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Μακροοικονομικό περιβάλλον
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Βασικά Μακροοικονομικά 
Μεγέθη 2009 2014 2015 2016 2017*

ΑΕΠ -3,1 0,7 -0,2 -0,05 1,5

Ανεργία 9,5 26,5 24,9 23,5 22,2

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης1 -15,6 -3,6 -7,5 0,7 -0,3

Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών -14,4 -3,0 0,0 -0,6 -1,2

Εναρμονισμένος 
Πληθωρισμός

1,3 -1,4 -1,1 0,0 1,5

Επενδύσεις Πάγιου 
Κεφαλαίου

-13,7 -2,8 -0,2 -0,01 11,0

1Συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων στον τραπεζικό τομέα
* Προβλέψεις IOBE
Πηγές: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ.



2. Το Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ

5



Το Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ αποτελείται από 9 μουσεία 
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Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)
Υπαίθριο Μουσείο
Υδροκίνησης (Δημητσάνα)

Μουσείο Ελιάς
και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη)

Μουσείο Βιομηχανικής 

Ελαιουργίας Λέσβου

(Αγία Παρασκευή)

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 
Τσαλαπάτα (Βόλος)

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

(Πύργος Τήνου)

Μουσείο Περιβάλλοντος

Στυμφαλίας
Μουσείο Μαστίχας Χίου

Μουσείο Αργυροτεχνίας

(Ιωάννινα)

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των μουσείων είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής 
ταυτότητας και της παραγωγικής ιστορίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής 

επικράτειας  

Δίκτυο θεματικών Μουσείων ΠΙΟΠ



Οι επισκέπτες των μουσείων του δικτύου ΠΙΟΠ ανήλθαν σε 
περίπου 220 χιλ. το 2016, από 148 χιλ. το 2015

7

 Στην αύξηση των επισκεπτών το 2016 συνέβαλλε η λειτουργία των 2 νέων μουσείων 
όπου σημειώθηκε τo ¼ περίπου των συνολικών επισκέψεων στο δίκτυο
 Το νέο μουσείο Μαστίχας Χίου προσέλκυσε 35,7 χιλ. άτομα, - η 2η μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα μεταξύ των 9 μουσείων -
 15,3 χιλ. άτομα το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Πηγή: ΠΙΟΠ



Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στα έσοδα των μουσείων 
του δικτύου ΠΙΟΠ
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 Το 2016 τα έσοδα από την λειτουργία των μουσείων (εισιτήρια, πωλητήρια, κυλικείο)
ανήλθαν σε €339,3 χιλ. έναντι €230,8 χιλ. το 2015 (+45,7%)
 Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από τις πωλήσεις μέσω των καταστημάτων όπου

διαμορφώθηκαν σε €102,7 χιλ. (από €70,5 χιλ. το 2015), τα συνολικά έσοδα για το 2016
διαμορφώθηκαν στις €442 χιλ.

 Ο καταμερισμός εσόδων ανά μουσείο ΠΙΟΠ εμφανίζει διαφοροποίηση
 Το υψηλότερο μερίδιο εσόδων από εισιτήρια καταγράφεται στο Υπαίθριο Μουσείο

Υδροκίνησης (78%), ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο από το πωλητήριο στο Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας (68%).

Πηγή: ΠΙΟΠ



Τα θεματικά μουσεία του δικτύου ΠΙΟΠ τείνουν να είναι πιο 
ελκυστικά από τα κρατικά μουσεία στον ίδιο νομό 
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 Η κίνηση στο Υπαίθριο 
Μουσείο Υδροκίνησης ήταν 
οκταπλάσια του συνόλου 
των κρατικών μουσείων που 
βρίσκονται στο νομό 
Αρκαδίας.

 Στην Τήνο ο αριθμός 
επισκεπτών του κρατικού 
μουσείου στην περιοχή 
αντιστοιχούσε μόλις στο 9% 
(2,6 χιλ. άτομα) της 
επισκεψιμότητα του 
Μουσείου 
Μαρμαροτεχνίας.

