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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα µελέτη περιγράφει τη διαχρονική εξέλιξη του τοµέα του τουρισµού στην 

Κύπρο και αναλύει εµπειρικά τη ζήτηση και προσφορά του Κυπριακού τουριστικού 

προϊόντος µε σκοπό να εξαγάγει συµπεράσµατα για την ανταγωνιστικότητα του. 

Ο τουρισµός στη µαζική µορφή που έχει σήµερα είναι ένα σχετικά νέο φαινόµενο για 

την Κύπρο. Πριν το 1974 ο τοµέας του τουρισµού (Ξενοδοχεία-Εστιατόρια) 

αντιπροσώπευε µόλις το 2,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και 

µειώθηκε ακόµη περισσότερο κατά την περίοδο 1974-75, ένεκα της Τουρκικής 

εισβολής. Στα 15 χρόνια που ακολούθησαν την εισβολή, η προστιθέµενη αξία του 

τοµέα σε σταθερές τιµές  δεκαπλασιάστηκε και έκτοτε η συνεισφορά του στην 

Κυπριακή οικονοµία (περιλαµβανοµένων των δευτερογενών επιδράσεων) παρέµεινε 

σε επίπεδα πάνω από το 20% του ΑΕΠ. 

Ο τουρισµός σήµερα είναι η σηµαντικότερη πηγή πλούτου της Κυπριακής οικονοµίας. 

Ο τοµέας Ξενοδοχεία-Εστιατόρια προσφέρει απασχόληση στο 11% του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο αν ληφθούν υπόψη και 

οι θέσεις εργασίας που δηµιουργεί ο τουρισµός σε άλλους κλάδους όπως τη 

µεταποίηση, τις συγκοινωνίες και επικοινωνίες, το λιανικό εµπόριο κλπ. Η σηµασία 

του τουρισµού είναι επίσης ζωτική για τη διατήρηση ισορροπίας στο εξωτερικό 

εµπόριο αφού το συνάλλαγµα από τον τουρισµό  καλύπτει τα µεγάλα ελλείµµατα που 

έχει η Κύπρος ένεκα του ότι οι εισάγει πολύ µεγαλύτερης αξίας αγαθά από ότι εξάγει.  

Η µεγάλη σηµασία του τοµέα του τουρισµού για την Κυπριακή οικονοµία σε 

συνδυασµό µε το ότι η ανοδική πορεία του έχει επιβραδυνθεί και παρουσιάζει 

διακυµάνσεις από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, είναι φυσικό να προκαλεί ανησυχία 

και προβληµατισµό. Χωρίς να παραβλέπεται ότι µερικά προβλήµατα στον τουρισµό 

συνδέονται µε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. τον πόλεµο στον Περσικό Κόλπο) είναι 

γεγονός ότι ο τοµέας του τουρισµού στην Κύπρο αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια 
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προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγµα, ενώ κατά την περίοδο 1986-90 η 

Κύπρος είχε κατά µέσο όρο 3,2% υψηλότερο ρυθµό αύξησης στις αφίξεις από ότι 

άλλοι τουριστικοί προορισµοί στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά την περίοδο 1991-96 η 

εικόνα ανατρέπεται σε κατά µέσο όρο 7,7% υψηλότερο ρυθµό αύξησης στις αφίξεις 

τουριστών στην Ανατολική Μεσόγειο από ότι στην Κύπρο. 

Η πιο πάνω ανατροπή της ευνοϊκής σύγκρισης της Κύπρου µε άλλες χώρες τα 

τελευταία χρόνια είναι κατά ένα µέρος φυσιολογική διότι η Κύπρος είναι σήµερα µια 

αναπτυγµένη τουριστικά χώρα ενώ χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν 

ακόµη µεγάλα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης. Όµως ο έντονος ανταγωνισµός που 

δέχεται ο τοµέας του τουρισµού στην Κύπρο δεν αποκλείεται να έχει ως συνέπεια η 

ανάπτυξη τουρισµού σε άλλες χώρες να γίνει σε βάρος της Κύπρου. Χρειάζεται 

εποµένως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου 

για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τον ξένο ανταγωνισµό και να διαφυλάξει τη 

θέση του στη διεθνή τουριστική αγορά. 

Το βασικό, και µακροχρόνια το µοναδικό, στοιχείο που προσδιορίζει τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος είναι η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα 

περιλαµβάνει δύο βασικά στοιχεία: το κόστος παραγωγής και την αξία του προϊόντος 

σε πραγµατικά µεγέθη. Σε µια ανταγωνιστική αγορά, όπως είναι ο διεθνής τουρισµός, 

η τιµή προσδιορίζεται κυρίως από διεθνείς παράγοντες, εποµένως το κόστος 

παραγωγής παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι αυτό προσδιορίζεται από το 

κόστος των εισροών (της εργασίας και του κεφαλαίου) στην τοπική αγορά και από την 

αποτελεσµατικότητα στη χρήση των δύο αυτών εισροών.  

Η παραγωγικότητα εξετάζεται µε λεπτοµέρεια στα κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας 

µελέτης. Στο σηµείο αυτό εισάγεται η έννοια της ‘ολικής παραγωγικότητας’ που 

λαµβάνει υπόψη όχι µόνο το κόστος της εργασίας (όπως συµβαίνει συνήθως) αλλά και 

το κόστος του κεφαλαίου. Αυτό είναι σηµαντικό διότι µόνο συγκρίσεις µε το δείκτη 

ολικής παραγωγικότητας είναι δυνατό να δώσουν την πραγµατική εικόνα της 

ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Επίσης, στην ανάλυση 

της παραγωγικότητας γίνεται προσπάθεια να διαχωριστούν οι διάφοροι παράγοντες 
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που την προσδιορίζουν. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην εκτίµηση του βαθµού στον 

οποίο η αύξηση της παραγωγικότητας συνδέεται µε τεχνολογική πρόοδο παρά µε 

άλλους παράγοντες που δεν συµβάλλουν ουσιαστικά και µακροχρόνια σε βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας.  

Η παραγωγικότητα του τουριστικού προϊόντος αντανακλά στην τιµή την οποία 

προσφέρεται. Αύξηση της παραγωγικότητας επιτρέπει είτε µείωση της τιµής είτε 

βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Στο Κεφάλαιο 6 της µελέτης η 

τιµή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου συγκρίνεται µε την τιµή τουριστικών 

πακέτων άλλων Μεσογειακών χωρών και εκτιµάται ο βαθµός στον οποίο διαφορές 

στις τιµές αντανακλούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του πακέτου. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά αποµονώνονται ώστε η σύγκριση των τιµών να γίνεται στη βάση τουριστικών 

πακέτων που είναι οµοιότυπα. Γίνεται επίσης σύγκριση του κόστους ζωής των 

τουριστών στην Κύπρο µε άλλους Μεσογειακούς προορισµούς.  

Ένα εύλογο ερώτηµα είναι αν µείωση της τιµής του τουριστικού πακέτου της Κύπρου 

θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης σε βαθµό που να αυξηθούν τα έσοδα από τον 

τουρισµό. Αυτό θα συµβεί αν η ζήτηση ως προς την τιµή του τουριστικού πακέτου της 

Κύπρου είναι ‘ελαστική’. Στο Κεφάλαιο 7 εκτιµούνται οι ελαστικότητες ζήτησης (ως 

προς την τιµή και το εισόδηµα) του τουριστικού προϊόντος τόσο της Κύπρου όσο και 

άλλων Μεσογειακών προορισµών. Οι ελαστικότητες εκτιµούνται ξεχωριστά για τους 

τουρίστες  από τη Βρετανία, Σκανδιναβικές χώρες, άλλες χώρες της ∆υτικής και 

Κεντρικής Ευρώπης και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η ανάλυση ζήτησης 

τουρισµού ξεχωριστά για τις διάφορες Ευρωπαϊκές περιοχές είναι σκόπιµη διότι η 

κάθε µια από τις περιοχές αυτές έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Για παράδειγµα, η 

Βρετανία είναι µια παραδοσιακή και αναπτυγµένη αγορά τουρισµού για την Κύπρο σε 

αντίθεση µε την Ανατολική Ευρώπη που είναι µια νέα και αναπτυσσόµενη αγορά. 

Στο Κεφάλαιο 8 εκτιµούνται και συγκρίνονται οι αξιολογήσεις των τουριστών για το 

τουριστικό πακέτο ως σύνολο και ξεχωριστά για τη διαµονή και διατροφή. Αυτή η 

ανάλυση σκοπό έχει να ενισχύσει και να συµπληρώσει τα συµπεράσµατα των δύο 

προηγουµένων κεφαλαίων. Για παράδειγµα, στη σύγκριση των τιµών των τουριστικών 
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πακέτων στο Κεφάλαιο 6 λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

είναι µετρήσιµα. ∆ιαφορές στην τιµή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου και άλλων 

χωρών όµως πιθανό να δικαιολογούνται από ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν είναι 

µετρήσιµα (π.χ. φιλοξενία, ασφάλεια, περιβαλλοντική και οικονοµική υποδοµή κλπ).Η 

ανάλυση των αξιολογήσεων των τουριστών δείχνει πόσο ρεαλιστική είναι µια τέτοια 

υπόθεση. Στην περίπτωση της Κύπρου αναλύονται επίσης οι προτιµήσεις και 

αξιολογήσεις των τουριστών για τους διάφορους τύπους καταλύµατος και τις 

τουριστικές περιοχές χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που συλλέγονται από τον ΚΟΤ. 

Η παρούσα µελέτη επιχειρεί µια σφαιρική αλλά και σε βάθος ανάλυση της 

κατάστασης του τοµέα του τουρισµού στην Κύπρο και των προβληµάτων 

ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζει. Τα συµπεράσµατα της συνοψίζονται στο 

Κεφάλαιο 9 και προσφέρουν βάση για διαµόρφωση κατάλληλης τουριστικής 

πολιτικής. Είναι όµως σηµαντικό να τονιστεί ότι η µελέτη αυτή αναλύει κυρίως την 

‘ιδιωτική’ προσφορά και ζήτηση του τουριστικού προϊόντος. Οι ‘εξωτερικότητες’ 

(externalities) που προκαλεί ο τουρισµός, (επιδράσεις στο φυσικό και κοινωνικό-

οικονοµικό περιβάλλον) απλά επισηµαίνονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Το κεφάλαιο αυτό της µελέτης περιγράφει τη διαχρονική πορεία του τουρισµού στην 

Κύπρο από το 1960 και εξετάζει τη βραχυχρόνια και µακροχρόνια επίδραση της 

Τουρκικής εισβολής το 1974. Ακολούθως περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη στο 

διεθνή τουρισµό την τελευταία δεκαετία και γίνονται συγκρίσεις χωρών της 

Μεσογείου µε την Κύπρο, όσον αφορά τον αριθµό των αφίξεων και το ύψος της κατά 

κεφαλή δαπάνης των τουριστών. Σε όλες τις περιπτώσεις ως ‘τοµέας του τουρισµού’ 

θεωρείται ο τοµέας Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (ΞΕ). 

2.1 Η πορεία του τοµέα του τουρισµού στην Κύπρο 

Το ∆ιάγραµµα ∆2.1 παρουσιάζει τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο την περίοδο 1960-

96. Ξεκινώντας από το 1960, η ελαφρά ανοδική πορεία των αφίξεων τουριστών 

ανακόπτεται το 1964, λόγω των κοινοτικών ταραχών. Στη συνέχεια όµως ανακάµπτει 

και το 1967 φτάνει στο προ του 1964 επίπεδο. Το 1973 οι αφίξεις τουριστών φτάνουν 

τις 264 χιλιάδες. Η ραγδαία αύξηση του τουρισµού όµως και πάλι ανακόπτεται λόγω 

της Τουρκικής εισβολής: οι αφίξεις τουριστών µειώνονται κατά 43,2% (στις 150 

χιλιάδες) το 1974 και κατά 68,7% (στις 47 χιλιάδες) το 1975.  

Αµέσως πριν την εισβολή, ο τοµέας ΞΕ αντιπροσώπευε µόλις το 2,2% του 

Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ). Τα έσοδα του τοµέα παρουσίασαν µεγάλη 

πτώση κατά την περίοδο 1974-75, από ΛΚ23 εκατοµµύρια το 1973 σε ΛΚ11 

εκατοµµύρια το 1975 (σε τιµές 1980). Αυτή η πτώση, βέβαια, δεν αντιπροσωπεύει την 

πραγµατική επίδραση της εισβολής διότι δεν περιλαµβάνει την αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας του τοµέα που µαταιώθηκε. Χρησιµοποιώντας οικονοµετρικές 

µεθόδους (όπως περιγράφεται στην υποσηµείωση 1) έχουµε εκτιµήσει πως όταν η 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας που µαταιώθηκε αυτή συµπεριληφθεί στη συνολική 

απώλεια τότε προκύπτει πως το 1974-75 ο τοµέας ΞΕ µειώθηκε στα 2/5 του µεγέθους 

που θα είχε χωρίς την εισβολή.  



8 

∆ιάγραµµα ∆2.1: Aφίξεις τουριστών στην Κύπρο την περίοδο 1960-1996 (χιλιάδες) 
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 Πηγή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού. 

Στα 15 χρόνια µετά το 1975, η προστιθέµενη αξία του τοµέα σε σταθερές τιµές 

δεκαπλασιάστηκε και η συνεισφορά του στο ΑΕΠ (περιλαµβανοµένων των δευτερο-

γενών επιδράσεων) ξεπέρασε το 20%. Στο ∆ιάγραµµα ∆2.2 φαίνεται ότι ο τοµέας ΞΕ 

έχει αυξηθεί τη µεταπολεµική περίοδο (τουλάχιστον την πρώτη δεκαετία µετά την 

εισβολή) µε ρυθµούς υψηλότερους από αυτούς που θα ίσχυαν αν δεν συνέβαινε η 

εισβολή. Ήδη από το 1979 η προστιθέµενη αξία του τοµέα ξεπέρασε τα προ της 

εισβολής επίπεδα και η ανοδική της πορεία εντάθηκε µετά το 1980.  

Η συνεχής ανοδική πορεία του τουριστικού τοµέα ουσιαστικά εξαντλείται µε το τέλος 

της δεκαετίας του ‘80. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όπως φαίνεται καθαρά 

στο ∆ιάγραµµα ∆2.1, ο τοµέας αρχίζει να παρουσιάζει διακυµάνσεις. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις οι λόγοι της αρνητικής αυτής εξέλιξης είναι εξωγενείς, π.χ. η µείωση στις 

αφίξεις τουριστών κατά 11,3% (και των συνολικών εσόδων κατά 16,9%) το 1991 

οφείλεται κυρίως στον πόλεµο στον Περσικό Κόλπο. Είναι όµως ταυτόχρονα γεγονός 

ότι ο τοµέας του τουρισµού στην Κύπρο αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια 

προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Τα προβλήµατα αυτά εξετάζονται µε λεπτοµέρεια 

στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας µελέτης.  
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∆ιάγραµµα ∆2.2: Πραγµατοποιηθείσα και προβλεπόµενη προστιθέµενη αξία  
του τοµέα του τουρισµού (ΛΚ εκατοµµύρια σε τιµές 1980) 2  
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

 

2.2  Ανασκόπηση του διεθνούς τουρισµού την τελευταία δεκαετία 

Η µεγάλη ανάπτυξη του τουρισµού τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι ένα παγκόσµιο 

φαινόµενο. Μια συνοπτική εικόνα της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης παγκόσµια, 

συνοψίζεται στα εξής: 

• Το 1950 η παγκόσµια τουριστική κίνηση ήταν µόλις περίπου 20 εκατοµµύρια, το 

1985 έφτασε τα 326 εκατοµµύρια και το 1996 σχεδόν τα 595 εκατοµµύρια. 

• Η παγκόσµια τουριστική δαπάνη ήταν περίπου 117 δισεκατοµµύρια δολάρια το 

1985, ανήλθε σε 425 δισεκατοµµύρια δολάρια το 1996.  

• Σήµερα ο τουρισµός να είναι το τρίτο κατά σειρά µεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν σε 

παγκόσµια κλίµακα, µετά τα πετρελαιοειδή και τα µηχανοκίνητα οχήµατα. 3 

                                                 
2 Για τον υπολογισµό της επίδρασης της Τουρκικής εισβολής χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση 
 11

2
−+++= tt ytty βγβα + 752741 DD δδ + + tDTtDT 8090175791 ζζ +  

όπου:  yt  = προστιθέµενη αξία του προϊόντος του τοµέα την περίοδο t,   
 D74 = 1 όταν  t=1974  και D74 = 0  διαφορετικά. 
 D75 = 1 όταν  t=1975  και D75 = 0  διαφορετικά. 

DΤ7579 = 1 όταν  t=1975-79  και DΤ7579 = 0  διαφορετικά 
DΤ8096 = 1 όταν  t=1980-96  και DΤ8096 = 0  διαφορετικά 

3 Στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τουρισµού. 
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Τα ∆ιαγράµµατα ∆2.3 και ∆2.4 παρουσιάζουν την εξέλιξη της παγκόσµιας 

τουριστικής κίνησης και δαπάνης κατά τα τελευταία χρόνια. Η σταθερή ανοδική 

πορεία και των δύο µεγεθών είναι φανερή. Φανερή είναι επίσης και η επιβράδυνση 

των δύο µεγεθών το 1991, που αντικατοπτρίζει τα προβλήµατα της διεθνούς 

οικονοµίας την περίοδο αυτή και τις συνέπειες του πολέµου στον Περσικό Κόλπο 

αλλά και την ευαισθησία του τουρισµού σε διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές κρίσεις. 

∆ιάγραµµα ∆2.3: Συνολικός αριθµός τουριστών σε παγκόσµια κλίµακα (εκατοµµύρια) 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού (∆ΟΤ). 

Στους Πίνακες Π2.1 και Π2.2 παρουσιάζονται οι ρυθµοί µεταβολής της παγκόσµιας 

τουριστικής κίνησης και δαπάνης, µαζί µε τα αντίστοιχα µεγέθη για τη Μεσόγειο4 και 

την Κύπρο για σκοπούς σύγκρισης. Κατά την περίοδο αυτή, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

µεταβολής ήταν 5,7% για την παγκόσµια τουριστική κίνηση και 12,6% για την 

παγκόσµια τουριστική δαπάνη. Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της παγκόσµιας 

τουριστικής κίνησης φτάνει µέχρι και το 8,6% το 1988, ενώ το ίδιο µέγεθος, στην 

περίπτωση της συνολικής τουριστικής δαπάνης, ανέρχεται στο 22,8% το 1987.  

 

                                                 
4 Στην παρούσα µελέτη, ο όρος ‘Παγκόσµια’ περιλαµβάνει και την Κύπρο. Ο όρος ‘Μεσόγειος’ 
αναφέρεται σε τουριστικούς προορισµούς που η ανάλυση τους παρουσιάζει άµεσο ενδιαφέρον διότι 
θεωρούνται ανταγωνιστικοί για την Κύπρο. Οι προορισµοί αυτοί, που επιλέχθηκαν λόγω και της 
διαθεσιµότητας συγκρίσιµων στοιχείων, είναι οι εξής: Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία.   
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∆ιάγραµµα ∆2.4: Συνολική τουριστική δαπάνη σε παγκόσµια κλίµακα  
(δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ) 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού (∆ΟΤ). 

Στην περίπτωση της Μεσογείου, οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής των δύο µεγεθών 

ήταν 4,7% και 12,2% αντίστοιχα. Για την Κύπρο οι ρυθµοί µεταβολής ήταν 10,1% και 

17,2%, αντίστοιχα, δηλαδή ο µέση ετήσια αύξηση τόσο των αφίξεων τουριστών όσο 

και των εσόδων από τον τουρισµό είναι υψηλότερος στην Κύπρο από ότι στον 

υπόλοιπο κόσµο. Αυτό είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική επιτυχία αν ληφθεί υπόψη ότι η 

επίδοση της Κύπρου σηµειώνεται σε µια περίοδο που η ανάπτυξη του τουρισµού στη 

Μεσόγειο είναι χαµηλότερη από ότι στον υπόλοιπο κόσµο.  

Πίνακας Π2.1: Ετήσιος ρυθµός µεταβολής της τουριστικής κίνησης (%) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1986-96

Παγκόσµια  3,4 7,4 8,6 8,0 7,5 1,3 8,7 3,4 5,2 3,4 5,5 5,7 

Μεσόγειος -0,5 6,3 10,7 8,6 5,9 1.0 8,7 0,2 4,3 2,7 3,2 4,6 

Κύπρος 7,5 14,6 17,2 23,9 13,3 -11,3 43,8 -7,5 12,4 1,5 -4,5 10,1 

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Κατά τον πόλεµο στον Περσικό Κόλπο το 1991, η ανάπτυξη του τουρισµού 

παρουσιάζει επιβράδυνση σε παγκόσµια κλίµακα, µε ρυθµούς µεταβολής 1,3% για τις 

αφίξεις τουριστών και 2,5% για τα έσοδα από τον τουρισµό. Η επίδραση του πολέµου 

στην Κύπρο ήταν πολύ πιο σηµαντική αφού το 1991 η Κύπρος είχε µείωση 11,3% στις 

αφίξεις τουριστών και 18,4% στα έσοδα από τον τουρισµό. Στη συνέχεια παρατηρείται 
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σηµαντική ανάκαµψη, η ανάπτυξη του τουρισµού όµως ακολουθεί πιο αργούς 

ρυθµούς σε σύγκριση µε την προ του 1991 περίοδο.  

Πίνακας Π2.2: Ετήσιος ρυθµός µεταβολής στα έσοδα από τον τουρισµό (%) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1986-96 

Παγκόσµια 21,1 22,8 16,0 8,4 21,2 2,5 15,3 2,2 9,5 13,6 6,5 12,6 

Μεσόγειος 22,5 26,5 12,0 3,6 29,3 -1,1 18,6 -4,3 7,2 15,8 4,3 12,2 

Κύπρος 30,8 34,0 17,4 26,6 27,1 -18,4 50.0 -9,3 21,8 4,9 4,3 10,3 

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Αξιοσηµείωτη είναι επίσης και η κάµψη το 1993, που ίσως οφείλεται στην ύφεση που 

αντιµετώπισαν την περίοδο αυτή οι οικονοµίες των ανεπτυγµένων χωρών (γεγονός που 

καταδεικνύει την ευαισθησία του τουριστικού τοµέα σε εξωγενείς παράγοντες) και 

στην ανατίµηση της Κυπριακής λίρας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη στερλίνα.   

2.3  Σύγκριση της Κύπρου µε ανταγωνιστικές χώρες. 

Στο τµήµα αυτό γίνεται ανάλυση και σύγκριση του τουριστικού τοµέα της Κύπρου µε 

τον τουριστικό τοµέα Μεσογειακών χωρών, χρησιµοποιώντας στοιχεία για τις αφίξεις 

και την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών που περιέχονται στη βάση δεδοµένων του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Τουρισµού (∆ΟΤ).5   

2.3.1   Αριθµός αφίξεων 

Για να δοθεί µια πρώτη εικόνα του συνολικού όγκου του τουρισµού στη Μεσόγειο, το 

∆ιάγραµµα ∆2.5 δείχνει τις συνολικές αφίξεις τουριστών την περίοδο 1985-96. 

Φαίνεται από το διάγραµµα αυτό ότι οι αφίξεις παρουσιάζουν ανοδική τάση, από 107 

εκ. το 1985 σε 175 εκ. το 1996. Οι συνολικές αφίξεις παρουσιάζουν επιβράδυνση κατά 

τα έτη 1991 και 1993 για λόγους που έχουµε αναφέρει προηγουµένως.  

                                                 
5 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η χρήση του όρου “Μεσόγειος”, εκτός της Κύπρου, αναφέρεται 
στους προορισµούς Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Τυνησία 
και Τουρκία.  Τα στοιχεία για τις πιο πάνω χώρες υπάρχουν στη βάση δεδοµένων. 
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∆ιάγραµµα ∆2.5: Συνολικές αφίξεις τουριστών στη Μεσόγειο για την περίοδο 1985-96 
(εκατοµµύρια) 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού. 

Στο ∆ιάγραµµα ∆2.6, παρουσιάζονται οι διαφορές (α) στους ρυθµούς µεταβολής στις 

αφίξεις τουριστών από την Ευρώπη στην Κύπρο και στη Μεσόγειο (µικροί µαύροι 

ρόµβοι) και (β) ο µέσος όρος των διαφορών αυτών (ευθεία διακεκοµµένη γραµµή), για 

την περίοδο 1986-96.6 

∆ιάγραµµα ∆2.6: ∆ιαφορές ρυθµών µεταβολής αφίξεων τουριστών από την Ευρώπη στην 
Κύπρο και στη Μεσόγειο 
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  Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

                                                 
6 Όταν ο µέσος όρος των διαφορών είναι θετικός (π.χ. στο ∆ιάγραµµα ∆2.6) τότε ο ρυθµός µεταβολής 
στις αφίξεις τουριστών είναι κατά µέσο όρο υψηλότερος στην Κύπρο από ότι στην υπόλοιπη Μεσόγειο. 
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Αν και κατά µέσο όρο η Κύπρος υπερτερεί στις αφίξεις σε σύγκριση µε άλλες  

Μεσογειακές χώρες την περίοδο 1986-1996, προσεκτική εξέταση της εικόνας 

φανερώνει ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην περίοδο πριν από το 1990. Μετά το 1990 

παρουσιάζεται άλλοτε καλύτερη άλλοτε χειρότερη του µέσου όρου στη Μεσόγειο, 

ειδικά το 1996 όπου οι αφίξεις στη Μεσόγειο αυξάνονται κατά 10,3% περισσότερο 

από ότι στην Κύπρο.  

Για περαιτέρω ανάλυση και σύγκριση της Κύπρου µε τους άλλους τουριστικούς 

προορισµούς στη Μεσόγειο, χρησιµοποιήθηκε η εξής οµαδοποίηση: 

• Ανατολική Μεσόγειος (Αίγυπτος, Ισραήλ και Τουρκία) 

• Κεντρική Μεσόγειος (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Τυνησία) και 

• ∆υτική Μεσόγειος (Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία.). 

Οι αφίξεις τουριστών αυξάνονται κατά µέσο όρο 2,7% περισσότερο στην Ανατολική 

Μεσόγειο από ότι στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Μετά το 

1991, η Κύπρος υστερεί σηµαντικά έναντι άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, 

µε τη διαφορά στο ρυθµό µεταβολής στις αφίξεις τουριστών να φτάνει το -41,5% το 

1996. 

Στη σύγκριση της µε την Κεντρική Μεσόγειο η Κύπρος εµφανίζεται να πλεονεκτεί στο 

ρυθµό αύξησης των αφίξεων, κατά µέσο όρο 7,1%. Όµως, και εδώ µετά το 1990, και 

µε εξαίρεση τα έτη 1992 και 1995, ο ρυθµός µεταβολής στις αφίξεις τουριστών από 

την Ευρώπη είναι ψηλότερος στην Κεντρική Μεσόγειο από ότι στην Κύπρο. 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στην περίπτωση σύγκρισης της Κύπρου µε τη 

∆υτική Μεσόγειο.  

Στο ∆ιάγραµµα ∆2.7 παρουσιάζονται οι διαφορές στους ρυθµούς µεταβολής των 

αφίξεων Ευρωπαίων τουριστών στη Μεσόγειο συνολικά και ξεχωριστά (α) για την 

Ανατολική, Κεντρική και ∆υτική Μεσόγειο και (β) για τις περιόδους 1986-1990 και 

1991-1996. Είναι εµφανές ότι: 

• κατά την περίοδο 1986-90 η Κύπρος είχε κατά µέσο όρο υψηλότερο ρυθµό 

αύξησης στις αφίξεις από ότι οι άλλοι Μεσογειακοί τουριστικοί προορισµοί ενώ   
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• κατά την περίοδο 1991-96 η Ανατολική Μεσόγειος έχει κατά µέσο όρο 7,7% 

υψηλότερο ρυθµό αύξησης στις αφίξεις από ότι η Κύπρος.  

∆ιάγραµµα ∆2.7: Μέσοι όροι των διαφορών στους ρυθµούς µεταβολής στις αφίξεις 
τουριστών από την Ευρώπη 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων 

Στο ∆ιάγραµµα ∆2.8 ο ρυθµός µεταβολής των αφίξεων τουριστών από την Ευρώπη 

στην Κύπρο συγκρίνεται ξεχωριστά µε την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ισραήλ, την 

Ισπανία και τη Μάλτα. Οι χώρες αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι προσφέρουν 

τουριστικό προϊόν παρόµοιο µε αυτό της Κύπρου.  

Στη σύγκριση της Κύπρου µε την Ελλάδα και Ισπανία, η εικόνα είναι παρόµοια, 

δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην Κύπρο παρουσιάζεται κατά µέσο όρο 

8,0% περίπου υψηλότερος από ότι στις δύο αυτές χώρες την περίοδο 1986-1996, όµως 

µετά το 1990 αυτή η διαφορά εξαφανίζεται. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση 

σύγκρισης της Κύπρου µε τη Μάλτα (όπου όµως ο µέσος όρος διαφοράς ήταν +4,7%). 

Στην περίπτωση σύγκρισης της Κύπρου µε την Τουρκία, οι διαπιστώσεις είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικές. Για όλη την περίοδο 1986-1996, οι αφίξεις τουριστών από την 

Ευρώπη στην Τουρκία αυξάνονται κατά µέσο όρο 4,2% περισσότερο από ότι στην 

Κύπρο, µε αποκορύφωµα το 1996 όταν οι αφίξεις στην Τουρκία αυξάνονται κατά 

55,8% περισσότερο από ότι στην Κύπρο.  
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∆ιάγραµµα ∆2.8: ∆ιαφορές ρυθµών µεταβολής αφίξεων τουριστών από την Ευρώπη 
στην Κύπρο και ανταγωνιστικούς προορισµούς 

 ∆ιαφορά Κύπρου µε Ελλάδα    ∆ιαφορά Κύπρου µε Τουρκία 
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∆ιαφορά Κύπρου µε Ισπανία 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων 

Το ίδιο ανησυχητικές ενδείξεις διαφαίνονται και στη σύγκριση µε το Ισραήλ. Παρά το 

ότι οι αφίξεις τουριστών από την Ευρώπη στην Κύπρο αυξάνονται κατά µέσο όρο 

4,6% περισσότερο από ότι στο Ισραήλ για όλη την περίοδο 1986-1996, µετά το 1991 η 
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διαφορά αυτή αντιστρέφεται, µε τις αφίξεις στην Κύπρο να αυξάνονται λιγότερο από 

ότι στο Ισραήλ.  

Το ∆ιάγραµµα ∆2.9 δείχνει συνοπτικά τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της 

Κύπρου την περίοδο 1990-96, όπου σε όλες τις περιπτώσεις οι αφίξεις τουριστών από 

την Ευρώπη στην Κύπρο αυξάνονται λιγότερο από ότι την πρώτη περίοδο. Η εικόνα 

είναι ιδιαίτερα αρνητική σε σύγκριση µε το Ισραήλ όπου η διαφορά στις αφίξεις από 

+18,9% την περίοδο 1986-90 γίνεται –7,3% την περίοδο 1991-96 και την Τουρκία 

όπου η διαφορά στις αφίξεις από –2,2 % την περίοδο 1986-90 γίνεται 5,9% την 

περίοδο 1991-96.  

∆ιάγραµµα ∆2.9: Μέσοι όροι διαφορών στις αφίξεις τουριστών από την Ευρώπη 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Πρέπει εδώ να τονιστεί βέβαια ότι στη σύγκριση της Κύπρου µε την Τουρκία και το 

Ισραήλ πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου άρχισε 

ενωρίτερα από την ανάπτυξη του τουρισµού στις δύο αυτές χώρες. Η Κύπρος σήµερα 

είναι τουριστικά µια πλήρως αναπτυγµένη χώρα και είναι φυσικό να έχουν εξαντληθεί 

τα περιθώρια µεγάλων ετήσιων αυξήσεων. Το Ισραήλ και σε µεγαλύτερο βαθµό η 

Τουρκία εξακολουθούν να είναι τουριστικά αναπτυσσόµενες χώρες µε περισσότερες 

δυνατότητες αύξησης τουρισµού από ότι η Κύπρος.  
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2.3.2  Κατά κεφαλή δαπάνη 

Ο ρυθµός µεταβολής στις αφίξεις τουριστών σε µια χώρα είναι ένας σηµαντικός 

δείκτης, ίσως όµως περισσότερο σηµαντικός είναι ο ρυθµός µεταβολής της κατά 

κεφαλή δαπάνης των τουριστών, αφού τα έσοδα από τον τουρισµό ή, καλύτερα, τα 

κέρδη από τον τουρισµό είναι που ενδιαφέρουν περισσότερο από πλευράς αξιοποίησης 

των τουριστικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας.  

Ο Πίνακας Π2.3 παρουσιάζει την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο 

και σε άλλους τουριστικούς προορισµούς. Για σκοπούς σύγκρισης στο ίδιο πίνακα έχει 

περιληφθεί και η µέση κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών στη Μεσόγειο και Παγκόσµια. 

Πίνακας Π2.3: Κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο 1985-1996 (δολάρια Η.Π.Α.) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Κύπρος 494 600 702 703 718 806 741 773 758 822 849 928

Αίγυπτος 296 227 385 483 409 456 650 735 841 851 935 872

Γαλλία 216 270 321 323 328 384 388 419 389 402 458 459

Ελλάδα 217 261 300 302 244 292 319 351 354 365 405 407

Ισραήλ 871 881 973 1151 1247 1300 1385 1221 1301 1254 1259 1335

Ιταλία 350 399 473 469 460 750 712 821 835 864 884 832

Μάλτα 288 354 438 545 499 568 606 565 571 543 543 586

Πορτογαλία 228 283 352 363 377 443 429 419 482 419 454 430

Ισπανία 320 465 533 560 498 545 560 608 530 546 654 688

Τυνησία 275 325 358 356 290 297 212 303 305 342 322 370

Τουρκία 665 584 697 634 652 672 515 556 671 716 700 753

Μεσόγειος 299 368 438 443 422 515 505 551 526 540 609 616

Παγκόσµια 361 422 483 516 517 584 591 627 619 645 708 715

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών στην Κύπρο είναι υψηλότερη από ότι στη 

Μεσόγειο και στον κόσµο, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1985-1996. Την 
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υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη φαίνεται να έχει το Ισραήλ και τη χαµηλότερη η 

Τυνησία.7 

Στο ∆ιάγραµµα ∆2.10, παρουσιάζεται η σύγκριση της Κύπρου µε τη Μεσόγειο. Οι 

µικροί µαύροι ρόµβοι αντιπροσωπεύουν τη διαφορά του ρυθµού µεταβολής της κατά 

κεφαλής δαπάνης των τουριστών στην Κύπρο από τον αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής 

στη Μεσόγειο. Η ευθεία γραµµή αντιπροσωπεύει το µέσο όρο των διαφορών την 

περίοδο 1986-1996. 

