
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
 

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 

Μελέτη αποτίμησης των κοινωνικοοικονομικών 

επιπτώσεων των έργων του Πολιτισμού 
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Σκοπός & Προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Η αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των 

επιπτώσεων των έργων πολιτισμού στην Ελληνική 

Οικονομία 

Αναγνώριση των 

ειδικών παραμέτρων 

των έργων πολιτισμού 1 
Αναγνώριση 

οικονομικών 

δραστηριοτήτων 

που επηρεάζονται 2 

Ποσοτικοποίησ

η επιπτώσεων 

σε δείγμα 

έργων 

πολιτισμού 
3 

Προβολή 

αποτελεσμάτων 

στο ΕΣΠΑ 4 

Εμπειρογνωμοσύνη αποτίμησης των 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων 

του Πολιτισμού 
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Σκοπός & Προσέγγιση 

Χρονοδιάγραμμα 

Έναρξη 

13 Δεκεμβρίου 2013 

Δεκ13 Ιαν14 Φεβ14 Μαρ14 

Οριστικοποίηση 

παραμέτρων – 

πλάνο υλοποίησης 

Σχεδιασμός και 

υλοποίηση έρευνας 

μέσω ερωτηματολογίων 

Ολοκλήρωση 

μελέτης 

Απρ14 

Επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων 

1 2 

3 

4 
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Σκοπός & Προσέγγιση 

Μοντέλο Εισροών – Εκροών 

Μοντέλο Εισροών – Εκροών 

Αποτύπωση της αλληλεξάρτησης των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας. Το 

μοντέλο, βασιζόμενο στην επεξεργασία επίσημων δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, αποτυπώνει τον 

τρόπο με τον οποίο μια μεταβολή στη ζήτηση ενός αγαθού επηρεάζει την 

παραγωγή των λοιπών τομέων της οικονομίας. 

1 
ΑΜΕΣΕΣ 

Περιλαμβάνουν το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα καθώς και την 

απασχόληση (αριθμό εργαζομένων) που παράγεται λόγω της 

υλοποίησης του κάθε έργου 

2 
ΕΜΜΕΣΕΣ 

Αναφέρονται στο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα και στην 

απασχόληση που παράγεται από τις συνδεόμενες επιχειρήσεις 

(προμηθευτές) με τον υπό εξέταση φορέα και έργο πολιτισμού 

3 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΣΤΙΚΕΣ 

Αφορούν επιπτώσεις στην Περιφερειακή / Εθνική οικονομία που 

προέρχονται από διαδοχικούς γύρους δαπανών ως συνέπεια των 

άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων 
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Μεθοδολογία Ανάλυσης  

Οικονομικές Επιπτώσεις  

Εξαιτίας ενός έργου πολιτισμού δημιουργούνται δαπάνες τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης, όσο και κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του έργου, τόσο στο άμεσο περιβάλλον του ίδιου του φορέα όσο και στις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται πλησίον του φορέα. 

1. Παραγόμενο Προϊόν: Η χρηματική αξία των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν λόγω του έργου 

2. Μισθοδοσία: Οι δαπάνες μισθοδοσίας που απαιτήθηκαν για την παραγωγή των παραπάνω υλικών ή άυλων αγαθών  

3. Απασχόληση: Οι θέσεις εργασίας που απαιτήθηκαν για την παραγωγή των παραπάνω υλικών ή άυλων αγαθών  

Λειτουργία 

Επιχειρήσεων 

Άμεσες  Έμμεσες 
Πολλαπλα

σιαστικές 

Υλοποίηση 

Έργου 

Άμεσες  Έμμεσες 
Πολλαπλα

σιαστικές 

Λειτουργία 

Έργου 

Άμεσες  Έμμεσες 
Πολλαπλα

σιαστικές 
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Διαδικασία Μέτρησης Επιπτώσεων  

Φάσεις και διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων   

Αρχικό 

Δείγμα 

(Αναγνώριση) 

Επιλογή δείγματος για την 

έρευνα σε 10 

επιλεγμένους 

φορείς του πολιτισμού, 

προκειμένου να διεξαχθούν 

συμπεράσματα ανά 

κατηγορία έργου 
(π.χ. μουσείο, 

αρχαιολογικός χώρος κ.α.)  