Σημείωση: Τα στοιχεία για το νομό Κορινθίας αφορούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας. Δεν υπάρχουν
στοιχεία για επισκέπτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, καθώς τα εισιτήρια για τον
περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου ισχύουν και για το μουσείο.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΠΙΟΠ



Τα μουσεία ΠΙΟΠ είναι ανταγωνιστικά έναντι των μεγάλων 
κρατικών μουσείων της χώρας
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Πηγή: ΠΙΟΠ, ΕΛΣΤΑΤ

 Τo 2016, το Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης βρέθηκε στη 14η

θέση μεταξύ 164 μουσείων της 
χώρας με διαθέσιμα στοιχεία 
επισκεψιμότητας

 Tο Μουσείο Μαστίχας Χίου στη 
17η θέση

 Το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας στη 19η θέση

 Η επισκεψιμότητα στo Υπαίθριο 
Μουσείo Υδροκίνησης ξεπέρασε 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Χανίων

 Κυμάνθηκε ελαφρώς χαμηλότερα 
από εκείνη στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών



Σε σύγκριση με τα κρατικά μουσεία, η επισκεψιμότητα στο 
δίκτυο του ΠΙΟΠ είναι αυξημένη εκτός του καλοκαιριού
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Η λειτουργία των Μουσείων του ΠΙΟΠ συμβάλλει στην επέκταση της τουριστικής 
περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και παρατηρείται η αιχμή της 

τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα



3. Καταλυτικές επιδράσεις
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Τα μουσεία 
προσελκύουν 

επισκέπτες που 
παρατείνουν τον 

χρόνο επίσκεψης τους 
και δαπανούν 

χρήματα

Η δαπάνη 
κατευθύνεται σε 

αγαθά και υπηρεσίες, 
όπως η εστίαση, τα 
καταλύματα και οι 
αγορές προϊόντων

Με τον τρόπο αυτό 
στηρίζονται η τοπική 

οικονομία και οι 
επιχειρήσεις

Τα μουσεία συνεισφέρουν στην προσέλκυση επισκεπτών, 
ενισχύοντας την τοπική οικονομία
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Τα μουσεία εκλαμβάνονται ως αξιοθέατα - σε πόλεις και σε περιοχές της 
υπαίθρου - και αποτελούν κινητήρια δύναμη για την τουριστική ανάπτυξη

Τα μουσεία ως μέσο προσέλκυσης επισκεπτών



Οι καταλυτικές επιδράσεις στον τουρισμό από τη λειτουργία 
των μουσείων προέρχονται από δύο πηγές
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Καταλυτικές επιδράσεις στον 
τουρισμό από την λειτουργία των 
θεματικών μουσείων του δικτύου 

ΠΙΟΠ

Από επισκέπτες των μουσείων που θα 
διανυκτερεύσουν στην (ευρύτερη) 

περιοχή για κάποιες ημέρες (I)

Από επισκέπτες των μουσείων οι οποίοι αν και 
δεν θα διανυκτερεύσουν σκοπεύουν να 

αφιερώσουν κάποιο χρόνο στην (ευρύτερη) 
περιοχή (II)

Σημείωση: Από την εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων έχει εξαιρεθεί το μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα
στοιχεία από την Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών.

 Απουσία των μουσείων του ΠΙΟΠ, τα άτομα αυτά δεν θα επέλεγαν να επισκεφθούν 
την περιοχή και κατά συνέπεια δεν θα πραγματοποιούνταν η αντίστοιχη δαπάνη. 

 Εστιάζουμε σε αυτή την κατηγορία επισκεπτών αξιοποιώντας στοιχεία της έρευνας 
ικανοποίησης επισκεπτών στα μουσεία του ΠΙΟΠ.



Το 28% των επισκεπτών δήλωσαν ότι η ύπαρξη του μουσείου 
επηρέασε πολύ την απόφασή τους να επισκεφτούν την περιοχή
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Επιπλέον, 36% δήλωσαν ότι η ύπαρξη του μουσείου επηρέασε αρκετά την απόφασή 
τους να επισκεφτούν την περιοχή

Δείγμα παρατηρήσεων: 
1265 ερωτηματολόγια

Πηγή: ΠΙΟΠ Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 



Περίπου 20 χιλ. άτομα επισκέφθηκαν τις περιοχές λόγω των 
μουσείων και διανυκτέρευσαν
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Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 



Η μη παραμονή στην περιοχή συνεπάγεται χαμηλότερη 
δαπάνη, άρα και επίδραση στον τουρισμό
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 Εκτιμάται ότι 28,5 χιλ. άτομα βρέθηκαν στις αντίστοιχες περιοχές προκειμένου να
επισκεφθούν τα μουσεία του ΠΙΟΠ και δεν διανυκτέρευσαν

