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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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. Μήπως ο τομέας του τουρισμού στην Κύπρο αντιμετωπίζει 
"ενδογενή" προβλήματα όπως η μειωμένη παραγωγικότητα, ο ανταγωνισμός άλλων 
χωρών, η αύξηση των τιμών και η μείωση της ποιότητας του Κυπριακού τουριστικού 
πακέτου λόγω εξάντλησης των περιθωρίων ανάπτυξης και συνωστισμού; Ή μήπως 
αυτές οι διακυμάνσεις είναι αποτέλεσμα τυχαίων προσωρινών επιδράσεων όπως, για 
παράδειγμα, ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο το 1991, η Παγκόσμια ύφεση το 1993 
και τα γεγονότα στη Δερύνεια το 1996;  

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά και άλλα παρόμοια 
ερωτήματα ερευνώντας τον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο και συγκρίνοντάς το με 
τον αντίστοιχο τομέα άλλων χωρών. Η έρευνα αυτή αφορά τόσο στην προσφορά όσο 
και στη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος.  

- Από πλευράς προσφοράς, εκτιμάται η παραγωγικότητα του τομέα του τουρισμού 
στην Κύπρο και συγκρίνεται με την παραγωγικότητα αντίστοιχων τομέων άλλων 
χωρών για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ανταγωνιστικότητά του. 

- Από πλευράς ζήτησης, αναλύονται οι τιμές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι 
αξιολογήσεις από τους τουρίστες και ταξιδιωτικούς πράκτορες των διαφόρων 
Κυπριακών και άλλων Μεσογειακών τουριστικών πακέτων της θερινής και 
χειμερινής περιόδου στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά.  

Ανάλυση της παραγωγικότητας 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι η διαχρονική πορεία του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος της Κύπρου συμπίπτει με τη διαχρονική πορεία του προϊόντος 
του τομέα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια. Επομένως, δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστεί 
κανείς ότι η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας σε 
μεγάλο βαθμό αντανακλά στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του 
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τουριστικού της προϊόντος. Με απλά λόγια, στο βαθμό που ο τουρισμός "πληρώνει" 
για τις εισαγωγές μας, χαμηλή ανταγωνιστικότητα του τομέα του τουρισμού σημαίνει 
μικρότερο μερίδιο της Κύπρου από το παγκόσμιο προϊόν. 

Η Κύπρος είναι σήμερα μια αναπτυγμένη τουριστικά χώρα ενώ γειτονικές της χώρες, 
όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, ίσως έχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια 
τουριστικής ανάπτυξης. Στο βαθμό που οι χώρες αυτές προσφέρουν τουριστικά 
πακέτα που είναι υποκατάστατα του Κυπριακού, ο τομέας του τουρισμού στην Κύπρο 
θα αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό και χρειάζεται να αυξήσει την 
παραγωγικότητά του.  

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 (εργασία, κεφάλαιο, ενέργεια και πρώτες ύλες) στην 
τοπική αγορά και από την αποτελεσματικότητα στη χρήση των δύο αυτών εισροών.  

Η παραγωγικότητα του τουριστικού τομέα της Κύπρου, καθώς και η παραγωγικότητα 
του αντίστοιχου τομέα άλλων χωρών για τις οποίες υπάρχουν τα απαιτούμενα 
στοιχεία, εξετάζεται στο Κεφάλαιο 3 της μελέτης με την εκτίμηση του δείκτη "ολικής 
παραγωγικότητας". Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη όλα όσα αντανακλούν στην 
ικανότητα ενός τομέα της οικονομίας (ή μιας επιχείρησης) να έχει το μεγαλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα με δεδομένο κόστος ή να έχει ένα δεδομένο αποτέλεσμα με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με αυτήν την έννοια, ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας 
είναι πιο αντιπροσωπευτικός και πιο κατάλληλος, για παράδειγμα, από το δείκτη της 
παραγωγικότητας της εργασίας, που αγνοεί το κόστος του κεφαλαίου και των άλλων 
συντελεστών της παραγωγής (πρώτες ύλες και ενέργεια) και λαμβάνει υπόψη μόνο το 
κόστος της εργασίας.  

Στην ανάλυση της παραγωγικότητας γίνεται προσπάθεια να διαχωριστούν οι διάφοροι 
παράγοντες που την προσδιορίζουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτίμηση του 
βαθμού στον οποίο η αύξηση της παραγωγικότητας συνδέεται με τεχνολογική πρόοδο 
παρά με άλλους παράγοντες (μονοπωλιακή ή μονοψωνιακή δύναμη, οικονομίες 
κλίμακας κλπ) που δεν συμβάλλουν ουσιαστικά και μακροχρόνια σε βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας.  
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Ανάλυση της τιμής και ποιότητας 

Η παραγωγικότητα του τουριστικού προϊόντος αντανακλά στην τιμή και ποιότητά του, 
με την έννοια ότι αύξηση της παραγωγικότητας επιτρέπει μείωση της τιμής ή/και 
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.  

Στο Κεφάλαιο 4 συγκρίνεται η τιμή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου τη θερινή 
περίοδο με τα τουριστικά πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών, όπως εμφανίζονται 
στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτορείων της Βρετανίας, της Γερμανίας και 
της Ελβετίας την περίοδο 1999-2001, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ποιοτικές 
διαφορές μεταξύ τους.  

Η απλή παρουσίαση των τιμών των τουριστικών πακέτων όπως αυτά εμφανίζονται 
στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων είναι χρήσιμη γιατί δείχνει πόσο πιο 
ακριβή είναι η Κύπρος σαν τουριστικός προορισμός σε σύγκριση με άλλες 
Μεσογειακές χώρες. Παράλληλα, δεδομένου ότι η σύγκριση των τιμών πρέπει να 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ξενοδοχείων και τουριστικών διαμερισμάτων, 
αυτή η απλή παρουσίαση αναδεικνύει το πρόβλημα των διαφορών στην ποιότητα. 
Αυτό γιατί τα τουριστικά καταλύματα μπορούν να ταξινομηθούν είτε βάσει των 
αστέρων που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είτε βάσει των αστέρων που 
τους απονέμει η επίσημη αρχή της κάθε χώρας. Επειδή στηρίζονται σε διαφορετικά 
κριτήρια, οι δύο ταξινομήσεις κατατάσσουν τα ίδια καταλύματα σε διαφορετικές 
κατηγορίες. Συνεπώς, τα συμπεράσματα για τις τιμές των διαφόρων κατηγοριών 
καταλυμάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το ποια από τις δύο 
ταξινομήσεις θα χρησιμοποιηθεί.  

Συχνά εκφράζεται η άποψη ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου στοιχίζει 
περισσότερο από τα τουριστικά προϊόντα άλλων χωρών λόγω του ότι αυτό είναι 
υψηλότερης ποιότητας.  Στο Κεφάλαιο 5 εξετάζουμε αν και σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό 
το επιχείρημα, συγκρίνοντας την τιμή των διαφόρων Κυπριακών τουριστικών πακέτων  
που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά τη θερινή περίοδο 
με αντίστοιχα τουριστικά πακέτα άλλων Μεσογειακών προορισμών, και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό γίνεται με 
τη χρήση οικονομετρικής μεθόδου (hedonic analysis) που απομονώνει την επίδραση 
που έχουν στην τιμή του πακέτου ποιοτικά (κλιματισμός, γυμναστήριο, πιάνο, πισίνα 
κλπ) και άλλα χαρακτηριστικά (διάρκεια, περίοδος αιχμής ή μη αιχμής, γεύματα κλπ) 
που περιλαμβάνει. Οι συγκρίσεις γίνονται τόσο στη βάση της επίσημης ταξινόμησης 
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των καταλυμάτων όσο και στη βάση της ταξινόμησης που αντιστοιχεί στους αστέρες 
που απονέμουν στα καταλύματα οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. 

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού στην 
Κύπρο είναι η εποχικότητα, με τη χειμερινή περίοδο να ελκύει ένα πολύ μικρό 
ποσοστό τουριστών σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο. Είναι οι τιμές στις οποίες 
προσφέρονται τα τουριστικά πακέτα της Κύπρου τη χειμερινή περίοδο ανταγωνιστικές 
σε σύγκριση με τις τιμές αντίστοιχων τουριστικών πακέτων σε άλλες Μεσογειακές 
χώρες; Ποιες οι διαφορές στην ποιότητα του Κυπριακού τουριστικού πακέτου από τα 
τουριστικά πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών; Η ανάλυση των τιμών και ποιότητας 
των χειμερινών τουριστικών πακέτων προς απάντηση αυτών των ερωτημάτων γίνεται 
στο Κεφάλαιο 6 της μελέτης.  

Οι αξιολογήσεις των τουριστών  

Η σύγκριση των τιμών των τουριστικών πακέτων που λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, στηρίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στους τουριστικούς 
καταλόγους για το ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά (πισίνα, γυμναστήριο, πιάνο, 
καφετέρια, αίθουσα ψυχαγωγίας κλπ) προσφέρει το κάθε κατάλυμα. Όμως, διαφορές 
στην τιμή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου και άλλων χωρών, δυνατόν να 
οφείλονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν περιέχονται στους καταλόγους (π.χ. 
φιλοξενία, κουλτούρα, ασφάλεια, δημόσια υποδομή κλπ).  

Για συμπλήρωση και ολοκλήρωση της μελέτης στο Κεφάλαιο 7 αναλύονται οι 
αξιολογήσεις των καταλυμάτων από τους τουρίστες για να εκτιμηθεί (α) ποιοι 
τουριστικοί προορισμοί στη Μεσόγειο αφήνουν περισσότερο ικανοποιημένους τους 
τουρίστες, (β) ποιοι παράγοντες επηρεάζουν, πώς και σε ποιο βαθμό τις αξιολογήσεις 
των τουριστικών πακέτων, και (γ) πώς οι αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων 
επηρεάζονται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καταλυμάτων.  

Ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο για το πακέτο 
γενικά (overall satisfaction rating), και ξεχωριστά για τη διαμονή, τη διατροφή και την 
τοποθεσία, συγκρίνεται με το βαθμό ικανοποίησης των τουριστών που επισκέπτονται 
αντίστοιχα καταλύματα σε άλλες Μεσογειακές χώρες. Οι συγκρίσεις αυτές γίνονται με 
δύο τρόπους: (α) "ελεύθερα" (unconditionally), όπου υπολογίζεται η μέση διαφορά 
των αξιολογήσεων των τουριστικών πακέτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τιμή και η 
ποιότητά τους, και (β) "δεσμευμένα" (conditionally), όπου η διαφορά στις αξιολογήσεις 
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εκτιμάται με τρόπο ώστε τα καταλύματα στα οποία αναφέρονται οι συγκρίσεις να είναι 
της ίδιας τιμής και ποιότητας.  

Χρησιμότητα των αποτελεσμάτων  

Τα αποτελέσματα της μελέτης για την παραγωγικότητα, την τιμή και την ποιότητα του 
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος και η σύγκρισή του με άλλες χώρες για να εκτιμηθεί 
η ανταγωνιστικότητά του, δυνατό να είναι χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση 
κατάλληλης τουριστικής πολιτικής.  

Ανάλυση της παραγωγικότητας, είναι χρήσιμη σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό 
τουριστικής ανάπτυξης διότι επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να γνωρίζει ποιες είναι οι 
δυνατότητες του τομέα του τουρισμού στην Κύπρο να ανταγωνιστεί στο διεθνή χώρο, 
και βοηθά στο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί που χρειάζεται για περιορισμό 
του κόστους. 

Η ταυτόχρονη ανάλυση των τιμών και της ποιότητας, είναι, επίσης, χρήσιμη διότι 
πολλές φορές η απλή σύγκριση των τιμών είναι παραπλανητική. Σε μια μικρή χώρα 
όπως η Κύπρος, τα περιθώρια αύξησης των εσόδων από αύξηση του αριθμού των 
τουριστών ολοένα στενεύουν και αρχίζουν να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα 
συνωστισμού, με συνεπακόλουθες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
Επομένως, εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι υψηλότερες τιμές του Κυπριακού 
τουριστικού πακέτου αντανακλούν σε ανώτερης ποιότητας προϊόν που ικανοποιεί 
περισσότερο τους τουρίστες, παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για διαμόρφωση 
τουριστικής πολιτικής που θα ενθαρρύνει τη διατήρηση υψηλών τιμών ως μέσο 
συντήρησης ποιότητας.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης συνοψίζονται στο Κεφάλαιο 8, όπου, επίσης, γίνεται 
αναφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν για τη διαμόρφωση κατάλληλης 
τουριστικής πολιτικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το κεφάλαιο αυτό της μελέτης περιγράφει τη διαχρονική πορεία του τουρισμού στην 
Κύπρο την περίοδο 1960-2000, με έμφαση στις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. 
Αυτή η ιστορική ανασκόπηση γίνεται στα πλαίσια της διαχρονικής εξέλιξης του 
διεθνούς τουρισμού, και ιδιαίτερα του τουρισμού στις Μεσογειακές χώρες που 
ανταγωνίζονται την Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά γίνονται καλύτερα κατανοητά τα κατά 
καιρούς προβλήματα του τομέα του τουρισμού στην Κύπρο και εκτιμούνται τα αίτια 
που προκάλεσαν αυτά τα προβλήματα στις σωστές διαστάσεις τους. Είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον 
"τομέα του τουρισμού", υπονοείται ο τομέας Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (ΞΕ), όπως 
ορίζεται από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. 

Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου περιγράφει τη ραγδαία αύξηση των αφίξεων 
τουριστών στην Κύπρο, όπως αυτή περνά μέσα από το καταστροφικό πλήγμα της  
Τουρκικής εισβολής του 1974 και τις μεγάλες διακυμάνσεις της περιόδου 1990-96. Το 
δεύτερο μέρος του κεφαλαίου σκιαγραφεί τις εξελίξεις στον παγκόσμιο τουρισμό και το 
τουρισμό στη Μεσόγειο. Στο μέρος αυτό εξετάζονται τόσο η διαχρονική πορεία των 
αφίξεων όσο και της δαπάνης για τουρισμό στην Κύπρο, τη Μεσόγειο και παγκόσμια. 

Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου γίνεται σύγκριση της πορείας του τουρισμού της 
Κύπρου με τους άλλους τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, ομαδοποιημένους 
ως εξής: Ανατολική Μεσόγειος (Αίγυπτος, Ισραήλ και Τουρκία), Κεντρική Μεσόγειος 
(Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Τυνησία) και Δυτική Μεσόγειος (Γαλλία, Πορτογαλία και 
Ισπανία).  

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αναλύεται η συμβολή του τομέα του 
τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η επίδραση του στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στο επίπεδο 
απασχόλησης και στις επενδύσεις. Στο μέρος αυτό αναφέρονται, επίσης, ορισμένες 
από τις αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού, που συνήθως δεν εμφανίζονται στους 
δείκτες της οικονομίας. 
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2.1 Η πορεία του τομέα του τουρισμού στην Κύπρο 

Το Διάγραμμα Δ2.1 παρουσιάζει τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο την περίοδο 1960-
2000. 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.  

Διάγραμμα Δ2.1: Aφίξεις τουριστών στην Κύπρο την περίοδο 1960-2000 (χιλιάδες) 
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Πηγή: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. 

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. Μετά όμως παρατηρείται μια αυξητική πορεία 
του αριθμού των αφίξεων στην Κύπρο, με μια μείωση το 1991 και το 1996 αντίστοιχα. 
Ο λόγος για τη μείωση ίσως είναι οι διαταραχές που παρουσιάστηκαν το 1996 με την 
παγκόσμια πορεία διαμαρτυρίας των μοτοσικλετιστών στην Κύπρο και των μοιραίων 
αποτελεσμάτων της. Μετά το 1996 οι αφίξεις τουριστών ακολουθούν πάλι αυξητική 
πορεία και το 2000 πλησιάζουν τα 2,7 εκατομμύρια άτομα. 

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). Στα 15 χρόνια μετά το 1975, η προστιθέμενη 
αξία του τομέα σε σταθερές τιμές δεκαπλασιάστηκε και η συνεισφορά του στο ΑΕΠ 
(περιλαμβανομένων των δευτερογενών επιδράσεων) ξεπέρασε το 20%. O τομέας ΞΕ 
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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. 

Διάγραμμα Δ2.2: H προστιθέμενη αξία του τομέα του τουρισμού  
(ΛΚ εκατομμύρια σε τιμές 1992)  
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 Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Η συνεχής ανοδική πορεία της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού τομέα 
ανακόπτεται στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, 
όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Δ2.2, 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 18%) το 
1991 οφείλεται κυρίως στον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο.  

Μετά το 1996 η προστιθέμενη αξία του τουριστικού τομέα ξαναβρίσκει την ανοδική της 
πορεία με ρυθμούς που ίσως δεν είναι τόσο υψηλοί όσο ήταν σε προηγούμενες 
περιόδους (π.χ. στο τέλος της δεκαετίας του ’80) όμως είναι σταθεροί. Αυτό είναι ένα 
αξιόλογο επίτευγμα γιατί δείχνει ότι ο τομέας του τουρισμού στην Κύπρο φαίνεται να 
ξεπερνά τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη 
έρευνά μας. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας 
μελέτης. 
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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 περίπου 20 εκατομμύρια, το 1985 
έφτασε τα 326 εκατομμύρια και το 1996 έφτασε τα 600 εκατομμύρια. Το 2000 η 
παγκόσμια τουριστική κίνηση έφτασε τα 700 εκατομμύρια (Διάγραμμα Δ2.3). 

• Η παγκόσμια τουριστική δαπάνη, που ήταν περίπου 117 δισεκατομμύρια δολάρια 
το 1985, ξεπέρασε τα 475 δισεκατομμύρια δολάρια το 2000 (Διάγραμμα Δ2.4).  

• Σήμερα ο τουρισμός είναι το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν σε 
παγκόσμια κλίμακα, μετά τα πετρελαιοειδή και τα μηχανοκίνητα οχήματα.2 

Τα Διαγράμματα Δ2.3 και Δ2.4 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. 

Διάγραμμα Δ2.3: Συνολικός αριθμός τουριστών σε παγκόσμια κλίμακα (εκατομμύρια) 
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 Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού (ΔΟΤ). 

                                                 
2 Στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού. 
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Διάγραμμα Δ2.4: Συνολική τουριστική δαπάνη σε παγκόσμια κλίμακα  
(δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 

  Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού (ΔΟΤ). 

Στους Πίνακες Π2.1 και Π2.2 παρουσιάζονται αντίστοιχα, ο ρυθμός μεταβολής της 
παγκόσμιας τουριστικής κίνησης και ο ρυθμός μεταβολής των εσόδων από τον 
τουρισμό, την περίοδο 1986-2000. Για σκοπούς σύγκρισης, παρουσιάζουμε 
αντίστοιχα στοιχεία για τη Μεσόγειο3 και την Κύπρο. Κατά την περίοδο 1985-2000, ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την παγκόσμια τουριστική κίνηση είναι 5,3% και 
ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για τα έσοδα από τον τουρισμό σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι 10,1%. Ο μέγιστος ετήσιος ρυθμός μεταβολής στην παγκόσμια 
τουριστική κίνηση σημειώθηκε το 1992 με ποσοστό που φτάνει το 8,7% και ο μέγιστος 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής στα έσοδα σημειώθηκε το 1987 με ποσοστό που φτάνει το 
22,8%.  

Στην περίπτωση της Μεσογείου, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δύο μεγεθών 
την περίοδο 1985-2000 ήταν 4,8% και 9,9% αντίστοιχα. Για την Κύπρο οι αντίστοιχοι 
ρυθμοί μεταβολής την ίδια περίοδο ήταν 9,5% και 12,8%, αντίστοιχα, δηλαδή η μέση 
ετήσια αύξηση τόσο των αφίξεων των τουριστών όσο και των εσόδων από τον 
τουρισμό είναι υψηλότερος στην Κύπρο από ότι στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι μια 

                                                 
3 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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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: Ρυθμός μεταβολής της τουριστικής κίνησης (%) 

Προορισμοί 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 

1999 
 

2000 
1985-
2000

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

Μεσόγειος 2,1 6,2 11,7 9,6 3,5 0,9 6,6 -0,2 4,9 -0,8 3,4 6,9 5,8 4,7 6,6 4,8 

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

 Πηγή: Διεθνής 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% στα έσοδα από τον τουρισμό. 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. 

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

Προορισμοί 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 

1999 
 

2000 1985-
2000

Παγκόσμια 21,1 22,8 16,0 8,4 21,2 2,5 15,3 2,2 9,5 15,5 4,7 1,3 2,8 2,9 4,5 10,1 

Μεσόγειος 22,8 25,6 12,1 2,8 23,8 4,8 21,2 -4,4 7,2 15,0 4,3 3,4 5,0 3,6 1,1 9,9 

Κύπρος 30,8 34,0 17,4 26,6 27,1 -18 50.0 -9,3 17,8 8,7 -6,7 -1,8 1,9 12,3 0,9 12,8 

 Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Μετά το 1996, όπως είδαμε προηγουμένως, ο ρυθμός αύξησης της τουριστικής 
κίνησης προς την Κύπρο ξαναβρίσκει την ανοδική του πορεία και ξεπερνά πάλι με 
μεγάλη διαφορά το μέσο όρο των άλλων χωρών. Όμως το ίδιο δεν συμβαίνει και με το 
ρυθμό αύξησης των εσόδων από τον τουρισμό που στην Κύπρο είναι πολύ πιο κάτω 
από το μέσο όρο των άλλων χωρών, ιδιαίτερα των Μεσογειακών τις οποίες η Κύπρος 
ανταγωνίζεται. Αυτή η εξέλιξη είναι ανησυχητική διότι δείχνει πως η αύξηση της 
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τουριστικής κίνησης προς την Κύπρο τα τελευταία χρόνια αφορά χαμηλής ποιότητας 
τουρισμό. 

 

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 Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού (ΔΟΤ).4  

Αριθμός αφίξεων 

Για 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 

• Δυτική Μεσόγειος (Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία). 

Στο Διάγραμμα Δ2.5 παρουσιάζονται οι διαφορές στους ρυθμούς μεταβολής των 
αφίξεων τουριστών από την Ευρώπη συνολικά και ξεχωριστά (α) για την Ανατολική, 
Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο και (β) για τις περιόδους 1986-1992 και 1993-2000.  

Είναι εμφανές ότι: 

• την περίοδο 1986-92, η Κύπρος είχε κατά μέσο όρο υψηλότερο ρυθμό αύξησης 
στις αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με άλλους Μεσογειακούς προορισμούς, 

• την περίοδο 1993-2000, η Κύπρος εξακολουθεί να έχει υψηλότερο ρυθμό αύξησης 
στις αφίξεις τουριστών από ότι έχουν κατά μέσο όρο οι άλλοι Μεσογειακοί 
προορισμοί, είναι όμως μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, και  

• την περίοδο 1993-2000, η Ανατολική και η Κεντρική Μεσόγειος έχουν κατά μέσο 
όρο 2% υψηλότερο ρυθμό αύξησης στις αφίξεις τουριστών από ότι η Κύπρος.  

                                                 
4 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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Στο Διάγραμμα Δ2.6 ο ρυθμός μεταβολής των αφίξεων τουριστών στην Κύπρο 
συγκρίνεται με την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ισραήλ, την Ισπανία και τη Μάλτα, αφού οι 
πιο πάνω χώρες προσφέρουν παρόμοιο τουριστικό προϊόν με αυτό της Κύπρου.  

Διάγραμμα Δ2.5: Μέσοι όροι των διαφορών στους ρυθμούς μεταβολής των  
αφίξεων τουριστών από την Ευρώπη 
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 Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Στο Διάγραμμα Δ2.6 παρουσιάζονται οι διαφορές του ρυθμού μεταβολής των αφίξεων 
των τουριστών στην Κύπρο από τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής στην Ελλάδα, 
στην Τουρκία, στο Ισραήλ, στη Μάλτα, και στην Ισπανία. Η συνεχής καμπύλη δείχνει 
την τάση αυτής της διαφοράς, όπως αυτή εκτιμάται από έναν κινούμενο μέσο όρο 
(moving average) τετάρτου βαθμού. 

Η σύγκριση της Κύπρου με την Ελλάδα, την Ισπανία, τη μάλτα και το Ισραήλ, 
παρουσιάζει διαχρονικά παρόμοια εικόνα με την προηγούμενη δηλαδή, ο ρυθμός 
μεταβολής των αφίξεων στην Κύπρο είναι κατά μέσο υψηλότερος την περίοδο 1986-
2000. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει μια τάση σύγκλισης της Κύπρου με τις άλλες 
χώρες. Η σύγκριση της Κύπρου με την Τουρκία είναι μάλλον ανησυχητική για την 
Κύπρο, με την έννοια ότι για ολόκληρη την περίοδο 1986-2000, οι συνολικές αφίξεις 
τουριστών στην Τουρκία αυξάνονται κατά 2,2% περισσότερο από ότι αυξάνονται στην 
Κύπρο. Υπάρχει μια γενική τάση διεύρυνσης της διαφοράς υπέρ της Τουρκίας, με 
εξαίρεση τις χρονιές 1998, 1999, όπου η Κύπρος είχε μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στις 
αφίξεις τουριστών από την Τουρκία. 
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Διάγραμμα Δ2.6: Διαφορές ρυθμών μεταβολής αφίξεων τουριστών από την Ευρώπη 
στην Κύπρο και ανταγωνιστικούς προορισμούς5 
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Διαφορά Κύπρου με Ισπανία 
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 Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού και υπολογισμοί των συγγραφέων 

                                                 
5 Σε προηγούμενη σύγκριση των αφίξεων Κύπρου με άλλες χώρες χρησιμοποιήθηκαν οι αφίξεις από την 
Ευρώπη. Αυτό εξηγεί τις διαφορές στα διαγράμματα και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Τουρκίας. 
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Κατά κεφαλή δαπάνη 

Ο ρυθμός μεταβολής στις αφίξεις των τουριστών σε μια χώρα είναι ένας σημαντικός 
δείκτης. Ακόμα σημαντικότερος 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 έχουν σημασία από πλευράς αξιοποίησης των τουριστικών 
δυνατοτήτων μιας οικονομίας.  

Ο Πίνακας Π2.3 παρουσιάζει τα κατά κεφαλή έσοδα από τους τουρίστες στην Κύπρο 
και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, τόσο σε δολάρια όσο και σε τοπικά 
νομίσματα, την περίοδο 1990-2000. Τα υψηλότερα κατά κεφαλή έσοδα (σε δολάρια) 
φαίνεται να έχει το Ισραήλ και τα χαμηλότερα η Τυνησία. Η Κύπρος, συγκριτικά με 
άλλους προορισμούς, παρουσιάζει αρκετά υψηλά έσοδα κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας.  

Είναι ενδιαφέρον να συγκριθεί η Κύπρος με κοντινές ανταγωνιστικές χώρες όπως η 
Ελλάδα, η Τουρκία, το Ισραήλ, και η Αίγυπτος (Διάγραμμα Δ2.7). Στο Διάγραμμα Δ2.7 
παρατηρούμε κάποιες διακυμάνσεις στο ρυθμό μεταβολής των κατά κεφαλήν εσόδων 
(έσοδα σε δολάρια), τόσο στην περίπτωση της Κύπρου, όσο και στην περίπτωση των 
άλλων χωρών. Σε ένα βαθμό αυτό οφείλεται στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις των 
νομισμάτων των διαφόρων χωρών έναντι του δολαρίου. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση 
της Κύπρου η αρνητική εικόνα που παρουσιάζει ο ρυθμός μεταβολής των κατά 
κεφαλήν εσόδων τα τελευταία χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποτίμηση της 
Κυπριακής λίρας έναντι του δολαρίου. 

Η πιο πάνω παρατήρηση ενισχύεται από το γεγονός ότι τα κατά κεφαλήν έσοδα από 
τους τουρίστες σε Κυπριακές λίρες παρουσιάζουν άνοδο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 
όταν αυτά εκφραστούν σε σταθερές τιμές 1995.  Όπως φαίνεται στον Πίνακα Π2.3, 
ενώ σε δολάρια τα κατά κεφαλή έσοδα από τους τουρίστες μειώθηκαν από 851 το 
1995 σε 705 το 2000, την ίδια περίοδο αυξήθηκαν: (α) σε σταθερές τιμές 1995, από 
ΛΚ386 σε ΛΚ438, και (β) σε τρέχουσες τιμές από ΛΚ386 σε ΛΚ438.  

Σε χώρες όπου η συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του δολαρίου είχε σημαντική μείωση 
μεταξύ 1995 και 2000, όπως στην Γαλλία και Ισπανία, παρατηρείται το φαινόμενο να 
μειώνονται τα κατά κεφαλή έσοδα σε δολάρια και να αυξάνονται σε εθνικό νόμισμα 
τόσο σε τρέχουσες τιμές όσο και σταθερές τιμές 1995.  
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Πίνακας Π2.3: Κατά κεφαλή έσοδα από τους τουρίστες για την περίοδο 1990-2000 
(σε δολάρια και εθνικά νομίσματα σταθερού συναλλάγματος 1995 και τρέχουσες τιμές) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ-ΝΟΜΙΣΜΑ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Κύπρος Δολάρια 806 741 773 758 795 851 856 785 752 771 705

Τιμές  95 465 446 395 406 401 386 387 379 358 376 379Κυπριακές 

Λίρες Tρέχ. τιμές 369 372 351 378 391 386 399 404 390 417 438

Αίγυπτος Δολάρια 456 650 735 841 851 935 908 1019 798 918 849

Τιμές  95 – – – – – 3174 2875 3082 2329 2589 2424Αιγυπτιακές 

Λίρες Tρέχ. τιμές – – – – – 3174 3082 3457 2721 3118 2998

Γαλλία Δολάρια 382 388 419 389 402 459 454 416 427 431 396

Τιμές  95 2322 2366 2345 2278 2272 2283 2278 2352 2425 2542 2656Γαλλικά  

Φράγκα Tρέχ. τιμές 2080 2188 2220 2202 2232 2283 2324 2428 2520 2656 2822

Ελλάδα Δολάρια 292 319 351 354 367 408 403 512 567 722 738

Τιμές  95 88 93 85 98 97 95 90 122 140 180 213
Δραχμές1 

Tρέχ. τιμές 46 58 61 81 89 95 97 140 167 221 270

Ισραήλ Δολάρια 1313 1382 1266 1344 1327 1338 1407 1411 1368 1307 1591

Τιμές  95 – – – – – 4134 4029 4006 4061 4025 4760
Σεκέλ 

Tρέχ. τιμές – – – – – 4134 4483 4859 5193 5415 6476

Ιταλία Δολάρια 617 748 981 959 997 925 925 900 855 777 668

Τιμές  95 944 1114 1383 1650 1691 1507 1373 1446 1372 1284 1246
Ιταλικές Λίρες 

Tρέχ. τιμές 739 927 1209 1507 1607 1507 1427 1534 1484 1412 1405

Πορτογαλία Δολάρια 443 429 419 482 417 456 438 454 469 442 490

Τιμές  95 89 79 66 85 72 68 66 76 78 75 94
Εσκούδος1 

Tρέχ. τιμές 63 62 57 78 69 68 68 80 85 83 107

Ισπανία Δολάρια 497 496 560 492 497 727 737 674 688 695 653

Τιμές  95 65 62 66 69 70 91 90 93 95 98 104
Πεσέτες1 

Tρέχ. τιμές 51 51 57 63 67 91 93 99 103 108 118

Τουρκία Δολάρια 672 515 556 671 716 700 748 895 872 755 796

Τιμές  95 – 23 25 28 40 32 34 41 37 31 32Τουρκικές 

Λίρες2 Tρέχ. τιμές – 2 4 7 21 32 61 136 227 317 498

Μάλτα Δολάρια 569 607 567 572 545 591 603 583 555 559 505

Τυνησία Δολάρια 296 213 303 305 342 338 363 319 330 323 296

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού και υπολογισμοί των συγγραφέων. 
1: Οι τιμές είναι σε χιλιάδες.  
2: Οι τιμές είναι σε εκατομμύρια. 
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Διάγραμμα Δ2.7: Κατά κεφαλή έσοδα (σε δολάρια) από τους τουρίστες στην Κύπρο και σε 
ανταγωνιστικούς προορισμούς 
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 Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Βέβαια, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν είναι ο μόνος λόγος 
μείωσης των κατά κεφαλήν εσόδων από τους τουρίστες, αφού αρκετές χώρες (π.χ. η 
Ελλάδα) είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια μείωση της συναλλαγματικής τους ισοτιμίας 
έναντι του δολαρίου χωρίς αντίστοιχη μείωση των κατά κεφαλήν εσόδων τους. 
Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι μείωση της τιμής του Κυπριακού τουριστικού 
προϊόντος, για οποιοδήποτε λόγο, οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης χαμηλής ποιότητας 
(entry level) τουρισμού.6 

2.4  Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της Κυπριακής οικονομίας. 
Όπως δείχνει το Διάγραμμα Δ2.8, η διαχρονική εξέλιξη της πορείας του ΑΕΠ (σε 
εκατομμύρια ΛΚ, σε τιμές 1980), την περίοδο 1976-1990 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.  

                                                 
6 Π. Πασιαρδής, Π Λυσιώτου και Θ Μαμουνέας, ‘Η Ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού Τουριστικού 
Προϊόντος’, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 109 σελ,1999. 
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Η περίοδος 1990-1996 ήταν μια περίοδος δοκιμασίας του τομέα ΞΕ. Το προϊόν του 
τομέα δεν αυξάνεται όπως προηγουμένως αλλά παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. 
Συγκεκριμένα, τις χρονιές 1991, 1993 και 1996 παρουσιάζει κάμψη. Η κάμψη όμως 
αυτή παρουσιάζει φθίνοντα ρυθμό: το 1991 είναι μεγαλύτερη από ότι το 1993 που 
είναι μεγαλύτερη από το 1996. Από το 1996 μέχρι και το 2000, ο τομέας ΞΕ φαίνεται 
να μπαίνει πάλι σε ανοδική πορεία με ρυθμούς παρόμοιους με αυτούς της δεκαετίας 
του 1980.  

Διάγραμμα Δ2.8: ΑΕΠ Κυπριακής Οικονομίας και προϊόν κλάδου (εκ ΛΚ σε τιμές 1990) 
 (α) ΑΕΠ (β) Τομέας ΞΕ     
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   Πηγή:  Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. Οι παρατηρήσεις για το 1996 βασίζονται σε προβλέψεις 
του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών.  

Συμβολή του τουρισμού στις εξαγωγές 

Μια σημαντική επίδραση του τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία είναι η συμβολή του 
στη διατήρηση ισορροπίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή η συμβολή 
είναι πολύ σημαντική για την Κυπριακή οικονομία δεδομένης της κρίσης που 
αντιμετωπίζει λόγω της συνεχούς αύξησης των εισαγωγών. 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. 
Μάλιστα, το έλλειμμα αυτό έχει 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, και 

• της δραστικής μείωσης των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται από χώρες 
εκτός της ΕΕ λόγω των συμφωνιών GATT. 
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Η συμβολή του τομέα του τουρισμού στην κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργεί το 
εμπόριο της Κύπρου με άλλες χώρες φαίνεται στο Διάγραμμα Δ2.9 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 είχε αυξητική τάση και το 1994 πλησίασε το 47%.  

Διάγραμμα Δ2.9: Ποσοστό του τομέα του τουρισμού στα έσοδα από τις εξαγωγές 
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Πηγή: Γραφείο Προγραμματισμού. 

Ο τουρισμός αποφέρει στην Κύπρο τόσα έσοδα όσα σχεδόν όλες οι άλλες εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών μαζί και είναι η υπ’ αριθμό ένα πηγή ξένου συναλλάγματος για 
την Κύπρο, με μεγάλη διαφορά από τους άλλους τομείς. 

Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση  

Ο τουρισμός είναι, επίσης, μια σημαντική πηγή απασχόλησης. Ο αριθμός των 
εργαζομένων στον τομέα ΞΕ (Διάγραμμα Δ2.10α) παρουσιάζει μια συνεχή και 
σταθερή αύξηση, εκτός τις χρονιές 1991 και 1996, με μέσο ρυθμό αύξησης πέραν του 
8,5%. 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, 
(Διάγραμμα Δ2.10β) με εξαίρεση τα χρόνια 1991, 1995-96.  
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Διάγραμμα Δ2.10: Απασχόληση στον τομέα ΞΕ  

 (α) Χιλιάδες απασχολούμενοι  (β) Ποσοστό στη συνολική απασχόληση 
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 Πηγή: Τμήμα Στατιστικής 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. Εκτιμάται ότι 
περίπου 25% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Κυπριακή 
οικονομία την περίοδο μετά το 1980 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του τουρισμού.7  

Σύγκριση των Διαγραμμάτων Δ2.8α και Δ2.10β δείχνει ότι η πορεία που ακολουθεί το 
μερίδιο του τομέα στο ΑΕΠ είναι η ίδια με την πορεία του μεριδίου του στη συνολική 
απασχόληση με τη διαφορά ότι οι διακυμάνσεις του πρώτου είναι μεγαλύτερες από τις 
διακυμάνσεις του δεύτερου. Αυτή η διαφορά είναι αναμενόμενη αφού οι επιχειρήσεις 
τείνουν να μειώνουν το εργατικό δυναμικό σε μικρότερη κλίμακα από τη μείωση του 
προϊόντος σε περιόδους προσωρινής ύφεσης. 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.  

Η συμβολή του τουρισμού στις επενδύσεις 

Ανάλογη συμβολή έχει ο τουρισμός και στις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των 
κατασκευών. Όπως δείχνει το Διάγραμμα Δ2.11α, το κεφάλαιο του τομέα ΞΕ υπέρ-

                                                 
7 Ενώ η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ (περιλαμβανομένων και των δευτερογενών επιδράσεων του) 
είναι γύρω στο 20%, η συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας και την απασχόληση ήταν ακόμη 
μεγαλύτερη επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης του ήταν μεγαλύτερος από το ρυθμό ανάπτυξης της υπολοιπης 
οικονομίας.  
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δεκαπλασιάστηκε από το 1980 μέχρι το 1996. Το Διάγραμμα Δ2.11β 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% μέχρι το 1998. 
Μετά το 1998 παρατηρείται αύξηση του κεφαλαίου τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και 
ως ποσοστό στην προστιθέμενη αξία του τομέα ΞΕ.  

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

Αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού 

Ο τουρισμός δεν έχει μόνο θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις που πολλές φορές 
δεν εμφανίζονται στους αριθμούς. Επομένως, είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να 
τονίζονται και οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού διότι εύκολα μπορεί κανείς να 
επαναπαύεται στις μετρήσιμες θετικές και να αγνοεί τις μη μετρήσιμες αρνητικές 
επιδράσεις του τουρισμού. Μια τέτοια πολιτική θέτει σε κίνδυνο τη μακροχρόνια 
ανάπτυξη του πλουτοπαραγωγικού αυτού τομέα της οικονομίας.  

Στα αρνητικά του τομέα ΞΕ ακούγεται συχνά το ότι η Κυπριακή οικονομία υπέρ-
εξαρτάται από τον τουρισμό. Αυτό ίσως είναι σωστό, όμως αν η Κύπρος επέλεγε να 
αποφύγει την εξειδίκευση στον τουρισμό, ένας τομέας στον οποίο έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα, τότε θα έπρεπε συνειδητά να δεχτεί ένα επίπεδο ευημερίας χαμηλότερο 
από αυτό που έχει σήμερα. Επίσης, η ραγδαία αύξηση του τουρισμού είναι 
παγκόσμιο φαινόμενο. Το ανησυχητικό στην περίπτωση του τουρισμού της Κύπρου 
δεν είναι τόσο το μέγεθός του όσο τα διαρθρωτικά προβλήματα όπως η εποχικότητα, 
η ποιοτική υποβάθμιση και οι "αρνητικές εξωτερικότητες" (negative externalities) του.8 

Οι αρνητικές εξωτερικότητες είναι το κόστος που δεν επιβαρύνει τον επιχειρηματία 
ή/και τους εργαζόμενους σε κάποιο τομέα της οικονομίας, αλλά την κοινωνία ως 
σύνολο. Έτσι είναι εύκολο να αγνοηθούν διότι δεν καταγράφονται στους 
λογαριασμούς και δεν επηρεάζουν το μετρήσιμο ΑΕΠ μιας χώρας. Οι πιο σημαντικές 
αρνητικές εξωτερικότητες του τουρισμού είναι οι περιβαλλοντικές. Με αυτό δεν 
εννοούμε απλά την αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και 

                                                 
8 Στα αρνητικά χαρακτηριστικά του τουρισμού της Κύπρου μπορεί, επίσης, να περιληφθεί και η 
ευαισθησία του σε διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, λόγω του εθνικού προβλήματος και της γειτνίασης με 
εστίες διεθνούς έντασης. 
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τη συμφόρηση στους δρόμους και τις παραλίες, την αύξηση του οικονομικού 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. Για πολλούς 
Κύπριους πολίτες ο τουρισμός είναι ακόμη υπεύθυνος και για την υποβάθμιση του 
πολιτισμικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Η παρουσία 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 με αποτέλεσμα οι ντόπιες αρχές και αξίες 
σιγά-σιγά να υποχωρούν μπροστά στην επιθυμία του εύκολου κέρδους. 

Διάγραμμα Δ2.11:  Κεφάλαιο στον τομέα ΞΕ 

(α) Αξία σε ΛΚ εκατ. (τιμές 1990) 
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 Πηγή:   Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ:   Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κτίρια, μηχανήματα και οχήματα.  
 Οι παρατηρήσεις για το 1999-00 βασίζονται σε προβλέψεις 
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Είναι βέβαια παράδοξο και μυωπικό η ανάπτυξη του τουρισμού να γίνεται σε βάρος 
του πολιτισμικού και φυσικού χαρακτήρα της Κύπρου. Τον τουρισμό έφεραν η φυσική 
ομορφιά και οι πολιτισμικές αξίες της Κύπρου και αν αφεθούν να καταστραφούν χάριν 
του πρόσκαιρου κέρδους θα καταστραφεί μαζί τους και η ποιότητα του τουρισμού. Η 
κυβέρνηση χρειάζεται να δείξει περισσότερη αποφασιστικότητα. Ο τουρισμός είναι 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 εισοδήματός της από την αύξηση των τιμών. Χάριν 
δικαιοσύνης, πρέπει η κυβέρνηση να δείχνει ευαισθησία στους πολίτες που 
δέχονται αρνητικές επιπτώσεις χωρίς να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στα 
γενικότερα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του τουρισμού.  

