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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός και Μεθοδολογία



ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Διερεύνηση της συμβολής των διαφόρων συνιστωσών
κόστους (μισθοί, κέρδη, έμμεσοι φόροι, αποσβέσεις,
εισαγωγές) στη διαμόρφωση των τιμών των
εμπορευμάτων στην ελληνική οικονομία



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

• Το μεθοδολογικό εργαλείο της διερεύνησης είναι η
«Ανάλυση Εισροών-Εκροών»

• Τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία αντλούνται από τον
Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών της ελληνικής
οικονομίας του έτους 2010, ο οποίος απεικονίζει εξήντα
τέσσερα (64) παραγόμενα εμπορεύματα (αγαθά και
υπηρεσίες) και τομείς.



ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΩΝ
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p nx1 διάνυσμα των μοναδιαίων τιμών των
εμπορευμάτων

x nx1 διάνυσμα της προσφοράς της οικονομίας σε
διάφορα εμπορευμάτων (=εκροές + εισαγωγές)

 A nxn μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών

 v
nx1 διάνυσμα των συνιστωσών κόστους της
οικονομίας (=προστιθέμενη αξία + εισαγωγές)

^ το σύμβολο της διαγώνιας μήτρας

T το σύμβολο της ανάστροφης
n ο αριθμός των παραγόμενων εμπορευμάτων
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π nx1 διάνυσμα των συντελεστών κόστους

pT = pTA + πT

pT = πT[Ι −Α]−1

pT = eT

eT = πT[Ι −Α]−1

(2)

(3)



ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

k αριθμός κατηγοριών κόστους

 n αριθμός τομέων της οικονομίας

Κατασκευάζουμε την διαστάσεων kxn μήτρα B[≡ βij ]

βij
οι άμεσες απαιτήσεις σε συντελεστή κόστους i για να
προσφερθεί στην οικονομία 1 μονάδα του
εμπορεύματος j

B[Ι −Α]−1= R

 
rij

η συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της i-στης
κατηγορίας κόστους στην διαμόρφωση της μοναδιαίας
τιμής του εμπορεύματος j



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Τομείς της Οικονομίας

Κ
α
τη
γ
ο
ρ
ίε
ς
Κ
ό
σ
το
υ
ς

ΔιάγραμμαΜήτραςΣυνολικώνΣυντελεστών Κόστους

Κατηγορίες Κόστους

O 1. Καθαροί φόροι προϊόντων
O 2. Μισθοί και ημερομίσθια
O 3. Εργοδοτικές εισφορές
O 4. Άλλοι καθαροί φόροι στην
παραγωγή

O 5. Αποσβέσεις
O 6. Κέρδη
O 7. Εισαγωγές

Τομείς

O 1-4. Πρωτογενής τομέας
O 5-27. Βιομηχανία
O 28-64. Υπηρεσίες



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ
ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

η συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των
στοιχείων κόστους του τομέα i στην διαμόρφωση της
μοναδιαίας τιμής του τελικού προϊόντος του τομέα j

 π
^
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Έστω το διάνυσμα της k-στης κατηγορίας κόστους
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η συνολική συμβολή της k-στης κατηγορίας κόστους
του τομέα i στην διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής
του τελικού προϊόντος του τομέα j
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΣυντελεστώνΚόστους
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΚαθαρώνΦόρωνΠροϊόντων
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΜισθών
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΕργοδοτικών Εισφορών
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΆλλωνΚαθαρώνΦόρωνστηνΠαραγωγή
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΑποσβέσεων
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΚερδών
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Διάγραμμα τηςανά ΤομέαΜήτραςΣυνολικής Συμβολής τωνΕισαγωγών



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ



 m αριθμός κατηγοριών τελικής ζήτησης

 n αριθμός των εμπορευμάτων της οικονομίας

Κατασκευάζουμε την διαστάσεων nxm μήτρα

 
dij

η συμμετοχή του εμπορεύματος i στο «καλάθι»
εμπορευμάτων της j-στης κατηγορίας τελικής ζήτησης