 Οι καταλυτικές επιδράσεις για αυτή την κατηγορία επισκεπτών από τη δαπάνη που
πραγματοποίησαν εκτιμώνται σε €1,5 εκατ.
o Περισσότερο από το ήμισυ εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε στις (ευρύτερες) περιοχές όπου

βρίσκονται τα μουσεία Περιβάλλοντος, Μαρμαροτεχνίας και Υδροκίνησης



Οι καταλυτικές επιδράσεις στον τουρισμό από τα μουσεία του 
ΠΙΟΠ εκτιμώνται σε €5,4 εκατ.
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H εκτιμώμενη δαπάνη αποτελεί χρήματα τα οποία δεν θα κατευθύνονταν στις τοπικές οικονομίες των 
περιοχών αν δεν λειτουργούσαν σε αυτές τα μουσεία του ΠΙΟΠ

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για τις καταλυτικές επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων από την λειτουργία του Μουσείου
Αργυροτεχνίας

€3,9 εκατ.

€1,5 εκατ.

€5,4 εκατ.



Μεγαλύτερη θετική επίδραση όταν ληφθούν υπόψη και οι 
επισκέπτες που δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν αρκετά

19

Η συνολική θετική επίδραση στις τοπικές οικονομίες σε όρους τουριστικής 
δαπάνης εκτιμάται σε €11,3 εκατ. σε αυτή την περίπτωση

€8,1 εκατ.

€3,2 εκατ.

€11,3 εκατ.

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ



4. Η οικονομία των Δήμων με 
Μουσεία ΠΙΟΠ
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Τα περισσότερα μουσεία βρίσκονται σε δήμους με 
λιγότερους από 50.000 κατοίκους
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Τα περισσότερα μουσεία βρίσκονται σε δήμους με κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο
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Τα περισσότερα μουσεία βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλή 
απασχόληση σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό
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Πολλά μουσεία βρίσκονται σε περιοχές με ενισχυμένη 
παρουσία του αγροτικού τομέα
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5. Συνολικές επιδράσεις
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Για τους σκοπούς της ανάλυσης αναπτύχθηκε πολύ-
περιφερειακό υπόδειγμα εισροών-εκροών

26

Συλλογή στατιστικών δεδομένων για τους 
νομούς και τους δήμους της χώρας

Εκτίμηση πίνακα εισροών-εκροών για κάθε 
δήμο

Εκτίμηση των εμπορικών ροών μεταξύ των 
δήμων

Εφαρμογή του υποδείγματος του Leontief στον 
πολύ-περιφερειακό πίνακα εισροών-εκροών

Εκτίμηση της συμβολής της δραστηριότητας των 
μουσείων του ΠΙΟΠ σε επίπεδο δήμων



Το υπόδειγμα εισροών-εκροών

 Βασικές παραδοχές
 Σταθερή τεχνολογία 

παραγωγής
 Η παραγωγή του τελικού 

προϊόντος κάθε κλάδου 
απαιτεί εισροές και εργασία 
σε σταθερές αναλογίες

 Σταθερές τιμές

 Σταθερές καταναλωτικές 
προτιμήσεις

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στην παραγωγική 
δυνατότητα των κλάδων
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Συνολική επίδραση

Προστιθέμενη αξία, απασχόληση κ.α.

Άμεση επίδραση

Η επίδραση στην οικονομία 

από την

δραστηριότητα

των μουσείων

Αξία υπηρεσιών μουσείων

Προκαλούμενη επίδραση

Η επίδραση από την

κατανάλωση των νοικοκυριών 

που προέρχεται από τους μισθούς 

που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι 

Έμμεση επίδραση

Η επίδραση σε άλλους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας, οι 

οποίοι αποτελούν τους 

προμηθευτές των μουσείων

Υπόδειγμα εισροών-εκροών



Στην εκτίμηση της οικονομικής συμβολής, λαμβάνονται 
υπόψη και δυο σενάρια για τις καταλυτικές επιδράσεις
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Συντηρητική εκτίμηση των 
καταλυτικών επιδράσεων 

• Με βάση το ποσοστό των 
ατόμων που δήλωσαν ότι 
επηρεάστηκαν πολύ από τα 
θεματικά μουσεία 
προκείμενου να 
επισκεφθούν την περιοχή

• 28% των επισκεπτών των 
μουσείων

• €5,4 εκατ. επιπλέον 
τουριστική δαπάνη στις 
περιοχές των μουσείων

Αισιόδοξη εκτίμηση των 
καταλυτικών επιδράσεων

• Με βάση το ποσοστό των 
ατόμων που δήλωσαν ότι 
επηρεάστηκαν πολύ ή 
αρκετά από τα θεματικά 
μουσεία προκείμενου να 
επισκεφθούν την περιοχή