• Κάθε κοινωνία θεωρεί την εισαγωγή ξένων εργατών ως μια αρνητική εξέλιξη, λόγω 
της ετερογένειας και έλλειψης κοινωνικής συνοχής που δημιουργεί. Επίσης, 
θεωρείται ανεπιθύμητη από τους ντόπιους εργάτες διότι μειώνει τις δικές τους 
ευκαιρίες απασχόλησης. Όμως, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
η εισαγωγή ξένων εργατών στην Κύπρο δεν έχει επηρεάσει αρνητικά την 
απασχόληση των Κυπριων εργατών στον τομέα ΞΕ. Έχει συγκρατήσει την αύξηση 
των μισθών, όμως αυτό δυνατόν να θεωρηθεί θετικό διότι η συγκράτηση του 
εργατικού κόστους αυξάνει την κερδοφορία και παραγωγικότητα του τομέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η ολική παραγωγικότητα του τομέα Ξενοδοχεία-
Εστιατόρια (ΞΕ) και αναλύονται τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Επίσης γίνεται 
σύγκριση με την ολική παραγωγικότητα των αντίστοιχων τομέων σε άλλες χώρες για 
να διαφανεί η ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Η μέθοδος 
και τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των δεικτών 
παραγωγικότητας περιγράφονται στο τέλος του κεφαλαίου (Παράρτημα Π1). 

Το πρώτο τμήμα του κεφαλαίου εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του κόστος παραγωγής 
ως ποσοστό στην προστιθέμενη αξία (κερδοφορία) του τομέα ΞΕ της Κύπρου, τόσο 
στο σύνολό του όσο και στα συνθετικά του στοιχεία, δηλαδή τα ποσοστά του κόστους 
της εργασίας και του κεφαλαίου. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να σκιαγραφήσει 
μια γενική εικόνα της αποδοτικότητας του τομέα και να προετοιμάσει το έδαφος για την 
ανάλυση της παραγωγικότητας του. 

Οι διάφοροι δείκτες παραγωγικότητας εξετάζονται στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου. 
Πρώτα εκτιμούνται οι δείκτες παραγωγικότητας των δύο βασικών συντελεστών της 
παραγωγής, της εργασίας και του κεφαλαίου. Ο καθένας από αυτούς τους δύο δείκτες 
αντανακλά στη συμβολή του αντίστοιχου συντελεστή στην παραγωγικότητα του τομέα. 
Ακολούθως, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ 
στην Κύπρο, συνδυάζουμε τους δύο επιμέρους δείκτες στην εκτίμηση του δείκτη 
‘ολικής’  παραγωγικότητας.  

Το τρίτο μέρος του κεφαλαίου συγκρίνει το δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τομέα 
ΞΕ της Κύπρου με τους ίδιους δείκτες των αντίστοιχων τομέων σε Ευρωπαϊκές χώρες, 
για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στόχος του τμήματος αυτού είναι να 
τονίσει τη σημασία που έχει για την Κύπρο να αυξάνει την παραγωγικότητά της με πιο 
γοργούς ρυθμούς από ότι οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να πετύχει 
σύγκλιση με αυτές, ιδιαίτερα τώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα της ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στο τμήμα αυτό γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί το 
ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας που συνδέεται με τεχνολογική πρόοδο, που 
είναι το μόνο συστατικό στοιχείο της ολικής παραγωγικότητας που συμβάλλει στη 
μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
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3.1  Ανάλυση κόστους παραγωγής9  

Το Διάγραμμα Δ3.1 παρουσιάζει την κερδοφορία του τομέα ΞΕ, όπως αυτή 
εκφράζεται από το ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής στην προστιθέμενη 
αξία του προϊόντος. Όσον περισσότερο το ποσοστό του συνολικού κόστους 
παραγωγής στην προστιθέμενη αξία είναι κάτω του 100% τόσο περισσότερο 
επικερδής είναι ο τομέας.  

Διάγραμμα Δ3.1: Κόστος παραγωγής ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ 
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 Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα Δ3.1, 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. Όμως, παρουσιάζει διακυμάνσεις:  

• Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η κερδοφορία του τομέα ΞΕ ήταν σχετικά υψηλή, 
γύρω στο 30% της προστιθέμενης αξίας για να μειωθεί στα μέσα της ίδιας 
δεκαετίας στο 20% περίπου της προστιθέμενης αξίας. Ακολούθως η κερδοφορία 

                                                 
9 Το "κόστος παραγωγής" εδώ περιλαμβάνει το κόστος του κεφαλαίου και εργασίας. Το κόστος του 
κεφαλαίου είναι ίσο με την τιμή επί την ποσότητα του κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος της 
εργασίας.  

• Η ποσότητα του κεφαλαίου για κάθε περίοδο t υπολογίστηκε ως Κt = It + (1-d)K(t-1), όπου It είναι οι 
επενδύσεις και d η απόσβεση. Η τιμή του κεφαλαίου υπολογίστηκε ως (r+d)PΙ, όπου r είναι το 
επιτόκιο και  PΙ ο δείκτης τιμών (αποπληθωριστής) των επενδύσεων.  

•  Η ποσότητα της εργασίας είναι ο αριθμός των απασχολουμένων και η τιμή της εργασίας το μέσο 
εργατικό κόστος ανά εργάτη (μισθός, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ).  
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του τομέα παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο και στα τέλη της δεκαετίας του ’80 
φτάνει στο υψηλότερο της σημείο, 40% της προστιθέμενης αξίας. 

• Την περίοδο μετά το 1989, 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 η κερδοφορία του τομέα να 
φτάσει στο χαμηλότερο της σημείο, 10% της προστιθέμενης αξίας.  

Μετά το 1996 παρατηρείται μια μειωτική τάση στο κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα 
η κερδοφορία του τομέα ΞΕ ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας να φτάσει το 25%, 
που αντιστοιχεί στη μέση κερδοφορία της περιόδου 1976-2000. 

Για να διαφανεί η σύνθεση του συνολικού κόστους του τομέα ΞΕ, τα Διαγράμματα 
Δ3.2 και Δ3.3 παρουσιάζουν τα ποσοστά του κόστους της εργασίας και του κεφαλαίου 
(βλέπε υποσημείωση 7) στην προστιθέμενη αξία, αντίστοιχα. 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. Bέβαια, αυτό είναι φυσικό, αφού ο τομέας ΞΕ προσφέρει 
κυρίως υπηρεσίες και συνεπώς το προϊόν του είναι εντάσεως εργασίας.  

Διάγραμμα Δ3.2: Κόστος εργασίας ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ 
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 Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Όσον αφορά το κόστος της εργασίας ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας, όπως 
φαίνεται από το Διάγραμμα Δ3.2, διακρίνουμε τρεις περιόδους:  
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• Πριν το 1990 η προστιθέμενη αξία του τομέα αυξανόταν με υψηλότερους ρυθμούς 
από ότι το κόστος της εργασίας, με αποτέλεσμα το κόστος της εργασίας ως 
ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ να μειώνεται. 

• Μετά το 1990 και μέχρι το 1996 συμβαίνει το αντίθετο, και το κόστος της εργασίας 
ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας αυξάνεται.  

• Μετά το 1996 πάλι η προστιθέμενη αξία αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς από 
ότι το κόστος της εργασίας με αποτέλεσμα το κόστος της εργασίας ως ποσοστό 
της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ να μειώνεται. 

Στην περίπτωση του κεφαλαίου διακρίνουμε, γενικά, μια αυξητική τάση την περίοδο 
1976-2000. Ιδιαίτερα, μεταξύ 1976 και 1983 το κόστος του κεφαλαίου αυξάνεται με 
ρυθμούς πολύ πιο υψηλούς από ότι η προστιθέμενη αξία του τομέα ΞΕ, 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.  

Διάγραμμα Δ3.3: Κόστος κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ 
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Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων 

Την περίοδο 1984-89 ο τομέας ΞΕ ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρος (Διάγραμμα Δ3.1) και 
σε ένα βαθμό αυτό πιθανό να οφείλεται στις μεγάλες επενδύσεις της προηγούμενης 
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πενταετίας. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής οι αποδόσεις των επενδύσεων 
παρουσιάζουν μια σχετικά μικρή αυξητική τάση, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι το 
κόστος του κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ μειώνεται. 

Την περίοδο 1990-96 το κόστος του κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας 
του τομέα ΞΕ πάλι αυξάνεται. Την περίοδο αυτή, η μείωση των αποδόσεων του 
κεφαλαίου αποτελεί αρνητική εξέλιξη διότι κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο ότι οι 
ευκαιρίες επικερδών επενδύσεων εξαντλήθηκαν λόγω κορεσμού. Δηλαδή η 
ανεξέλεγκτη επέκταση του τομέα ΞΕ είχε ως αποτέλεσμα οι επενδύσεις σε πρόσθετες 
μονάδες να έχουν μειωμένη αποδοτικότητα.  

Μετά το 1996, όπως και την περίοδο 1984-89, οι αποδόσεις των επενδύσεων 
παρουσιάζουν μια μικρή αυξητική τάση, γεγονός που ίσως οφείλεται στην 
αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της επέκτασης του τομέα ΞΕ και 
βελτίωσης της ποιότητάς του. Όμως, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Δ3.3, αυτή η 
αυξητική τάση εξαντλείται σύντομα και μετά το 1998 πάλι το κόστος του κεφαλαίου, ως 
ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του τομέα ΞΕ, αρχίζει να αυξάνεται για να φτάσει 
σε επίπεδο πάνω από 25%, το υψηλότερο σημείο της περιόδου 1976-2000.  

Πέραν από τα προβλήματα παρουσιάζει ο ίδιος ο τομέας ΞΕ στην Κύπρο, οι 
αυξομειώσεις της αποδοτικότητάς του ίσως οφείλονται και σε εξωγενείς παράγοντες, 
ιδιαίτερα τον ξένο ανταγωνισμό στον τουρισμό που συντείνει στη μείωση των τιμών 
ή/και τη μείωση 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. 

3.2  Δείκτες 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 ανταγωνιστικότητας, όμως αξίζει να αναλυθεί διότι είναι ένα δημοφιλές μέτρο 
παραγωγικότητας.10 

                                                 
10 Τι περιλαμβάνει η "εργασία" και το "κεφάλαιο" καθώς και οι τιμές τους (το κόστος ανά μονάδα) 
εξηγούνται στην προηγούμενη υποσημείωση. 
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Παραγωγικότητα της εργασίας 

Συχνά λέγεται ότι οι αυξήσεις των μισθών πρέπει να καθορίζονται με βάση την αύξηση 
της παραγωγικότητας της εργασίας. Στην περίπτωση της Κύπρου, όπως δείχνει το 
Διάγραμμα Δ3.4, την περίοδο 1976-2000 η τιμή της εργασίας (το κόστος ανά 
απασχολούμενο, η διακεκομμένη γραμμή) κατά μέσο όρο αυξάνεται με μεγαλύτερο 
ρυθμό από την παραγωγικότητα της εργασίας (συνεχής γραμμή).  

Διάγραμμα Δ3.4: 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.  

 Οι γραμμές που δείχνουν την τάση του ρυθμού μεταβολής της τιμής (διακεκομμένη) και 
της παραγωγικότητας της εργασίας (συνεχής) είναι πολυώνυμα 4ου βαθμού των 
αντίστοιχων στοιχείων. 

Διακρίνουμε τις εξής διαχρονικές εξελίξεις:  

• Την περίοδο πριν το 1987, που είναι η καλύτερη για τον τομέα του τουρισμού, ο 
ρυθμός αύξησης της τιμής της εργασίας είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης 
της παραγωγικότητάς της.  

• Την περίοδο 1983-87 παρατηρείται σύγκλιση στο ρυθμό αύξησης του κόστους και 
της παραγωγικότητας της εργασίας και από το 1987 μέχρι το 1990 η αύξηση της 
τιμής και παραγωγικότητας της εργασίας είναι σχεδόν η ίδια.  

• Μετά το 1988 και μέχρι το 1994, τα δύο μεγέθη πάλι αποκλίνουν, με το ρυθμό 
αύξησης της τιμής της εργασίας να είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης της 
παραγωγικότητάς της, που την περίοδο αυτή είναι αρνητικός. 
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• Τα τελευταία χρόνια της περιόδου τόσο ο ρυθμός αύξησης της τιμής της εργασίας 
όσο και ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της τείνει στο μηδέν. 

Η μείωση του ρυθμού αύξησης του κόστους της εργασίας στον τομέα ΞΕ μετά το 
1991, δυνατόν να οφείλεται κατά ένα μέρος σε διαρθρωτικές αλλαγές στην 
απασχόληση του τομέα. Όπως είναι γνωστό, στην περίοδο μετά το 1991 ο αριθμός 
των ξένων εργατών (κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και Νότια Ασία) αυξήθηκε 
δραματικά στον τομέα ΞΕ.11  

Πίνακας 3.1: Επίδραση των ξένων εργατών στις εβδομαδιαίες απολαβές  
μεταξύ 1991 και 1996, (ΛΚ, σε τιμές 1996)  

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ΛΚ 

Πρωτογενής  -14,4 
Μεταποίηση -14,4 
Κατασκευές -14,5 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης 

-13,9 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια -15,3 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες -13,5 
Χρηματοοικονομικός  -13,7 
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και νερού -10,0 
Εκπαίδευση, Υγεία, και άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή κοινωνικού 
και ατομικού χαρακτήρα  

-13,7 
 

Πηγή: Εκτιμήσεις βασισμένες στην έρευνα των Π. Πασιαρδή, Λ. Χριστοφίδη και Π. Νεάρχου, 
Η Αγορά Εργασίας στην Κύπρο: Ξένοι Εργάτες και Διαρθρωτικά Προβλήματα, Μονάδα 
Οικονομικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2001.   

Από άλλες έρευνες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1, η παρουσία των ξένων εργατών 
έχει αρνητική επίδραση στην αύξηση των απολαβών σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας. Ιδιαίτερα, στον τομέα ΞΕ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παρουσία ξένων 
εργατών είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στους μισθούς. Συγκεκριμένα, οι 
απολαβές στον τομέα αυτό το 1996 ήταν πιο χαμηλές κατά ΛΚ15,3 (που αντιστοιχεί με 
ποσοστό 10%, περίπου) από το επίπεδο που θα ήταν αν δεν υπήρχε η αύξηση των 
ξένων εργατών που παρατηρήθηκε μεταξύ 1991 και 1996. Ταυτόχρονα, η παρουσία 
των ξένων εργατών ίσως συντείνει και στη μείωση του ρυθμού αύξησης της 
παραγωγικότητας που, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα Δ3.4, τα τελευταία δύο 
χρόνια έχει φτάσει σε μηδενικό επίπεδο.  

                                                 
11 Σύμφωνα με Κυβερνητικές εκτιμήσεις η απασχόληση αλλοδαπών στην Κυπριακή οικονομία το 1996 
αντιστοιχεί με περίπου 6% των νόμιμα επικερδώς απασχολουμένων. 
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Παραγωγικότητα του κεφαλαίου 

Όσον αφορά το δεύτερο συντελεστή της προστιθέμενης αξίας, το κεφάλαιο, είναι 
δυνατόν να κατασκευαστεί ανάλογος δείκτης παραγωγικότητας, δηλαδή η 
προστιθέμενη αξία ανά μονάδα κεφαλαίου. Ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
παραγωγικότητας του κεφαλαίου (συνεχής γραμμή) στην υπό εξέταση περίοδο 
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δ3.5. 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.  

Διάγραμμα Δ3.5: Ρυθμός μεταβολής παραγωγικότητας και τιμής του κεφαλαίου στον τομέα ΞΕ 
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Πηγή:  Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Οι γραμμές που δείχνουν την τάση του ρυθμού μεταβολής της τιμής (διακεκομμένη) και 
της παραγωγικότητας της εργασίας (συνεχής) είναι πολυώνυμα 4ου βαθμού των 
αντίστοιχων στοιχείων. 

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 (διακεκομμένη γραμμή στο Διάγραμμα 
Δ3.5) 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. Επίσης, 
έχουμε για το 1998 το ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας να αυξάνεται και να 
ξεπερνά το ρυθμό μεταβολής της τιμής και μετά τα δύο να κινούνται παράλληλα. 

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 παραγωγικότητα 

                                                 
12 Οι δύο συντελεστές της παραγωγής,  εργασία και κεφάλαιο, προστίθενται σταθμισμένοι ανάλογα με τα 
μερίδιά τους στο κόστος ή στην προστιθέμενη αξία. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται τα μερίδια 
στο κόστος (Παράρτημα Π1). 
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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 ενδιαφέρον 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 
Διάγραμμα Δ3.6 όπου διακρίνονται τέσσερις 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, 1990-96, χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις με αλλαγές 
στο δείκτη ολικής παραγωγικότητας από -15% μέχρι +7%. 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. 

• Η τέταρτη περίοδος, 1997-2000, χαρακτηρίζεται από μια αυξητική τάση του δείκτη 
ολικής παραγωγικότητας, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της ζήτησης 
του τουριστικού προϊόντος. Ως γνωστό, η ολική παραγωγικότητα αντανακλά στη 
ζήτηση, αφού 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 
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εισροές στο επίπεδο του προϊόντος. Για παράδειγμα, όταν μειώνεται η ζήτηση 
τουρισμού οι ξενοδόχοι δεν μειώνουν στον ίδιο βαθμό το προσωπικό τους, διότι 
προσδοκούν μελλοντική ανάκαμψη της ζήτησης και δεν επιθυμούν να υποστούν 
το κόστος που συνεπάγονται οι αυξομειώσεις στο προσωπικό. Επίσης, το 
κεφάλαιο είναι εκ φύσεως σταθερό τη βραχυχρόνια περίοδο και δεν ακολουθεί τις 
ετήσιες αυξομειώσεις της ζήτησης.  

Διάγραμμα Δ3.6: Ρυθμός μεταβολής του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ 
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Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων.  

 Η τάση στο ρυθμό μεταβολής της ολικής παραγωγικότητας (διακεκομμένη γραμμή) 
είναι πολυώνυμο 4ου βαθμού. 

Συμπέρασμα 

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 Διάγραμμα Δ3.7 παρουσιάζονται οι κατά μέσο όρο ρυθμοί 
αλλαγής της παραγωγικότητας (εργασίας, κεφαλαίου και ολικής) στις περιόδους 1977-
81, 1982-86, 1987-90,1991-95 και 1996-98. Από το Διάγραμμα Δ3.7 διαφαίνονται τα 
ακόλουθα: 



 38

Διάγραμμα Δ3.7: Ρυθμός μεταβολής της παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ σε διάφορες περιόδους 
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 Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

• Τις δύο πρώτες περιόδους η παραγωγικότητα του κεφαλαίου μειωνόταν κατά 32% 
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 +3,3% την περίοδο 1977-81 
αλλά μειωνόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό -0,2% κατά την περίοδο 1982-86.13 

• 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 1991-95 ο ρυθμός αλλαγής όλων των δεικτών 
παραγωγικότητας είναι αρνητικός: -3% η ολική παραγωγικότητα, -5% η 
παραγωγικότητα κεφαλαίου και -2% η παραγωγικότητα εργασίας. 

• Τελικά όμως την περίοδο 1996-98 όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν θετικό ρυθμό 
αλλαγής: 3% η ολική παραγωγικότητα, 3,2% η παραγωγικότητα της εργασίας και 
2,3% η παραγωγικότητα του κεφαλαίου. 

                                                 
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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Συμπερασματικά, 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 1990-1995, 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. Μετά το 1996 
όλοι οι δείκτες παραγωγικότητας (εργασίας, κεφαλαίου και ολικής) είναι θετικοί.  

Η αύξηση της παραγωγικότητας του τομέα του τουρισμού στην Κύπρο τα τελευταία 
χρόνια δυνατόν να αποδοθεί στην περιοριστική πολιτική στην προσφορά κλινών που 
ακολούθησε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού τη δεκαετία του '90. Η πολιτική αυτή 
ασκήθηκε μέσω της εισαγωγής νομοθεσίας το 1990 (Δεκέμβριος) και 1996 (Ιούνιος). 
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Δ3.8 η νομοθετική ρύθμιση του 1996 ήταν πιο 
αποτελεσματική από την πρώτη, με την έννοια ότι μετά το 1996 επιτυγχάνεται 
σταθεροποίηση στο συνολικό αριθμό κλινών σε λειτουργία, ενώ μέχρι τότε υπήρχε μια 
σταθερή αυξητική τάση. 

Διάγραμμα Δ3.8: Διαθέσιμες κλίνες ανά τύπο καταλύματος (όλες οι κατηγορίες). 
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Η εισαγωγή της νομοθεσίας είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση σε χαμηλά επίπεδα του 
ρυθμού αύξησης του αριθμού των κλινών στα ξενοδοχεία, τη μείωση του αριθμού των 
κλινών σε διαμερίσματα, και τη δημιουργία μικρής αυξητικής τάσης στον αριθμό των 
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κλινών σε άλλου είδους καταλύματα, όπως για παράδειγμα τουριστικά χωριά, 
επαύλεις, κλπ.  

Η διατήρηση σε σταθερό επίπεδο της προσφοράς κλινών τα τελευταία χρόνια δυνατόν 
να είχε δύο θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα: (α) σε συνδυασμό με την 
αύξηση της ζήτησης για κλίνες, την άνοδο της τιμής τους, και (β) την εκμετάλλευση 
των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων οι οποίες είχαν ήδη (σε μεγάλο βαθμό) 
αποσβέσει το κόστος ανέγερσής τους. 

3.3  Σύγκριση της παραγωγικότητας της Κύπρου με άλλες χώρες 

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 
ανταγωνιστικότητά 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  

1) διότι έχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και  

2) εξυπηρετούν το σκοπό που επιδιώκουμε, δηλαδή προσφέρουν ένα σημείο 
αναφοράς για την αξιολόγηση του τομέα ΞΕ της Κύπρου.14 

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 

                                                 
14 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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χώρες της Ευρώπης για τις οποίες υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στη βάση 
δεδομένων του ΟΟΣΑ (Παράρτημα Π1).  

Αρχικά η σύγκριση της ολικής παραγωγικότητας του τομέα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 
(ΞΕ) της Κύπρου με εκείνη του αντίστοιχου τομέα χωρών του εξωτερικού γίνεται για 
την περίοδο 1977-96 για την οποία υπάρχουν τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία. 
Ακολούθως επιχειρούμε σύγκριση για την περίοδο 1977-98 χρησιμοποιώντας 
πραγματικά στοιχεία μέχρι το 1996 και προβλέψεις για το 1997 και 1998. 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 στατιστικού σφάλματος.  

Συγκρίσεις για την περίοδο 1977-96 

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 Διάγραμμα Δ3.9.  

• Η διακεκομμένη ευθεία γραμμή κατά μήκος του διαγράμματος δείχνει τη μέση 
διαφορά μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης στο ρυθμό αλλαγής της ολικής 
παραγωγικότητας την περίοδο 1978-92. Η γραμμή αυτή είναι πάνω από το μηδέν, 
επομένως στην υπό εξέταση περίοδο, 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.  

• Η στιγματική (dotted) γραμμή που ενώνει τους μικρούς ρόμβους στο Διάγραμμα 
Δ3.9 δείχνει τις ετήσιες διαφορές στο ρυθμό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας 
μεταξύ του τομέα ΞΕ στην Κύπρο και στις χώρες της Ευρώπης. Η γραμμή αυτή 
χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις: την περίοδο 1980-83 η Κύπρος υστερούσε σε 
σύγκριση με τις χώρες της Ευρώπης, την περίοδο 1984-90 υπερτερούσε, το 1991 
υστέρησε σημαντικά. Ακολούθως, την περίοδο 1994-96 η διαφορά στο ρυθμό 
αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας μεταξύ Κύπρου και χωρών της Ευρώπης 
εναλλάσσεται από χρόνο σε χρόνο ενώ το 1995 και 1996 η Κύπρος υστερεί. 

• Η συνεχής γραμμή στο Διάγραμμα Δ3.9 δείχνει την τάση στη διαφορά μεταξύ του 
ρυθμού αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ της Κύπρου και των 
χωρών της Ευρώπης. Εδώ η εικόνα είναι πιο καθαρή: στα τέλη της δεκαετίας του 
’70 η Κύπρος υπερτερεί σημαντικά των Ευρωπαϊκών χωρών, με ρυθμό αύξησης 
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της ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ πέραν του 5% υψηλότερο από ότι στις 
Ευρωπαϊκές χώρες. Όμως υπάρχει τάση μείωσης αυτής της διαφοράς και στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 πλησιάζει το μηδέν. Ακολούθως, μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 η τάση είναι προς αύξηση της διαφοράς στο ρυθμό αύξησης της 
ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ μεταξύ Κύπρου και χωρών της Ευρώπης. 
Από το 1991 μέχρι το1996 παρατηρείται η αντίθετη τάση με τη διαφορά στο ρυθμό 
αύξησης της ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ μεταξύ Κύπρου και χωρών 
της Ευρώπης να μειώνεται δραστικά και να γίνεται αρνητική. 

Διάγραμμα Δ3.9: Διαφορές στο ρυθμό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ 
μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης 1977-96 
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Πηγή:  Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Η τάση στη διαφορά του ρυθμού μεταβολής της ολικής παραγωγικότητας (συνεχής 
γραμμή) μεταξύ Κύπρου και χωρών της ΕΕ είναι πολυώνυμο 4ου βαθμού. 

Συγκρίσεις με προβλέψεις και οικονομετρική ανάλυση 

Όταν τα στοιχεία συμπληρωθούν με προβλέψεις για το 1997 και 1998, η σύγκριση του 
τομέα ΞΕ της Κύπρου με αυτόν της Ευρώπης διαφοροποιείται όπως στο Διάγραμμα 
Δ3.10.15 Εδώ ισχύει ότι και στο προηγούμενο διάγραμμα, δηλαδή η συνεχής γραμμή 
δείχνει την τάση στη διαφορά του ρυθμού αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας ενώ η 
στιγματική (dotted) γραμμή που ενώνει τους μικρούς ρόμβους δείχνει τις ετήσιες 

                                                 
15 Οι προβλέψεις συνδυάζουν τη χρονική τάση και αυτοπαλλινδρόμηση στα στατιστικά στοιχεία. 
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διαφορές στο ρυθμό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας μεταξύ του τομέα ΞΕ στην 
Κύπρο και στις χώρες της Ευρώπης. 

Οι προβλέψεις ουσιαστικά επιβεβαιώνουν όσα έχουν λεχθεί πιο πάνω, δηλαδή οι 
μεταβολές στην ολική παραγωγικότητα του τομέα ΞΕ στην Κύπρο συγκρίνονται θετικά 
με την Ευρώπη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι το 1991 και αρνητικά από το 
1991 μέχρι το 1996. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι μετά το 1996 η εικόνα του τομέα για την 
Κύπρο βελτιώνεται σημαντικά. 

Διάγραμμα Δ3.10: Διαφορές στο ρυθμό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ 
μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης 1977-98 
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Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. Οι παρατηρήσεις για το 

1997 και 1998 είναι προβλέψεις των συγγραφέων.  

Η τάση στη διαφορά του ρυθμού μεταβολής της ολικής παραγωγικότητας (συνεχής 
γραμμή) μεταξύ Κύπρου και χωρών της ΕΕ είναι πολυώνυμο 4ου βαθμού. 

Πέραν από τη διαχρονική πορεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας στον τομέα ΞΕ 
και τη σύγκριση με άλλες χώρες, ενδιαφέρει να εξετάσει κανείς ποια ακριβώς είναι τα 
συστατικά στοιχεία αυτού του δείκτη και ποια η σχετική βαρύτητα τους. Ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι να εξετάσει κανείς σε ποιο βαθμό η αύξηση της παραγωγικότητας 
αντανακλά σε τεχνολογική πρόοδο (technical progress), διότι είναι η τεχνολογική 
πρόοδος 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 
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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.16 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 της οικονομετρικής ανάλυσης έχουμε εκτιμήσει την ετήσια ποσοστιαία 
αλλαγή στο κόστος παραγωγής που δεν εξηγείται από τις αλλαγές των μεταβλητών 
που επηρεάζουν το κόστος (τιμές των εισροών, επίπεδο παραγωγής και επιδράσεις 
από τα προηγούμενα χρόνια). Σκοπός της ανάλυσης είναι να απομονωθούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, ώστε αυτό που μένει ως 
υπόλοιπο να αποδοθεί σε τεχνολογική πρόοδο. Τότε μείωση στο κόστος από τη μια 
περίοδο στην άλλη δείχνει ότι υπάρχει τεχνολογική πρόοδος αφού 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 αλλαγή στο 
κόστος συνεπάγεται τεχνολογική οπισθοδρόμηση διότι 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, 1977-90 και 1977-98. Οι εκτιμήσεις για την περίοδο πριν το 1990 δείχνουν 
ότι το κόστος παραγωγής μειώνεται κατά μέσο όρο 5% ετησίως. Όταν στην ανάλυση 

                                                 
16 Για να αποφύγουμε τη χρήση τεχνικών όρων στο κείμενο, οι λεπτομέρειες του οικονομετρικού μοντέλου 
περιγράφονται στο Παράρτημα Π1. Εδώ απλά σημειώνεται ότι η ανάλυση γίνεται σε δυναμικό πλαίσιο 
που λαμβάνει υπόψη την εξάρτηση των τωρινών αποφάσεων από το παρελθόν αλλά και από τι αναμένει 
ο παραγωγός να συμβεί στο μέλλον. Με άλλα λόγια, ξεφεύγουμε από τη στατικότητα η οποία δυνατόν να 
είναι παραπλανητική, διότι τα οικονομικά μεγέθη επηρεάζονται τόσο από τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε ένα συγκεκριμένο χρόνο όσο και από αποφάσεις που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 



 45

περιληφθεί και η μετά το 1990 περίοδος το ποσοστό αυτό μειώνεται, με άλλα λόγια 
την περίοδο μετά το 1990 η τεχνολογική πρόοδος 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 1977-98 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 στις άλλες χώρες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στο παράρτημα αυτό περιγράφονται 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  Δείκτες 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 παραγωγικότητας17 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 = logVAt - ∑i  SC

ti ⋅logXti               Xti= [Kt, Lt] 

 GTFPR
t = logVAt - ∑i  SR

ti ⋅logXti                       Xti= [Kt, Lt], 

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

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

i  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 = logVAt - ∑i  SC*

ti ⋅logXti            Xti= [Kt, Lt] 

 TGTFPR
t = logVAt - ∑i  SR*

ti ⋅logXti    Xti= [Kt, Lt] 
 
                                                 
17 Ο δείκτης παραγωγικότητας DGTFP βασίζεται στη 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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όπου:  logVAt = loge VAt - loge VA(t-1) , 
          logXti = 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 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 δολάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης και 
         VVAD

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

Π1.2  Στατιστικά στοιχεία 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των πιο πάνω δεικτών 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 1977-1998, των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής στην περίοδο 1960-95, της Γερμανίας στην περίοδο 1960-94, της Γαλλίας στην 
περίοδο 1970-95, της Ιταλίας στην περίοδο 1970-95, του Βελγίου στην περίοδο 1970-95, της 
Νορβηγίας στην περίοδο 1962-94, της Σουηδίας στην περίοδο 1970-96, του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην περίοδο 1978-1994 και τέλος της Φιλανδίας στην περίοδο 1975-95. Για να 
υπάρχει συνέπεια, η περίοδος 1976-1994 χρησιμοποιήθηκε για όλους τους δείκτες 
παραγωγικότητας εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο για το οποίο περιοριστήκαμε στην περίοδο 
1978-1994. 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. 
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Σημειώνεται ότι το έτος βάσης είναι το 1990. 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 Δεδομένων του OECD (International Sectoral Databank, ISDB 1996). Για τις 
προβλέψεις των στατιστικών στοιχείων μέχρι το 1998, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μη-
γραμμικής παλινδρόμησης, με δύο χρονικές υστερήσεις και μια τάση.  

Προστιθέμενη αξία και απασχόληση 

Σε σχέση με την Κύπρο, το πρώτο βασικό μέγεθος είναι η προστιθέμενη αξία18, 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 απασχόληση19 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 έτος.20 Επίσης, η τιμή της συνολικής απασχόλησης υπολογίστηκε 
αποπληθωρίζοντας το μέσο εργατικό κόστος ανά εργάτη σε σχέση με το 1990. 

Κεφάλαιο 

Το επόμενο απαραίτητο μέγεθος είναι το κεφάλαιο του κλάδου το οποίο στηρίζεται πάνω στην 
επένδυση. Με τον όρο επένδυση21 αναφερόμαστε στη συνολική αξία των αγορών 
περιουσιακών στοιχείων, αγοραία τιμή και κόστος εγκατάστασης, αφού αφαιρεθούν η αγορά 
γης και οι πωλήσεις ήδη υπαρχόντων 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). 

Η τιμή της επένδυσης υπολογίστηκε διαιρώντας την αξία της επένδυσης σε τρέχουσες τιμές με 
την αντίστοιχη σε σταθερές του 1990. Στην περίπτωση της Κύπρου οι αποπληθωριστές της 
συνολικής επένδυσης και των επενδύσεων σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις ήταν συνεπείς σε 

                                                 
18 Για την περίοδο1983-98 τα στοιχεία είναι από το δημοσίευμα Statistical Abstracts 1994, ενώ για την 
περίοδο 1976-83 από το Services and Distributive Trade Statistics 1986-88. 

19 Τα στοιχεία είναι από το δημοσίευμα Statistical Abstracts 1998 και για τις περιόδους 1983-98 και 
1976-82 από το Service Survey 1984 και 1983  αντίστοιχα. 

20 Πηγές: Statistical Abstracts 1987-88 για την περίοδο 1976-82 και Statistical Abstracts 1998 για το 
1983-1998. 

21 Πηγές: Statistical Abstracts 1998, Services and Distributive Trade Statistics 1983, 1984, 1987, 1988 
Statistical Abstracts 1987-88, για τα έτη 1983-1994, 1982, 1981, 1979-80, 1978 και 1976-1977, 
αντίστοιχα. 
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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] 

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 
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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  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 1990 και  ο 
αποπληθωριστής αυτός αποτέλεσε την τιμή του κεφαλαίου.  

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 : 

 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. 
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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 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. 

Π1.3 Οικονομετρική ανάλυση  

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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όπου ~C u Z
i

n

it it=
=∑ 1

, 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 που 
καθορίστηκε από την επιλογή εισροών στις προηγούμενες περιόδους. Χρησιμοποιώντας το 
Shephards Lemma, στην εξίσωση (Π1.1) 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  

                                                 
22 Εκτός από το δυναμικό, έχει εκτιμηθεί και το στατικό μοντέλο το οποίο όμως δεν υποστηρίζεται από τα  
στατιστικά στοιχεία.  
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 C w Sit iti

n
it=
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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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Διαιρώντας και τα δύο μέλη της (3) με Ct και ορίζοντας  
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όπου  V w S Cit it it t= /  είναι το παρατηρήσιμο μερίδιο στο κόστος της εισροής i και 

V w S Cit it it t− −=1 1
* / , καταλήγουμε στο ~C C Ht t t= . Χρησιμοποιώντας αυτήν τη σχέση και τους 

ορισμούς των αποτελεσματικών τιμών και αποθεμάτων (effective rental and stocks), 
μπορούμε να εκφράσουμε τις εξισώσεις (Π1.1) και (Π1.2) σε όρους παρατηρήσιμων μόνο 
μεταβλητών, 
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Οι εξισώσεις (Π1.4) και (Π1.5) 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 (Π1.4) και (Π1.5) για να αποτελούν ένα σύστημα κόστους που προήλθε 
από αριστοποίηση πρέπει να ισχύουν οι περιορισμοί,  

ai
i
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γ ij
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=∑ 0   aiy
i

=∑ 0   ait
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=∑ 0    γ ij
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=∑ 0      για ομοιογένεια  και  
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για συμμετρία. 
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Παράλληλα, επιβάλαμε τους πιο κάτω περιορισμούς  για σταθερές αποδόσεις κλίμακας: βY=1, 
αLY=0, βYY=0 και αYT=0. Επίσης, το λ τέθηκε ίσο 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 741.50 μονάδων.  Το  R2  
της συνάρτησης κόστους είναι 0.995 και το αντίστοιχο του μεριδίου του κεφαλαίου είναι 0.991.  
Οι εκτιμηθείσες παράμετροι (και οι τυπικές αποκλίσεις με τις οποίες συνδέονται) 
παρουσιάζονται στους Πίνακες ΠΠ2 και ΠΠ3 πιο κάτω. 

Πίνακας ΠΠ2: Εκτιμημένες παράμετροι 

Παράμετροι Η.Π.Α Γερμανία Γαλλία Ιταλία 

eL 
-0,027264 
(0,062986) 

-0,215171 
(0,101729) 

-0.279080 
(0.137142) 

-0.36792 
(0.146035) 

eK 0,623247 
(0,180464) 

0,424647 
(0.319909) 

0.262886 
(0.223786) 

0.224090 
(0.228587) 

αLL 
-0,292473E-02 
(0.830233E-02) 

0.537471E-03 
(0.127056E-02) 

0.893455E-03 
(0.127242E-02) 

0.068868E-03 
(0.127019E-02) 

αL 
0.983529 

(0.072104) 
-0,129328 
(0.086293) 

-0,197923 
(0.090398) 

-0,254271 
(0.083076) 

β0 
-0.187003 
(0.147288) 

0,379016E-02 
(0.190720) 

-0.034327 
(0.193007) 

-0.383405 
(0.193361) 

βT 0.15864 
(0.023247) 

0.573015E-02 
(0,326671) 

-0,38769E-02 
(0.32736) 

-0,422688E-02 
(0.32614) 

αKL 
-0,115483E-02 
(0.486266E-02) 

0.119631E-02 
(0.588176E-02) 

0.1255687E-02 
(0.709966E-03) 

0,122859E-02 
(0.570756E-03) 

  Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων. 
 

Πίνακας ΠΠ3: Εκτιμημένες παράμετροι 

Παράμετροι Βέλγιο Σουηδία Φιλανδία Κύπρος 

εL 
-0.119066 
(0.11095) 

-0.162924 
(0.101446) 

-0.295693 
(0.124334) 

-0.318609 
(0.126768) 

εK 0.26921 
(0.356889) 

0,33069 
(0.229884) 

0.176324 
(0.229811) 

0.321667 
(0.186901) 

αLL 
0.647617E-03 
(0.12732E-02) 

0.170532E-03 
(0.127439E-02) 

-0,498644E-02 
(0.127427E-02) 

0.210300E-02 
(0.127429E-02) 

αL 
-0,074618 
(0.100347) 

-0,099891 
(0.085639) 

-0,207011 
(0.085001) 

-0,237020 
(0.082176) 

β0 
-0.131821 
(0.192117) 

-0.209845 
(0.192213) 

0.099781 
(0.186747) 

0,342881 
(0.190183) 

βT -0.12268 
(0.32744) 

-0,209845 
(0.32807) 

0,88858 
(0.32814) 

-0.64560 
(0.32843) 

αKL 
0.907730E-03 

(0.605533E-03) 
0.542131E-03 

(0.674339E-03) 
0.14647E-02 

(0.549225E-03) 
0.197171E-02 

(0.659922E-03) 

  Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισμοί των συγγραφέων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό συγκρίνεται η τιμή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου τη θερινή 
περίοδο με τα τουριστικά πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών, όπως εμφανίζονται 
στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της 
Ελβετίας την περίοδο 1999-2001.  

Γενικά, επικρατεί η άποψη ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου είναι ακριβό, γεγονός 
που τείνει να μειώσει την ανταγωνιστικότητα του σε σύγκριση με άλλες χώρες της 
Μεσογείου, οι οποίες διαφημίζουν ανάλογα τουριστικά πακέτα σε χαμηλότερες τιμές. 
Επειδή οι έννοιες του "ακριβού" και του "φθηνού" συνδέονται με την ποιότητα ενός 
προϊόντος, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου 
στοιχίζει περισσότερο από τα τουριστικά προϊόντα άλλων χωρών επειδή είναι 
υψηλότερης ποιότητας.  

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των τιμών των τουριστικών 
πακέτων στην Κύπρο και άλλες ανταγωνιστικές χώρες κατά είδος (ξενοδοχείο ή 
τουριστικό διαμέρισμα) και κατηγορία καταλύματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 
τουριστικών πακέτων και ο βαθμός στον οποίο οι διαφορές στις μεταξύ τους τιμές 
οφείλονται σε διαφορές σε αυτά τα χαρακτηριστικά εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.  

Στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου περιγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για τα θερινά 
τουριστικά πακέτα που έχουν συλλεχθεί από τους καταλόγους των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας την περίοδο 1999-2001. Η 
περιγραφή στο τμήμα αυτό περιορίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά των στοιχείων, ενώ 
τα ξενοδοχεία και διαμερίσματα του δείγματος περιέχονται στο Παράρτημα Π2. 

Τα στοιχεία στους Βρετανικούς τουριστικούς καταλόγους χρησιμοποιούνται στο 
δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου για σύγκριση των τιμών των διαφόρων τουριστικών 
πακέτων της Κύπρου με αντίστοιχα πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών, που επίσης 
προσφέρονται στην Βρετανική αγορά. Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου γίνεται σύγκριση 
των τιμών των Κυπριακών τουριστικών πακέτων με τα πακέτα άλλων Μεσογειακών 
χωρών, που περιέχονται στους Γερμανικούς και Ελβετικούς τουριστικούς καταλόγους.  
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4.1  Περιγραφή των στατιστικών στοιχείων 

Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από καταλόγους δέκα τουριστικών πρακτόρων 
της Βρετανίας, Γερμανίας και Ελβετίας, που φαίνονται στον Πίνακα 4.1 και αφορούν 
δέκα Μεσογειακούς τουριστικούς προορισμούς: Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, 
Τυνησία, Ιταλία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Ηπειρωτική Ισπανία, Κανάριες Νήσοι και Μάλτα. 
Για κάθε προορισμό, έχουν συλλεχθεί πληροφορίες για ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 
αστέρων και διαμερίσματα Δ', Γ', Β', και Α' κατηγορίας. 

Πίνακας 4.1: Τουριστικά πρακτορεία ανά χώρα 

Βρετανία Γερμανία Ελβετία 

Thomson Tjaereborg Hotelplan 

First Choice Airtours Kuoni 

Sunset Neckermann Imholz 

Airtours (UK)   
 

Ως πυκνότητα δείγματος ορίστηκε 5 ξενοδοχεία και 5 διαμερίσματα για κάθε 
τουριστικό προορισμό και κάθε κατηγορία καταλύματος, δηλαδή ένα πλήρες δείγμα 
(πυκνότητα=1) αντιστοιχεί με 20 ξενοδοχεία και 20 διαμερίσματα για κάθε προορισμό. 
Για ορισμένους τουριστικούς προορισμούς δεν τηρήθηκε αυτή η πυκνότητα για όλες 
τις κατηγορίες καταλυμάτων επειδή δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία στους τουριστικούς 
καταλόγους. Για παράδειγμα, στις Κανάριες Νήσους δεν υπήρχαν παρά μόνο 2 
ξενοδοχεία 5 αστέρων στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων.  