∆ιάγραµµα ∆2.10: ∆ιαφορές ρυθµών µεταβολής στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών  
µεταξύ Κύπρου και Μεσογείου 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων 

Όπως είδαµε προηγουµένως, η Κύπρος εµφανίζεται να υπερτερεί κατά µέσο όρο 

άλλων χωρών της Μεσογείου, όσον αφορά στο ρυθµό αύξησης των αφίξεων 

τουριστών από την Ευρώπη κατά την περίοδο 1986-1996 (∆ιάγραµµα ∆2.3). Η εικόνα 

όµως όσον αφορά στη σύγκριση της κατά κεφαλή δαπάνης των τουριστών είναι 

διαφορετική: ο ρυθµός µεταβολής της κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών στη 

                                                 
7 Στον υπολογισµό της κατά κεφαλή δαπάνης τουριστών στην Κύπρο, παρουσιάστηκαν διαφορές 
ανάλογα µε το αν η πηγή των στοιχείων ήταν ο ΚΟΤ ή ο ∆ΟΤ. Η διαφορά δυνατόν να αποδοθεί στις 
διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ Κυπριακής λίρας και δολαρίου ΗΠΑ. Στην 
παρούσα ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του ∆ΟΤ για λόγους συγκρισιµότητας µε άλλες 
χώρες. 
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Μεσόγειο είναι κατά µέσο 1% υψηλότερος από ότι στην Κύπρο. Αυτό σηµαίνει ότι 

είτε έχει σηµειωθεί σχετική χειροτέρευση της ποιότητας του τουρισµού της Κύπρου 

είτε περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται την Κύπρο για λιγότερες µέρες από ότι σε 

άλλες Μεσογειακές χώρες (ή και τα δύο).  

Όταν ο ρυθµός µεταβολής της κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών στην Κύπρο 

συγκρίνεται ξεχωριστά µε την Ανατολική, Κεντρική και ∆υτική Μεσόγειο τότε αυτός 

εµφανίζεται κατά µέσο όρο: 

• 2,6% υψηλότερος σε σύγκριση µε την Ανατολική Μεσόγειο,    

• 2,6% χαµηλότερος σε σύγκριση µε την Κεντρική Μεσόγειο και  

• 1,6% χαµηλότερος σε σύγκριση µε τη ∆υτική Μεσόγειο.  

 Όπως και στην περίπτωση των αφίξεων, είναι ενδιαφέρον να συγκριθεί η Κύπρος µε 

συγκεκριµένες ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, το Ισραήλ, η 

Ισπανία και η Μάλτα.  Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα ∆2.11 η Κύπρος συγκρίνεται 

ευνοϊκά µε την Τουρκία και το Ισραήλ την περίοδο 1986-1996, µε κατά µέσο όρο 

4,3% και 2,0% µεγαλύτερη αύξηση στην κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών, 

αντίστοιχα. Ιδιαίτερα στην πιο πρόσφατη περίοδο 1994-96, η Κύπρος έχει ακόµη 

µεγαλύτερη αύξηση κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών από την Τουρκία και το 

Ισραήλ. 

Η Κύπρος και η Ελλάδα, φαίνονται να έχουν κατά µέσο όρο τον ίδιο ρυθµό µεταβολής 

της κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών την περίοδο 1986-1996. Η Μάλτα και η 

Ισπανία παρουσιάζονται µε ελαφρά µεγαλύτερη αύξηση της κατά κεφαλής δαπάνης 

των τουριστών την ίδια περίοδο (1,1% και 1,9%, αντίστοιχα). Στη σύγκριση µε την 

Μάλτα και Ισπανία ο ρυθµός αύξησης της κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών στην 

Κύπρο παρουσιάζεται επίσης βελτιωµένος την πιο πρόσφατη περίοδο 1994-1996. 
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∆ιάγραµµα ∆2.11: ∆ιαφορές ρυθµών µεταβολής της κατά κεφαλής δαπάνης των τουριστών στην 
Κύπρο και σε ανταγωνιστικούς προορισµούς 

 ∆ιαφορά Κύπρου µε Ελλάδα  ∆ιαφορά Κύπρου µε Τουρκία 
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 ∆ιαφορά Κύπρου µε Ισραήλ ∆ιαφορά Κύπρου µε Μάλτα  
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∆ιαφορά Κύπρου µε Ισπανία 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων 

Στις υπό-περιόδους 1986-90 και 1991-96 (∆ιάγραµµα ∆2.12) ο ρυθµός µεταβολής της 

κατά κεφαλή δαπάνης των τουριστών στην Κύπρο ήταν υψηλότερος από την Ελλάδα 

και Τουρκία την πρώτη υπό-περίοδο. Τη δεύτερη περίοδο οι όροι αντιστρέφονται: 
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στην περίπτωση της Ελλάδας ο δείκτης από +3,4% γίνεται –3,3% και στην περίπτωση 

της Τουρκίας από 9,8% γίνεται –0,3%. Σε σύγκριση µε τη Μάλτα ο ρυθµός µεταβολής 

της κατά κεφαλή δαπάνης των τουριστών στην Κύπρο βελτιώνεται από –4,7% σε 

1,9% ενώ σε σύγκριση µε Ισραήλ και Ισπανία, η κατάσταση είναι παρόµοια στις δύο 

υπο-περιόδους, µε την Κύπρο να πλεονεκτεί σε σύγκριση µε το Ισραήλ και να υστερεί 

σε σύγκριση µε την Ισπανία. 

∆ιάγραµµα ∆2.12: Μέσοι όροι διαφορών των ρυθµών µεταβολής κατά κεφαλή δαπάνης τουριστών 
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 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  3 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του τοµέα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 

(ΞΕ) και η συµβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τις εξαγωγές την 

απασχόληση και άλλους δείκτες της οικονοµίας. Στην εκτίµηση της συµβολής του 

τουρισµού στην οικονοµία λαµβάνονται υπόψη το προϊόν του τοµέα ΞΕ καθώς και το 

προϊόν άλλων τοµέων που είναι αποτέλεσµα του τουρισµού. Επίσης επισηµαίνονται οι 

γενικότερες επιδράσεις του τουρισµού στην Κυπριακή οικονοµία, περιλαµβανοµένων 

των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και τη διεύρυνση της εισοδηµατικής 

ανισότητας. Η έννοια του προϊόντος του τοµέα ΞΕ που χρησιµοποιείται στην παρούσα 

µελέτη είναι η προστιθέµενη αξία (value added).8 

3.1  Η συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και εξαγωγές 

Ο τουρισµός είναι ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας. 

Όπως δείχνει το ∆ιάγραµµα ∆3.1, την περίοδο 1976-1990 η διαχρονική εξέλιξη της 

πορείας του ΑΕΠ (σε εκατοµµύρια ΛΚ, σε τιµές 1980) συµπίπτει µε τη διαχρονική 

εξέλιξη της πορείας του προϊόντος του τοµέα ΞΕ. Την περίοδο αυτή το προϊόν του 

τοµέα ΞΕ ακολουθεί σταθερή ανοδική πορεία, όπως και το ΑΕΠ.  

Στη συνέχεια όµως, την περίοδο 1990-1996, το προϊόν του τοµέα ΞΕ δεν αυξάνεται 

όπως προηγουµένως αλλά παρουσιάζει διακυµάνσεις, για λόγους που θα εξετάσουµε 

µε περισσότερες λεπτοµέρειες στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας µελέτης. 

Συγκεκριµένα, την περίοδο 1990-1991 και 1992-1993, το προϊόν του τοµέα ΞΕ 

παρουσιάζει κάµψη. Η κάµψη αυτή αντικατοπτρίζεται στην πορεία του ΑΕΠ ως 

επιβράδυνση του ρυθµού ετήσιας αύξησης του.  

 

                                                 
8 Αυτή περιλαµβάνει την προστιθέµενη αξία της εργασίας και του κεφαλαίου, δηλαδή δεν περιλαµβάνει 
τις ενδιάµεσες εισροές (πρώτες ύλες και ενέργεια). 



24 

∆ιάγραµµα ∆3.1: ΑΕΠ Κυπριακής Οικονοµίας και προϊόν κλάδου 
(ΛΚ εκατοµµύρια σε τιµές 1980) 

 (α) ΑΕΠ (β) Τοµέας ΞΕ        
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   Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών 
   Σηµ:  (1)  Οι παρατηρήσεις για το  1996 βασίζονται σε προβλέψεις του Τµ. Στατιστικής και Ερευνών. 

(2) Το διάγραµµα παρουσιάζει το ακαθάριστο προϊόν του κλάδου  

Η συµβολή του τοµέα ΞΕ στην Κυπριακή οικονοµία φαίνεται πιο καθαρά στο 

∆ιάγραµµα ∆3.2. Η συνεχής γραµµή στο διάγραµµα αυτό δείχνει το µερίδιο του τοµέα 

ΞΕ στο ΑΕΠ της Κυπριακής οικονοµίας το οποίο αυξάνεται κατακόρυφα στην 

περίοδο 1976-1990. Το 1990 το µερίδιο του τοµέα στο ΑΕΠ πλησιάζει το 16%, όµως 

µετά το 1990 παρουσιάζει διακυµάνσεις και πτωτική τάση µε τη µεγαλύτερη πτώση 

αυτή της περιόδου 1990-1991.  

∆ιάγραµµα ∆3.2: Ποσοστό του κλάδου ΞΕ στο ΑΕΠ  
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
     Σηµ: Οι παρατηρήσεις για το 1995 και 1996 είναι προβλέψεις του Γρ. Προγραµµατισµού. 

Πέραν από τον τοµέα ΞΕ, ο τουρισµός δηµιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης 

οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης σε παρεµφερείς τοµείς (π.χ. το λιανικό 



25 

εµπόριο, τις συγκοινωνίες και επικοινωνίες και τις κατασκευές) που µε τη σειρά τους  

αυξάνουν τον κύκλο εργασιών σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Για παράδειγµα, ο 

τουρισµός προσθέτει στην οικονοµική δραστηριότητα από τη ζήτηση µεταφορικών 

µέσων (ταξί, λεωφορεία κλπ) που µε τη σειρά τους προσθέτουν στην οικονοµική 

δραστηριότητα άλλων τοµέων (π.χ. καύσιµα) κ.ο.κ. Τα ξενοδοχεία και εστιατόρια 

αγοράζουν τρόφιµα και άλλα προϊόντα αυξάνοντας  µε αυτό τον τρόπο την παραγωγή 

σε άλλους τοµείς οι οποίοι µε τον ίδιο τρόπο αυξάνουν την οικονοµική 

δραστηριότητα. Επίσης οι τουρίστες έχουν ανάγκη από τραπεζικές υπηρεσίες, 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και, γενικά, αγοράζουν διάφορα προϊόντα κατά τη 

διάρκεια της παραµονής τους στην Κύπρο.  

Η διακεκοµµένη γραµµή στο ∆ιάγραµµα ∆3.2 παρουσιάζει τη συµβολή του τουρισµού 

στο ΑΕΠ όταν στο προϊόν του τοµέα (πρωτογενής συµβολή) προστεθεί και το προϊόν 

άλλων τοµέων της οικονοµίας που είναι αποτέλεσµα της ζήτησης αγαθών και 

υπηρεσιών που προκαλεί ο τουρισµός (δευτερογενής συµβολή). Εκτιµήσεις που 

βασίζονται στη µέθοδο εισροών-εκροών (input-output) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 

δευτερογενής επίδραση του τουρισµού στην οικονοµία αντιστοιχεί µε το 6% περίπου 

του ΑΕΠ. ∆ηλαδή, όταν ληφθούν υπόψη οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς 

επιδράσεις του, ο τοµέας του τουρισµού εκπροσωπεί πέραν του 1/5 της οικονοµίας. 

Μια σηµαντική επίδραση του τουρισµού στην Κυπριακή οικονοµία είναι η συµβολή 

του στη διατήρηση ισορροπίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όπως είναι 

γνωστό η Κύπρος εισάγει αγαθά πολύ µεγαλύτερης αξίας σε σύγκριση µε τα προϊόντα 

που εξάγει µε αποτέλεσµα το εµπορικό ισοζύγιο να παρουσιάζει µεγάλο έλλειµµα. Το 

έλλειµµα αυτό έχει µάλιστα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάργησης 

των δασµών στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα 

πλαίσια εφαρµογής της Τελωνειακής Ένωσης. Μείωση στους δασµούς έχει επίσης 

επέλθει και στα προϊόντα τα οποία εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ λόγω των 

συµφωνιών GATT. Σήµερα το έλλειµµα στο ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών ξεπερνά 
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το ένα δισεκατοµµύριο ΛΚ και κατά ένα µεγάλο µέρος καλύπτεται από τις εισπράξεις 

του τουρισµού. 9 

Η συµβολή του τοµέα του τουρισµού στην κάλυψη των ελλειµµάτων που δηµιουργεί 

το εµπόριο της Κύπρου µε άλλες χώρες φαίνεται στο ∆ιάγραµµα ∆3.3 όπου 

περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού του τοµέα στις εισπράξεις από τις 

εξαγωγές. Με εξαίρεση το 1991 και την περίοδο 1994-96, τα έσοδα από τον τουρισµό 

αυξήθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια περισσότερο από τα έσοδα από εξαγωγές άλλων 

αγαθών και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα το µερίδιο του τουρισµού στο σύνολο των 

εισπράξεων από τις εξαγωγές έχει αυξητική τάση και το 1994 πλησίασε το 59%.  

Ο τουρισµός αποφέρει στην Κύπρο τόσα έσοδα όσα σχεδόν όλες οι άλλες εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών µαζί και παρά τα προβλήµατα του τα τελευταία χρόνια, 

εξακολουθεί να είναι η υπ’ αριθµό ένα πηγή ξένου συναλλάγµατος για την Κύπρο, µε 

µεγάλη διαφορά από τους άλλους τοµείς.  

∆ιάγραµµα ∆3.3: Ποσοστό του τοµέα του τουρισµού στα έσοδα από τις εξαγωγές 
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 Πηγή: Γραφείο Προγραµµατισµού. 

                                                 
9 Οι εισπράξεις από τον τουρισµό τα τελευταία 5 χρόνια κυµαίνονται γύρω στις ΛΚ800 εκατοµµύρια, 
δηλαδή καλύπτουν το 80% περίπου του ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο. Αν βέβαια ληφθούν υπόψη 
οι πληρωµές προς το εξωτερικό που συνεπάγεται ο τουρισµός τότε η συµβολή του τοµέα ΞΕ στην 
κάλυψη του ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο µειώνεται στο 65% περίπου. 
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3.2  Η συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση και επενδύσεις 

Ο τουρισµός είναι επίσης µια σηµαντική πηγή απασχόλησης. Ο αριθµός των 

εργαζοµένων στον τοµέα ΞΕ (∆ιάγραµµα ∆3.3α) παρουσιάζει µια συνεχή και σταθερή 

αύξηση, εκτός τις χρονιές 1991 και 1996, µε µέσο ρυθµό αύξησης πέραν του 10%. Ο 

ρυθµός αυτός ήταν υπερδιπλάσιος του ρυθµού αύξησης της απασχόλησης στην 

Κυπριακή οικονοµία ως σύνολο, µε αποτέλεσµα, η απασχόληση στον τοµέα ΞΕ ως 

ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού να αυξάνεται την περίοδο 1976-96, 

(∆ιάγραµµα ∆2.4β) µε εξαίρεση τα χρόνια 1991, 1995-6.  

∆ιάγραµµα ∆3.4: Απασχόληση τοµέα ΞΕ  

 (α) Χιλιάδες απασχολούµενοι  (β) Ποσοστό στη συνολική απασχόληση 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών.  
 Σηµείωση: Η απασχόληση για το  1996 βασίζεται σε προβλέψεις του Τµ. Στατ. και Ερευνών. 

Ταυτόχρονα, ισχύει και εδώ ότι έχει λεχθεί σε σχέση µε τη συµβολή του τουρισµού 

στο ΑΕΠ, δηλαδή πέραν από τον τοµέα ΞΕ, ο τουρισµός δηµιουργεί επίσης θέσεις 

εργασίας σε άλλους τοµείς της οικονοµίας στο βαθµό που αυτοί έµµεσα  εξαρτώνται 

από τον τουρισµό. Αν λάβουµε υπόψη και αυτές τις δευτερογενείς επιδράσεις, τότε η 

συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση είναι ακόµη µεγαλύτερη. Από εκτιµήσεις 

του Γραφείου Προγραµµατισµού φαίνεται ότι σχεδόν το 25% των νέων θέσεων 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν στην Κυπριακή οικονοµία την περίοδο µετά το 1980 

ήταν αποτέλεσµα της αύξησης του τουρισµού.  

Σύγκριση των ∆ιαγραµµάτων ∆3.1β και ∆3.4β δείχνει ότι η πορεία που ακολουθεί το 

µερίδιο του τοµέα στο ΑΕΠ είναι η ίδια µε την πορεία που ακολουθεί το µερίδιο του 
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τοµέα στη συνολική απασχόληση µε τη διαφορά ότι οι διακυµάνσεις του µεριδίου στο 

ΑΕΠ είναι µεγαλύτερες από τις διακυµάνσεις του µεριδίου στην απασχόληση. Αυτή η 

διαφορά είναι αναµενόµενη αφού, όταν µειώνεται το προϊόν τους λόγω µιας 

προσωρινής ύφεσης, οι επιχειρήσεις τείνουν να µειώνουν το εργατικό δυναµικό σε 

µικρότερη κλίµακα. Αυτό τείνει να οδηγεί σε µείωση της παραγωγικότητας σε 

περιόδους που ο τοµέας παρουσιάζει πτώση, ένα φαινόµενο µε το οποίο θα 

ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο της µελέτης. 

Ανάλογη συµβολή έχει ο τουρισµός και στις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα των 

κατασκευών. Όπως δείχνει το ∆ιάγραµµα ∆3.5α, το κεφάλαιο του τοµέα ΞΕ υπέρ-

δεκαπλασιάστηκε από το 1980 µέχρι το 1996. Το ∆ιάγραµµα ∆3.5β δείχνει ότι το 

κεφάλαιο ως ποσοστό στην προστιθέµενη αξία του τοµέα αυξήθηκε σηµαντικά την 

περίοδο 1980-85 και ακολούθως παρέµεινε στάσιµο γύρω στο 20-23%.  

Οι µεγάλες επενδύσεις, ιδίως σε κτίρια και εξοπλισµό, πριν το 1985 αντανακλούν την 

υψηλή επικερδότητα του τοµέα την περίοδο αυτή. Προς το τέλος της δεκαετίας του 

1980, οι αποδόσεις του τοµέα µειώθηκαν σηµαντικά και οι αλλαγές στο κεφάλαιο του 

τοµέα περιορίστηκαν στο επίπεδο των αλλαγών της προστιθέµενης του αξίας.  

∆ιάγραµµα ∆3.5:  Κεφάλαιο στον τοµέα ΞΕ 

 (α) Αξία σε ΛΚ εκατ. (τιµές 1980) (β) % στην προστιθέµενη αξία  
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 Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 Σηµ:  Οι παρατηρήσεις για το 1995-96 βασίζονται σε προβλέψεις.  
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3.3  Αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού 

Είναι φανερό από την ανάλυση προηγουµένως ότι ο τουρισµός είναι η πιο σηµαντική 

πηγή πλούτου για την Κύπρο και η ανάπτυξη του συνέτεινε τα µέγιστα στην 

αναπλήρωση και αύξηση της οικονοµικής ευηµερίας του Κυπριακού λαού µετά την 

καταστροφή της Τουρκικής εισβολής και κατοχής το 1974. Είναι εποµένως σηµαντικό 

η κυβέρνηση και οι αρµόδιοι φορείς της τουριστικής πολιτικής να µεριµνούν ώστε 

τυχόν αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού να αντιµετωπίζονται άµεσα και µε τρόπο 

που να  διασφαλίζει τη µακροχρόνια ανάπτυξη του πλουτοπαραγωγικού αυτού τοµέα 

της οικονοµίας. Με αυτό το πνεύµα παραθέτουµε πιο κάτω µερικές σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού και επισηµαίνουµε ζητήµατα που χρήζουν 

προβληµατισµό και µέτρα πολιτικής. 

Κατ’ αρχήν θεωρούµε σκόπιµο να αντιπαρέλθουµε το επιχείρηµα ότι η Κυπριακή 

οικονοµία υπέρ-εξαρτάται από τον τουρισµό µε δύο απλές παρατηρήσεις: 

• Η υπερεξάρτηση από ένα τοµέα της οικονοµίας είναι αποτέλεσµα της 

διεθνοποίησης που αναπόφευκτα οδηγεί τις χώρες σε εξειδίκευση στον τοµέα που 

έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. Αν η Κύπρος επέλεγε να αποφύγει την 

εξειδίκευση στον τουρισµό, στον οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα, τότε θα 

έπρεπε συνειδητά να δεχτεί ένα επίπεδο ευηµερίας χαµηλότερο από αυτό που έχει 

σήµερα. 

• Η ραγδαία αύξηση του παγκόσµιου τουρισµού τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

ιδιαίτερα µε την ευρεία έννοια των ξένων επισκεπτών, έχει οδηγήσει σε 

σηµαντική αύξηση των εσόδων από τον τοµέα αυτό και σε πολλές άλλες χώρες. Ο 

τουρισµός της Κύπρου, όπως και των άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, 

είναι σχετικά περισσότερο ευαίσθητος σε (α) διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, λόγω 

γειτνίασης µε εστίες διεθνούς έντασης και (β) διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, 

λόγω του ότι είναι κατά κύριο λόγο θερινός τουρισµός για αναψυχή. Όσον αφορά 

το δεύτερο, η υπερεξάρτηση της Κυπριακής οικονοµίας από τον τουρισµό είναι 

περισσότερο ανησυχητική λόγω της διάρθρωσης και όχι του µεγέθους του τοµέα 

του τουρισµού. 
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Οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού στην Κυπριακή οικονοµία συνδέονται κατά 

κύριο λόγο µε ‘εξωτερικότητες’ (externalities), δηλαδή κόστος που δεν βαρύνει τον 

επιχειρηµατία και τους εργαζόµενους στον τοµέα ΞΕ αλλά την κοινωνία ως σύνολο. 

Οι πιο σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού είναι περιβαλλοντικές. Με 

αυτό δεν εννοούµε απλά  την αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

αλλά και τη συµφόρηση στους δρόµους και τις παραλίες, την αύξηση του βάρους που 

επωµίζονται οι κρατικές υπηρεσίες (αστυνόµευση, ιατρική περίθαλψη κλπ), 

εξάντληση των υδάτινων πόρων, τη ρύπανση και θόρυβο, τη διάδοση ασθενειών και 

των ναρκωτικών, την αύξηση της εγκληµατικότητας και άλλες ανεπιθύµητες 

επιπτώσεις, στο βαθµό βέβαια που αυτές οφείλονται στον τουρισµό.  

Ακόµη και το ίδιο το πολιτισµικό περιβάλλον της Κύπρου υποβαθµίζεται όταν, για να 

προσελκύσουν ξένους τουρίστες,  οι Κύπριοι αναγκάζονται να υιοθετήσουν στοιχεία 

από τον τρόπο ζωής και τις ιδιοσυγκρασίες των ξένων επισκεπτών. Η επαφή των 

ξένων τουριστών από τη µια εµπλουτίζει το δικό µας πολιτισµό και από την άλλη τον 

αλλοιώνει ώστε αυτός να προσαρµόζεται στις ανάγκες των ξένων. Οι Κυπριακές αρχές 

και αξίες σιγά-σιγά εξαφανίζονται µαζί µε το Κυπριακό φυσικό ‘τοπίο’. Στο βαθµό 

που κάποιος πιστεύει στην παράδοση και στη διατήρηση του Κυπριακού χαρακτήρα 

του τόπου τότε η αύξηση του τουρισµού έχει αρνητικές επιπτώσεις.  

Ταυτόχρονα πρέπει να λεχθεί εδώ ότι η ανάπτυξη του τουρισµού και διατήρηση του 

πολιτισµικού και φυσικού χαρακτήρα της Κύπρου κακώς φαίνονται να βρίσκονται σε 

συγκρουσιακή σχέση. Η φυσική οµορφιά και οι πολιτισµικές αξίες της Κύπρου έπρεπε 

όχι απλά να διατηρηθούν αλλά και να ενισχυθούν διότι είναι αυτές που έφεραν κατ’ 

αρχήν τον τουρισµό στην Κύπρο. Αν αφεθούν να αλλοιωθούν και να καταστραφούν 

χάριν του πρόσκαιρου κέρδους πιθανόν να καταστραφεί µαζί τους και η ποιότητα του 

τουρισµού. Είναι ενδεικτικό της ποιοτικής υποβάθµισης του τουρισµού της Κύπρου το 

γεγονός ότι από το 1985, όταν άρχισε να  ‘τυποποιείται’ το Κυπριακό τουριστικό 

προϊόν, η πραγµατική κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών ακολουθεί πτωτική τάση 

(∆ιάγραµµα ∆3.6).  



31 

∆ιάγραµµα ∆3.6: Κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη για την περίοδο 1985-96 (ΛΚ σε τιµές 1995)10 
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 Πηγή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού. 

Η ποιοτική υποβάθµιση του τουριστικού προϊόντος είναι αποτέλεσµα της έλλειψης 

επαρκούς νοµοθεσίας για τον έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού στο 

περιβάλλον. Η ελεύθερη αγορά δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 

στην περίπτωση του τουρισµού, µε την έννοια ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός δεν 

οδηγεί στο κοινωνικά άριστο αποτέλεσµα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο ιδιώτης παραγωγός 

δεν µεριµνά για να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό και ευρύτερο κοινωνικό κόστος των 

δραστηριοτήτων του διότι αυτό θα ανεβάσει το κόστος του και το προϊόν του δεν θα 

είναι πια ανταγωνιστικό. Πρόκειται δηλαδή για µια κλασική περίπτωση όπου 

χρειάζεται κρατική ρυθµιστική παρέµβαση για να ελεγχθούν µε νοµοθετικά µέτρα οι 

αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση να ελέγξει η ελεύθερη 

ανταγωνιστική αγορά.  

Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού δυνατόν να περιλάβει κανείς και 

δύο κοινωνικά φαινόµενα: την αύξηση των τιµών και την εισαγωγή ξένων εργατών. Η 

αύξηση των τιµών (ιδίως των ενοικίων, των τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης 

ανάγκης) έχει αρνητικές επιπτώσεις κυρίως για τους συνταξιούχους και όσους γενικά 

δεν είναι οικονοµικά ενεργοί. Αυτή η κατηγορία πολιτών αντιµετωπίζει µείωση του  

πραγµατικού εισοδήµατος της από την αύξηση των τιµών. Πρέπει η κυβέρνηση, χάριν 

                                                 
10 Για να βρεθεί το κατά κεφαλή εισόδηµα σε πραγµατικές τιµές 1995 χρησιµοποιήθηκε ο 
αποπληθωριστής του ΑΕΠ. 
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δικαιοσύνης, να δείχνει ευαισθησία στους πολίτες που δέχονται αρνητικές επιπτώσεις 

χωρίς να συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στα γενικότερα οικονοµικά οφέλη από την 

ανάπτυξη του τουρισµού. Η αύξηση των ξένων εργατών και άλλες ανεπιθύµητες 

κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη του τουρισµού είναι κατά ένα 

µέρος αποτέλεσµα της υποβάθµισης της ποιότητας του Κυπριακού τουριστικού 

προϊόντος το οποίο ήδη έχουµε αναλύσει πιο πάνω.   

Όπως τονίστηκε στην αρχή του τµήµατος αυτού, η αναφορά στις αρνητικές επιπτώσεις 

του τουρισµού γίνεται διότι είναι σκόπιµο να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση 

τους. Στα επόµενα κεφάλαια δεν θα ασχοληθούµε µε τις θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις του τουρισµού σε άλλους τοµείς και κοινωνικές  τάξεις αλλά µε τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ίδιος ο τοµέας ΞΕ. Τα προβλήµατα αυτά αφορούν 

τόσο την πλευρά της προσφοράς, που εξετάζονται στα κεφάλαια 4 και 5, όσο και την 

πλευρά της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, που εξετάζονται στα 

κεφάλαια 7 και 8 της παρούσας µελέτης. Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζουµε αυτό που 

ακριβώς συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση, την τιµή του τουριστικού πακέτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  4 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται το κόστος παραγωγής ως ποσοστό στην προστιθέµενη 

αξία (επικερδότητα) του τοµέα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (ΞΕ) της Κύπρου. Ακολούθως 

περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη των επιµέρους συνθετικών στοιχείων του κόστους 

παραγωγής και εκτιµούνται οι δείκτες παραγωγικότητας της εργασίας και του 

κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας του τοµέα. Η µέθοδος και τα 

στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των δεικτών 

παραγωγικότητας περιγράφονται στο τέλος του κεφαλαίου (Παράρτηµα Π1). 

4.1  Ανάλυση κόστους παραγωγής  

Το ∆ιάγραµµα ∆4.1 παρουσιάζει το ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής στην 

προστιθέµενη αξία του προϊόντος του τοµέα ΞΕ. Αυτό το ποσοστό εκφράζει την 

επικερδότητα του τοµέα. ΄Όταν το ποσοστό του κόστους στην προστιθέµενη αξία είναι 

κάτω του 100% δείχνει ότι το κόστος παραγωγής είναι χαµηλότερο από την 

προστιθέµενη αξία, εποµένως ο τοµέας είναι επικερδής.  

∆ιάγραµµα ∆4.1: Κόστος παραγωγής ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ  
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 
   Σηµ: Οι  παρατηρήσεις για τα έτη 1995 και 1996 βασίζονται σε προβλέψεις των  συγγραφέων. 
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Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα ∆4.1, το κόστος ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας είναι 

κάτω του 100% σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου που συνεπάγεται ότι ο 

τοµέας ΞΕ ήταν πάντοτε κερδοφόρος. Αυτό όµως ισχύει κυρίως τη δεκαετία του 80' µε 

αποκορύφωµα το 1989 όταν ο τοµέας είχε κόστος που αντιστοιχούσε µόνο µε το 60% 

της προστιθέµενης του αξίας. Την περίοδο µετά το 1989, ο τοµέας φαίνεται να γίνεται 

ολοένα και λιγότερο κερδοφόρος. Την περίοδο αυτή ο ρυθµός αύξησης του κόστους 

παραγωγής είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό αύξησης της προστιθέµενης αξίας.  Κατά 

συνέπεια, τα συνολικά κέρδη συµπιέζονται µε αποτέλεσµα το 1996 το κόστος του 

τοµέα να αντιστοιχεί µε το 90% της προστιθέµενης αξίας. 

Για να διαφανεί η σύνθεση του συνολικού κόστους του τοµέα ΞΕ, στα ∆ιαγράµµατα 

∆4.2 και ∆4.3 παρουσιάζονται τα ποσοστά του κόστους της εργασίας και του 

κεφαλαίου αντίστοιχα, στην προστιθέµενη αξία. Το πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται 

από τα διαγράµµατα αυτά είναι πως για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος του 

τοµέα ΞΕ το κόστος της εργασίας είναι συγκριτικά  υψηλότερο από ότι το κόστος του 

κεφαλαίου. Αυτό είναι βέβαια φυσικό αφού ο τοµέας ΞΕ προσφέρει κυρίως υπηρεσίες 

και συνεπώς το προϊόν του είναι εντάσεως εργασίας.  

∆ιάγραµµα ∆4.2: Κόστος εργασίας ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 
      Σηµ: Οι  παρατηρήσεις για τα έτη 1995 και 1996 βασίζονται σε προβλέψεις των  συγγραφέων. 
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∆ιάγραµµα ∆4.3: Κόστος κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 
    Σηµ: Οι παρατηρήσεις για τα έτη 1995 και 1996 βασίζονται σε προβλέψεις των συγγραφέων. 

Όσον αφορά το κόστος της εργασίας ειδικότερα, φαίνεται από το ∆ιάγραµµα ∆4.2 ότι 

αυτό ακολουθεί µια ελαφρά πτωτική πορεία µέχρι το 1990 και ακολούθως αυξάνεται. 

Επίσης πριν το 1990 η προστιθέµενη αξία του τοµέα αυξανόταν µε υψηλότερους 

ρυθµούς από ότι το κόστος της εργασίας, ενώ µετά το 1990 ήταν το κόστος της 

εργασίας που αυξανόταν µε υψηλότερους ρυθµούς.  

Στην περίπτωση του κεφαλαίου διακρίνουµε τρεις περιόδους, 1976-85, 1985-90 και 

1990-96. Στην πρώτη περίοδο το κόστος του κεφαλαίου αυξάνεται µε ρυθµούς πολύ 

πιο υψηλούς από ότι αυξάνεται η προστιθέµενη αξία, δηλαδή την περίοδο αυτή οι 

αποδόσεις των επενδύσεων ήταν χαµηλές. Αυτό όµως δεν πρέπει να θεωρείται 

αρνητική εξέλιξη διότι την περίοδο 1976-85 οι επενδύσεις (ιδίως σε κατασκευές) 

γίνονταν µε την προσδοκία µελλοντικού κέρδους. Πράγµατι από τα µέσα της 

δεκαετίας του ‘80 ο ρυθµός αύξησης των επενδύσεων δεν ήταν τόσο υψηλός όσο η 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας µε αποτέλεσµα το ποσοστό του κόστους του 

κεφαλαίου στην προστιθέµενη αξία να µειώνεται. Την περίοδο 1985-90 ο τοµέας ΞΕ 

ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρος (∆ιάγραµµα ∆4.1) και σε ένα βαθµό αυτό πιθανό να 

οφείλεται στις µεγάλες επενδύσεις της προηγούµενης πενταετίας. 

Μετά  το 1990 το κόστος του κεφαλαίου αυξάνεται πάλι µε υψηλούς ρυθµούς, 

υψηλότερους από τους ρυθµούς αύξησης της προστιθέµενης αξίας αφού το ποσοστό 
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του κόστους του κεφαλαίου στην προστιθέµενη αξία αυξάνεται. Την περίοδο αυτή 

όµως, η µείωση των αποδόσεων του κεφαλαίου αποτελεί αρνητική εξέλιξη διότι κατά 

ένα µεγάλο µέρος οφείλεται στο ότι οι ευκαιρίες επικερδών επενδύσεων εξαντλήθηκαν 

λόγω κορεσµού. ∆ηλαδή η ανεξέλεγκτη επέκταση του τοµέα είχε ως αποτέλεσµα οι 

επενδύσεις σε πρόσθετες µονάδες να έχουν µειωµένη αποδοτικότητα.  

