. 
 
Πίνακας 7. H Συµβολή του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη Διαµόρφωση των 

Τιµών των Διαφόρων Τοµέων της Οικονοµίας 

 
                 

Συµβολή του 
Τοµέα 

“Διαµονή και 
Εστίαση” 

10 Πρώτοι Τοµείς 

Διαµονή και εστίαση 52.88% 

Δραστηριότητες οργανώσεων 7.92% 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 
οργανωµένων ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης 

και συναφείς υπηρεσίες 
4.78% 

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράµµατος, ηχογραφήσεις και µουσικές 

εκδόσεις· υπηρεσίες προγραµµατισµού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών 

0.94% 

Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηµατοοικονοµικές και τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες 0.68% 

Δραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 

υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας 
0.60% 

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 0.55% 

Παροχή προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια 
και εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, 
γραµµατειακής υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες 
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

0.45% 

Εκδοτικές δραστηριότητες 0.39% 
Δραστηριότητες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 0.36% 
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10 Τελευταίοι Τοµείς 

Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου 0.03% 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής 

και οικιακής χρήσης 0.03% 

Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα και 
ηµιρυµουλκούµενα 0.03% 

Αλιεία 0.02% 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 

προϊόντα 0.02% 

Ορυχεία και λατοµεία 0.02% 

Δασοκοµίας και υλοτοµίας και συναφείς υπηρεσίες 0.02% 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 0.02% 

Άλλος εξοπλισµός µεταφορών 0.01% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  3.78% 

 
Όπως είναι αναµενόµενο, η µεγαλύτερη συµβολή των συνιστωσών κόστους 
του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» είναι στην τιµή του τελικού προϊόντος του 
ίδιου του τοµέα και είναι της τάξης του 52.88%, µέγεθος το οποίο έχουµε ήδη 
εκτιµήσει στα προηγούµενα. Όσον αφορά στους υπόλοιπους τοµείς, η 
µεγαλύτερη συµβολή των συνιστωσών κόστους του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση» είναι στην τιµή του τελικού προϊόντος του τοµέα «Δραστηριότητες 
οργανώσεων» (7.92%), ενώ ακολουθεί ο τοµέας «Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών πρακτορείων» (4.78%) και ο τοµέας «Παραγωγή 
κινηµατογραφικών ταινιών» (0.94%). Από την άλλη πλευρά, η χαµηλότερη 
συµβολή των συνιστωσών κόστους του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» είναι 
στις τιµές των τελικών προϊόντων των τοµέων «Άλλος εξοπλισµός 
µεταφορών», «Υπηρεσίες εκπαίδευσης», «Δασοκοµία και υλοτοµία» κοκ. 
 
4. Η Συµβολή του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη Διαµόρφωση του 
Δείκτη Τιµών ανά Κατηγορία Τελικής Ζήτησης  
Στα προηγούµενα αναλύθηκε η συµβολή των συνιστωσών κόστους ανά τοµέα 
στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση» καθώς και το πως συµβάλει ο τοµέας στη διαµόρφωση των τιµών 
των προϊόντων των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας. Ωστόσο, για εκτιµηθεί 
το πως συµβάλει ένας τοµέας στη διαµόρφωση του δείκτη τιµών των διαφόρων 
κατηγοριών τελικής ζήτησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αναλογία µε 
την οποία καταναλώνονται τα διάφορα προϊόντα ανά κατηγορία ζήτησης, δηλ. 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύνθεση του «καλαθιού» κάθε κατηγορίας 
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τελικής ζήτησης. Από του ΠΕΕ της ελληνικής οικονοµίας µπορούµε να 
διακρίνουµε τις εξής κατηγορίες τελικής ζήτησης: α) «Τελική καταναλωτική 
δαπάνη νοικοκυριών», β) «Τελική καταναλωτική δαπάνη ΜΚΙΕΝ», γ) «Τελική 
καταναλωτική δαπάνη γενικής κυβέρνησης», δ) «Ακαθάριστος σχηµατισµός 
παγίου κεφαλαίου», ε) «Μεταβολή τιµαλφών», στ) «Μεταβολή αποθεµάτων», 
ζ) «Εξαγωγές εκτός ΕΕ», η) «Εξαγωγές εντός ΕΕ». Στον Πίνακα 8 παρακάτω 
παρατίθενται οι εκτιµήσεις για την ανά συνιστώσα κόστους συµβολή του 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στον δείκτη τιµών των διαφόρων κατηγοριών 
τελικής ζήτησης. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τη συµµετοχή της κάθε 
κατηγορίας τελικής ζήτησης στη συνολική ζήτηση της οικονοµίας, εκτιµάται η 
συµβολή του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στον γενικό δείκτη τιµών της 
οικονοµίας.  
 