Η περίοδος μελέτης σε αυτό το κεφάλαιο είναι η θερινή.23 Τα στατιστικά στοιχεία (τιμές 
πακέτων, είδος καταλύματος, κατηγορία καταλύματος) που χρησιμοποιήθηκαν για την 
περίοδο αυτή, αφορούν συνολικά 218 ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 αστέρων και 36 
τουριστικά διαμερίσματα (hotel apartments) Δ', Γ', Β', και Α' κατηγορίας. Οι τιμές 
αφορούν τουριστικά πακέτα που προσφέρονται για ενήλικες και περιλαμβάνουν 
διαμονή επτά ημερών με ή χωρίς γεύματα.24  

Δεδομένου ότι οι τουριστικοί κατάλογοι των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων 
περιέχουν πληροφορίες για περισσότερα καταλύματα και για όλη την περίοδο του 

                                                 
23 Θερινή περίοδος ορίζεται ως η περίοδος μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. 
24 Έχουν συμπτυχθεί τα πακέτα με ή χωρίς γεύμα διότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των 
παρατηρήσεων είναι πολύ μικρός για να υπολογιστεί η τιμή του πακέτου ξεχωριστά. Αυτό δεν επηρεάζει 
τη σύγκριση μεταξύ των χωρών διότι δεν φαίνεται να υπάρχει συστηματική διαφορά στη συχνότητα με 
την οποία παρουσιάζονται πακέτα με ή χωρίς γεύματα στις διάφορες χώρες. 
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δείγματος 1999-2001, σε σύγκριση με τους Γερμανικούς και Ελβετικούς τουριστικούς 
καταλόγους, κρίθηκε σκόπιμο η ανάλυση να γίνει ξεχωριστά για τη Βρετανική αγορά, 
ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι πληροφορίες στο δείγμα. Επίσης, 
κρίθηκε σκόπιμο η ανάλυση να γίνει όχι μόνο βάσει της επίσημης ταξινόμησης των 
τουριστικών καταλυμάτων αλλά και βάσει της ταξινόμησης που αντιστοιχεί στους 
αστέρες που τους απονέμονται από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Όπως θα δούμε 
στη συνέχεια οι δύο ταξινομήσεις συχνά οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

Επιπλέον, η ανάλυση των τιμών των διαφόρων τουριστικών πακέτων γίνεται 
ξεχωριστά για την περίοδο αιχμής (high season) και μη αιχμής (low season). Ως 
περίοδος αιχμής ορίζεται η περίοδος από την 1η μέχρι τη 15η Αυγούστου, όταν το 
τουριστικό πακέτο της Κύπρου έχει την πιο υψηλή τιμή της θερινής περιόδου. Ενώ, ως 
περίοδος μη αιχμής ορίζεται η περίοδος από τα τέλη Απριλίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, 
όταν το τουριστικό πακέτο της Κύπρου έχει την πιο χαμηλή τιμή της θερινής περιόδου. 
Η ανάλυση έγινε για τα έτη 1999, 2000 και 2001 και αφορά τους τουριστικούς 
προορισμούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. 

Πίνακας 4.2: Τουριστικοί προορισμοί θερινής περιόδου  

Χώρα Περιοχή 
Κύπρος Πάφος, Αγία Νάπα, Πρωταράς, Λεμεσός 

Ελλάδα Κως, Χαλκιδική, Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος 

Τουρκία Marmaris, Icmeler, Olu Deniz, Hisaronu, Yalikavak, Beleck, Side, Kemer, 
Manaugat, Kiris, Bodrum, Altinkum, Gumbet 

Αίγυπτος Luxor, El Gouna, Hurghada, El Ouseir, Sharm El Sheik, Rotes Meer, Assuan, 
Kairo, Soma Bay 

Τυνησία Sousse, Port El Kantaoui, Hammamet, Les Cotes de Carbege, Insel, Djerba 

Ιταλία Venetian Riviera, Neapolitan Riviera, Kalabrien, Ischia, Sizilien, Giulianova, 
Abruzen 

Βαλεαρίδες Ν. Ibiza, Majorca, Minorca 

Ηπ. Ισπανία Costa de Almeria, Costa Dorada, Costa Blanca, Costa del Sol, Marbella  

Κανάριες Ν. Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura 

Μάλτα Salina Bay, Mellieha Bay, Sliema, Buggiba, St Julian’s Bay, Qawra, Selman, 
San Antonio, Florian Valetta 

 

4.2  Οι τιμές των τουριστικών πακέτων στους Βρετανικούς καταλόγους 

Τα στατιστικά στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τους 
Βρετανικούς τουριστικούς καταλόγους αποτελούν το μεγαλύτερο σε μέγεθος δείγμα 
της θερινής περιόδου, εκπροσωπώντας 144 από τα 218 ξενοδοχεία και 32 από τα 36 
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τουριστικά διαμερίσματα. Δεδομένου ότι υπάρχουν τιμές για τα ίδια ξενοδοχεία σε 
διαφορετικά χρόνια, το σύνολον των παρατηρήσεων για τα τρία χρόνια της περιόδου 
είναι 313 για τα ξενοδοχεία και 72 για τα τουριστικά διαμερίσματα.  

4.2.1  Τιμές τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 

Στον Πίνακα 4.3 και στο Διάγραμμα 4.1 παρουσιάζονται οι τιμές διαφόρων κατηγοριών 
τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση. Σε όλες τις χώρες του δείγματος, πλην της Ελλάδας, η επίσημη 
ταξινόμηση κατατάσσει τα ξενοδοχεία μεταξύ 2 και 5 αστέρων. Στην περίπτωση της 
Ελλάδας, η επίσημη ταξινόμηση κατατάσσει τα ξενοδοχεία σε κατηγορίες Γ', Β', Α' και 
Deluxe. Για σκοπούς συμβατότητας, έχουμε ταυτίσει την κατηγορία Γ' με τα 2 αστέρια, 
την κατηγορία Β' με τα 3 αστέρια, την κατηγορία Α' με τα 4 αστέρια, και τέλος την 
κατηγορία Deluxe με τα 5 αστέρια. Στον Πίνακα 4.3 αναγράφονται οι τιμές των 
πακέτων για το 2001, καθώς και ο μέσος όρος τιμών αυτών για την περίοδο 1999-
2001. Στο Διάγραμμα 4.1 παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των τιμών από το 1999 
μέχρι το 2001. Οι τιμές είναι σε στερλίνες (σε τιμές 2001) και είναι ίσες με το μέσο όρο 
των τιμών σε περιόδους αιχμής και μη αιχμής.  

Πίνακας 4.3: Τιμές πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Τιμές πακέτων ανά κατηγορία και έτος 

 2∗ 3∗ 4∗ 5∗ 
 Χώρα 2001 1999-01 2001 1999-01 2001 1999-01 2001 1999-01 
 Κύπρος − − 569 519 574 545 634† − 
 Ελλάδα 423 − 461 − 560 515 629 − 
 Τουρκία 402†  361 472 415 570 568 542 523 
 Αίγυπτος 324† 364 − − 490 467 483 − 
 Τυνησία − − 451 409 503 450 578 529 
 Ιταλία − − 447 394 613 561 − − 
 Βαλεαρίδες Ν. 404 − 487 438 521 477 − − 
 Ηπ. Ισπανία 400† 364 441 404 527 483 − − 
 Κανάριες Ν. 414† − 499 450 552 503 619 − 
 Μάλτα − − 434 413 544 503 570† − 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι τιμές αφορούν τουριστικά πακέτα θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για 
ενήλικες και περιλαμβάνουν διαμονή επτά ημερών. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό του μέσου όρου και το σύμβολο "†" όπου υπήρχαν μόνο 
δύο παρατηρήσεις για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου. 
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Διάγραμμα 4.1: Τιμές τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο κατά κατηγορία και 
χώρα σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (στερλίνες, σε τιμές 2001) 
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Τόσο από τον Πίνακα 4.3, όσο και από το Διάγραμμα 4.1, φαίνεται ότι τα Κυπριακά 
τουριστικά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο είναι πιο ακριβά από 
τα αντίστοιχα πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών. Ιδιαίτερα, στην κατηγορία των 
ξενοδοχείων 3 αστέρων η Κύπρος είναι ο ακριβότερος τουριστικός προορισμός μεταξύ 
των χωρών του δείγματος. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2001 (Πίνακας 4.3) η 
τιμή αυτού του τουριστικού πακέτου στην Κύπρο ήταν 95,5 στερλίνες πάνω από το 
μέσο όρο της τιμής του ιδίου πακέτου στη Μεσόγειο (που ήταν 473,5 στερλίνες). Αυτό 
αντιστοιχεί με 12,3% υψηλότερη τιμή από τις Κανάριες Νήσους και 14,4% από τις 
Βαλεαρίδες Νήσους. 25  

Για σκοπούς ποσοστιαίας σύγκρισης, το Διάγραμμα 4.2 δείχνει το λόγο της τιμής των 
διαφόρων τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο σε άλλες 
Μεσογειακές χώρες προς την τιμή των αντίστοιχων πακέτων στην Κύπρο. Στην 
κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων, η Κύπρος εμφανίζεται κάπως λιγότερο ακριβή 
από ότι στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 
των ξενοδοχείων 4 αστέρων είναι  ο δεύτερος ακριβότερος προορισμός ανάμεσα στις 
χώρες του δείγματος, με πρώτη την Ιταλία, και είναι μόλις 0,8% ακριβότερη από την 
τρίτη ακριβότερη, την Τουρκία. Επίσης, το πακέτο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην 
Κύπρο είναι μόνο 28,6 στερλίνες πάνω από τη μέση τιμή του ιδίου πακέτου στις 
Μεσογειακές χώρες του δείγματος, αντί 95,5 στερλίνες που ισχύει για το πακέτο σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων. Στις κατηγορίες των ξενοδοχείων 2 και 5 αστέρων, δεν 
μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα λόγω ελλιπών στοιχείων. 

Ο φθηνότερος προορισμός το 2001, στην κατηγόρια των τουριστικών πακέτων με 
διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων τη θερινή περίοδο, είναι η Μάλτα με δεύτερη την 
Ηπειρωτική Ισπανία. Στην κατηγορία αυτή η διαφορά του ακριβότερου προορισμού 
(Κύπρος) από το φθηνότερο (Μάλτα) είναι 23,7% (Πίνακας 4.3, Διάγραμμα 4.2). Στην 
κατηγόρια των ξενοδοχείων 4 αστέρων ο φθηνότερος προορισμός το 2001 είναι η 
Αίγυπτος με δεύτερη την Τυνησία. Στην κατηγορία αυτή η διαφορά του ακριβότερου 
προορισμού (Ιταλία) από το φθηνότερο (Αίγυπτος) είναι 20,1% (Πίνακας 4.3).26 Στις 
κατηγορίες των ξενοδοχείων 2 και 5 αστέρων, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε 
αξιόπιστα συμπεράσματα λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων στοιχείων. 

                                                 
25 Όπου υπάρχει ποσοστό σύγκρισης του τουριστικού πακέτου της Κύπρου με πακέτα άλλων χωρών, η 
βάση είναι η τιμή του πακέτου της Κύπρου. 
26 Η βάση με την οποία έγινε η σύγκριση είναι η τιμή του πακέτου της Ιταλίας. 
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Διάγραμμα 4.2: Λόγος της τιμής του τουριστικού πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο σε 
διάφορες χώρες προς την τιμή του στην Κύπρο (επίσημη ταξινόμηση) 
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Περίοδος αιχμής και μη αιχμής 

Στην ανάλυση πιο πάνω, η τιμή του τουριστικού πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο τη 
θερινή περίοδο είναι ο μέσος όρος των τιμών αιχμής και μη αιχμής. Στο Διάγραμμα 4.3 
φαίνεται ο λόγος της τιμής του πακέτου σε διάφορες Μεσογειακές χώρες προς την 
τιμή του στην Κύπρο, ξεχωριστά για περιόδους αιχμής και μη αιχμής.  

Στη θερινή περίοδο αιχμής το τουριστικό πακέτο της Κύπρου είναι το ακριβότερο στην 
κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων, με διαφορές στις τιμές που κυμαίνονται από 
10,6% μέχρι 22,5% υψηλότερες από τις τιμές των αντίστοιχων πακέτων σε άλλες 
Μεσογειακές χώρες. Όμως, στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων, η Κύπρος 
είναι ο τέταρτος ακριβότερος προορισμός μετά την Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία. Γενικά, 
οι τιμές των τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Κύπρο 
την περίοδο αιχμής δεν απέχουν σημαντικά από το μέσο όρο τιμών των άλλων 
Μεσογειακών προορισμών.27 

Τη θερινή περίοδο μη αιχμής η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ακριβότερη από όλες τις 
άλλες Μεσογειακές χώρες στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 
αστέρων, με διαφορές στις τιμές που κυμαίνονται από 13,7% μέχρι 27,5% υψηλότερες 
από τις τιμές των αντίστοιχων πακέτων σε άλλες Μεσογειακές χώρες. Στην κατηγορία 
των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, η Κύπρος είναι ο τρίτος 
ακριβότερος προορισμός μετά την Ιταλία και την  Τουρκία. Όμως, όπως φαίνεται από 
το Διάγραμμα 4.3 οι τιμές των πακέτων των άλλων χωρών είναι πιο χαμηλές σε σχέση 
με την Κύπρο την περίοδο μη αιχμής από ότι είναι την περίοδο αιχμής.  

Το ότι η Κύπρος είναι σχετικά πιο ακριβή από τις άλλες Μεσογειακές χώρες τη θερινή 
περίοδο μη αιχμής από ότι τη θερινή περίοδο αιχμής, ίσως οφείλεται στις καλές 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο τη θερινή περίοδο μη αιχμής28 (τέλη 
Απριλίου-αρχές Μαΐου), κάτι που δεν συμβαίνει σε πολλές από τις πιο πάνω χώρες, 
όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και σε αρκετά Ελληνικά νησιά. Η 
Αίγυπτος, ακριβώς επειδή έχει σχετικά καλύτερες καιρικές συνθήκες (λιγότερη ζέστη) 
τη θερινή περίοδο μη αιχμής, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.3, οι τιμές των θερινών 
πακέτων της είναι υψηλότερες την περίοδο μη αιχμής από την περίοδο αιχμής.  
                                                 
27 Στις κατηγορίες των 2 και 5 αστέρων, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα για 
τις διαφορές των τιμών των ξενοδοχειακών πακέτων μεταξύ Κύπρου και άλλων Μεσογειακών χώρων 
λόγω έλλειψης στοιχείων. Αυτό ισχύει και για τις συγκρίσεις των τιμών την περίοδο μη αιχμής πιο κάτω. 
28 Η μέση ηλιοφάνεια (σε ώρες) που παρουσιάζει η Αίγυπτος την περίοδο μη αιχμής είναι 115, η Κύπρος 
10 και η Μάλτα 95. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Τουρκία 85, Τυνησία 9, Neapolitan Riviera 75, Venetian 
Riviera 7, Gran Canaria 85, Costa del Sol 7, Majorca 85, Ρόδος 85, Κρήτη 85 και Κέρκυρα 8.  
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Διάγραμμα 4.3: Λόγος της τιμής του τουριστικού πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο σε διάφορες 
χώρες προς την τιμή του στην Κύπρο σε περίοδο αιχμής και μη αιχμής (επίσημη ταξινόμηση) 
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Διαφορές στην ταξινόμηση  

Εκτός από την επίσημη ταξινόμηση, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ταξινομούν τα 
ξενοδοχεία και διαμερίσματα και με το δικό τους σύστημα. Συχνά τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούν οι δύο ταξινομήσεις διαφέρουν με αποτέλεσμα το ίδιο ξενοδοχείο να 
εμφανίζεται με διαφορετικό αριθμό αστέρων και το ίδιο διαμέρισμα σε διαφορετική 
κατηγορία. Ο Πίνακας 4.4 δείχνει την έκταση αυτού του φαινομένου, συνδυάζοντας τις 
δύο ταξινομήσεις με τρόπο που φαίνονται οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους.  

Στον Πίνακα 4.4 βλέπουμε δέκα επιμέρους πίνακες ταξινόμησης, έναν για κάθε χώρα. 
Η διαγώνιος των επιμέρους πινάκων δείχνει την ταύτιση της ταξινόμησης του 
επίσημου φορέα και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Στην περίπτωση 
της Κύπρου παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση στην ταξινόμηση των ξενοδοχείων 3 
και 4 αστέρων. Συγκεκριμένα, 26 ξενοδοχεία ταξινομούνται από τον επίσημο φορέα 
ως 3 αστέρων ενώ, από τους Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες ταξινομούνται ως 4 
αστέρων. Επίσης, 12 ξενοδοχεία ταξινομούνται από τον επίσημο φορέα ως 4 αστέρων 
ενώ, από τα Βρετανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία ταξινομούνται ως 5 αστέρων.  

Τα πιο πάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν την ταξινόμηση των ξενοδοχείων της 
Κύπρου από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να αναβαθμίζει τα ξενοδοχεία σε σύγκριση 
με την επίσημη ταξινόμηση τους. Αυτή η πολιτική αποθαρρύνει την προσφορά 
τουριστικών πακέτων που τείνουν να προσελκύουν χαμηλής ποιότητας τουρισμό. 
Κατά την άποψη μας αυτή η πολιτική είναι δικαιολογημένη διότι η Κύπρος είναι ένα 
μικρό νησί με περιορισμένη δυνατότητα αύξησης της ποσότητας του τουρισμού της. 
Επομένως, για να αυξήσει τα έσοδα της από τον τουρισμό είναι υποχρεωμένη να 
επικεντρωθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. Αυτή η 
πολιτική οδηγεί σε αύξηση της τιμής του τουριστικού πακέτου, ταυτόχρονα όμως 
προσελκύει τουρισμό υψηλής ποιότητας.  

Αντίθετη πολιτική ταξινόμησης των ξενοδοχείων φαίνεται να ακολουθούν οι επίσημες 
αρχές της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στις δύο αυτές χώρες υπάρχει η τάση η επίσημη 
ταξινόμηση να κατατάσσει τα ξενοδοχεία σε ανώτερη κατηγορία από αυτή που 
αντιστοιχεί στους αστέρες που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Για 
παράδειγμα, πολλά από τα ξενοδοχεία που η επίσημη αρχή στις χώρες αυτές 
κατατάσσει στην κατηγορία των 4 αστέρων, κατατάσσονται στην κατηγορία των 3 
αστέρων από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.  
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Πίνακας 4.4:  Επίσημη ταξινόμηση των ξενοδοχείων και ταξινόμηση σύμφωνα με τους αστέρες 
που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες (θερινή περίοδος) 

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κύπρος 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ελλάδα 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
2∗ 2 − − − 2  2∗ 2 4 − − 6 
3∗ 2 − 4 − 6  3∗ 6 4 10 − 20 
4∗ − 26 20 4 50  4∗ − − 38 − 38 
5∗ − − 12 8 20  5∗ − − 16 8 24 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 4 26 36 12 78  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 8 8 64 8 88 
               

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Τουρκία 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Αίγυπτος 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
2∗ 4 − − − 4  2∗ 4 − − − 4 
3∗ 6 16 6 6 34  3∗ − 2 4 − 6 
4∗ − 2 8 6 16  4∗ − − 8 6 14 
5∗ − − − 6 6  5∗ − − − 2 2 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 10 18 14 18 60  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 
Σύνολο 4 2 12 8 26 

               

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Τυνησία 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ιταλία 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
2∗ − − − − −  2∗ 2 20 − − 22 
3∗ − 10 4 − 14  3∗ − 4 4 − 8 
4∗ − 4 14 − 18  4∗ − 2 38 − 40 
5∗ − − 2 6 8  5∗ − − 24 − 24 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο − 14 20 6 40  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 26 66 − 94 
               

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Βαλεαρίδες Ν. 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ηπ. Ισπανία 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
2∗ − − − − −  2∗ 14 − − − 14 
3∗ 12 18 2 − 32  3∗ − 44 − − 44 
4∗ − 10 10 − 20  4∗ − 4 10 − 14 
5∗ − − 2 − 2  5∗ − − 2 − 2 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 12 28 14 − 54  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 14 48 12 − 74 
               

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κανάριες Ν. 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Μάλτα 

2∗ 3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
2∗ − − − − −  2∗ − − − − − 
3∗ 4 12 − − 16  3∗ − 22 2 − 24 
4∗ − 2 30 − 32  4∗ − 2 20 − 22 
5∗ − − 12 4 16  5∗ − − − 2 2 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 4 14 42 4 64  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο − 24 22 2 48 
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Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι πώς διαφοροποιούνται οι συγκρίσεις των τιμών 
που είδαμε προηγουμένως όταν αντί της επίσημης ταξινόμησης χρησιμοποιηθεί η 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων; Ο Πίνακας 4.5 μας βοηθά να απαντήσουμε 
το ερώτημα αυτό, παρουσιάζοντας τις τιμές των διαφόρων θερινών τουριστικών 
πακέτων κατά κατηγορία ξενοδοχείων, όπως αυτά ταξινομούνται από τους Βρετανούς 
ταξιδιωτικούς πράκτορες (για τους οποίους υπάρχουν επαρκή στοιχεία).  

Στην κατηγορία των τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων τη 
θερινή περίοδο η εικόνα του Πίνακα 4.5 διαφέρει σημαντικά από την εικόνα του 
Πίνακα 4.3, όπου ισχύει η επίσημη ταξινόμηση. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, στην 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων εμφανίζεται ως ο πρώτος ακριβότερος 
τουριστικός προορισμός, από πέμπτος που είναι στην επίσημη ταξινόμηση. Αντίθετα, 
η μέση τιμή του πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο της Κύπρου στην ταξινόμηση των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων μειώνεται σε 455 στερλίνες από 519 που είναι στην επίσημη 
ταξινόμηση. Την ίδια περίοδο, και σε σύγκριση πάντα με τα αποτελέσματα της 
επίσημης ταξινόμησης, οι Βαλεαρίδες Νήσοι παρουσιάζουν μείωση στην τιμή του 
τουριστικού τους πακέτου κατά 5.3%, ενώ στην Τουρκία ανεβαίνει η τιμή του 
τουριστικού πακέτου κατά 8,2%.  

Πίνακας 4.5: Τιμές πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο σύμφωνα με την 
ταξινόμηση των Βρετανικών ταξιδιωτικών πρακτόρων 

 Τιμές πακέτων ανά κατηγορία και έτος 

 2∗ 3∗ 4∗ 5∗ 
 Χώρα 2001 1999-01 2001 1999-01 2001 1999-01 2001 1999-01 
 Κύπρος − − − 455 566 514 617 557 
 Ελλάδα 407 − 486 515 530 489 619 564 
 Τουρκία − 324 458 452 552 531 545† 519 
 Αίγυπτος 324† 364 390 409 502 473 602† − 
 Τυνησία − − 460 424 501 443 556 518 
 Ιταλία 419 385 − 407 572 526 695 630 
 Βαλεαρίδες Ν. − − 424 415 508 463 582† − 
 Ηπ. Ισπανία 400† 364 423 398 515 473 565† − 
 Κανάριες Ν. − − 472 441 541 499 592 516 
 Μάλτα − − 434 412 544 504 570† − 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι τιμές αφορούν τουριστικά πακέτα θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για 
ενήλικες και περιλαμβάνουν διαμονή επτά ημερών. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό του μέσου όρου και το σύμβολο "†" όπου υπήρχαν μόνο 
δύο παρατηρήσεις για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου. 
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Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων, σύμφωνα με την ταξινόμηση των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων, ο πιο ακριβός προορισμός είναι η Ιταλία με δεύτερη την 
Κύπρο και τρίτη την Τουρκία. Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 5 αστέρων ο πιο 
ακριβός προορισμός είναι και πάλι η Ιταλία με δεύτερη την Ελλάδα και τρίτη την 
Κύπρο.  

Σε γενικές γραμμές, η σύγκριση των τιμών των διαφόρων Μεσογειακών τουριστικών 
πακέτων κατά κατηγορία ξενοδοχείων σύμφωνα με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων δείχνει την Κύπρο να είναι σχετικά λιγότερο ακριβή από τη σύγκριση των 
τιμών που βασίζεται στην επίσημη ταξινόμηση. Το ίδιο ισχύει για τις Βαλεαρίδες 
Νήσους και την Ηπειρωτική Ισπανία. Αντίθετα η Τουρκία και η Ελλάδα εμφανίζονται 
πιο ακριβοί τουριστικοί προορισμοί όταν τα τουριστικά τους πακέτα συγκρίνονται 
βάσει της επίσημης ταξινόμησης αντί της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 
Αυτό ίσως εξηγεί την υψηλή τιμή που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία της Κύπρου στην 
επίσημη ταξινόμηση. Για παράδειγμα, αν στην Κύπρο τα ξενοδοχεία 3 αστέρων 
πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων 4 αστέρων, τότε είναι φυσικό 
να έχουν πιο ψηλό κόστος από ότι σε άλλες χώρες, άρα και πιο ψηλές τιμές.  

4.2.2  Τιμές τουριστικών πακέτων με διαμονή σε διαμέρισμα 

Στον Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται οι τιμές διαφόρων κατηγοριών τουριστικών πακέτων 
με διαμονή σε διαμέρισμα σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και σύμφωνα με την 
ταξινόμηση των Βρετανικών τουριστικών πρακτόρων, για τη θερινή περίοδο 2001, 
καθώς και ο μέσος όρος των τιμών τη θερινή περίοδο 1999, 2000 και 2001. Στο 
Διάγραμμα 4.4 παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των τιμών από το 1999 μέχρι το 
2001, σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση.29 

Στα διαμερίσματα της κατηγορίας Β', για τα οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία, η 
Ελλάδα είναι ο ακριβότερος με διαφορά τουριστικός προορισμός το 2001. Ακολουθούν 
οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Κύπρος και η Τουρκία. Στην ίδια κατηγορία διαμερισμάτων, η 
Κύπρος είναι 14,9% φθηνότερη από την Ελλάδα, 4,9% φθηνότερη από τις Βαλεαρίδες 
Νήσους και 11,7% ακριβότερη από την Τουρκία. 

Τα πιο πάνω ποσοστά φαίνονται και στο Διάγραμμα 4.5, στο οποίο απεικονίζεται ο 
λόγος της τιμής του πακέτου διαφόρων Μεσογειακών χωρών προς την τιμή του 

                                                 
29 Οι τιμές είναι σε στερλίνες (σε τιμές 2001) και είναι ίσες με το μέσο όρο των τιμών σε περιόδους αιχμής 
και μη αιχμής. 
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αντίστοιχου πακέτου της Κύπρου. Ο φθηνότερος προορισμός το 2001, στην Β' 
κατηγορία διαμερισμάτων είναι η Ηπειρωτική Ισπανία. Η διαφορά του ακριβότερου 
Μεσογειακού προορισμού σε αυτήν την κατηγορία τουριστικών διαμερισμάτων 
(Ελλάδα) από το φθηνότερο (Ηπειρωτική Ισπανία) είναι 33,5%.30 

Πίνακας 4.6: Τιμές πακέτων με διαμονή σε διαμερίσματα τη θερινή περίοδο σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση και την ταξινόμηση των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων  

(σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Τιμές πακέτων ανά κατηγορία και έτος 

 Επίσημη Ταξινόμηση Ταξινόμηση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 

 Γ Β Α Γ Β Α 
Χώρα 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01

Κύπρος − 380 402† 371 432 400 402† 377 432 417 − − 

Ελλάδα − − 462† 444 − − 370† 346 464 426 462 444 

Τουρκία 362 339 355† − − − 355 335 355 − − − 

Βαλεαρίδες Ν. 412† 349 422 376 340 328 340† 328 419† 373 − − 

Ηπ. Ισπανία − 321 307† 297 − − 307† 304 − − − − 

Κανάριες Ν. − − − − − − − 345 − − − − 

Μάλτα − − − − 297 283 297† 295 − − − − 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι τιμές αφορούν τουριστικά πακέτα θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες 
και περιλαμβάνουν διαμονή επτά ημερών. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό του μέσου όρου και το σύμβολο "†" όπου υπήρχαν μόνο δύο 
παρατηρήσεις για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου. 

Ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων τη θερινή περίοδο του 2001 η Κύπρος 
παρουσιάζεται ως ο ακριβότερος τουριστικός προορισμός στα τουριστικά πακέτα με 
διαμονή σε διαμερίσματα Γ' κατηγορίας (Πίνακας 4.6). Ακολουθούν η Ελλάδα, η 
Τουρκία και οι Βαλεαρίδες Νήσοι. Σε αυτήν την κατηγορία διαμερισμάτων, το 
Κυπριακό πακέτο είναι 7,9% ακριβότερο από το αντίστοιχο πακέτο της Ελλάδας, 
11,7% ακριβότερο από της Τουρκία και 15,4% ακριβότερο από των Βαλεαρίδων 
Νήσων. Στα τουριστικά πακέτα με διαμονή σε διαμερίσματα Β’ κατηγορίας τη θερινή 
περίοδο του 2001, η Ελλάδα είναι ο ακριβότερος προορισμός, με δεύτερο ακριβότερο 
προορισμό την Κύπρο.  

                                                 
30 Η βάση με την οποία έγινε η σύγκριση είναι η τιμή του πακέτου της Ελλάδας. 
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Διάγραμμα 4.4: Τιμές τουριστικών πακέτων με διαμονή σε διαμέρισμα τη θερινή περίοδο κατά 
κατηγορία και χώρα σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 
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Διάγραμμα 4.5: Λόγος της τιμής του τουριστικού πακέτου με διαμονή σε διαμέρισμα σε διάφορες 
χώρες προς την τιμή του στην Κύπρο (επίσημη ταξινόμηση) 
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Στον Πίνακα 4.7, φαίνεται η συνδυασμένη κατανομή τουριστικών πακέτων με διαμονή 
σε διαμέρισμα σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και την ταξινόμηση των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Στην περίπτωση της Κύπρου 
παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις δύο ταξινομήσεις όσον αφορά τα 
τουριστικά διαμερίσματα Α' και Β' κατηγορίας. Όμως, αντίθετα με τα ξενοδοχεία, εδώ η 
επίσημη ταξινόμηση κατατάσσει τα διαμερίσματα θερινής περιόδου πιο πάνω από την 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Για παράδειγμα, 6 τουριστικά διαμερίσματα 
που σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση είναι στη Β' κατηγορία, κατατάσσονται ως Γ' 
κατηγορίας από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επίσης, από τα 10 τουριστικά 
διαμερίσματα που επίσημα κατατάσσονται ως Α' κατηγορίας, 4 κατατάσσονται ως Γ' 
και 6 ως Β' κατηγορίας από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.  

Πίνακας 4.7:  Επίσημη ταξινόμηση πακέτων με διαμονή σε διαμέρισμα και ταξινόμηση σύμφωνα 
με την κατάταξη των Βρετανικών ταξιδιωτικών πρακτόρων (θερινή περίοδος) 

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κύπρος 

Γ Β Α Σύνολο  
Ελλάδα 

− Δ Β Σύνολο 
Γ 6 6 4 16  Γ − 8 − 8 

Β − − 6 6  Β 6 − − 6 

Α − − − −  Α − − 6 6 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 6 6 10 22  Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 6 8 6 20 

             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Τουρκία 

Δ Γ Β Σύνολο  
Βαλεαρίδες Ν. 

Γ Β Α Σύνολο 
Δ 4 − − 4  Δ 2 − − 2 

Γ 6 20 − 26  Γ − − 6 6 

Β − − 2 2  Β 6 12 − 18 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 10 20 2 32  Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 8 12 6 26 

             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κανάριες Ν. 

Γ Β Α Σύνολο  
Μάλτα 

Δ Γ Α Σύνολο 
Γ 2 6 6 14  Δ 2 2 − 4 

Β − − − −  Γ − 2 6 8 

Α − − 6 6  Α − − − − 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 6 12 20  Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 4 6 12 
 

Ο φθηνότερος Μεσογειακός προορισμός τη θερινή περίοδο του 2001 από πλευράς 
τουριστικών διαμερισμάτων Γ’ κατηγορίας είναι η Μάλτα και στα τουριστικά 
διαμερίσματα Β’ κατηγορίας η Τουρκία. Στα διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας η διαφορά του 
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ακριβότερου προορισμού (Κύπρος) από το φθηνότερο (Μάλτα) είναι 26,1%, ενώ στα 
διαμερίσματα Β’ κατηγορίας, η διαφορά του ακριβότερου προορισμού (Ελλάδα) από 
το φθηνότερο (Τουρκία) είναι 23,5%.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι στην περίπτωση των τουριστικών διαμερισμάτων 
θερινής περιόδου η Κύπρος όχι μόνο είναι σχετικά ακριβός τουριστικός προορισμός 
αλλά έχει και αρνητική αξιολόγηση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, με την έννοια 
ότι στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων τα Κυπριακά τουριστικά 
διαμερίσματα κατατάσσονται πιο χαμηλά από ότι στην επίσημη ταξινόμηση.  

Περίοδος αιχμής και μη αιχμής 

Οι συγκρίσεις των τιμών των τουριστικών πακέτων με διαμονή σε διαμέρισμα πιο 
πάνω βασίζεται στο μέσο όρο των θερινών περιόδων αιχμής και μη αιχμής. Στο 
Διάγραμμα 4.6 παρουσιάζουμε ξεχωριστά το λόγο της τιμής του πακέτου διαφόρων 
Μεσογειακών χωρών και της τιμής του πακέτου της Κύπρου σε θερινές περιόδους 
αιχμής και μη αιχμής. Ο λόγος αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας όταν η Κύπρος 
είναι πιο φθηνή και μικρότερος της μονάδας όταν η Κύπρος είναι πιο ακριβή από τους 
άλλους τουριστικούς προορισμούς. Οι κατηγορίες των τουριστικών πακέτων με 
διαμονή σε διαμέρισμα στο Διάγραμμα 4.6 αναφέρονται στην επίσημη ταξινόμηση. 

Τη θερινή περίοδο αιχμής, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη από όλες τις Μεσογειακές 
χώρες στα πακέτα με διαμονή σε διαμέρισμα Β' κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή η 
Κύπρος είναι ο τρίτος ακριβότερος προορισμός μετά την Ελλάδα και τις Βαλεαρίδες 
Νήσους. Στα πακέτα με διαμονή σε διαμέρισμα Γ' κατηγορίας, η Κύπρος είναι η 
ακριβότερη ανάμεσα σε όλες τις Μεσογειακές χώρες με διαφορές που κυμαίνονται 
από 4,3%-19,5%. Όσον αφορά πακέτα με διαμονή σε διαμέρισμα Α' κατηγορίας, δεν 
μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα λόγω της ανεπάρκειας των 
διαθέσιμων στοιχείων. 

Σε θερινή περίοδο μη αιχμής, πάλι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη από όλες τις 
Μεσογειακές χώρες στα πακέτα με διαμονή σε διαμέρισμα Β' κατηγορίας, με δεύτερη 
την Κύπρο. Στα πακέτα με διαμονή σε διαμέρισμα Γ' κατηγορίας, η Κύπρος 
εξακολουθεί να είναι ακριβότερη από άλλες Μεσογειακές χώρες με διαφορές που 
κυμαίνονται από 2,8%-14,3%. Και πάλι όσο αφορά πακέτα με διαμονή σε διαμέρισμα 
Α' κατηγορίας, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα λόγω 
έλλειψης επαρκών στοιχείων. 
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Διάγραμμα 4.6 : Λόγος της τιμή πακέτου με διαμονή σε διαμέρισμα σε διάφορες χώρες προς την 
τιμή του στην Κύπρο σε περίοδο αιχμής και μη αιχμής (επίσημη ταξινόμηση) 
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4.3  Τιμές των ξενοδοχείων στη Γερμανική και Ελβετική αγορά  

Τα στατιστικά στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τους 
Γερμανικούς και Ελβετικούς τουριστικούς καταλόγους αφορούν τουριστικά πακέτα με 
διαμονή σε 74 ξενοδοχεία. Στον Πίνακα 4.7 παρουσιάζονται οι τιμές των διαφόρων 
θερινών πακέτων κατά κατηγορία ξενοδοχείου, σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση 
και με την ταξινόμηση των Γερμανών και Ελβετών τουριστικών πρακτόρων. Η 
επίσημη ταξινόμηση κατατάσσει τα ξενοδοχεία μεταξύ 2 και 5 αστέρων, ενώ τα 
Γερμανικά και Ελβετικά ταξιδιωτικά πρακτορεία κατατάσσουν τα ξενοδοχεία μεταξύ 2 
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και 5 αστέρων.31 Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των τιμών την περίοδο 
1999-2001. Οι τιμές (σε Ευρώ και τιμές 2001) είναι ο μέσος όρος των περιόδων 
αιχμής και μη αιχμής. 

Πίνακας 4.8: Τιμές πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και 
την ταξινόμηση των Γερμανών και Ελβετών ταξιδιωτικών πρακτόρων (σε Ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Τιμές πακέτων ανά κατηγορία 

 Επίσημη Ταξινόμηση Ταξινόμηση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 

 3∗ 4∗ 5∗ 3∗ 4∗ 5∗ 
Χώρα 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 
Κύπρος 735 777 1055 718 838 1104 
Ελλάδα 737† 739 1087 716 794 1181 
Τουρκία 679† 688 855 701† 784 908 
Αίγυπτος 698 701 857 700 689 1072† 
Τυνησία 556† 697 971 658 691 1122 
Ιταλία 870† 840 − 870† 840 − 
Βαλεαρίδες Ν. 613 1389 1152 657 1356 1045† 
Ηπ. Ισπανία 471† 818 1376† 471† 818 1264† 
Κανάριες Ν. 677† 932 1156† 627 987 1156 
Μάλτα 687 642 888 668 631 888 

Πηγή: Κατάλογοι Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί 
των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι τιμές αφορούν τουριστικά πακέτα θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για 
ενήλικες και περιλαμβάνουν διαμονή επτά ημερών. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό του μέσου όρου και το σύμβολο "†" όπου υπήρχαν μόνο δύο 
παρατηρήσεις για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου. 

Σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση, σαν ένας θερινός τουριστικός προορισμός η 
Κύπρος εμφανίζεται κάπου στο μέσο των Μεσογειακών χωρών από πλευράς τιμών 
στη Γερμανική και Ελβετική αγορά, σε αντίθεση με την εικόνα του ακριβού θερινού 
τουριστικού προορισμού που παρουσιάζει στη Βρετανική αγορά. Εξαίρεση αποτελούν 
τα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, όπου η Κύπρος είναι γενικά ακριβός 
τουριστικός προορισμός σε όλες τις αγορές. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η Κύπρος 
προσπαθεί να κρατήσει ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο στην κατηγορία ξενοδοχείων 3 
αστέρων, για να παραμείνει όσο γίνεται έξω από τις οικονομικές δυνατότητες 
τουριστών με χαμηλά εισοδήματα.  

                                                 
31 Στην περίπτωση της Ελλάδας, η επίσημη ταξινόμηση κατατάσσει τα ξενοδοχεία σε κατηγορίες: Γ', Β', Α' 
και Deluxe. Για σκοπούς συμβατότητας, έχουμε ταυτίσει την κατηγορία Γ' με τα 2 αστέρια, την κατηγορία 
Β' με τα 3 αστέρια, την κατηγορία Α' με τα 4 αστέρια, και τέλος την κατηγορία Deluxe με τα 5 αστέρια. 
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Στις κατηγορίες των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων τη θερινή 
περίοδο, η Κύπρος είναι ο πέμπτος ακριβότερος προορισμός στην Γερμανική και 
Ελβετική αγορά: στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων η Κύπρος είναι 78,8% 
φθηνότερη από τον πιο ακριβό προορισμό (Βαλεαρίδες Νήσοι) ενώ στην κατηγορία 
των ξενοδοχείων 5 αστέρων είναι φθηνότερη από τον πιο ακριβό προορισμό 
(Ηπειρωτική Ισπανία) κατά 30,5%. Στην κατηγορία των 3 αστέρων η Ιταλία 
παρουσιάζεται ως ο ακριβότερος τουριστικός προορισμός την περίοδο 1999-01. 
Ακολουθούν, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Στην κατηγορία αυτή η Κύπρος 
είναι 18,4% φθηνότερη από την Ιταλία και στο ίδιο επίπεδο με το δεύτερο φθηνότερο 
προορισμό, την Ελλάδα.  

Ο φθηνότερος θερινός τουριστικός προορισμός στην Γερμανική και Ελβετική αγορά 
την περίοδο 1999-2001, στην κατηγόρια των ξενοδοχείων 3 αστέρων, είναι η 
Ηπειρωτική Ισπανία με δεύτερη την Τυνησία. Στην κατηγόρια των ξενοδοχείων 4 
αστέρων ο φθηνότερος θερινός τουριστικός προορισμός είναι η Μάλτα με δεύτερη την 
Τυνησία. Τέλος, στην κατηγορία των ξενοδοχείων 5 αστέρων ο φθηνότερος θερινός 
τουριστικός προορισμός είναι η Τουρκία με δεύτερη την Αίγυπτο. 

Διαφορές στην ταξινόμηση 

Στον Πίνακα 4.8, η στήλη που αντιστοιχεί στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων, παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη εικόνα σε σύγκριση με την επίσημη 
ταξινόμηση. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων, η Κύπρος 
παρουσιάζει χαμηλότερη τιμή πακέτου (718 ευρώ) συγκριτικά με την αντίστοιχη τιμή 
(735 ευρώ) της επίσημης ταξινόμησης. Στην κατηγορία των 4 αστέρων παρουσιάζει 
υψηλότερη τιμή πακέτου (838 ευρώ) συγκριτικά με την αντίστοιχη τιμή (777 ευρώ) της 
επίσημης ταξινόμησης.  