Διευρυμένο 

Δείγμα 

(Βαθμονόμηση) 

Επιλογή επιπλέον δείγματος 

27 έργων πολιτισμού 
με κάλυψη σε όλες τις 

Περιφέρειες προκείμενου να 

βαθμονομηθεί το 

μοντέλο με βάση το ειδικό 

πολιτιστικό κέντρο βάρους 

κάθε Περιφέρειας 

ΕΣΠΑ 

(Προβολή) 

Ανάλυση συνολικών 

επενδύσεων στον 

Πολιτισμό ανά Περιφέρεια 

και προβολή 

διευρυμένου 

δείγματος προκείμενου να 

διεξαχθούν συμπεράσματα 

στο ΕΣΠΑ 

Οι επιπτώσεις προσαρμόζονται στην προστιθέμενη αξία του έργου (διαφορικές επιπτώσεις) και δεν 

περιλαμβάνουν επιπτώσεις οι οποίες θα προκαλούνταν ούτως ή αλλιώς από τη λειτουργία του Φορέα. 
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Διαδικασία Μέτρησης Επιπτώσεων  

Αρχικό δείγμα 

Τέσσερα (4) έργα σε αρχαιολογικούς χώρους ή επισκέψιμα 

μνημεία, περιλαμβάνοντας δυο (2) χώρους  μεγάλης 

επισκεψιμότητας και δυο (2) χαμηλής ή μέτριας επισκεψιμότητας: 

• Βεργίνα – Π/Υ € 6,2 εκατ. 

• Σπιναλόγκα – Π/Υ €1,7 εκατ.  

• Αρχαία Μεσσήνη – Π/Υ €2,6 εκατ. 

• Κάστρο Ιωαννίνων – Π/Υ €2,1 εκατ.     

 

Τέσσερα (4) έργα σε μουσεία εκ των οποίων τα δύο (2) μεγάλης 

επισκεψιμότητας και δύο (2) μέτριας ή χαμηλής επισκεψιμότητας: 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Π/Υ €1,3 εκατ. 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Π/Υ €6,4 εκατ. 

• Βυζαντινό - Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας – Π/Υ €1,8 εκατ. 

• Μουσείο Διδυμοτείχου – Π/Υ €1,4 εκατ. 

 

Δύο (2) έργα τα οποία αφορούν σε εκδηλώσεις σύγχρονου 

πολιτισμού  

• Art Athina – Π/Υ €0,5 εκατ. 

• Bienalle – Π/Υ €0,5 εκατ. 

Αναγνώριση 

€24,4 εκ. 

10 έργα 
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Διαδικασία Μέτρησης Επιπτώσεων  

Αναζήτηση Δεδομένων 

Αναγνώριση άμεσων δαπανών φορέα λόγω υλοποίησης του έργου 
Τεχνικά Δελτία για τη χρηματοδότηση των έργων: 

• Ανάλυση προϋπολογισμού έργου  

• Εκτίμηση άμεσων επιπτώσεων στην απασχόληση 

 

Ερωτηματολόγια στους 10 επιλεγμένους φορείς: 

• Προσωπικό / μισθοδοσία για την υλοποίηση του έργου 

• Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες τρίτων για την υλοποίηση του έργου 

• Λειτουργικά έξοδα του Φορέα (πριν και μετά την υλοποίηση του έργου) 

• Αριθμός και προέλευση επισκεπτών  

• Έσοδα του φορέα (πριν και μετά την υλοποίηση του έργου) 

• Λοιπές πληροφορίες (π.χ. αξίες γης, λοιπές εκδηλώσεις) 

 

 

Αναγνώριση οικονομικής δραστηριότητας ευρύτερης περιοχής 
Ερωτηματολόγια σε λοιπούς Φορείς (π.χ. επιμελητήρια, δήμοι) σχετικά με: 

• Επίδραση του Φορέα και των έργων στην τοπική οικονομία (π.χ. επισκέπτες, 

εκδηλώσεις, έσοδα ξενοδοχείων, τουριστικών επιχειρήσεων, εμπορικών 

καταστημάτων, εστιατορίων, κτλ) 

 

 

Εκτίμηση δαπανών από ημεδαπούς / αλλοδαπούς λόγω του έργου 
• Δημοσιευμένες ημερήσιες δαπάνες επισκεπτών / τουριστών στην Ελλάδα 

• Προσαρμογή μίγματος δαπανών σε επίπεδο Περιφέρειας και τοποθεσίας 

Φορέα 

Αναγνώριση 

Έρευνα μέσω 

ερωτηματολογίων 

Δευτερογενής 

έρευνα 
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Διαδικασία Μέτρησης Επιπτώσεων  