Η µείωση της αποδοτικότητας του τοµέα ΞΕ µετά το 1989 ίσως οφείλεται επίσης στην 

ύπαρξη διεθνούς ανταγωνισµού στον τουρισµό (που συνέτεινε στη µείωση των τιµών) 

καθώς και στην ανακοπή της αυξητικής τάσης του αριθµού των τουριστών. Πιο κάτω 

αναλύεται µε περισσότερη λεπτοµέρεια η παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ της Κύπρου 

και γίνεται σύγκριση µε αντίστοιχους τοµείς άλλων χωρών για να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού τουριστικού 

προϊόντος στη διεθνή αγορά. 

4.2 ∆είκτες παραγωγικότητας 

Η παραγωγικότητα ενός κλάδου µετρείται µε διάφορους δείκτες. Ο πιο διαδεδοµένος 

είναι ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας που είναι ο λόγος της προστιθέµενης 

αξίας ως προς την απασχόληση, δηλαδή εκφράζει το προϊόν ανά µονάδα εργασίας. 

΄Όπως θα δούµε αργότερα ο δείκτης αυτός δεν είναι πάντοτε κατάλληλος για µέτρηση 

της παραγωγικότητας, όµως αξίζει να αναλυθεί διότι συνήθως είναι ένα σηµείο 

αναφοράς για τη µέτρηση της ανταγωνιστικότητας. 

4.2.1 Παραγωγικότητα της εργασίας 

Συχνά λέγεται ότι οι αυξήσεις των µισθών των εργαζοµένων πρέπει να καθορίζονται 

µε βάση την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στην περίπτωση της Κύπρου, 

όπως δείχνει το ∆ιάγραµµα ∆4.4, σε όλη την υπό εξέταση περίοδο 1976-96, η τιµή της 

εργασίας (κόστος ανά απασχολούµενο) αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό από την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Στην περίοδο πριν το 1989, η οποία θεωρείται η 

καλύτερη για τον τουρισµό, παρατηρείται µια σύγκλιση των δύο ρυθµών. 

Συγκεκριµένα, από το 1987 µέχρι το 1990 η αύξηση της τιµής και παραγωγικότητας 

της εργασίας είναι η ίδια. Μετά το 1990, τα δύο µεγέθη αποκλίνουν µε διακυµάνσεις. 
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Η προβληµατική συµπεριφορά της παραγωγικότητας της εργασίας στην περίοδο 1990-

1996, δυνατόν να οφείλεται κατά ένα µέρος σε διαρθρωτικές αλλαγές στην 

απασχόληση του τοµέα ΞΕ.  Όπως είναι γνωστό, στην περίοδο µετά το 1990 ο αριθµός 

των ξένων εργατών (κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και Νότια Ασία) αυξήθηκε 

δραµατικά στον τοµέα ΞΕ.11 Επειδή οι ξένοι εργάτες προσφέρουν χαµηλόµισθες µη 

εξειδικευµένες υπηρεσίες, ο µέσος ρυθµός αύξησης των µισθών µειώνεται µετά το 

1990. Ταυτόχρονα, όµως µειώνεται και ο ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας. Με 

άλλα λόγια, η µείωση του ρυθµού αύξησης των µισθών ίσως δεν ήταν ‘πραγµατική’ 

αλλά αποτέλεσµα της µείωσης της ποιότητας της εργασίας, δεδοµένου του χαµηλού 

επιπέδου κατάρτισης των ξένων εργατών. 

∆ιάγραµµα ∆4.4: Ρυθµός µεταβολής παραγωγικότητας και του (πραγµατικού) 
µοναδιαίου κόστους της εργασίας στον τοµέα ΞΕ 
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  Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 
  Σηµ: Οι  παρατηρήσεις για τα έτη 1995 και 1996 βασίζονται σε προβλέψεις των  συγγραφέων. 

Είναι ενδεικτικό το ότι, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα ∆4.4, ενώ η αλλαγή στην 

παραγωγικότητα της εργασίας πριν το 1990 ήταν σχεδόν πάντοτε θετική, µετά το 1990 

αυτή έχει κατά µέσο όρο αρνητικό ρυθµό µεταβολής.  

                                                 
1 Σύµφωνα µε Κυβερνητικές εκτιµήσεις η απασχόληση αλλοδαπών στην Κυπριακή οικονοµία το 

1996 αντιστοιχεί µε περίπου 6% των νόµιµα επικερδώς απασχολουµένων.  
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4.2.2 Παραγωγικότητα του κεφαλαίου 

Όσον αφορά το δεύτερο συντελεστή της προστιθέµενης αξίας, το κεφάλαιο, είναι 

δυνατόν να κατασκευαστεί ένας ανάλογος δείκτης παραγωγικότητας, δηλαδή η 

προστιθέµενη αξία ανά µονάδα κεφαλαίου. Ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη 

παραγωγικότητας του κεφαλαίου στην υπό εξέταση περίοδο παρουσιάζεται στο 

∆ιάγραµµα ∆4.5.  Ο δείκτης παρουσιάζεται ως επί το πλείστον αρνητικός, που 

σηµαίνει ότι η παραγωγικότητα του κεφαλαίου από χρόνο σε χρόνο µειώνεται. Αυτό 

οφείλεται στο ότι το κεφάλαιο αυξάνεται µε πιο γοργούς ρυθµούς από το προϊόν.  

∆ιάγραµµα ∆4.5: Ρυθµός µεταβολής παραγωγικότητας και τιµής του κεφαλαίου στο τοµέα ΞΕ 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 
 Σηµ: Οι  παρατηρήσεις για τα  έτη 1995 και 1996 βασίζονται σε προβλέψεις των  συγγραφέων. 

Σηµειωτέον ότι και στην περίπτωση του κεφαλαίου υπάρχει διαφορά πριν και µετά το 

1989.  Από το 1981 µέχρι το 1989 ο δείκτης παραγωγικότητας του κεφαλαίου 

αυξάνεται και µετατρέπεται από -40% το 1981 σε +10% το 1987 και 1988. Μετά το 

1989 όµως, ο ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας του κεφαλαίου είναι κατά µέσο 

όρο αρνητικός και παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις. Αυτό ίσως υποδηλώνει αυτό 

που αναφέραµε προηγουµένως, ότι δηλαδή η ανεξέλεγκτη επέκταση του τοµέα έχει 

εξαντλήσει τα περιθώρια υψηλής απόδοσης των επενδύσεων και ότι το ανειδίκευτο 

εργατικό δυναµικό δεν εκµεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του κεφαλαίου.  
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Ο ρυθµός αλλαγής της τιµής του κεφαλαίου φαίνεται να διατηρείται γενικά σταθερός 

στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου αλλά, όπως και στην περίπτωση της εργασίας, 

είναι ως επί το πλείστον υψηλότερος του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας του 

κεφαλαίου. Παρατηρείται σύγκλιση των δύο ρυθµών στην περίοδο προ του 1990 και 

διακυµάνσεις µετά το 1990. 

4.2.3  Ολική Παραγωγικότητα 

O κάθε ένας από τους πιο πάνω δείκτες παραγωγικότητας δίνει µια επί µέρους εικόνα 

και χρειάζονται προσοχή στην ερµηνεία τους. Για παράδειγµα, διαχρονικές αυξήσεις 

στο δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας δυνατόν να συνοδεύονται µε παράλληλη 

µείωση της παραγωγικότητας κεφαλαίου την ίδια περίοδο. Για παράδειγµα, µια 

αυτοµατοποίηση θα οδηγήσει σε απασχόληση µικρότερου αριθµού εργατών και θα 

αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα αυξήσει 

και την ‘ολική’ παραγωγικότητα, διότι δεν αποκλείεται να έχουν γίνει επενδύσεις σε 

ακατάλληλα µηχανήµατα που αυξάνουν το κόστος παραγωγής περισσότερο από την 

εξοικονόµηση που προέρχεται από τη µείωση του αριθµού των εργατών.  

Για να έχουµε µια σφαιρική εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγικότητας 

στον τοµέα ΞΕ πρέπει να κατασκευαστεί ένας δείκτης που να εµπεριέχει το κόστος και 

τη συνεισφορά τόσο της εργασίας όσο και του κεφαλαίου στο προϊόν του τοµέα.  Ένας 

τέτοιος δείκτης είναι ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας (Total Factor Productivity 

Index) που υπολογίζεται ως ο λόγος της προστιθέµενης αξίας ως προς το άθροισµα 

των εισροών, δηλαδή το σύνολο της εργασίας και του κεφαλαίου.12 Ο δείκτης ολικής 

παραγωγικότητας µετρά την ποσοστιαία αλλαγή της προστιθέµενης αξίας η οποία 

είναι αυτόνοµη, δηλαδή δεν οφείλεται σε αλλαγή της ποσότητας ή των τιµών των 

εισροών. Με άλλα λόγια συγκρίνει την ποσοστιαία αύξηση (ή µείωση) της 

προστιθέµενης αξίας µε την ποσοστιαία αύξηση (ή µείωση) του αθροίσµατος της 

εργασίας και του κεφαλαίου. Όταν η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας 

είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση των εισροών τότε η ολική 

                                                 
2 Οι δύο συντελεστές της παραγωγής,  εργασία και κεφάλαιο, προστίθενται σταθµιζόµενοι ανάλογα 

µε τα µερίδια τους στο κόστος ή στην προστιθέµενη αξία. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούνται 
τα µερίδια στο κόστος (Παράρτηµα 1). 
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παραγωγικότητα αυξάνεται. Όταν η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας είναι 

µικρότερη από την ποσοστιαία αύξηση των εισροών τότε η ολική παραγωγικότητα 

µειώνεται. 

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η µέτρηση της ολικής παραγωγικότητας παρουσιάζει 

πρόσθετο ενδιαφέρο διότι παρέχει τη βάση στην οποία πρέπει να στηρίζονται οι 

µισθολογικές διαπραγµατεύσεις. Μισθολογικές αυξήσεις που βασίζονται µόνο στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και όχι σε αύξηση του δείκτη ολικής 

παραγωγικότητας θα είναι πληθωριστικές, αν ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας 

είναι υψηλότερος από το δείκτη ολικής παραγωγικότητας. 

Η µεταβολή του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ παρουσιάζεται στο 

∆ιάγραµµα ∆4.6 όπου διακρίνονται τρεις περίοδοι. Αρχικά, την περίοδο 1977-1980 οι 

µεταβολές παρουσιάζονται άλλοτε θετικές άλλοτε αρνητικές, αντικατοπτρίζοντας 

προβλήµατα της διεθνούς οικονοµίας. Όπως είναι γνωστό, την περίοδο αυτή η 

παγκόσµια οικονοµία αντιµετώπιζε πετρελαϊκές κρίσεις οι οποίες επηρέαζαν αρνητικά 

τα εισοδήµατα των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, τη ζήτηση αγαθών και 

υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου του τουρισµού.  

Η δεύτερη περίοδος αντιστοιχεί µε τη δεκαετία του ’80 κατά τη διάρκεια της οποίας η 

ανοδική πορεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ είναι εµφανής. 

Συγκεκριµένα,   τη δεκαετία αυτή η ολική παραγωγικότητα αυξήθηκε από -7% το 

1980 σε +7% το 1989.   

Η τρίτη περίοδος, µετά το 1990, χαρακτηρίζεται από µεγάλες διακυµάνσεις µε αλλαγές 

στο δείκτη ολικής παραγωγικότητας από -15% µέχρι +5%. Οι αυξοµειώσεις αυτές, 

όπως και στην περίοδο πριν το 1980, κατά ένα µεγάλο µέρος αντικατοπτρίζουν 

εξωγενείς διακυµάνσεις στη ζήτηση τουρισµού. Αρνητικά επέδρασαν ο πόλεµος στον 

Περσικό Κόλπο το 1991 καθώς και η κρίση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 

Συστήµατος το 1992 που οδήγησε σε δραστική υποτίµηση της Αγγλικής στερλίνας 

έναντι της Κυπριακής λίρας. 
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∆ιάγραµµα ∆4.6: Ρυθµός µεταβολής του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 Σηµ: Οι  παρατηρήσεις για τα  έτη 1995 και 1996 βασίζονται σε προβλέψεις των  συγγραφέων. 

Είναι φανερό από το ∆ιάγραµµα ∆4.6 ότι η ολική παραγωγικότητα παρουσιάζει 

κυκλικές διακυµάνσεις που αντικατοπτρίζουν τις διακυµάνσεις στη ζήτηση του 

τουριστικού προϊόντος. Αυτό είναι φυσικό, δεδοµένου ότι ο δείκτης ολικής 

παραγωγικότητας δείχνει την ποσοστιαία µεταβολή της προστιθέµενης αξίας που δεν 

εξηγείται από την ποσοστιαία µεταβολή των εισροών (εργασίας και κεφαλαίου), η 

κυκλικότητα του δείκτη οφείλεται στο ότι οι παραγωγοί δεν προσαρµόζουν τις εισροές 

στο επίπεδο του προϊόντος. Για παράδειγµα, όταν µειώνεται η ζήτηση τουρισµού οι 

ξενοδόχοι δεν µειώνουν στον ίδιο βαθµό την απασχόληση προσωπικού, διότι 

προσδοκούν µελλοντική ανάκαµψη της  ζήτησης και δεν επιθυµούν να υποστούν το 

κόστος που συνεπάγονται οι αυξοµειώσεις στο προσωπικό. Επίσης, το κεφάλαιο 

(κτίρια, εγκαταστάσεις και µηχανήµατα) είναι εκ φύσεως σταθερό τη βραχυχρόνια 

περίοδο και δεν ακολουθεί τις ετήσιες αυξοµειώσεις της ζήτησης.  
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∆ιάγραµµα ∆4.7: Ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας 
του τοµέα ΞΕ σε διάφορες περιόδους 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Επειδή ακριβώς υπάρχει διαχρονική κυκλικότητα στους δείκτες παραγωγικότητας, για 

µια πιο καθαρή εικόνα είναι προτιµότερο να εξετάζει κανείς το ρυθµό αλλαγής της 

παραγωγικότητας σε µια µακροχρόνια βάση, π.χ. αντί από χρόνο σε χρόνο, από 

πενταετία σε πενταετία. Στο ∆ιάγραµµα ∆4.7 παρουσιάζονται οι κατά µέσο όρο 

ρυθµοί αλλαγής της παραγωγικότητας (εργασίας, κεφαλαίου και ολικής) στις 

περιόδους 1977-81, 1982-86, 1987-90 και 1991-96. Από το ∆ιάγραµµα ∆4.7 

διαφαίνονται τα ακόλουθα: 

• Τις δύο πρώτες περιόδους η παραγωγικότητα του κεφαλαίου µειωνόταν κατά 27% 

περίπου το χρόνο µεταξύ 1977-81 και 11% το χρόνο µεταξύ 1982-86. Για τις ίδιες 

περιόδους, η παραγωγικότητα της εργασίας ακολουθούσε την αντίθετη πορεία και 

είχε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής +7,5% και +3%, αντίστοιχα. Η ολική 

παραγωγικότητα αυξανόταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό +3,6% την περίοδο 1977-81 

αλλά µειωνόταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό –0,2% κατά την περίοδο 1982-8613.  

                                                 
13 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εργασία έχει µεγαλύτερο µερίδιο από το κεφάλαιο στο κόστος παραγωγής, 
εποµένως η ολική παραγωγικότητα επηρεάζεται περισσότερο από την παραγωγικότητα της εργασίας 
παρά από την παραγωγικότητα του κεφαλαίου. 
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• Την περίοδο 1987-90 η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται αφού όλοι οι δείκτες 

παρουσιάζουν θετικό ρυθµό αλλαγής: +6%  η ολική παραγωγικότητα, +5% η 

παραγωγικότητα κεφαλαίου και +6% η παραγωγικότητα εργασίας. 

• Αντίθετα την περίοδο 1991-96 ο ρυθµός αλλαγής όλων των δεικτών 

παραγωγικότητας είναι αρνητικός: -3,7% η ολική παραγωγικότητα, -5,1% η 

παραγωγικότητα κεφαλαίου και –3,1% η παραγωγικότητα εργασίας. 

Συµπερασµατικά θα έλεγε κανείς ότι η εξέλιξη της παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ 

στην Κύπρο ακολουθεί την ίδια πορεία µε τη ζήτηση του προϊόντος του τοµέα. Η 

περίοδος 1981-1989 ήταν καλύτερη για τον τοµέα και η παραγωγικότητα του 

αυξανόταν µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. Στην περίοδο 1990-1996, η παραγωγικότητα 

του τοµέα ΞΕ παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις και πτωτική τάση. Το 1991 

εµφανίζεται από κάθε άποψη ως ο χειρότερος χρόνος στην ιστορία του τοµέα. Μετά το 

1991 ο ρυθµός αλλαγής της παραγωγικότητας εξακολουθεί να είναι κατά µέσο όρο 

αρνητικός, όµως υπάρχει η ένδειξη ότι από χρόνο σε χρόνο η κατάσταση βελτιώνεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στο παράρτηµα αυτό περιγράφοντα οι δείκτες παραγωγικότητας καθώς και οι µεταβλητές του 
τοµέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (ΞΕ), που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των 
δεικτών παραγωγικότητας.  Η ανάλυση αναφέρεται στηv Κύπρο και σε επιλεγµένες χώρες του 
εξωτερικού: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, 
Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία (χώρες του OECD).  

Π1.1  ∆είκτες µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας   

Βασικός στόχος της µελέτης αυτής είναι η περιγραφή της παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ 
µέσω µιας σειράς δεικτών και µέσω του ρυθµού ετήσιας µεταβολής του δείκτη ολικής 
παραγωγικότητας  (GTFP, Growth of Total Factor Productivity).  Ο GTFP υπολογίζεται 
υποθέτοντας ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι της µορφής  Translog, η οποία χαρακτηρίζεται 
από σταθερές αποδόσεις κλίµακας και ουδέτερη (Hicksian) τεχνολογική µεταβολή.  Επίσης, 
όλες οι αγορές είναι πλήρως ανταγωνιστικές και βρίσκονται στο µακροπρόθεσµο σηµείο 
ισορροπίας τους µέσα σε ένα στατικό πλαίσιο.  

O GTFP συνήθως καλείται το αρχικό µέτρο της παραγωγικότητας14 και µετρά την ποσοστιαία 
µεταβολή της συνάρτησης παραγωγής, 

  Q = f (X1,..., Xi,..., Xn ; t) 

όπου Χi είναι ο i συντελεστής παραγωγής. Όταν ο GTFP είναι θετικός παρουσιάζεται 
τεχνολογική πρόοδος, ενώ όταν είναι αρνητικός παρουσιάζεται τεχνολογική οπισθοδρόµηση.   

Ο δείκτης µπορεί να πάρει δύο µορφές, GTFPC και GTFPR ανάλογα µε το αν 
χρησιµοποιούνται µερίδια ως προς το κόστος ή την αξία της προστιθέµενης αξίας αντίστοιχα: 

 GTFPC
t = rogVAt - ∑i  SC

ti ⋅rogXti                  Xti= [Kt, Lt] 

 GTFPR
t = rogVAt - ∑i  SR

ti ⋅rogXti                          Xti= [Kt, Lt] 

όπου  rogVAt είναι ο ρυθµός µεταβολής της προστιθέµενης αξίας µεταξύ t και (t-1)  
         rogXti  είναι o ρυθµός µεταβολής του κεφαλαίου, (Κ)  ή της εργασίας, (L)                                                
         µεταξύ t και (t-1)  
         SC

i  είναι το  κόστος της i εισροής ως προς το συνολικό κόστος και 
        SR

i  είναι το  κόστος της i εισροής ως προς την αξία της προστιθέµενης αξίας. 

Οι πιο πάνω δείκτες είναι συνεχείς στο χρόνο σε αντίθεση µε τα διαθέσιµα στοιχεία τα οποία 
είναι διακριτά στο χρόνο. Για τη µετατροπή τους σε συνεχή χρόνο χρησιµοποιείται ο δείκτης 
Tornquist (o οποίος είναι µια ακριβής και υπερθετική προσέγγιση του δείκτη σε συνεχή 
χρόνο), 

  TGTFPC
t = rogVAt - ∑i  SC*

ti ⋅rogXti                  Xti= [Kt, Lt] 

  TGTFPR
t = rogVAt - ∑i  SR*

ti ⋅rogXti            Xti= [Kt, Lt] 
όπου  rogVAt = loge VAt - loge VA(t-1) , 

                                                 
14 Ο δείκτης παραγωγικότητας DGTFP βασίζεται στην συνάρτηση κόστους και µετρά την ποσοστιαία 
µεταβολή του µέσου κόστους που δεν οφείλεται σε αύξηση των τιµών των συντελεστών της 
παραγωγής. Εποµένως ο δείκτης αυτός είναι αρνητικός όταν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και θετικός 
όταν υπάρχει τεχνολογική οπισθοδρόµηση.  
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          rogXti = loge Xti - loge X(t-1)i , 
          SC*

i = (1/2)(SC
ti + SC

(t-1)i )  και 

          SR*
i = (1/2)(SR

ti + SR
(t-1)i ). 

Οι δείκτες που υπολογίστηκαν για στη µελέτη είναι τύπου Tornquist. Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται είναι µόνο σε σχέση µε τον GTFPC

t αφού και οι δύο δείκτες έδειχναν τα ίδια 
αποτελέσµατα.  Αυτό συµβαίνει γιατί η αξία της προστιθέµενης αξίας, (VVA) ορίζεται ως η 
αξία του κεφαλαίου, (VK) και της απασχόλησης,  (VL)  µε αποτέλεσµα η VVA που έδιναν τα 
στοιχεία να είναι πολύ κοντά στο άθροισµα της VK µε το VL: VVA =( VL + VΚ). Τυχόν  
διαφορά µεταξύ της VVA και του αθροίσµατος µπορεί να καταλογιστεί ως στατιστικό λάθος. 
Με άλλα λόγια, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται από σταθερές αποδόσεις κλίµακας µε 
αποτέλεσµα τα SC

i και SR
i να είναι πολύ κοντά.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπολογίστηκαν δείκτες για την Κύπρο και για χώρες του 
εξωτερικού µε βασικό σκοπό τη σύγκριση. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε κι ένας 
συγκεντρωτικός δείκτης για τις Ευρωπαϊκές χώρες ορίζοντας ένα σταθµισµένο µέσο όρο µε 
βάση την αξία της προστιθέµενης αξίας ως ακολούθως: 

  VAEUR = ∑i {VVAD
i / (∑iVVAD

i)}⋅VAD
i     

  KEUR = ∑i {VVAD
i / (∑iVVAD

i)}⋅KD
i 

                       LEUR = ∑i {VVAD
i / (∑iVVAD

i)}⋅LD
i 

όπου  VAEUR  είναι η προστιθέµενη αξία της Ευρώπης, 
          KEUR  είναι το κεφάλαιο της Ευρώπης, 
         LEUR  είναι η απασχόληση της Ευρώπης, 
       VAD

i είναι η προστιθέµενη αξία σε δολάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης, 
         KD

i  είναι το κεφάλαιο σε δολάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης, 
         LD

i  είναι η απασχόληση σε δολλάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης και 
         VVAD

i  είναι η αξία της προστιθέµενης αξίας σε δολλάρια Η.Π.Α της i χώρας      
          της Ευρώπης. 

Π1.2  Στατιστικά στοιχεία 

Τα στοιχεία για τον υπολογισµό των δεικτών πιο πάνω είναι οι ποσότητες και τιµές της 
προστιθέµενης αξίας, της απασχόλησης. του κεφαλαίου και της επένδυσης.  Έτσι, το δείγµα 
περιγράφεται στη συνέχεια αρχίζοντας µε τα γενικά χαρακτηριστικά του.  Ακολουθεί η 
περιγραφή σε σχέση µε την Κύπρο και µετά σε σχέση µε τις χώρες του εξωτερικού. 

Το δείγµα της Κύπρου αναφέρεται στην περίοδο 1976-1994, των Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής στην περίοδο 1960-93, της  Γερµανίας στην περίοδο 1960-92, της Γαλλίας στην 
περίοδο 1970-93, της Ιταλίας στην περίοδο 1970-92, του Βελγίου στην περίοδο 1970-92, της 
Νορβηγίας στην περίοδο 1962-91, της Σουηδίας στην περίοδο 1970-94, του Ηνωµένου 
Βασιλείου στην περίοδο 1978-1992 και τέλος της Φιλανδίας στην περίοδο 1975-94.  Για να 
υπάρχει συνέπεια, η περίοδος  1976-1992 χρησιµοποιήθηκε για όλους τους δείκτες 
παραγωγικότητας εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο για το οποίο περιοριστήκαµε στην περίοδο 
1978-1992.   Η Νορβηγία και το Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποιήθηκαν µόνο στην ανάλυση 
των δεικτών παραγωγικότητας και όχι στο οικονοµετρικό υπόδειγµα γιατί το δείγµα της 
πρώτης παρουσίαζε ασυνέπειες, ενώ της δεύτερης ξεκινούσε από το 1978 µε αποτέλεσµα να 
αναγκαζόµασταν να περιοριστούµε στην περίοδο 1978-1990 χάνοντας βαθµούς ελευθερίας.   



46 

Σηµειώνεται ότι το έτος βάσης είναι το 1985. Όσον αφορά τις πηγές, για την Κύπρο η βάση 
είναι οι εκδόσεις του Τµήµατος Στατιστικής και Ερευνών ενώ για τις χώρες του OECD  η 
Τράπεζα ∆εδοµένων του OECD  (International Sectoral Databank, ISDB 1996). Για τις 
προβλέψεις των στατιστικών στοιχείων µέχρι το 1996, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της µη-
γραµµικής παλινδρόµησης, µε δύο χρονικές υστερήσεις και µια τάση.  

Π1.3  Προστιθέµενη αξία και απασχόληση 

Σε σχέση µε την Κύπρο, το πρώτο βασικό µέγεθος είναι η προστιθέµενη αξία15, σε σταθερές 
και τρέχουσες τιµές, η οποία υπολογίζεται αφαιρώντας το κόστος των πρώτων υλών, 
καυσίµων, ενοικίων, άλλων άµεσων και διοικητικών εξόδων από την αξία του ακαθάριστου 
προϊόντος.  Με άλλα λόγια η προστιθέµενη αξία αντιπροσωπεύει την εργασία και το κεφάλαιο 
της οικονοµικής µονάδας.  Επίσης, η τιµή της προστιθέµενης αξίας (δηλ. η τιµή του προϊόντος) 
υπολογίστηκε διαιρώντας τις αξίες σε τρέχουσες τιµές µε τις αξίες σε σταθερές τιµές.   

Η συνολική απασχόληση16 περιλαµβάνει όλους τους υπαλλήλους, ιδιοκτήτες και µη 
αµειβόµενα µέλη της οικογένειας που απασχολούνται στον κλάδο. Σε σχέση µε τη συνολική 
απασχόληση, έχουµε και την αξία της συνολικής απασχόλησης, η οποία περιλαµβάνει 
κανονικούς µισθούς και ηµεροµίσθια, 13ους και 14ους µισθούς, αµοιβές από υπερωρίες, 
ωφελήµατα (bonuses), αµοιβές σε είδος και τυχόν αυτόµατες  τιµαριθµικές αναπροσαρµογές.  
Το ποσό περιλαµβάνει το φόρο εισοδήµατος και τις κοινωνικές ασφαλίσεις καθώς και τους 
τεκµαρτούς µισθούς (imputed wages) για τα µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας, των 
ιδιοκτητών και των συνεταίρων τους. Για τον υπολογισµό της αξίας της συνολικής 
απασχόλησης πολλαπλασιάστηκε η συνολική απασχόληση µε το µέσο εργατικό κόστος ανά 
εργάτη ανά έτος17. Επίσης, η τιµή της συνολικής απασχόλησης υπολογίστηκε 
αποπληθωρίζοντας το µέσο εργατικό κόστος ανά εργάτη σε σχέση µε το 1985. 

Π1.4  Κεφάλαιο 

Το επόµενο απαραίτητο µέγεθος είναι το κεφάλαιο του κλάδου το οποίο στηρίζεται πάνω στην 
επένδυση.  Με τον όρο επένδυση18 αναφερόµαστε στη συνολική αξία  των αγορών 
περιουσιακών στοιχείων, αγοραία τιµή και κόστος εγκατάστασης, αφού αφαιρεθούν η αγορά 
γης και οι πωλήσεις ήδη υπαρχουσών περιουσιακών στοιχείων.  Επίσης, περιλαµβάνεται το 
κόστος κεφαλαιουχικών αγαθών τα οποία παράχθηκαν από την επιχείρηση καθώς και 
προσθήκες και αλλαγές στον ήδη υπάρχον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό. Στην περίπτωση της 
Κύπρου, η συνολική επένδυση διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 
• Επενδύσεις σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις (New buildings and works, NBW) 
• Μηχανήµατα και εξοπλισµός (Machinery and equipment, ME) 
• Οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη (Vehicles, ships and aircrafts, VSA). 

                                                 
15 Για την περίοδο1983-94 τα στοιχεία είναι από το δηµοσίευµα Statistical Abstracts 1994, ενώ για την 
περίοδο 1976-83 από το Services and Distributive Trade Statistics 1986-88. 
16 Τα στοιχεία είναι από το δηµοσίευµα Statistical Abstracts 1994 και για τις περιόδους 1983-94 και 
1976-82 από το Service Survey 1984 και 1983  αντίστοιχα. 
17 Πηγές: Statistical Abstracts 1987-88 για την περίοδο 1976-82 και Statistical Abstracts 1994 για το 
1983-1994. 
18 Πηγές: Statistical Abstracts 1994, Services and Distributive Trade Statistics 1983, 1984, 1987, 1988 
êáé Statistical Abstracts 1987-88, για τα έτη 1983-1994, 1982, 1981, 1979-80, 1978 και 1976-1977, 
αντίστοιχα. 
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Η τιµή της επένδυσης υπολογίστηκε διαιρώντας την αξία της επένδυσης σε τρέχουσες τιµές µε 
την αντίστοιχη σε σταθερές του 1985.  Στην περίπτωση της Κύπρου οι αποπληθωριστές της 
συνολικής επένδυσης και των επενδύσεων σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις ήταν συνεπείς σε 
σχέση µε τους αντίστοιχους  της οικονοµίας.  Οι αποπληθωριστές για επενδύσεις σε 
µηχανήµατα και εξοπλισµό καθώς και σε οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη ήταν προβληµατικοί, 
γι' αυτό και διορθώθηκαν ως εξής:   
 Στην περίπτωση των µηχανηµάτων και εξοπλισµού ο αποπληθωριστής έδειχνε ότι δεν 

υπήρχε πληθωρισµός για την περίοδο 1976-80, ο οποίος διορθώθηκε µε βάση το ρυθµό 
αύξησης του αντίστοιχου αποπληθωριστή της οικονοµίας.   

 Όσον αφορά τα οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη, οι υπολογισµοί έδειξαν ότι δεν υπήρχε 
πληθωρισµός στις περιόδους 1976-78, 1979-83, 1985-86 και 1987-88 µε αποτέλεσµα να 
θεωρηθεί ακατάλληλος και έτσι αντικαταστάθηκε µε τον αντίστοιχο αποπληθωριστή της 
οικονοµίας. 

Με βάση τα πιο πάνω  µεγέθη  υπολογίστηκε το κεφάλαιο. Όσον αφορά την Κύπρο, αρχικά 
υπολογίστηκαν τα κεφάλαια για κάθε κατηγορία επένδυσης, τα οποία αθροίστηκαν για να 
δώσουν το συνολικό κεφάλαιο.  Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου των κατηγοριών της 
επένδυσης χρησιµοποιήθηκε η perpetual inventory method, σύµφωνα µε την οποία το 
κεφάλαιο υπολογίζεται ως εξής: 
  Κt i = It i + (1-di)K(t-1) i                           i = [NBW, ME, VSA]                     

όπου    Κt i  είναι το κεφάλαιο του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης, 
           It i  είναι η επένδυση του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και 
        di  είναι το ποσοστό απόσβεσης, 5% για NBW, 7% για ME και 15% για VSA.  

Φυσικά για να εφαρµοστεί η πιο πάνω µέθοδος είναι απαραίτητη η γνώση του 

κεφαλαίου κάποιου χρόνου που θα χρησιµοποιηθεί ως αφετηρία. Το κεφάλαιο 

αφετηρίας προσεγγίστηκε µε τον ακόλουθο τρόπο: 

  K0
t i  =  It i / ( G (t-1) i + di )                       i = [NBW, ME, VSA] 

όπου  K0
t i   είναι το κεφάλαιο αφετηρίας του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης, 

          It i  είναι η επένδυση του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης, 
         di  είναι το ποσοστό απόσβεσης του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και 

G (t-1) i   είναι µια προσέγγιση βασιζόµενη στην επένδυση ή προστιθέµενη αξία του 
ετήσιου ρυθµού µεταβολής του κεφαλαίου την (t-1) περίοδο του i στοιχείου της 
συνολικής επένδυσης. 

Αφού υπολογίστηκαν τα Κi εφαρµόστηκε η ακόλουθη  µέθοδος άθροισης σύµφωνα µε την 
οποία υπολογίζεται αρχικά η συνολική αξία του  κεφαλαίου, VVK: 

  VVK = ∑i PIi Ki                       i = [NBW, ME, VSA] 

όπου   PIi  είναι ο αποπληθωριστής του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και 
         Κi  είναι το κεφάλαιο του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης.  

Στη συνέχεια υπολογίζεται η τιµή της συνολικής επένδυσης, PINV : 

  PINV = ∑i ( Ii / I ) PIi                i = [NBW, ME, VSA] 
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όπου  PIi   είναι ο αποπληθωριστής του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης, 
        Ii  είναι η επένδυση του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και 
        I  είναι η συνολική επένδυση. 

Τέλος, χρησιµοποιώντας τα  VVK και  PINV υπολογίζεται το συνολικό κεφάλαιο, K: 

  K = VVK / PINV 

Για τη συµπλήρωση των στοιχείων, υπολογίσαµε και το κόστος χρήσης (User cost ή Rental 
Price) του κεφαλαίου κάτω από τις υποθέσεις διακριτού χρόνου, στατικών προσδοκιών και 
σταθερότητα τιµών, ως εξής: 

  WK i = (ri + di) PINV / (1 + ri)  

όπου WKi είναι το κόστος χρήσης του κεφαλαίου, 
        ri το µακροπρόθεσµο  επιτόκιο παρµένο από τα κρατικά οµόλογα, 
        Pi  η τιµή της συνολικής  επένδυσης και 
        di  είναι  ένας σταθµισµένος  µέσος όρος των ποσοστών απόσβεσης των         
             κεφαλαίων των NBW, ME  και VSA. 

Φυσικά, το κόστος χρήσης του κεφαλαίου αποπληθωρίστηκε σε σχέση µε το 1985 και  ο 
αποπληθωριστής αυτός αποτέλεσε την τιµή του κεφαλαίου.  