• 64% των επισκεπτών των 
μουσείων

• €11,3 εκατ. επιπλέον 
τουριστική δαπάνη στις 
περιοχές των μουσείων



Η επίδραση της δραστηριότητας των μουσείων στο ΑΕΠ της 
χώρας φτάνει τα €4,3 εκατ. (χωρίς καταλυτικές επιδράσεις)
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Εθνικός πολλαπλασιαστής ΑΕΠ για το σύνολο των μουσείων: 4,2
Σε κάθε ευρώ άμεσης συνεισφοράς των μουσείων στο ΑΕΠ της χώρας, αντιστοιχούν 4,2 ευρώ συνολικής συνεισφοράς στο ΑΕΠ

Το ΑΕΠ προκύπτει ως το άθροισμα 
μισθών, φόρων που καταβλήθηκαν 
κατά την παραγωγική διαδικασία, 
εισφορών εργοδοτών, λειτουργικού 
πλεονάσματος και αποσβέσεων



Με συντηρητική εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, η 
συνολική επίδραση στο ΑΕΠ φτάνει τα €13,4 εκατ. 
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Με αισιόδοξη εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, η συνολική επίδραση 
στο ΑΕΠ φτάνει τα €23 εκατ. 

Οι καταλυτικές επιδράσεις του 
Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα 
θεωρήθηκαν ίσες με τον μέσο όρο των 
καταλυτικών επιδράσεων των 
υπολοίπων μουσείων.



Στο συντηρητικό σενάριο, η συνολική επίδραση στην 
απασχόληση φτάνει τους 345 εργαζομένους
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Με αισιόδοξη εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, η συνολική επίδραση 
φτάνει τις 600 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησής

Η επίδραση στην απασχόληση χωρίς 
καταλυτικές επιδράσεις ανέρχεται σε 
103 θέσεις εργασίας, με τον εθνικό 
πολλαπλασιαστή απασχόλησης να 
φτάνει το 2,6



Η συνολική επίδραση στα έσοδα του Δημοσίου φτάνει τα €2,7 
εκατ. στο συντηρητικό σενάριο εκτίμησης επιδράσεων
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Με αισιόδοξη εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, η συνολική επίδραση 
στα δημοσιονομικά έσοδα φτάνει τα €4,5 εκατ.

Για κάθε €1.000 δαπάνης για την 
λειτουργία των μουσείων τα έσοδα του 
Δημοσίου αυξάνονται κατά €1.700, με 
συντηρητική εκτίμηση (αυξάνονται 
κατά €2.800 με αισιόδοξη εκτίμηση)



6. Σύνοψη
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Σύνοψη
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 Οι επισκέπτες των μουσείων του Δικτύου του ΠΙΟΠ ανήλθαν σε περίπου 220 χιλ. το 2016 
από 148 χιλ. το 2015
 Στην αύξηση των επισκεπτών το 2016 συνέβαλλε η λειτουργία των 2 νέων μουσείων

 Τα θεματικά μουσεία του Δικτύου του ΠΙΟΠ τείνουν να είναι πολύ πιο ελκυστικά από τα 
κρατικά μουσεία που λειτουργούν στον ίδιο νομό

 Η λειτουργία των Μουσείων του ΠΙΟΠ συμβάλλει στην επέκταση της τουριστικής 
περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες

 Το 28% των επισκεπτών δήλωσαν ότι η ύπαρξη του μουσείου επηρέασε πολύ την 
απόφασή τους να επισκεφτούν την περιοχή

 Οι καταλυτικές επιδράσεις στην τουριστική δαπάνη από τα Μουσεία του ΠΙΟΠ 
εκτιμώνται στο εύρος €5,4 εκατ. με €11,3 εκατ.

 Στη συντηρητική εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ 
στο σύνολο της χώρας φτάνει τα €13,4 εκατ. 
 €23,0 εκατ. στο σύνολο της χώρας στο αισιόδοξο σενάριο εκτίμησης καταλυτικών 

επιδράσεων
 Η συνολική επίδραση στην απασχόληση ανέρχεται σε 345 εργαζομένους στο συντηρητικό 

σενάριο
 599 εργαζόμενοι στο σύνολο της χώρας στην αισιόδοξη εκτίμηση των καταλυτικών 

επιδράσεων



www.iobe.gr
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