RD= Q

 
qij

η συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της i-στης
κατηγορίας κόστους στην διαμόρφωση του δείκτη
τιμών της j-στης κατηγορίας τελικής ζήτησης

   
D[= dij ]



	

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τελική 
καταναλωτική 
δαπάνη 

νοικοκυριών 

Τελική 
καταναλωτική 
δαπάνη 
ΜΚΙΕΝ 

Τελική 
καταναλωτική 
δαπάνη γενικής 
κυβέρνησης 

Ακαθάριστος 
σχηµατισµός 
παγίου 

κεφαλαίου 

Μεταβολή 
τιµαλφών 

Μεταβολή 
αποθεµάτων 

Εξαγωγές 
εντός EU 

FOB 

Εξαγωγές 
εκτός EU 

FOB 

Συνολικές 
Τελικές 
χρήσεις 

Καθαροί Φόροι 
προϊόντων 3,09% 6,55% 2,30% 3,07% 2,21% 5,08% 3,64% 4,13% 3,11% 

  Μισθοί και 
Ηµεροµίσθια 19,82% 44,53% 39,36% 19,67% 14,32% 39,88% 17,68% 14,99% 23,17% 

Εργοδοτικές 
Εισφορές 5,43% 11,74% 12,07% 5,80% 3,85% 10,40% 4,97% 4,07% 6,64% 

Άλλοι Καθαροί 
Φόροι στην 
παραγωγή 

-0,88% 0,29% 0,71% 0,09% 0,11% -10,45% -0,94% -0,50% -0,37% 

Αποσβέσεις 14,51% 12,43% 16,17% 8,49% 9,72% 19,26% 12,16% 14,23% 13,76% 

Κέρδη 36,34% 13,81% 16,25% 25,39% 39,60% 65,78% 27,00% 26,01% 29,26% 

Εισαγωγές 21,69% 10,65% 13,13% 37,49% 30,19% -29,96% 35,50% 37,06% 24,43% 

	



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



• Τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων
έχουν τα κέρδη (29%), οι εισαγωγές (24%) και οι μισθοί (23%).

• Οι συνιστώσες κόστους που έχουν την υψηλότερη συμβολή στη
διαμόρφωση του επιπέδου τιμών ανά κατηγορία τελικής ζήτησης είναι οι
εξής: (α) τα κέρδη, τα οποία συμβάλουν κατά 36% στο ύψος της ιδιωτικής
κατανάλωσης, (β) οι μισθοί, οι οποίοι συμβάλουν κατά 39% στο ύψος της
κρατικής κατανάλωσης, και (γ) οι εισαγωγές, οι οποίες συμβάλουν κατά
38% στο ύψος του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, κατά
36% στις εξαγωγές εντός Ε.Ε. και κατά 37% στις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.



• Συνεπώς, ήταν αναμενόμενο η εφαρμοθείσα πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης να
ήταν μεν αποτελεσματική στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά
αναποτελεσματική στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της
οικονομίας και στη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

• Συνεπώς, απαιτείται η εφαρμογή ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο
θα μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας από εισαγωγές και θα τονώσει
αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού της τομέα. Για προτάσεις προς
αυτή την κατεύθυνση, βλέπε:

ü Lapavitsas, C., Mariolis, T. and Gavrielides, C. (2017) Eurozone failure, German Policies, 
and a new path for Greece. Policy analysis and proposals, Rosa Luxemburg Stiftung.