 

Π1.5  Χώρες ΟΟΣΑ 

Στην περίπτωση των χωρών του ΟΟΣΑ οι ορισµοί και µέθοδοι είναι όµοιοι µε της Κύπρου 
εκτός από τις εξαιρέσεις που ακολουθούν.  Αρχικά, δεν ήταν διαθέσιµη η αξία της συνολικής 
απασχόλησης, (VTL), αλλά η αξία της απασχόλησης των υπαλλήλων, (VL), η οποία 
χρησιµοποιήθηκε για να προσεγγιστεί η αξία της συνολικής απασχόλησης. Έτσι, 
υπολογίστηκε ο ετήσιος µέσος µισθός, (W), διαιρώντας την αξία της απασχόλησης των 
υπαλλήλων, (VL), µε το σύνολο των υπαλλήλων, (L) : 

  W = VL / L, 

ο οποίος πολλαπλασιάστηκε µε τη συνολική απασχόληση, TL για να δώσει τη ζητούµενη 
προσέγγιση, VTL: 

  VTL = W⋅ TL. 

Επίσης, για τις χώρες του OECD  υπήρχαν στοιχεία για τη συνολική επένδυση και έτσι 
υπολογίστηκε απ' ευθείας το συνολικό κεφάλαιο µε βάση την perpertual inventory µέθοδο 
χωρίς να χρησιµοποιηθεί καµιά µέθοδος άθροισης. ΄Άρα : 

  Κt i = It i + (1-di)K(t-1) i                            

όπου Κt i είναι το κεφάλαιο  της i χώρας, 
         It i είναι η επένδυση της i χώρας και 
         di είναι το ποσοστό απόσβεσης της i χώρας. 

Tα ποσοστά απόσβεσης, di (Πίνακας ΠΠ1) υπολογίστηκαν µε βάση τη µέση ωφέλιµη ζωή 
(average service lives, ASL) του συνολικού κεφαλαίου υποθέτοντας ότι η απόσβεση 
ακολουθεί γραµµική τάση : 
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  di = 1/( ASLi -1). 

Το κεφάλαιο αφετηρίας υπολογίστηκε και πάλι ως εξής:  

  K0
t i  =  It i / ( G (t-1) i + di )                       

όπου K0
t i  είναι το κεφάλαιο αφετηρίας της i χώρας, 

         It i είναι η επένδυση της i χώρας, 
         di είναι το ποσοστό απόσβεσης της i χώρας και 
        G (t-1) i  είναι µια προσέγγιση βασιζόµενη στην επένδυση ή προστιθέµενη αξία του ετήσιου 
ρυθµού µεταβολής του κεφαλαίου την (t-1) περίοδο της i χώρας. 

Τέλος,  το  κόστος χρήσης  του κεφαλαίου της κάθε χώρας υπολογίστηκε όπως και πριν µε τη 
διαφορά ότι το  di είναι πλέον το ποσοστό απόσβεσης του συνολικού κεφαλαίου. 
 

Πίνακας ΠΠ1: Μέση ωφέλιµη ζωή και ποσοστά απόσβεσης του  
συνολικού κεφαλαίου  χωρών του  OECD 

Χώρα 
Μέση ωφέλιµη 

ζωή 
Ποσοστό απόσβεσης 

Η.Π.Α 22 4,8% 
Βέλγιο 30 3,4% 
Φιλανδία 28 3,7% 
Γαλλία 21 5,0% 
Γερµανία 29 3,6% 
Ιταλία 29 3,6% 
Νορβηγία 31 3,3% 
Σουηδία 37 2,8% 
Ηνωµένο Βασίλειο 35 2,9% 

Πηγή: ISDB 1996 και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  5 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται συγκρίσεις και της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα 

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (ΞΕ) της Κύπρου µε την ολική παραγωγικότητα του 

αντίστοιχου τοµέα χωρών του εξωτερικού, για να εξαγάγουµε συµπεράσµατα για την 

ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Η σύγκριση γίνεται αρχικά 

µε πραγµατικά στατιστικά στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Αναπτύξεως (OΟΣΑ) για την περίοδο 1978-92 και ακολούθως µε πραγµατικά στοιχεία 

και προβλέψεις για την περίοδο 1978-96.  

5.1 Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα  

Ο τουρισµός είναι διεθνές φαινόµενο, για αυτό οι εξελίξεις στον τοµέα ΞΕ της Κύπρου 

δεν είναι από µόνες τους αρκετές για την εκτίµηση της ανταγωνιστικότητας του 

κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Και αν ακόµη διαχρονικά η παραγωγικότητα του 

τοµέα εξελίσσεται θετικά, δυνατό η ανταγωνιστικότητα του να ακολουθεί την αντίθετη 

πορεία, αν η παραγωγικότητα του ίδιου τοµέα σε άλλες χώρες αυξάνεται µε πιο 

γοργούς ρυθµούς. Εποµένως επιβάλλεται σύγκριση των εξελίξεων στον τοµέα του ΞΕ 

µε ξένες χώρες, για να διαφανεί η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού 

προϊόντος. 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής έχει υπολογιστεί ο ρυθµός αλλαγής του δείκτη ολικής 

παραγωγικότητας στον τοµέα ΞΕ για µια σειρά από ξένες χώρες για τις οποίες 

υπάρχουν συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 

Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία και 

Φιλανδία (χώρες του ΟΟΣΑ). Παρά το ότι µερικές από τις χώρες αυτές δεν είναι 

άµεσα ανταγωνιστικές της Κύπρου στον τοµέα του τουρισµού, έχουν επιλεγεί (i) διότι 

έχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και (ii) εξυπηρετούν το σκοπό που επιδιώκουµε, 

δηλαδή προσφέρουν ένα σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση του τοµέα ΞΕ της 
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Κύπρου.19  Επίσης, πέραν της σύγκρισης της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ 

της Κύπρου µε τον αντίστοιχο τοµέα ορισµένων χωρών, στην παρούσα µελέτη γίνεται 

σύγκριση και µε ένα συγκεντρωτικό δείκτη ολικής παραγωγικότητας που 

περιλαµβάνει όλες τις χώρες της Ευρώπης για τις οποίες υπάρχουν στατιστικά στοιχεία 

στη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ (Παράρτηµα 1).  

Τέλος, χωρίζουµε την παρουσίαση των συγκρίσεων µε άλλες χώρες σε δύο µέρη. Το 

πρώτο µέρος αναφέρεται στην περίοδο 1978-92 για την οποία υπάρχουν όλα τα 

στατιστικά στοιχεία για όλες τις χώρες. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται στην περίοδο 

1978-96 για την οποία ορισµένα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν για όλες τις χώρες 

και έχουν χρησιµοποιηθεί προβλέψεις. Με αυτό τον τρόπο δίνουµε πρώτα µια εικόνα 

που αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την πραγµατικότητα αλλά δεν είναι ενηµερωµένη, 

και ακολούθως µια εικόνα που είναι ενηµερωµένη, όµως περιέχει πιθανότητα κάποιου 

στατιστικού σφάλµατος.  

5.2  Συγκρίσεις για την περίοδο 1978-92 µε πραγµατικά στοιχεία 

Οι διαφορές µεταξύ του ρυθµού µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα 

ΞΕ της Κύπρου και του συγκεντρωτικού δείκτη ολικής παραγωγικότητας που 

εκπροσωπεί τους τοµείς ΞΕ στην Ευρώπη παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα ∆5.1.  

Η διακεκοµµένη ευθεία γραµµή κατά µήκος του διαγράµµατος δείχνει τη µέση 

διαφορά στο ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας µεταξύ Κύπρου και 

Ευρώπης που ίσχυε στην υπό εξέταση περίοδο.  Η γραµµή αυτή είναι πάνω από τη 

συνεχή γραµµή που αντιστοιχεί στο µηδέν, εποµένως την περίοδο 1978-92, κατά µέσο 

όρο, η ολική παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο αυξανόταν µε υψηλότερους 

ρυθµούς από ότι στις χώρες της Ευρώπης που περιλαµβάνονται στην ανάλυση.  

 

                                                 
19 Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ (International Sectoral Databank, 
ISDB, 1996). Σύγκριση µε χώρες που ανταγωνίζονται την Κύπρο στον τοµέα του τουρισµού γίνεται σε 
άλλο µέρος της µελέτης που αναλύει τη ζήτηση τουριστικού προϊόντος για την οποία υπάρχουν 
συγκρίσιµα στοιχεία για πολλές χώρες της Μεσογείου. 
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∆ιάγραµµα ∆5.1: ∆ιαφορές στο ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας  
του τοµέα ΞΕ µεταξύ Κύπρου και Ευρώπης 1978-92 
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 Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 

Η γραµµή που ενώνει τους µικρούς µαύρους ρόµβους δείχνει τις ετήσιες διαφορές στο 

ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας µεταξύ του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο και 

στις χώρες της Ευρώπης. Από την πορεία της γραµµής αυτής φαίνεται ότι η ολική 

παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ της Κύπρου υστερούσε σε σύγκριση µε τις χώρες της 

Ευρώπης την περίοδο 1980-83, υπερτερούσε την περίοδο 1984-90, υστέρησε 

σηµαντικά το 1991 και ανέκαµψε το 1992. Όπως θα δούµε πιο κάτω, µετά το 1990 ο 

τοµέας ΞΕ της Κύπρου γενικά συγκρίνεται αρνητικά µε τις Ευρωπαϊκές χώρες.   

Στην Ιταλία και Γαλλία, για τις οποίες έχουµε στοιχεία που είναι συγκρίσιµα µεταξύ 

τους και µε τα στοιχεία της Κύπρου, ο τοµέας ΞΕ έχει οµοιότητες µε αυτόν της 

Κύπρου µε την έννοια ότι και οι χώρες αυτές έχουν Μεσογειακό τουρισµό. Για τις δύο 

αυτές χώρες έχουµε υπολογίσει ξεχωριστά τις αλλαγές στους δείκτες ολικής 

παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ και τις συγκρίνουµε µε τις αλλαγές του δείκτη ολικής 

παραγωγικότητας της Κύπρου στο ∆ιάγραµµα ∆5.2. Για την περίοδο 1978-92, η 

σύγκριση είναι ευνοϊκή για την Κύπρο όπου η ολική παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ 

αυξάνεται µε ρυθµό κατά µέσο όρο 2,5% περίπου υψηλότερο από ότι στην Ιταλία και 

Γαλλία.  Όµως αυτό οφείλεται στις υψηλές αποδόσεις του Κυπριακού τοµέα ΞΕ κατά 

τη διάρκεια της περιόδου πριν το 1990. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα αυτό (και θα 
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δούµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες πιο κάτω) µετά το 1990 ο τοµέας ΞΕ στην Κύπρο 

δεν βελτιώνει την παραγωγικότητα του περισσότερο από τις δύο αυτές Ευρωπαϊκές 

χώρες. 

∆ιάγραµµα ∆5.2: Σύγκριση Κύπρου µε Ιταλία και Γαλλία 1978-92 

    (α) Κύπρος-Ιταλία      

  (α) Κύπρος-Γαλλία 
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   Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 

5.3  Συγκρίσεις για την περίοδο 1978-96 µε προβλέψεις 

Όταν τα στοιχεία συµπληρωθούν µε τις προβλέψεις, η σύγκριση του τοµέα ΞΕ της 

Κύπρου µε αυτόν της Ευρώπης διαφοροποιείται όπως εµφανίζεται στο ∆ιάγραµµα 

∆5.3. 20  Στην περίπτωση αυτή ενισχύεται η θέση ότι µετά το 1990 οι µεταβολές στην 

παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο συγκρίνονται αρνητικά µε την Ευρώπη 

και παρουσιάζουν διακυµάνσεις. Η µόνη ενθαρρυντική ένδειξη είναι ότι µετά το 1991 

η εικόνα για την Κύπρο εξακολουθεί να είναι αρνητική όµως βελτιώνεται. 

Η σύγκριση του ρυθµού µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ της 

Κύπρου µε το ρυθµό µεταβολής του αντίστοιχου τοµέα των δύο Eυρωπαϊκών χωρών, 

Ιταλίας και Γαλλίας, την περίοδο 1993-1996 (∆ιάγραµµα ∆5.4) δείχνει καθαρά ότι 

στην Κύπρο η παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ αυξάνεται κατά µέσο όρο µε πολύ 

                                                 
20 Οι προβλέψεις συνδυάζουν τη χρονική τάση και αυτοπαλλινδρόµηση στα στατιστικά στοιχεία. 
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χαµηλότερο ρυθµό, ιδιαίτερα σε σχέση µε την Ιταλία. Αυτό είναι ανησυχητικό διότι η 

Ιταλία συναγωνίζεται την Κύπρο για το Μεσογειακό τουρισµό.  

∆ιάγραµµα ∆5.3: ∆ιαφορές στο ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας 
του τοµέα ΞΕ µεταξύ Κύπρου και Ευρώπης 1978-96 
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  Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων 
   Σηµείωση: Οι  παρατηρήσεις για τα  έτη 1993-1996 βασίζονται σε προβλέψεις των  συγγραφέων. 

∆ιάγραµµα ∆5.4: Σύγκριση Κύπρου µε Ιταλία και Γαλλία 1978-96  

  (α) Κύπρος-Ιταλία        (α) 
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  Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.                                
  Σηµ: Οι  παρατηρήσεις για τα  έτη 1993-1996 βασίζονται σε προβλέψεις των συγγραφέων. 
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5.4  Οικονοµετρική ανάλυση 

Στην ανάλυση της παραγωγικότητας ενδιαφέρει κυρίως η τεχνολογική πρόοδος 

(technical progress), διότι είναι αυτή ουσιαστικά που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα 

µακροχρόνια. Όλοι οι δείκτες που αναλύθηκαν προηγουµένως περιέχουν την επίδραση 

της τεχνολογικής προόδου όµως περιέχουν και άλλους παράγοντες, για παράδειγµα  

την επίδραση του επιπέδου παραγωγής. Είναι γνωστό πως σε µεγάλη κλίµακα 

παραγωγής το κόστος ανά µονάδα προϊόντος δυνατό να είναι χαµηλότερο από ότι είναι 

σε µικρή κλίµακα παραγωγής. Αν αυτό συµβαίνει στον τοµέα ΞΕ της Κύπρου, τότε 

δεν αποκλείεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του την περίοδο πριν το 1990 να 

οφείλεται σε οικονοµίες κλίµακας (economies of scale) και όχι σε ουσιαστική 

βελτίωση της παραγωγικότητας όπως θα συνέβαινε αν αυτή ήταν αποτέλεσµα 

επιλογής αποτελεσµατικότερων µεθόδων λειτουργίας, εφαρµογής καλύτερης 

οργάνωσης, χρήσης υψηλότερης τεχνολογίας κλπ.  

Με τη χρήση οικονοµετρικών µεθόδων είναι δυνατό να διαχωρίσουµε τα συστατικά 

στοιχεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας σε τεχνολογική πρόοδο, οικονοµίες 

κλίµακας και άλλους παράγοντες.21  Η οικονοµετρική εκτίµηση έγινε τόσο για την 

Κύπρο, όσο και για άλλες χώρες για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιµα στατιστικά 

στοιχεία στη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ: ΗΠΑ, Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, 

Σουηδία και Φιλανδία.  

Στα πλαίσια του οικονοµετρικού υποδείγµατος που έχει χρησιµοποιηθεί, έχουµε 

εκτιµήσει την ετήσια ποσοστιαία αλλαγή στο κόστος παραγωγής που δεν εξηγείται 

από τις αλλαγές των µεταβλητών που επηρεάζουν το κόστος δηλαδή τις τιµές των 

εισροών (εργασίας και κεφαλαίου), το επίπεδο παραγωγής και τις επιδράσεις από τα 

προηγούµενα χρόνια. Η φιλοσοφία της προσέγγισης είναι να αποµονωθούν οι 

                                                 
21 Για να αποφύγουµε τη χρήση τεχνικών όρων στο κείµενο, οι λεπτοµέρειες του οικονοµετρικού 
µοντέλου που χρησιµοποιήσαµε περιγράφονται στο Παράρτηµα Π2. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
ανάλυση γίνεται σε ένα δυναµικό περιβάλλον που λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση των τωρινών 
αποφάσεων τόσο από το παρελθόν όσο και από τί αναµένει ο παραγωγός να συµβεί στο µέλλον. Με 
άλλα λόγια, ξεφεύγουµε από τη στατικότητα η οποία δυνατόν να είναι παραπλανητική, διότι τα 
οικονοµικά µεγέθη δεν επηρεάζονται µόνο από τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε ένα συγκεκριµένο 
χρόνο αλλά και από αποφάσεις που έχουν ληφθεί τα προηγούµενα χρόνια. 
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παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, ώστε αυτό που µένει ως υπόλοιπο 

να αποδοθεί σε τεχνολογική πρόοδο. Τότε µια αρνητική ετήσια ποσοστιαία αλλαγή 

στο κόστος, δείχνει ότι υπάρχει τεχνολογική πρόοδος αφού από χρόνο σε χρόνο 

µειώνεται το κόστος ανά µονάδα προϊόντος, χωρίς αυτό να οφείλεται σε µείωση στις 

τιµές των εισροών ή σε αλλαγές στην κλίµακα παραγωγής. Αντίθετα, µια θετική 

ετήσια ποσοστιαία αλλαγή στο κόστος συνεπάγεται τεχνολογική οπισθοδρόµηση διότι 

από χρόνο µε χρόνο αυξάνεται το κόστος ανά µονάδα προϊόντος χωρίς αυτό να 

εξηγείται από αύξηση των τιµών των εισροών ή από αλλαγές στο επίπεδο παραγωγής. 

Η τεχνολογική πρόοδος για τον τοµέα ΞΕ της Κύπρου έχουν εκτιµηθεί για δύο 

περιόδους, 1978-90 και 1978-96. Οι εκτιµήσεις για την περίοδο πριν το 1990 δείχνουν 

ότι το κόστος παραγωγής στον τοµέα ΞΕ µειώνεται κατά µέσο όρο 5% ετησίως. Όταν 

όµως στην ανάλυση περιληφθεί και η µετά το 1990 περίοδος το ποσοστό αυτό 

µειώνεται σε 1,6% ετησίως, που σηµαίνει ότι την περίοδο αυτή η τεχνολογική πρόοδος 

του τοµέα ήταν αρνητική. 

Για λόγους σύγκρισης µε την Κύπρο, έχουµε επίσης εκτιµήσει την τεχνολογική 

πρόοδο και για τις χώρες του ΟΟΣΑ που αναφέρονται προηγουµένως. Ο τοµέας ΞΕ 

στην Κύπρο εµφανίζεται στις εκτιµήσεις µας να έχει κατά µέσο όρο 2% υψηλότερο 

ρυθµό τεχνολογικής προόδου την περίοδο 1978-96 όµως η διαφορά αυτή δεν ήταν 

σταθερή σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Πριν το 1990 ο ρυθµός τεχνολογικής 

προόδου στην Κύπρο ήταν κατά µέσο όρο 5% υψηλότερος ενώ µετά το 1990 ήταν 

κατά µέσο όρο 1% χαµηλότερος από ότι σε άλλες χώρες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Η συνάρτηση κόστους η οποία χρησιµοποιείται στην οικονοµετρική εκτίµηση,  είναι της 
µορφής Translog, η οποία αποτελεί προσέγγιση δευτέρου βαθµού σε µια οποιαδήποτε 
άγνωστη συνάρτηση κόστους. Για να µοντελοποιήσουµε τη διαχρονική εξάρτηση στις 
αποφάσεις του παραγωγού ορίζουµε τα µεγέθη σε αποτελεσµατικές µονάδες δηλαδή σε 
µονάδες οι οποίες είναι σε άµεσο έλεγχο από τον ίδιο τον παραγωγό.22    

Η αποτελεσµατική συνάρτηση κόστους (effective translog cost function) ορίζεται σαν : 
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,, είναι το αποτελεσµατικό κόστος χρήσης (effective user cost) της εισροής 

i και uit =witλi, λi = (1+r)/(1+r-εi)  .  To wit είναι το rental price, ενώ εi = (α1 + α2Gi)  όπου Gi  
είναι το τετράγωνο του ρυθµού αύξησης του Sit.   

Το Sit = Zit + εitSit-1 ορίζεται σαν το αποτελεσµατικό απόθεµα (effective stock) της εισροής i, 
όπου Zit είναι η αποτελεσµατική εισροή (effective input) που αντιπροσωπεύει το µέρος της 
εισροής i το οποίο αποτελεί επιλογή του παραγωγού για την τρέχουσα περίοδο, ενώ το εitSit-1 
αποτελεί την προκαθορισµένη εισροή (predetermined input), δηλ. το µέρος της εισροής i το 
που καθορίστηκε από την επιλογή εισροών στις προηγούµενες περιόδους. Χρησιµοποιώντας 
το Shephards Lemma, στην εξίσωση (2.1) προκύπτει: 
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Μαζί µε τη συνάρτηση κόστους εκτιµούνται και τα µερίδια των εισροών στο κόστος, ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές πληροφορίες. Επειδή όµως οι µεταβλητές έχουν οριστεί 
σε αποτελεσµατικές ποσότητες και τιµές και έτσι δεν είναι παρατηρήσιµες ορίζουµε 
C w Sit iti

n
it=

=∑ 1
 ως το παρατηρήσιµο κόστος παραγωγής όπου wit είναι η µακροχρόνια τιµή 

(rental price) της εισροής i και Sit  είναι το παρατηρήσιµο απόθεµα της εισροής i.  Έτσι 
έχουµε: 
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∆ιαιρώντας και τα δύο µέλη της (3) µε Ct και ορίζοντας  

                                                 
22 Εκτός από το δυναµικό, έχει εκτιµηθεί και το στατικό µοντέλο το οποίο όµως δεν υποστηρίζεται από 
τα  στατιστικά στοιχεία.  
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ορισµούς των αποτελεσµατικών τιµών και αποθεµάτων (effective rental and stocks), µπορούµε 
να εκφράσουµε τις εξισώσεις (2.1) και (2.2) σε όρους παρατηρήσιµων µόνο µεταβλητών, 
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Οι εξισώσεις (2.4) και (2.5) αποτελούν το σύστηµα των εξισώσεων που θα εκτιµηθεί.  Για την 
ανάλυση του τοµέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων υπάρχουν µόνο δύο εισροές: το 
κεφάλαιο και η εργασία.  Επειδή τα µερίδια στο κόστος αθροίζουν στη µονάδα µαζί µε τη 
συνάρτηση κόστους εκτιµούµε µόνο το µερίδιο του κεφαλαίου στο κόστος και αφήνουµε έξω 
το µερίδιο της εργασίας.  Φυσικά, όποιο µερίδιο κι αν εκτιµούσαµε, το αποτέλεσµα της 
εκτίµησης είναι το ίδιο.    

Υποθέτουµε ότι οι παράµετροι είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες (για αύξηση των βαθµών 
ελευθερίας) εκτός από όλους τους γραµµικούς όρους της  Translog καθώς και όλους τους 
όρους, γραµµικούς ή µη, που αναφέρονται στο χρόνο.  Έτσι, οι παράµετροι που εισάγουν την 
ετερογένεια µεταξύ των χωρών είναι:β0, αL, αLT, βY, βT, βTT, εL και εK. 

Φυσικά οι εξισώσεις (2.4) και (2.5) για να αποτελούν ένα σύστηµα κόστους που προήλθε από 
αριστοποίηση πρέπει να ισχύουν οι περιορισµοί,  
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για συµµετρία. 

Παράλληλα, επιβάλαµε τους πιο κάτω περιορισµούς  για σταθερές αποδόσεις κλίµακας: βY=1, 
αLY=0, βYY=0 και αYT=0. Επίσης, το λ τέθηκε ίσον µε 5. Τελικά, οι παράµετροι που πρέπει να 
εκτιµηθούν είναι: β0, αL, αLL , βT, εL και εK. 

Εκτιµήθηκε το πιο πάνω σύστηµα µε Log of Likelihood της τάξης των 840.81 µονάδων.  Το  
R2  της συνάρτησης κόστους είναι 0.999 και το αντίστοιχο του µεριδίου του κεφαλαίου είναι 
0.982.  Οι εκτιµηθείσες παράµετροι (και οι τυπικές αποκλίσεις µε τις οποίες συνδέονται) 
παρουσιάζονται στους Πίνακες ΠΠ2α και ΠΠ2β πιο κάτω. 
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Πίνακας ΠΠ2α: Εκτιµηµένες παράµετροι 

Παράµετροι Η.Π.Α Γερµανία Γαλλία Ιταλία 

ΕL 0,657237Ε-02 
(0,046766) 

-0,179120 
(0,121154) 

-0.181848 
(0.127593) 

-0.165741 
(0.129949) 

ΕK 0,891185 
(0,119207) 

1.16213 
(0.1159480) 

0.908302 
(0.085160) 

0.816665 
(0.155572) 

αLL 0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

αL 0.976938 
(0.05422) 

0.859347 
(0.043906) 

0.821435 
(0.037566) 

0.818439 
(0.034343) 

β0 -0.371949 
(0.062851) 

-0.197232 
(0.106159) 

-0.205094 
(0.108441) 

-0.646684 
(0.111613) 

βT 0.298686E-02 
(0.400522E-02) 

0.017776 
(0.368193E-02) 

0.014687 
(0.383956E-02) 

0.891568E-02 
(0.376226E-02) 

αKL 0.945223E-02 
(0.011243) 

0.945223E-02 
(0.011243) 

0.945223E-02 
(0.011243) 

0.945223E-02 
(0.011243) 

  Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 

Πίνακας ΠΠ2β: Εκτιµηµένες παράµετροι 

Παράµετροι Βέλγιο Σουηδία Φιλανδία Κύπρος 

εL -0.162783 
(0.159365) 

-0.228299 
(0.129882) 

-0.194048 
(0.128750) 

-0.349917 
(0.154435) 

εK 0.986338 
(0.314626) 

1.03707 
(0.103025) 

0.684222 
(0.100731) 

0.837605 
(0.046731) 

αLL 0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

0.315470E-02 
(0.803666E-02) 

αL 0.848165 
(0.080100) 

0.808561 
(0.041262) 

0.792735 
(0.040621) 

0.696762 
(0.037667) 

β0 -0.309906 
(0.126352) 

-0.214556 
(0.118844) 

0.123636 
(0.104337) 

-0.106858 
(0.110558) 

βT -0.226225E-02 
(0.394286E-02) 

0.021479 
(0.377990E-02) 

-0. 013080 
(0.383713E-02) 

-0.013673 
(0.407467E-02) 

αKL 0.945223E-02 
(0.011243) 

0.945223E-02 
(0.011243) 

0.945223E-02 
(0.011243) 

0.945223E-02 
(0.011243) 

  Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  6 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΠΑΚΕΤΟΥ 

Στο µέρος αυτό της µελέτης συγκρίνεται η τιµή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου 

µε το τουριστικό πακέτο άλλων Μεσογειακών χωρών και εκτιµάται ο βαθµός στον 

οποίο διαφορές στην τιµή αντανακλούν διαφορές στην ποιότητα του τουριστικού 

πακέτου. Οι διαφορές αυτές αποµονώνονται µε οικονοµετρική ανάλυση ώστε η 

σύγκριση των τιµών να αφορά ποιοτικά όµοια τουριστικά πακέτα. Γίνεται επίσης 

σύγκριση του κόστους ζωής των τουριστών στην Κύπρο µε  άλλους Μεσογειακούς 

προορισµούς.  

6.1  Μέθοδος σύγκρισης τιµών και ποιότητας 

Η τιµή στην οποία προσφέρεται το τουριστικό προϊόν επηρεάζει τη ζήτηση του. 

Βέβαια µείωση της τιµής δεν οδηγεί απαραίτητα σε αύξηση των εσόδων (ή των 

κερδών) από τον τουρισµό διότι αυτό εξαρτάται από το πόσο ελαστική είναι η ζήτηση 

του, ένα θέµα που θα µας απασχολήσει στο επόµενο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουµε ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα, πώς συγκρίνεται 

η τιµή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου µε άλλες ανταγωνιστικές χώρες και σε 

ποιο βαθµό διαφορές στην τιµή εξηγούνται από διαφορές στην ποιότητα του 

τουριστικού πακέτου των διαφόρων χωρών.  

Έχει πολλές φορές εκφραστεί η άποψη ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου είναι 

ακριβό και αυτό τείνει να µειώσει την ανταγωνιστικότητα του σε σύγκριση µε χώρες 

της Μεσογείου που προσφέρουν τουριστικό προϊόν σε χαµηλότερες τιµές. Επειδή τί 

είναι ‘ακριβό’ και τί ‘φθηνό’ συνδέεται µε την ποιότητα ενός προϊόντος, επίσης 

εκφράζεται από ορισµένους η άποψη ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου είναι 

υψηλότερης ποιότητας και αυτός είναι ο λόγος που στοιχίζει περισσότερο από το 

τουριστικό προϊόν άλλων χωρών.  



61 

Για να εξετάσουµε επιστηµονικά αν πράγµατι υπάρχει διαφορά στην τιµή του 

τουριστικού πακέτου της Κύπρου και άλλων χωρών και αν αυτή αντανακλά ποιοτική 

διαφορά έχουµε εφαρµόσει τη λεγόµενη ‘ωφελιµιστική ανάλυση’ (hedonic analysis). 

Από την ωφελιµιστική ανάλυση προκύπτει ο βαθµός στον οποίο διαφορές στις τιµές 

παρόµοιων προϊόντων οφείλονται σε διαφορές στα ποιοτικά  χαρακτηριστικά τους. Για 

παράδειγµα η ανάλυση αυτή έχει χρησιµοποιηθεί στην οικονοµική βιβλιογραφία για 

να εξηγήσει διαφορές στις τιµές αυτοκινήτων, δηλ.αν η τιµή ενός αυτοκινήτου είναι 

υψηλότερη από κάποιο άλλο αυτοκίνητο διότι προσφέρει περισσότερη οικονοµία στα 

καύσιµα και συντήρηση, µεγαλύτερη ταχύτητα, αναπαυτικότητα, περισσότερο χώρο 

επιβατών και αποσκευών, πιο περιεκτική και µακροχρόνια εγγύηση, υψηλότερη τιµή 

στην αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων κλπ.  

Εφαρµογή της ωφελιµιστικής ανάλυσης στην περίπτωση σύγκρισης του τουριστικού 

πακέτου οδηγεί σε συµπεράσµατα αναφορικά µε το βαθµό στον οποίο διαφορές στην 

τιµή του οφείλονται σε ‘ποιοτικά’ χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη συστήµατος 

κλιµατισµού, πισίνας, γυµναστηρίου, γηπέδου γκολφ και τένις, εκπτώσεων για παιδιά 

κλπ. Η λέξη ποιοτικά εδώ είναι σε εισαγωγικά ακριβώς για να τονιστεί ότι πρόκειται 

για υποκειµενικά κριτήρια και περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που κάµνουν το 

τουριστικό πακέτο πιο ελκυστικό.  

Ασφαλώς δεν είναι δυνατό να µετρηθούν και να ληφθούν υπόψη όλα όσα προσθέτουν 

ή αφαιρούν στην ποιότητα ή, πιο γενικά, στην ελκυστικότητα του τουριστικού 

προϊόντος. ∆εδοµένου όµως ότι ο καταναλωτής µαθαίνει για τους διάφορους 

τουριστικούς  προορισµούς κυρίως από τους καταλόγους των τουριστικών πρακτόρων, 

είναι εύλογο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες  που περιέχονται 

στους καταλόγους αυτούς να προσφέρουν κατάλληλη βάση για ωφελιµιστική 

ανάλυση. Στην προκειµένη περίπτωση η τιµή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου 

έχει συγκριθεί µε τις τιµές των τουριστικών πακέτων άλλων χωρών βάσει στοιχείων 

που περιέχονται στους καταλόγους του τουριστικού πράκτορα Thomsons του 

Ηνωµένου Βασιλείου.  
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6.2  Συγκρίσεις τιµών Κύπρου και άλλων Μεσογειακών χωρών 

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν (τιµές, εκπτώσεις, αξιολόγηση 

τουριστών και πρακτόρων, ποιοτικά χαρακτηριστικά κλπ) αφορούν 90 ξενοδοχεία 3, 4 

και 5 αστέρων και τουριστικά διαµερίσµατα (hotel apartments) την περίοδο 17 Ιουλίου 

µέχρι 3 Αυγούστου 1998 στους εξής τουριστικούς προορισµούς: 

• Κύπρος (Αγία Νάπα, Πρωταράς, Πάφος και Λεµεσός) 

• Ελλάδα (Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδος)  

• Ισπανία (Majorca, Minorca, Ibiza, Costa del Sol, Tenerife) 

• Ιταλία (Neapolitan Riviera, Venetian Riviera) 

• Μάλτα (St.George's-St.Julian's, Mellieha Bay, Bugibba, Qawra) 

• Αίγυπτος (Nile, Luxor) 

• Τυνησία (Port el Kantaoui, Hammanet, Sousse, Monast, Hammanet) 

• Τουρκία (Side, Icmeler, Olu Deniz, Marmaris, Alanya, Kemer) 

Λεπτοµέρειες για τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί και το µοντέλο 

ωφελιµιστικής ανάλυσης που έχει εκτιµηθεί περιέχονται στο Παράρτηµα Π3. 

6.2.1   Συγκρίσεις τιµών όλων των τουριστικών καταλυµάτων 

Στους Πίνακες Π6.1 και Π6.2 εµφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 

ωφελιµιστικής ανάλυσης όπου οι συγκρίσεις τιµών αφορούν όλα τα τουριστικά 

καταλύµατα, δηλαδή τα ξενοδοχεία και τουριστικά διαµερίσµατα. Στην πρώτη στήλη 

του Πίνακα Π6.1 είναι οι τουριστικοί προορισµοί µε τους οποίους συγκρίνεται η 

Κύπρος και τα διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία λαµβάνονται υπόψη στη σύγκριση.23  

Η δεύτερη στήλη του Πίνακα Π6.1 παραθέτει τη µέση ποσοστιαία διαφορά στην τιµή 

του τουριστικού πακέτου της Κύπρου και των άλλων τουριστικών προορισµών, χωρίς 

να λαµβάνονται υπόψη διαφορές στις εκπτώσεις για παιδιά και στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Εδώ το µόνο που λαµβάνεται υπόψη είναι αν ο τόπος διαµονής είναι 

ξενοδοχείο ή τουριστικό διαµέρισµα και σε ποια κατηγορία αστέρων ανήκει. Σε αυτή 

                                                 
23 Η Τενερίφη εµφανίζεται ξεχωριστά διότι στις εκτιµήσεις µας προέκυψε ότι οι παραµέτροι της 
διαφέρουν σηµαντικά από τους υπόλοιπους Ισπανικούς προορισµούς. 
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τη στήλη φαίνεται πράγµατι ότι η Κύπρος είναι αρκετά ακριβός τουριστικός 

προορισµός σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες. Για παράδειγµα  η Ισπανία, Ιταλία και 

Ελλάδα είναι 12-15% φθηνότεροι προορισµοί από την Κύπρο. Ακόµη πιο φθηνοί 

τουριστικοί προορισµοί από την Κύπρο είναι η Μάλτα και η Αίγυπτος, µε 31,1% και 

45,3% φθηνότερα τουριστικά πακέτα , αντίστοιχα.24 

Πίνακας Π6.1: ∆ιαφορές στην τιµή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου και 
ανταγωνιστικών χωρών 

Ποσοστιαίες διαφορές τιµής µε την Κύπρο 
 
Χώρα Όπως είναι στους 

καταλόγους 
Με τις εκπτώσεις 

για παιδιά 

Με εκπτώσεις για 
παιδιά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 

                          
Ελλάδα  
Ισπανία 
Τενερίφη 
Ιταλία 
Μάλτα 
Αίγυπτος 
Τυνησία 
Τουρκία 

-13,4 
-12.0 
-22.0 
-12,6 
-31.1 
-45,3 
-27,9 
-16,6 

-7,0 
-8,7 

-18,8 
-6,1 

-25,9 
-54,4 
-35,9 
-11,8 

0.6 
-4,4 

-18,6 
10,2 

-25,9 
-48,8 
-39,9 
-11,0 

 Πηγή: Κατάλογος Τhomson (UK) και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Στην τρίτη στήλη του Πίνακα Π6.1 είναι η µέση ποσοστιαία διαφορά στην τιµή του 

τουριστικού πακέτου της Κύπρου και άλλων τουριστικών προορισµών όταν, εκτός από 

το είδος και κατηγορία του καταλύµατος, ληφθούν υπόψη και οι εκπτώσεις για παιδιά. 