Πίνακας 8. H Συµβολή του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη Διαµόρφωση του 

Δείκτη Τιµών ανά Κατηγορία Τελικής Ζήτησης 

Κατηγορία 
Τελικής 
Ζήτησης 

Συνολική 
Συµβολή 
του 
Τοµέα 

«Διαµονή 
και 

Εστίαση» 

Συνιστώσες 
Κόστους 

Συµβολή ανά 
Συνιστώσα 
Κόστους 

Τελική 
Καταναλωτική 
Δαπάνη 

Νοικοκυριών 

6.85% 

Κέρδη 3.88% 

Μισθοί 1.59% 

Αποσβέσεις 0.57% 

Καθαροί φόροι 0.48% 
Εργοδοτικές εισφορές 0.33% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Τελική 
Καταναλωτική 
Δαπάνη 
ΜΚΙΕΝ 

7.82% 

Κέρδη 4.43% 
Μισθοί 1.81% 

Αποσβέσεις 0.65% 

Καθαροί φόροι 0.55% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.38% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Τελική 
Καταναλωτική 
Δαπάνη 
Γενικής 

0.06% 

Κέρδη 0.03% 

Μισθοί 0.01% 

Αποσβέσεις 0.00% 
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Κυβέρνησης Καθαροί φόροι 0.00% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.00% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Ακαθάριστος 
Σχηµατισµός 
Παγίου 

Κεφαλαίου 

0.10% 

Κέρδη 0.05% 
Μισθοί 0.02% 

Αποσβέσεις 0.01% 
Καθαροί φόροι 0.01% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.00% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Μεταβολή 
Τιµαλφών 0.06% 

Κέρδη 0.03% 

Μισθοί 0.01% 

Αποσβέσεις 0.01% 

Καθαροί φόροι 0.00% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.00% 
Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Μεταβολή 
Αποθεµάτων 0.17% 

Κέρδη 0.10% 

Μισθοί 0.04% 

Αποσβέσεις 0.01% 

Καθαροί φόροι 0.01% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.01% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Εξαγωγές 
εκτός ΕΕ 0.21% 

Κέρδη 0.12% 
Μισθοί 0.05% 

Αποσβέσεις 0.02% 

Καθαροί φόροι 0.01% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.01% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Εξαγωγές εντός 
ΕΕ 0.16% 

Κέρδη 0.09% 

Μισθοί 0.04% 
Αποσβέσεις 0.01% 
Καθαροί φόροι 0.01% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.01% 
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Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