ü Μαριόλης, Θ. (2017) Ένα Πρόγραμμα Νέας Οικονομικής Πολιτικής για την Ελλάδα, 
Αθήνα, Κοροντζής.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ο Τουριστικός Τομέας της Ελληνικής Οικονομίας



Ανάλυση των Συνιστωσών Κόστους Τελικού Προϊόντος Αξίας 100 ευρώ του Τοµέα “Διανοµή 
και Εστίαση” 



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%

H Συνολική Συµβολή των Συνιστωσών Κόστους στη Διαµόρφωση των Τιµών του 
Τελικού Προϊόντος



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Σύμφωνα με τα ευρήματά μας για τους «εμπορευματικούς πολλαπλασιαστές» της

ελληνικής οικονομίας (Μαριόλης και Σώκλης, 2018, ‘Ο Σραφφαϊανός

Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας’, στο Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη

Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, και Mariolis and Soklis, 2018, ‘The

Static Sraffian Multiplier for the Greek Economy’, Review of Keynesian Economics), το

προϊόν του τουριστικού τομέα αποτελεί ένα από τα «εμπορεύματα-κλειδιά» της

οικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση κατά 1 μονάδα της ζήτησης για

τις «Υπηρεσίες Καταλύματος και Εστίασης» (το οποίο είναι το κύριο προϊόν του

τουριστικού τομέα) αυξάνει το προϊόν και την απασχόληση της οικονομίας

περισσότερο από ό,τι τα αυξάνουν, κατά μέσο όρο, τα υπόλοιπα εμπορεύματα

της οικονομίας και, ταυτοχρόνως, αυξάνει τις εισαγωγές της οικονομίας λιγότερο

απ’ ό,τι τις αυξάνουν, κατά μέσο όρο, τα άλλα εμπορεύματα.



Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ αύξησης της ζήτησης του

τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 1.13

εκατομμύρια ευρώ και η συνολική (άμεση και έμμεση) απασχόληση στην

οικονομία αυξάνεται κατά 25.8 απασχολούμενους. Ωστόσο, αυτοί οι

πολλαπλασιαστές δεν φαίνεται να δικαιολογούν τον, από πολλούς, χαρακτηρισμό

του τουρισμού ως την «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας». Για παράδειγμα,

οι μέσοι πολλαπλασιαστές προϊόντος και απασχόλησης του συνόλου των

Υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας (άσχετα εάν πρόκειται για «εμπορεύματα-

κλειδιά» ή όχι) είναι της τάξης του 1.22 και 26.9, αντιστοίχως.



Περαιτέρω, από άλλες συναφείς συγκριτικές μετρήσεις μας για τις οικονομίες της

Ελλάδας, της Ισπανίας και του συνόλου των χωρών της Ευρωζώνης (Mariolis,

Ntemiroglou and Soklis, 2018), προκύπτει ότι, παρόλο που τα αποτελέσματα σε

όρους πολλαπλασιαστών απασχόλησης είναι ευνοϊκότερα για τον τουριστικό

τομέα της Ελλάδας, ο αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές προϊόντος της Ευρωζώνης και

της Ισπανίας είναι κατά περίπου 28% και 19%, αντιστοίχως, υψηλότεροι από τον

πολλαπλασιαστή προϊόντος του τουριστικού τομέα της Ελλάδας.



Συνεπώς, τα παραπάνω ευρήματα δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του

τουριστικού τομέα ως «ατμομηχανή» ούτε φαίνεται να είναι βάσιμες οι ελπίδες

ότι «θα βγει η χώρα από την κρίση με μοχλό τον τουρισμό». Επίσης, είναι μάλλον

απίθανο η τουριστική ζήτηση από το εξωτερικό να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους

ίδιους ρυθμούς αύξησης, καθώς, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η

τουριστική ανάπτυξη κάθε χώρας υπόκειται σε συγκεκριμένα όρια, τα οποία

προσδιορίζονται από την έννοια της Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής

Ανάπτυξης (Tourism Carrying Capacity), ενώ υπάρχουν αρκετές ενδείξεις οι οποίες

καταδεικνύουν ότι το παρόν μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας πλησιάζει

τα όριά του.



Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση των συνιστωσών κόστους που

διαμορφώνουν την τιμή του τουριστικού προϊόντος έδειξε ότι η συμβολή

των κερδών είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της οικονομίας

και, συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια τόνωσης της ζήτησης μέσω

πολιτικών ανασύνθεσης των επιμέρους συνιστωσών του συνολικού

κόστους παραγωγής, οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση της διεθνικής

ανταγωνιστικότητας του τομέα.