Στην περίπτωση αυτή η θέση της Κύπρου εµφανίζεται αρκετά βελτιωµένη έναντι της 

Ελλάδας, Τουρκίας, Ισπανίας, Μάλτας και Ιταλίας. Σε σύγκριση όµως µε χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτο και Τυνησία) το τουριστικό πακέτο της Κύπρου 

γίνεται ακόµη πιο ακριβό. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η Κύπρος προσφέρει µεν 

περισσότερες εκπτώσεις για παιδιά από ότι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία 

και η Μάλτα, όµως οι εκπτώσεις που προσφέρουν η Αίγυπτος και η Τυνησία είναι 

ακόµη µεγαλύτερες από αυτές που προσφέρει η Κύπρος. 

Στην τέταρτη στήλη του Πίνακα Π6.1 εµφανίζεται η µέση ποσοστιαία διαφορά µεταξύ 

της τιµής του Κυπριακού και των άλλων τουριστικών πακέτων όταν, εκτός από το 

                                                 
24 Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στο δείγµα µας τα ξενοδοχεία της Αιγύπτου προσφέρουν µόνο 
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είδος του καταλύµατος, την κατηγορία και τις εκπτώσεις, λαµβάνονται υπόψη και τα 

διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού πακέτου. ∆ηλαδή, συγκρίνουµε τις 

τιµές του τουριστικού πακέτου που περιέχει της ίδιας κατηγορίας ξενοδοχείο ή 

διαµέρισµα, προσφέρει τις ίδιες εκπτώσεις και έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Είναι σηµαντικό ότι, όταν ληφθούν υπόψη τα διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

τουριστικού πακέτου, η θέση της Κύπρου βελτιώνεται σηµαντικά έναντι των άλλων 

χωρών, µε εξαίρεση την Αίγυπτο και την Τυνησία. Συγκεκριµένα, µε βάση αυτή τη 

σύγκριση, η τιµή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου βρίσκεται 10,2% κάτω από την 

τιµή του αντίστοιχου πακέτου της Ιταλίας και στα ίδια περίπου επίπεδα µε την Ελλάδα 

και Ισπανία. Αυτό δείχνει ότι πράγµατι, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά διαµερίσµατα 

της Κύπρου προσφέρουν περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στους τουρίστες από 

αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχεία και διαµερίσµατα της Ιταλίας, της Ελλάδας και της 

Ισπανίας. Με απλά λόγια ένα ξενοδοχείο ή διαµέρισµα τριών ή τεσσάρων αστέρων 

στην Κύπρο συγκρίνεται ποιοτικά µε ξενοδοχείο ή διαµέρισµα τεσσάρων ή πέντε 

αστέρων, αντίστοιχα, στην Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία.  

Tο πιο πάνω συµπέρασµα δεν ισχύει όµως σε σχέση µε άλλους τουριστικούς 

προορισµούς της Μεσογείου, έναντι των οποίων η Κύπρος εξακολουθεί να µειονεκτεί 

και όταν ακόµη ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, η τιµή 

του τουριστικού πακέτου της Κύπρου είναι σχεδόν διπλάσια από την τιµή του ποιοτικά 

αντίστοιχου τουριστικού πακέτου της Αιγύπτου. Έναντι της Τυνησίας η διαφορά αυτή 

είναι 40%, έναντι της Μάλτας 26%, έναντι της Τενερίφης 19% και έναντι της 

Τουρκίας 11%.25  

                                                                                                                                              

πρόγευµα ενώ σε όλους τους άλλους προορισµούς προσφέρουν πρόγευµα και γεύµα ή δείπνο. 
25 Εδώ κάποιος δυνατό να ισχυριστεί ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων και τουριστικών 
διαµερισµάτων αντανακλούν µόνο µέρος της ποιότητας του τουριστικού προορισµού. Για παράδειγµα 
το πολιτικό καθεστώς, η ασφάλεια, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλο κλπ. επίσης ενδιαφέρουν τους 
τουρίστες. Με άλλα λόγια η υψηλότερη τιµή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου σε σύγκριση µε 
χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τυνησία ίσως οφείλεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι σηµαντικά 
αλλά όχι παρατηρήσιµα. Θα επανέλθουµε στο σηµείο αυτό στο επόµενο κεφάλειο της µελέτης.  
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Στον Πίνακα Π6.2 παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σύµφωνα µε την 

οικονοµετρική ανάλυση συνδέονται (εξηγούν) µε τις παρατηρούµενες διαφορές στις 

τιµές των τουριστικών πακέτων.26 Φαίνεται ότι η ύπαρξη κοµµωτηρίου (hair saloon) 

συνδέεται µε τη µεγαλύτερη αύξηση στην τιµή (9,7%) και ακολουθούν το σύστηµα 

κλιµατισµού (8,3%), τα υδροαεροβικά (7,6%) και οι αθλοπαιδιές (6,2%). Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά  συνδέονται µε αυξήσεις στην τιµή  του τουριστικού πακέτου που δεν 

υπερβαίνει το 5%.  

Πίνακας Π6.2: Επιδράσεις χαρακτηριστικών στην τιµή του τουριστικού  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Ποσοστιαίες διαφορές τιµής  

Κατάλυµα:                5 αστέρων 
4 αστέρων 
∆ιαµέρισµα 

20,0 
12,0 

-39,7 

20,1 
12,2 

-38,9 

13,7 
5,1 

-28,3 
Εκπτώσεις:                  1ο παιδί 

2ο παιδί  
- 
- 

-24,2 
-9,4 

-21,3 
-5,8 

Ποιοτικά χαρακτηρ/κά:    Πισίνα 
Τένις 

Υδροαεροβικά 
Γυµναστήριο 
Πετόσφαιρα 

Θαλάσσια σπορ 
∆ισκοθήκη 

Πιάνο 
Καφετηρία 

Αθλοπαιδιές 
Κοµµωτήριο 

Σύστηµα Κλιµατισµού 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,1 
2,2 
7,6 
1,9 
4,0 
3,8 
1,6 
1,6 
4,4 
6,2 
9,7 
8,3 

 Πηγή: Κατάλογος Τhomson (UK) και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

6.2.2   Συγκρίσεις τιµών των ξενοδοχείων 

Η ανάλυση πιο πάνω περιλαµβάνει όλα τα καταλύµατα, ξενοδοχεία και τα τουριστικά 

διαµερίσµατα. Το ∆ιάγραµµα ∆6.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της σύγκρισης της 

τιµής του τουριστικού πακέτου της Κύπρου µε αυτό άλλων χωρών όταν µόνο τα 

ξενοδοχεία περιλαµβάνονται στην ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή η Κύπρος υστερεί 

ακόµη περισσότερο έναντι άλλων χωρών όταν η σύγκριση της τιµής δεν λαµβάνει 

υπόψη τις εκπτώσεις για παιδιά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού 

                                                 
26 Σηµειωτέον εκτός από αυτά που εµφανίζονται στον Πίνακα Π6.2, έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά άλλα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες όµως εδώ παραθέτουµε µόνο τα χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον και εµφανίζονται περισσότερο στατιστικά αξιόπιστα στις 
εκτιµήσεις µας.  
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πακέτου. Για παράδειγµα, η διαφορά µε την Ελλάδα και την Τουρκία πλησιάζει τώρα 

το 20% και 25%, αντίστοιχα, ενώ προηγουµένως ήταν 16,6% και 13,4% αντίστοιχα.  

∆ιάγραµµα ∆6.1: ∆ιαφορές στην τιµή του τουριστικού πακέτου των ξενοδοχείων  
της Κύπρου και ανταγωνιστικών χωρών  

-20

-10

0

10

20

30

40

50

G
R

E
E

C
E

S
P

A
IN

TE
N

E
R

IFE

ITA
LY

M
A

LTA

E
G

Y
P

T

TU
N

IS
IA

TU
R

K
E

Y

Unadjusted Prices Adjusted for Discounts Adjusted for Discounts and Quality
 

    Πηγή: Κατάλογος Τhomson (UK) και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Στο ∆ιάγραµµα ∆6.1, όµως, φαίνεται πάλι ότι όταν η σύγκριση αφορά ξενοδοχεία που 

προσφέρουν τις ίδιες εκπτώσεις για παιδιά και έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

η εικόνα της Κύπρου βελτιώνεται σηµαντικά. Σε αυτή την περίπτωση το τουριστικό 

πακέτο της Κύπρου είναι φθηνότερο από το αντίστοιχο πακέτο της Ελλάδας (-3%) και 

Ιταλίας (-13%). Επίσης, το τουριστικό πακέτο της Κύπρου δεν είναι τόσο ακριβό σε 

σύγκριση µε την Αίγυπτο και την Τυνησία όσο ήταν προηγουµένως, όταν η σύγκριση 

περιελάµβανε όχι µόνο τα ξενοδοχεία αλλά και τα τουριστικά διαµερίσµατα.  Αντίθετα 

στη Μάλτα και στην Τουρκία η τιµή του τουριστικού πακέτου είναι ακόµη 

περισσότερο χαµηλή σε σύγκριση µε την Κύπρο όταν η σύγκριση αφορά µόνο τα 

ξενοδοχεία. 

6.2.3   Συγκρίσεις του κόστους ζωής των τουριστών 

Η τιµή του τουριστικού πακέτου είναι η σηµαντικότερη δαπάνη για ένα τουρίστα  όχι 

όµως η µοναδική. Όταν βρίσκεται σε διακοπές κάποιος δαπανά επίσης ένα ποσό σε 
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εστιατόρια, µπυραρίες και άλλα κέντρα αναψυχής, σε µεταφορικά µέσα (ταξί, 

ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ), τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και σε αγορές τροφίµων, 

ποτών και άλλων αγαθών και υπηρεσιών.  

Με βάση το ‘καλάθι’ του τουρίστα (δηλαδή τα πιο πάνω προϊόντα και υπηρεσίες που 

αγοράζει ο τουρίστας κατά τη διάρκεια των διακοπών του) δυνατόν να κατασκευαστεί 

ένας δείκτης τιµών που να συγκρίνει το κόστος ζωής των τουριστών στους διάφορους 

Μεσογειακούς προορισµούς. Ένας τέτοιος δείκτης  για το 1997-98 παρουσιάζεται 

στον Πίνακα Π6.3 και δείχνει ότι οι τιµές που πληρώνουν οι τουρίστες για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών στη διάρκεια των διακοπών τους στην Κύπρο είναι υψηλότερες 

σε σύγκριση µε άλλες χώρες εκτός της Ιταλίας. Για τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες οι 

τουρίστες πληρώνουν διπλάσια στην Κύπρο από ότι στην Τυνησία, 36% περισσότερα 

από ότι στην Αίγυπτο και 38% περισσότερα από ότι την Τουρκία.  

Πίνακας Π6.3:  ∆είκτης τιµών των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζουν  
οι τουρίστες στη διάρκεια των διακοπών τους  

ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑ∆Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΕΝΕΡΙΦΗ ΙΤΑΛΙΑ ΜΑΛΤΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΥΝΗΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

100 80 76 89 104 90 64 51 62 

 Πηγή: Κατάλογος Τhomson (UK) και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Ενδεικτικό του πόσο υψηλό είναι το κόστος ζωής του τουρίστα στην Κύπρο είναι το 

γεγονός ότι ακόµη και στην Ισπανία και Ελλάδα οι τιµές που αντιµετωπίζουν οι 

τουρίστες είναι 24% και 20%, αντίστοιχα, χαµηλότερες από ότι στην Κύπρο παρά το 

ότι οι χώρες αυτές έχουν υψηλότερο συντελεστή φορολογίας των αγαθών και 

υπηρεσιών (ΦΠΑ) από ότι η Κύπρος.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
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Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των επιδράσεων των εκπτώσεων για 
παιδιά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην τιµή του τουριστικού πακέτου περιέχονται 
στους Πίνακες ΠΠ3.3 και ΠΠ3.4 πιο κάτω. 

Η εξίσωση που εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο της παλινδρόµησης είναι   

LogP = Χβ+u 

όπου LogP είναι ο λογάριθµος της τιµής, Χ ο πίνακας των ανεξάρτητων µεταβλητών 
(εκπτώσεις και ψευδοµεταβλητές για τις χώρες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
τουριστικού τους πακέτου όπως εµφανίζονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα ΠΠ3.1) και u 
είναι ένα τυχαίο σφάλµα που υπακούει στους συνήθεις περιορισµούς που αντιστοιχούν στη 
µέθοδο της παλινδρόµησης.  

Πίνακας ΠΠ3.1: Παράµετροι ωφελιµιστικής ανάλυσης (όλα τα καταλύµατα) 

Τ ι µ έ ς  κ α τ α λ υ µ ά τω ν   

Χωρίς εκπτώσεις και 
χωρίς ποιοτικά χαρ/κά 

Με εκπτώσεις και 
Χωρίς ποιοτικά χαρ/κά 

Με εκπτώσεις και 
Με ποιοτικά χαρ/κά  

Παράµετρος Τυπική 
απόκλιση Παράµετρος Τυπική 

απόκλιση Παράµετρος Τυπική 
απόκλιση 

Σταθερά 6.3962 0.0500 6.5353 0.0685 6.4116 0.1074 
Κύπρος 0.1656 0.0607 0.1182 0.0573 0.1098 0.0564 
Ελλάδα 0.0321 0.0566 0.0478 0.0528 0.1155 0.0542 
Ισπανία 0.0455 0.0567 0.0312 0.0523 0.0660 0.0540 
Τενερίφη -0.0547 0.0794 -0.0701 0.0753 -0.0759 0.0726 
Ιταλία 0.0398 0.0601 0.0570 0.0571 0.2122 0.0704 
Μάλτα -0.1456 0.0773 -0.1405 0.0712 -0.1496 0.0688 
Αίγυπτος -0.2875 0.0758 -0.4253 0.0865 -0.3778 0.0894 
Τυνησία -0.1129 0.0636 -0.2404 0.0675 -0.2894 0.0732 
5 αστέρες 0.2004 0.0579 -0.3897 0.0410 -0.2871 0.0496 
4 αστέρες 0.1299 0.0402 -0.0945 0.0477 -0.0564 0.0462 
∆ιαµέρισµα -0.3972 0.0438 -0.2422 0.0643 -0.2476 0.0652 
Εκπτ.1ο παιδί   0.2008 0.0532 0.0673 0.0607 
Εκπτ.2ο παιδί   0.1223 0.0371 0.0294 0.0441 
Πισίνα     0.0211 0.0845 
Τένις     0.0224 0.0352 
Υδροεροβικά     0.0762 0.0571 
Γυµναστήριο     0.0194 0.0374 
Πετόσφαιρα     0.0398 0.0420 
Θαλάσσια σπορ     0.0379 0.0352 
∆ισκοθήκη     0.0165 0.0398 
Πιάνο     0.0165 0.0362 
Καφετηρία     0.0439 0.0402 
Αθλοπαιδιές     0.0620 0.0286 
Κοµµωτήριο     0.0970 0.0536 
Κλιµατισµός     0.0826 0.0320 

Η εξίσωση αυτή εκτιµήθηκε: 

• χωρίς εκπτώσεις και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά (Πίνακας ΠΠ3.2, στήλες 2-3) 
• µε εκπτώσεις αλλά χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά (Πίνακας ΠΠ3.2, στήλες 4-5) και 
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• µε εκπτώσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά (Πίνακας ΠΠ3.2, στήλες 6-7) 

Η ξεχωριστή εκτίµηση για τα ξενοδοχεία έγινε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (Πίνακας ΠΠ3.2). 

Πίνακας ΠΠ3.2: Παράµετροι ωφελιµιστικής ανάλυσης (ξενοδοχεία) 

Τ ιµ έ ς  κα ταλυµά των   

Χωρίς εκπτώσεις και 
χωρίς ποιοτικά χαρ/κά 

Με εκπτώσεις και 
χωρίς ποιοτικά χαρ/κά 

Με εκπτώσεις και 
Με ποιοτικά χαρ/κά  

Παράµετρος Τυπική 
απόκλιση Παράµετρος Τυπική 

απόκλιση Παράµετρος Τυπική 
απόκλιση 

Σταθερά 6.3258 0.0665 6.4486 0.0858 6.3722 0.1317 

Κύπρος 0.2739 0.0814 0.2169 0.0781 0.1451 0.0859 

Ελλάδα 0.0653 0.0724 0.0951 0.0693 0.1747 0.0767 
Ισπανία 0.0963 0.0717 0.0884 0.0670 0.1129 0.0777 
Τενερίφη -0.0353 0.0969 -0.0393 0.0951 -0.0531 0.0956 
Ιταλία 0.0657 0.0681 0.0905 0.0667 0.2679 0.0884 
Μάλτα -0.1307 0.0930 -0.1071 0.0875 -0.1737 0.0934 
Αίγυπτος -0.2992 0.0818 -0.4135 0.0957 -0.3168 0.1005 
Τυνησία -0.0759 0.0724 -0.1933 0.0765 -0.2594 0.0883 
5 αστέρες 0.2920 0.0817 -0.1010 0.0563 -0.0413 0.0566 
4 αστέρες 0.1745 0.0493 -0.2343 0.0716 -0.2038 0.0754 
Εκπτ.1ο παιδί   0.2840 0.0759 0.1328 0.0937 
Εκπτ.2ο παιδί   0.1632 0.0459 0.0347 0.0596 
Πισίνα     -0.0140 0.0947 
Τένις     0.0206 0.0449 
Υδροαεροβικά     0.1240 0.0679 
Γυµναστήριο     0.0368 0.0434 
Πετόσφαιρα     0.0341 0.0466 
Θαλάσσια σπορ     0.0391 0.0484 
∆ισκοθήκη     0.0160 0.0442 
Πιάνο     0.0085 0.0419 
Καφετηρία     0.0776 0.0545 
Αθλοπαιδιές     0.0363 0.0361 
Κοµµωτήριο     0.0938 0.0612 
Κλιµατισµός     0.0765 0.0387 

 Πηγή: Εκτιµήσεις συγγραφέων. 

 Σηµ: Η τιµή του τουριστικού πακέτου περιλαµβάνει: 
• Αεροπορικό εισιτήριο µετ’ επιστροφής 
• Φόρους αεροδροµίων 
• Μεταφορά προς και από τα αεροδρόµια 
• Πρόγευµα και γεύµα ή δείπνο (µόνο στα ξενοδοχεία) 
• ∆ιαµονή 14 ηµερών την περίοδο 17 Ιουλίου µέχρι 3 Αυγούστου 1998  
• ΦΠΑ για τους τουριστικούς προορισµούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Πίνακας ΠΠ3.3:  Στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση και σύγκριση τιµών 

Έκπτωση Bαθµός Ικανοποίησης 

Χώρα Περιοχή Κατάλυµα 
Κατηγ
ορία 

Τιµή 
(STG) 

1ο 
παιδί 

% 

2ο 
παιδί 

Σύν 
ολο 

∆ια 
µονή 

Περι-
βάλ-
λον 

∆ια 
Τρο 
φή 

ΚΥΠΡΟΣ Paphos  St.George 5 779 32 100 100 100 80 91 
 Limassol Atlantica  4 775 100 0 99 98 77 80 
 Agia Napa Tasia Maris  3 779 100 0 99 98 100 73 
 Protaras Alva Apts 4 509 41 100 100 100 100 0 
 Paphos  King Jason Apts 4 525 23 100 100 100 90 92 
 Paphos  Queen/s Bay 4 705 23 100 99 98 95 90 
 Ayia Napa Adams Beach 5 759 33 100 98 96 94 73 
 Ayia Napa Evabelle Apartments 3 465 26 100 97 90 95 . 
 Protaras Antigoni 4 869 26 100 97 99 93 92 
 Protaras Odessa 4 795 19 100 98 99 96 93 
EΛΛΑ∆Α  (Κέρ- Agios Gordios Aghios Gordios  4 725 100 1 98 80 100 80 

κυρα) North West  Thomas Bay  3 509 49 1 98 99 87 75 
 East Coast Govino Bay Apts   4 499 34 1 98 100 99 . 

(Κρήτη) Rethymnon Grecotel El Greco 5 875 36 1 95 94 96 90 
 Crete East Hermes 4 699 53 1 99 98 90 88 
 Kalo Chorio  Elpida Hotel&Apts 3 609 41 1 98 98 88 90 
 Hersonissos Marni Apts 3 440 21 1 97 66 66 . 

(Ρόδος) Kalithea Calypso 5 749 28 1 99 100 73 100 
 Trianda Electra Palace 4 705 33 1 98 90 100 75 
 Rhotes Town  Ibiscus 3 629 24 1 99 90 80 80 
 Ixia Rodos Palace Apts 4 505 27 1 . . . . 
ΙΣΠΑΝΙΑ (Costa  Torremolinos Sol Elite Aloha Puerto 5 685 100 1 100 90 77 88 

Del Sol) Fuengirola Angela 4 615 100 1 100 100 100 90 
 Torremolinos Riu Belplaya 3 605 100 1 99 97 99 89 

 Nerja Capistrano Vile Apts 3 465 100 1 99 95 97 83 
(Majorca) Palma,Illetas Bon Sol 5 929 100 0 98 98 94 . 

 Camp de Mar Playa 4 605 . 1 . . . . 
 Santa Ronsa Rey Don Jaine 3 569 100 1 98 98 100 87 
 Puerto Pollensa Habitat Apts 3 439 37 1 99 99 98 80 

(Ibiza) San AntonioTown Fiesta Palmyra 3 585 51 1 98 75 88 74 
  San Antonio Town Fiesta Palmyra Apts 3 415 47 1 85 80 90 60 
 San AntonioTown Gran Sol 3 545 50 1 . . . . 
 Cala Tarida Tarida Beach 4 689 44 1 98 97 92 91 

(Minorca) Cala Galdana Flora Mar Aparthotel 4 469 50 1 . . . . 
 Cala Galdana Sol Elite Gavilanes 3 749 30 1 80 92 94 90 
 Punta Prima Pueblo 3 635 38 1 80 72 82 47 
 Santo Tomas Victoria Playa 3 765 45 1 97 90 98 92 

(Τenerif) Los Cristianos Arona Gran 5 719 48 1 97 97 99 78 
 Los Cigantes Los Cigantes 4 659 44 0 . . . . 
 Puerto de la Cruz Florida 3 559 30 1 99 98 98 96 
 Puerto de Santiago Tamaino Tropical Apts 4 389 46 1 95 85 83 80 
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Πίνακας ΠΠ3.3 (συνεχίζεται) 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ Cairo Ramses Hilton 5 635 24 0 90 79 75 . 
 Luxor Sheraton 4 499 100 0 100 100 98 99 
 Luxor Mercure Coralia Luxor 3 469 41 0 97 94 95 93 
 Luxor Sofitel New Winter Pal. 4 635 21 0 97 95 98 93 
 Luxor Luxor Hilton 4 495 23 0 98 88 77 . 
 Cairo President  3 . 35 . 96 94 95 92 
ΙΤΑΛΙΑ Sorrento Royal 5 935 40 0 97 83 94 . 
 Amalfi Panorama 4 679 38 1 96 95 88 92 
 Sorrento Iaccarino 3 639 30 1 83 81 80 68 
 Amalfi Excelsior 4 699 36 1 97 96 93 . 
 Amalfi Sole Splendid 3 659 33 1 97 95 100 80 
 Sorrento La Solara 4 735 18 1 92 93 89 80 
 Sorrento Parco del Sole  3 649 27 1 97 98 96 97 
 Lido di Jesolo Monaco Quisisana 5 829 44 1 99 97 95 94 
 Lido di Jesolo New Tiffany's Park 3 645 32 1 97 96 85 96 
 Lido di Jesolo Cesare Augustus 4 719 52 1 97 94 98 80 
 Lido di Jesolo Principe Palace 4 679 41 1 92 77 78 . 
ΜΑΛΤΑ St.George-St.Julian Bay Point 5 749 40 1 99 98 92 95 
 Mellieha Bay Mellieha Bay 4 699 100 1 98 99 96 98 
 Bugibba Primera 3 359 59 1 92 98 90 78 
 Qawra White Dolphin Apts 3 409 31 1 98 92 93 . 
ΤΥΝΗΣΙΑ Port el Kantaoui Marhada Palace 5 665 49 0 93 94 98 70 
 Hammanet Bel Azur 4 575 43 0 . . . . 
 Sousse Tour Khalef 3 575 21 1 97 95 94 82 
 Port el Kantaoui Royal Kenz 4 565 37 0 98 98 85 90 
 Monastir Saadia 3 515 40 1 . . . . 
 Monastir Skanes el Hana 4 539 46 1 . . . . 
 Hammanet Phenicia 5 659 50 0 90 93 88 80 
 Sousse Marhaba Beach 5 649 50 0 97 96 98 93 
ΤΟΥΡΚΙΑ Side Miramare Beach 5 735 31 1 95 91 83 65 
 Icmeler Munamar 4 719 32 1 98 91 100 78 
 Olu Deniz Belcekiz Beach 3 675 22 1 96 95 100 72 
 Marmaris Tekin Apts 3 419 50 1 95 90 92 . 
 Alanya Ananas 4 595 42 1 76 79 72 73 
 Alanya Anfora Apts 3 435 48 1 80 76 78 . 
 Side Minamare Queen 4 705 32 1 . . . . 
 Side Sol Kamelya Complex 3 675 21 1 85 76 80 70 
 Kemer Ozkaymak Marina 5 755 33 1 . . . . 
 Olu Deniz Asena Hotel&Apts 3 475 44 1 99 96 96 97 
 Icmeler Marti 4 779 42 1 90 77 96 65 

 Marmaris Mares 5 809 18 1 . . . . 
 
Πηγή: Κατάλογος Thomson (Μεγάλη Βρεττανία) Απρίλιος ΄98 – Οκτόβριος ΄98. 
Σηµ: 1. Οι κουκίδες αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες. 
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Πίνακας ΠΠ3.4:  Στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση και σύγκριση τιµών 

Σπόρ ∆ιασκέδαση ∆ευκολύνσεις 

Χώρα Περιοχή Κατάλυµµα Τένις 
Υ
δροαεροβικά 
Γυµναστήριο 
Π
ετόσφαιρα 

Θ
αλάσσια σπορ 
∆ισκοθήκη 
Π
ιάνο 

Κ
αφετηρία 
Μ
παρ 

Α
θλοπαιδειές 

Π
αιδικός σταθµ. 
Α
ιθ. Συνεδρίω

ν 
Κ
οµµω

τήριο 
Π
ισίνα 

Κ
λιµατισµός 

ΚΥΠΡΟΣ Paphos  St.George 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
 Limassol Atlantica  1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
 Agia Napa Tasia Maris  1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
 Protaras Alva Apts 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
 Paphos  King Jason Apts 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
 Paphos  Queen/s Bay 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
 Ayia Napa Adams Beach 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
 Ayia Napa Evabelle Apartments 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Protaras Antigoni 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
 Protaras Odessa 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
EΛΛΑ∆Α  (Κέρ- Agios Gordios Aghios Gordios  1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

κυρα) North West  Thomas Bay  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
 East Coast Govino Bay Apts   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

(Κρήτη) Rethymnon Grecotel El Greco 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
 Crete East Hermes 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 Kalo Chorio  Elpida Hotel&Apts 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
 Hersonissos Marni Apts 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

(Ρόδος) Kalithea Calypso 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
 Trianda Electra Palace 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
 Rhotes Town  Ibiscus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 Ixia Rodos Palace Apts 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
ΙΣΠΑΝΙΑ (Costa  Torremolinos Sol Elite Aloha Puerto 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1

Del Sol) Fuengirola Angela 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
 Torremolinos Riu Belplaya 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1

 Nerja Capistrano Vile Apts 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
(Majorca) Palma,Illetas Bon Sol 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

 Camp de Mar Playa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Santa Ronsa Rey Don Jaine 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
 Puerto Pollensa Habitat Apts 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

(Ibiza) San AntonioTown Fiesta Palmyra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
  San Antonio Town Fiesta Palmyra Apts 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
 San AntonioTown Gran Sol 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
 Cala Tarida Tarida Beach 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0

(Minorca) Cala Galdana Flora Mar Aparthotel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 Cala Galdana Sol Elite Gavilanes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
 Punta Prima Pueblo 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
 Santo Tomas Victoria Playa 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0

(Τenerif) Los Cristianos Arona Gran 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
 Los Cigantes Los Cigantes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Puerto de la Cruz Florida 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

 Puerto de Santiago Tamaino Tropical Apts 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
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Πίνακας ΠΠ3.4 (συνεχίζεται) 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ Cairo Ramses Hilton 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
 Luxor Sheraton 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Luxor Mercure Coralia Luxor 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
 Luxor Sofitel New Winter Pal. 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
 Luxor Luxor Hilton 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
 Cairo President  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ΙΤΑΛΙΑ Sorrento Royal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
 Amalfi Panorama 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Sorrento Iaccarino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Amalfi Excelsior 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
 Amalfi Sole Splendid 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 Sorrento La Solara 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
 Sorrento Parco del Sole  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
 Lido di Jesolo Monaco Quisisana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Lido di Jesolo New Tiffany's Park 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 Lido di Jesolo Cesare Augustus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Lido di Jesolo Principe Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
ΜΑΛΤΑ St.George-St.Julian Bay Point 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
 Mellieha Bay Mellieha Bay 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
 Bugibba Primera 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
 Qawra White Dolphin Apts 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
ΤΥΝΗΣΙΑ Port el Kantaoui Marhada Palace 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
 Hammanet Bel Azur 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
 Sousse Tour Khalef 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
 Port el Kantaoui Royal Kenz 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
 Monastir Saadia 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
 Monastir Skanes el Hana 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
 Hammanet Phenicia 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Sousse Marhaba Beach 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
ΤΟΥΡΚΙΑ Side Miramare Beach 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
 Icmeler Munamar 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
 Olu Deniz Belcekiz Beach 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
 Marmaris Tekin Apts 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Alanya Ananas 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
 Alanya Anfora Apts 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 Side Minamare Queen 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
 Side Sol Kamelya Complex 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
 Kemer Ozkaymak Marina 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
 Olu Deniz Asena Hotel&Apts 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
 Icmeler Marti 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
 Marmaris Mares 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1

 
Πηγή: Κατάλογος TOMSON (Μεγάλη Βρεττανία) Απρίλιος ΄98 – Οκτώβριος ΄98. 
Σηµ:  1. Οι κουκίδες αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  7 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Το συµπέρασµα που προκύπτει από το προηγούµενο κεφάλαιο είναι ότι η Κύπρος 

είναι περισσότερο ακριβή από άλλους τουριστικούς προορισµούς στη Μεσόγειο και 

όταν ακόµα ληφθούν υπόψη ποιοτικές διαφορές. Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα αν 

µείωση της τιµής του τουριστικού πακέτου της Κύπρου θα οδηγήσει σε αύξηση της 

ζήτησης του σε βαθµό που να αυξηθούν τα έσοδα από τον τουρισµό. Αυτό θα συµβεί 

αν η ζήτηση ως προς την τιµή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου είναι ‘ελαστική’. 

Εποµένως είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς ποια είναι η ελαστικότητα ζήτησης (ως 

προς την τιµή και το εισόδηµα) του τουριστικού προϊόντος.  

7.1  Η έννοια της ελαστικότητας ζήτησης  

Η  ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή ενός προϊόντος είναι η ποσοστιαία 

αλλαγή στη ζήτηση που προκαλείται από µια ποσοστιαία αλλαγή στην τιµή του. Για 

παράδειγµα αν η ελαστικότητα ζήτησης τουρισµού ως προς την τιµή είναι –2 τότε µια 

αύξηση της τιµής του τουρισµού κατά 10% προκαλεί µείωση της ζήτησης του κατά 

20%. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι πάντοτε αρνητική διότι η όταν 

αυξάνεται η τιµή ενός τουριστικού προϊόντος (δεδοµένων όλων των άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση του, π.χ. εισόδηµα, ποιότητα κλπ) µειώνεται η 

ζήτηση του.  

Όσο περισσότερο αρνητική είναι η ελαστικότητα ζήτησης του τουρισµού ως προς την 

τιµή τόσο περισσότερο µειώνεται η ζήτηση του όταν αυξάνεται η τιµή του και 

αντιστρόφως. Μεγάλη αρνητική ελαστικότητα ζήτησης ενός τουριστικού προϊόντος ως 

προς την τιµή είναι ένδειξη ότι υπάρχουν άλλοι τουριστικοί προορισµοί που 

προσφέρουν παρόµοιο προϊόν, ώστε όταν αυξηθεί η τιµή του οι τουρίστες στρέφονται 

προς τους άλλους τουριστικούς προορισµούς. 
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Η έννοια της ελαστικότητας χρησιµοποιείται επίσης και για δείξει την ευαισθησία της 

ζήτησης τουρισµού ως προς  άλλες µεταβλητές: 

• Η ελαστικότητα ζήτησης τουρισµού ως προς το εισόδηµα είναι το ποσοστό αλλαγής 

στη ζήτηση τουρισµού που προκαλεί µια αλλαγή στο κατά κεφαλή εισόδηµα στις 

χώρες προέλευσης των τουριστών, π.χ. αν µια αύξηση στο κατά κεφαλή εισόδηµα 

στις χώρες προέλευσης των τουριστών κατά 10% προκαλεί αύξηση της ζήτησης 

τουρισµού κατά 5% τότε η ελαστικότητα ζήτησης τουρισµού ως προς το εισόδηµα 

είναι 0.5. Όσο µεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα ζήτησης τουρισµού ως προς το 

εισόδηµα τόσο αυξάνεται η ζήτηση τουρισµού στην Κύπρο από την οικονοµική 

ανάπτυξη των χωρών προέλευσης των τουριστών. 

• Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης τουρισµού δείχνει το ποσοστό αλλαγής στη 

ζήτηση τουρισµού σε µια χώρα που προκαλείται από µια αλλαγή στην τιµή του 

τουριστικού προϊόντος µιας άλλης χώρας, π.χ. αν µια αύξηση της τιµής του 

τουριστικού προϊόντος του Ισραήλ κατά 10% προκαλεί αύξηση της ζήτησης 

τουρισµού στην Κύπρο κατά 3% τότε η ελαστικότητα ζήτησης του τουρισµού στην 

Κύπρο ως προς την τιµή του τουριστικού προϊόντος του Ισραήλ είναι 0.3. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης τουρισµού στην Κύπρο 

ως προς τις τιµές άλλων χωρών τόσο περισσότερο αυξάνεται η ζήτηση τουρισµού 

στην Κύπρο από τη συγκράτηση της τιµής του.  

7.2  Ελαστικότητες ζήτησης ως προς το εισόδηµα και τις τιµές 

Για να εκτιµήσουµε τις ελαστικότητες που ορίζονται πιο πάνω χρησιµοποιήθηκαν τα 

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τουρισµού (∆ΟΤ). Το 

οικονοµετρικό µοντέλο βάσει του οποίου έγιναν οι εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων 

ζήτησης περιγράφεται στο Παράρτηµα Α.  

Ο ∆ΟΤ δηµοσιεύει τις δαπάνες των τουριστών κατά χώραν προέλευσης, όχι όµως και 

κατά χώρα προορισµού. Για να γίνει όµως εκτίµηση ελαστικοτήτων ζήτησης 

τουρισµού στην Κύπρο και άλλους προορισµούς, χρειάζεται πρώτα οι δαπάνες κατά 

χώρα προέλευσης των τουριστών να διαχωριστούν κατά χώρα προορισµού. Επίσης 
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χρειάζεται να γνωρίζουµε ποιές είναι οι σχετικές τιµές των τουριστικών πακέτων που 

προσφέρει η κάθε χώρα. Για το σκοπό αυτό εφαρµόσαµε τη µέθοδο που περιγράφεται 

στο Παράρτηµα Π4, στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Είναι σηµαντικό να τονιστεί 

εδώ ότι, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων η εκτίµηση αναγκαστικά βασίστηκε σε 

υποθέσεις που είναι βέβαια λογικές, όµως στο βαθµό που δεν ταυτίζονται µε την 

πραγµατικότητα αναπόφευκτα επηρεάζονται οι εκτιµήσεις.  

Οι χώρες προέλευσης Ευρωπαϊκού τουρισµού έχουν ταξινοµηθεί ως εξής. 

• ∆Ε: ∆υτική Ευρώπη (∆ανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία και Ολλανδία), 

• ΜΒ: Μεγάλη Βρετανία , 

• ΣΧ: Σκανδιναβικές χώρες (Αυστρία, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία) και  

• ΑΕ: Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Ως τουριστικοί προορισµοί, εκτός από την Κύπρο, έχουν επιλεγεί οι Μεσογειακές 

χώρες Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Τουρκία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

Το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή των χωρών αυτών είναι το ότι 

προσφέρουν τουριστικό προϊόν παρόµοιο της Κύπρου και εποµένως συναγωνίζονται 

την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή αγορά τουρισµού. Για κάθε µια από τις τέσσερις 

Ευρωπαϊκές περιοχές (∆Ε, ΜΒ, ΣΧ και ΑΕ) έχουν εκτιµηθεί οι ελαστικότητες ζήτησης 

τουρισµού στην Κύπρο και στις άλλες Μεσογειακές  χώρες που αναφέρονται πιο 

πάνω. 

Από τις Ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης τουριστών, η Μεγάλη Βρετανία είναι η 

σηµαντικότερη αγορά για την Κύπρο και για αυτόν το λόγο την έχουµε ως ξεχωριστή 

περιοχή, όπως και τις Σκανδιναβικές χώρες που είναι επίσης παραδοσιακή πηγή 

τουρισµού για την Κύπρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως και η οµάδα 

«Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες» (που αποτελείται κυρίως από χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης) διότι είναι µια νέα και αναπτυσσόµενη αγορά τουρισµού. 

Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων µας παρατίθενται στον Πίνακα Π7.1 . Η πρώτη 

στήλη του Πίνακα Π7.1  δείχνει τις εισοδηµατικές ελαστικότητες. Για παράδειγµα, η 

εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης Κυπριακού τουρισµού στις χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης (∆Ε) είναι 1.43, από τη Μεγάλη Βρετανία (ΜΒ) 1.09, από τις Σκανδιναβικές 
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χώρες (ΣΧ)  0.95 και από χώρες της Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (ΑΕ) 1.40. Αυτό 

σηµαίνει ότι η ζήτηση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος αυξάνεται περισσότερο 

όταν αυξάνεται το κατά κεφαλή εισόδηµα σε χώρες της Ευρώπης εκτός των 

παραδοσιακών αγορών της Μεγάλης Βρετανίας και των Σκανδιναβικών χωρών.  

Πίνακας Π7.1 :  Ελαστικότητες ζήτησης 

Ελαστικότητες τιµών  
 

Περιοχή 

Ελαστι-
κότητα 
Εισοδή-
µατος 

Κύ-
προς 

Αίγυ-
πτος 

Γαλ-
λία 

Ελ-
λάδα 

Ισ-
ραήλ Ιταλία Τουρ-

κία 
Πορτo
-γαλία 

Ισπα-
νία 

∆Ε: Κύπρος 
       Αίγυπτος 
       Γαλλία 
       Ελλάδα 
       Ισραήλ 
       Ιταλία 
       Τουρκία 
       Πορτογαλία 
       Ισπανία 

1.43    
1.61    
0.41    
0.37    
1.31    
0.93    
0.84    
0.56    
1.45 

-1.34  
0.08  
0.34  
0.08  
0.03  
0.26  
0.06  
0.19  
0.32 

0.06   
-1.08   
0.43   
0.13   
0.08   
0.33   
0.10   
0.25   
0.39

0.06   
0.04   -

0.47   
0.04   
0.05   
0.02   
0.04   
0.01   
0.03

0.03  
0.04   
0.22

  -0.66  
0.03   
0.16   
0.04   
0.08   
0.18

0.01   
0.05   
0.23   
0.05   

-0.75   
0.17   
0.03   
0.12   
0.22

0.07   
0.11   
0.28   
0.11   
0.08 

 -0.48   
0.09   
0.18   
0.26

0.11   
0.09   
0.18   
0.03   
0.11   
0.13 

 -0.68   
0.12   
0.24 

0.03   
0.00   
0.10   
0.00   
0.02   
0.07   
0.01 

 -0.39   
0.10 

0.13   
0.02   
0.44   
0.01   
0.10   
0.30   
0.04   
0.16

 -1.44
ΜΒ: Κύπρος 
        Αίγυπτος 
       Γαλλία 
       Ελλάδα 
       Ισραήλ 
       Ιταλία 
       Τουρκία  
       Πορτογαλία 
       Ισπανία 

1.09    
1.01    
0.80    
0.53    
0.47    
0.70    
1.21    
0.58    
0.72 

-0.81   
0.03   
0.23   
0.02   
0.01   
0.22   
0.05   
0.02   
0.20 

0.08   
-0.73   
0.31   
0.12   
0.06   
0.20   
0.10   
0.08   
0.19

0.01   
0.02   -

0.63   
0.01   
0.01   
0.12   
0.03   
0.01   
0.11

0.00   
0.01   

0.11   -
0.39   
0.00   
0.10   
0.02   
0.01   
0.10

0.00   
0.01   
0.10   
0.01   

-0.35   
0.09   
0.02   
0.01   
0.09

0.01   
0.02   
0.15   
0.01   
0.01 

-0.39   
0.03   
0.01   
0.13

0.01   
0.03   
0.25   
0.02   
0.01   
0.24 

-0.86   
0.02   
0.22 

0.01   
0.02   
0.12   
0.01   
0.01   
0.12   
0.03 

-0.43   
0.11 

0.01   
0.02   
0.15   
0.01   
0.01   
0.14   
0.03   
0.01

 -0.41
ΣΧ: Κύπρος 
       Αίγυπτος 
       Γαλλία 
       Ελλάδα 
       Ισραήλ 
       Ιταλία 
       Τουρκία  
       Πορτογαλία 
       Ισπανία 

0.95    
1.96    
0.77    
0.34    
0.60    
0.72    
1.99    
0.64    
0.67 

-0.87   
0.05   
0.27   
0.01   
0.01   
0.06   
0.03   
0.03   
0.10 

0.12   
-1.20   
0.56   
0.02   
0.02   
0.12   
0.07   
0.06   
0.21

0.05   
0.04   -

0.49   
0.01   
0.01   
0.05   
0.03   
0.02   
0.08

0.05   
0.00   

0.01   -
0.52   
0.02   
0.03   
0.06   
0.05   
0.04

0.04   
0.03   
0.17   
0.01   

-0.39   
0.04   
0.02   
0.02   
0.06

0.03   
0.02   
0.08   
0.03   
0.01

-0.48   
0.03  
0.03   
0.06

0.12   
0.10   
0.57   
0.02   
0.02   
0.12 

   -1.25   
0.06   
0.21 

0.04   
0.03   
0.18   
0.01   
0.01   
0.04   
0.02 

   -0.41   
0.07 

0.04   
0.03   
0.19   
0.01   
0.01   
0.04   
0.02   
0.02

 -0.37
ΑΕ: Κύπρος 
       Αίγυπτος 
       Γαλλία 
       Ελλάδα 
       Ισραήλ 
       Ιταλία 
       Τουρκία  
       Πορτογαλία 
       Ισπανία 

1.40    
2.02    
0.77    
1.00    
1.09    
1.05    
1.61    
0.52    
1.53 

-1.18   
0.07   
0.04   
0.18   
0.04   
0.37   
0.14   
0.02   
0.41 

0.26   
-1.65   
0.08   
0.40   
0.10   
0.80   
0.29   
0.05   
0.88

0.03   
0.02   -

0.47   
0.01   
0.00   
0.06   
0.01   
0.00   
0.07

0.09   
0.05   

0.03   -
0.80   
0.03   
0.27   
0.10   
0.02   
0.29

0.08   
0.05   
0.02   
0.12   

-0.79   
0.23   
0.09   
0.01   
0.26

0.09   
0.06   
0.03   
0.14   
0.03

 -0.70   
0.10   
0.02   
0.31

0.14   
0.08   
0.04   
0.21   
0.05   
0.43 

   -1.34   
0.02   
0.47 

0.02   
0.01   
0.01   
0.03   
0.01   
0.06   
0.02 

   -0.41   
0.06 

0.13   
0.08   
0.04   
0.20   
0.05   
0.41  
0.15   
0.02

 -0.98

Οι στήλες 2-10 στον Πίνακα Π7.1  δείχνουν τις ελαστικότητες ζήτησης τουρισµού στις 

διάφορες Μεσογειακές χώρες. ∆ιαβάζοντας τις στήλες αυτές κάθετα έχουµε την 
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ελαστικότητα ζήτησης στη χώρα που αντιστοιχεί στη στήλη όταν αλλάζει η τιµή του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας που αντιστοιχεί στη γραµµή. Για παράδειγµα, η 

στήλη που αναφέρεται στην Κύπρο δείχνει ότι µια αύξηση (µείωση) της τιµής του 

Κυπριακού τουριστικού προϊόντος κατά 1% προκαλεί µείωση (αύξηση) της ζήτησης 

του σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης κατά 1,3%.  

Αύξηση της τιµής του Αιγυπτιακού τουριστικού προϊόντος κατά 1% προκαλεί αύξηση 

της ζήτησης του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 

κατά 0,08%. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν αυξάνεται η τιµή του Ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος, ενώ οι µεγαλύτερες σταυροειδείς επιδράσεις στον τουρισµό της Κύπρου 

από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης ισχύουν όταν αλλάζει η τιµή του τουριστικού 

προϊόντος της Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Μια αύξηση της τιµής του τουριστικού 

προϊόντος της Γαλλίας κατά 1% προκαλεί αύξηση της ζήτησης του Κυπριακού 

τουριστικού προϊόντος κατά 0,34%. Η αύξηση της ζήτησης του Κυπριακού 

τουριστικού προϊόντος όταν αυξάνεται η τιµή του τουριστικού προϊόντος της Ιταλίας 

και Ισπανίας είναι 0,26% και 0,32%, αντίστοιχα.  

Τα πιο πάνω αποτελέσµατα είναι φυσιολογικά διότι όταν αυξάνεται η τιµή του 

τουριστικού προϊόντος σε χώρες µε µεγάλο τουρισµό, ο αριθµός των τουριστών που 

στρέφεται σε άλλες αγορές θα είναι επίσης µεγάλος. Εποµένως, τα ίδια περίπου 

αποτελέσµατα ισχύουν και για τις άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές προέλευσης τουριστών.  

Γενικά, τα συµπεράσµατα για την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή που 

εξάγονται από τις εκτιµήσεις που εµφανίζονται στον Πίνακα Π7.1 είναι ως εξής: 

• Η ελαστικότητα ζήτησης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου ως προς την τιµή 

κυµαίνεται γύρω στη µονάδα. Οι διαφορές µεταξύ των Ευρωπαϊκών περιοχών 

προέλευσης των τουριστών είναι πολύ µικρές για να θεωρηθούν σηµαντικές. 

Ελαστικότητα ίση µε τη µονάδα σηµαίνει ότι µια αύξηση της τιµής του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου προκαλεί την ίδια ποσοστιαία µείωση στη 

ζήτηση ώστε η συνολική δαπάνη για τουρισµό στην Κύπρο παραµένει σταθερή. 

Αυτό είναι ένδειξη ότι τα περιθώρια αύξησης των εσόδων από τον τουρισµό µε 

απλή τιµολογιακή πολιτική (δηλαδή αυξοµειώσεις στην τιµή που δεν αντανακλούν 
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π.χ. αλλαγές στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος) δεν είναι δυνατό να 

αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. 

• Η Κύπρος ωφελείται σηµαντικά από αυξήσεις της τιµής του τουριστικού προϊόντος 

της Ισπανίας σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές. Το ίδιο ισχύει για (α) τη Γαλλία, µε 

εξαίρεση τον τουρισµό από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και (β) την Ιταλία, µε 

εξαίρεση τον τουρισµό από τις Σκανδιναβικές χώρες. Στην περίπτωση του 

τουρισµού από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Ελλάδα και η Τουρκία 

εµφανίζονται να συναγωνίζονται την Κύπρο περισσότερο από ότι σε άλλες αγορές.  

• Όταν αυξάνεται κατά 1% η τιµή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, οι χώρες 

που επωφελούνται περισσότερο είναι (α) η Ισπανία (0,13%) και η Τουρκία 

(0,11%) στην περίπτωση του τουρισµού από τη ∆υτική Ευρώπη (β) η Τουρκία 

(0,12%) και η Αίγυπτος (0,12%) στην περίπτωση του Σκανδιναβικού τουρισµού 

και (γ) η Αίγυπτος (0,26%), η Τουρκία (0,14%) και η Ισπανία (0,13%) στην 

περίπτωση του τουρισµού από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί εδώ ότι ερµηνεύοντας τις ελαστικότητες στον Πίνακα 

Π7.1 πρέπει να αποδίδεται σε αυτές η πραγµατική τους σηµασία, δηλαδή ότι 

εκπροσωπούν τη συµπεριφορά των στατιστικών στοιχείων της περιόδου 1985-96 

βάσει των οποίων έχουν εκτιµηθεί. Για παράδειγµα, φαίνεται από τις εκτιµήσεις ότι ο 

τουρισµός της Αιγύπτου εµφανίζει υψηλή ελαστικότητα ως προς την τιµή. Αυτό 

σηµαίνει ότι στη διάρκεια της περιόδου 1985-96 ο τουρίστες επέλεγαν την Αίγυπτο 

περισσότερο λόγω της σχετικά χαµηλής τιµής του Αιγυπτιακού τουριστικού πακέτου.  

Στην περίπτωση του τουριστικού πακέτου της Κύπρου φαίνεται ότι η ευαισθησία της 

ζήτησης στις αλλαγές της τιµής ήταν µικρότερη στη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι το ίδιο φαινόµενο θα επαναλαµβάνεται και στο µέλλον 

διότι τα σηµερινά δεδοµένα και προτιµήσεις των τουριστών δεν είναι κατ’ ανάγκην 

όπως ήταν την προηγούµενη δεκαετία. Χρειάζεται συνεχής ενηµέρωση των 

εκτιµήσεων των ελαστικοτήτων της ζήτησης.  
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Ακόµη περισσότερο χρειάζεται οι εκτιµήσεις αυτές να γίνονται µε τα πιο κατάλληλα 

στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα τιµές που να εκπροσωπούν το πραγµατικό κόστος του  

τουρισµού σε κάθε χώρα. ∆ηλαδή δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό το γεγονός ότι 

τέτοια στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα και στις εκτιµήσεις µας χρησιµοποιήθηκε ο 

δείκτης τιµών του γενικότερου κόστους ζωής στη θέση του δείκτη του κόστους του 

τουρισµού. Βέβαια, στο βαθµό που οι δύο αυτοί δείκτες κινούνται παράλληλα τα 

αποτελέσµατα δεν επηρεάζονται σηµαντικά, όµως αυτή η αβεβαιότητα θα εξέλειπε αν 

υπήρχαν τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Σύστηµα ζήτησης για τις εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων 

Υποθέτουµε ότι ο καταναλωτής µεγιστοποιεί τη χρησιµότητα του u(q) από την κατανοµή της 
συνολικής δαπάνης (budget) x στα διάφορα αγαθά q1,…,qn υπό τον περιορισµό x=Σkpkqk.  

Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Lagrange,  

 Φ=u(q)+λ(x-Σpkqk)                   (4.1) 

οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι ∂u/∂qi=λpi για όλα τα αγαθά i=1,...,Ι και Σkpkqk=x, όπου 
i=1,...n. Αυτό είναι ένα σύστηµα µε n+1 εξισώσεις και n+1 µεταβλητές και η λύση του οδηγεί 
στα εξής γνωστά αποτελέσµατα:  
 Ο καταναλωτής µεγιστοποιεί τη χρησιµότητα του στο σηµείο όπου η συνολική δαπάνη του 
κατανέµεται µεταξύ των αγαθών ούτως ώστε ο λόγος της οριακής χρησιµότητας είναι ίσος µε 
το λόγο των τιµών,( ∂u/∂qi)/pi=(∂u/∂qj)/pj. 
 Η καταναλωτική ζήτηση εκφράζεται ως ένα σύστηµα εξισώσεων όπου η ζητούµενη 
ποσότητα κάθε αγαθού είναι συνάρτηση της συνολικής δαπάνης και των τιµών όλων των 
αγαθών qi=gi(x,p). Αυτό το σύστηµα ζήτησης (demand system) είναι γνωστό ως Marshallian. 
 Ο πολλαπλασιαστής λ εκφράζει την οριακή χρησιµότητα της δαπάνης, ∂u/∂x, η οποία δεν 
είναι παρατηρήσιµη. 

Για την ανάλυση της ζήτησης τουρισµού έχουµε επιλέξει την περίπτωση όπου η συνάρτηση 
χρησιµότητας έχει τη µορφή του Linear Expenditure System (LES). Το LES  υποθέτει ότι η 
συνάρτηση χρησιµότητας έχει την Cobb-Douglas µορφή 

          u(q)=Π(qk-γk)βk                               (4.2) 

όπου η παράµετρος γk εκπροσωπεί την ελάχιστη ποσότητα αγαθού που χρειάζεται ο 
καταναλωτής για να επιζήσει (subsistence quantity): για να αρχίσει ο καταναλωτής να έχει την 
αίσθηση της ευηµερίας (χρησιµότητας) από την κατανάλωση κάποιου αγαθού πρέπει η 
ποσότητα του αγαθού να υπερβεί αυτό το ελάχιστο. Η παράµετρος βk εκπροσωπεί τη 
βαρύτητα (weight) που έχει το αγαθό k στη χρησιµότητα του καταναλωτή.  

Για τη µεγιστοποίηση της (4.2) υπό τον εισοδηµατικό περιορισµό Σkpkqk=x γράφουµε τη 
Lagrangean  
  Φ=Π(qk-γk)βk+λ(x-Σkpkqk)                  (4.3) 

και εξισώνουµε τις παραγώγους 

  ∂Φ/∂qi= βi[Π(qk-γk)βk]/(qi-γi)-λpI                 (4.4) 

για όλα τα αγαθά i=1,...,I, µε το µηδέν. Tότε, για κάθε ζεύγος αγαθών i και k 

  βk/βi=[pk(qk-γk)]/[pi(qi-γi)].                 (4.5) 

Aθροίζοντας όλα τα αγαθά 

  Σkβk/βi=[(x-Σkγkpk)]/[pi(qi-γi)]                 (4.6) 

και λύοντας ως προς piqi 

 piqi=γipi+[βi(x-Σkγkpk)]/Σkβk                      (4.7) 
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∆εδοµένου ότι οι µονάδες µέτρησης της χρησιµότητας είναι αυθαίρετες, µπορούµε να 
υποθέσουµε ότι Σkβk=1. Αν δηλαδή Σkβk=(1/θ), όπου θΉ1, τότε η συνάρτηση u(q)=Π(qk-γk)

θβk 
δίδει την ίδια κατάταξη αγαθών όπως και u(q)=Π(qk-γk)

βk: αν  ΣkβkΉ1 τότε τίποτε δεν αλλάζει 
αν αντικαταστήσουµε το βk µε βk

*= θβk.  Εποµένως οι συναρτήσεις ζήτησης στο LES έχουν τη 
µορφή 

 piqi=γipi+βi(x-Σkγkpk)                       
(4.8) 

Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα ζήτησης, η δαπάνη του καταναλωτή για κάθε αγαθό είναι 
γραµµική συνάρτηση της τιµής του αγαθού και της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή που 
αποµένει µετά τις αγορές των ποσοτήτων που χρειάζονται για επιβίωση27. 

Το LES έχει µια βασική ατέλεια που το καθιστά κατάλληλο στην περίπτωση της ανάλυσης της 
ζήτησης τουρισµού: δεν επιτρέπει σε δύο αγαθά να είναι συµπληρωµατικά  

Η παράγωγος (∂qi/∂pj) εκφράζει την αλλαγή της αντισταθµισµένης ζήτησης του αγαθού i ως 
αποτέλεσµα της αλλαγής της τιµής του αγαθού j. Όταν iΉj τότε, σύµφωνα µε το LES  (∂qi/∂pj) 

  (∂qi/∂pj) = -(βi/pj)γj                     (4.9) 

Γνωρίζουµε ότι όταν βi = (∂qi/x)>0  τότε το i είναι κανονικό αγαθό ενώ όταν βi = (∂qi/x)<0 το i 
είναι κατώτερο αγαθό. Επίσης pj>0   και γj>0 πάντοτε, δεδοµένου ότι εκφράζουν την τιµή  και 
ποσότητα του αγαθού j. Εποµένως (∂qi/∂pj)<0 εκτός αν το i είναι κατώτερο αγαθό. 

Εποµένως στην περίπτωση του LES (∂qi/∂pj>0, δηλαδή τα αγαθά είναι υποκατάστατα στην 
αντισταθµισµένη ζήτηση εκτός αν το i είναι κατώτερο αγαθό. Όµως στη Marshallian ζήτηση 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Χρησιµοποιώντας την εξίσωση Slutsky  

  Sij = yj βi/pi < 0,                       (4.10)  

δηλαδή τα αγαθά είναι πάντοτε συµπληρωµατικά διότι το αποτέλεσµα εισοδήµατος είναι 
µεγαλύτερο από το αποτέλεσµα υποκαταστάσεως (εκτός αν το βi<0, το i είναι κατώτερο 
αγαθό). Επίσης στο LES υπάρχει αναλογική σχέση µεταξύ της επίδρασης της τιµής και του 
εισοδήµατος, 
  (∂qi/∂pj) = -γj(βi/pj) = γj(∂qi/∂x).                (4.11) 

Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού i ως προς την τιµή του αγαθού j είναι 

 eij = ∂log[gi(x,p)]/ ∂logpj                  (4.12) 

και η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού i ως προς τη συνολική δαπάνη28 

  ei=∂log[gi(x,p)]/ ∂logx.                   (4.13) 

                                                 
27Στις ίδιες συναρτήσεις ζήτησης καταλήγουµε αν στην (4.8) αντικαταστήσουµε τις παραµέτρους 
βk/Σkβk µε bk, οπόταν pkqk=γkpk+bk(x-Σkγkpk). Σε αυτή την περίπτωση είναι φανερό ότι δεν µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε τις παραµέτρους που εκτιµούνται από συστήµατα ζήτησης για να µετρούµε κατά 
απόλυτο τρόπο τη χρησιµότητα του καταναλωτή, δηλαδή  οι µονάδες µέτρησης της χρησιµότητας είναι 
αυθαίρετες. 
28 Στην (4.9) όταν i=j τότε έχουµε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή (own price elasticity) 
ενώ όταν (όταν i�j τότε έχουµε τις σταυροειδή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή).  
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Υπολογισµός των δαπανών των τουριστών στις διάφορες χώρες  

Με βάση την οικονοµική πραγµατικότητα και τη διαθεσιµότητα των στοιχείων, ορίζονται οι 
ακόλουθες περιοχές προέλευσης τουριστών προς την Κύπρο και τις ανταγωνιστικές χώρες: 
• Ηνωµένο Βασίλειο, 
• Σκανδιναβία, που περιλαµβάνει τις χώρες ∆ανία, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία,   
• ∆υτική Ευρώπη, που περιλαµβάνει τις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία 

και Ολλανδία, και 
• Υπόλοιπη Ευρώπη, που περιλαµβάνει όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Οι χώρες προορισµού που ανταγωνίζονται την Κύπρο για τον τουρισµό των πιο πάνω 
περιοχών είναι η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, 
η Ισπανία, η Τυνησία και η Τουρκία. 

Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τουρισµού 
(∆ΟΤ) και αφορούν τις πιο κάτω µεταβλητές, για την περίοδο 1985-1996: 
• Συνολικά έσοδα των χωρών προορισµού από τον τουρισµό.  
• Συνολικές αφίξεις τουριστών στις χώρες προορισµού. 
• Αφίξεις τουριστών στις χώρες προορισµού από κάθε περιοχή προέλευσης. 
• Συνολικός αριθµός τουριστών για κάθε περιοχή προέλευσης προς όλο τον κόσµο. 
• Συνολικές δαπάνες στον τουρισµό για τις περιοχές προέλευσης. 

Οι δαπάνες των τουριστών από τις περιοχές προέλευσης δεν είναι διαθέσιµες στα στοιχεία του 
∆ΟΤ κατά τουριστικό προορισµό. Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν από τις συνολικές 
δαπάνες των τουριστών κατά περιοχή προέλευσης και τις αφίξεις των τουριστών κατά χώρα 
προορισµού ως εξής. 
(1) Υπολογίζεται η µέση δαπάνη ανά τουρίστα για κάθε χώρα προορισµού:  Χi =Ri /Ni  όπου  

R είναι τα συνολικά έσοδα από τον τουρισµό N είναι ο συνολικός αριθµός των τουριστών 
και ο δείκτης i εδώ αναφέρεται στις χώρες προορισµού των τουριστών. 

(2) Υπολογίζεται µια αρχική προσέγγιση για τις δαπάνες των τουριστών κατά περιοχή 
προέλευσης i και τουριστικό προορισµό j,  Aij = Nij * XI  

Φυσικά θα πρέπει να ισχύει ο περιορισµός  Σi Eij = Ei  όπου Εij είναι το ζητούµενο µέγεθος 
δηλ. οι δαπάνες των τουριστών από την περιοχή προέλευσης i στον τουριστικό προορισµό j 
και Εj είναι η συνολική δαπάνη των τουριστών από την περιοχή προέλευσης i. 

Με βάση το υπολογισθέν µέγεθος Αij, κατασκευάζουµε σταθµίσµατα wij = Aij/ΣiAij και 
υπολογίζουµε το ζητούµενο µέγεθος: Eij = Ei * wij. 

Σηµειωτέον ότι από τα στοιχεία του ∆ΟΤ κάποιες παρατηρήσεις έλειπαν και έγιναν οι εξής 
εκτιµήσεις για τη συµπλήρωση τους. 

(1) Αφίξεις τουριστών από την Ευρώπη στην Ιταλία για το έτος 1996. 
(2) Αφίξεις τουριστών από τη ∆υτική Ευρώπη στην Ιταλία για το έτος 1996. 
(3) Αφίξεις τουριστών από το Ηνωµένο Βασίλειο στην Ελλάδα για τα έτη 1986 και 1987. 

Επίσης, για τις αφίξεις τουριστών από τη Σκανδιναβία στην Τυνησία, υπήρχαν στοιχεία  µόνο 
για τα έτη 1985-88 και 1996. Για να υπολογίσουµε τις αφίξεις τουριστών για τα έτη 1989-95, 
υποθέσαµε ότι ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής για τις αφίξεις τουριστών στην Τυνησία από τη 
Σκανδιναβία, είναι ο ίδιος µε τον αντίστοιχο για την Αίγυπτο, για την οποία υπήρχαν στοιχεία.  

Οι εκτιµηµένες δαπάνες κατά περιοχή προέλευση και κατά χώρα προορισµού, που προκύπτουν 
από την εφαρµογή της πιο πάνω µεθόδου παρουσιάζονται στους πίνακες ΠΠ4.1-ΠΠ4.5. Στον 
Πίνακα ΠΠ4.6 παρουσιάζονται οι δείκτες τιµών που χρησιµοποιήθηκαν στην εκτίµηση του 
συστήµατος ζήτησης.  

Πίνακας ΠΠ4.1:  ∆απάνες τουριστών σε χώρες της Μεσογείου 
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($000,000) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ΚΥΠΡΟΣ 380 497 666 782 990 1,258 1,026 1,539 1,396 1,700 1,783 1,860

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 901 785 1,586 1,784 2,058 1,994 2,029 2,730 1,332 1,384 2,800 3,200

ΓΑΛΛΙΑ 7,942 9,724 11,870 13,786 16,245 20,185 21,375 25,051 23,564 24,678 27,527 28,241

ΕΛΛΑ∆Α 1,428 1,834 2,268 2,396 1,976 2,587 2,567 3,272 3,335 3,905 4,106 3,660

ΙΣΡΑΗΛ 1,101 971 1,342 1,347 1,468 1,382 1,306 1,842 2,154 2,307 2,784 2,800

ΙΤΑΛΙΑ 8,756 9,855 12,174 12,255 11,938 20,016 18,421 21,450 22,033 23,755 27,451 27,349

ΤΟΥΡΚΙΑ 1,482 1,215 1,721 2,355 2,557 3,225 2,654 3,639 3,959 4,321 4,957 6,000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,137 1,533 2,145 2,402 2,685 3,555 3,710 3,721 4,062 3,828 4,402 4,260

ΙΣΠΑΝΙΑ 8,151 12,058 14,760 16,686 16,174 18,593 19,126 22,180 19,741 21,465 25,701 28,428

Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 

Πίνακας ΠΠ4.2:  ∆απάνες τουριστών από ∆υτική Ευρώπη σε χώρες της Μεσογείου 
($000,000) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ΚΥΠΡΟΣ 80 106 178 211 226 255 174 273 292 441 574 896

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 204 201 441 552 567 523 360 825 323 300 721 1,463

ΓΑΛΛΙΑ 4,769 6,725 8,637 8,388 11,212 15,120 13,573 16,322 15,065 14,642 16,306 30,947

ΕΛΛΑ∆Α 553 150 195 1,109 939 1,395 1,180 1,640 1,596 2,022 2,154 2,713

ΙΣΡΑΗΛ 393 438 647 595 583 570 487 719 798 901 1,044 1,653

ΙΤΑΛΙΑ 3,939 5,675 7,679 7,321 6,803 11,661 10,600 11,871 11,697 15,098 17,634 22,546

ΤΟΥΡΚΙΑ 460 519 849 1,088 1,325 1,658 775 1,451 1,700 1,589 2,328 4,658

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 277 407 662 791 910 1,222 1,239 1,257 1,275 1,260 1,534 2,277

ΙΣΠΑΝΙΑ 4,455 7,749 10,233 10,973 9,661 12,016 12,033 13,859 11,722 13,506 16,461 27,684

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 

Πίνακας ΠΠ4.3:  ∆απάνες τουριστών από Μεγάλη Βρεττανία σε χώρες της Μεσογείου 
 ($000,000) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ΚΥΠΡΟΣ 92 148 197 263 372 583 485 776 642 715 694 1,035

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 52 46 98 129 150 186 155 271 135 122 255 427

ΓΑΛΛΙΑ 1,001 1,461 1,864 1,985 2,194 2,958 3,178 3,336 2,958 4,452 4,535 6,819

ΕΛΛΑ∆Α 228 323 444 507 376 503 517 697 691 798 809 980

ΙΣΡΑΗΛ 89 101 138 155 158 155 134 168 197 220 245 414

ΙΤΑΛΙΑ 320 451 578 573 620 1,086 857 980 973 1,192 1,259 2,066

ΤΟΥΡΚΙΑ 46 54 96 136 131 128 50 86 150 192 171 854

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 136 242 364 357 365 492 481 493 524 484 578 949

ΙΣΠΑΝΙΑ 1,274 2,571 3,667 3,966 3,451 3,591 3,324 3,656 3,533 3,954 4,915 3,536

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 

 
Πίνακας ΠΠ4.4:  ∆απάνες τουριστών από Σκανδιναβικές χώρες σε χώρες της Μεσογείου 

($000,000) 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ΚΥΠΡΟΣ 86 146 228 278 274 391 254 330 174 244 264 406

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 25 26 62 86 82 79 61 105 33 34 75 106

ΓΑΛΛΙΑ 234 347 398 420 848 1,208 1,253 1,510 1,132 976 1,353 1,141

ΕΛΛΑ∆Α 204 232 286 441 339 448 423 1,078 343 526 570 780

ΙΣΡΑΗΛ 76 91 140 158 143 140 128 185 145 168 184 283

ΙΤΑΛΙΑ 283 417 597 598 505 896 797 831 607 766 811 1,617

ΤΟΥΡΚΙΑ 36 50 98 155 195 343 186 327 299 310 371 741

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 43 77 114 138 145 237 288 246 178 167 190 263

ΙΣΠΑΝΙΑ 715 1,330 1,954 2,281 1,709 1,997 1,867 1,903 1,214 1,391 1,634 657

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 

Πίνακας ΠΠ4.5:  ∆απάνες τουριστών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε χώρες της Μεσογείου  
($000,000) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ΚΥΠΡΟΣ 7 11 19 21 20 32 23 33 48 67 127 245

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 37 36 110 130 127 139 139 244 107 150 470 806

ΓΑΛΛΙΑ 240 329 502 614 952 1,552 1,714 2,256 1,839 2,166 1,659 1,155

ΕΛΛΑ∆Α 64 265 367 158 126 237 229 133 268 309 415 745

ΙΣΡΑΗΛ 21 20 37 38 54 74 60 118 134 159 231 346

ΙΤΑΛΙΑ 140 177 266 333 326 794 664 906 889 1,165 1,620 3,897

ΤΟΥΡΚΙΑ 102 129 229 255 238 283 73 131 170 97 36 284

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 156 213 324 401 419 761 687 811 835 866 1,103 1,647

ΙΣΠΑΝΙΑ 183 298 420 550 500 964 833 1,303 1,067 1,194 1,556 5,514

 Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
 

Πίνακας ΠΠ4.6:  ∆είκτης τιµών καταναλωτή σε χώρες της Μεσογείου 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ΚΥΠΡΟΣ 86 87 89 92 96 100 105 112 117 123 126 130 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 40 50 60 71 86 100 120 136 153 165 191 205 
ΓΑΛΛΙΑ 86 88 91 93 97 100 103 106 108 110 120 114 
ΕΛΛΑ∆Α 45 55 64 73 83 100 119 138 158 176 191 207 
ΙΣΡΑΗΛ 34 51 61 71 85 100 119 133 148 166 183 203 
ΙΤΑΛΙΑ 76 80 84 88 94 100 106 112 117 121 128 133 
ΜΑΛΤΑ 93 95 95 96 97 100 103 104 109 113 118 120 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 59 65 71 78 88 100 111 121 130 136 142 146 
ΙΣΠΑΝΙΑ 73 80 84 88 94 100 106 112 117 123 129 133 
ΤΥΝΗΣΙΑ 71 75 81 87 94 100 108 114 119 125 132 137 
ΤΟΥΡΚΙΑ 12 16 22 38 62 100 166 282 469 967 1819 3281 

  Πηγή: International Financial Statistics και υπολογισµοί των συγγραφέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  8 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ  

Στο κεφάλαιο αυτό εκτιµούνται µε οικονοµετρικές µεθόδους και συγκρίνονται οι 

αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων από τους ίδιους τους τουρίστες. Η αξιολόγηση 

γίνεται για το τουριστικό πακέτο ως σύνολο και ξεχωριστά για τη διαµονή και 

διατροφή. Στην περίπτωση της Κύπρου αναλύονται επίσης οι προτιµήσεις και 

αξιολογήσεις των τουριστών για τους διάφορους τύπους καταλύµατος και τις 

τουριστικές περιοχές χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που συλλέγονται από τον ΚΟΤ.  