Συνολική 
Τελική Ζήτηση 3.78% 

Κέρδη 2.14% 
Μισθοί 0.88% 

Αποσβέσεις 0.31% 

Καθαροί φόροι 0.27% 

Εργοδοτικές εισφορές 0.18% 

Άλλοι καθαροί φόροι στην παραγωγή 0.00% 

 
Από την πρώτη γραµµή του πίνακα, συµπεραίνουµε ότι το 6.85% του δείκτη 
τιµών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών οφείλεται στον 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση». Πρόκειται για ένα υψηλό ποσοστό, καθώς ο 
τοµέας κατατάσσεται δεύτερος, πίσω από τον τοµέα «Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας», ανάµεσα σε πάνω από εξήντα τοµείς της οικονοµίας ως προς τη 
συµβολή στον εν λόγω δείκτη τιµών. Περαιτέρω, από αυτό 6.85%, οι 3.88 
µονάδες αφορούν σε κέρδη του τοµέα, οι 1.59 µονάδες αφορούν σε µισθούς, οι 
0.57 µονάδες αφορούν σε αποσβέσεις, οι 0.48 µονάδες αφορούν σε καθαρούς 
φόρους και οι 0.33 µονάδες αφορούν σε εργοδοτικές εισφορές. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι από τις παραπάνω επιµέρους συνιστώσες κόστους του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» που διαµορφώνουν τον δείκτη τιµών της τελικής 
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, ως προς τη συµβολή των καθαρών 
φόρων ο τοµέας κατατάσσεται πρώτος ανάµεσα στους τοµείς της οικονοµίας, 
ως προς τα κέρδη και τους µισθούς κατατάσσεται δεύτερος, ενώ ως προς τις 
αποσβέσεις και τις εργοδοτικές εισφορές κατατάσσεται πέµπτος. Με τον ίδιο 
τρόπο µπορούν να ερµηνευτούν και οι υπόλοιπες γραµµές του πίνακα. 
Παρατηρούµε ότι µεγάλη είναι η συµβολή του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
και στη διαµόρφωση του δείκτη τιµών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης 
ΜΚΙΕΝ (περίπου 7.82%), ενώ η συµβολή του στις υπόλοιπες κατηγορίες 
τελικής ζήτησης είναι σχετικά χαµηλή. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι στους ΠΕΕ οι δαπάνες που πραγµατοποιούν στην ηµεδαπή οι 
κάτοικοι της αλλοδαπής δεν συµπεριλαµβάνονται στις εξαγωγές αλλά στην 
τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.3 Συνεπώς, η συµβολή του 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στο εξωτερικό τοµέα της οικονοµίας (άρα, και 
στον αντίστοιχο δείκτη τιµών) δεν αποτυπώνεται στις εξαγωγές αλλά στην 
τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Τέλος, από την τελευταία 
γραµµή του Πίνακα 8 διαπιστώνουµε ότι η συµβολή του «Διαµονή και 
																																																								
3 Αντιστοίχως, οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι κάτοικοι της ηµεδαπής στην αλλοδαπή δεν 
καταγράφονται στις εισαγωγές της οικονοµίας. Γι’ αυτό το λόγο, οι εισαγωγές της οικονοµίας 
σε προϊόν του τοµέα «Διαµονή και εστίαση» είναι µηδενικές. 
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Εστίαση» στον δείκτη τιµών της συνολικής τελικής ζήτησης (δηλ. στον γενικό 
δείκτη τιµών της οικονοµίας) είναι της τάξης του 3.78%. Πρόκειται για ένα 
υψηλό ποσοστό, καθώς ο τοµέας κατατάσσεται έβδοµος ανάµεσα σε πάνω από 
εξήντα τοµείς της οικονοµίας ως προς τη συµβολή του στον γενικό δείκτη 
τιµών της οικονοµίας. Από αυτό το ποσοστό, οι 2.14 µονάδες αφορούν σε 
κέρδη του τοµέα, οι 0.88 µονάδες αφορούν σε µισθούς, οι 0.31 µονάδες 
αφορούν σε αποσβέσεις, οι 0.27 µονάδες αφορούν σε καθαρούς φόρους και οι 
0.18 µονάδες αφορούν σε εργοδοτικές εισφορές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από 
τις παραπάνω επιµέρους συνιστώσες κόστους του τοµέα «Διαµονή και 
Εστίαση» που διαµορφώνουν τον γενικό δείκτη τιµών της οικονοµίας, ως προς 
τη συµβολή των καθαρών φόρων ο τοµέας κατατάσσεται πρώτος ανάµεσα 
στους τοµείς της οικονοµίας, ως προς τα κέρδη κατατάσσεται τρίτος, ως προς 
τους µισθούς και τις εργοδοτικές εισφορές κατατάσσεται όγδοος, ενώ ως προς 
τις αποσβέσεις κατατάσσεται δέκατος. 