Επεξεργασία Δεδομένων 

Υπολογισμός Επιπτώσεων 
 

• Υπολογισμός συντελεστών έμμεσων και πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων1 ανά 

οικονομική δραστηριότητα 

• Ανάλυση δεδομένων από Τεχνικά Δελτία, ερωτηματολόγια και δευτερογενή έρευνα 

• Αναγνώριση συμμετοχής διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην υλοποίηση 

των έργων 

• Αναγνώριση συμμετοχής διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην λειτουργία 

• του έργου και στη λειτουργία των λοιπών επιχειρήσεων 

 

• Εφαρμογή πολλαπλασιαστών στα 10 επιλεγμένα έργα του αρχικού δείγματος και 

υπολογισμός παραγόμενου προϊόντος, εισοδήματος και απασχόλησης (ισοδύναμα έτη 

απασχόλησης).  

 

 

Δημιουργία Κατηγοριών Έργων 
 

• Κατηγοριοποίηση έργων ανάλογα με το είδος του φορέα (μουσεία, αρχαιολογικοί 

χώροι / μνημεία, εκδηλώσεις), την τοποθεσία του Φορέα (π.χ. αστική ή περιαστική) και 

τα χαρακτηριστικά του έργου (ένταση τύπου δαπανών) 

 

• Υπολογισμός πολλαπλασιαστών ανά κατηγορία έργου 

 

Αναγνώριση 

Διαστασιολόγηση 

επιπτώσεων στο 

αρχικό δείγμα 

1 Ανάλυση πίνακα εισροών – εκροών με βάση τη μεθοδολογία της αντίστροφης μήτρας του 

Leontief 
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Αποτελέσματα Μέτρησης Επιπτώσεων  

Αποτελέσματα Αρχικού Δείγματος  

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

€96,3 εκ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1.258 FTEs 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

€23,6 εκ 

€24,4 εκ 
€53,6 εκ 

€5,2 εκ 

Επιπτώσεις σε 
ορίζοντα 5ετίας 

Λειτουργία Φορέα (ανά έτος) 

Λειτουργία Επιχειρήσεων (ανά έτος) 

2,19 

Υλοποίηση Έργων 

€3,3 εκ €3,3 εκ 
… 

… 
€5,2 εκ 

1 

2 

3 
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Διαδικασία Μέτρησης Επιπτώσεων  

Διευρυμένο δείγμα – Περιφέρειες  

Διευρυμένο 

Δείγμα 

(Βαθμονόμηση) 

€67,8 εκ. 

1-3 έργα ανά 

Περιφέρεια 

Δεκαοχτώ (18) σε 

αρχαιολογικούς χώρους 

ή επισκέψιμα μνημεία 

Εννέα (9) έργα σε 

μουσεία 

Αναγνώριση άμεσων δαπανών φορέα λόγω υλοποίησης του έργου 
 

Τεχνικά Δελτία για τη χρηματοδότηση των έργων: 

• Ανάλυση προϋπολογισμού έργου  

• Εκτίμηση άμεσων επιπτώσεων στην απασχόληση 

 

 

Κατηγοριοποίηση και υπολογισμός οικονομικών επιπτώσεων 

• Κατηγοριοποίηση έργων ανά περιφέρεια  

• Κατηγοριοποίηση έργων με βάση το είδος του φορέα (μουσεία, αρχαιολογικοί 

χώροι / μνημεία), την τοποθεσία του Φορέα (π.χ. αστική ή περιαστική) και τα 

χαρακτηριστικά του έργου (ένταση τύπου δαπανών) 

• Εφαρμογή πολλαπλασιαστών από το αρχικό δείγμα έργων 

• Εξαγωγή οικονομικών επιπτώσεων ανά περιφέρεια 

• Υπολογισμός συνολικών πολλαπλασιαστών ανά περιφέρεια  
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Αποτελέσματα Μέτρησης Επιπτώσεων  

Αποτελέσματα Διευρυμένου Δείγματος 

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

€67,8 εκ 
€232,9 εκ 

Επιπτώσεις σε 
ορίζοντα 5ετίας 

3,44 

€68,3 εκ 

3.647 
FTEs 

Συνολικές Επιπτώσεις 

Υλοποίηση Έργων 
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Διαδικασία Μέτρησης Επιπτώσεων  

Προβολή σε Εθνικό επίπεδο 

Αναγνώριση άμεσων δαπανών φορέων λόγω υλοποίησης των έργων 
 

Με βάση τους συντελεστές ανά Περιφέρεια από την ανάλυση του διευρυμένου δείγματος, 

υπολογίστηκαν οι συνολικές επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία από την υλοποίηση έργων 

προϋπολογισμού €515,5 εκ. 