8.1  Αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων 

Η ωφελιµιστική (hedonic) ανάλυση στο Κεφάλαιο 6 δείχνει το βαθµό στον οποίο 

διαφορές στην τιµή αντανακλούν διαφορές στην ποιότητα του τουριστικού πακέτου 

που συνδέονται µε παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά όπως είναι η ύπαρξη συστήµατος 

κλιµατισµού, πισίνα, γήπεδο γκολφ, γήπεδο τένις, εκπτώσεις για παιδιά κλπ. Όπως 

τονίστηκε στη συζήτηση της ωφελιµιστικής ανάλυσης ο τουρίστας δεν είναι δυνατό να 

γνωρίζει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό περιοριστήκαµε µόνο 

σε όσα από αυτά περιγράφονται στους τουριστικούς οδηγούς.  

Η περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών στους καταλόγους των ταξιδιωτικών 

πρακτόρων όµως δεν αποδίδει πάντοτε την ποιότητα του τουριστικού πακέτου, π.χ. 

πισίνα από πισίνα και γυµναστήριο από γυµναστήριο διαφέρουν όµως αυτό δεν 

αντανακλάται στις περιγραφές των καταλόγων. Επίσης υπάρχουν πολλά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που δεν είναι εύκολο να γνωρίζει ο τουρίστας προτού επισκεφθεί ένα 

τουριστικό προορισµό όπως είναι η εξυπηρέτηση, το είδος και ποιότητα του φαγητού, 

η καθαριότητα, ο θόρυβος κλπ. Εποµένως ο βαθµός ικανοποίησης του µετά που θα 

επισκεφθεί ένα τουριστικό προορισµό δυνατό να διαφέρει από τα συµπεράσµατα της 

ωφελιµιστικής ανάλυσης. Ένας τουριστικός προορισµός που εµφανίζεται ελκυστικός 

µε βάση την τιµή και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους καταλόγους των 

ταξιδιωτικών πρακτόρων πιθανό να µην ικανοποιήσει τον τουρίστα όσο ένας άλλος 

ακριβότερος προορισµός που εµφανίζεται στους καταλόγους των ταξιδιωτικών 
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πρακτόρων µε τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης, ένα τουριστικό πακέτο 

δυνατό να έχει υψηλή τιµή διότι προσφέρει δαπανηρά χαρακτηριστικά που ανεβάζουν 

το κόστος του πακέτου, όµως η αποτίµηση των τουριστών να είναι χαµηλή.  

Για τους πιο πάνω λόγους κρίνεται αναγκαίο να συγκριθούν τα τουριστικά πακέτα και 

σε σχέση µε το βαθµό ικανοποίησης των τουριστών. Στην περίπτωση που ένα 

τουριστικό πακέτο µε υψηλή τιµή ικανοποιεί τους τουρίστες περισσότερο από ένα 

παρόµοιο πακέτο µε χαµηλή τιµή, τότε το πακέτο µε την υψηλότερη τιµή δε πρέπει να 

θεωρείται ακριβό και δεν χρειάζεται να µειωθεί η τιµή του. Αυτό ίσως εξηγεί το 

παράδοξο ‘ακριβοί’ τουριστικοί προορισµοί, όπως η Κύπρος, να εµφανίζονται µε 

χαµηλότερη  ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή από ‘φθηνότερους’ τουριστικούς 

προορισµούς.  

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη για την εκτίµηση του 

βαθµού ικανοποίησης των τουριστών περιέχονται από τους καταλόγους των 

Βρετανικών τουριστικών πρακτόρων Thomsons, Απρίλιος-Οκτώβριος 1998.29  Τα 

στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν αφορούν µόνο τα ξενοδοχεία στους ίδιους 

τουριστικούς προορισµούς που εξετάσαµε στο Κεφάλαιο 6, δηλαδή: 

• Κύπρος (Αγία Νάπα, Πρωταράς, Πάφος και Λεµεσός) 

• Ελλάδα (Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδος)  

• Ισπανία (Majorca, Minorca, Ibiza, Costa del Sol, Tenerife) 

• Ιταλία (Neapolitan Riviera, Venetian Riviera) 

• Μάλτα (St.George's-St.Julian's, Mellieha Bay, Bugibba, Qawra) 

• Αίγυπτος (Nile, Luxor) 

• Τυνησία (Port el Kantaoui, Hammanet, Sousse, Monast, Hammanet) 

• Τουρκία (Side, Icmeler, Olu Deniz, Marmaris, Alanya, Kemer). 

Το ∆ιάγραµµα ∆8.1 απεικονίζει τις αξιολογήσεις των τουριστών όσον αφορά το γενικό 

βαθµό ικανοποίησης τους (overall satisfaction ratings). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 

                                                 
29 Οι εκτιµήσεις έγινα µε την µέθοδο της ανάλυσης της σκεδαστικότητας (analysis of variance), δηλαδή 
εκτιµήθηκε η εξίσωση Υ=Σi αiDi+ui , όπου  Y είναι ο βαθµός ικανοποίησης, Di  ψευδοµεταβλητές για 
τις χώρες I=1,….N και ui  το σφάλµα της παλινδρόµησης. H παράµετρος αi αντιστοιχεί µε το µέσο Υ 
όταν Di =1. Ο βαθµός ικανοποίησης εδώ εκφράζεται στην κλίµακα 1-10. 
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το τουριστικό πακέτο της Κύπρου βρίσκεται ψηλά στις αξιολογήσεις των τουριστών, 

το δεύτερο µετά την Αίγυπτο. ∆εδοµένης της πολύ χαµηλής τιµής της  Αιγύπτου, τόσο 

στο κόστος του τουριστικού πακέτου (Πίνακας Π6.1 και ∆ιάγραµµα ∆6.1) όσο και στο 

κόστος ζωής (Πίνακας Π6.2), δεν είναι παράδοξο το ότι ικανοποιεί γενικά τους 

τουρίστες.  

Αντίθετα προορισµοί όπως η Τουρκία και η Τυνησία, που είναι επίσης µεταξύ των 

χωρών που προσφέρουν τουριστικά πακέτα σε χαµηλές τιµές και έχουν χαµηλό κόστος 

ζωής, αξιολογούνται χαµηλά από τους τουρίστες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την 

Τουρκία που έχει τη χειρότερη επίδοση σε αυτό τον τοµέα. Η Ισπανία που από 

πλευράς τιµής  (λαµβανοµένων υπόψη των εκπτώσεων και χαρακτηριστικών) είναι 

περίπου στο ίδιο επίπεδο µε την Κύπρο, επίσης αξιολογείται χαµηλά από τους 

τουρίστες. Ακόµη περισσότερο χαµηλά, σχεδόν το ίδιο χαµηλά όσο και η Τουρκία, 

αξιολογείται και η Ιταλία που είναι ο πιο ακριβός Μεσογειακός τουριστικός 

προορισµός στο δείγµα µας.  

∆ιάγραµµα ∆8.1: Γενική αξιολόγηση των τουριστών 
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 Πηγή: Κατάλογος Τhomson (UK) και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Το ∆ιάγραµµα ∆8.2 απεικονίζει τις αξιολογήσεις των τουριστών ξεχωριστά για τη 

διαµονή (accommodation) και τη διατροφή (food).  Εδώ φαίνεται καθαρά η υπεροχή 

της Κύπρου στον τοµέα της διαµονής, όπου έχει την υψηλότερη αξιολόγηση µεταξύ 
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των συγκρινοµένων Μεσογειακών χωρών και αυτό ίσως αντανακλά στο υψηλό 

επίπεδο άνεσης και εξοπλισµού των ξενοδοχείων της. Η Τουρκία και η Ιταλία έχουν τη 

χειρότερη επίδοση στον τοµέα της διαµονής, κάτι το οποίο φάνηκε και από την 

ανάλυση στο Κεφάλαιο 6, δηλαδή ότι τα τουριστικά τους πακέτα υστερούν ποιοτικά 

σε σχέση µε τουριστικά πακέτα που προσφέρουν στην ίδια τιµή άλλες χώρες. 

∆ιάγραµµα ∆8.2: Αξιολόγηση της διαµονής  και διατροφής 
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 Πηγή: Κατάλογος Τhomson (UK) και υπολογισµοί των συγγραφέων. 

Αντίθετα, στον τοµέα της διατροφής η Κύπρος έχει τη χειρότερη αξιολόγηση. Αυτό 

δεν είναι παράδοξο διότι η διατροφή έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα στο κόστος ζωής 

των τουριστών και η Κύπρος έχει υψηλό κόστος ζωής για τους τουρίστες (Πίνακας 

Π6.2). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την Ιταλία. Υπάρχουν όµως και χώρες, όπως 

η Ελλάδα και, ιδιαίτερα, η Τουρκία που αξιολογούνται χαµηλά στον τοµέα της 

διατροφής παρά το ότι το κόστος ζωής των τουριστών είναι σχετικά χαµηλό. Υψηλή 

επίδοση στον τοµέα της διατροφής έχουν οι Ισπανικοί τουριστικοί προορισµοί και 

ακολουθούν η Μάλτα και, κατά γενική οµολογία παραδόξως, η Αίγυπτος.  
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8.2  Προτιµήσεις των τουριστών στην Κύπρο 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνονται στα 

πλαίσια της Έρευνας Περιηγητών του ΚΟΤ µας επέτρεψαν να αναλύσουµε τις 

προτιµήσεις των τουριστών κατά: 

• περιοχή της ελεύθερης Κύπρου (Αµµόχωστος, Λάρνακα, Λεµεσός  και Πάφος)  

• κατηγορία τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχεία και τουριστικά διαµερίσµατα 

διαφόρων κατηγοριών) και  

• χώρα προέλευσης (Βρετανία, Σκανδιναβικές χώρες, άλλες χώρες της ∆υτικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, Αραβικές χώρες κλπ).  

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση αφορούν πέραν των 22 χιλιάδων 

τουριστών οι οποίοι επελέγησαν µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας από 100 

χιλιάδες τουρίστες που απάντησαν στα  ερωτηµατολόγια του ΚΟΤ την περίοδο 1991-

97.  Τα ερωτηµατολόγια αυτά συµπληρώνονται σε τέσσερις φάσεις κάθε χρόνο. Η 

πρώτη φάση είναι το Μάρτιο, η δεύτερη τον Ιούνιο, η τρίτη τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο  

και η τελευταία τον Νοέµβριο-∆εκέµβριο. Για την ανάλυση των στοιχείων αυτών 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Μultinomial Logit που επιτρέπει να εκτιµηθεί ο βαθµός 

στον οποίο παρατηρήσιµες µεταβλητές συνδέονται µε την πιθανότητα επιλογής µεταξύ 

εναλλακτικών αποτελεσµάτων.  

Επιλογή περιοχής 

Ο Πίνακας Π8.1 αναφέρεται στην επιλογή περιοχών της Κύπρου από τους τουρίστες. 

Οι αριθµοί στον πίνακα αυτό αντανακλούν την πιθανότητα επιλογής όπου το µηδέν 

αντιστοιχεί µε ίση πιθανότητα επιλογής και µη επιλογής (ή, όπως συνήθως λέγεται, 

50:50). Θετικός αριθµός δείχνει θετική πιθανότητα επιλογής ενώ αρνητικός αριθµός 

δείχνει αρνητική πιθανότητα επιλογής. Οι αριθµοί σε κάθε σειρά αθροίζουν στο µηδέν 

και το ίδιο ισχύει µε τις στήλες που αντιστοιχούν σε κάθε τµήµα του πίνακα. Αυτό 

είναι φυσικό διότι όταν αυξάνεται η πιθανότητα επιλογής µιας περιοχής κατ’ ανάγκη 

µειώνεται η πιθανότητα επιλογής των άλλων.  
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στον Πίνακα Π8.1, οι τουρίστες που επιλέγουν διαµονή 

σε ξενοδοχεία των 5 αστέρων προτιµούν περισσότερο τη Λεµεσό σε σύγκριση µε τις 

άλλες περιοχές. Ο αριθµός 0.15 σηµαίνει ότι επιλέγοντας τυχαία ένα τουρίστα µε 

διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, είναι 15% περισσότερο πιθανό ότι η διαµονή του 

θα είναι στη Λεµεσό παρά σε άλλη περιοχή. Αντίθετα, η πιθανότητα ότι η διαµονή του 

θα είναι στη Λάρνακα παρά σε κάποια άλλη περιοχή είναι 20% µικρότερη.  

Πίνακας Π8.1: Επιλογή καταλύµατος κατά περιοχή  

Αµµόχωστος Λάρνακα Λεµεσός Πάφος 
Κατάλυµα:     
Ξενοδοχείο 5 αστέρων 0.04 -0.20 0.15 0.01 
Ξενοδοχείο 4 αστέρων 0.19 -0.09 -0.03 -0.07 
Ξενοδοχείο 3 αστέρων 0.21 -0.16 0.01 -0.07 
Ξενοδοχείο 2 αστέρων 0.15 -0.01 0.02 -0.16 
Ξενοδοχείο 1 αστέρων -1.35 0.71 -0.08 0.71 
∆ιαµέρισµα Α   0.38 -0.21 -0.09 -0.07 
∆ιαµέρισµα Β  0.38 -0.04 0.01 -0.35 
Χώρα προέλευσης:     
Βρετανία 0.27 -0.71 -0.15 0.58 
∆υτική Ευρώπη     0.03 0.10 -0.11 -0.02 
Σκανδιναβικές Χώρες  0.17 0.04 -0.01 -0.20 
Ανατολική Ευρώπη    -0.15 0.20 0.02 -0.07 
Αραβικές χώρες      -0.24 0.13 0.10 0.01 
Ελλάδα                   0.01 0.05 0.04 -0.09 
Άλλες χώρες      -0.08 0.18 0.11 -0.21 
Περίοδος:     
Μάρτιος    -0.16 0.03 0.12 0.00 
Ιούνιος                 0.03 0.00 0.01 -0.04 
Αύγουστος-Σεπτέµβριος  0.28 -0.05 -0.22 0.00 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος -0.15 0.01 0.10 0.04 

 Πηγή: Στοιχεία ΚΟΤ και εκτιµήσεις των συγγραφέων. 

Η ελεύθερη περιοχή της Αµµοχώστου είναι η πρώτη επιλογή τουριστών µε διαµονή σε 

ξενοδοχεία 4, 3 και 2 αστέρων καθώς και τουριστών µε διαµονή σε τουριστικά 

διαµερίσµατα. Είναι όµως η περιοχή µε τη µικρότερη πιθανότητα επιλογής από 

τουρίστες µε διαµονή σε ξενοδοχείο 1 αστέρος που τείνουν να επιλέγουν τη Λάρνακα 

και την Πάφο. Η Λεµεσός είναι η πρώτη προτίµηση τουριστών µε διαµονή σε 

ξενοδοχεία 5 αστέρων, ίσως διότι είναι η περιοχή που συγκεντρώνει τα περισσότερα 

και πιο γνωστά ξενοδοχεία στην κατηγορία αυτή. 
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Όσον αφορά την επιλογή κατά χώρα προέλευσης των τουριστών, η Αµµόχωστος 

προτιµάται κυρίως από τους Βρετανούς και Σκανδιναβούς τουρίστες που µεταξύ τους 

εκπροσωπούν το 50% περίπου του συνολικού αριθµού των τουριστών που 

επισκέπτονται την Κύπρο.30  Αντίθετα, η Αµµόχωστος είναι η τελευταία προτίµηση 

των τουριστών από τις Αραβικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που 

έχουν σχετικά µικρό µερίδιο στον τουρισµό της Κύπρου. Οι τουρίστες από τις χώρες 

αυτές φαίνεται ότι έχουν ως πρώτη προτίµηση τη Λάρνακα. Η Λεµεσός προτιµάται 

κυρίως  από Άραβες ενώ δεν προτιµάται από Βρετανούς και ∆υτικοευρωπαίους 

τουρίστες. Η Πάφος είναι ιδιαίτερα υψηλά στις προτιµήσεις των  Βρετανών τουριστών 

και χαµηλά στις προτιµήσεις των Σκανδιναβών τουριστών.  

Το τελευταίο τµήµα του Πίνακα Π8.1 αναφέρεται στην εποχικότητα. Οι µήνες στην 

πρώτη στήλη του πίνακα αντιστοιχούν µε την περίοδο στην οποία έχουν συλλεγεί τα 

στοιχεία από τον ΚΟΤ. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 

και Οκτωβρίου-Νοεµβρίου, όταν ο τουρισµός είναι σχετικά µειωµένος, η Λεµεσός 

είναι η περιοχή µε τις µεγαλύτερες πιθανότητες επιλογής. Αντίθετα, την περίοδο 

αιχµής Ιουλίου-Αυγούστου η πρώτη και µε σηµαντική διαφορά επιλογή των 

τουριστών είναι η Αµµόχωστος, η οποία όµως έχει το µεγαλύτερο πρόβληµα 

εποχικότητας από όλες τις άλλες περιοχές.31 

Ο Πίνακας Π8.2 παρουσιάζει το πρόβληµα της εποχικότητας κατά περιοχή και κατά 

χώρα προέλευσης των τουριστών. Τα συµπεράσµατα από τον πίνακα αυτό είναι ότι η 

Αµµόχωστος αντιµετωπίζει περίπου το ίδιο έντονο πρόβληµα εποχικότητας σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές αγορές. Στην περίπτωση της Λάρνακας το πρόβληµα εµφανίζεται έντονο 

µόνο στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης (όπου η περιοχή αυτή έχει προτίµηση) ενώ 

η Λεµεσός στην αγορά αυτή έχει µικρότερο πρόβληµα εποχικότητας από ότι σε άλλες 

                                                 
30 Το 1996 οι τουρίστες από την Ευρώπη ήταν 1.77 εκατοµµύρια σε σύνολο 2.01 εκατοµµυρίων 
τουριστών (88,5%). Από αυτούς 746 χιλιάδες (37,2%) ήταν Βρετανοί, 233 χιλιάδες (11,6%) 
Σκανδιναβοί, 474 χιλιάδες (23,6%) από άλλες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και 332 χιλιάδες (16,6%) 
από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού).  
31 Σηµειωτέον ότι οι εκτιµήσεις από τη φύση τους εκφράζουν σχετικά και όχι απόλυτα µεγέθη, δηλαδή 
η µικρή εποχικότητα της Πάφου και Λάρνακας δεν σηµαίνει ότι οι περιοχές αυτές δεν αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα αλλά ότι η εποχικότητα είναι λιγότερο έντονη από ότι στη Αµµόχωστο και Λεµεσό (που 
έχουν και το µεγαλύτερο µερίδιο στο τουρισµό). 
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αγορές. Η Πάφος παρουσιάζει σχετικά µικρότερο πρόβληµα εποχικότητας σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές αγορές.  

Πίνακας Π8.2: Εποχικότητα και διαχρονική τάση κατά περιοχή  

Αµµόχωστος Λάρνακα Λεµεσός Πάφος 

Βρετανία     
Μάρτιος -0.13 0.02 0.12 -0.01 
Ιούνιος 0.04 -0.01 0.01 -0.04 
Αύγουστος-Σεπτέµβριος 0.22 -0.02 -0.21 0.01 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος -0.14 0.01 0.08 0.04 
∆ιαχρονική τάση -0.02 0.00 0.00 0.03 

Σκανδιναβικές χώρες     
Μάρτιος -0.11 0.03 0.09 -0.01 
Ιούνιος 0.06 -0.02 0.00 -0.03 
Αύγουστος-Σεπτέµβριος 0.28 -0.02 -0.35 0.09 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος -0.23 0.01 0.26 -0.04 
∆ιαχρονική τάση 0.01 -0.01 -0.02 0.01 

∆υτική Ευρώπη     
Μάρτιος -0.22 0.04 0.11 0.06 
Ιούνιος 0.02 0.00 0.02 -0.04 
Αύγουστος-Σεπτέµβριος 0.34 -0.05 -0.21 -0.08 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος -0.14 0.00 0.08 0.06 
∆ιαχρονική τάση 0.01 0.00 0.00 -0.01 

Ανατολική Ευρώπη     
Μάρτιος -0.19 0.13 0.04 0.02 
Ιούνιος 0.02 0.05 -0.04 -0.03 
Αύγουστος-Σεπτέµβριος 0.33 -0.26 -0.13 0.06 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος -0.16 0.08 0.13 -0.05 
∆ιαχρονική τάση 0.01 -0.03 0.00 0.03 

 Πηγή: Στοιχεία από την Έρευνα Περιηγητών του ΚΟΤ και εκτιµήσεις των συγγραφέων. 

Επιλογή καταλύµατος 

Στον Πίνακα Π8.3 παρουσιάζονται οι επιλογές καταλύµατος µεταξύ των χωρών και 

ευρύτερων περιοχών προέλευσης τουριστών. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στην 

ανάλυση µας έχουµε περιλάβει µόνο τουρίστες που επιλέγουν ξενοδοχεία 5, 4 και 3 

αστέρων και διαµερίσµατα Α και Β κατηγορίας διότι τα στοιχεία για τις επιλογές 

άλλων καταλυµάτων ήταν στατιστικά ανεπαρκή.   

 Τα αποτελέσµατα του Πίνακα Π8.3 είναι σηµαντικά διότι καταδεικνύουν στοιχεία 

ποιοτικών διαφορών µεταξύ των περιοχών προέλευσης τουριστών. Για παράδειγµα, οι 

Βρετανοί τουρίστες επιλέγουν ξενοδοχεία 5 αστέρων και διαµερίσµατα Α 
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κατηγορίας.32 Ο τουρισµός από τις Σκανδιναβικές χώρες και τις χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης δεν έχει ιδιαίτερα (θετικά ή αρνητικά) ποιοτικά στοιχεία, µε την έννοια ότι οι 

επιλογές των τουριστών από τις χώρες αυτές δεν παρουσιάζονται ποιοτικά 

µεροληπτικές. Για παράδειγµα, οι Σκανδιναβοί τουρίστες ενώ δεν επιλέγουν 

ξενοδοχεία των 4 και 5 αστέρων τείνουν να  επιλέγουν διαµερίσµατα Α κατηγορίας.  

Οι τουρίστες από την Ανατολική Ευρώπη όµως παρουσιάζουν κάποια αρνητικά 

ποιοτικά στοιχεία, όπως η έντονη προτίµηση υπέρ των ξενοδοχείων 3 αστέρων σε 

βάρος ξενοδοχείων 5 αστέρων. Προτίµηση σε 3 αστέρων ξενοδοχεία, αλλά λιγότερο 

έντονη, εκδηλώνουν και οι Έλληνες τουρίστες ενώ οι Άραβες τουρίστες τείνουν να 

επιλέγουν ξενοδοχεία 5 αστέρων, όµως αυτό αντισταθµίζεται από το ότι τείνουν  

επίσης να επιλέγουν διαµερίσµατα Β και όχι Α κατηγορίας.  

Πίνακας Π8.3: Επιλογή καταλύµατος κατά χώρα προέλευσης 

 
Ξενοδοχείο 5 
αστέρων 

Ξενοδοχείο 4 
αστέρων 

Ξενοδοχείο 3 
αστέρων 

∆ιαµέρισµα Α 
κατηγορίας 

∆ιαµέρισµα Β 
κατηγορίας 

Βρεττανία 0.45 -0.45 -0.76 0.35 0.41 
Σκανδιναβικές χώρες -0.12 -0.20 0.05 0.17 0.09 
∆υτική Ευρώπη -0.02 0.12 0.11 -0.06 -0.15 
Ανατολική Ευρώπη -0.63 0.18 0.44 0.01 0.00 
Αραβικές χώρες 0.15 0.04 0.00 -0.12 -0.07 
Ελλάδα 0.07 0.04 0.12 -0.15 -0.08 
Ηνωµένες Πολιτείες -0.02 0.06 0.09 -0.02 -0.11 

 Πηγή: Στοιχεία ΚΟΤ και εκτιµήσεις των συγγραφέων 

Περισσότερος διαφωτιστικός για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισµού κατά 

χώρα προέλευσης είναι ο Πίνακας Π8.4 όπου συσχετίζουµε τις προτιµήσεις των 

τουριστών για διάφορους τύπους καταλύµατος µε (α) το κατά κεφαλή εισόδηµα στη 

χώρα προέλευσης των τουριστών, (β) την τιµή του τουριστικού καταλύµατος και (γ) 

τη διαχρονική τάση. 

Τα θετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισµού από τη Βρετανία τονίζονται στον 

Πίνακα Π8.4 από το ότι το κατά κεφαλή εισόδηµα στη χώρα αυτή συνδέεται θετικά µε 

                                                 
32 Στα αρνητικά ποιοτικά στοιχεία του Βρετανικού τουρισµού είναι το γεγονός ότι επιλέγει 
διαµερίσµατα Β κατηγορίας. Αυτό δείχνει οι τουρίστες από τη Βρετανία είναι ως επί το πλείστον 
εύποροι όµως σε αυτούς περιλαµβάνονται και κατηγορίες µη ευπόρων τουριστών.  
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την επιλογή ξενοδοχείων 5 αστέρων είναι αρνητικά µε την επιλογή ξενοδοχείων 3 

αστέρων και διαµερισµάτων Β κατηγορίας. Αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται το κατά 

κεφαλή εισόδηµα στη χώρα αυτή αυξάνεται ο αριθµός των επισκεπτών σε υψηλής 

ποιότητας τουριστικά καταλύµατα. Την  ίδια  ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού 

προκαλεί η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. 

Πίνακας Π8.4: Επίδραση εισοδήµατος, τιµής και διαχρονικής τάσης  
στην επιλογή καταλύµατος κατά χώρα προέλευσης 

 Ξενοδοχείο 5 
αστέρων 

Ξενοδοχείο 4 
αστέρων 

Ξενοδοχείο 3 
αστέρων 

∆ιαµέρισµα Α 
κατηγορίας 

∆ιαµέρισµα Β 
κατηγορίας 

Eισόδηµα      
Βρεττανία 1.11 -0.11 -0.74 0.15 -0.41 
Σκανδιναβικές χώρες 0.29 0.29 -0.74 -0.02 0.18 
∆υτική Ευρώπη 1.17 -0.92 -0.42 0.31 -0.14 
Ανατολική Ευρώπη 0.08 0.02 -0.06 -0.01 -0.03 

Τιµή      
Βρεττανία 1.55 0.09 -1.60 0.56 -0.59 
Σκανδιναβικές χώρες 0.29 0.27 -2.23 0.28 1.39 
∆υτική Ευρώπη 1.80 0.65 -2.28 0.23 -0.40 
Ανατολική Ευρώπη 2.92 0.38 -1.83 -0.28 -1.19 

∆ιαχρονική τάση      
Βρεττανία -0.10 0.00 0.07 -0.02 0.04 
Σκανδιναβικές χώρες -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.01 
∆υτική Ευρώπη -0.13 0.07 0.09 -0.04 0.01 
Ανατολική Ευρώπη -0.12 0.00 0.09 0.00 0.03 

 Πηγή: Στοιχεία ΚΟΤ και εκτιµήσεις των συγγραφέων 

Λιγότερο θετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τον τουρισµό από τις Σκανδιναβικές 

χώρες όπου αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος τείνει να αυξήσει τις πιθανότητες  

επιλογής ξενοδοχείων 5 (και 4 αστέρων) όµως σε λιγότερο βαθµό από ότι αύξηση του 

κατά κεφαλή εισοδήµατος στη Βρετανία. Επίσης στην περίπτωση των Σκανδιναβικών 

χωρών αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος ευνοεί την επιλογή Β κατηγορίας 

διαµερισµάτων. Αυτό ίσως δείχνει ότι βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις 

Σκανδιναβικές χώρες απλά επιτρέπει σε µη εύπορες οικογένειες και άτοµα να έρθουν 

στην Κύπρο, κάτι που δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να κάµουν 

προηγουµένως, όµως δεν ενθαρρύνει εύπορες οικογένειες και άτοµα να κάµουν το 

ίδιο.  
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Η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν έχει 

αξιόλογη επίδραση στην επιλογή ποιοτικά καλύτερου καταλύµατος από τους 

τουρίστες των χωρών αυτών.  

Στο δεύτερο τµήµα του Πίνακα Π8.4 φαίνεται καθαρά η θετική σχέση µεταξύ τιµής 

και ποιοτικού τουρισµού µε την έννοια ότι µείωση της τιµής µειώνει γενικά την 

πιθανότητα επιλογής ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων και διαµερισµάτων Α κατηγορίας 

και αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα επιλογής ξενοδοχείων 3 αστέρων και, σε 

µικρότερο βαθµό, την πιθανότητα επιλογής Β κατηγορίας διαµερισµάτων. Μόνη 

εξαίρεση είναι οι Σκανδιναβικές χώρες όπου µείωση της τιµής δεν ευνοεί αύξηση της 

πιθανότητας επιλογής διαµερισµάτων Β κατηγορίας. Η γενική εικόνα όµως δεν αφήνει 

αµφιβολίες ότι µείωση των τιµών των τουριστικών καταλυµάτων τείνει να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιοτική σύνθεση του τουρισµού διότι ενθαρρύνει µη 

εύπορους τουρίστες να έρθουν στην Κύπρο. ∆εν ενθαρρύνει όσους θα ερχόντουσαν σε 

φθηνότερα να έρθουν σε ακριβότερα καταλύµατα, ούτε ενθαρρύνει εύπορους 

τουρίστες που θα πήγαιναν σε υψηλής ποιότητας καταλύµατα άλλων χωρών να έρθουν 

στην Κύπρο.  

Το τρίτο τµήµα του Πίνακα Π8.4 επιβεβαιώνει την τάση για ποιοτική υποβάθµιση του 

Τουρισµού της Κύπρου διαχρονική. Ο τουρισµός από όλη την Ευρώπη (εκτός των 

Σκανδιναβικών χωρών) παρουσιάζει διαχρονικά µείωση της πιθανότητας επιλογής 

ξενοδοχείων 5 αστέρων και αύξηση της πιθανότητας επιλογής ξενοδοχείων 3 αστέρων.  

Αυτό δεν ισχύει µόνο για την περίπτωση της Βρετανίας και της ∆υτικής Ευρώπης, που 

ιστορικά είναι περιοχές προέλευσης ποιοτικού τουρισµού, αλλά και για τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης που είναι µια νέα τουριστική αγορά για την Κύπρο.  

 Αξιολογήσεις των τουριστικών περιοχών και καταλυµάτων 

Τα ερωτηµατολόγια του ΚΟΤ περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν αξιολόγηση των 

τουριστικών περιοχών και καταλυµάτων από τους τουρίστες. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν χαρακτηριστικά όπως το φυσικό περιβάλλον, τις συγκοινωνίες, τη διατροφή 

και διαµονή κλπ. Εδώ χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Bionomial Probit για να εκτιµηθεί 
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ο βαθµός στον οποίο η αξιολόγηση των τουριστών επηρεάζεται από την περιοχή και 

το είδος του καταλύµατος. Η αξιολόγηση γίνεται σε σύγκριση µε άλλες χώρες.33 

∆είκτες ικανοποίησης για το Κυπριακό τουριστικό πακέτο 

Με βάση τις εκτιµήσεις που προέκυψαν κατασκευάσαµε ‘δείκτες ικανοποίησης’ των 

τουριστών που δείχνουν την πιθανότητα οι τουρίστες να είναι ικανοποιηµένοι από το 

συγκεκριµένο χαρακτηριστικό για το οποίο ερωτώνται. Ερµηνεύοντας την πιθανότητα 

ως ποσοστό,  οι δείκτες ικανοποίησης είναι το ποσοστό των τουριστών που είναι 

ικανοποιηµένοι. Για παράδειγµα, αν η ερώτηση αφορά την καθαριότητα, ο δείκτης θα 

είναι µηδέν αν κανένας τουρίστας δεν έµεινε ικανοποιηµένος από αυτό το 

χαρακτηριστικό και εκατόν αν όλοι οι τουρίστες έµειναν ικανοποιηµένοι.  