Ο Πίνακας 4.9, συνδυάζει τις δύο ταξινομήσεις των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 
τη θερινή περίοδο. Στην περίπτωση της Κύπρου παρατηρούμε ότι υπάρχει μερική 
απόκλιση μεταξύ των δύο ταξινομήσεων όσον αφορά τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων. 
Συγκεκριμένα, δύο ξενοδοχεία κατατάσσονται στην κατηγορία των 3 αστέρων στην 
επίσημη ταξινόμηση, και στην κατηγορία των 4 αστέρων στην ταξινόμηση των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων. Αντίθετα, έξι ξενοδοχεία στην επίσημη ταξινόμηση 
κατατάσσονται στην κατηγορία των 5 αστέρων, ενώ τα ταξιδιωτικά πρακτορεία τα 
κατατάσσουν στην κατηγορία των 4 αστέρων.  
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Πίνακας 4.9: Επίσημη ταξινόμηση πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο και ταξινόμηση σύμφωνα 
με την κατάταξη των Γερμανών και Ελβετών ταξιδιωτικών πρακτόρων (θερινή περίοδος) 

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κύπρος 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ελλάδα 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 8 − − 8  3∗ − 8 − 8 
4∗ 2 12 6 20  4∗ 2 16 4 22 
5∗ − − 10 10  5∗ − − 4 4 
6∗ − − − −  6∗ − − − − Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 10 12 16 38  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 24 8 34 
             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Τουρκία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Αίγυπτος 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 2 4 − 6  3∗ 4 8 − 12 
4∗ − 6 14 20  4∗ − 10 10 20 
5∗ − − 6 6  5∗ − − 2 2 
6∗ − − − −  6∗ − − 4 4 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 10 20 32  
Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 
Σύνολο 4 18 16 38 

             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Τυνησία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ιταλία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 4 12 − 16  3∗ 6 − − 6 
4∗ − 10 6 16  4∗ − 8 − 8 
5∗ − − 12 12  5∗ − − − − 
6∗ − − − −  6∗ − − − − Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 4 22 18 44  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 6 8 − 14 
             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Βαλεαρίδες Ν. 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ηπ. Ισπανία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 4 2 − 6  3∗ 2 − − 2 
4∗ 2 6 − 8  4∗ − 6 − 6 
5∗ − − 2 2  5∗ − − 2 2 
6∗ − − 2 2  6∗ − − 2 2 Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
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ορ
εία

 

Σύνολο 6 8 4 18  

Τα
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ω
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ά 
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κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 6 4 12 
             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κανάριες Ν. 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Μάλτα 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 2 2 − 4  3∗ 6 10 − 16 
4∗ − 10 − 10  4∗ − 12 − 12 
5∗ − − 6 6  5∗ − − 12 12 
6∗ − − − −  6∗ − − − − Τα

ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 2 12 6 20  

Τα
ξι
δι
ω
τικ
ά 

Π
ρα
κτ
ορ
εία

 

Σύνολο 6 22 12 40 
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Τα πιο πάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν την Κύπρο σε μερικές περιπτώσεις να 
υπερτιμά ενώ σε άλλες να υποτιμά τα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο που 
προσφέρει τη θερινή περίοδο σε σύγκριση με την ταξινόμηση των Γερμανών και 
Ελβετών ταξιδιωτικών πρακτόρων. Αυτό ισχύει και για άλλες χώρες, όπως την 
Ελλάδα, Τουρκία και Τυνησία. Σύμφωνα με των ταξινόμηση των Γερμανών και 
Ελβετών ταξιδιωτικών πρακτόρων, στην κατηγόρια των πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων η Ηπειρωτική Ισπανία εξακολουθεί να είναι ο φθηνότερος 
θερινός τουριστικός προορισμός την περίοδο 1999-2001. Σύμφωνα με την ίδια 
ταξινόμηση στις κατηγορίες των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων ο φθηνότερος θερινός 
προορισμός είναι η Μάλτα. 

Περίοδος αιχμής και μη αιχμής 

Το Διάγραμμα 4.7 παρουσιάζει το λόγο μεταξύ των τιμών των πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο διαφόρων Μεσογειακών χωρών σε περιόδους αιχμής και μη αιχμής και της 
τιμής του αντίστοιχου πακέτου της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος αυτός είναι 
μικρότερος της μονάδας όταν η Κύπρος είναι πιο ακριβή και μεγαλύτερος της μονάδας 
όταν η Κύπρος είναι πιο φθηνή από τους άλλους τουριστικούς προορισμούς. Η 
κατάταξη των ξενοδοχείων στο Διάγραμμα 4.7 ακολουθεί την επίσημη ταξινόμηση. 

Στην περίοδο αιχμής η Κύπρος είναι πιο ακριβή από τους άλλους τουριστικούς 
προορισμούς στη Μεσόγειο στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 
αστέρων, με διαφορές που κυμαίνονται από 10,0%-22,6%. Στην κατηγορία των 
πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, η Κύπρος είναι ο τέταρτος ακριβότερος 
προορισμός μετά την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία.   

Στην περίοδο μη αιχμής η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ακριβότερη από τους άλλους 
Μεσογειακούς προορισμούς στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 
αστέρων, με κάπως μεγαλύτερες διαφορές που κυμαίνονται από 13,8%-26,6%. Στην 
κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, η Κύπρος είναι ο τρίτος 
ακριβότερος προορισμός μετά την Ιταλία και την Τουρκία.32 

 

                                                 
32 Τόσο στην περίοδο αιχμής όσο και στην περίοδο μη αιχμής δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε 
αξιόπιστες συγκρίσεις τιμών μεταξύ Κύπρου και άλλων Μεσογειακών προορισμών λόγω της έλλειψης 
επαρκών στοιχείων. 
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Διάγραμμα 4.7 : Λόγος της τιμή του πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο σε διάφορες χώρες προς 
την τιμή του στην Κύπρο σε θερινή περίοδο αιχμής και μη αιχμής - Γερμανική και Ελβετική αγορά 

(επίσημη ταξινόμηση) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π2 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

 
Το παράρτημα αυτό παρουσιάζει τους καταλόγους των ξενοδοχείων (Πίνακας Π2.1) και 
τουριστικών διαμερισμάτων (Πίνακας Π2.2) που συνθέτουν το δείγμα βάσει του οποίου γίνεται 
η ανάλυση στην παρούσα μελέτη. Επίσης παρουσιάζει τις τοποθεσίες των καταλυμάτων που 
είναι στο δείγμα (Πίνακας Π2.3).  
 

Πίνακας Π2.1: Ξενοδοχεία  

Όνομα Κ/Α Όνομα Κ/Α 
Hotel Phaethon Beach Club 1 Hotel Ascot 43 
Hotel St George 2 Hotel Cartlon International 44 
The Annabelle Hotel 3 Hotel Belair 45 
Hotel Queen`s Bay 4 Hotel Capodimonte 46 
Hotel Grecian Sands 5 Hotel Panorama 47 
Tsokos Beach Hotel 6 San Miguel Hotel & Beach 48 
Hotel Sunrise Beach 7 Fiesta Palm Beach Club 49 
Hotel Silver Sands 8 Hotel Sol Magaluf Park 50 
Elias Beach Hotel 9 Hotel Sol Trinidad 51 
Atlantica Hotel and Apartments 10 Hotel Cala Galdana 52 
Hotel Aegean Village 11 Hotel Sol Elite Gavilanes 53 
Hotel Sani Beach  12 Hotel Indalo 54 
Hotel Athos Palace 13 Hotel Delfin Park 55 
Sofitel Capsis 14 Hotel Sol Pelicanos 56 
Hotel Calypso 15 Hotel Rio Park 57 
Hotel Lindos Bay 16 H. Ambassador Playa 58 
Grecotel Rithymna Beach 17 Hotel Palmasol 59 
Louis Corcyra Beach Htl&Aprts 18 Hotel Pez Espada 60 
Hotel Aghios Gordios 19 Hotel Lanzarote Princess 61 
Hotel Kefalonia Palace 20 Hotel Guayarmina Princess 62 
Hotel Grand Ideal 21 Hotel Bouganville Playa 63 
Hotel Mares 22 Hotel Conquistador 64 
Hotel Marti 23 Hotel Gran Canaria Princess 65 
Olu Deniz Resort Hotel 24 Hotel Continental 66 
Hotel Belcekiz Beach 25 Hotel Barcelo Las Margaritas 67 
Hotel Asena Village 26 Hotel Coastline 68 
St Joseph 27 Hotel Mellieha Bay 69 
Luxor Hilton 28 Hotel Fortina 70 
Sheraton   29 Hotel Plaza Regency 71 
Mercure Coralia 30 Hotel Primera 72 
Hotel Royal Kenz 31 Hotel Napia Star 94 
Hotel Marhaba Palace 32 Hotel Amathus Beach 95 
Hotel Bel Azur 33 Hotel Alion Beach 96 
Hotel Tour Khalef 34 Vassos Nissi Place 97 
Hotel Monaco Quisisana 35 Hotel Four Seasons 98 
Hotel Aquileia 36 Hotel Aeneas 99 
Hotel Sheila 37 Sani Beach Holiday Resort 100 
Hotel Principle Palace 38 Elounda Mare 101 
Hotel Cesare Augustus 39 Attica Beach 102 
Hotel La Solara 40 Louis Grand Hotel Glyphada 103 
Hotel Aminta 41 Hotel Tropical Sol 104 
Hotel Bristol 42 Hotel Oscar 105 
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Πίνακας Π2.1 (Συνέχεια) 

Hotel Boydas Beach 106 El Palacio Ibiza 158 
Gloria Golf Resort 107 Hotel Pike´s 159 
Hotel Cennet 108 Royal Club Mediterraneo 160 
Hotel & Apartments Arum 109 Arabella Sheraton Golf Hotel 161 
Ali Bey Park 110 Hotel Flora Mar 162 
Melas Holiday Village 111 Hotel Cortijo Blanco 163 
Ceyland Intercontinental Resort 112 Hotel Heidelberg 164 
Sunrise Hotel and holiday Village 113 Hostal de la Garina s´ Agaro 165 
Club Magic Life Kiris 114 Hotel Costa Azul 166 
Hotel Miami 115 Hotel Gran Melia Don Pepe 167 
Hotel Fabiola 116 Hotel El Fuerte 168 
Hotel Paco Delle Rose 117 Hotel Riu Monica 169 
Hotel President-Splendid 118 Horizonte Pueblo Eldorado Playa 170 
Hotel Santa Caterina Ariston II 119 Hotel IFA Continental 171 
Garden Club Calabria 120 Riu Palace Tres Islas  172 
Hotel Parco Aurora Terme 121 Maspalomas Oasis Palace 173 
Hotel Vila Diodor 122 Hotel Don Paco 174 
Hotel Caparena 123 Aparthotel la Pinta 175 
Naxos Beach Club Parco 124 Hotel Jandia Princess 176 
Hotel Plaza  125 Hotel Anassa 195 
Hotel Crown 126 Bella Napa Bay 196 
Hotel Topaz 127 Hotel Lordos Beach 197 
Hotel Cavalier 128 Hotel Resort Nissi Beach 198 
The Westing Dragonara Resort 129 Hotel San Domenico Palace 199 
Aparthotel the Galaxy 130 Grand Hotel Ambasciatori 200 
Hotel Caprice 131 Palazzo Sasso 201 
Hotel sea Bank 132 Hotel Villa Sant Andrea 202 
Hotel New Dolmen 133 San Gorg Corinthia Hotel 203 
Mercure Selmun Palace 134 Hotel Preluna 204 
Corinthia Palace Hotel 135 SAS Bay Point Resort Malta 205 
Hotel le Meridien Phoenicia 136 Movenpick Resort 206 
Hotel Falcon Al Diar 137 Caribbean Village Abou Sofiane 207 
LTI- Sonesta Paradisio 138 Hotel Houda 208 
Golden 5 Hotel & Resort 139 Hotel Palm Beach Palace 209 
Utopia Beach Club 140 Magic Life der Club Africana 210 
Isis Island Club 141 Hotel Riu Bravo 211 
Four Seasons Kairo 142 Hotel Melia De Mar 212 
Sheraton Soma Bay 143 La Residencia 213 
The Ritz- Carlton 144 Hotel Miramar 214 
Hotel Safir 145 Hotel Brisas 215 
Hotel Sofitel 146 Hotel Son Vida 216 
Club Coral Bay 147 Hotel Sol Caliu 217 
Hotel Layalina 148 Hotel Presidente 218 
Hotel Mari Queen 149 Hotel Sidi San Juan 219 
Hotel Djerba Plaza 150 Hotel Rincon Andaluz 220 
Hotel Aziza 151 Hotel Atalaya Park 221 
Hotel Riu Ocean 152 Hotel Teguise Playa 222 
Hotel Palais les iles 153 Grand Hotel Melia Bahia del Dugue 223 
Hotel el Hana Hannibal Palace 154 Los Principles 224 
Robinson Select Anthenee Palace 155 Hotel Isis Luxor 230 
Hotel the Residence Tunis 156 Sonesta Beach Resort 231 
Aparthotel Esmeralda Park 157 Sheraton Miramar 232 
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Πίνακας Π2.1 (Συνέχεια) 

Lanzarote Gardens 233 Hotel Royal Azur 330 
Hotel Guayarmina 234 Hotel Phenicia 331 
Hotel Green Park 235 Hotel Les Orangers 332 
Hotel Venus Beach 300 Hotel Saadia 333 
Hotel Paphos Amathus Beach 301 Hotel Salem 334 
Hotel Coral Beach 302 Hotel Mediterraneo 335 
Hotel Elounda Palace 303 Hotel Tres Torres 336 
Annabelle Village 304 Hotel Castell de Mar 337 
Hotel Rodos Palladium 305 Hotel Sa Coma Playa 338 
Grecotel Corfu Imperial  306 Hotel Costa Sur 339 
Hotel Athina  307 Hotel Riomar 340 
Hotel Minos 308 Hotel Gran Sol 341 
Hotel Hilltop 309 Hotel Mojicar Beach 342 
Hotel Exotica 310 Hotel Marina 343 
Hotel International 311 Hotel Triton 344 
Hotel Elpida 312 Hotel Marco Antonio and Cleopatra 345 
Hotel Kassandra Bay 313 Hotel Botanico 346 
Hotel Nine Muses 314 Hotel Monica Beach 347 
Hotel Munamar 315 Hotel Buenaventura 348 
Hotel Montana Pine 316 Hotel Fiesta Paraiso Floral 349 
Hotel La Perla 317 Hotel Radisson Bay Point 350 
Hotel Art Marmaris 318 Hotel Corinthia Marina 351 
Hotel Sunrise 319 New Tower Palace 352 
Hotel Marbella 320 Hotel Anesis 400 
Hotel Montabellp 321 Hotel Souli 401 
Hotel Majestic 322 Hotel Karbel 402 
New Winter Palace 323 Hotel Sinem 403 
Hotel Mövenpick El Gouna 324 Hotel Brasil 404 
Novotel Coralia 325 Hotel Dynastic Park 405 
Hilton Hurghada 326 Hotel Los Jazmines 406 
Hotel Mövenpick El Quseir 327 Hotel Jardin del Atlantico 407 
Hotel Marhabe Imperial 328 Hotel Barcello el Castillo 408 
Club Magic Life Manar 329 Hotel Concorde 409 

 
Πίνακας Π2.2: Τουριστικά διαμερίσματα  

Όνομα K/Α Όνομα K/Α 
Paphos Gardens Hotel &Apts  73 Gardens Hotel & Apartments 178 
Evabelle Apartments 74 Mercure Malama Holiday Village 179 
Brilliant apartments 75 Sunny Days Apartments 180 
Candia Park Village Apts 76 Minos Beach Bungalows 181 
Elpida Hotel & Apts 77 Sun Beach Apartments 182 
Aparthotel Corfu Plaza 78 Dolphin Apartments 183 
Tekin Apts 79 Mirage Apartments 184 
Sultan Apts 80 Club Anastasia Apartments 185 
Spice Apts 81 Anba Villas Apartments 186 
Siesta Apts 82 Marina Apartments 187 
Hotel Costa Sur&Sol Post Apts 83 New Dean Hamlet Apartments 188 
Playa Mar Apts 84 Winston Holiday 189 
Aparthotel Bonaire 85 Tej Marhaba Apartments 190 
Esmeralda Park/Cala Azul Park  86 Azul Apartments 191 
Apartments Rio Marinas 87 San Francisco I Apartments 192 
Flamingo Playa Apts 88 Pueblo Indalo Apartments 193 
Flamingo Benidorm Apts 89 Flora Apartments 194 
Hyde Park Lane Bungalows 90 Iphigenia Apts 225 
Casablanca Apartments 91 St. George's Park Complex 226 
Caleta Garden Apartmrnts 92 Bugibba Holiday Complex 227 
White Dolphin Apts 93 Sotavento Apts 228 
Hotel Atlantica & Royal Court Apts 177 Apartments La Pergola 229 
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Πίνακας Π2.3: Τοποθεσίες καταλυμάτων στο δείγμα  

Όνομα Κ/Α Όνομα Κ/Α 
Paphos 1 Fuerteventura 38 
Ayia Napa 2 Yalikavak 39 
Protaras 3 Beleck 40 
Limassol 4 Side  41 
Kos 5 Kemer 42 
Halkidiki 6 Manaugat 43 
Rhodos 7 Kiris 44 
Crete 8 Giulianova 45 
Corfu 9 Abruzen 46 
Kefalonia 10 Sizilien 47 
Marmaris 11 Kalabrien 48 
Icmeler 12 Ischia 49 
Olu Deniz 13 Qawra 50 
Hisaronu 14 St Julian´s Bay 51 
Luxor 15 Selman 52 
Port El Kantaoui 16 San Antonio 53 
Hammamet  17 Florian Valetta 54 
Sousse 18 Sharm El Sheik 55 
Venetian Riviera 19 El Gouna 56 
Neapolitan Riviera 20 Rotes Meer 57 
Ibiza 21 Assuan 58 
Majorca 22 Kairo 59 
Minorca 23 Soma Bay 60 
Costa de Almeria 24 Hurghada 61 
Costa Dorada 25 Djerba 62 
Costa Blanca 26 Insel 63 
Costa del Sol 27 Les Cotes de Carbege 64 
Lanzarote 28 Marbella 65 
Tenerife 29 Bodrum 66 
Gran Canaria 30 Larnaca 67 
Salina Bay 31 Sorrento 68 
Mellieha Bay 32 Ravello 69 
Sliema 33 St. Paul's Bay 70 
Bugibba 34 Valletta 71 
Altinkum 35 Monastir/Skanes 72 
Gumbet 36 Zakynthos 73 
Costa Brava 37 El Quseir 74 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο συγκρίναμε την τιμή του θερινού Κυπριακού πακέτου με 
τα θερινά τουριστικά πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δυνατόν να επηρεάζουν την τιμή. 
Ωστόσο εκφράζεται η άποψη ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου στοιχίζει 
περισσότερο από τα τουριστικά προϊόντα άλλων χωρών λόγω του ότι αυτό είναι 
υψηλότερης ποιότητας. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε αν και σε ποιο βαθμό ισχύει αυτή η άποψη 
συγκρίνοντας τις τιμές των Κυπριακών τουριστικών πακέτων τη θερινή περίοδο με τα 
αντίστοιχα τουριστικά πακέτα των άλλων Μεσογειακών προορισμών, απομονώνοντας 
τις μεταξύ τους ποιοτικές διαφορές με τη χρήση οικονομετρικής ανάλυσης. Η σύγκριση 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία καταλύματος γιατί, όπως είδαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, οι τιμές των τουριστικών πακέτων διαφέρουν ανάλογα με την 
κατηγορία των ξενοδοχείων και των τουριστικών διαμερισμάτων. Επίσης, οι 
συγκρίσεις γίνονται ξεχωριστά για τις περιόδους αιχμής και μη αιχμής και λαμβάνουν 
υπόψη γεύματα, εκπτώσεις κλπ. 

Στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου δίδεται μια γενική περιγραφή της οικονομετρικής 
μεθόδου και των στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται στην εξέταση των διαφορών 
μεταξύ των τουριστικών πακέτων των άλλων χωρών και κατά πόσον αυτές 
αντανακλούν ποιοτικές διαφορές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το οικονομετρικό 
μοντέλο, τη μέθοδο εκτίμησης και τα αποτελέσματα περιέχονται στο Παράρτημα Π3. 

Στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου συγκρίνονται οι τιμές των Κυπριακών τουριστικών 
πακέτων τη θερινή περίοδο με τα αντίστοιχα τουριστικά πακέτα άλλων Μεσογειακών 
χωρών, βάσει στοιχείων που περιέχονται στους Βρετανικούς τουριστικούς 
καταλόγους. Οι συγκρίσεις γίνονται στη βάση όχι μόνο της επίσημης ταξινόμησης των 
καταλυμάτων αλλά και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

Στην τρίτο τμήμα του κεφαλαίου γίνεται σύγκριση των τιμών των Κυπριακών 
τουριστικών πακέτων τη θερινή περίοδο με τα αντίστοιχα τουριστικά πακέτα άλλων 
Μεσογειακών χωρών βάσει των στοιχείων που περιέχονται στους Γερμανικούς και 
Ελβετικούς τουριστικούς καταλόγους. 
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5.1  Οικονομετρική μέθοδος και στοιχεία 

Για να εξετάσουμε επιστημονικά αν η διαφορά μεταξύ της τιμής του τουριστικού 
πακέτου της Κύπρου και των άλλων Μεσογειακών προορισμών αντανακλά ποιοτικές 
διαφορές, έχουμε εφαρμόσει τη λεγόμενη “ωφελιμιστική ανάλυση” (hedonic price 
analysis). Η μέθοδος αυτή θεμελιώθηκε από τον Frederick V. Waugh33 και τον Andrew 
T. Court34 και αναπτύχθηκε στη σημερινή της μορφή από τον Gvi Griliches.35 Από την 
ωφελιμιστική ανάλυση προκύπτει ο βαθμός στον οποίο διαφορές στις τιμές 
παρομοίων προϊόντων οφείλονται σε διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και 
ο βαθμός στον οποίο διαχρονικές αλλαγές που παρατηρούνται στην τιμή του ιδίου 
προϊόντος οφείλονται σε ποιοτική βελτίωσή του.36 

Εφαρμογή της ωφελιμιστικής ανάλυσης στην περίπτωση των τουριστικών πακέτων, 
οδηγεί σε συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό στον οποίο διαφορές στη τιμή τους 
οφείλονται σε “ποιοτικά” χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη συστήματος κλιματισμού, 
πισίνας, γυμναστηρίου, καφετέριας κλπ. Η λέξη ποιοτικά εδώ είναι εντός εισαγωγικών 
ακριβώς για να τονιστεί ότι είναι στην κρίση του καθενός να αποφασίσει αν πρόκειται 
για επιθυμητά χαρακτηριστικά ή όχι και δυνατόν να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά 
που για ορισμένους τουρίστες να κάνουν ένα τουριστικό πακέτο λιγότερο ελκυστικό 
(π.χ. δισκοθήκη ή παιχνιδότοπους). 

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. Δεδομένου 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 απομονώνοντας τα 

                                                 
33 Frederick V. Waugh, “Quality Factors Influencing Vegetable Prices”, 1928. 
34 Andrew T. Court, “Hedonic Price Indexes with Automobile Examples”, 1939. 
35 Gvi Griliches, “Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometrics Analysis of Quality Change,” 

1961. 
36 Ένας τομέας όπου η ανάλυση αυτή έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική βιβλιογραφία, 
είναι η αγορά των αυτοκινήτων. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να εξηγηθεί κατά πόσο 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. 
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ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους καταλόγους των τουριστικών 
πρακτόρων. Στα πλαίσια της ωφελιμιστικής ανάλυσης, έχει επίσης εκτιμηθεί η 
επίδραση που έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις τιμές των τουριστικών 
πακέτων.37 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όταν αναφερόμαστε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο 
κείμενο εννοούμε τα εξής: 

• Εκπτώσεις για παιδιά 

• Σύστημα κλιματισμού σε κοινόχρηστους χώρους 

• Σύστημα κλιματισμού στα υπνοδωμάτια 

• Εσωτερική πισίνα 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Θέα προς τη θάλασσα 

• Κομμωτήριο 

• Αθλοπαιδιές 

• Χώροι νυκτερινής διασκέδασης 

• Γυμναστήριο 

• Καφετηρία 

• Αερόβια γυμναστική 

• Χώροι με παιδικά παιχνίδια 

• Πιάνο 

• Γήπεδο πετόσφαιρας 

• Θαλάσσια σπορ 

• Μπάνιο (αντί ντουζιέρα) 

• Χώροι με ηλεκτρονικά παιχνίδια 

• Απόσταση από παραλία μικρότερη των 500 μ 

• Απόσταση από κέντρο πόλης μικρότερη των 1000 μ 

                                                 
37 Οι τιμές των τουριστικών πακέτων παλινδρομήθηκαν με ένα αριθμό ψευδομεταβλητών που εκφράζουν 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. πισίνα, σύστημα κλιματισμού κλπ). Ψευδομεταβλητή είναι μία μεταβλήτη η 
οποία παίρνει την τιμή ‘1’ όταν ισχύει ένα χαρακτηριστικό (π.χ. το ξενοδοχείο έχει εσωτερική πισίνα) και 
την τιμή ‘0’ όταν αντίστοιχα δεν ισχύει (το ξενοδοχείο δεν έχει εσωτερική πισίνα). 
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Στο Παράρτημα Π3 περιγράφονται όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 
οικονομετρική ανάλυση (είδος καταλύματος, ταξινόμηση καταλύματος, ταξιδιωτικοί 
πράκτορες, προορισμοί κλπ). Στο υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου περιγράφονται 
τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, ενώ τα στοιχεία και μοντέλα της ωφελιμιστικής 
ανάλυσης που έχουν χρησιμοποιηθεί περιγράφονται και αυτά στο Παράρτημα Π3. 

5.2  Ανάλυση τιμών και ποιότητας στη Βρετανική αγορά 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα στατιστικά στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί από τους καταλόγους των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων 
εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της θερινής περιόδου38, 
αποτελούμενο από 144 πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχεία (από τα 218) και 32 (από τα 
36) πακέτα με διαμονή σε διαμερίσματα (hotel apartments). Επειδή υπάρχουν 
καταλύματα που εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά στο δείγμα, ο αριθμός των 
παρατηρήσεων και για τα τρία χρόνια ανέρχεται σε 313 και 72, αντίστοιχα.  

Επιπλέον, οι τιμές των τουριστικών πακέτων (για ενήλικες) για το ίδιο ξενοδοχείο, 
διαφέρουν ανάλογα με την περίοδο που προσφέρονται (αιχμής ή μη αιχμής) και τη 
διάρκεια της διαμονής (7 ή 14 διανυκτερεύσεις). Επομένως, για κάθε κατάλυμα έχουμε 
πληροφορίες για μέχρι και τέσσερα τουριστικά πακέτα. Αυτό ανεβάζει το σύνολο των 
παρατηρήσεων που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις για τη Βρετανική αγορά τη 
θερινή περίοδο σε 996 για τα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχεία και 288 για τα πακέτα 
με διαμονή σε διαμερίσματα.  

5.2.1  Ανάλυση σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιδράσεων των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών στις τιμές των τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο που 
προσφέρονται τη θερινή περίοδο. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο οι 
διαφορές στις τιμές αυτών των πακέτων οφείλονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 
Επειδή για τις κατηγορίες ξενοδοχείων 2 και 5 αστέρων (βλ. Πίνακα 4.3, Κεφάλαιο 4) 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία (βαθμοί ελευθερίας) για οικονομετρική ανάλυση, οι 
εκτιμήσεις αφορούν μόνο τις κατηγορίες ξενοδοχείων 3 και 4 αστέρων. Επίσης, 
θυμίζουμε ότι για σκοπούς συμβατότητας τα Ελληνικά ξενοδοχεία Β’ και Α’ κατηγορίας 
έχουν ταυτιστεί με τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων αντίστοιχα.  

                                                 
38 Θερινή περίοδος ορίζεται ως η περίοδος μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. 
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Ξενοδοχεία 3 αστέρων 

Οι τιμές στον Πίνακα 5.1 αφορούν πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων για 
ενήλικες, περιλαμβάνουν πρόγευμα και ένα κύριο γεύμα (half board)39, αναφέρονται 
στο έτος 200140 και αφορούν τη θερινή περίοδο αιχμής (1η μέχρι την 15η Αυγούστου).  

Πίνακας 5.1: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων τη θερινή περίοδο 
αιχμής στην Βρετανική αγορά σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 609 513 96 − − − 
 Ελλάδα 541 490 51 -68 -23 -45 
 Τουρκία 538 471 67 -72 -42 -30 
 Αίγυπτος 495 410 85 -114 -103 -11 
 Τυνησία 463 367 96 -146 -146 0 
 Ιταλία 466 464 2 -143 -49 -95 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 562 479 83 -47 -34 -13 
 Ηπειρωτική Ισπανία 495 470 24 -114 -42 -72 
 Κανάριες Νήσοι 541 511 29 -68 -1 -67 
 Μάλτα 444 408 37 -165 -105 -59 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Στην πρώτη στήλη (Χώρα) είναι οι τουριστικοί προορισμοί στους οποίους αναφέρονται 
οι εκτιμήσεις. Η δεύτερη στήλη (Τιμή) παραθέτει την εκτιμημένη τιμή του τουριστικού 
πακέτου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
πακέτου, όπως αυτά ορίζονται πιο πάνω. Στην τρίτη στήλη (Βάση) είναι οι τιμές των 
πακέτων όταν αφαιρεθεί, με τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης, η επίδραση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Δηλαδή η στήλη αυτή δείχνει την τιμή του πακέτου 3 
αστέρων με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά στις διάφορες χώρες του δείγματος.  

                                                 
39 Οι κατάλογοι από τους οποίους προήλθαν τα στοιχεία ανέφεραν μόνο μία τιμή για κάθε πακέτο και τον 
αριθμό των γευμάτων που αυτό περιλάμβανε (δηλαδή αν περιλάμβανε όλα τα γεύματα (”full board”), 
πρόγευμα και ένα κύριο γεύμα (”half board”) ή μόνον πρόγευμα (”bed & breakfast”). Για να είναι όμως οι 
τιμές άμεσα συγκρίσιμες θα έπρεπε όλες να περιλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό γευμάτων. Για αυτό το λόγο 
σε κάθε παλινδρόμηση περιλαμβάνονται δύο επιπρόσθετες ψευδομεταβλητές (dummy variables) που 
εκφράζουν το αν η τιμή αναφερόταν σε πακέτο ”bed & breakfast” ή ”full board”, έτσι ώστε οι εκτιμήσεις να 
εκφράζουν τιμές πακέτων που περιλαμβάνουν πρόγευμα και ένα κύριο γεύμα (”half board”). Για 
περισσότερη επεξήγηση της μεθόδου εκτίμησης βλ. Παράρτημα Π3.  
40 Όπως ενδείκνυται από αρχικές εκτιμήσεις, η εικόνα των διαφορών στις τιμές της Κύπρου  από τις 
αντίστοιχες τιμές των άλλων Μεσογειακών προορισμών, δε μεταβάλλεται σημαντικά για τα έτη του 
δείγματός μας (μετά που αφαιρείται η επίδραση του πληθωρισμού). Κατ΄αυτόν τον τρόπο τα 
συμπεράσματα από τις εκτιμήσεις του 2001 είναι αντιπροσωπευτικά ολοκλήρου του δείγματος. 
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Στην τέταρτη στήλη (Ποιότητα), είναι η διαφορά της δεύτερης και τρίτης στήλης, 
δηλαδή δείχνει το μέρος της τιμής του πακέτου που οφείλεται στην ύπαρξη των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επομένως, οι τιμές σε αυτή τη στήλη μας επιτρέπουν να 
εξάγουμε συμπεράσματα κατά πόσον η τιμή του τουριστικού πακέτου μιας χώρας, για 
παράδειγμα της Κύπρου, είναι δικαιολογημένα ή όχι πιο πάνω από την τιμή του 
αντίστοιχου πακέτου άλλων χωρών.  

Οι επόμενες τρεις στήλες στον Πίνακα 5.1 εκφράζουν σε στερλίνες τις διαφορές της 
τιμής του Κυπριακού πακέτου από τις τιμές των υπολοίπων Μεσογειακών τουριστικών 
προορισμών: η πέμπτη αναφέρεται σε διαφορές στις τιμές χωρίς να αφαιρεθούν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, η έκτη σε διαφορές στις τιμές μετά που θα αφαιρεθούν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και η έβδομη σε διαφορές που οφείλονται στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.  

Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 5.1 επαναλαμβάνεται η εικόνα του προηγουμένου 
κεφαλαίου, όπου η Κύπρος παρουσιάζεται ως ο ακριβότερος τουριστικός προορισμός 
στην κατηγορία των τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων 
εφόσον παρουσιάζεται 15,4% πάνω από τη μέση τιμή όλων των Μεσογειακών 
προορισμών. Η Κύπρος παρουσιάζεται ιδιαίτερα ακριβή σε σχέση με τη Μάλτα (27%), 
την Τυνησία (23,9%) και την Ιταλία (23,5%).  

Από την άλλη, στον Πίνακα 5.1 φαίνεται ότι μέρος της αυξημένης τιμής του Κυπριακού 
πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων οφείλεται στην ανώτερη ποιότητα του. 
Βάσει των εκτιμήσεών οι 96 από τις 609 στερλίνες που στοιχίζει κατά μέσο όρο το 
Κυπριακό πακέτο (15,8%), εκφράζουν την επιπρόσθετη τιμή που του δίνουν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, στις πλείστες περιπτώσεις το μεγαλύτερο 
μέρος της διαφοράς των τιμών των Κυπριακών τουριστικών πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο από τις τιμές αντίστοιχων πακέτων σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, 
οφείλεται στην ποιότητα του. Συγκεκριμένα παρατηρούμε από την πέμπτη και την 
έβδομη στήλη του Πίνακα 5.1 πως σχεδόν ολόκληρο το ποσό που τα πακέτα των 
Κανάριων Νήσων παρουσιάζονται φθηνότερα από τα αντίστοιχα της Κύπρου (67 από 
τις 68 στερλίνες), οφείλονται στη χαμηλότερη ποιότητα τους. Παρόμοια είναι τα 
αποτελέσματα και για τις διαφορές με τα πακέτα της Ελλάδας, της Ιταλίας και των 
Βαλεαρίδων Νήσων όπου το 66,4%, 66,1% και 62,9% της χαμηλότερης τιμής τους σε 
σχέση με την Κύπρο οφείλονται στο ότι προσφέρουν ποιοτικά υποδεέστερο τουριστικό 
προϊόν.  
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Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου και όταν ακόμη απομονώσουμε τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ακριβότερη. Μάλιστα, τα πακέτα της 
Κύπρου με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων είναι πιο ακριβά, χωρίς να υπερτερούν 
ποιοτικά από αυτά της Αιγύπτου και της Τυνησίας (Πίνακας 5.1). Συγκεκριμένα, τα 
πακέτα των χωρών αυτών χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται 18,7% και 
23,9% αντίστοιχα φθηνότερα από αυτά της Κύπρο, ενώ όταν ληφθούν υπόψη τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά γίνονται 20,1% και 28,5% πιο φθηνά. Όπως φαίνεται και 
στον Πίνακα 5.1, μόνον 11 από τις 114 στερλίνες που τα πακέτα 3 αστέρων της 
Κύπρου είναι ακριβότερα από αυτά της Αιγύπτου δικαιολογούνται από τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. ‘Όσο για την Τυνησία παρατηρούμε ότι κανένα μέρος του ποσού που 
τα πακέτα 3 αστέρων της Κύπρου είναι ακριβότερα (146 στερλίνες) δεν δικαιολογείται 
με διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή του πακέτου 
της Τυνησίας εξηγείται κατά 20,8% από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρει. 
Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλη χώρα.41 

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις μας για την τιμή και ποιότητα των 
πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων (βάσει της επίσημης ταξινόμησης) που 
προσφέρουν οι Μεσογειακές χώρες στο δείγμα μας τη θερινή περίοδο αιχμής. Η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων εδώ είναι ανάλογη με αυτή του Πίνακα 5.1.  

Η δεύτερη στήλη δείχνει τις τιμές των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων  
τη θερινή περίοδο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Η Κύπρος εμφανίζεται ως ο ακριβότερος Μεσογειακός τουριστικός 
προορισμός με μόνη εξαίρεση την Ιταλία, που εμφανίζεται 7.9% ακριβότερη από την 
Κύπρο. Όμως, εδώ η Κύπρος εμφανίζεται κατά μέσον όρο μόλις 6,8% ακριβότερη, 
αντί 10,9% ακριβότερη που είναι στα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων. 
Επιπρόσθετα: στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων  η 
εικόνα της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού προϊόντος βελτιώνεται σημαντικά όταν 
ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.2, σε 

                                                 
41 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 περιβάλλον 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.  
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τιμές βάσης, δηλαδή χωρίς την κοστολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, η 
Κύπρος εμφανίζεται μόνον 0,2% ακριβότερη από το μέσο όρο. 

Σε σύγκριση με την Κύπρο, τα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων στην 
Ελλάδα, στις Βαλεαρίδες Νήσους και στην Ηπειρωτική Ισπανία εμφανίζονται, 
αντίστοιχα, 13,3%, 4,2% και 2,5% ακριβότερα, όταν αφαιρεθεί το μέρος της τιμής που 
οφείλεται στην ποιότητα του πακέτου. Αυτό σημαίνει πως, στην περίπτωση αυτών των 
τουριστικών πακέτων η Κύπρος δικαιολογείται να είναι πιο ακριβή. Μάλιστα, λόγω της 
υψηλότερης ποιότητας του πακέτου της, η Κύπρος  θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο 
ακριβή από αυτές τις χώρες (όπως φαίνεται και από τις στήλες 5, 6 και 7 του Πίνακα 
5.2).  

Η Αίγυπτος, η Τυνησία και η Μάλτα εξακολουθούν, και όταν ακόμη απομονωθούν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, να είναι πιο φθηνοί θερινοί τουριστικοί προορισμοί από την 
Κύπρο στα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, όμως σε λιγότερο βαθμό 
από ότι στην κατηγορία των 3 αστέρων (ιδιαίτερα στην περίπτωση της Μάλτας). Όπως 
φαίνεται από τον ίδιο πίνακα, οι υψηλότερες τιμές του Κυπριακού προϊόντος τη θερινή 
περίοδο αιχμής δικαιολογούνται μόνο κατά ένα μέρος από την ποιότητα του: βάσει 
των εκτιμήσεών μας, από τις 652 στερλίνες, που στοιχίζει κατά μέσο όρο, μόνο το 143 
(21,9%) αντανακλούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για την Αίγυπτο το ποσοστό αυτό 
είναι 16,9%, την Τυνησία 23% και τη Μάλτα 17,1%.  

Πίνακας 5.2: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων τη θερινή περίοδο 
αιχμής στην Βρετανική αγορά σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 652 509 143 − − − 
 Ελλάδα 642 577 65 -10 68 -78 
 Τουρκία 624 505 119 -28 -4 -24 
 Αίγυπτος 509 423 86 -143 -87 -57 
 Τυνησία 531 409 122 -121 -100 -21 
 Ιταλία 704 627 77 51 117 -66 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 629 531 98 -23 21 -45 
 Ηπειρωτική Ισπανία 597 522 75 -55 13 -68 
 Κανάριες Νήσοι 613 501 112 -40 -9 -31 
 Μάλτα 577 478 98 -75 -31 -44 

Πηγή:  Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 
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Περίοδος αιχμής και μη αιχμής 

Τα αποτελέσματα στους Πίνακες 5.1 και 5.2 αναφέρονται στις εκτιμήσεις που έγιναν 
για την περίοδο αιχμής. Το Διάγραμμα 5.1 δείχνει το λόγο της τιμής του πακέτου που 
οφείλεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά προς την τιμή βάσης, την περίοδο αιχμής και 
μη αιχμής. Αυτό επιτρέπει να δούμε πώς αλλάζει η εικόνα της Κύπρου σε σχέση με τις 
άλλες χώρες την περίοδο μη αιχμής. Οι κατηγορίες των ξενοδοχείων ακολουθούν και 
εδώ την επίσημη ταξινόμηση.  

Όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 5.1 και 5.2, την περίοδο αιχμής οι χώρες που οι 
τιμές των τουριστικών πακέτων τους δικαιολογούνται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
στο μεγαλύτερο βαθμό είναι: η Κύπρος, η Τυνησία (και στις δύο κατηγορίες), η 
Αίγυπτος και οι Βαλεαρίδες Νήσοι (μόνον στα ξενοδοχεία 3 αστέρων). Οι χώρες στις 
οποίες συμβαίνει το αντίθετο είναι: (α) στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων η 
Ιταλία (όπου η τιμή του προϊόντος δικαιολογείται ελάχιστα από την ποιότητα του στην 
περίοδο αιχμής και καθόλου στην περίοδο μη αιχμής), η Ηπειρωτική Ισπανία, οι 
Κανάριες Νήσοι και η Μάλτα, και (β) στην κατηγορία ξενοδοχείων 4 αστέρων η 
Ελλάδα, η Ιταλία, η Ηπειρωτική Ισπανία και οι Βαλεαρίδες Νήσοι.  

Παρατηρούμε πως, χωρίς η εικόνα των τιμών να μεταβάλλεται σημαντικά, στην 
περίοδο αιχμής οι τιμές κατά μέσο όρο αντικατοπτρίζουν σε κάπως μεγαλύτερο βαθμό 
την ποιότητα των τουριστικών πακέτων, με την έννοια ότι η ποιότητα αντανακλά σε 
μεγαλύτερο μέρος της τιμής. Με την εξαίρεση των ξενοδοχείων της Τυνησίας και της 
Αιγύπτου (4 αστέρων μόνο), για όλους τους άλλους Μεσογειακούς προορισμούς ο 
λόγος "ποιότητας" προς την "τιμή βάσης" εμφανίζεται ελαφρά μειωμένος την περίοδο 
μη αιχμής σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής.  

5.2.2  Ανάλυση σύμφωνα με την ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Το προηγούμενο κεφάλαιο επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ της επίσημης ταξινόμησης 
των καταλυμάτων και της ταξινόμησης που αντιστοιχεί στους αστέρες που τους 
απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Συγκεκριμένα έχουμε δείξει πως η ταξινόμηση 
των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων αναβαθμίζει τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων 
της Κύπρου σε σχέση με την επίσημη ταξινόμησή τους. Αντίθετα, στην περίπτωση της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, η τάση στην ταξινόμηση των ξενοδοχείων από τους  
Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες είναι αυτά να υποβαθμίζονται σε σχέση με 
επίσημη ταξινόμησή τους.  



 91

Διάγραμμα 5.1: Λόγος "ποιότητας" προς "τιμή βάσης" τουριστικών πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο αιχμής και μη αιχμής στην Βρετανική αγορά 
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Στο τμήμα αυτό της μελέτης θα δούμε πώς διαφοροποιούνται οι συγκρίσεις των τιμών 
των διαφόρων τουριστικών προορισμών όταν αυτές γίνονται με βάση την ταξινόμηση 
των πρακτόρων αντί της επίσημης ταξινόμησης. Όπως και στο προηγούμενο τμήμα, 
παρουσιάζονται οι σχέσεις τιμής και ποιότητας των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχεία 
3 και 4 αστέρων, αρχικά στην περίοδο αιχμής. Μετά ακολουθεί σύγκριση των 
αποτελεσμάτων με αυτά που αφορούν στην περίοδο μη αιχμής.  