ΕΣΠΑ 

(Προβολή) 

€515,5 εκ. 

13 Περιφέρειες 

Περιφέρεια 

Συντελεστής 

παραγόμενου 

προϊόντος   

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 3,64 

Αττική 2,69 

Βόρειο Αιγαίο 3,07 

Δυτική Ελλάδα 3,11 

Δυτική Μακεδονία 3,59 

Ήπειρος 3,27 

Θεσσαλία 3,43 

Ιόνιοι Νήσοι 3,77 

Κεντρική Μακεδονία 3,27 

Κρήτη 3,67 

Νότιο Αιγαίο 2,97 

Πελοπόννησος 3,53 

Στερεά Ελλάδα 3,92 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FtIuMV2RhvviiM&tbnid=jgKfHSpKzIH21M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lib.ntua.gr/gr/espa/espa.html&ei=WGraU5X9JuSt0QWM2YCIAQ&bvm=bv.72185853,d.d2k&psig=AFQjCNH3s4I2LzgnV0czpbX04KWWygTvdA&ust=1406909347734484
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Αποτελέσματα Μέτρησης Επιπτώσεων  

Αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΣΠΑ 

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

€1,63 δις 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

22.385 FTEs 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

€419,1 εκ 

€515,5 εκ 
€937,2 εκ 

Επιπτώσεις σε 
ορίζοντα 5ετίας 

€252,6 εκ 

13.490 
FTEs 

€329,2 εκ €361,8 εκ 

4.246 
FTEs 

4.649 
FTEs 

€79,5 εκ €87,0 εκ 

Υλοποίηση Έργων 
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Αποτελέσματα Μέτρησης Επιπτώσεων  

Επίπτωση στον Τουρισμό 

€515,5 εκ 

Επιπτώσεις σε 
ορίζοντα 5ετίας 

€292,4 εκ 

Σύνδεση με 

Τουρισμό 

2.641 
FTEs 

€49,5 εκ 

18% 

12% 

Αφορούν επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, café), 

τοπικές μεταφορές (π.χ. ταξί, λεωφορεία), φιλοξενία (π.χ. δωμάτια, 

ξενοδοχεία) και εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής 

Υλοποίηση Έργων 
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Επίλογος – Συμπεράσματα 

Οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις από την υλοποίηση έργων ύψους €512,5 εκ για τον 

πολιτισμό, ανέρχονται σε €1,63 δις, δημιουργώντας ένα πολλαπλασιαστή x3,44 για την ελληνική 

οικονομία 

 

Η υλοποίηση των έργων πολιτισμού επιφέρει επιπτώσεις στην επισκεψιμότητα της ευρύτερης 

περιοχής και κατ’ επέκταση στα έσοδα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του 

τουρισμού. Με βάση την ανάλυση, το 18% του παραγόμενου προϊόντος από τα έργα πολιτισμού 

αναφέρεται σε οικονομικές δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες με τον τουρισμό 

 

Οι επιπτώσεις που υπολογίστηκαν αποτελούν μέρος των συνολικών επιπτώσεων που παράγονται 

στην οικονομία από τη λειτουργία των έργων πολιτισμού, καθώς αφορούν μόνο την επίδραση 

συγκεκριμένων έργων και όχι τη συνολική λειτουργία των Φορέων 

 

Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στις αξίες γης, καθώς πέρα του 

γενικότερου αρνητικού κλίματος στην κτηματαγορά, η αγορά στην πλειονότητα τω ν περιπτώσεων 

έχει ήδη προεξοφλήσει τη λειτουργία των φορέων. 

 

Επιπλέον επιπτώσεις περιλαμβάνουν την προβολή και διαφήμιση που πραγματοποιείται μέσω των 

έργων πολιτισμού για το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό τουριστικό προϊόν 

 

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, ο βαθμός ενεργοποίησης που μπορούν να παρουσιάσουν δημιουργεί 

σημαντικό πλεονέκτημα για την αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού. Ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, 

όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν σημαντικό βαθμό επισκεπτών, μπορούν να συνδεθούν με 

πρωτοβουλίες city break, διαφοροποιώντας το τουριστικό προϊόν και μειώνοντας την εποχικότητα 



Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης 

(«DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte 

Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή 

περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.   

\ 

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και 

περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που 

χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte 
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