Το ∆ιάγραµµα ∆8.3 παρουσιάζει το βαθµό ικανοποίησης των τουριστών για διάφορα 

χαρακτηριστικά του Κυπριακού τουριστικού πακέτου. Κατ’ αρχήν τα αποτελέσµατα 

εδώ επιβεβαιώνουν τις εκτιµήσεις που στηρίζονται σε στοιχεία από τους καταλόγους 

Thomson (UK),  στο πρώτο τµήµα του παρόντος κεφαλαίου. ∆ηλαδή, η Κύπρος 

συγκρίνεται ευνοϊκά µε άλλους τουριστικούς προορισµούς όσο αφορά τη διαµονή 

όµως συµβαίνει το αντίθετο µε τη διατροφή. Εδώ επιβεβαιώνεται επίσης ότι το 

στοιχείο στη διατροφή που δεν ικανοποιεί τους τουρίστες είναι η ακρίβεια. Τόσο για 

τα εστιατόρια, όσο και για την ποιότητα και την ποικιλία της διατροφής (για τα οποία 

υπάρχει ξεχωριστή ερώτηση) πέραν του 80% των τουριστών δηλώνουν 

ικανοποιηµένοι. Στο θέµα της φθήνιας (value for money) όµως, όπως δείχνει το 

∆ιάγραµµα ∆8.3, ο δείκτης ικανοποίησης των τουριστών είναι µόλις 27%. 

Εκτός από τη διαµονή, άλλα χαρακτηριστικά που έχουν υψηλούς δείκτες 

ικανοποίησης είναι το φυσικό περιβάλλον (89%), τα αρχαιολογικά και ιστορικά 

µνηµεία (87%) και η καθαριότητα (81%). Ακολουθούν τα εστιατόρια (79%), όπως και 

η διαµονή σε σχέση µε την κατηγορία του καταλύµατος. Εδώ αξίζει να σχολιαστεί ότι 

                                                 
33 Οι εκτιµήσεις στο τµήµα αυτό της µελέτης στηρίζονται στην περίοδο 1991-94. Μετά το 1994 τα 
ερωτηµατολόγια δεν περιέχουν πληροφορίες για τις αξιολογήσεις των τουριστών. Οι τουρίστες 
βαθµολογούν τα διάφορα χαρακτηριστικά από το 1 µέχρι το 7. Θεωρήσαµε ότι ικανοποιηµένοι από ένα 
χαρακτηριστικό είναι όσοι έδωσαν βαθµολογία άνω του 5. 
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οι τουρίστες είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι για τη διαµονή σε σχέση µε την κατηγορία 

καταλύµατος από ότι είναι για τη διαµονή γενικά. Αυτό, όπως θα δούµε πιο κάτω 

οφείλεται στην έλλειψη ικανοποίησης για τα ξενοδοχεία και διαµερίσµατα της 

Λευκωσίας και τα διαµερίσµατα Β και Γ κατηγορίας σε όλες τις περιοχές. 

∆ιάγραµµα ∆8.3: ∆είκτες ικανοποίησης των τουριστών 
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Πηγή: Στοιχεία ΚΟΤ και εκτιµήσεις των συγγραφέων 

Χαµηλούς δείκτες ικανοποίησης, εκτός της αξίας της διατροφής που είδαµε 

προηγουµένως, έχουν επίσης το αεροδρόµιο (29%),  η ψυχαγωγία (47%) και τα 

πεζοδρόµια (55%), ενώ για το οδικό δίκτυο και τις δηµόσιες συγκοινωνίες (ταξί και 

λεωφορεία) οι δείκτες ικανοποίησης είναι 66% και 75%, αντίστοιχα. Αυτό ενισχύει το 

επιχείρηµα ότι ο τοµέας του τουρισµού στην Κύπρο υποφέρει από έλλειψη υποδοµής. 

∆ιαφορές στους δείκτες ικανοποίησης κατά περιοχή και είδος καταλύµατος 

Ένα ερώτηµα που αναλύσαµε είναι κατά πόσο διαφέρουν οι δείκτες ικανοποίησης των 

τουριστών κατά περιοχή και είδος καταλύµατος. Στον Πίνακα Π8.5 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής κατά περιοχή, υπό µορφή διαφορών από το µέσο 

όρο σε κάθε περίπτωση. Στην πρώτη γραµµή του πίνακα, όπου παρουσιάζονται οι 
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διαφορές στους δείκτες ικανοποίησης για τα ορεινά θέρετρα, φαίνεται ότι αυτά 

υστερούν σηµαντικά στις δηµόσιες συγκοινωνίες και στην αξία της διατροφής σε 

σύγκριση µε άλλες περιοχές (έχουν δείκτη ικανοποίησης µικρότερο από το µέσο κατά 

15 και 16 µονάδες, αντίστοιχα). Τα ορεινά θέρετρα φαίνονται επίσης να υστερούν και 

σε άλλα χαρακτηριστικά όπως η ψυχαγωγία, τα πεζοδρόµια και το οδικό δύκτιο. Στο 

φυσικό περιβάλλον, όπως θα ανέµενε κανείς, τα ορεινά θέρετρα έχουν σχετικά 

µεγαλύτερο δείκτη ικανοποίησης από τις άλλες περιοχές. 

Πίνακας Π8.5: ∆ιαφορές στους δείκτες ικανοποίησης των τουριστών κατά περιοχή 

  

Καθαριότητα 

Ο
δικό δύκτιο 

Π
εζοδρόµια 

Συγκοινω
νίες 

Αεροδρόµιο 

Φ
υσικό π

εριβάλλο 

Αρχαιολ. µνηµεία 

Ψ
υχαγω

γία 

∆ιαµονή 

Αξία διαµονής 

Εστιατόρια 

Αξία διατροφής 

Περιοχή: Ορεινά θέρετρα 2 -5 -7 -15 1 6 -1 -8 0 0 2 -16

 Αµµόχωστος 1 1 6 -1 -4 -3 -7 9 -1 16 3 9

 Λάρνακα 2 4 -5 1 1 -1 -1 -12 -1 0 0 5

 Λεµεσός -4 -1 -4 1 1 -1 0 6 0 9 1 3

 Πάφος 3 -3 1 1 1 3 4 15 -2 3 4 -1

 Λευκωσία -3 4 9 14 0 -3 5 -11 4 -28 -11 0

Η ελεύθερη περιοχή της Αµµοχώστου, γενικά, δεν παρουσιάζει µεγάλες αρνητικές 

αποκλίσεις από το µέσο όρο, µε εξαίρεση τα αρχαιολογικά µνηµεία και το 

αεροδρόµιο, ίσως διότι οι τουρίστες στην Αγία Νάπα και Παραλίµνι επισκέπτονται την 

Κύπρο σε περιόδους αιχµής και ταλαιπωρούνται περισσότερο στο αεροδρόµιο. Η 

Αµµόχωστος όµως υπερτερεί σηµαντικά άλλων περιοχών στο δείκτη ικανοποίησης για 

την αξία της διαµονής και διατροφής,  την ψυχαγωγία και τα πεζοδρόµια.  

Η Λάρνακα φαίνεται να µην έχει σηµαντικά συγκριτικά πλεονέκτηµα, µε µόνη 

εξαίρεση την αξία της διατροφής και το οδικό δύκτιο, όµως και εδώ ο βαθµός 

ικανοποίησης των τουριστών δεν είναι πολύ µεγαλύτερος από ότι σε άλλες περιοχές. 

Από την άλλη έχει σηµαντικό συγκριτικό µειονέκτηµα στον τοµέα της ψυχαγωγίας 

όπου ο δείκτης ικανοποίησης των τουριστών είναι 12 µονάδες κάτω του µέσου.  
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Σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, η Λεµεσός µειονεκτεί ελαφρά στις εντυπώσεις των 

τουριστών για την καθαριότητα και τα πεζοδρόµια της. Έχει όµως υψηλή επίδοση 

στην αξία της διαµονής και, σε λιγότερο βαθµό, στην ψυχαγωγία.  

Η Πάφος έχει τον υψηλότερο βαθµό ικανοποίησης από όλες τις περιοχές στην 

ψυχαγωγία (15 µονάδες πάνω από το µέσο). Επίσης ικανοποιεί τους τουρίστες τα 

αρχαιολογικά µνηµεία, τα εστιατόρια, το φυσικό περιβάλλον και την καθαριότητα, 

όµως όχι πολύ περισσότερο από ότι οι άλλες περιοχές.  

Η Λευκωσία παρουσιάζει πολύ µεγάλες διαφορές σε πολλά χαρακτηριστικά σε 

σύγκριση µε τις άλλες περιοχές. Υπερτερεί σηµαντικά στις συγκοινωνίες και τα 

πεζοδρόµια ενώ υστερεί σηµαντικά στην αξία της διαµονής όπου είναι 28 µονάδες 

κάτω του µέσου δείκτη ικανοποίησης για όλες τις περιοχές. Επίσης σηµαντικά υστερεί 

στα εστιατόρια και την ψυχαγωγία. 

Στον Πίνακα Π8.6 παρουσιάζονται οι διαφορές στους δείκτες ικανοποίησης των 

τουριστών κατά είδος καταλύµατος. Αυτή η πληροφορία είναι σηµαντική διότι το 

είδος καταλύµατος αντικατοπτρίζει την ποιότητα του τουρισµού και είναι χρήσιµο να 

γνωρίζει κανείς  

• αν πώς ο βαθµός ικανοποίησης διαφέρει µεταξύ τουρισµού διαφορετικής ποιοτικής 

στάθµης και  

• ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν περισσότερο τον υψηλής ποιότητας 

τουρισµό.  

Πράγµατι, αν θεωρήσουµε ότι οι τουρίστες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 

εκπροσωπούν τον ποιοτικά υψηλότερο και οι τουρίστες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 

2 αστέρων τον ποιοτικά χαµηλότερο τουρισµό, τα  αποτελέσµατα στον Πίνακα Π9.6 

δείχνουν ότι η πρώτη κατηγορία τουριστών που εκφράζεται λιγότερο ικανοποιηµένη 

από τη δεύτερη. Συγκεκριµένα, οι τουρίστες µε διαµονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 

αξιολογούν ιδιαίτερα αρνητικά τις συγκοινωνίες, τα πεζοδρόµια και την ψυχαγωγία. 

Από την άλλη οι τουρίστες αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από κανένα 

χαρακτηριστικό εκτός από την αξία της διαµονής.  
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Πίνακας Π8.6: ∆ιαφορές στους δείκτες ικανοποίησης των τουριστών κατά είδος καταλύµατος 

  

Καθαριότητα 

Ο
δικό δύκτιο 

Π
εζοδρόµια 

Συγκοινω
νίες 

Αεροδρόµιο 

Φ
υσικό π

εριβάλλο 

Αρχαιολ. µνηµεία 

Ψ
υχαγω

γία 

∆ιαµονή 

Αξία διαµονής 

Εστιατόρτια 

Αξία διατροφής 

Κατάλυµα: Ξενοδοχείο 5* -1 -3 -9 -14 -1 -1 -3 -6 3 7 -4 2

 Ξενοδοχείο 4* 2 1 1 6 -1 0 1 -6 2 1 0 11

 Ξενοδοχείο 3* -1 -2 -2 -2 2 -1 -2 -1 2 5 0 13

 Ξενοδοχείο 2* -6 4 10 12 1 0 1 10 -2 -4 2 1

 ∆ιαµέρισµα Α 2 1 0 -4 -1 0 1 -2 -1 1 1 -11

 ∆ιαµέρισµα Β&Γ 3 -1 0 1 -1 1 1 6 -4 -10 1 -16

 

Αντίθετα, οι τουρίστες µε διαµονή σε ξενοδοχεία 2 αστέρων δηλώνουν ικανοποιηµένοι 

µε τις συγκοινωνίες, τα πεζοδρόµια και την ψυχαγωγία. Παραδόξως, δεν είναι τόσο 

ικανοποιηµένοι µε την καθαριότητα όσο είναι οι τουρίστες µε διαµονή σε άλλα 

ξενοδοχεία. Στην περίπτωση των διαµερισµάτων, τόσο οι τουρίστες µε διαµονή σε Α 

κατηγορίας καταλύµατα όσο και αυτοί µε διαµονή σε Β και Γ κατηγορίας καταλύµατα 

δηλώνουν λιγότερο ικανοποιηµένοι από το µέσο όρο όσο αφορά στην αξία της 

διατροφής, ενώ οι τελευταίοι δηλώνουν επίσης λιγότερο ικανοποιηµένοι από το µέσο 

όρο και όσο αφορά στην αξία της διαµονής.  

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα σε αυτό και άλλα κεφάλαια της παρούσας µελέτης 

συνηγορούν ότι:  

(α)  η έλλειψη επαρκούς υποδοµής απωθεί τον τουρισµό ποιότητας και ελκύει τον 

ποιοτικά κατώτερο τουρισµό και αυτό ίσως εξηγεί τη µείωση των κατά κεφαλή 

εσόδων της Κύπρου από τον τουρισµό, και  

(β)  οι τουρίστες που δεν έχουν διατροφή στο πακέτο και γευµατίζουν σε εστιατόρια, 

ταβέρνες κλπ. δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι στο θέµα της αξίας της 

διατροφής. 

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα διότι δεν είναι αρκετό να 

γνωρίζει κανείς µόνο το βαθµό ικανοποίησης για κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά 

αλλά  πρέπει να γνωρίζει και τη βαρύτητα του στην τελική γνώµη που διαµορφώνουν 
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οι τουρίστες για την Κύπρο. ∆εν αποκλείεται µια αρνητική γνώµη για ένα τουριστικό 

προορισµό να οφείλεται σε ένα µόνο χαρακτηριστικό που έχει µαγάλη βαρύτητα στις 

προτιµήσεις των τουριστών και όταν ακόµη δηλώνουν ικανοποιηµένοι σε σχέση µε 

πολλά χαρακτηριστικά.34 

                                                 
34 Αυτό δυνατό να γίνει και µε τα υπάρχοντα στοιχεία του ΚΟΤ χρησιµοποιώντας µε τη µέθοδο Probit 
για να συνδεθεί ο βαθµός συνολικής ικανοποίησης µε το βαθµό ικανοποίησης για κάθε χαρακτηριστικό 
ξεχωριστά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  9 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα µελέτη  περιγράφεται η πορεία του τουρισµού σε ένα διεθνές πλαίσιο 

και εξετάζεται η συµβολή του στην Κυπριακή οικονοµία. Εκτιµάται η ολική 

παραγωγικότητα του τοµέα Ξενοδοχείων-Εστιατορίων στην Κύπρο και συγκρίνεται µε 

την ολική παραγωγικότητα του αντίστοιχου τοµέα άλλων χωρών. Γίνονται επίσης 

διεθνείς συγκρίσεις του κόστους ζωής των τουριστών και της τιµής του τουριστικού 

πακέτου λαµβάνοντας υπόψη ποιοτικές διαφορές. Εκτιµάται η ελαστικότητα ζήτησης 

τουρισµού, αναλύονται οι αξιολογήσεις του Κυπριακού και άλλων Μεσογειακών 

πακέτων από τους τουρίστες και εξετάζονται οι επιλογές περιοχής και καταλύµατος 

των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. 

Ανασκόπηση των  εξελίξεων στον τουρισµό 

Η µεγάλη ανάπτυξη του τουρισµού τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι ένα παγκόσµιο 

φαινόµενο. Την περίοδο 1985-95 ο τουρισµός είχε παγκόσµια µέσο ετήσιο ρυθµό 

αύξησης  5,7% ενώ η παγκόσµια τουριστική δαπάνη είχε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 

12,6%. Για την Κύπρο οι ρυθµοί µεταβολής ήταν πολύ υψηλότεροι, 10,1% και 17,2% 

αντίστοιχα, µια σηµαντική επιτυχία αν ληφθεί υπόψη ότι η ανάπτυξη του τουρισµού 

στη Μεσόγειο την ίδια περίοδο ήταν χαµηλότερη από ότι στον υπόλοιπο κόσµο. 

Οι µεγάλες όµως επιδόσεις της Κύπρου στον τουρισµό σηµειώθηκαν την περίοδο από 

την Τουρκική εισβολή µέχρι το 1990. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο τοµέας 

του τουρισµού αρχίζει να παρουσιάζει διακυµάνσεις. Παρά το ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις οι λόγοι της αρνητικής αυτής εξέλιξης είναι εξωγενείς (π.χ. ο πόλεµος 

στον Περσικό Κόλπο) το τουριστικό προϊόν της Κύπρου φαίνεται ότι αντιµετωπίζει 

προβλήµατα ανταγωνιστικότητας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε 

άλλους τουριστικούς προορισµούς της Ανατολικής Μεσογείου όπως το  Ισραήλ, η 

Αίγυπτος και η Τουρκία. 
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Η συµβολή του τουρισµού στην Κυπριακή οικονοµία 

Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, ο τουρισµός εξακολουθεί να είναι σήµερα ένας 

από τους σηµαντικότερους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας. Το µερίδιο του τοµέα 

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια στο ΑΕΠ είναι γύρω στο 11%, ενώ αν ληφθεί υπόψη και το 

προϊόν άλλων τοµέων της οικονοµίας που οφείλεται στον τουρισµό τότε το µερίδιο 

του ξεπερνά το 1/5 της οικονοµίας. Η Κύπρος έχει µεγάλο έλλειµµα στο εµπορικό 

ισοζύγιο διότι εισάγει πολύ περισσότερα αγαθά από ότι εξάγει. Το έλλειµµα αυτό 

καλύπτεται κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος από το συνάλλαγµα που αποφέρει ο 

τουρισµός. Ο τουρισµός είναι επίσης µια σηµαντική πηγή απασχόλησης. Εκτιµάται ότι 

το 25% των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν στην Κυπριακή οικονοµία 

την περίοδο µετά το 1980 ήταν αποτέλεσµα της αύξησης του τουρισµού. Ανάλογη 

συµβολή είχε ο τουρισµός και στις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα των κατασκευών.  

Στα αρνητικά του τουρισµού περιλαµβάνονται η υπερεξάρτηση από ένα τοµέα της 

οικονοµίας, όµως αυτό συνδέεται µε τη διεθνοποίηση που αναπόφευκτα οδηγεί τις 

χώρες σε εξειδίκευση στον τοµέα που έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ίσως πιο 

σηµαντικές είναι οι αρνητικές εξωτερικότητες (negative externalities) του τουρισµού, 

όπως η αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η συµφόρηση, η 

αύξηση του κρατικού κόστους σε έργα υποδοµής, η ρύπανση, ο θόρυβος, η διάδοση 

ασθενειών και ναρκωτικών, η αύξηση της εγκληµατικότητας κλπ. Για τις πιο πολλές 

από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις ευθύνεται η ποιοτική υποβάθµιση του τουριστικού 

προϊόντος. Στις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού δυνατόν να προστεθούν και 

ορισµένα κοινωνικά φαινόµενα όπως είναι η αύξηση των τιµών (η οποία έχει 

αναδιανεµητικές επιδράσεις σε βάρος των συνταξιούχων και άλλων ασθενών 

οικονοµικά τάξεων), η εισαγωγή ξένων εργατών και η υποβάθµιση του παραδοσιακού 

πολιτισµικού χαρακτήρα της Κύπρου.  

Παραγωγικότητα   

Την περίοδο 1981-1989 η παραγωγικότητα του τοµέα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 

αυξανόταν µε ρυθµούς που συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά µε αντίστοιχους τοµείς πολλών 

χωρών της Ευρώπης, περιλαµβανοµένων χωρών που ανταγωνίζονται τουριστικά την 
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Κύπρο. Οικονοµετρική ανάλυση ενισχύει τα θετικά συµπεράσµατα όσον αφορά την 

περίοδο αυτή, διότι δείχνει πώς η αύξηση της παραγωγικότητας του τοµέα ήταν 

κυρίως αποτέλεσµα της τεχνολογικής αναβάθµισης και όχι της αύξησης του. Η 

τεχνολογική πρόοδος του τοµέα την περίοδο αυτή συγκρίνεται ευνοϊκά µε 

αντίστοιχους τοµείς σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης.  

Την περίοδο 1990-1996 όµως η παραγωγικότητα του τοµέα παρουσιάζει µεγάλες 

διακυµάνσεις και πτωτική τάση µε αποτέλεσµα να υστερεί έναντι άλλων χωρών. Είναι 

ενδεικτικό ότι στο τέλος της δεκαετίας του 80' στον τοµέα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια το 

κόστος παραγωγής αντιστοιχούσε µόνο µε το 60% της προστιθέµενης του αξίας ενώ 

το 1996 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 90%.  Αυτή η πτώση στην απόδοση προήλθε 

τόσο από την αύξηση του εργατικού κόστους όσο και από την ανεξέλεγκτη επέκταση 

του τοµέα που είχε ως αποτέλεσµα οι επενδύσεις σε πρόσθετες µονάδες να έχουν 

µειωµένη απόδοση.  

∆ιεθνής σύγκριση της τιµής του τουριστικού πακέτου 

Το αυξηµένο κόστος παραγωγής είναι φυσικό να αντανακλά σε αυξηµένη τιµή µε 

αποτέλεσµα το τουριστικό πακέτο της Κύπρου να είναι πιο ακριβό σε σύγκριση µε 

τουριστικά πακέτα άλλων ανταγωνιστικών χωρών. Για παράδειγµα, µε βάση τις τιµές 

που περιέχονται στους καταλόγους Βρετανικών τουριστικών πρακτόρων, η Ισπανία, 

Ιταλία και Ελλάδα εµφανίζονται µεταξύ 12-15% φθηνότερες της Κύπρου. Ακόµη 

περισσότερο φθηνοί τουριστικοί προορισµοί είναι η Μάλτα και η Αίγυπτος (31,1% και 

45,3% φθηνότερες της Κύπρου, αντίστοιχα).  

Στις πιο πάνω συγκρίσεις τιµών δεν λαµβάνονται υπόψη ποιοτικές διαφορές στα 

τουριστικά πακέτα. Όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές αυτές η τιµή του τουριστικού 

πακέτου της Κύπρου βρίσκεται 10,2% κάτω από την τιµή του αντίστοιχου πακέτου της 

Ιταλίας και στα ίδια περίπου επίπεδα µε την Ελλάδα και Ισπανία. Αυτό δείχνει ότι τα 

ξενοδοχεία και τουριστικά διαµερίσµατα της Κύπρου προσφέρουν περισσότερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά στους τουρίστες από αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχεία και 

τουριστικά διαµερίσµατα της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας. Tο συµπέρασµα 

αυτό όµως δεν ισχύει σε σχέση µε άλλους τουριστικούς προορισµούς της Μεσογείου, 
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έναντι των οποίων η Κύπρος εξακολουθεί να µειονεκτεί και όταν ακόµη ληφθούν 

υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Επίσης οι τιµές που πληρώνουν οι τουρίστες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κύπρο είναι υψηλότερες σε σύγκριση µε 

άλλες Μεσογειακές χώρες, µε µόνη εξαίρεση την Ιταλία. Για τα ίδια αγαθά και 

υπηρεσίες οι τουρίστες πληρώνουν διπλάσια στην Κύπρο από ότι στην Τυνησία και 

πάνω από 30% περισσότερα από ότι στην Αίγυπτο και την Τουρκία. Ακόµη και στην 

Ισπανία και την Ελλάδα οι τιµές που αντιµετωπίζουν οι τουρίστες είναι, αντίστοιχα, 

24% και 20% χαµηλότερες από ότι στην Κύπρο.  

Ελαστικότητα ζήτησης του τουριστικού προϊόντος   

Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα αν µείωση της τιµής του τουριστικού πακέτου της 

Κύπρου θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης σε βαθµό που να αυξηθούν τα έσοδα από 

τον τουρισµό. Αυτό θα συµβεί αν η ζήτηση ως προς την τιµή του τουριστικού πακέτου 

της Κύπρου είναι ‘ελαστική’. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις εκτιµήσεις 

µας είναι ότι µια ποσοστιαία αλλαγή στην τιµή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου 

προκαλεί την ίδια περίπου ποσοστιαία µείωση στη ζήτηση ώστε η συνολική δαπάνη 

για τουρισµό στην Κύπρο παραµένει σταθερή.  

Με απλά λόγια φαίνεται ότι τα περιθώρια αύξησης των εσόδων από τον τουρισµό µε 

απλή τιµολογιακή πολιτική (δηλαδή αυξοµειώσεις στην τιµή που δεν αντανακλούν  

αλλαγές στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος) δεν είναι δυνατό να αποφέρει 

αξιόλογα αποτελέσµατα. Είναι βέβαια σηµαντικό να τονιστεί εδώ ότι ερµηνεύοντας τις 

ελαστικότητες πρέπει να αποδίδεται σε αυτές η πραγµατική τους σηµασία, δηλαδή ότι 

εκπροσωπούν τη συµπεριφορά των στατιστικών στοιχείων της περιόδου βάσει των 

οποίων έχουν εκτιµηθεί (1985-96). ∆εν σηµαίνει ότι αυτό που ίσχυε την τελευταία 

δεκαετία εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα. 

 

Ανάλυση των προτιµήσεων των τουριστών 
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Η Κύπρος βρίσκεται πολύ ψηλά στις αξιολογήσεις των Μεσογειακών τουριστικών 

προορισµών από τους (Βρετανούς) τουρίστες. Αντίθετα προορισµοί όπως η Τουρκία 

και η Τυνησία, που είναι επίσης µεταξύ των χωρών που προσφέρουν τουριστικά 

πακέτα σε χαµηλές τιµές και έχουν χαµηλό κόστος ζωής, αξιολογούνται χαµηλά από 

τους τουρίστες. Σχεδόν το ίδιο χαµηλά αξιολογείται και η Ιταλία που είναι ο πιο 

ακριβός Μεσογειακός τουριστικός προορισµός. Οι αξιολογήσεις των τουριστών 

δείχνουν ότι η Κύπρος πλεονεκτεί στον τοµέα της διαµονής αλλά στον τοµέα της 

διατροφής έχει τη χειρότερη αξιολόγηση.  

Όσον αφορά τις προτιµήσεις των τουριστών µεταξύ των διαφόρων περιοχών στην 

Κύπρο, η ελεύθερη περιοχή της Αµµοχώστου είναι η πρώτη επιλογή τουριστών (ιδίως 

των Βρετανών και Σκανδιναβών) όµως και η πρώτη σε εποχικότητα. Στην επιλογή 

καταλύµατος καταδεικνύονται στοιχεία ποιοτικών διαφορών µεταξύ των περιοχών 

προέλευσης τουριστών. Οι Βρετανοί τείνουν να επιλέγουν υψηλού ποιοτικού επιπέδου 

διαµονή και η προτίµηση τους αυτή εντείνεται όταν αυξάνεται το κατά κεφαλή 

εισόδηµα τους. Οι επιλογές των τουριστών σε σχέση µε τις τιµές των τουριστικών 

καταλυµάτων δείχνουν ότι µείωση των τιµών τείνει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιοτική σύνθεση του τουρισµού, δεδοµένου ότι οδηγεί κυρίως σε αύξηση της 

ζήτησης χαµηλής ποιότητας καταλυµάτων.  

Τέλος φαίνεται ότι υπάρχει τάση ποιοτικής υποβάθµισης του τουρισµού της Κύπρου, 

κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι διαχρονικά µειώνονται τα κατά 

κεφαλή πραγµατικά έσοδα από τον τουρισµό. Από την οικονοµετρική ανάλυση των 

αξιολογήσεων των διαφόρων περιοχών και καταλυµάτων από τους τουρίστες 

προκύπτει ότι η έλλειψη επαρκούς υποδοµής (πεζοδρόµια, συγκοινωνίες, ψυχαγωγία 

κλπ.) απωθεί τον τουρισµό ποιότητας και ελκύει τον ποιοτικά κατώτερο τουρισµό. Η 

ίδια ανάλυση δείχνει επίσης ότι δεν είναι όλοι οι τουρίστες που δεν είναι 

ικανοποιηµένοι από την αξία (value for money) της διατροφής στην Κύπρο αλλά µόνο 

αυτοί µε διαµονή σε διαµερίσµατα. Όσοι στο τουριστικό πακέτο τους περιλαµβάνεται 

και διατροφή είναι γενικά ικανοποιηµένοι. 

Συµπεράσµατα πολιτικής  
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Από την ανάλυση στην παρούσα µελέτη προκύπτουν τα εξής βασικά συµπεράσµατα 

πολιτικής: 

• Για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου χρειάζεται ποιοτική βελτίωση και 

συγκράτηση των τιµών. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του τοµέα την 

δεκαετία του 1980 ήταν το αποτέλεσµα επενδύσεων στις κατασκευές που 

απέβλεπαν σε ποσοτική επέκταση του τοµέα. Μετά το 1990 οι επενδύσεις αυτές 

έχουν µειωµένη απόδοση και πρέπει να αναζητηθούν νέες µορφές επενδύσεων 

που να συνδέονται όχι µε επέκταση, αλλά µε αναβάθµιση και διαφοροποίηση 

του τουριστικού προϊόντος και των µεθόδων παραγωγής του.  

• Η κρατική παρέµβαση είναι απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της 

υποδοµής (συγκοινωνίες, επικοινωνίες και βελτίωση του φυσικού και 

οικονοµικού περιβάλλοντος) που θα συντείνει στη µείωση του κόστους, αύξηση 

της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού 

προϊόντος. Η κρατική παρέµβαση είναι επίσης απαραίτητη διότι ο τουρισµός 

έχει αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η προσφορά και ζήτηση 

του τουριστικού προϊόντος δεν πρέπει να αφεθούν να διαµορφώνονται 

ανεξέλεγκτα από  τους νόµους της ελεύθερης αγοράς.  

• Η υπερεξάρτηση της Κυπριακής οικονοµίας από τον τουρισµό είναι κατά ένα 

µέρος αναπόφευκτη αφού σε αυτόν τον τοµέα η Κύπρος έχει διεθνές συγκριτικό 

πλεονέκτηµα. Μη εξειδίκευση στον τουρισµό θα σήµαινε για την Κύπρο ένα 

επίπεδο ευηµερίας χαµηλότερο από αυτό που έχει σήµερα. Το πρόβληµα είναι το 

ότι ο τουρισµός της Κύπρου, όπως και των άλλων χωρών της Ανατολικής 

Μεσογείου, είναι σχετικά περισσότερο ευαίσθητος σε (α) διεθνείς πολιτικές 

εξελίξεις, διότι η ίδια και οι γειτονικές της χώρες είναι εστίες έντασης και (β) 

διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, διότι στηρίζεται κυρίως σε θερινό τουρισµό για 

αναψυχή. Όσον αφορά το δεύτερο, η υπερεξάρτηση της Κυπριακής οικονοµίας 

δυνατό να µετριαστεί µε τη λήψη µέτρων για διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος.  
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• Παρά το ότι η Κύπρος φαίνεται ότι είναι ακριβή σε σύγκριση µε άλλους 

τουριστικούς προορισµούς, δεν ενδείκνυται µείωση της τιµής του τουριστικού 

της προϊόντος διότι η ζήτηση του δεν είναι ελαστική. Με άλλα λόγια µείωση της 

τιµής του Κυπριακού τουριστικού πακέτου θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού 

των τουριστών όµως αυτή η αύξηση απλά θα αναπληρώσει την απώλεια εσόδων 

από τη µείωση της τιµής. Εποµένως δεν θα προκύψει κανένα όφελος από µια 

τέτοια πολιτική, αντίθετα θα οδηγήσει σε ποιοτική υποβάθµιση του τουρισµού 

και ενίσχυση των αρνητικών κοινωνικό-οικονοµικών επιπτώσεων του. Το 

επιχείρηµα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι µείωση των τιµών αυξάνει 

κυρίως τη ζήτηση µέτριας ποιότητας τουριστικών καταλυµάτων, δηλαδή 

ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος όµως σε 

ένα σχετικά χαµηλό ποιοτικό επίπεδο. 

• Ανάλυση των στοιχείων στους καταλόγους των τουριστικών πρακτόρων δείχνει 

ότι η υψηλότερη τιµή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου εξηγείται κατά 

ένα µέρος από την υψηλότερη ποιότητα του. Με αυτή την έννοια δεν είναι 

περισσότερο ακριβό από το αντίστοιχο προϊόν άλλων χωρών στην Κεντρική και 

∆υτική Μεσόγειο, ενώ αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων από τους ίδιους 

τους τουρίστες δείχνουν ότι η Κύπρος δεν υστερεί ούτε και στη σύγκριση µε  

χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Όλες οι εκτιµήσεις συγκλίνουν προς το 

συµπέρασµα ότι στην περίπτωση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρο προέχει 

το στοιχείο της ποιότητας. Εποµένως αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να 

αποτελεί τον άξονα της Κυπριακής τουριστικής πολιτικής. 

• Για την αναβάθµιση της ποιότητας του τουρισµού στην Κύπρο δεν είναι αρκετό 

να βελτιώνεται µόνο η ποιότητα των ξενοδοχείων και άλλων καταλυµάτων, 

εστιατορίων κλπ. διότι ο βαθµός ικανοποίησης του τουρίστα δεν συνδέεται µόνο 

µε αυτά που αγοράζει ιδιωτικά στο τουριστικό πακέτο αλλά και από άλλες 

υπηρεσίες που του προσφέρονται δηµόσια όπως οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια, οι 

συγκοινωνίες, ψυχαγωγία κλπ. Επίσης δεν είναι αρκετό να γνωρίζει κανείς µόνο 

το βαθµό ικανοποίησης για κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά αλλά  πρέπει να 

γνωρίζει και τη βαρύτητα του στην τελική γνώµη που διαµορφώνουν οι 
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τουρίστες για την Κύπρο. ∆εν αποκλείεται µια αρνητική γνώµη για ένα 

τουριστικό προορισµό να οφείλεται σε ένα µόνο χαρακτηριστικό που έχει 

µεγάλη βαρύτητα στις προτιµήσεις των τουριστών και όταν ακόµη αυτοί 

δηλώνουν ικανοποιηµένοι µε πολλά άλλα χαρακτηριστικά.  

• Οι συνισταµένες της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

τόσο από πλευράς προσφοράς  όσο και από πλευράς ζήτησης πρέπει να 

ερευνώνται σε συνεχή βάση. Ο ΚΟΤ πρέπει να συντηρεί µια βάση δεδοµένων 

που να στηρίζεται σε βελτιωµένα ερωτηµατολόγια και άλλες πηγές χρήσιµων 

στατιστικών στοιχείων. Πρέπει επίσης να δηµιουργήσει µια µικρή αλλά 

αποτελεσµατική ερευνητική υποδοµή µε επαρκώς εκπαιδευµένους ερευνητές 

που να χειρίζονται απλά οικονοµετρικά µοντέλα (µε τη βοήθεια εξωτερικών 

συµβούλων, αν χρειαστεί) για µελέτη των προβληµάτων προσφοράς και 

ζήτησης τουρισµού σε συνεχή βάση. Έτσι ο ΚΟΤ θα έχει διαρκή πληροφόρηση 

για την έγκαιρη προώθηση κατάλληλης τουριστικής πολιτικής και για την 

αξιοποίηση εµπειρικών αποτελεσµατών, όπως αυτών που περιλαµβάνονται στην 

παρούσα µελέτη.  

 