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 

Βλέπουμε στον Πίνακα 5.3 πως στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχεία 3 αστέρων η εικόνα ανατρέπεται αρκετά σε σύγκριση με την επίσημη 
ταξινόμηση (Πίνακας 5.1). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του πακέτου της Κύπρου τη 
θερινή περίοδο αιχμής το 2001 μειώνεται σε 572 στερλίνες, από 609 που είναι στην 
περίπτωση της επίσημης ταξινόμησης, ενώ το ποσοστό που αντανακλά σε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά αυξάνεται από 15,8% σε 21,2%. Αυτό συνεπάγεται ότι η ταξινόμηση 
των ξενοδοχείων της Κύπρου από τους Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες 
αντικατοπτρίζει περισσότερο την ποιοτική ανωτερότητα του Κυπριακού τουριστικού 
προϊόντος από ότι η επίσημη ταξινόμηση. 

Πίνακας 5.3: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων σύμφωνα με 
την ταξινόμηση των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 572 452 121 − − − 
 Ελλάδα 572 535 37 -1 83 -84 
 Τουρκία 516 435 81 -57 -17 -40 
 Αίγυπτος 426 347 78 -147 -105 -42 
 Τυνησία 482 380 102 -91 -72 -19 
 Ιταλία 532 523 9 -40 72 -112 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 512 506 6 -60 55 -115 
 Ηπειρωτική Ισπανία 481 449 32 -92 -3 -89 
 Κανάριες Νήσοι 520 482 38 -53 31 -83 
 Μάλτα 452 412 40 -121 -40 -81 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Με την εισαγωγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών παρατηρούμε πως η ανώτερη 
ποιότητα του πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων που προσφέρει η Κύπρος 
τη θερινή περίοδο δικαιολογεί το ότι έχει πιο υψηλή τιμή από το αντίστοιχο πακέτο της 
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Ελλάδας, της Ιταλίας και της Νησιωτικής Ισπανίας (Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι). 
Όπως είδαμε προηγουμένως, αυτό δεν φαίνεται στην περίπτωση της επίσημης 
ταξινόμησης. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα τώρα εμφανίζεται ως ένας από 
τους πιο ακριβούς προορισμούς, ενώ με την επίσημη ταξινόμηση ήταν η πέμπτη πιο 
ακριβή χώρα. Ωστόσο, όσον αφορά την Αίγυπτο και την Τυνησία το Κυπριακό πακέτο 
παραμένει ακριβότερο, κατά 23,2% και 15,9% αντίστοιχα, χωρίς αυτό να εξηγείται από 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 

Στον Πίνακα 5.4 βλέπουμε τα αποτελέσματα για τα τουριστικά πακέτα με διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4 αστέρων όταν η ταξινόμησή τους γίνεται από τους Βρετανούς 
ταξιδιωτικούς πράκτορες. Τότε ο ακριβότερος προορισμός τη θερινή περίοδο αιχμής 
εμφανίζεται η Ιταλία με δεύτερη την Κύπρο, δηλαδή όπως και στην περίπτωση της 
επίσημης ταξινόμησης. Όμως, η μέση τιμή του Κυπριακού πακέτου μειώνεται σε 627 
στερλίνες, από 652 που ήταν στην περίπτωση της επίσημης ταξινόμησης.  

Πίνακας 5.4: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων σύμφωνα με 
την ταξινόμηση των Βρετανών πρακτόρων (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 627 509 118 − − − 
 Ελλάδα 537 470 67 -91 -39 -52 
 Τουρκία 619 504 115 -8 -5 -4 
 Αίγυπτος 527 427 99 -101 -82 -19 
 Τυνησία 527 394 133 -100 -115 15 
 Ιταλία 654 580 74 27 71 -44 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 592 501 91 -36 -8 -28 
 Ηπειρωτική Ισπανία 575 495 80 -52 -14 -39 
 Κανάριες Νήσοι 602 509 93 -26 0 -26 
 Μάλτα 579 487 93 -48 -23 -26 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Σε γενικές γραμμές η σύγκριση των τιμών των διαφόρων Μεσογειακών τουριστικών 
πακέτων που προσφέρονται τη θερινή περίοδο αιχμής, δείχνει ότι η Κύπρος είναι 
λιγότερο ακριβή από ότι άλλες χώρες στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 
από ότι στην επίσημη ταξινόμηση. Αυτό το συμπέρασμα ισχύει περισσότερο στην 
περίπτωση των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 (αντί 4) αστέρων και ίσως 
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αντανακλά στην προσπάθεια της Κύπρου να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ποιότητας 
του τουριστικού πακέτου στης μεσαίας κατηγορίας ξενοδοχεία, εκεί δηλαδή που οι 
χαμηλές τιμές την κάνουν προσιτή σε τουρισμό χαμηλής ποιότητας. 

Παρόμοια πολιτική αναβάθμισης της ποιότητας και τιμής του τουριστικού πακέτου δεν 
χρειάζεται στην περίπτωση των ξενοδοχείων άνω των 3 αστέρων, αφού τα ξενοδοχεία 
αυτά είναι ήδη απρόσιτα στο χαμηλής ποιότητας τουρισμό. Επομένως, είναι λογικό το 
ότι στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων, η τιμή του Κυπριακού τουριστικού 
προϊόντος στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων δεν αντανακλά περισσότερη 
ποιότητα από ότι στην επίσημη ταξινόμηση.  

Περίοδος αιχμής και μη αιχμής 

Στο Διάγραμμα 5.2 μπορούμε να δούμε το πώς αλλάζει η εικόνα που μόλις έχουμε 
περιγράψει τη θερινή περίοδο μη αιχμής, όταν τα καταλύματα ακολουθούν την 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Εδώ παρατηρούμε πως, όπως και στην 
περίπτωση της επίσημης ταξινόμησης, η εικόνα της σχέσης μεταξύ ποιότητας και 
τιμής βάσης δεν αλλάζει σημαντικά μεταξύ θερινής περιόδου αιχμής και μη αιχμής. 
Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση των ξενοδοχείων 3 
αστέρων των Βαλεαρίδων Νήσων: ενώ με την επίσημη ταξινόμηση η μέση τιμή του 
πακέτου αυτού αντικατοπτρίζει κατά 18,5 % την ποιότητά του, με την ταξινόμηση των 
πρακτόρων η τιμή του δε δικαιολογείται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιέχει. 
Επίσης στην Ιταλία, Ελλάδα και Ηπειρωτική Ισπανία, τη θερινή περίοδο μη αιχμής οι 
τιμές δικαιολογούνται σε λιγότερο βαθμό από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από ότι τη 
θερινή περίοδο αιχμής.  

5.2.3  Τιμές και ποιότητα των τουριστικών διαμερισμάτων 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για τις τιμές των διαφόρων 
πακέτων με διαμονή σε τουριστικό διαμέρισμα ανά κατηγορία, σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση και την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων, το 2001. Εδώ 
περιγράφονται οι συγκρίσεις για τα τουριστικά διαμερίσματα Β’ και Γ’ κατηγόριας σε 
περίοδο αιχμής (Πίνακας 4.7) για πέντε χώρες του δείγματος για τις οποίες είχαμε 
επαρκή στοιχεία: Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία, Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι.42 

                                                 
42 Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι τα συμπεράσματα που προκύπτουν στην περίπτωση των διαμερισμάτων 
είναι κάπως επισφαλή λόγω του ότι στηρίζονται σε λίγες χώρες και σε μικρό αριθμό παρατηρήσεων. 
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Διάγραμμα 5.2 : Λόγος "ποιότητας" προς "τιμή βάσης" πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη 
θερινή περίοδο αιχμής και μη αιχμής στη Βρετανική αγορά (ταξινόμηση των πρακτόρων) 
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Επίσημη ταξινόμηση 

Στα διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας τη θερινή περίοδο αιχμής το 2001, η Τουρκία είναι ο 
φθηνότερος προορισμός. Η Κύπρος, 17,7% ακριβότερη από την Τουρκία (Πίνακας 
5.5), είναι δεύτερος πιο φθηνός προορισμός σε αυτή την κατηγορία διαμερισμάτων, 
ενώ ο ακριβότερος Μεσογειακός προορισμός είναι οι Βαλεαρίδες Νήσοι (2,3% 
ακριβότερες από την Κύπρο). Όταν υπολογίσουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η 
εικόνα των Κανάριων Νήσων μεταβάλλεται ελαφρά. Από τα αποτελέσματα φαίνεται 
επίσης πως τα τουριστικά διαμερίσματα των Καναρίων Νήσων έχουν κατά μέσο όρο 
την ίδια τιμή με τα αντίστοιχα Κυπριακά, όμως είναι πιο χαμηλής ποιότητας.  

Πίνακας 5.5: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας τη θερινή 
περίοδο αιχμής στην Βρετανική αγορά -  επίσημη ταξινόμηση (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 474 439 35 − − − 
 Τουρκία 390 357 33 -84 -82 2 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 485 465 20 10 25 -15 
 Κανάριες Νήσοι 475 493 -17 1 53 -52 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Στα διαμερίσματα Β’ κατηγορίας τη θερινή περίοδο η Κύπρος είναι πάλι ο δεύτερος 
φθηνός προορισμός μετά την Τουρκία, που είναι 12% φθηνότερη (Πίνακας 5.6). Σε 
αυτήν την κατηγορία διαμερισμάτων, οι ακριβότεροι προορισμοί είναι η Ελλάδα και οι 
Βαλεαρίδες Νήσοι, που είναι 28% και 17%, αντίστοιχα, ακριβότεροι από την Κύπρο. 
Τα ίδια ισχύουν και όταν αφαιρεθεί η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην 
τιμή, γεγονός που σημαίνει ότι σε αυτήν την κατηγορία των διαμερισμάτων οι τιμές 
αντικατοπτρίζουν κατά μέσο όρο την ποιότητα των καταλυμάτων. 

Πίνακας 5.6: : Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε διαμερίσματα Β’ κατηγορίας τη θερινή 
περίοδο αιχμής στην Βρετανική αγορά -  επίσημη ταξινόμηση (σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 443 412 31 − − − 
 Ελλάδα 570 507 33 106 100 6 
 Τουρκία 390 357 33 -53 -55 2 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 517 434 83 74 22 52 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 
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Ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Στο Πίνακα 5.7α παρουσιάζουμε τις σχέσεις τιμής και ποιότητας των πακέτων με 
διαμονή σε διαμέρισμα, το 2001 σε περίοδο αιχμής, σύμφωνα με την ταξινόμηση των 
Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων. Εδώ παρατηρούμε πως η Κύπρος σύμφωνα με 
αυτή την ταξινόμηση είναι 2% φθηνότερη από την Τουρκία, 8% φθηνότερη από την 
Ελλάδα και 14% φθηνότερη από τις Βαλεαρίδες Νήσους.43 Η εικόνα δεν αλλάζει 
σημαντικά όταν ληφθεί υπόψη η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις τιμές, 
με εξαίρεση την Τουρκία, που με την περίληψη των ποιοτικών χαρακτηριστικών στους 
υπολογισμούς παρουσιάζεται 6% φθηνότερη από την Κύπρο.  

Πίνακας 5.7: Εκτιμήσεις τιμών διαμερισμάτων τη θερινή περίοδο αιχμής  (ταξινόμηση των 
Βρετανών πρακτόρων, σε στερλίνες, σε τιμές 2001) 

α. Διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 424 409 15 − − − 
 Ελλάδα 459 416 43 35 8 28 
 Τουρκία 431 382 48 7 -26 33 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 483 411 72 59 3 56 

β. Διαμερίσματα Β’ κατηγορίας 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 512 409 103 − − − 
 Ελλάδα 586 483 103 75 75 0 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 511 463 47 -1 55 -56 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Στα τουριστικά διαμερίσματα Β’ κατηγορίας τη θερινή περίοδο αιχμής το 2001 η 
Ελλάδα είναι ο ακριβότερος προορισμός με δεύτερο πιο ακριβό την Κύπρο (Πίνακας 
5.7β). Σημειώνουμε πως η Κύπρος στην κατηγορία αυτή παρουσιάζει υψηλή τιμή (512 
στερλίνες) σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή στην επίσημη ταξινόμηση (443 
στερλίνες). Όταν αφαιρέσουμε την επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 
τιμές, η Κύπρος γίνεται ο φθηνότερος προορισμός, προσφέροντας την ίδια ποιότητα 
με την Ελλάδα, σε χαμηλότερη τιμή. 
                                                 
43 Η βάση με την οποία γίνεται η σύγκριση είναι πάντοτε η τιμή του πακέτου της Κύπρου. 
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5.3  Ανάλυση τιμών και ποιότητας στη Γερμανική και Ελβετική αγορά 

Όπως αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα στατιστικά στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί από τους καταλόγους των Γερμανών και Ελβετών τουριστικών 
πρακτόρων αφορούν συνολικά 74 ξενοδοχεία. Ο αριθμός των ξενοδοχείων (για τα 
τρία χρόνια) είναι 149. Όμως, οι τιμές των τουριστικών πακέτων διαφέρουν ανάλογα 
με την περίοδο που προσφέρονται (αιχμής ή μη αιχμής) και τη διάρκεια παραμονής (7 
ή 14 διανυκτερεύσεις), έτσι ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων στο δείγμα 
ανέρχεται σε 371. Όπως και στη Βρετανική αγορά, η ανάλυση των τιμών και 
ποιότητας των Μεσογειακών τουριστικών πακέτων στην Γερμανική και Ελβετική 
αγορά αφορά τις κατηγορίες για τις οποίες τα στοιχεία είναι επαρκή, δηλαδή τα 
ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων.44  

Σημειώνουμε πως για την Γερμανική και Ελβετική αγορά οι εκτιμήσεις δεν διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ περιόδου αιχμής και μη αιχμής. Για αυτό το λόγο, δεδομένου και του 
μικρού αριθμού των παρατηρήσεων, στην ανάλυση με τα στοιχεία της Γερμανικής και 
Ελβετικής αγοράς δεν ξεχωρίζουμε μεταξύ των δύο αυτών περιόδων, δηλαδή τα 
αποτελέσματα αντανακλούν το μέσο όρο ολόκληρης της θερινής περιόδου. 

Επίσημη ταξινόμηση 

Στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων που προσφέρονται 
στην Γερμανική και Ελβετική αγορά τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με την επίσημη 
ταξινόμηση, η Κύπρος είναι ο τρίτος πιο ακριβός προορισμός, μετά από την Ιταλία και 
την Ελλάδα (Πίνακας 5.8). Όμως, όταν απομονωθεί η επίδραση της ποιότητας τότε 
γίνεται ο πέμπτος πιο ακριβός προορισμός. Το θερινό πακέτο με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Κύπρο είναι κατά μέσο όρο 8,7% ακριβότερο στην 
Γερμανική και Ελβετική αγορά από τη μέση τιμή των άλλων Μεσογειακών 
προορισμών του δείγματός μας. Όμως, όταν η σύγκριση γίνει σε τιμές βάσης (που δεν 
περιλαμβάνουν το κόστος των ποιοτικών χαρακτηριστικών) η Κύπρος εμφανίζεται 
μόνον 7,7% ακριβότερη από το μέσο όρο. Αντίθετα η Τουρκία, η Αίγυπτος και οι 
Κανάριες Νήσοι γίνονται πιο ακριβοί προορισμοί αν ληφθεί υπόψη η χαμηλή ποιότητα 
των καταλυμάτων τους.  

                                                 
44 Στην περίπτωση της Ελλάδας, η επίσημη ταξινόμηση κατατάσσει τα ξενοδοχεία σε κατηγορίες: Γ', Β', Α' 
και Deluxe. Για σκοπούς συμβατότητας, έχουμε ταυτίσει την κατηγορία Γ' με τα 2 αστέρια, την κατηγορία 
Β' με τα 3 αστέρια, την κατηγορία Α' με τα 4 αστέρια, και τέλος την κατηγορία Deluxe με τα 5 αστέρια. 
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Πίνακας 5.8: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων την περίοδο 
1999-2001 στην Γερμανική και Ελβετική αγορά (επίσημη ταξινόμηση, σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 710 572 138 − − − 
 Ελλάδα 754 506 248 44 -66 109 
 Τουρκία 653 628 25 -57 56 -113 
 Αίγυπτος 692 624 68 -18 52 -70 
 Τυνησία 495 390 105 -215 -182 -33 
 Ιταλία 867 719 148 157 148 10 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 575 428 147 -134 -143 9 
 Ηπ. Ισπανία 390 271 119 -320 -301 -19 
 Κανάριες Νήσοι 672 613 59 -38 41 -80 
 Μάλτα 673 526 147 -37 -46 9 

Πηγή: Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Το συμπέρασμα από αυτές τις εκτιμήσεις είναι πως στην περίπτωση του πακέτου με 
διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, από πλευράς τιμής, η Κύπρος αποτελεί έναν μέσο 
Μεσογειακό προορισμό στην Γερμανική και Ελβετική αγορά, σε αντίθεση με την εικόνα 
του ακριβού προορισμού που παρουσιάζει στη Βρετανική αγορά. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός πως ενώ το Ελλαδικό πακέτο με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων είναι 
κατά 6,2% πάνω από την τιμή του Κυπριακού, όταν απομονωθούν οι επιδράσεις των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών το ίδιο πακέτο εμφανίζεται 11,5% κάτω από την τιμή του 
Κυπριακού. Αυτό δείχνει πως το πακέτο με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων που 
προσφέρει η Ελλάδα τη θερινή περίοδο εμφανίζονται ως καταλύματα εξαιρετικής 
ποιότητας στους ταξιδιωτικούς καταλόγους των Γερμανών και Ελβετών ταξιδιωτικών 
πρακτόρων. 45 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 5.9, στην κατηγορία του πακέτου με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 4 αστέρων, ο ακριβότερος Μεσογειακός τουριστικός προορισμός στη 
Γερμανική και Ελβετική αγορά τη θερινή περίοδο 1999-2001 είναι ο Βαλεαρίδες Νήσοι, 
και ακολουθούν οι Κανάριες Νήσοι, η Ιταλία και η Ηπειρωτική Ισπανία. Αντίθετα με την 
Βρετανική στην Γερμανική και Ελβετική αγορά, η Κύπρος εμφανίζεται αρκετά φθηνός 
τουριστικός προορισμός στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων τη θερινή 

                                                 
45 Οι εκτιμήσεις αναφέρονται στο μέσο όρο των τιμών μεταξύ των ετών 1999 και 2001, είναι σε ευρώ (σε 
τιμές 2001) και είναι ίσες με το μέσο όρο των τιμών σε περιόδους αιχμής και μη αιχμής. 
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περίοδο. Συγκεκριμένα, σε αυτήν την κατηγορία είναι ο έκτος φθηνότερος μεταξύ των 
χωρών στο δείγμα μας, με κατά μέσο όρο 4% χαμηλότερη τιμή από τους υπόλοιπους 
Μεσογειακούς προορισμούς. Επίσης, όταν αφαιρεθεί η επίδραση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών από τις τιμές, η Κύπρος εμφανίζεται ακόμη πιο φθηνή, 19,2% κάτω 
από τη μέση τιμή των Μεσογειακών προορισμών του δείγματος και κατατάσσεται ως ο 
τέταρτος φθηνότερος τουριστικός προορισμός.  

Πίνακας 5.9: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων την περίοδο 
1999-2001 στην Γερμανική και Ελβετική αγορά (επίσημη ταξινόμηση, σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 747 489 257 − − − 
 Ελλάδα 675 560 115 -72 71 -143 
 Τουρκία 620 443 177 -127 -46 -80 
 Αίγυπτος 663 575 88 -84 86 -169 
 Τυνησία 685 477 208 -62 -12 -49 
 Ιταλία 849 666 182 102 177 -75 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 1200 888 312 454 399 55 
 Ηπειρωτική Ισπανία 809 657 152 63 168 -105 
 Κανάριες Νήσοι 900 691 209 153 202 -49 
 Μάλτα 617 386 231 -130 -104 -26 

Πηγή: Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Στο Διάγραμμα 5.4 απεικονίζεται ο λόγος του μεριδίου της τιμής που οφείλεται στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά προς το υπόλοιπο της τιμής για τα πακέτα με διαμονή σε 
ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων (με βάση την επίσημη ταξινόμηση). Σε αυτό το διάγραμμα 
φαίνεται ότι στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων οι τιμές των τουριστικών 
πακέτων της Ελλάδας και της Ηπειρώτικης Ισπανίας αντανακλούν μεγαλύτερο μερίδιο 
ποιότητας από αντίστοιχα πακέτα άλλων Μεσογειακών χωρών. Στην κατηγορία των 
ξενοδοχείων 4 αστέρων τα τουριστικά πακέτα της Μάλτας και της Κύπρου 
εμφανίζονται να αντανακλούν σε σχετικά μεγαλύτερο βαθμό ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Αντίθετα στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων οι τιμές που αντικατοπτρίζουν 
τη χαμηλότερη ποιότητα είναι της Τουρκίας, των Καναρίων Νήσων και της Αιγύπτου. 
Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων οι τιμές στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα και 
στην Ηπειρωτική Ισπανία αντανακλούν σε μικρότερο βαθμό ποιοτικά χαρακτηριστικά 
από ότι στις υπόλοιπες χώρες. 
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Διάγραμμα 5.4 : Λόγος "ποιότητας" προς "τιμή βάσης" πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη 
θερινή περίοδο στη Γερμανική και Ελβετική αγορά (επίσημη ταξινόμηση) 
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Ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Ο Πίνακας 5.10 παρουσιάζει εκτιμήσεις από την ωφελιμιστική ανάλυση για τις τιμές 
των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων όταν η ταξινόμηση γίνεται 
σύμφωνα με τους αστέρες που απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Εδώ η Κύπρος 
εμφανίζεται ως ο πέμπτος πιο ακριβός Μεσογειακός προορισμός στην κατηγορία των 
ξενοδοχείων 3 αστέρων, ενώ στην επίσημη ταξινόμηση, στην ίδια κατηγορά 
ξενοδοχείων, εμφανίζεται ως ο τρίτος πιο ακριβός Μεσογειακός προορισμός. 
Συγκεκριμένα το τουριστικό πακέτο με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Κύπρο 
παρουσιάζει μέση τιμή 683 ευρώ στην Γερμανική και Ελβετική αγορά σύμφωνα με την 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση 
στην ίδια αγορά το ίδιο πακέτο στοιχίζει 710 ευρώ.  

Επίσης, όταν οι τιμές υπολογιστούν αφαιρώντας τις επιδράσεις των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, η Κύπρος εμφανίζεται ακόμα πιο φθηνή στην κατηγορία των 
ξενοδοχείων 3 αστέρων τη θερινή περίοδο, συγκεκριμένα γίνεται ο τέταρτος 
φθηνότερος Μεσογειακός προορισμός στην Γερμανική και Ελβετική αγορά. 

Πίνακας 5.10: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων την περίοδο 
1999-2001 Γερμανική και Ελβετική αγορά (ταξινόμηση πρακτόρων, σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 683 674 9 − − − 
 Ελλάδα 635 691 -56 -48 16 -64 
 Τουρκία 608 686 -78 -76 11 -87 
 Αίγυπτος 775 692 83 91 17 74 
 Τυνησία 638 594 44 -45 -80 35 
 Ιταλία 860 874 -14 176 199 -23 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 767 640 128 84 -35 119 
 Ηπειρωτική Ισπανία 780 657 123 96 -17 114 
 Κανάριες Νήσοι 602 648 -46 -81 -27 -55 
 Μάλτα 645 541 104 -38 -134 96 

Πηγή: Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων (Πίνακας 5.11) το Κυπριακό τουριστικό 
πακέτο που προσφέρεται στην Γερμανική και Ελβετική τη θερινή περίοδο παρουσιάζει 
υψηλότερη τιμή (818 ευρώ) στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων από ότι 
στην επίσημη ταξινόμηση (747 ευρώ). Συγκεκριμένα, η Κύπρος σε αυτή την κατηγορία 
ξενοδοχείων εμφανίζεται ως ο τέταρτος πιο ακριβός Μεσογειακός προορισμός στην 
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ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντί έκτος που εμφανίζεται στην επίσημη 
ταξινόμηση. Επίσης, στη βάση της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων, όταν 
αφαιρεθεί η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην τιμή το Κυπριακό 
τουριστικό πακέτο με διαμονή σε ξενοδοχείο  4 αστέρων γίνεται ακόμη πιο φθηνό στην 
Γερμανική και Ελβετική αγορά, το τρίτο φθηνότερο στο δείγμα μας, με κατά μέσο όρο 
15,1% πιο χαμηλή τιμή από αντίστοιχα πακέτα που προσφέρουν στην Γερμανική και 
Ελβετική αγορά άλλες Μεσογειακές χώρες.  

Πίνακας 5.11: Εκτιμήσεις τιμών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων την περίοδο 
1999-2001 σύμφωνα με την ταξινόμηση των Γερμανών και Ελβετών ταξιδιωτικών πρακτόρων 

(σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 818 516 302 − − − 
 Ελλάδα 596 527 69 -222 11 -233 
 Τουρκία 718 508 210 -101 -9 -92 
 Αίγυπτος 641 545 97 -177 29 -206 
 Τυνησία 671 484 187 -147 -32 -115 
 Ιταλία 854 679 175 36 163 -127 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 1202 879 323 384 363 21 
 Ηπειρωτική Ισπανία 811 720 91 -7 204 -211 
 Κανάριες Νήσοι 966 710 256 148 194 -46 
 Μάλτα 592 372 220 -226 -144 -82 

Πηγή: Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Στο Διάγραμμα 5.5 απεικονίζεται το λόγο του μεριδίου της τιμής του πακέτου που 
οφείλεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς το υπόλοιπο της τιμής για θερινά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 και 4 αστέρων στις διάφορες χώρες που προσφέρουν τέτοια 
πακέτα στην Γερμανική και Ελβετική αγορά, ακολουθώντας την ταξινόμηση των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

Συγκρίνοντας τους διάφορους Μεσογειακού προορισμούς, φαίνεται από το Διάγραμμα 
5.5 ότι στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων, οι τιμές αντικατοπτρίζουν την 
ποιότητα των τουριστικών πακέτων σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση της 
Μάλτας, της Ηπειρωτική Ισπανίας και των Βαλεαρίδων Νήσων. Στην κατηγορία 4 
αστέρων οι χώρες όπου οι τιμές αντικατοπτρίζουν την ποιότητα των τουριστικών 
πακέτων σε σχετικά μεγαλύτερο βαθμό είναι η Μάλτα, η Κύπρος και η Τουρκία. Οι 
χώρες όπου οι τιμές των ξενοδοχειακών πακέτων 3 αστέρων αντικατοπτρίζουν σε 
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λιγότερο βαθμό την ποιότητα των τουριστικών πακέτων είναι η Τουρκία, οι Κανάριες 
Νήσοι και η Ελλάδα. Στην κατηγορία 4 αστέρων οι τιμές των πακέτων που 
αντικατοπτρίζουν σε λιγότερο βαθμό την ποιότητα των τουριστικών πακέτων είναι 
αυτές της Μάλτας, της Κύπρου και της Τουρκίας. 

Διάγραμμα 5.5: Λόγος "ποιότητας" προς "τιμή βάσης" πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη 
θερινή περίοδο στη Γερμανική και Ελβετική αγορά (ταξινόμηση των πρακτόρων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π3 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Στο παράρτημα αυτό περιγράφονται οι μεταβλητές (ονοματολογία, κωδικοί αριθμοί) το 
οικονομετρικό υπόδειγμα και οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των τιμών 
των τουριστικών πακέτων με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

Πίνακας Π3.1 : Περιγραφή μεταβλητών 

 Μεταβλητή46 Περιγραφή Τιμή47 
1 αcc Η αξιολόγηση των πελατών (%) για τη διαμονή  0%-100% 
2 aco Σύστημα κλιματισμού σε κοινόχρηστους χώρους 0,1 
3 acr Σύστημα κλιματισμού σε υπνοδωμάτια 0,1 
4 ag Ταξιδιωτικός πράκτορας (βλ. Πίνακα Π3.2) 1-10 
5 apd Αθλοπαιδιές 0,1 
6 bb Διαμονή με πρόγευμα 0,1 
7 bl Δωμάτιο με μπαλκόνι  0,1 
8 balear∗∗ Προορισμός Βαλεαρίδες Νήσοι 0,1 
9 brr1∗∗ Ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων = 1  0,1 

10 brr2∗∗ Ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων = 2  0,1 
11 brr3∗∗ Ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων = 3  0,1 
12 brr4∗∗ Ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων = 4  0,1 
13 brr5∗∗ Ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων = 5  0,1 
14 c Το μέρος ενδείκνυται για παιδιά  0,1 
15 c_f Το μέρος ενδείκνυται για ζευγάρια και οικογένειες 0,1 
16 canaries∗∗ Προορισμός Κανάριες Νήσοι 0,1 
17 chh1∗ Τιμή για το πρώτο παιδί ανά εβδομάδα την περίοδο αιχμής Συνεχής 
18 children∗∗ Αριθμός παιδιών 0-2 
19 chl1∗ Τιμή για το πρώτο παιδί ανά εβδομάδα την περίοδο μη αιχμής Συνεχής 
20 chh2∗ Τιμή για το δεύτερο παιδί ανά εβδομάδα την περίοδο αιχμής Συνεχής 
21 chl2∗ Τιμή για το δεύτερο παιδί ανά εβδομάδα την περίοδο μη αιχμής Συνεχής 
22 cd Χώρα προορισμού (βλ. Πίνακα Π3.2) 1-10 
23 cf Καφετέρια  0,1 
24 co Χώρα προέλευσης ταξιδιωτικών πρακτόρων (βλ. Πίνακα Π3.2) 1-3 
25 cyprus∗∗ Προορισμός Κύπρος 0,1 
26 days∗∗ Διάρκεια πακέτου σε μέρες 7,14 
27 days7∗∗ Διάρκεια πακέτου 7 μέρες 0,1 
28 days14∗∗ Διάρκεια πακέτου 14 μέρες 0,1 
29 ddp∗∗ Η τιμή πακέτου σε δολάρια σε τιμές 2001 Συνεχής 
30 dep∗∗ Η τιμή πακέτου σε ευρώ σε τιμές 2001 Συνεχής 

                                                 
46 Οι μεταβλητές που σημειώνονται με ένα αστερίσκο (∗) αναφέρονται σε ξεχωριστό τουριστικό κατάλυμα, 
οι μεταβλητές που σημειώνονται με δύο αστερίσκους (∗∗) αναφέρονται σε ξεχωριστό τουριστικό πακέτο 
και αυτές που δεν έχουν κανένα αστερίσκο αναφέρονται και στα δύο. 
47 Στις περιπτώσεις που οι μεταβλητές παίρνουν τιμές (0,1), η τιμή 0 δηλώνει ότι η εκάστοτε υπόθεση 
είναι λάθος ή ότι δεν είχαμε καμία πληροφορία για το αν είναι ορθή ή λάθος και η τιμή 1 δηλώνει ότι η 
υπόθεση είναι ορθή. "Συνεχής" χαρακτηρίζεται η μεταβλητή που παίρνει μία οποιοδήποτε τιμή από το 
πλήθος των πραγματικών αριθμών.  
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Πίνακας Π3.1 (Συνέχεια) 

31 dscnt Το τουριστικό πακέτο περιλαμβάνει εκπτώσεις για παιδία 0,1 
32 dsp∗∗ Η τιμή πακέτου σε αγγλικές λίρες σε τιμές 2001 Συνεχής 
33 dhs14∗ Τιμή ενήλικα για πακέτο 14 ημερών την περίοδο αιχμής Συνεχής 
34 dls14∗ Τιμή ενήλικα για πακέτο 14 ημερών την περίοδο μη αιχμής Συνεχής 
35 dhs7∗ Τιμή ενήλικα για πακέτο 7 ημερών την περίοδο αιχμής Συνεχής 
36 dls7∗ Τιμή ενήλικα για πακέτο 7 ημερών την περίοδο μη αιχμής Συνεχής 
37 dfb Απόσταση από την παραλία ≤ 500m 0,1 
38 dft Απόσταση από το κέντρο πόλης/χωριού ≤ 1000m 0,1 
39 dm Τιμές σε Γερμανικά μάρκα 0,1 
40 dsc Χώροι νυχτερινής διασκέδασης (δισκοθήκη, μουσικά σόου) 0,1 
41 egypt∗∗ Προορισμός Αίγυπτος 0,1 
42 england∗∗ Χώρα προέλευσης ταξιδιωτικών πρακτόρων η Βρετανία 0,1 
43 fb Διαμονή με πλήρη διατροφή 0,1 
44 fqlt Η αξιολόγηση των πελατών (%) για το φαγητό 0%-100% 
45 germany∗∗ Χώρα προέλευσης ταξιδιωτικών πρακτόρων η Γερμανία 0,1 
46 greece∗∗ Προορισμός Ελλάδα 0,1 
47 gm Γυμναστήριο 0,1 
48 gmr Δωμάτιο με ηλεκτρονικά ή επιτραπέζια παιχνίδια 0,1 
49 hb Διαμονή με ημιδιατροφή 0,1 
50 hdr Αερόβια γυμναστική σε πισίνα  0,1 
51 hp Θερμαινόμενη εσωτερική ή εξωτερική πισίνα 0,1 
52 hrd Κομμωτήριο 0,1 
53 ht_r Θέρμανση σε υπνοδωμάτια 0,1 
54 ht_apt Κατάλυμα (βλ. Πίνακες Π2.1, Π2.2, Παράρτημα Π2) 1-409 
55 hto Θέρμανση σε κοινόχρηστους χώρους 0,1 
56 ip Εσωτερική πισίνα 0,1 
57 italy∗∗ Προορισμός Ιταλία 0,1 
58 lc Τοποθεσία τουριστικού καταλύματος (βλ. Πίνακα Π2.3, Παράρτημα Π2) 1-74 
59 lct Η αξιολόγηση των πελατών (%) για την τοποθεσία  Συνεχής 
60 ldp∗∗ ldp∗∗ = ln(ddp) Συνεχής 
61 lep∗∗ lep∗∗ = ln(dep) Συνεχής 
62 lowseas∗∗ Περίοδος αιχμής (τιμή=0), περίοδος μη αιχμής (τιμή=1) 0,1 
63 lsp∗∗ lsp∗∗ = ln(dsp) Συνεχής 
64 lm Το μέρος ενδείκνυται για άτομα με δυσκολίες στα βάδισμα 0,1 
65 lsv Η τιμή περιλαμβάνει δωμάτιο με περιορισμένη θέα προς τη θάλασσα 0,1 
66 m_spain∗∗ Προορισμός Ηπειρωτική Ισπανία 0,1 
67 malta∗∗ Προορισμός Μάλτα 0,1 

68 mg Ταξινόμηση του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες (βλ. Πίνακα Π3.3) 1-5 

69 mr Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται πάνω σε κεντρική οδική αρτηρία 0,1 
70 mrm mrm = -mr 0,1 
71 nc Το μέρος δεν ενδείκνυται για παιδιά 0,1 
72 nlm Το μέρος δεν ενδείκνυται για άτομα με δυσκολίες στα βάδισμα 0,1 

73 ofr Ταξινόμηση του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με την επίσημη 
ταξινόμηση (βλ. Πίνακα Π3.3) 1-5 
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Πίνακας Π3.1 (Συνέχεια) 

74 of1∗∗ Επίσημη ταξινόμηση = 1  0,1 
75 of2∗∗ Επίσημη ταξινόμηση = 2  0,1 
76 of3∗∗ Επίσημη ταξινόμηση = 3  0,1 
77 of4∗∗ Επίσημη ταξινόμηση = 4  0,1 
78 of5∗∗ Επίσημη ταξινόμηση = 5  0,1 
79 op Εξωτερική πισίνα 0,1 
80 ovr Η γενική αξιολόγηση των πελατών (%) για το κατάλυμα 0%-100% 
81 pb Τιμές σε Αγγλικές λίρες 0,1 
82 pd Η τιμή περιλαμβάνει δωμάτιο με μπανιέρα 0,1 
83 plg Χώροι με παιδικά παιχνίδια 0,1 
84 pn Πιάνο, πιάνο-μπαρ Συνεχής 
85 s Το μέρος ενδείκνυται για άτομα που ταξιδεύουν χωρίς συνοδό 0,1 
86 sc Η τιμή δεν περιλαμβάνει κανένα γεύμα 0,1 
87 sf Τιμές σε Ελβετικά φράγκα 0,1 
88 sh Η τιμή περιλαμβάνει δωμάτιο με ντουζιέρα 0,1 
89 shm shm = -sh 0,1 
90 shp Καταστήματα εντός του καταλύματος 0,1 
91 stv Η τιμή περιλαμβάνει δωμάτιο με δορυφορική τηλεόραση 0,1 
92 sv Η τιμή περιλαμβάνει δωμάτιο με θέα προς τη θάλασσα 0,1 
93 switz∗∗ Χώρα προέλευσης ταξιδιωτικών πρακτόρων η Ελβετία 0,1 
94 tns Γήπεδο τένις 0,1 
95 tunisia∗∗ Προορισμός Τυνησία 0,1 
96 turkey∗∗ Προορισμός Τουρκία 0,1 
97 vl Γήπεδο πετόσφαιρας/βόλεϊ 0,1 
98 wtr Θαλάσσια σπορ 0,1 
99 yr Έτος ανάλυσης (βλ. Πίνακα Π3.2) 1-3 
100 yr99∗∗ Έτος ανάλυσης το 1999 0,1 
101 yr00∗∗ Έτος ανάλυσης το 2000 0,1 
102 yr01∗∗ Έτος ανάλυσης το 2001 0,1 
 
 

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών 
 
Επιπρόσθετα έχουν δημιουργηθεί μεταβλητές που εκφράζουν το γινόμενο (interaction) μεταξύ 
των ψευδομεταβλητών για τους προορισμούς και τις ψευδομεταβλητές για την επίσημη 
ταξινόμηση κάθε καταλύματος. Τα ονόματα αυτών των νέων μεταβλητών είναι συνδυασμός 
των ονομάτων των μεταβλητών από τις οποίες δημιουργήθηκαν, με τρόπο που τα ψηφία των 
ονομάτων να μην υπερβαίνουν τα 8, π.χ. 
 
 22 ItalyofofItaly =⋅  (Π3.1) 

 
Επίσης, έχουν δημιουργηθεί και μεταβλητές που να εκφράζουν τα γινόμενα των προορισμών 
με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων για τα καταλύματα. Οι νέες μεταβλητές 
ονομάστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο με τις προηγούμενες, π.χ. 
 
 2 2Italy bbr Italbrr⋅ =  (Π3.2) 
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Άλλες μεταβλητές που έχουν δημιουργηθεί είναι και τα γινόμενα των προορισμών με τα έτη 
του δείγματος. Αυτές οι μεταβλητές ονομάστηκαν κατά τρόπο που τα ονόματά τους να 
παραπέμπουν στα ονόματα των μεταβλητών από τις οποίες δημιουργήθηκαν, π.χ. 
 
 9999 ItalyyrItaly =⋅  (Π3.3) 

 
 ItalylowlowseasItaly =⋅  (Π3.4) 

 
Δημιουργήθηκαν επίσης και μεταβλητές που εκφράζουν το γινόμενο της επίσημης ταξινόμησης 
των καταλυμάτων με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων και ονομάστηκαν ως εξής: 
 
 ij i jofr ofr brr= ⋅  (Π3.5) 

 
Στους πίνακες Π3.2 και Π3.3, φαίνονται οι κωδικοί αριθμοί (τιμές) που παίρνουν διάφορες 
μεταβλητές (χώρες προέλευσης ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουριστικοί προορισμοί, ταξιδιωτικοί 
πράκτορες, ταξινομήσεις καταλυμάτων), έτσι όπως ορίστηκαν στην ανάλυση. 
 
 

Πίνακας Π3.2: Κωδικoi αριθμoi (Τιμές) διαφόρων μεταβλητών 

Έτος (yr) Κ/Α Χώρα 
προέλευσης (co) Κ/Α Προορισμός (cd) Κ/Α Πράκτορας (ag) Κ/Α

1999 1 Βρετανία 1 Κύπρος 1 Thomson 1 
2000 2 Γερμανία 2 Ελλάδα 2 First Choice 2 
2001 3 Ελβετία 3 Τουρκία 3 Sunset 3 

     Αίγυπτος 4 Tjaereborg 4 
      Τυνησία 5 Airtours 5 
      Ιταλία 6 Neckermann 6 
      Βαλεαρίδες Νήσοι 7 Hotelplan 7 
      Ηπειρωτική Ισπανία 8 Kuoni 8 
      Κανάριες Νήσοι 9 Imholz 9 
      Μάλτα 10 Airtours-UK 10 

 
 

Πίνακας Π3.3: Κωδικoi αριθμoi (Τιμές) που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταβλητές ofr (επίσημη 
ταξινόμηση) και mg (ταξινόμηση των πρακτόρων) 

Περιγραφή Τιμή ofr και mg 
Ξενοδοχείο 1∗ ή Διαμέρισμα κατηγορίας Ε' 1 
Ξενοδοχείο 2∗ ή Διαμέρισμα κατηγορίας Δ' 2 
Ξενοδοχείο 3∗ ή Διαμέρισμα κατηγορίας Γ' 3 
Ξενοδοχείο 4∗ ή Διαμέρισμα κατηγορίας Β' 4 
Ξενοδοχείο 5∗ ή Διαμέρισμα κατηγορίας Α' 5 
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Οικονομετρικό υπόδειγμα 

Για την ανάλυση και σύγκριση των τιμών των τουριστικών πακέτων έχουμε εφαρμόσει τη 
λεγόμενη ‘ωφελιμιστική ανάλυση’ (hedonic price analysis),  η οποία θεμελιώθηκε από τους 
Frederick V. Waugh48 και Andrew T. Court49 και αναπτύχθηκε από τον Gvi Griliches.50 

Εφαρμογή της ωφελιμιστικής ανάλυσης στην περίπτωση σύγκρισης των τουριστικών πακέτων 
οδηγεί σε συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό στον οποίο διαφορές στη τιμή τους 
οφείλονται σε "ποιοτικά" χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη συστήματος κλιματισμού, πισίνας, 
γυμναστηρίου, καφετέριας κλπ.  

Τα μοντέλα ωφελιμιστικής ανάλυσης εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο της πολλαπλής 
παλινδρόμησης και είναι της μορφής: 

 
 uXP += βlog  (Π3.6) 
 

όπου LogP είναι ο λογάριθμος της τιμής, Χ ο πίνακας των εξωγενών μεταβλητών και u ένα 
τυχαίο σφάλμα που υπακούει στους συνήθεις περιορισμούς που αντιστοιχούν στη μέθοδο της 
πολλαπλής παλινδρόμησης.  

Στο υπόδειγμα αυτό, οι τιμές των τουριστικών πακέτων, εκφρασμένες σε λογαρίθμους, 
σχετίζονται με τα γενικά χαρακτηριστικά των πακέτων (όπως χώρα, κατηγορία καταλύματος, 
αριθμό γευμάτων και ημερών που το πακέτο περιλαμβάνει κλπ) και με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου (πχ πισίνα, σύστημα κλιματισμού κλπ), όλα εκφρασμένα σε 
ψευδομεταβλητές.51 Ο ρόλος αυτών των μεταβλητών στο υπόδειγμα είναι να απομονώνουν και 
εκτιμούν την επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην τιμή του τουριστικού πακέτου.  