Περαιτέρω, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί η συµβολή ενός τοµέα στους 
δείκτες τιµών της τελικής ζήτησης σε σχέση µε το µέγεθος του τοµέα. Λόγω 
του ότι τα προϊόντα εισέρχονται σε διαφορετικές αναλογίες στις διάφορες 
κατηγορίες τελικής ζήτησης καθώς και λόγο της ύπαρξης εισαγωγών, η 
συµβολή κάθε τοµέα στη συνολική προστιθέµενη αξία της οικονοµίας 
ενδέχεται να είναι διαφορετική από τη συµβολή του στους δείκτες τιµών των 
διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης. Εκτιµώντας τον λόγο της συµβολής 
ενός τοµέα στους διαφόρους δείκτες τιµών προς τη συµβολή του τοµέα στην 
προστιθέµενη αξία, µπορούµε να εκτιµήσουµε τους «συντελεστές βαρύτητας» 
κάθε τοµέα στους δείκτες τιµών. Εάν ο εν λόγω δείκτης ισούται µε τη µονάδα, 
έπεται ότι ο  υπό εξέταση τοµέας συµβάλει στον δείκτη τιµών ακριβώς όσο του 
αναλογεί βάσει του µεγέθους του στην οικονοµία. Αν ο δείκτης είναι 
µεγαλύτερος (είναι µικρότερος) της µονάδας έπεται ότι ο τοµέας συµβάλει 
στον δείκτη τιµών περισσότερο (λιγότερο) απ’ ό,τι του αναλογεί, βάσει του 
µεγέθους του και, άρα, έχει έναν υψηλό (έναν χαµηλό) συντελεστή βαρύτητας 
στη διαµόρφωση του δείκτη τιµών. Στον Πίνακα 9 παρακάτω καταγράφονται 
οι συντελεστές βαρύτητας του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη διαµόρφωση 
του δείκτη τιµών ανά κατηγορία τελικής ζήτησης. 
 

Πίνακας 9. Συντελεστές Βαρύτητας του Τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη 
Διαµόρφωση του Δείκτη Τιµών ανά Κατηγορία Τελικής Ζήτησης 
Κατηγορία 
Τελικής 
Ζήτησης 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κατηγορία 
Τελικής 
Ζήτησης 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Τελική 
Καταναλωτική 
Δαπάνη 

Νοικοκυριών 

1.41 Μεταβολή 
Αποθεµάτων 0.04 
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Τελική 
Καταναλωτική 
Δαπάνη 
ΜΚΙΕΝ 

1.61 Εξαγωγές 
εκτός ΕΕ 0.04 

Τελική 
Καταναλωτική 
Δαπάνη 
Γενικής 

Κυβέρνησης 

0.01 Εξαγωγές 
εντός ΕΕ 0.03 

Ακαθάριστος 
Σχηµατισµός 
Παγίου 

Κεφαλαίου 

0.02 
Συνολική 
Τελική 
Ζήτηση 

0.78 

Μεταβολή 
Τιµαλφών 0.01 

 
Συνεπώς, παρατηρούµε ότι ο τοµέας «Διαµονή και Εστίαση» έχει έναν υψηλό 
συντελεστή βαρύτητας στη διαµόρφωση του δείκτη τιµών της τελικής 
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, όπου η συµβολή 
του τοµέα είναι κατά 41% και 61%, αντιστοίχως, υψηλότερος σε σχέση µε το 
µέγεθος του τοµέα στην ελληνική οικονοµία. Από την άλλη πλευρά, σε όλες 
τις υπόλοιπες κατηγορίες τελικής ζήτησης οι συντελεστές βαρύτητας του 
τοµέα είναι πολύ χαµηλοί. Όσον αφορά στη διαµόρφωση του γενικού δείκτη 
τιµών, ο συντελεστής βαρύτητας του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» είναι της 
τάξης του 0.78 και, άρα, χαµηλότερος απ’ ό,τι του αναλογεί βάσει της 
συµβολής του στην προστιθέµενη αξία της οικονοµίας. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµεύσουν στις αρµόδιες 
αρχές για την εκτίµηση των επιπτώσεων των µεταβολών των συνιστωσών 
κόστους του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» όχι µόνον στον γενικό δείκτη 
τιµών της οικονοµίας αλλά και στους δείκτες τιµών των επιµέρους κατηγοριών 
τελικής ζήτησης. Για παράδειγµα, από τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στο 
Πίνακα 8 έπεται ότι µία µεσοσταθµική αύξηση (µεσοσταθµική µείωση) κατά 
10% του κόστους στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» θα επιφέρει µία αύξηση 
(µία µείωση) στον δείκτη τιµών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των 
νοικοκυριών κατά 0.69% (= 6.85%×0.10) και µία αύξηση (µία µείωση) στον 
γενικό δείκτη τιµών της οικονοµίας κατά 0.38% ( = 3.78%×0.10 ). 
Αναλύοντας τα ευρήµατα ανά συνιστώσα κόστους µπορούµε να εκτιµήσουµε 
ότι µία αύξηση (µία µείωση) των κερδών στον τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» 
κατά 10% θα επιφέρει µία αύξηση (µία µείωση) στον δείκτη τιµών της τελικής 
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 0.39% (= 3.88%×0.10) και 
µία αύξηση (µία µείωση) στον γενικό δείκτη τιµών της οικονοµίας κατά 0.21% 
(= 2.14%×0.10). Περαιτέρω, µία αύξηση (µία µείωση) των µισθών στον 
τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» κατά 10% θα επιφέρει µία αύξηση (µία µείωση) 
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στον δείκτη τιµών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 
0.16% (= 1.59%×0.10) και µία αύξηση (µία µείωση) στον γενικό δείκτη 
τιµών της οικονοµίας κατά 0.09% (= 0.88%×0.10). Αντίστοιχες εκτιµήσεις 
µπορούν να γίνουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ζήτησης και συνιστώσες 
κόστους.  
 
5. Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις  
Στον παρόν άρθρο εκτιµήθηκε, στα πλαίσια του ανοιχτού συστήµατος 
Εισροών-Εκροών του Leontief και µε χρήση στοιχείων από τον Συµµετρικό 
Πίνακα Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονοµίας του έτους 2010, τόσο η 
άµεση και έµµεση συµβολή των διαφόρων κατηγοριών αρχικών εισροών  
(καθαροί φόροι, µισθοί, εργοδοτικές εισφορές, αποσβέσεις, κέρδη, εισαγωγές) 
στη διαµόρφωση του επιπέδου τιµών του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» όσο 
και η συµβολή του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» στη διαµόρφωση του 
επιπέδου τιµών των διαφόρων κατηγοριών της τελικής ζήτησης (ιδιωτική 
κατανάλωση, κρατική κατανάλωση, ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου 
κεφαλαίου, µεταβολή αποθεµάτων, µεταβολή τιµαλφών και εξαγωγές) της 
ελληνικής οικονοµίας. Τα κύρια ευρήµατα της ανάλυσης είναι τα εξής: 
(i). Τη µεγαλύτερη συµβολή στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος 
του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση»  έχουν τα κέρδη (46%), οι µισθοί (22%) και 
οι εισαγωγές (13%). Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι η συµβολή των κερδών (η 
συµβολή των εισαγωγών) στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος 
του τοµέα είναι σηµαντικά υψηλότερη (σηµαντικά χαµηλότερη) από την κατά 
µέσο όρο συµβολή τους στη διαµόρφωση των τιµών της ελληνικής οικονοµίας.  
(ii). Η διερεύνηση της ανά τοµέα προέλευσης συµβολής των συνιστωσών 
κόστους στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» καταδεικνύει ότι τη µεγαλύτερη συµβολή στη 
διαµόρφωση των τιµών του τοµέα έχουν κατά σειρά οι τοµείς «Διαµονή και 
Εστίαση» (53%), «Είδη Διατροφής, Ποτά και Προϊόντα Καπνού» (9%), και 
«Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες» (5%).  
(iii). Ο τοµέας «Διαµονή και Εστίαση» συµβάλει κατά περίπου 4% στη 
διαµόρφωση του γενικού επιπέδου τιµών της οικονοµίας και κατατάσσεται 7ος 
ανάµεσα σε 64 τοµείς ως προς την εν λόγω συµβολή, ενώ συµβάλει κατά 
περίπου 7% στη διαµόρφωση του δείκτη τιµών της της τελικής καταναλωτικής 
δαπάνης των νοικοκυριών και κατατάσσεται 2ος µεταξύ των τοµέων της 
οικονοµίας ως προς την εν λόγω συµβολή. 

Τα παραπάνω ευρήµατα δύνανται να χρησιµοποιηθούν από τις αρχές 
οικονοµικής πολιτικής τόσο ως εργαλεία ελέγχου της τιµής και, άρα, της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα «Διαµονή και Εστίαση» όσο και για την 
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εκτίµηση των επιπτώσεων µεταβολών των συνιστωσών κόστους του τοµέα 
«Διαµονή και Εστίαση» στους δείκτες τιµών της ελληνικής οικονοµίας. 
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