Στη σύγκριση της τιμής του Κυπριακού πακέτου με τις τιμές των τουριστικών πακέτων των 
άλλων χωρών, επιτρέπουμε τη διαφοροποίηση των πακέτων ανάλογα με γενικά τους 
χαρακτηριστικά, όπως την κατηγορία του καταλύματος στο οποίο αναφέρονται (αστέρες εάν 
είναι ξενοδοχείο και κατηγορία αν είναι τουριστικό διαμέρισμα), το έτος που προσφέρονται 
(1999, 2000 και 2001) και την περίοδο (αιχμής ή μη αιχμής).  

Στοιχεία και εκτιμήσεις 

Σε αυτό το μέρος δίδονται τα 12 μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στις εκτιμήσεις που 
αφορούν τη θερινή περίοδο. Τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των μοντέλων δίδονται 
στους πίνακες Π3.4 έως Π3.9 που ακολουθούν. Τα ακρωνύμια των μεταβλητών που 
αναγράφονται στην πρώτη στήλη του κάθε πίνακα περιγράφονται στον Πίνακα Π3.1. Στη 
δεύτερη στήλη δίδονται οι εκτιμημένες παράμετροι (συντελεστές) και οι τυπικές τους 
αποκλίσεις (standard deviations) για τις παλινδρομήσεις όπου δεν περιλαμβάνονται και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά ως εξωγενείς μεταβλητές. Στην τρίτη στήλη εμφανίζονται οι 
αντίστοιχες παράμετροι και τυπικές αποκλίσεις και τις παλινδρομήσεις όπου περιλαμβάνονται 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις εξωγενείς μεταβλητές.  

                                                 
48 Frederick V. Waugh, “Quality Factors Influencing Vegetable Prices”, 1928 
49 Andrew T. Court, “Hedonic Price Indexes with Automobile Examples”, 1939. 
50 Gvi Griliches, “Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometrics Analysis of Quality Change,” 
1961. 
51 Θυμίζουμε πως ψευδομεταβλητή είναι μία μεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή 1 όταν ισχύει ένα 
χαρακτηριστικό (πχ το ξενοδοχείο έχει εσωτερική πισίνα) και την τιμή 0 όταν αντίστοιχα δεν ισχύει (το 
ξενοδοχείο δεν έχει εσωτερική πισίνα). 
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Πίνακας Π3.4: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών ξενοδοχειακών πακέτων σύμφωνα με 
την επίσημη ταξινόμηση (Βρετανική αγορά) 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 6,4119 0,0274 6,2400 0,0350 

BB -0,0897 0,0178 -0,0262 0,0190 

FB 0,1589 0,0145 0,1569 0,0154 

LOWSEAS -0,1850 0,0210 -0,1850 0,0188 

DAYS14 0,3154 0,0073 0,3153 0,0066 

YR99 -0,1466 0,0268 -0,1343 0,0246 

YR00 -0,1078 0,0268 -0,1062 0,0248 

OF4 0,0684 0,0225 -0,0066 0,0259 

GREECE -0,1110 0,0412 -0,0443 0,0436 

TURKEY -0,1175 0,0463 -0,0816 0,0454 

EGYPT -0,1870 0,0845 -0,2008 0,0819 

TUNISIA -0,2395 0,0392 -0,2846 0,0383 

ITALY -0,2350 0,0350 -0,0946 0,0409 

BALEAR -0,0774 0,0387 -0,0661 0,0394 

M_SPAIN -0,1879 0,0369 -0,0827 0,0373 

CANARIES -0,1121 0,0376 -0,0028 0,0392 

MALTA -0,2704 0,0410 -0,2052 0,0422 

GREEOF5 0,1634 0,0365 0,1708 0,0378 

TURKOF4 0,0748 0,0481 0,0735 0,0509 

EGYPTOF4 -0,0330 0,0739 0,0305 0,0717 

TUNISOF4 0,0538 0,0366 0,0874 0,0379 

ITALYOF4 0,3137 0,0293 0,3250 0,0336 

BALEAOF4 0,0421 0,0358 0,1083 0,0428 

SPAINOF4 0,1035 0,0360 0,1074 0,0381 

CANAROF4 0,0515 0,0345 -0,0147 0,0386 

MALTAOF4 0,1550 0,0332 0,1442 0,0360 

GREECE99 -0,0034 0,0364 -0,0125 0,0333 

GREECE00 0,0344 0,0371 0,0330 0,0340 

TURKEY99 0,0026 0,0510 0,0339 0,0500 

TURKEY00 -0,0411 0,0554 -0,0270 0,0508 

EGYPT00 0,0138 0,0566 0,0541 0,0563 

TUNIS99 -0,0114 0,0448 -0,0377 0,0413 

TUNIS00 0,0189 0,0425 0,0224 0,0390 

ITALY99 -0,0390 0,0341 -0,0579 0,0310 

ITALY00 -0,0017 0,0341 -0,0151 0,0312 

BALEAR99 -0,0330 0,0421 -0,0461 0,0393 

BALEAR00 0,0088 0,0405 0,0285 0,0375 

SPAIN99 -0,0457 0,0389 -0,0621 0,0361 

SPAIN00 -0,0266 0,0386 -0,0369 0,0361 

CANAR99 -0,0121 0,0384 0,0307 0,0362 
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Πίνακας Π3.4 (Συνέχεια) 

CANAR00 0,0122 0,0379 0,0633 0,0357 

MALTA99 0,0222 0,0423 -0,0071 0,0394 

MALTA00 0,0037 0,0405 -0,0116 0,0378 

GREELOW -0,1835 0,0284 -0,1835 0,0255 

TURKLOW -0,0516 0,0420 -0,0516 0,0377 

EGYPLOW 0,1174 0,0483 0,1174 0,0433 

TUNILOW -0,1052 0,0349 -0,1052 0,0313 

ITALLOW -0,0682 0,0270 -0,0682 0,0242 

BALELOW -0,1686 0,0327 -0,1686 0,0294 

SPAILOW -0,1086 0,0297 -0,1086 0,0266 

CANALOW -0,0358 0,0302 -0,0364 0,0274 

MALTLOW -0,0222 0,0319 -0,0222 0,0286 

DSCNT   0,0547 0,0145 

ACO   0,0245 0,0088 

ACR   0,0249 0,0129 

IP   0,0420 0,0131 

SC   0,1433 0,0599 

STV   0,0278 0,0102 

SV   0,0202 0,0135 

HRD   0,0305 0,0121 

APD   0,0089 0,0119 

CF   0,0781 0,0135 

DSC   -0,0318 0,0101 

GM   0,0571 0,0113 

HDR   -0,0036 0,0264 

PLG   -0,0327 0,0121 

PN   0,0677 0,0147 

VL   -0,0164 0,0131 

WTR   0,0271 0,0096 

SHM   0,0035 0,0124 

GMR   -0,0113 0,0097 

MRM   0,0481 0,0129 

DFB   -0,0185 0,0096 

DFT   0,0014 0,0093 

Number of   

Observations 991 987 

R-square 0,8411 0,8751 

Adjusted R-square 0,8324 0,8651 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες το 
έτος 2001 στη Βρετανική αγορά το σε περίοδο αιχμής και  έχουν διάρκεια διαμονής 7 ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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Πίνακας Π3.5: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών ξενοδοχειακών πακέτων σύμφωνα 
με την ταξινόμηση των πρακτόρων (Βρετανική αγορά) 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 6,3500 0,0415 6,1130 0,0336 

BB -0,0949 0,0139 -0,0185 0,0145 

FB 0,2005 0,0127 0,1828 0,0142 

LOWSEAS -0,1975 0,0202 -0,1975 0,0179 

DAYS14 0,3051 0,0068 0,3049 0,0060 

YR99 -0,1424 0,0270 -0,1315 0,0246 

YR00 -0,1112 0,0269 -0,1018 0,0242 

BRR4 0,0918 0,0324 0,1197 0,0194 

GREECE -0,0016 0,0449 0,1837 0,0353 

TURKEY -0,0992 0,0466 -0,0371 0,0376 

EGYPT -0,2567 0,0532 -0,2317 0,0490 

TUNISIA -0,1584 0,0477 -0,1594 0,0393 

ITALY -0,0704 0,0547 0,1587 0,0468 

BALEAR -0,1055 0,0468 0,1211 0,0354 

M_SPAIN -0,1605 0,0475 -0,0070 0,0358 

CANARIES -0,0917 0,0469 0,0680 0,0374 

MALTA -0,2108 0,0491 -0,0883 0,0335 

GREEBRR4 -0,0509 0,0383 -0,1404 0,0275 

TURKBRR4 0,0859 0,0406 0,0278 0,0317 

EGYPBRR4 0,0960 0,0477 0,0711 0,0429 

TUNIBRR4 -0,0011 0,0436 -0,0667 0,0355 

ITALBRR4 0,1128 0,0436 -0,0202 0,0368 

BALEBRR4 0,0482 0,0389 -0,1375 0,0284 

SPAIBRR4 0,0771 0,0401 -0,0199 0,0307 

CANABRR4 0,0504 0,0400 -0,0685 0,0303 

GREECE99 0,0435 0,0352 0,0441 0,0320 

GREECE00 0,0829 0,0364 0,0870 0,0327 

TURKEY99 0,0901 0,0418 0,0699 0,0394 

TURKEY00 0,0127 0,0383 0,0290 0,0350 

EGYPT00 0,0600 0,0441 0,0064 0,0422 

TUNIS99 -0,0050 0,0438 -0,0420 0,0396 

TUNIS00 0,0100 0,0428 0,0109 0,0388 

ITALY99 -0,0203 0,0377 -0,0491 0,0341 

ITALY00 0,0226 0,0377 -0,0160 0,0338 

BALEAR99 0,0327 0,0377 -0,0661 0,0351 

BALEAR00 0,0820 0,0367 0,0229 0,0335 

SPAIN99 -0,0112 0,0374 -0,0316 0,0341 

SPAIN00 0,0005 0,0366 -0,0215 0,0332 

CANAR99 0,0157 0,0378 0,0189 0,0354 

CANAR00 0,0550 0,0373 0,0577 0,0345 

Πίνακας Π3.5 (Συνέχεια) 
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MALTA99 0,0127 0,0394 -0,0078 0,0364 

MALTA00 0,0065 0,0380 -0,1854 0,0245 

GREELOW -0,1854 0,0276 -0,0422 0,0273 

TURKLOW -0,0422 0,0308 0,1252 0,0335 

EGYPLOW 0,1252 0,0379 -0,0946 0,0287 

TUNILOW -0,0946 0,0324 -0,0583 0,0256 

ITALLOW -0,0583 0,0289 -0,1621 0,0259 

BALELOW -0,1621 0,0293 -0,1016 0,0245 

SPAILOW -0,1016 0,0276 -0,0426 0,0262 

CANALOW -0,0412 0,0293 -0,0097 0,0259 

MALTLOW -0,0097 0,0293 -0,0113 0,0126 

DSCNT   0,0026 0,0081 

ACO   0,0715 0,0120 

ACR   0,0466 0,0125 

IP   0,0561 0,0525 

SC   0,0552 0,0099 

STV   0,0184 0,0140 

SV   0,0468 0,0101 

HRD   0,0021 0,0101 

APD   0,0747 0,0118 

CF   -0,0325 0,0087 

DSC   0,0352 0,0100 

GM   -0,0179 0,0216 

HDR   0,0017 0,0101 

PLG   0,0451 0,0170 

PN   -0,0013 0,0114 

VL   0,0103 0,0093 

WTR   -0,0161 0,0112 

SHM   -0,0041 0,0085 

GMR   0,0517 0,0108 

MRM   -0,0083 0,0093 

DFB   0,0158 0,0087 

DFT   -0,0068 0,0345 

Number of   

Observations 883 879 

R-square 0,8649 0,8966 

Adjusted R-square 0,8566 0,8873 

Πηγή:  Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου (με βάση την ταξινόμηση των πρακτόρων), 
τα οποία προσφέρονται για ενήλικες στη Βρετανική αγορά το έτος 2001 σε περίοδο αιχμής και  
έχουν διάρκεια διαμονής 7 ημέρες. 

Σημ.2:  Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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Πίνακας Π3.6: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών τουριστικών διαμερισμάτων 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (Βρετανική αγορά) 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 6,1621 0,0287 6,0852 0,0498 

LOWSEAS -0,4243 0,0263 -0,4122 0,0235 

DAYS14 0,1503 0,0151 0,1503 0,0135 

YR99 -0,1364 0,0308 -0,0862 0,0213 

YR00 -0,1347 0,0223 -0,1168 0,0207 

OF4 -0,0685 0,0300 -0,0632 0,0282 

OF5 -0,0212 0,0299 -0,0769 0,0294 

TURKEY -0,1194 0,0334 -0,1343 0,0285 

BALEAR 0,0218 0,0441 0,0574 0,0452 

CANARIES 0,0017 0,0708 0,1213 0,0390 

GREEOF5 0,2068 0,0424 0,1694 0,0404 

BALEAOF4 0,1455 0,0506 -0,0041 0,0615 

BALEAOF5 -0,0324 0,0569 -0,0563 0,0532 

CANAROF4 -0,0374 0,0558 -0,0834 0,0495 

GREECE99 0,0555 0,0500 0,0065 0,0440 

GREECE00 0,0749 0,0421 0,0479 0,0400 

TURKEY99 0,0543 0,0440 - - 

BALEAR99 -0,0494 0,0472 - - 

CANAR99 0,0591 0,0791 - - 

GREELOW -0,0798 0,0438 - - 

TURKLOW 0,0892 0,0412 0,0771 0,0368 

BALELOW -0,1010 0,0439 -0,1132 0,0393 

CANALOW 0,0401 0,0479 0,0279 0,0429 

DSCNT   -0,0033 0,0371 

ACR   0,1452 0,0188 

DSC   0,0472 0,0292 

GMR   -0,0117 0,0200 

DFB   0,0652 0,0184 

DFT   -0,0259 0,0164 

Number of   

Observations 283 283 

R-square 0,7999 0,8420 

Adjusted R-square 0,7830 0,8266 

Πηγή:  Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά τουριστικά 
διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας της θερινής περιόδου (με βάση την επίσημη ταξινόμηση), τα οποία 
προσφέρονται για ενήλικες στη Βρετανική αγορά το έτος 2001 σε περίοδο αιχμής και  έχουν 
διάρκεια διαμονής 7 ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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Πίνακας Π3.7: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών τουριστικών διαμερισμάτων 
σύμφωνα με την ταξινόμηση των πρακτόρων (Βρετανική αγορά) 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 6,0497 0,0238 6,0126 0,0451 
LOWSEAS -0,4073 0,0215 -0,4073 0,0222 
DAYS14 0,1503 0,0120 0,1503 0,0124 
YR99 -0,0628 0,0263 -0,0496 0,0213 
YR00 -0,0543 0,0194 -0,0770 0,0230 
BRR2 -0,1460 0,0320 - - 
BRR4 0,1880 0,0318 0,0400 0,0357 
BRR5 0,2871 0,0389 0,1749 0,0285 
GREECE 0,0832 0,0460 0,0190 0,0419 
TURKEY -0,0625 0,0278 -0,0821 0,0257 
BALEAR 0,0516 0,0388 -0,0126 0,0474 
CANARIES 0,0338 0,0563 0,0031 0,0321 
GREEBRR4 0,0625 0,0502 0,1634 0,0528 
TURKBRR4 -0,1460 0,0627 - - 
TURKBRR2 0,0836 0,0500 - - 
BALEBRR4 -0,0533 0,0463 0,1469 0,0525 
BALEBRR2 -0,1189 0,0673 - - 
CANABRR5 -0,2340 0,0527 - - 
GREECE99 -0,0804 0,0488 - - 
GREECE00 -0,0403 0,0435 0,0218 0,0389 
TURKEY99 0,0487 0,0357 - - 
BALEAR99 -0,1162 0,0383 -0,1646 0,0430 
BALEAR00 -0,0013 0,0591 -0,0530 0,0421 
GREELOW -0,1342 0,0384 -0,1342 0,0397 
TURKLOW 0,0722 0,0331 0,0722 0,0342 
BALELOW -0,1180 0,0353 -0,1180 0,0364 
CANALOW 0,0231 0,0384 0,0231 0,0397 
DSCNT   0,0185 0,0316 
ACR   0,1057 0,0197 
DSC   0,0915 0,0241 
GMR   -0,0254 0,0167 
DFB   0,0570 0,0155 
DFT   -0,0414 0,0165 

Number of  
Observations 283 283 
R-square 0,8755 0,8665 
Adjusted R-square 0,8629 0,8536 

Πηγή:  Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά τουριστικά 
διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας της θερινής περιόδου (με βάση την ταξινόμηση των πρακτόρων), τα 
οποία προσφέρονται για ενήλικες στη Βρετανική αγορά το έτος 2001 σε περίοδο αιχμής και  έχουν 
διάρκεια διαμονής 7 ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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Πίνακας Π3.8: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών ξενοδοχειακών πακέτων σύμφωνα 
με την επίσημη ταξινόμηση (Γερμανική και Ελβετική αγορά) 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 
INTERCEP 6,5648 0,0561 6,3484 0,1175 
FB 0,2377 0,0665 0,1901 0,0768 
DAYS14 0,3734 0,0254 0,3734 0,0235 
OF4 0,0506 0,0740 -0,1556 0,0901 
GREECE 0,0618 0,1339 -0,1148 0,1645 
TURKEY -0,0799 0,1339 0,0985 0,1505 
EGYPT -0,0250 0,1023 0,0913 0,1033 
TUNISIA -0,3028 0,1023 -0,3182 0,1086 
ITALY 0,2214 0,0893 0,2582 0,1044 
BALEAR -0,1895 0,0893 -0,2509 0,0895 
M_SPAIN -0,4506 0,1339 -0,5263 0,1441 
CANARIES -0,0537 0,1339 0,0725 0,1349 
MALTA -0,0523 0,0893 -0,0801 0,1175 
GREEOF5 -0,1076 0,1277 -0,0068 0,1448 
TURKOF4 -0,0896 0,1536 -0,0879 0,1622 
EGYPTOF4 -0,0870 0,1209 0,0837 0,1368 
TUNISOF4 0,2204 0,1196 0,2935 0,1261 
ITALYOF4 -0,0847 0,1192 0,1034 0,1219 
BALEAOF4 0,7974 0,1192 1,0664 0,1475 
SPAINOF4 0,5348 0,1594 0,8701 0,1774 
CANAROF4 0,2586 0,1514 0,3397 0,1553 
MALTAOF4 -0,1212 0,1089 -0,1315 0,1413 
DSCNT   0,0745 0,0555 
ACR   0,0515 0,0586 
IP   0,2088 0,0433 
SC   0,1016 0,0517 
SV   0,1732 0,0368 
HRD   0,0293 0,0369 
CF   0,0099 0,0478 
DSC   0,0006 0,0397 
GM   0,0318 0,0375 
HDR   0,0002 0,0611 
PLG   -0,0006 0,0302 
PN   0,1003 0,0606 
SHM   0,0358 0,0330 
Number of   
Observations 371 371 
R-square 0,5570 0,6349 
Adjusted R-square 0,5304 0,5980 

Πηγή:  Κατάλογοι Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, 
Kuoni, Imholz και εκτιμήσεις των συγγραφέων 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες στη 
Γερμανική και Ελβετική αγορά το έτος 2001 σε περίοδο αιχμής και  έχουν διάρκεια διαμονής 7 
ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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Πίνακας Π3.9: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών ξενοδοχειακών πακέτων σύμφωνα 
με την ταξινόμηση των πρακτόρων (Γερμανική και Ελβετική αγορά) 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 
INTERCEP 6,5268 0,0688 6,3045 0,0988 
FB 0,2619 0,0620 0,2175 0,0596 
DAYS14 0,3760 0,0249 0,3760 0,0228 
BRR4 0,1803 0,0801 -0,0581 0,0843 
GREECE -0,0703 0,0969 0,0383 0,1065 
TURKEY -0,1108 0,1054 0,0121 0,1092 
EGYPT 0,1338 0,0829 0,1006 0,0827 
TUNISIA -0,0663 0,0829 -0,1580 0,0853 
ITALY 0,2581 0,1034 0,2940 0,1066 
BALEAR 0,1233 0,0957 -0,0075 0,0912 
M_SPAIN 0,1412 0,1172 0,0170 0,1148 
CANARIES -0,1192 0,1034 0,0169 0,1010 
MALTA -0,0554 0,0829 -0,1363 0,0907 
GREEBRR4 -0,0209 0,1129 -0,0750 0,1140 
TURKBRR4 -0,0122 0,1201 -0,0287 0,1183 
EGYPBRR4 -0,3500 0,1026 -0,0451 0,1081 
TUNIBRR4 -0,1131 0,1048 0,0964 0,1044 
ITALBRR4 -0,2144 0,1307 0,0218 0,1270 
BALEBRR4 0,3461 0,1248 0,7111 0,1308 
SPAIBRR4 -0,1500 0,1472 0,3785 0,1520 
CANABRR4 0,2998 0,1272 0,3592 0,1265 
MALTBRR4 -0,2210 0,1089 -0,1428 0,1114 
ACR   0,2607 0,0550 
IP   0,1298 0,0391 
SC   0,0547 0,0516 
SV   0,1279 0,0347 
HRD   0,0523 0,0331 
CF   -0,0030 0,0320 
DSC   -0,0488 0,0338 
GM   0,0448 0,0308 
PN   -0,0067 0,0578 
SHM   0,1027 0,0310 
Number of   
Observations 371 371 
R-square 0,4716 0,5691 
Adjusted R-square 0,4470 0,5388 

Πηγή:  Κατάλογοι Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, 
Kuoni, Imholz και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες στη 
Γερμανική και Ελβετική αγορά το έτος 2001 σε περίοδο αιχμής και  έχουν διάρκεια διαμονής 7 
ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό συγκρίνεται η τιμή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου τη 
χειμερινή περίοδο με τα τουριστικά πακέτα που προσφέρουν άλλες Μεσογειακές 
χώρες την ίδια περίοδο, όπως εμφανίζονται στους καταλόγους των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας την περίοδο 1999-2001. Ως 
χειμερινή ορίζεται η περίοδος μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. 

Η σύγκριση των τιμών γίνεται σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση των καταλυμάτων 
σε κατηγορίες, καθώς και με την ταξινόμηση των τουριστικών πρακτόρων. Επίσης, 
αρχικά η σύγκριση γίνεται για κάθε κατηγορία καταλύματος χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουριστικών πακέτων, με τρόπο 
ανάλογο που γίνεται η σύγκριση των τιμών των τουριστικών πακέτων της θερινής 
περιόδου στο Κεφάλαιο 4.  

Στη συνέχεια, με χρήση της ωφελιμιστικής ανάλυσης που περιγράφεται στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι τιμές των τουριστικών 
πακέτων οφείλονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν, χρησιμοποιώντας 
τις πληροφορίες που δίδονται στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων, μέσω 
της οικονομετρικής μεθοδολογίας που περιγράφεται στο Παράρτημα Π3. Ο σκοπός 
αυτής της ανάλυσης είναι ο ίδιος με αυτόν της ανάλυσης των τιμών των τουριστικών 
πακέτων που προσφέρονται κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή για να διαπιστωθεί ο 
βαθμός στον οποίο διαφορές στις τιμές τους οφείλονται σε διαφορές στην ποιότητα.  

Στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου περιγράφονται τα στατιστικά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν: οι πηγές, οι τουριστικοί προορισμοί, το μέγεθος δείγματος, τα 
βασικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών. Στο δεύτερο τμήμα συγκρίνεται η τιμή του 
Κυπριακού τουριστικού πακέτου με τις τιμές των πακέτων άλλων Μεσογειακών 
προορισμών βάσει των στοιχείων που περιέχονται στους τουριστικούς καταλόγους, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στο τρίτο τμήμα 
γίνεται η ίδια σύγκριση λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών στις τιμές.  
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6.1  Περιγραφή των στατιστικών στοιχείων 

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από καταλόγους εννέα 
τουριστικών πρακτόρων της Βρετανίας, Γερμανίας και Ελβετίας την περίοδο 1999-
2001. Οι τουριστικοί πράκτορες φαίνονται στον Πίνακα 6.1:  

Πίνακας 6.1: Τουριστικοί πράκτορες ανά χώρα 

Βρετανία Γερμανία Ελβετία 

Thomson Tjaereborg Hotelplan 

First Choice Airtours Kuoni 

Airtours (UK) Neckermann Imholz 

 

Στο δείγμα για την ανάλυση τιμών και ποιότητας των χειμερινών τουριστικών πακέτων 
περιλαμβάνονται οκτώ Μεσογειακές χώρες: Κύπρος, Αίγυπτος, Τυνησία, Ιταλία, 
Βαλεαρίδες Νήσοι, Ηπειρωτική Ισπανία, Κανάριες Νήσοι και Μάλτα. Για κάθε 
προορισμό, έχουν συλλεχθεί πληροφορίες που αφορούν ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 
αστέρων και διαμερίσματα Δ', Γ', Β', και Α' κατηγορίας, για τους τουριστικούς 
προορισμούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.  

Πίνακας 6.2: Τουριστικοί προορισμοί χειμερινής περιόδου  

Χώρα Περιοχή 

Κύπρος Πάφος, Αγία Νάπα, Λεμεσός, Λάρνακα 

Αίγυπτος Luxor, El Gouna, Hurghada, El Ouseir, Sharm El Sheik 

Τυνησία Sousse, Port El Kantaoui, Hammamet, Djerba, Monastir/Skanes 

Ιταλία Sizilien, Sorrento, Ravello, Neapolitan Riviera 

Βαλεαρίδες Ν. Majorca 

Ηπ. Ισπανία Costa Blanca, Costa del Sol  

Κανάριες Ν. Lanzarote, Tenerife 

Μάλτα Salina Bay, Mellieha Bay, Sliema, St Julian’s Bay, Valetta, St Paul's Bay, Bugibba 

 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των τιμών και ποιότητας του 
χειμερινού τουρισμού είναι μικρότερο από αυτό του θερινού. Τα στατιστικά στοιχεία 
(τιμές πακέτων, είδος καταλύματος, κατηγορία καταλύματος) αφορούν συνολικά 72 
διαφορετικά ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 αστέρων και 12 διαφορετικά τουριστικά 
διαμερίσματα (hotel apartments) Δ', Γ', Β', και Α' κατηγορίας.  
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Ο αριθμός των παρατηρήσεων που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς των τιμών 
είναι 148 για τα ξενοδοχεία και 23 για τα διαμερίσματα. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται 
αφορούν τουριστικά πακέτα, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες και περιλαμβάνουν 
διαμονή επτά ημερών με ή χωρίς γεύματα.52 Όπως και στην περίπτωση του θερινού 
τουρισμού, έγινε διαχωρισμός μεταξύ της επίσημης ταξινόμησης των καταλυμάτων και 
της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων καθώς και διαχωρισμός σε περίοδο 
αιχμής (high season) και μη αιχμής (low season). Ως περίοδος αιχμής ορίζεται η 
περίοδος μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου και ως περίοδος μη αιχμής 
ορίζεται η περίοδος από την 25η μέχρι την 31η Μαρτίου. 

Η οικονομετρική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των χειμερινών 
τουριστικών πακέτων λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
στηρίζεται στην ωφελιμιστική ανάλυση που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο 
της μελέτης. Όμως, εδώ δεν διαχωρίστηκε το δείγμα ανάλογα με το αν οι πληροφορίες 
προέρχονται από τους Βρετανούς ή τους Γερμανούς και Ελβετούς τουριστικούς 
πράκτορες, λόγω του περιορισμένου αριθμού παρατηρήσεων.  

6.2  Τιμές στη χειμερινή περίοδο 

Σε αυτό το μέρος περιγράφονται οι τιμές των διαφόρων ξενοδοχειακών πακέτων που 
προσφέρονται τη χειμερινή περίοδο στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά 
κατά κατηγορία ξενοδοχείου, σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και με την 
ταξινόμηση των τουριστικών πρακτόρων, για το έτος 2001, καθώς και ο μέσος όρος 
τιμών μεταξύ 1999 και 2001. Επίσης, εξετάζονται οι διαφορές στις τιμές μεταξύ 
περιόδου αιχμής και μη αιχμής και οι διαφορές μεταξύ της επίσημης ταξινόμησης των 
ξενοδοχείων και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

Ακολούθως περιγράφονται οι τιμές των τουριστικών διαμερισμάτων την ίδια περίοδο, 
όπου και πάλι εξετάζονται οι διαφορές μεταξύ περιόδου αιχμής και μη αιχμής και οι 
διαφορές μεταξύ της επίσημης ταξινόμησης και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων. Σε αυτό το τμήμα δεν γίνεται διαφοροποίηση των τιμών ανάλογα με το 
ποιοτικό περιεχόμενο τους. Αυτό γίνεται στο επόμενο τμήμα του κεφαλαίου. 

                                                 
52 Στην ωφελιμιστική ανάλυση για την εκτίμηση της επίδρασης των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην τιμή 
(τμήμα 6.3 πιο κάτω), έχει ληφθεί υπόψη και η διαφοροποίηση των τιμών ανάλογα με την περίοδο 
(αιχμής και μη αιχμής) και τη διάρκεια διαμονής (7 ή 14 μέρες). Έτσι το σύνολο των παρατηρήσεων 
ανέρχεται συνολικά στις 451 για τα ξενοδοχεία και 85 για τα διαμερίσματα. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με γενικά χαρακτηριστικά του δείγματός δίδονται στο Παράρτημα Π3.  
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6.2.1  Τιμές πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 

Τα στοιχεία σε όλες τις χώρες που προσφέρουν χειμερινά τουριστικά πακέτα στη 
Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
της επίσημης ταξινόμησης και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Στον 
Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι διαφορές αυτές στις οκτώ χώρες που περιλαμβάνονται 
στο δείγμα μας.  

Πίνακας 6.3: Συνδυασμένη κατανομή των χειμερινών ξενοδοχειακών πακέτων σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση και ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κύπρος 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Αίγυπτος 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 6 − − 6  3∗ 6 2 − 8 

4∗ 20 4 − 24  4∗ − 10 10 20 

5∗ − − 10 10  5∗ − − − − 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο 26 4 10 40  Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 
Σύνολο 6 12 10 28 

             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Τυνησία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ιταλία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 8 8 − 16  3∗ − 6 − 6 

4∗ 4 12 4 20  4∗ − 10 − 10 

5∗ − 6 2 8  5∗ − − 4 4 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο 12 26 6 44  Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο − 16 4 20 

             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Βαλεαρίδες Ν. 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Ηπ. Ισπανία 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 16 − − 16  3∗ 22 2 − 24 

4∗ − 8 − 8  4∗ 6 12 − 18 

5∗ − − 4 4  5∗ − − 2 2 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο 16 8 4 28  Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο 28 14 2 44 

             

Επίσημη Ταξινόμηση  Επίσημη Ταξινόμηση 
Κανάριες Ν. 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο  
Μάλτα 

3∗ 4∗ 5∗ Σύνολο 
3∗ 4 2 − 6  3∗ 8 2 − 10 

4∗ 6 24 − 30  4∗ − 24 2 26 

5∗ − 4 − 4  5∗ − − 6 6 

Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο 10 30 − 40  Τα
ξι
δι
ω
τικ
οί

 
π
ρά
κτ
ορ
ες

 

Σύνολο 8 26 8 42 
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Η διαγώνιος του κάθε πίνακα δείχνει την ταύτιση της ταξινόμησης του επίσημου φορέα 
και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων, ενώ οι εκτός της διαγωνίου αριθμοί 
δείχνουν την απόκλιση μεταξύ των δύο ταξινομήσεων. Στην περίπτωση της Κύπρου 
παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην ταξινόμηση ξενοδοχείων 3 αστέρων. 
Συγκεκριμένα, 20 ξενοδοχεία ταξινομούνται από τον επίσημο φορέα ως 3 αστέρων 
ενώ, από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ταξινομούνται ως 4 αστέρων.  

Με άλλα λόγια, όπως και στην περίπτωση των θερινών πακέτων, η ταξινόμηση των 
ξενοδοχείων της Κύπρου από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες αναβαθμίζει τα χειμερινά 
πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων  σε σύγκριση με την επίσημη 
ταξινόμηση. Ίσως και εδώ ισχύει το ίδιο επιχείρημα, δηλαδή η επίσημη αρχή να  θέλει 
να αποθαρρύνει την προφορά χαμηλής ποιότητας τουρισμού, δεδομένου ότι η 
Κύπρος έχει περιορισμένες δυνατότητες αύξησης της ποσότητας του τουρισμού και 
πρέπει να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της ποιότητας του. Η ταξινόμηση των 
ξενοδοχείων από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες αναβαθμίζει τα χειμερινά πακέτα με 
διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων σε σχέση με την  επίσημη ταξινόμηση και στην 
περίπτωση των Καναρίων Νήσων, καθώς και στην Ηπειρωτική Ισπανία. Αντίθετη 
συμπεριφορά παρατηρούμε στην περίπτωση της Τυνησίας.  

Με τα δεδομένα πιο πάνω είναι σκόπιμο να εξετάσουμε πώς συγκρίνονται οι τιμές των 
διαφόρων χειμερινών ξενοδοχειακών πακέτων που προσφέρει η Κύπρος στη 
Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά με αυτά που προσφέρουν στις ίδιες αγορές 
άλλες Μεσογειακές χώρες, όχι μόνο όταν αυτά ακολουθούν την επίσημη ταξινόμηση 
αλλά και όταν ακολουθούν την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Για το 
σκοπό αυτό, ο Πίνακας 6.4 παρουσιάζει τις τιμές των ξενοδοχειακών πακέτων κατά 
κατηγορία σύμφωνα και με τις δύο ταξινομήσεις για το έτος 2001, καθώς και το μέσο 
όρο τιμών της περιόδου 1999-2001.  

Επίσημη ταξινόμηση 

Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων, σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση, οι 
Κανάριες Νήσοι είναι κατά μέσο όρο ο ακριβότερος χειμερινός προορισμός στη 
Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά το 2001. Ακολουθούν η Αίγυπτος, η 
Τυνησία, η Κύπρος και η Ηπειρωτική Ισπανία. Στην ίδια κατηγορία ξενοδοχείων, η 
Κύπρος είναι 29,3% φθηνότερη από τις Κανάριες Νήσους, 4,4% φθηνότερη από την 
Αίγυπτο, 2,3% φθηνότερη από την Τυνησία και 7,7% ακριβότερη από την Ηπειρωτική 
Ισπανία. Ο φθηνότερος κατά μέσο όρο χειμερινός προορισμός στη Βρετανική, 
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Γερμανική και Ελβετική αγορά το 2001, στην κατηγόρια των 3 αστέρων, είναι η Μάλτα 
με δεύτερες τις Βαλεαρίδες Νήσους. Στην κατηγορία αυτή η διαφορά του ακριβότερου 
χειμερινού προορισμού (Κανάριες Νήσοι) από το φθηνότερο (Μάλτα) είναι 44,7%. 

Πίνακας 6.4: Τιμές χειμερινών ξενοδοχειακών πακέτων σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και 
την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων (σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Τιμές πακέτων ανά κατηγορία και έτος 

 Επίσημη Ταξινόμηση Ταξινόμηση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 

 3∗ 4∗ 5∗ 3∗ 4∗ 5∗ 
Χώρα 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01 2001 99-01
Κύπρος 569 561 702 619 920 963 521 − 625† 580 920 901 
Αίγυπτος 594 627 713 727 797 795 628 644 763 765 − − 
Τυνησία 582 488 460 458 637 726 497 466 494 451 565† 537 
Ιταλία − − 623 709 − 1600 616 533 631 757 − − 
Βαλεαρίδες Ν. 465 435 1121 868 1374 1211 465 435 1121† 951 1374† 1211
Ηπ. Ισπανία 525 475 533 547 − 883 527 470 517 541 − − 
Κανάριες Ν. 736 687 814 742 − 1766 852 738 737 702 972† 951 
Μάλτα 407 − 533 530 963 840 519† 444 588 549 − − 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, 
Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι τιμές αφορούν τουριστικά πακέτα χειμερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες 
και περιλαμβάνουν διαμονή επτά ημερών.  

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής 
για τον υπολογισμό του μέσου όρου και το σύμβολο "†" όπου υπήρχαν μόνο δύο 
παρατηρήσεις για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου. 

Στην κατηγορία των χειμερινών τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων, σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση, οι Βαλεαρίδες Νήσοι είναι κατά μέσο 
όρο ο ακριβότερος τουριστικός προορισμός στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική 
αγορά το 2001. Ακολουθούν οι Κανάριες Νήσοι, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ιταλία. 
Στην ίδια κατηγορία ξενοδοχείων, κατά μέσο όρο, η Κύπρος είναι 59,7% φθηνότερη 
από τις Βαλεαρίδες Νήσους, 14,1% φθηνότερη από τις Κανάριες Νήσους, 1,6% 
φθηνότερη από την Αίγυπτο αλλά 11,2% ακριβότερη από την Ιταλία. Στην κατηγόρια 
των ξενοδοχείων 4 αστέρων ο κατά μέσο όρο φθηνότερος προορισμός στη Βρετανική, 
Γερμανική και Ελβετική αγορά το 2001 είναι η Τυνησία με δεύτερη τη Μάλτα. Στην 
κατηγορία αυτή η διαφορά του ακριβότερου προορισμού (Βαλεαρίδες Νήσοι) από το 
φθηνότερο (Τυνησία) είναι 52,4%. 

Στην κατηγορία των χειμερινών τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 
αστέρων το πιο ακριβό χειμερινό τουριστικό πακέτο είναι των Βαλεαρίδων Νήσων. 
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Συγκεκριμένα, ενώ στη Βρετανία, Γερμανία και Ελβετία το χειμώνα του 2001 
χρειαζόταν κανείς κατά μέσο όρο 938 ευρώ για ένα εφταήμερο πακέτο στη Μεσόγειο 
με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, στις Βαλεαρίδες Νήσους χρειαζόταν επιπλέον 
436 ευρώ κάτω από αυτό το ποσό. Η τιμή του αντίστοιχου πακέτου της Κύπρου είναι 
μόλις 18 ευρώ πάνω από το Μεσογειακό μέσο όρο. Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 
5 αστέρων ο φθηνότερος χειμερινός προορισμός στη Βρετανική, Γερμανική και 
Ελβετική αγορά το 2001 είναι η Τυνησία.  

Από τον Πίνακα 6.4 φαίνεται ότι όσον αφορά τα πακέτα χειμερινής περιόδου, 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, η Κύπρος είναι γενικά ένας ενδιάμεσος Μεσογειακός προορισμός, 
από πλευράς τιμής, στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά. Με τα ίδια 
δεδομένα, η Μάλτα και η Τυνησία εμφανίζονται να προσφέρουν στις ίδιες αγορές τα 
φθηνότερα ξενοδοχειακά πακέτα τη χειμερινή περίοδο. 

Ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Για να δούμε πώς διαφοροποιούνται οι τιμές των διαφόρων Μεσογειακών τουριστικών 
πακέτων που προσφέρονται τη χειμερινή περίοδο στη Βρετανική, Γερμανική και 
Ελβετική αγορά όταν αντί της επίσημης ταξινόμησης χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση 
των ταξιδιωτικών πρακτόρων, προσθέσαμε στον Πίνακα 6.4 τις τιμές των πακέτων 
σύμφωνα με τη δεύτερη ταξινόμηση.  

Σε γενικές γραμμές, η ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων δείχνει την Κύπρο να 
είναι λιγότερο ακριβός χειμερινός προορισμός στις τρεις Ευρωπαϊκές αγορές από ότι η 
επίσημη ταξινόμηση. Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος εμφανίζεται κατά μέσο όρο 48 
ευρώ φθηνότερη στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων το 2001 και 77 ευρώ 
στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων όταν αντί της επίσημης ταξινόμησης των 
ξενοδοχείων χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων.  

Το ίδιο ισχύει για τις Κανάριες Νήσους και την Ηπειρωτική Ισπανία. Για παράδειγμα, 
σε σύγκριση με την επίσημη ταξινόμηση, η ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 
δείχνει χαμηλότερη κατά 9,5% τη μέση τιμή του πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 
αστέρων που προσφέρουν οι Κανάριες Νήσοι στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική 
αγορά. Το αντίθετο ισχύει για την Τυνησία όπου στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
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πρακτόρων η τιμή του ιδίου πακέτου στις ίδιες αγορές είναι κατά μέσο όρο 7,4% πιο 
πάνω από την τιμή που αντιστοιχεί στην επίσημη ταξινόμηση.53 

Δεδομένου ότι οι αστέρες που απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αντανακλούν 
στην ποιότητα των καταλυμάτων, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί εδώ ότι η σχετικά 
υψηλή τιμή των χειμερινών ξενοδοχειακών πακέτων της Κύπρου είναι σε κάποιο 
βαθμό δικαιολογημένη. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό στο επόμενο τμήμα του 
παρόντος κεφαλαίου, όπου θα εξετάσουμε ακριβώς σε ποιο βαθμό μπορεί να 
αποδώσει κανείς την υψηλότερη τιμή των χειμερινών πακέτων της Κύπρου στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας οικονομετρικές εκτιμήσεις βασισμένες 
στην ωφελιμιστική προσέγγιση. 

Περίοδος αιχμής και μη αιχμής 

Η τιμή που χρησιμοποιήσαμε στις συγκρίσεις των διαφόρων χειμερινών τουριστικών 
πακέτων πιο πάνω ήταν ο μέσος όρος των δύο περιόδων, αιχμής και μη αιχμής. Για 
να δούμε τι συμβαίνει ξεχωριστά στις δύο αυτές περιόδους, στο Διάγραμμα 6.2 
απεικονίζεται ο λόγος της τιμής των χειμερινών ξενοδοχειακών πακέτων διαφόρων 
Μεσογειακών χωρών και της τιμής του χειμερινού ξενοδοχειακού πακέτου της Κύπρου 
που προσφέρονται σε περιόδους αιχμής και μη αιχμής στη Βρετανική, Γερμανική και 
Ελβετική αγορά. Η κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ακολουθεί την επίσημη 
ταξινόμηση. 

Στην κατηγορία των 3 αστέρων την περίοδο αιχμής, όπως δείχνει το Διάγραμμα 6.2, η 
Κύπρος είναι ο τρίτος ακριβότερος χειμερινός τουριστικός προορισμός μετά τις 
Κανάριες Νήσους και την Αίγυπτο. Στην κατηγορία αυτή, η τιμή του πακέτου των 
Κανάριων Νήσων και της Αιγύπτου στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά είναι 
κατά μέσο όρο 34,5% και 27,3%, αντίστοιχα, υψηλότερη από το πακέτο της Κύπρου.  

Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 αστέρων οι τιμές του χειμερινού τουριστικού 
πακέτου της Κύπρου πλησιάζουν το μέσο όρο τιμών των άλλων Μεσογειακών 
προορισμών. Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 5 αστέρων, η Κύπρος είναι ο τρίτος 
ακριβότερος χειμερινός τουριστικός προορισμός στη Βρετανική, Γερμανική και 
Ελβετική αγορά, μετά τις Βαλεαρίδες Νήσους και την Ηπειρωτική Ισπανία που είναι 
39,8% και 7.3% ακριβότερες από την Κύπρο, αντίστοιχα. 

                                                 
53 Στην κατηγορία των 5 αστέρων, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα λόγω 
έλλειψης επαρκών στοιχείων. 
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Διάγραμμα 6.2 : Λόγος της τιμής του χειμερινού πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο σε 
διάφορες χώρες προς την τιμή του στην Κύπρο - περίοδος αιχμής και μη αιχμής 
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Στην περίοδο μη αιχμής, στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων, η Κύπρος είναι 
ο τρίτος ακριβότερος χειμερινός τουριστικός προορισμός στη Βρετανική, Γερμανική και 
Ελβετική αγορά μετά τις Κανάριες Νήσους και την Αίγυπτο: είναι 3,6% φθηνότερη από 
την Ηπειρωτική Ισπανία και 1,8% φθηνότερη από την Αίγυπτο. Στην κατηγορία των 
ξενοδοχείων 4 αστέρων, η Κύπρος βελτιώνει σημαντικά την εικόνα της, τόσο σε σχέση 
με τις αντίστοιχες τιμές της την περίοδο αιχμής, όσο και σε σχέση με τις τιμές άλλων 
χωρών. Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 5 αστέρων η Κύπρος είναι ο δεύτερος 
ακριβότερος χειμερινός τουριστικός προορισμός μετά τις Βαλεαρίδες Νήσους, που 
είναι 16,4% ακριβότερες από την Κύπρο. 

6.2.2  Τιμές πακέτων με διαμονή σε διαμέρισμα 

Στον Πίνακα 6.5, φαίνεται η συνδυασμένη κατανομή των διαμερισμάτων της 
χειμερινής περιόδου που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων για την κάθε χώρα ξεχωριστά.  

Πίνακας 6.5: Επίσημη ταξινόμηση διαμερισμάτων χειμερινής περιόδου και 
ταξινόμηση τους από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες  
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Στην περίπτωση της Κύπρου παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις δύο 
ταξινομήσεις όσον αφορά τα τουριστικά διαμερίσματα Α' και Β' κατηγορίας. Όμως, 
αντίθετα με τα ξενοδοχεία, όπου η επίσημη ταξινόμηση τα κατατάσσει πιο κάτω από 
την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων, τα Κυπριακά τουριστικά διαμερίσματα 
στην επίσημη ταξινόμηση τείνουν να είναι σε πιο υψηλή κατηγορία από αυτήν που τα 
κατατάσσουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Για παράδειγμα, τέσσερα τουριστικά 
διαμερίσματα που στο δείγμα μας επίσημα κατατάσσονται ως Β’ κατηγορίας, οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες τα κατατάσσουν σαν Γ’ κατηγορίας, ενώ μόνο δύο τουριστικά 
διαμερίσματα κατατάσσονται επίσημα ως Γ’ κατηγορίας και ως Β’ κατηγορίας από 
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ακόμη χειρότερα, από τα είκοσι τουριστικά 
διαμερίσματα στο δείγμα μας που επίσημα εμφανίζονται σαν Α' κατηγορίας, δώδεκα 
κατατάσσονται ως Γ' κατηγορίας και δύο ως Β' κατηγορίας από τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες.  

Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζεται ο μέσος όρος τιμών των διαφόρων τουριστικών 
διαμερισμάτων στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 1999-2001, σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση και με την ταξινόμηση των τουριστικών πρακτόρων.  

Πίνακας 6.6: Τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση και την 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων 

 Τιμές πακέτων ανά κατηγορία και έτος 

 Επίσημη Ταξινόμηση Ταξινόμηση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 

 Γ Β Α Γ Β Α 
Χώρα 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 
Κύπρος 469† − 510 511 − − 
Ιταλία 412† − 321† 366† − − 
Βαλεαρίδες Ν. − 376 283† 420 346 − 
Ηπ. Ισπανία − 292† − 376 − − 
Κανάριες Ν. 555† − 434 459 493 430 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, 
Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι τιμές αφορούν τουριστικά πακέτα χειμερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για 
ενήλικες και περιλαμβάνουν διαμονή επτά ημερών.  

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό του μέσου όρου και το σύμβολο "†" όπου υπήρχαν στοιχεία 
μόνο για το ένα έτος. 

Σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση, η Κύπρος εμφανίζεται στη Βρετανική, 
Γερμανική και Ελβετική αγορά ως ο κατά μέσο ακριβότερος χειμερινός τουριστικός 
προορισμός στα διαμερίσματα Α' κατηγορίας. Ακολουθούν οι Κανάριες Νήσοι και η 
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Ιταλία, ενώ ο φθηνότερος χειμερινός τουριστικός προορισμός στην Α' κατηγορία 
διαμερισμάτων είναι οι Βαλεαρίδες Νήσοι, με 44,5% χαμηλότερες τιμές από την 
Κύπρο. 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων, η Κύπρος εμφανίζεται στη 
Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά ως ο κατά μέσο όρο ακριβότερος χειμερινός 
τουριστικός προορισμός στα τουριστικά διαμερίσματα Γ' κατηγορίας. Ακολουθούν οι 
Κανάριες Νήσοι και οι Βαλεαρίδες Νήσοι. Ο φθηνότερος χειμερινός προορισμός στην 
Γ' κατηγορία τουριστικών διαμερισμάτων είναι η Ιταλία. Η διαφορά του ακριβότερου 
προορισμού (Κύπρος) από το φθηνότερο (Ιταλία) είναι 28,4%. 

6.3  Τιμές και ποιοτικά χαρακτηριστικά τη χειμερινή περίοδο 

Στο προηγούμενο μέρος αυτού του κεφαλαίου συγκρίναμε την τιμή του τουριστικού 
πακέτου που προσφέρει η Κύπρος για τη χειμερινή περίοδο στη Βρετανική, Γερμανική 
και Ελβετική αγορά με τα αντίστοιχα πακέτα που προσφέρουν στις ίδιες αγορές οι 
άλλες επτά Μεσογειακές χώρες στο δείγμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους.  

Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο διαφορές στις τιμές την περίοδο 1999-
2001 οφείλονται σε διαφορές στην ποιότητα.54 Λόγω του ότι για τις κατηγορίες 
ξενοδοχείων 2 και 5 αστέρων δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, οι εκτιμήσεις να 
αναφέρονται μόνον στις κατηγορίες ξενοδοχείων 3 και 4 αστέρων.  

6.3.1  Ανάλυση σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση  

Στο τμήμα αυτό αναλύονται οι τιμές και ποιότητα των χειμερινών τουριστικών πακέτων 
με διαμονή σε ξενοδοχείο που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική 
αγορά όταν κατατάσσονται σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση. Επίσης εξετάζεται 
το αν και πώς αλλάζουν οι εκτιμήσεις όταν λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους.  

                                                 
54 Σημειώνουμε πως δεδομένου και του μικρού αριθμού παρατηρήσεων που έχουμε για περίοδο, δεν 
ήταν δυνατόν να έχουμε ξεχωριστές εκτιμήσεις για την περίοδο αιχμής και μη αιχμής, δηλαδή ως τιμή 
πακέτου παίρνουμε το μέσο όρο των δύο περιόδων. Υπενθυμίζουμε πως τα στοιχεία μας αναφέρονται  
σε 72 διαφορετικά ξενοδοχεία και 12 διαφορετικά διαμερίσματα. Για κάθε κατάλυμα και έτος έχουμε 
πληροφορίες για μέχρι 4 τουριστικά πακέτα, ώστε το σύνολο των παρατηρήσεων είναι 451 για τα 
ξενοδοχεία και 85 για τα διαμερίσματα. 
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Ξενοδοχεία 3 αστέρων 

Ο Πίνακας 6.7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων από την ωφελιμιστική 
ανάλυση που αφορούν πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων (σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση) για ενήλικες και περιλαμβάνουν πρόγευμα και ένα γεύμα (half 
board). Στην πρώτη στήλη είναι η Κύπρος και οι υπόλοιποι προορισμοί στους οποίους 
αναφέρονται οι εκτιμήσεις. Η δεύτερη στήλη (Τιμή) παραθέτει την εκτιμημένη τιμή του 
πακέτου και η τρίτη στήλη (Βάση) την "τιμή βάσης" του ίδιου πακέτου, δηλαδή η τιμή 
όταν αφαιρείται η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Η τέταρτη στήλη 
(Ποιότητα), δείχνει τη διαφορά τιμής και τιμής βάσης, δηλαδή δείχνει το μέρος της 
τιμής του πακέτου που οφείλεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Οι υπόλοιπες 
στήλες δείχνουν αντίστοιχες διαφορές των τιμών των πακέτων άλλων Μεσογειακών 
προορισμών από αυτό της Κύπρου.  

Όπως δείχνει η δεύτερη στήλη η Κύπρος είναι ο τέταρτος ακριβότερος προορισμός 
στην κατηγορία των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με κατά 
μέσο όρο 5,4% πιο υψηλή τιμή από τα αντίστοιχα πακέτα άλλων Μεσογειακών 
προορισμών που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά. Είναι 
φθηνότερη κατά 2,7% από την Ηπειρωτική Ισπανία, 8% από την Αίγυπτο και 6,9% 
από τη Μάλτα και ακριβότερη κατά 31,4% από τις Κανάριες Νήσους, 27,1% από την 
Ιταλία και 16,6% από την Τυνησία.  

Πίνακας 6.7: Τιμή και ποιότητα χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 565 397 168 − − − 
 Αίγυπτος 610 489 121 45 91 -46 
 Τυνησία 471 374 97 -94 -23 -71 
 Ιταλία 412 347 65 -153 -50 -103 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 506 424 82 -59 27 -85 
 Ηπειρωτική Ισπανία 718 514 204 153 117 36 
 Κανάριες Νήσοι 387 384 3 -178 -13 -164 
 Μάλτα 604 514 90 39 117 -78 

Πηγή: Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, 
Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Όταν αφαιρεθεί η επίδραση της ποιότητας στην τιμή των πακέτων, επαναλαμβάνεται 
και στην περίπτωση των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων 
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αυτό που είδαμε στο αντίστοιχο πακέτο της θερινής περιόδου, δηλαδή η Κύπρος 
γίνεται λιγότερο ακριβός προορισμός σε σχέση με άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, οι 
εκτιμήσεις δείχνουν ότι 168 από τα 565 ευρώ που στοιχίζει κατά μέσο όρο το 
Κυπριακό τουριστικό πακέτο (29,8%) αντανακλά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γενικά, 
στις πλείστες περιπτώσεις η διαφορά των τιμών των Κυπριακών χειμερινών πακέτων 
με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων που προσφέρονται στις τρεις Ευρωπαϊκές 
αγορές (Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική) από τις τιμές αντίστοιχων πακέτων άλλων 
τουριστικών προορισμών στη Μεσόγειο εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την ανώτερη  
ποιότητα τους.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των Βαλεαρίδων Νήσων, που ενώ είναι κατά 
μέσο όρο 10,4% πιο φθηνή από την Κύπρο στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική 
αγορά, όταν αφαιρεθεί το μέρος της τιμής που αντανακλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
εμφανίζεται ακριβότερη κατά 6,7%. Επίσης, η Ηπειρωτική Ισπανία, η Αίγυπτος και η 
Μάλτα, που χωρίς να λάβουμε υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται 
ακριβότεροι προορισμοί από την Κύπρο, συνεχίζουν να εμφανίζονται ακριβότεροι 
προορισμοί και με την περίληψη των ποιοτικών χαρακτηριστικών στη σύγκριση.  

Τέλος, φαίνεται ότι η διαφορά της τιμής των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική 
αγορά σε τιμή χαμηλότερη από το αντίστοιχο πακέτο της Κύπρου, δηλαδή αυτά των 
Κανάριων Νήσων, της Τυνησίας και της Ιταλίας, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος (όχι 
όμως πλήρως) στη χαμηλότερη ποιότητα τους. 

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 

Ο Πίνακας 6.8 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων από την ωφελιμιστική 
ανάλυση που αφορούν χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων (πάντα 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση) που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική 
και Ελβετική αγορά. Η δεύτερη και πέμπτη στήλη αυτού του πίνακα δείχνουν ότι η 
Κύπρος είναι ένας αρκετά φθηνός προορισμός σε αυτήν στην κατηγορία των 
χειμερινών πακέτων, με κατά μέσο όρο 7,7% χαμηλότερη τιμή από τους άλλους 
Μεσογειακούς προορισμούς.  

Όταν λάβουμε υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, βάσει των εκτιμήσεών μας, τα 272 
από τα 616 ευρώ που στοιχίζει κατά μέσο όρο το Κυπριακό τουριστικό πακέτο στη 
Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά αντανακλά στην ποιότητα του. Αυτό 
αντιστοιχεί με το 44,2% της τιμής του που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην 
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κατηγορία των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ανάμεσα σε 
όλες τις Μεσογειακές χώρες του δείγματος μας. Ακολουθούν η Ηπειρωτική Ισπανία με 
ποσοστό ποιότητας στην τιμή για το ίδια πακέτα 37,3%, οι Βαλεαρίδες Νήσοι με 
35,8% και οι Αίγυπτος και Τυνησία με 25,9%. 

Παρατηρούμε από την πέμπτη και την έβδομη στήλη του πίνακα πως η Ηπειρωτική 
Ισπανία, η Αίγυπτος και οι Βαλεαρίδες Νήσοι, που στην κατηγορία χειμερινών 
πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων είναι ακριβότεροι προορισμοί από την 
Κύπρο, συνεχίζουν να είναι ακριβότεροι προορισμοί και μετά που θα αφαιρεθεί η 
επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Με άλλα λόγια η σχετικά υψηλή τιμή των 
χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων των χωρών αυτών στη 
Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά δεν αντανακλά σε ανώτερη ποιότητα του 
τουριστικού τους προϊόντος.  

Πίνακας 6.8: Τιμή και ποιότητα χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση (σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 616 344 272 − − − 
 Αίγυπτος 708 525 183 92 181 -89 
 Τυνησία 387 286 100 -229 -58 -172 
 Ιταλία 493 530 -38 -124 186 -310 
 Βαλεαρίδες Νήσοι 1046 672 375 430 327 103 
 Ηπειρωτική Ισπανία 1048 657 391 432 313 119 
 Κανάριες Νήσοι 439 436 3 -178 92 -269 
 Μάλτα 571 484 87 -45 140 -185 

Πηγή: Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, 
Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Ακόμα πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στην κατηγορία των χειμερινών πακέτων με 
διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων είναι το ότι οι προορισμοί που είναι φθηνότεροι από 
την Κύπρο στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά, δηλαδή η Ιταλία και οι 
Κανάριοι Νήσοι, είναι στην πραγματικότητα πιο ακριβοί όταν ληφθεί υπόψη η ανώτερη 
ποιότητα του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Η μόνη χώρα που όταν αφαιρεθεί η 
επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών συνεχίζει να εμφανίζεται φθηνότερος 
προορισμός από την Κύπρο είναι η Τυνησία. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της 
διαφοράς της τιμής της από αυτήν της Κύπρου (75,1%) οφείλεται στα ανώτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του Κυπριακού πακέτου. 
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Για να δοθεί μια πιο συνοπτική εικόνα της σχέσης τιμής και ποιότητας των χειμερινών 
Μεσογειακών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων (επίσημη 
ταξινόμηση) που προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά, το 
Διάγραμμα 6.3 δείχνει το λόγο της τιμής που πακέτου που οφείλεται στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του προς το υπόλοιπο μέρος της τιμής του. Σε αυτό το διάγραμμα οι 
τιμές φαίνονται να αντικατοπτρίζουν την ποιότητα των τουριστικών πακέτων σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση της Κύπρου και της Ηπειρωτικής Ισπανίας (και για 
τις δύο κατηγορίες) και των Βαλεαρίδων Νήσων (στην κατηγορία των ξενοδοχείων 4 
αστέρων).  

Οι χώρες των οποίων οι τιμές των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχεία 
εμφανίζονται να αντανακλούν σε χαμηλότερης ποιότητας τουριστικό προϊόν είναι οι 
Κανάριες Νήσοι, η Ιταλία και η Μάλτα, και στις δύο κατηγορίες ξενοδοχείων. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 4 αστέρων της Ιταλίας, όπου η τιμή του πακέτου δεν αντανακλά καθόλου 
σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

6.3.2  Ανάλυση σύμφωνα με την ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Προηγουμένως σε αυτό το κεφάλαιο επισημαίνουμε τις διαφορές μεταξύ της επίσημης 
ταξινόμησης των καταλυμάτων και της ταξινόμησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 
Συγκεκριμένα έχουμε δείξει πως η ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων στην 
Κύπρο τείνει να αναβαθμίζει τα ξενοδοχεία (ιδιαίτερα αυτά στην κατηγορία των 3 
αστέρων) σε σχέση με την επίσημη ταξινόμηση. Αντίθετα, σε άλλες χώρες, όπως η 
Τυνησία, οι επίσημες αρχές έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τα ξενοδοχεία τους σε 
σχέση με τα αστέρια που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. 

Σε αυτό το τμήμα της μελέτης εξετάζουμε πώς διαφοροποιούνται οι συγκρίσεις των 
τιμών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών όταν τα χειμερινά ξενοδοχειακά πακέτα που 
προσφέρονται στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά ταξινομούνται βάσει των 
αστέρων που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αντί η επίσημη αρχή της κάθε 
χώρας. Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, και εδώ η εικόνα παρουσιάζεται αρκετά 
διαφοροποιημένη εικόνα, με το τουριστικό προϊόν της Κύπρου να εμφανίζεται πιο 
ελκυστικό στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων από ότι στην επίσημη 
ταξινόμηση. 
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Διάγραμμα 6.3: Λόγος "ποιότητας" προς "τιμή βάσης" πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο τη χειμερινή περίοδο (επίσημη ταξινόμηση) 
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Ξενοδοχεία 3 αστέρων 

Στον Πίνακα 6.9 φαίνεται ότι στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων, με βάση την 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων, όλες οι χώρες, πλην της Τυνησίας και της 
Μάλτας, είναι ακριβότεροι τουριστικοί προορισμοί από την Κύπρο στη Βρετανική, 
Γερμανική και Ελβετική αγορά. Οι Κανάριες Νήσοι εμφανίζονται ως ο ακριβότερος 
Μεσογειακός προορισμός, με το χειμερινό της πακέτο με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 
αστέρων να είναι κατά μέσο όρο 24% ακριβότερο από αυτό της Κύπρου. Ακολουθούν 
η Αίγυπτος με 17% και η Ιταλία με 10,1%. Η Τυνησία και η Μάλτα παρουσιάζονται ως 
οι φθηνότεροι τουριστικοί προορισμοί, με χειμερινά πακέτο με διαμονή σε ξενοδοχείο 
3 αστέρων 8,6% και 5,1%, αντίστοιχα, κατά μέσο όρο φθηνότερο από αυτό της 
Κύπρου. 
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Σε τιμές βάσης, δηλαδή όταν αφαιρεθεί η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
το χειμερινό της πακέτο της Κύπρου με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων γίνεται το 
φθηνότερο μεταξύ των Μεσογειακών χωρών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση μας. 
Επίσης, ενώ προηγουμένως (χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ποιότητα), το πακέτο 
αυτό εμφανιζόταν στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά κατά μέσο όρο 5,3% 
φθηνότερο στην Κύπρο από τα αντίστοιχα πακέτα άλλων χωρών της Μεσογείου, 
τώρα το γίνεται κατά μέσο όρο 26% φθηνότερο. Το συμπέρασμα εδώ είναι πως οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες θεωρούν το χειμερινό πακέτο της Κύπρου με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων ιδιαίτερα ελκυστικό, με μεγάλο μέρος της τιμής του αντανακλά 
σε ποιοτικό περιεχόμενο.  

Πίνακας 6.9: Τιμή και ποιότητα χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων 
σύμφωνα με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων (σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 465 311 155 − − − 
 Αίγυπτος 562 425 137 96 114 -18 
 Τυνησία 417 345 72 -48 34 -82 
 Ιταλία 523 484 39 57 173 -116 
 Βαλεαρίδες Ν. 471 397 74 5 86 -81 
 Ηπ. Ισπανία 487 427 59 21 117 -96 
 Κανάριες Ν. 601 536 65 136 226 -90 
 Μάλτα 437 387 50 -29 77 -105 

Πηγή: Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, 
Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 

Στον Πίνακα 6.10 η εικόνα που παρουσιάζει η ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων για τα χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων είναι 
παρόμοια με αυτήν των χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων. Σε 
αυτήν την κατηγορία η Κύπρος είναι ο τρίτος φθηνότερος Μεσογειακός προορισμός 
στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά (μετά από την Τυνησία και τη Μάλτα), 
και ο δεύτερος φθηνότερος (μετά από την Τυνησία) όταν ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Επίσης, όταν λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
εμφανίζεται 23,6% φθηνότερη από το μέσο όρο των Μεσογειακών χωρών, ενώ 
διαφορετικά είναι 12,7% φθηνότερη.  
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Πίνακας 6.10: Τιμή και ποιότητα χειμερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
σύμφωνα με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων (σε ευρώ, σε τιμές 2001) 

 Εκτιμήσεις των τιμών με και χωρίς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Απόλυτες τιμές Διαφορές σε απόλυτες τιμές 
 Χώρα Τιμή Βάση Ποιότητα Τιμή Βάση Ποιότητα 
 Κύπρος 571 449 123 − − − 
 Αίγυπτος 700 570 130 129 121 8 
 Τυνησία 384 361 23 -187 -88 -99 
 Ιταλία 783 720 62 212 272 -60 
 Βαλεαρίδες Ν. 826 721 105 255 272 -17 
 Ηπ. Ισπανία 571 518 53 0 69 -70 
 Κανάριες Ν. 752 543 209 181 95 87 
 Μάλτα 554 458 96 -18 9 -27 

Πηγή: Thomson, First Choice, Airtours (UK), Tjaereborg, Airtours, Neckermann, 
Hotelplan, Kuoni, Imholz και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Επομένως, και για τα χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ισχύει το 
ίδιο συμπέρασμα όπως και για αυτά με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, δηλαδή η 
ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων παρουσιάζουν την Κύπρο σαν ένα 
ελκυστικό Μεσογειακό προορισμό τη χειμερινή περίοδο.  

Ποσοστό ποιότητας στην τιμή 

Μια γενική εικόνα του βαθμού στον οποίο η ποιότητα αντανακλά στην τιμή των 
χειμερινών ξενοδοχειακών πακέτων που προσφέρει η Κύπρος και άλλες Μεσογειακές 
χώρες στη Βρετανική, Γερμανική και Ελβετική αγορά παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 
6.4, όπου απεικονίζεται η σχέση μεταξύ της ποιότητας και της τιμής του τουριστικού 
πακέτου για τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων, με βάση την ταξινόμηση των τουριστικών 
πρακτόρων. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6.4, το μεγαλύτερο ποσοστό (50% περίπου) ποιότητας 
στην τιμή έχουν τα χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Κύπρο 
και το μικρότερο τα χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην 
Τυνησία. Επίσης, με αρκετά υψηλό ποσοστό ποιότητας στην τιμή (πάνω από 20%) 
εμφανίζονται τα χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στις 
Κανάριους Νήσους, την Κύπρο και την Αίγυπτο. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο βαθμός στον οποίο η τιμή του χειμερινού τουριστικού 
πακέτου αντανακλά στην ποιότητα που προσφέρει, αλλάζει αρκετά όταν 
χρησιμοποιούμε την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων αντί την επίσημη 
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ταξινόμηση. Για παράδειγμα, ενώ με την επίσημη ταξινόμηση τα χειμερινά πακέτα με 
διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στις Κανάριους Νήσους δικαιολογούσαν ελάχιστα 
την τιμή τους με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων δικαιολογούν την τιμή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σημαντικές αλλαγές 
από τη μετάβαση από την επίσημη ταξινόμηση στην ταξινόμηση των πρακτόρων 
σημειώνονται και στην περίπτωση της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Τυνησίας.  

Διάγραμμα 6.4: Λόγος "ποιότητας" προς "τιμή βάσης" πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη 
χειμερινή περίοδο (ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π4 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Στο παράρτημα αυτό περιγράφονται το οικονομετρικό υπόδειγμα και οι εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των τιμών των τουριστικών πακέτων που προσφέρονται 
κατά τη χειμερινή περίοδο, με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

Π 4.1  Οικονομετρικό υπόδειγμα 

Για την ανάλυση και σύγκριση των τιμών των τουριστικών πακέτων κατά τη χειμερινή περίοδο 
έχουμε εφαρμόσει την ίδια μέθοδο που εφαρμόσαμε στην ανάλυση και σύγκριση των τιμών 
των τουριστικών πακέτων κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή την ωφελιμιστική ανάλυση που 
περιγράφεται στο Παράρτημα Π3. Αντίστοιχα το οικονομετρικό μοντέλο που εκτιμείται είναι 
αυτό που περιγράφεται στο Παράρτημα Π3.  

Π 4.2  Στοιχεία και εκτιμήσεις 

Σε αυτό το μέρος δίδονται τα 4 μοντέλα ωφελιμιστικής ανάλυσης που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στις εκτιμήσεις που αφορούν τη χειμερινή περίοδο.  

Τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των μοντέλων δίδονται στους πίνακες Π4.1 και Π4.2 που 
ακολουθούν. Τα ακρωνύμια των μεταβλητών που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του κάθε 
πίνακα περιγράφονται στο Παράρτημα Π3. 

Πίνακας Π4.1: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών των τουριστικών πακέτων με 
διαμονή σε ξενοδοχείο σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 6,3365 0,0381 5,9841 0,0641 

BB -0,0658 0,0390 -0,0354 0,0408 

FB 0,0969 0,0264 0,0815 0,0296 

DAYS14 0,3595 0,0172 0,3595 0,0154 

YR99 -0,1291 0,0579 -0,0778 0,0539 

YR00 -0,0102 0,0639 0,0336 0,0591 

OF4 0,0869 0,0787 -0,1433 0,0846 

EGYPT 0,0797 0,0687 0,2304 0,0813 

TUNISIA -0,1664 0,0587 -0,0574 0,0605 

BALEAR -0,2709 0,0525 -0,1265 0,0688 

M_SPAIN -0,1040 0,0535 0,0671 0,0688 

CANARIES 0,2713 0,0647 0,2951 0,0780 

MALTA -0,3144 0,0678 -0,0331 0,0840 

EGYPTOF4 0,0690 0,1002 0,2944 0,1042 

TUNISOF4 -0,2058 0,0914 -0,1099 0,0966 
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Πίνακας Π4.1 (συνέχεια) 

ITALYOF4 0,0705 0,1219 0,6681 0,1314 

BALEAOF4 0,8024 0,1046 0,8847 0,1003 

SPAINOF4 0,4303 0,1061 0,6159 0,1062 

CANAROF4 0,0263 0,1025 0,2992 0,1116 

MALTAOF4 0,1759 0,0941 0,1114 0,1094 

EGYPT00 0,0790 0,0926 0,0333 0,0847 

TUNIS99 -0,0463 0,0790 -0,1233 0,0720 

TUNIS00 0,0237 0,0799 -0,0339 0,0735 

ITALY99 -0,0690 0,1413 -0,1354 0,1282 

ITALY00 0,4334 0,1267 0,1060 0,1211 

BALEAR99 -0,1422 0,0945 -0,2420 0,0887 

BALEAR00 0,0216 0,0907 -0,0638 0,0836 

SPAIN99 -0,1414 0,0877 -0,1789 0,0816 

SPAIN00 -0,0774 0,0840 -0,0873 0,0780 

CANAR99 -0,0845 0,0814 -0,1459 0,0749 

CANAR00 -0,0631 0,0787 -0,1057 0,0728 

MALTA99 0,0185 0,0815 0,0314 0,0759 

MALTA00 -0,0240 0,0816 -0,0541 0,0769 

DSCNT   0,0152 0,0375 

ACO   0,0956 0,0287 

IP   0,1371 0,0359 

APD   0,0108 0,0098 

CF   0,1177 0,0309 

HDR   0,2011 0,0629 

PN   0,1269 0,0330 

SHM   0,0300 0,0274 

DFT   0,0143 0,0254 

DFB   0,1261 0,0275 

Number of   

Observations 451 451 

R-square 0,7570 0,8082 

Adjusted R-square 0,7372 0,7875 

Πηγή: Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της χειμερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες το 
έτος 2001 και έχουν διάρκεια διαμονής 7 ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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Πίνακας Π 4.2: Εκτιμήσεις ωφελιμιστικής ανάλυσης τιμών χειμερινών πακέτων με διαμονή 
σε ξενοδοχείο σύμφωνα με την ταξινόμηση των πρακτόρων 

 Εκτιμήσεις με και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά Με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 6,1429 0,0595 5,7383 0,0816 

BB -0,0765 0,0342 -0,0829 0,0381 

FB 0,0831 0,0284 0,0530 0,0297 

DAYS14 0,3634 0,0169 0,3634 0,0154 

YR99 -0,1571 0,0526 -0,1041 0,0498 

YR00 -0,0189 0,0648 0,0285 0,0605 

BRR4 0,2049 0,0684 0,3227 0,0715 

EGYPT 0,2066 0,0710 0,3678 0,0847 

TUNISIA -0,1038 0,0730 0,1098 0,0751 

ITALY 0,1229 0,1187 0,5575 0,1271 

BALEAR 0,0113 0,0762 0,2774 0,0826 

M_SPAIN 0,0455 0,0713 0,3763 0,0840 

CANARIES 0,2913 0,0788 0,7266 0,0959 

MALTA -0,0616 0,0732 0,2469 0,0824 

EGYPBRR4 0,0190 0,0864 -0,0978 0,0884 

TUNIBRR4 -0,2240 0,0865 -0,3055 0,0872 

ITALBRR4 0,2474 0,1185 0,0486 0,1157 

BALEBRR4 0,4354 0,1122 0,3298 0,1136 

SPAIBRR4 -0,0457 0,0913 -0,2213 0,1024 

CANABRR4 0,0258 0,0920 -0,5157 0,1094 

MALTBRR4 0,0308 0,0838 -0,2266 0,0942 

EGYPT00 0,1177 0,0888 0,0301 0,0828 

TUNIS99 -0,0045 0,0810 -0,0651 0,0756 

TUNIS00 0,1143 0,0819 0,0229 0,0758 

ITALY99 -0,0410 0,1378 -0,0835 0,1265 

ITALY00 0,2479 0,1287 0,0790 0,1216 

BALEAR99 -0,1707 0,0933 -0,2307 0,0889 

BALEAR00 -0,0603 0,0964 -0,0724 0,0898 

SPAIN99 -0,0127 0,0792 -0,0637 0,0782 

SPAIN00 -0,0463 0,0849 -0,0597 0,0793 

CANAR99 -0,0506 0,0781 -0,0489 0,0721 

CANAR00 -0,0664 0,0819 -0,1067 0,0754 

MALTA99 0,0127 0,0784 0,0385 0,0746 

MALTA00 -0,0900 0,0809 -0,1096 0,0767 

DSCNT   -0,0500 0,0348 

ACO   0,2056 0,0298 

IP   0,0974 0,0397 

APD   0,0377 0,0096 

CF   0,0052 0,0272 

 
Πίνακας Π4.2 (Συνέχεια) 
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HDR   0,1275 0,0604 

PN   0,0329 0,0284 

SHM   -0,0210 0,0268 

DFT   0,0208 0,0248 

DFB   0,0494 0,0241 

Number of   

Observations 451 451 

R-square 0,7631 0,8082 

Adjusted R-square 0,7432 0,7870 

Πηγή: Tjaereborg, Airtours, Neckermann, Hotelplan, Kuoni, Imholz και εκτιμήσεις των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της χειμερινής περιόδου, τα οποία προσφέρονται για ενήλικες το 
έτος 2001 και έχουν διάρκεια διαμονής 7 ημέρες. 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΙΜΕΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

Στο κεφαλαίο αυτό αρχικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που βάσει των 
αποτελεσμάτων της ωφελιμιστικής ανάλυσης φαίνονται να επηρεάζουν τις τιμές των 
τουριστικών πακέτων στο μεγαλύτερο βαθμό. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του 
βαθμού ικανοποίησης των τουριστών από τους τουριστικούς προορισμούς που 
επισκέφτηκαν. Η ανάλυση γίνεται με χρήση οικονομετρικών μεθόδων και εξετάζεται:  

- ποιοι τουριστικοί προορισμοί στη Μεσόγειο αφήνουν ικανοποιημένους στο 
μεγαλύτερο βαθμό τους τουρίστες,  

- ποιοι παράγοντες και πώς επηρεάζουν τις αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων 
από τους τουρίστες, και  

- πώς οι αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων από τους τουρίστες επηρεάζονται 
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καταλυμάτων.  

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου γίνεται μια γενική περιγραφή των οικονομετρικών 
μεθόδων και των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της 
επίδρασης των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις τιμές των τουριστικών πακέτων και 
στην ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών. Περισσότερες λεπτομέρειες 
για τα οικονομετρικά μοντέλα και για τις παραμέτρους που έχουν προκύψει 
περιέχονται στο Παράρτημα Π5. 

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η επίδραση των ποιοτικών και των γενικών 
χαρακτηριστικών στις τιμές των τουριστικών πακέτων της Κύπρου και των άλλων 
Μεσογειακών προορισμών. Η ανάλυση γίνεται για τα ξενοδοχεία και τα διαμερίσματα 
και για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο.  

Στην τρίτη ενότητα αναλύονται και συγκρίνονται οι αξιολογήσεις από τους τουρίστες 
των πακέτων που προσφέρουν οι Μεσογειακές χώρες. Ο βαθμός ικανοποίησης των 
τουριστών εξετάζεται για το πακέτο ως σύνολον (overall satisfaction ratings) καθώς 
και για τη διαμονή (accommodation), τη διατροφή (food quality) και την τοποθεσία 
(location). Με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων, γίνεται επίσης "δεσμευμένη" 
(conditional) σύγκριση των τουριστικών πακέτων, δηλαδή σύγκριση σε δεδομένο 
επίπεδο τιμής και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Οι συγκρίσεις γίνονται για κάθε 
κατηγόρια καταλύματος ξεχωριστά για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο. 
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7.1  Επίδραση των ποιοτικών και άλλων χαρακτηριστικών στις τιμές 

Η μέτρηση της επίδρασης των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις τιμές των τουριστικών 
πακέτων γίνεται μέσω των παραμέτρων που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της 
ωφελιμιστικής (hedonic) ανάλυσης που περιγράφεται στα Κεφάλαια 5 και 6. Τα 
οικονομετρικά μοντέλα και οι παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί στους 
υπολογισμούς μας περιέχονται στα Παραρτήματα Π4 και Π5. 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, για την εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στις τιμές των τουριστικών πακέτων, χρησιμοποιήσαμε 
πληροφορίες από τους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων, όπως η ύπαρξη 
πισίνας, συστήματος κλιματισμού, καφετέριας, εκπτώσεις για παιδιά κλπ. Το σκεπτικό 
εδώ είναι ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στους καταλόγους των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης των ταξιδιωτών. 

Βέβαια, η περιγραφή στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων δεν 
περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που αντανακλούν στην ποιότητα του τουριστικού 
πακέτου. Για παράδειγμα, δύο καταλύματα μπορεί να έχουν πισίνα, όμως το μέγεθος, 
η αρχιτεκτονική και άλλα χαρακτηριστικά της κάθε μιας δυνατόν να διαφέρουν. Το ίδιο 
ισχύει για πολλά άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να περιλαμβάνονται στο πακέτο 
αλλά λειτουργικά και αισθητικά να μην ικανοποιούν τον τουρίστα. Επίσης υπάρχουν 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνήθως δεν είναι εύκολο να αποδώσει ο ταξιδιωτικός 
κατάλογος, όπως είναι η εξυπηρέτηση, το είδος και η ποιότητα του φαγητού κλπ. Γι 
αυτό το λόγο στο επόμενο τμήμα εξετάζονται και οι αξιολογήσεις των ίδιων των 
τουριστών για τα τουριστικά πακέτα που αγοράζουν, έτσι ώστε να διαφανεί η και 
επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που δεν εκφράζονται με ακρίβεια στους 
καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται να επηρεάζουν την τιμή του τουριστικού πακέτου 
από τους τουριστικούς καταλόγους μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες: 
τα (α) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και (β) τα γενικά χαρακτηριστικά.  

• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που έχουμε αναφέρει πως προσθέτουν 
στην ποιότητα του τουριστικού πακέτου, όπως η ύπαρξη χώρου ψυχαγωγίας, 
πισίνας, γυμναστηρίου, κλιματισμού, χώρων για τένις, πετόσφαιρα και άλλες 
αθλοπαιδιές (βλέπε Πίνακα Π7.1).  



 144

• Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που επιτρέπουν το διαχωρισμό των 
τουριστικών πακέτων σε κατηγορίες αναλόγως με τον αριθμό γευμάτων που αυτό 
περιλαμβάνει (bed & breakfast, half board ή full board), την ταξινόμηση του 
καταλύματος, την περίοδο που προσφέρεται (αιχμής ή μη αιχμής), τη διάρκεια 
διαμονής (7 ή 14 μέρες) και, ασφαλώς, τη χώρα προορισμού. 

Στο μέρος αυτό παρατίθενται πρώτα οι εκτιμήσεις που αναφέρονται την επίδραση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών στις τιμές των τουριστικών πακέτων και στη συνέχεια 
παραθέτονται και οι εκτιμήσεις για το πως διαφέρουν οι τιμές των τουριστικών 
πακέτων ανάλογα με τα γενικά τους χαρακτηριστικά, που περιγράφονται πιο πάνω.  

7.1.1  Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Σε αυτό το μέρος της μελέτης χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν στα 
πλαίσια της ωφελιμιστικής ανάλυσης στα προηγούμενα κεφάλαια για να εξετάσουμε 
τις επιδράσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις τιμές των τουριστικών πακέτων 
και να εξάγουμε συμπεράσματα για το ποια από αυτά είναι τα πιο σημαντικά, με την 
έννοια ότι εξηγούν τις διαφορές στις τιμές των τουριστικών πακέτων.55 Οι εκτιμήσεις 
στις οποίες βασίζονται οι υπολογισμοί μας δίδονται στα Παραρτήματα Π3 και Π4. 

Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις μας (βάσει των στοιχείων της περιόδου 
1999-2001) για το πώς και πόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν κατά μέσο 
όρο τις τιμές των θερινών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο που προσφέρουν οι 
Μεσογειακές χώρες στη Βρετανική αγορά. Στην πρώτη στήλη είναι τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρονται οι εκτιμήσεις μας. Η δεύτερη στήλη δείχνει τη 
μέση ποσοστιαία αλλαγή στην τιμή που προκαλεί το αντίστοιχο χαρακτηριστικό, όταν 
τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση. Η τρίτη στήλη 
δείχνει τη μέση ποσοστιαία αλλαγή στην τιμή που προκαλεί το αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό όταν η ταξινόμηση των ξενοδοχείων γίνεται σύμφωνα με τους αστέρες 
που τους απονέμουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

                                                 
55 Στα πλαίσια της ωφελιμιστικής ανάλυσης στα Κεφάλαια 5 και 6, δημιουργήσαμε για κάθε ποιοτικό 
χαρακτηριστικό ή πληροφορία που αναγραφόταν στους τουριστικούς καταλόγους (και που αναμέναμε να 
έχει επίδραση τις τιμές των τουριστικών πακέτων) μια ψευδομεταβλητή που στη συνέχεια 
χρησιμοποιήσαμε για να εκτιμήσουμε την επίδραση του χαρακτηριστικού στην τιμή του τουριστικού 
πακέτου. Σημειωτέον εκτός από αυτά που εμφανίζονται στον Πίνακα 7.1, 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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Επίσημη ταξινόμηση 

Από τον Πίνακα 7.1 φαίνεται πως όσον αφορά την επίσημη ταξινόμηση, η ύπαρξη 
“self catering” (η ύπαρξη κουζίνας στο ξενοδοχειακό κατάλυμα) προσθέτει 14,3% στην 
τιμή του τουριστικού πακέτου, αφού στην ουσία πρόκειται για μικρά διαμερίσματα 
(σουίτες) εντός των ξενοδοχείων, τα οποία είναι αναμενόμενο να έχουν ψηλές τιμές. Η 
καφετέρια προσθέτει 7,8%, η ύπαρξη ψυχαγωγίας με πιάνο (piano bar) 6,8%, το 
γυμναστήριο 5,7%, και αν το κατάλυμα προσφέρει εκπτώσεις για παιδιά 5,5%. Τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά συνδέονται με αυξήσεις στην τιμή κάτω του 5%.  

Πίνακας 7.1: Επιδράσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών στις τιμές των ξενοδοχειακών πακέτων 

Ποσοστιαίες (%) μεταβολές στην τιμή  
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

Επίσημη ταξινόμηση Ταξινόμηση πρακτόρων 

Εκπτώσεις 5,5 − 
Σύστημα κλιματισμού 2,4 − 
Σύστημα κλιματισμού στα δωμάτια − 7,1 
Εσωτερική πισίνα 4,2 4,7 
Διατροφή κατ’ επιλογήν (“self catering”) 14,3 − 
Δορυφορική τηλεόραση 2,8 5,5 
Κομμωτήριο 3,1 4,7 
Καφετηρία 7,8 7,5 
Δισκοθήκη -3,2 -3,2 
Γυμναστήριο 5,7 3,5 
Χώρος ψυχαγωγίας παιδιών -3,3 − 
Πιάνο 6,8 4,5 
Θαλάσσια αθλήματα 2,7 − 
Πρόσβαση σε κύρια οδική αρτηρία 4,8 5,2 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Σημ.: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν 
παρουσιάζεται στατιστικά σημαντικό σε 5%  επίπεδο σημαντικότητας. 

Αξιοσημείωτη είναι η επίδραση των εκπτώσεων για παιδιά: οι εκτιμήσεις μας δείχνουν 
πως όταν το τουριστικό πακέτο προσφέρει εκπτώσεις για τα παιδιά, αυτό αυξάνει την 
τιμή του τουριστικού πακέτου για τον ενήλικα κατά μέσο όρο 5,5% σε σύγκριση με το 
πακέτο που δεν προσφέρει εκπτώσεις για παιδιά.56 Αυτό σημαίνει ότι σε ένα βαθμό οι 

                                                 
56 Θεωρούμε πως το τουριστικό πακέτο περιλαμβάνει εκπτώσεις για παιδιά, εάν η τιμή που αναγράφεται 
στους τουριστικούς καταλόγους για το πρώτο ή δεύτερο παιδί που συνοδεύει ο ενήλικας στον οποίο 
αναφέρεται το πακέτο, είναι μικρότερη από την τιμή του ενήλικα. 
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εκπτώσεις για παιδιά είναι παραπλανητικές, αφού στην πράξη οι ξενοδόχοι τις 
μετακυλύουν στην τιμή του πακέτου για τον ενήλικα. 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η ύπαρξη χώρου ψυχαγωγίας για παιδιά 
μειώνει την τιμή του ξενοδοχειακού πακέτου κατά 3,3% και η ύπαρξη δισκοθήκης κατά 
3,2% αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 
τείνουν να συνδέονται με σχετικά φθηνά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο που 
απευθύνονται σε οικογένειες και νεαρά άτομα με χαμηλό εισόδημα.  

Από την τρίτη στήλη του Πίνακα 7.1, βλέπουμε πως οι επιδράσεις των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών στις τιμές αλλάζουν όταν τα ξενοδοχεία ταξινομούνται σύμφωνα με 
τους αστέρες που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Αυτό ενισχύει το 
επιχείρημα ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες υιοθετούν διαφορετικά κριτήρια στην 
ταξινόμηση των τουριστικών καταλυμάτων από τις επίσημες αρχές.  

Ταξινόμηση ταξιδιωτικών πρακτόρων 

Αν και περίεργο, η ύπαρξη καφετέριας φαίνεται να προσθέτει 7,5% στην τιμή του 
πακέτου. Πιθανόν η καφετέρια να προσθέτει στην "ατμόσφαιρα" του ξενοδοχείου ή να 
συνδέεται με κάποιο άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό (π.χ. ευρύχωρους κοινόχρηστους 
χώρους) που δεν περιγράφεται στους καταλόγους. Επίσης, όπως θα ανέμενε κανείς, 
το σύστημα κλιματισμού προσθέτει στην τιμή του πακέτου (7,1%), όπως και η 
δορυφορική τηλεόραση (5,5%) και πρόσβαση σε κύρια οδική αρτηρία (5,2%). Η 
ύπαρξη δισκοθήκης συνδέεται με αρνητική επίδραση στις τιμές, όπως και στην 
επίσημη ταξινόμηση. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν τα ξενοδοχεία ταξινομηθούν σύμφωνα με τους αστέρες 
που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, μειώνεται η επίδραση που έχουν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στην τιμή του πακέτου. Για παράδειγμα, ενώ βάσει της 
επίσημης ταξινόμησης η ύπαρξη κουζίνας στο ξενοδοχειακό κατάλυμα (self catering) 
προσθέτει 14,3% στην τιμή του τουριστικού πακέτου, το ίδιο δεν συμβαίνει όταν τα 
ξενοδοχεία ταξινομηθούν σύμφωνα με τους αστέρες που τους απονέμουν οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες. Αυτό είναι αναμενόμενο αφού στην ταξινόμηση τους οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν υπόψη ότι ένα πακέτο έχει πρόσθετα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και το κατατάσσουν σε πιο υψηλή κατηγορία, όπου η μέση τιμή είναι 
υψηλότερη.  
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Τέλος, αναφέρουμε ότι εκτός από τα πακέτα που προσφέρονται στην Βρετανική 
αγορά, έχουμε επίσης εκτιμήσει τις επιδράσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών: (α) 
στα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο που προφέρονται στην Γερμανική και Ελβετική 
αγορά, και (β) στα τουριστικά διαμερίσματα. Όμως, και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο 
αριθμός των παρατηρήσεων δεν είναι επαρκής για την εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων. Απλά αναφέρουμε ότι, όσον αφορά τη Γερμανική και Ελβετική 
αγορά, η ύπαρξη εσωτερικής πισίνας στο ξενοδοχείο και συστήματος κλιματισμού στα 
δωμάτια φαίνεται ότι προσθέτει σημαντικά στις τιμές των τουριστικών πακέτων που 
προσφέρονται στις δύο αυτές αγορές. 

7.1.2  Γενικά Χαρακτηριστικά 

Στα γενικά χαρακτηριστικά που επιδρούν τις τιμές των τουριστικών πακέτων έχουμε 
περιλάβει: τον αριθμό γευμάτων, την ταξινόμηση του καταλύματος, την περίοδο 
(αιχμής ή μη αιχμής), τη διάρκειά διαμονής (7 ή 14 διανυκτερεύσεις) και το έτος (1999, 
2000 και 2001), που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Πίνακας 7.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
των εκτιμήσεων μας για τη Βρετανική αγορά και είναι οι μέση επίδραση στις τιμές των 
πακέτων που προσφέρουν οι Μεσογειακές χώρες τη θερινή περίοδο.57 

Πίνακας 7.2: Επιδράσεις γενικών χαρακτηριστικών στις τιμές των ξενοδοχειακών πακέτων 

 Ποσοστιαίες (%) μεταβολές στην τιμή 

 Επίσημη  Ταξινόμηση  
Γενικά Χαρακτηριστικά ταξινόμηση πρακτόρων 

Διατροφή: Μόνο πρόγευμα -9,0 − 
Διατροφή: Πλήρης  15,9 15,7 
Ταξινόμηση: 4 αστέρες 6,8 − 
Περίοδος: αιχμής 18,5 18,5 
Διάρκεια διαμονής: 14 μέρες 31,1 31,1 
Έτος: 1999 -14,7 -13,4 
Έτος: 2000 -10,8 -10,6 

Πηγή: Κατάλογοι Thomson, First Choice, Sunset, Airtours (UK) και υπολογισμοί των 
συγγραφέων. 

Σημ.: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντικό σε 5%  επίπεδο σημαντικότητας. 

                                                 
57 Οι εκτιμήσεις για τη γερμανική και Ελβετική αγορά δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα. 



 148

Μια γενική παρατήρηση που προκύπτει από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.2 είναι 
πως, αντίθετα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα γενικά χαρακτηριστικά έχουν την ίδια 
περίπου επίδραση στις τιμές των τουριστικών πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο, είτε 
χρησιμοποιούμε την επίσημη ταξινόμηση είτε την ταξινόμηση των ταξιδιωτικών 
πρακτορείων. Αυτό είναι φυσικό διότι τα γεύματα, η διάρκεια διαμονής και η περίοδος 
που προσφέρεται ένα πακέτο δεν επηρεάζουν διαφορετικά την επίσημη ταξινόμηση 
του από την ταξινόμηση που υιοθετούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. 

Κατά μέσο όρο οι τιμές των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο είναι κατά 9% 
χαμηλότερες αν προσφέρουν μόνον πρόγευμα (bed and breakfast) και 15,9% 
υψηλότερες αν προσφέρουν πλήρη διατροφή (full board) παρά πρόγευμα και ένα 
γεύμα (half board). Επίσης την περίοδο αιχμής οι τιμές είναι 18,5% πιο υψηλές από 
ότι την υπόλοιπη θερινή περίοδο. Τα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
είναι κατά μέσο όρο 6,8% ακριβότερα από αυτά με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, 
ενώ όταν η διάρκεια διαμονής αυξάνεται από 7 σε 14 διανυκτερεύσεις, η τιμή ανεβαίνει 
κατά μέσο όρο 31,1%. Επίσης βλέπουμε πως το 1999 οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο 
14,7% και το 2000 10,8% φθηνότερες από το 2001. 

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις που αφορούν τα τουριστικά διαμερίσματα η πιο σημαντική 
διαφορά σε σχέση με τις εκτιμήσεις για τα ξενοδοχειακά πακέτα είναι ότι την περίοδο 
αιχμής τα διαμερίσματα είναι 42,1% (αντί 18,5%) πιο ακριβά την περίοδο αιχμής από 
ότι την υπόλοιπη θερινή περίοδο και για διαμονή 14 αντί 7 διανυκτερεύσεων η τιμή 
αυξάνεται κατά 15% (αντί 31,1%).  

7.2  Ανάλυση των αξιολογήσεων των τουριστικών πακέτων 

Στο παρόν τμήμα του κεφαλαίου αναλύονται οι αξιολογήσεις των διαφόρων 
τουριστικών πακέτων που προσφέρονται στη Βρετανική αγορά από τις χώρες τις 
Μεσογείου τη θερινή περίοδο για να εκτιμηθεί: (α) ποιοι τουριστικοί προορισμοί 
ικανοποιούν περισσότερο τους τουρίστες, (β) ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις 
εντυπώσεις των τουριστών, και (γ) αν ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών συνάδει 
με τα συμπεράσματα της ωφελιμιστικής ανάλυσης. 

Η ανάλυση των αξιολογήσεων είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων για 
την ποιότητα των τουριστικών πακέτων διότι από μόνη της η ωφελιμιστική ανάλυση 
ίσως να μην είναι επαρκής για το σκοπό αυτό. Όπως έχουμε αναφέρει 
προηγουμένως, τα ίδια χαρακτηριστικά (πισίνα, χώρος ψυχαγωγίας, καφετέρια κλπ) 
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μπορεί να διαφέρουν ως προς την ποιότητα τους. Επίσης, πολλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των τουριστικών πακέτων δεν περιγράφονται με ακρίβεια στους 
καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων, π.χ. η εξυπηρέτηση, το είδος του φαγητού, 
ο συνωστισμός, ο θόρυβος κλπ. Ακόμη υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
είναι αδύνατον να αξιολογηθούν από τον τουρίστα παρά μόνο όταν θα επισκεφτεί ένα 
μέρος, όπως η "ατμόσφαιρα" του ξενοδοχείου, το αίσθημα ασφάλειας, η συμπεριφορά 
των άλλων επισκεπτών κλπ. 

Αρχικά, συγκρίνουμε τις αξιολογήσεις των καταλυμάτων στις διάφορες χώρες όπως 
αυτές δημοσιεύονται στους καταλόγους Thomson.58 Αυτή η "ελεύθερη" (unconditional) 
σύγκριση, είναι χρήσιμη γιατί δείχνει ποια καταλύματα ικανοποιούν περισσότερο ή 
λιγότερο τους τουρίστες, χωρίς να εξετάζουμε αν αυτό οφείλεται στην τιμή ή στο 
περιεχόμενο του πακέτου, ή σε κάποιο άλλο λόγο.  

Ακολούθως, συγκρίνουμε τις αξιολογήσεις των καταλυμάτων στις διάφορες χώρες 
αφού πρώτα απομονώσουμε τις διαφορές τους με τη μέθοδο της πολλαπλής 
παλινδρόμησης. Δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση οι αξιολογήσεις των καταλυμάτων 
από τους τουρίστες είναι ‘δεσμευμένες’ (conditional) με την έννοια ότι αναφέρονται 
στον ίδιο τύπο καταλύματος, στην ίδια τιμή και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η "δεσμευμένη" σύγκριση των αξιολογήσεων, δηλαδή η σύγκριση  των αξιολογήσεων 
δύο καταλυμάτων δεδομένου τύπου, τιμής και ποιοτικών χαρακτηριστικών, είναι 
χρήσιμη γιατί δείχνει διαφορές στην ποιότητα του καταλύματος που δεν αντανακλούν 
σε διαφορές στη τιμή του και στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του στους 
καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Αυτό δυνατόν να ερμηνευτεί με διάφορους 
τρόπους. Για παράδειγμα, δυνατόν να αποδοθεί στις διαφορές στην ποιότητα των 
χαρακτηριστικών. Δυνατόν όμως να ερμηνευτεί και σαν ανεπάρκεια στη διαφήμιση, με 
την έννοια ότι η περιγραφή στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων "αδικεί" 
τους τουριστικούς προορισμούς με πακέτα που προσφέρουν το καλύτερο δυνατό 
χαρακτηριστικό αντί το ελάχιστα απαραίτητο για να γίνει αναφορά στους καταλόγους 
των ταξιδιωτικών πρακτόρων.  

                                                 
58 Τα στοιχεία προέρχονται από τον κατάλογο του ταξιδιωτικού πράκτορα Thomson και αφορούν 125 
διαφορετικά ξενοδοχεία (στο σύνολο των 218 ξενοδοχείων) και 19 διαφορετικά τουριστικά διαμερίσματα 
(στο σύνολο των 36 διαμερισμάτων). Ο Thomson αποτελεί τη μοναδική πηγή των πληροφοριών που 
έχουμε για τις αξιολογήσεις των τουριστικών προορισμών από τους τουρίστες. Οι αξιολογήσεις εδώ 
εκφράζονται ως οι μέσοι όροι για τα έτη 1998-2000.  



 150

7.2.1  Αξιολογήσεις πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο 

Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις διαφόρων πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο από τους τουρίστες, κατά κατηγορία ξενοδοχείου, σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση. Οι αξιολογήσεις παρουσιάζονται ξεχωριστά όσον αφορά το 
βαθμό ικανοποίησης των τουριστών για τη διαμονή (accommodation), τη διατροφή 
(food quality) και την τοποθεσία του καταλύματος (location). Οι βαθμοί ικανοποίησης 
εκφράζονται στην κλίμακα 1-100, περιέχονται στους καταλόγους Thomson και 
αφορούν πακέτα που προσφέρουν οι διάφορες Μεσογειακές χώρες στην Βρετανική 
αγορά τη θερινή περίοδο.  

Διαμονή 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.3, για τις κατηγορίες ξενοδοχείων για τις 
οποίες έχουμε επαρκή στοιχεία (κυρίως 3 και 4 αστέρων) η Κύπρος βρίσκεται πολύ 
ψηλά στις αξιολογήσεις των τουριστών όσον αφορά τη διαμονή.  

- Στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων η Κύπρος βαθμολογείται με 92/100, 
που είναι 6% πάνω από το μέσο όρο των τουριστικών προορισμών που 
περιλαμβάνονται στο δείγμα μας. Οι προορισμοί με τις καλύτερες αξιολογήσεις για 
διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων είναι η Αίγυπτος και οι Κανάριοι Νήσοι και με τις 
χειρότερες είναι η Ιταλία και η Τυνησία. 

- Για διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, η Κύπρος βαθμολογείται με 93/100 που 
είναι λίγο ψηλότερη (1%) από το μέσο όρο και τέταρτη στη σειρά μετά από την 
Αίγυπτο (96/100), την Ιταλία (94/100) και τις Βαλεαρίδες Νήσους (94/100). Οι 
προορισμοί με τη χειρότερη αξιολόγηση στη διαμονή, όσον αφορά τη διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι η Ελλάδα και η Ηπειρωτική Ισπανία. 

- Για διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή 
μας, ο προορισμός με την ψηλότερη αξιολόγηση είναι η Μάλτα με 100/100! 
Ακολουθούν η Ελλάδα και η Κύπρος με 98/100 και 96/100 αντίστοιχα. Οι 
προορισμοί με τη χαμηλότερη αξιολόγηση σε αυτή την κατηγορία είναι η Τυνησία 
και η Αίγυπτος. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7.3, οι κατηγορίες ξενοδοχείων για τις οποίες έχουμε 
επαρκή στοιχεία για τη σύγκριση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών για όλους 
τους τουριστικούς προορισμούς του δείγματός μας, είναι των 3 και 4 αστέρων. 
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Διατροφή 

Στη διατροφή η Κύπρος έχει σχετικά χαμηλή αξιολόγηση. Για διατροφή σε ξενοδοχεία 
3 αστέρων η Κύπρος έχει την πέμπτη υψηλότερη βαθμολογία με 77/100, ενώ οι 
προορισμοί με τις καλύτερες αξιολογήσεις είναι οι Κανάριες Νήσοι με 87/100, οι 
Βαλεαρίδες με 83/100 και η Αίγυπτος με 82/100. Τις χειρότερες αξιολογήσεις στην εν 
λόγω κατηγορία έχουν η Τυνησία με 60/100 και η Μάλτα με 67/100.  

Πίνακας 7.3: Μέσος όρος των αξιολογήσεων των ξενοδοχειακών πακέτων της θερινής 
περιόδου κατά χώρα και κατηγορία καταλύματος 

 Αξιολογήσεις των ξενοδοχειακών πακέτων ανά κατηγορία 

Χώρα  2* 3* 4* 5* 
Κύπρος Διαμονή − 92 93 96 
 Διατροφή − 77 82 86 
 Τοποθεσία − 84 93 88 
Ελλάδα Διαμονή 87 87 88 98 
 Διατροφή 73 81 82 91 
 Τοποθεσία 84 81 86 85 
Τουρκία Διαμονή 83 92 91 95 
 Διατροφή 75 72 87 77 
 Τοποθεσία 86 95 97 99 
Αίγυπτος Διαμονή 92 94 96 94 
 Διατροφή 87 82 88 82 
  Τοποθεσία 91 96 96 96 
Τυνησία Διαμονή − 74 91 87 
 Διατροφή − 60 68 58 
 Τοποθεσία − 76 91 79 
Ιταλία Διαμονή − 72 94 − 
 Διατροφή − 71 86 − 
 Τοποθεσία − 87 95 − 
Βαλεαρίδες Νήσοι Διαμονή 86 92 94 − 
  Διατροφή 67 83 77 − 
 Τοποθεσία 91 93 94 − 
Ηπειρωτική Ισπανία Διαμονή 79 84 90 − 
  Διατροφή 71 71 71 − 
 Τοποθεσία 88 90 95 − 
Κανάριες Νήσοι Διαμονή − 94 93 96 
 Διατροφή − 87 82 88 
 Τοποθεσία − 84 88 96 
Μάλτα Διαμονή − 84 92 100 

 Διατροφή − 67 89 90 
 Τοποθεσία − 90 81 75 

Πηγή: Κατάλογος Thomson και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό της μέσης τιμής.   
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Για διατροφή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων η Κύπρος παρουσιάζει κάπως καλύτερη 
εικόνα από αυτή των ξενοδοχείων 3 αστέρων: έχει την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία 
(82/100), μετά τη Μάλτα (89/100), την Αίγυπτο (88/100) και την Τουρκία (87/100). Οι 
προορισμοί οι οποίοι έχουν τη χειρότερη αξιολόγηση από τους τουρίστες για διατροφή 
σε ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι η Τυνησία με 68/100 και η Ηπειρωτική Ισπανία με 
71/100.  

Για διατροφή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, η Κύπρος εμφανίζεται σε ακόμα καλύτερη 
θέση από ότι στις άλλες κατηγορίες ξενοδοχείων: έχει την τρίτη θέση με αξιολόγηση 
86/100, μετά την Ελλάδα (91/100) και τη Μάλτα (90/100).  

Τοποθεσία 

Όσον αφορά την τοποθεσία των καταλυμάτων η Κύπρος, με βαθμολογία κατά μέσο 
όρο 3,1% πιο κάτω από τις άλλες Μεσογειακές χώρες που εξετάζουμε, δεν 
παρουσιάζει καλή εικόνα στις αξιολογήσεις από τους τουρίστες. 

- Για τοποθεσία τα ξενοδοχεία 3 αστέρων στην Κύπρο έχουν την τρίτη χειρότερη 
αξιολόγηση με 84/100, μετά από την Τυνησία (76/100) και την Ελλάδα (81/100). 
Τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με την καλύτερη αξιολόγηση από τους τουρίστες όσον 
αφορά την τοποθεσία τους, είναι αυτά της Αιγύπτου με 96/100, της Τουρκίας με 
95/100 και των Βαλεαρίδων Νήσων με 93/100. 

- Για τοποθεσία τα ξενοδοχεία 4 αστέρων στην Κύπρος παρουσιάζουν καλύτερη 
εικόνα από την αξιολόγηση των ξενοδοχείων 3 αστέρων: έχουν την πέμπτη 
καλύτερη αξιολόγηση με 93/100. Σε αυτή την κατηγορία την καλύτερη αξιολόγηση 
έχει η Τουρκία με 97/100. Ακολουθεί η Αίγυπτος με 96/100 και μετά η Ιταλία και 
Ηπειρωτική Ισπανία με 95/100. Τη χειρότερη αξιολόγηση για τοποθεσία 
παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία της Μάλτας με 81/100, της Ελλάδας με 86/100 και 
των Καναρίων Νήσων με 88/100.  

- Όσον αφορά τα ξενοδοχεία 5 αστέρων, η Κύπρος συνεχίζει να έχει μία μέτρια 
αξιολόγηση για τοποθεσία με 88/100, ενώ σε αυτήν την κατηγορία τα ξενοδοχεία 
της Τουρκίας και των Καναρίων Νήσων έχουν την καλύτερη αξιολόγηση, (99/100 
και 96/100, αντίστοιχα). Για τοποθεσία τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με τη χειρότερη 
αξιολόγηση είναι αυτά της Μάλτας με 75/100 και της Τυνησίας με 79/100. 
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Γενική Αξιολόγηση 

Το Διάγραμμα 7.1 απεικονίζει την αξιολόγηση των ξενοδοχειακών πακέτων από τους 
τουρίστες όσον αφορά το γενικό βαθμό ικανοποίησής τους (overall satisfaction 
ratings). Παρατηρούμε πως αυτή η αξιολόγηση συμβαδίζει κατά μέσο όρο με τις 
αξιολογήσεις για τη διαμονή, τη διατροφή και την τοποθεσία, που εξετάσαμε 
προηγουμένως: η Αίγυπτος εμφανίζεται ως η χώρα που προσφέρει σε όλες τις 
κατηγορίες ξενοδοχείων τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στους τουρίστες. Σχετικά μεγάλη 
είναι και η ικανοποίηση των τουριστών από τα ξενοδοχειακά πακέτα της Τουρκίας. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.3 και του Διαγράμματος 7.1, βλέπουμε 
πως στο γενικό επίπεδο αξιολόγησης, τα Κυπριακά ξενοδοχειακά πακέτα αφήνουν 
τους τουρίστες ικανοποιημένους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι δείχνουν οι επιμέρους 
αξιολογήσεις για τη διαμονή, διατροφή και τοποθεσία. Σε αυτό το επίπεδο τα 
ξενοδοχειακά πακέτα της Κύπρου εμφανίζονται τα τρίτα καλύτερα στις αξιολογήσεις 
των τουριστών, μετά από αυτά της Αιγύπτου και της Τουρκίας. 

Το γεγονός ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία αφήνουν ικανοποιημένους τους τουρίστες 
δεν είναι παράδοξο αν λάβουμε υπόψη πως οι χώρες αυτές αποτελούν αρκετά 
φθηνούς προορισμούς, όπως φαίνεται και από την ανάλυση των Κεφαλαίων 4 και 5. 
Από την άλλη προορισμοί όπως η Τυνησία, η Ηπειρωτική Ισπανία και η Μάλτα, που 
είναι επίσης σχετικά φθηνοί, αξιολογούνται χαμηλά από τους τουρίστες, ιδιαίτερα στην 
κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων. Η Ελλάδα και η Νησιωτική Ισπανία 
(Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι) που από πλευράς τιμής, λαμβανομένων υπόψη των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Κύπρο, επίσης 
αξιολογούνται χαμηλά από τους τουρίστες. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Ιταλία, η 
χώρα με τα πιο ακριβά τουριστικά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στη 
θερινή περίοδο, έχει τη δεύτερη χειρότερη αξιολόγηση σε αυτήν την κατηγορία 
ξενοδοχείων. Αυτό επιβεβαιώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα μας για το ότι η τιμή 
των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων της Ιταλίας δεν συνάδει με την 
ποιότητά τους.  

Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο οι αξιολογήσεις 
των διαφόρων τουριστικών πακέτων να συγκριθούν σε δεδομένο επίπεδο τιμής. Με 
αυτόν τον τρόπο θα φανεί πόσο αυτές επηρεάζονται από τις τιμές των πακέτων. Αυτό 
είναι το επόμενο μας θέμα. 
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Διάγραμμα 7.1: Αξιολογήσεις πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο κατά κατηγορία ξενοδοχείου και 
προορισμό όσον αφορά το γενικό βαθμό ικανοποίησης των τουριστών 
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Σύγκριση με τα ίδια δεδομένα 

Το Διάγραμμα 7.2 απεικονίζει για κάθε χώρα την ποσοστιαία διαφορά της γενικής 
αξιολόγησης των ξενοδοχειακών της πακέτων από την αντίστοιχη γενική αξιολόγηση 
των ξενοδοχειακών πακέτων της Κύπρου. Η πρώτη στήλη δείχνει την "ελεύθερη" 
ποσοστιαία διαφορά στο μέσο όρο των αξιολογήσεων και η δεύτερη τη ‘δεσμευμένη’ 
ποσοστιαία διαφορά, που εκτιμάται με τη μέθοδο της παλινδρόμησης και αναφέρεται 
σε καταλύματα με τα ίδια δεδομένα (τιμή, κατηγορία και ποιοτικά χαρακτηριστικά).  

Διάγραμμα 7.2: Ποσοστιαίες διαφορές στις αξιολογήσεις πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 
άλλων χωρών (γενικός βαθμός ικανοποίησης) από την Κύπρο 
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Από την πρώτη στήλη του διαγράμματος παρατηρούμε πως τα Κυπριακά 
ξενοδοχειακά πακέτα αφήνουν τους τουρίστες ικανοποιημένους σε μεγάλο βαθμό: 
είναι τα δεύτερα καλύτερα στις αξιολογήσεις των τουριστών, μετά από αυτά της 
Αιγύπτου, που έχουν αξιολόγηση κατά 1,4% ψηλότερη από αυτήν της Κύπρου. Η 
χώρα που εμφανίζεται να προσφέρει τη χειρότερη ικανοποίηση στους τουρίστες σε 
δεδομένο επίπεδο τιμής είναι η Τυνησία, με αξιολόγηση κατά 11% χειρότερη από 
αυτήν της Κύπρου.  

Συγκρίνοντας την πρώτη με τη δεύτερη στήλη του πίνακα, παρατηρούμε πως η εικόνα 
των αξιολογήσεων των τουριστών για τα πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο, αλλάζει σε 
κάποιο βαθμό όταν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές (και τα χαρακτηριστικά) του πακέτου. 
Τα ξενοδοχειακά πακέτα της Κύπρου έχουν χαμηλότερη "δεσμευμένη" αξιολόγηση, 
προφανώς διότι έχουν υψηλότερη τιμή από τα πακέτα άλλων χωρών. Αυτό υπονοεί 
ότι στις αξιολογήσεις τους οι τουρίστες επηρεάζονται από την τιμή. Αντίθετα, η 
Τουρκία που βάσει των "ελεύθερων" αξιολογήσεων εμφανίζεται να έχει κατά μέσο όρο 
χαμηλότερη βαθμολογία από την Κύπρο, βάσει των "δεσμευμένων" αξιολογήσεων έχει 
υψηλότερη βαθμολογία, πάλι προφανώς, γιατί οι τιμές των καταλυμάτων της είναι 
χαμηλότερες από την Κύπρο. 

7.2.2 Αξιολογήσεις πακέτων με διαμονή σε διαμέρισμα τη θερινή περίοδο 

Στον Πίνακα 7.4 παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των τουριστικών διαμερισμάτων του 
δείγματός μας.59 Όπως και για τα τουριστικά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο, οι 
αξιολογήσεις παρουσιάζονται ξεχωριστά όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των 
τουριστών για τη διαμονή, διατροφή και τοποθεσία.  

Από τον Πίνακα 7.4 φαίνεται ότι μόνο για τα τουριστικά διαμερίσματα Β’ κατηγορίας 
έχουμε επαρκή στοιχεία για τη σύγκριση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών για 
όλους τους τουριστικούς προορισμούς του δείγματός μας. Σε αυτήν την κατηγορία 
τουριστικών διαμερισμάτων η Κύπρος βρίσκεται αρκετά χαμηλά στις αξιολογήσεις των 
τουριστών.  

Όσον αφορά τη διαμονή σε τουριστικά διαμερίσματα Β’ κατηγορίας αξιολογείται με 
78/100 και εμφανίζεται δεύτερη χειρότερη, μετά την Ηπειρωτική Ισπανία. Οι 
προορισμοί με τις καλύτερες αξιολογήσεις όσον αφορά τη διαμονή σε τουριστικά 

                                                 
59 Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, τα στατιστικά στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν 
συγκεντρωθεί από τον κατάλογο του Thomson για τα τουριστικά διαμερίσματα, αποτελούν μικρότερο σε 
μέγεθος δείγμα από αυτό των ξενοδοχείων και αφορούν 19 συνολικά τουριστικά διαμερίσματα. Οι 
αξιολογήσεις αυτές αποτελούν τους μέσους όρους για την περίοδο 1998-2000. 
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διαμερίσματα Β’ κατηγορίας είναι η Ελλάδα με 98/100, οι Βαλεαρίδες Νήσοι με 97/100 
και η Τουρκία με 95/100. Η Κύπρος εμφανίζεται να έχει ακόμα χειρότερη αξιολόγηση 
για τη διατροφή σε τουριστικά διαμερίσματα Β’ κατηγορίας: βαθμολογείται με 50/100 
που είναι η χειρότερη αξιολόγηση ανάμεσα σε όλες τις χώρες του δείγματος. Στην 
αξιολόγηση της τοποθεσίας των καταλυμάτων, η Κύπρος με 91/100 παρουσιάζει 
κάπως καλύτερη εικόνα.  

Πίνακας 7.4: Αξιολογήσεις τουριστικών διαμερισμάτων τη θερινή περίοδο κατά κατηγορία 
διαμερίσματος και προορισμό 

 Αξιολογήσεις των τουριστικών διαμερισμάτων ανά κατηγορία 

Χώρα  Δ* Γ* Β* Α* 
Κύπρος Διαμονή − − 78 88 
 Διατροφή − − 50 100 
 Τοποθεσία − − 91 95 
Ελλάδα Διαμονή 88 − 98 − 
 Διατροφή 76 − 88 − 
 Τοποθεσία 77 − 87 − 
Τουρκία Διαμονή 89 81 95 − 
 Διατροφή − 95 − − 
 Τοποθεσία − 86 − − 
Βαλεαρίδες Νήσοι Διαμονή − 92 97 89 
 Διατροφή − 75 79 89 
 Τοποθεσία − 94 88 82 
Ηπειρωτική Ισπανία Διαμονή − − 76 − 
  Διατροφή − − − − 
 Τοποθεσία − − − − 
Κανάριες Νήσοι Διαμονή − − 81 93 
 Διατροφή − − 73 85 
 Τοποθεσία − − 71 85 
Μάλτα Διαμονή − − − 78 
 Διατροφή − − − − 
 Τοποθεσία − − − − 

Πηγή:  Κατάλογος Thomson και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν 
επαρκής για τον υπολογισμό της μέσης τιμής.  

Το Διάγραμμα 7.3 απεικονίζει τις αξιολογήσεις των διαμερισμάτων τη θερινή περίοδο 
όσον αφορά το γενικό βαθμό ικανοποίησης των τουριστών (“overall satisfaction 
ratings”). Εδώ φαίνεται ότι στην περίπτωση της Κύπρου, η επιμέρους αξιολόγηση της 
διαμονής, διατροφής και τοποθεσίας των διαμερισμάτων που αναλύσαμε 
προηγουμένως δεν αντανακλά στο γενικό βαθμό ικανοποίησης των τουριστών. 
Συγκεκριμένα, παρά την κακή εικόνα που έχει η Κύπρος στις επιμέρους αξιολογήσεις, 
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στη γενική αξιολόγηση των τουριστικών διαμερισμάτων εμφανίζεται κατά μέσο όρο ως 
ο καλύτερος προορισμός στη Μεσόγειο.  

Διάγραμμα 7.3: Αξιολογήσεις των τουριστικών διαμερισμάτων κατά κατηγορία και προορισμό 
όσον αφορά το γενικό βαθμό ικανοποίησης των τουριστών 
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Δεύτερος και τρίτος καλύτερος Μεσογειακός προορισμός στη γενική αξιολόγηση των 
διαμερισμάτων, εμφανίζονται η Τουρκία και Μάλτα, αντίστοιχα. Αυτό το αποτέλεσμα 
συνάδει με τις ξεχωριστές αξιολογήσεις των χωρών αυτών για τη διαμονή, διατροφή 
και τοποθεσία των διαμερισμάτων. Οι προορισμοί που εμφανίζονται να προσφέρουν 
τη μικρότερη ικανοποίηση όσον αφορά τα τουριστικά τους διαμερίσματα τη θερινή 
περίοδο, είναι Η Ελλάδα, οι Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι και η Ηπειρωτική Ισπανία. 

Το γεγονός πως η Τουρκία, που προσφέρει τα τουριστικά διαμερίσματά της σε πολύ 
χαμηλές τιμές, αφήνει ικανοποιημένους τους τουρίστες, ενισχύει το επιχείρημα ότι στις 
αξιολογήσεις τους οι τουρίστες επηρεάζονται από τις τιμές. Αυτό φαίνεται επίσης και 
από το γεγονός ότι οι Βαλεαρίδες Νήσοι, ο προορισμός με τα πιο ακριβά τουριστικά 
διαμερίσματα στη θερινή περίοδο, έχει μία από τις χειρότερες αξιολογήσεις. Ωστόσο, 
στην ανάλυση του Κεφαλαίου 5, φαίνεται ότι η υψηλή τιμή των διαμερισμάτων αυτού 
του Μεσογειακού προορισμού οφείλεται στην ποιότητα τους.  

Ποσοστιαίες διαφορές στις αξιολογήσεις 

Για να δούμε αν πράγματι οι τιμές επηρεάζουν τις αξιολογήσεις των τουριστών και σε 
ποιο βαθμό το Διάγραμμα 7.4 απεικονίζει για κάθε χώρα την ποσοστιαία διαφορά της 
γενικής αξιολόγησης των τουριστικών διαμερισμάτων από την αντίστοιχη γενική 
αξιολόγηση των τουριστικών διαμερισμάτων της Κύπρου. Όπως και πριν, η πρώτη 
στήλη δείχνει αυτήν την ποσοστιαία διαφορά των "ελεύθερων" αξιολογήσεων και η 
δεύτερη την ποσοστιαία διαφορά των ‘δεσμευμένων’ αξιολογήσεων, που εκτιμάται με 
τη μέθοδο της παλινδρόμησης και οι αξιολογήσεις αναφέρονται σε διαμερίσματα που 
είναι της ίδιας κατηγορίας προσφέρονται στην ίδια τιμή και έχουν τα ίδια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά στις "ελεύθερες" διαφορές, φαίνεται καθαρά στο Διάγραμμα 7.4 ότι πως 
τα Κυπριακά τουριστικά διαμερίσματα παρουσιάζονται να αφήνουν τους τουρίστες 
ικανοποιημένους σε μεγάλο βαθμό, με την έννοια ότι αξιολογούνται από τους 
τουρίστες κατά μέσο όρο από 1% μέχρι 3,5% πιο υψηλά από ότι τα τουριστικά 
διαμερίσματα άλλων χωρών. Η Μάλτα εμφανίζεται ο δεύτερος καλύτερος προορισμός 
σε αυτήν την κατηγορία καταλυμάτων με μόλις 1% χαμηλότερη αξιολόγηση από αυτήν 
της Κύπρου. Η Ελλάδα και η Νησιωτική Ισπανία (Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι) 
όπως αναμενόταν αξιολογούνται χαμηλά από τους τουρίστες, ιδιαίτερα οι Κανάριες 
Νήσοι.  
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Διάγραμμα 7.4: Ποσοστιαίες διαφορές στις αξιολογήσεις των τουριστικών διαμερισμάτων 
άλλων χωρών από την Κύπρο (γενικός βαθμός ικανοποίησης) 
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Συγκρίνοντας την πρώτη με τη δεύτερη στήλη του πίνακα, παρατηρούμε πως η εικόνα 
των αξιολογήσεων των τουριστών για τα διαμερίσματα θερινής περιόδου αλλάζει όταν 
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές και τα χαρακτηριστικά του πακέτου. Τα τουριστικά 
διαμερίσματα της Κύπρου έχουν τώρα τη δεύτερη καλύτερη "δεσμευμένη" αξιολόγηση, 
μετά από τα καταλύματα της Ελλάδας. Αυτό υπονοεί πως η Κύπρος προσφέρει 
λιγότερα από αυτά που θα περίμενε ο τουρίστας, όταν ληφθεί υπόψη η τιμή (και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του πακέτου), σε σύγκριση με την Ελλάδα.  

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Μάλτα, μία χώρα που βάσει των "ελεύθερων" 
αξιολογήσεων εμφανίζεται να έχει τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία μετά την Κύπρο, 
βάσει των "δεσμευμένων" αξιολογήσεων εμφανίζεται να έχει τη δεύτερη χειρότερη 
αξιολόγηση. Αυτό υπονοεί πως, ενώ η Μάλτα αφήνει κατά μέσο όρο ικανοποιημένους 
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τους τουρίστες που επισκέπτονται τα διαμερίσματά της, όμως υστερεί κατά πολύ 
συγκρινόμενη με την Κύπρο (και άλλους προορισμούς) στις ίδιες τιμές και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

7.2.3  Αξιολογήσεις πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο τη χειμερινή περίοδο 

Για τις αξιολογήσεις των χειμερινών τουριστικών πακέτων από τους τουρίστες δεν 
έχουμε επαρκή στοιχεία για όλα τα καταλύματα, έτσι η ανάλυση μας επικεντρώνεται 
κατά κύριο λόγο στα τουριστικά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων που 
προσφέρονται στη Βρετανική αγορά.60 Ο Πίνακας 7.5 παρουσιάζει τις αξιολογήσεις 
των πακέτων κατά χώρα και κατηγορία καταλύματος, ξεχωριστά για τη διαμονή, τη 
διατροφή και την τοποθεσία του καταλύματος.  

Αξιολόγηση της διαμονής, της διατροφής και της τοποθεσίας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.5, η Κύπρος αξιολογείται από τους 
τουρίστες ως ένας ποιοτικά ενδιάμεσος χειμερινός τουριστικός προορισμός.  

- Στη διαμονή, τα χειμερινά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, για τα 
οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία, η Κύπρος έχει τη δεύτερη καλύτερη αξιολόγηση 
μετά την Αίγυπτο με 92/100. Ο χειμερινός προορισμός με τη χειρότερη αξιολόγηση 
στον τομέα αυτό είναι η Τυνησία με 80/100.  

- Στη διατροφή η Κύπρος με 81/100, έχει την τέταρτη καλύτερη αξιολόγηση. Ο 
χειμερινός τουριστικός προορισμός με την καλύτερη αξιολόγηση στον τομέα της 
διατροφής είναι οι Κανάριες Νήσοι με 84/100 και ο χειμερινός προορισμός με τη 
χειρότερη αξιολόγηση είναι η Μάλτα με 75/100.  

- Στην τοποθεσία, η αξιολόγηση των Κυπριακών ξενοδοχείων δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητική: με 76/100 είναι η χειρότερη από όλους τους χειμερινούς 
Μεσογειακούς προορισμούς για τους  οποίους έχουμε στοιχεία. Οι προορισμοί με 
τις καλύτερες αξιολογήσεις για την τοποθεσία των ξενοδοχείων τους τη χειμερινή 
περίοδο είναι η Αίγυπτος με 98/100, και ακολουθούν η Ηπειρωτική Ισπανία και η 
Μάλτα με 92/100. 

                                                 
60 Τα στατιστικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις του χειμερινού τουρισμού αφορούν 28 ξενοδοχεία και έχουν 
συγκεντρωθεί από τους κατάλογους του ταξιδιωτικού πράκτορα Thomson.  
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Πίνακας 7.5: Αξιολογήσεις των τουριστικών πακέτων κατά κατηγορία ξενοδοχείου 

 Κατηγορία ξενοδοχείου 

Χώρα  2* 3* 4* 5* 
Κύπρος Διαμονή − 92 − 99 
 Διατροφή − 81 − 97 
 Τοποθεσία − 76 − 97 
Αίγυπτος Διαμονή 83 95 95 − 
 Διατροφή 78 78 79 − 
 Τοποθεσία 80 98 89 − 
Τυνησία Διαμονή − 80 92 − 
 Διατροφή − 83 81 − 
 Τοποθεσία − 90 90 − 
Ιταλία Διαμονή − − 92 − 
 Διατροφή − − 84 − 
 Τοποθεσία − − 77 − 
Βαλεαρίδες Νήσοι Διαμονή − 81 − − 
 Διατροφή − 82 − − 
  Τοποθεσία − 84 − − 
Ηπειρωτική Ισπανία Διαμονή − 87 − − 
  Διατροφή − 82 − − 
 Τοποθεσία − 92 − − 
Κανάριες Νήσοι Διαμονή − 92 90 − 
 Διατροφή − 84 80 − 
 Τοποθεσία − 91 94 − 
Μάλτα Διαμονή − 86 94 − 
 Διατροφή − 75 94 − 
 Τοποθεσία − 92 89 − 

Πηγή: Κατάλογος Thomson και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων 
δεν ήταν επαρκής για τον υπολογισμό της μέσης τιμής. 

Γενική Αξιολόγηση 

Το Διάγραμμα 7.5 απεικονίζει τις αξιολογήσεις των τουριστών όσον αφορά το γενικό 
βαθμό ικανοποίησής (overall satisfaction ratings), που συμβαδίζει με τις επιμέρους 
αξιολογήσεις τους για τη διαμονή, τη διατροφή και την τοποθεσία, που αναλύσαμε 
προηγουμένως. Η Κύπρος εμφανίζεται ως ένας ενδιάμεσος χειμερινός προορισμός 
στις γενικές αξιολογήσεις των τουριστών. Η Αίγυπτος και η Μάλτα είναι οι χειμερινοί 
προορισμοί με τις καλύτερες και οι Βαλεαρίδες Νήσοι ο χειμερινός προορισμός με τις 
χειρότερες αξιολογήσεις. 
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Διάγραμμα 7.5: Αξιολογήσεις των ξενοδοχειακών πακέτων κατά κατηγορία ξενοδοχείου και 
προορισμό όσον αφορά το γενικό βαθμό ικανοποίησης των τουριστών 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

Κύπρος

Αίγυπτος

Τυνησία

Ιταλία

Βαλεαρίδες Νήσοι

Ηπ. Ισπανία

Κανάριες Νήσοι

Μάλτα

3*
2*

4*
5*

3*
2*

4*
5*

3*
2*

4*

5*

3*
2*

4*

5*

3*
2*

4*
5*

3*
2*

4*

5*

3*
2*

4*

5*

3*
2*

4*

5*

 
 

Ποσοστιαίες διαφορές στις αξιολογήσεις 

Το Διάγραμμα 7.6 απεικονίζει για κάθε χώρα του δείγματός την ποσοστιαία διαφορά 
της γενικής αξιολόγησης των τουριστικών πακέτων διαφόρων χωρών, από την 
αντίστοιχη γενική αξιολόγηση των τουριστικών πακέτων της Κύπρου. Όπως και πριν, 
η πρώτη στήλη δείχνει την ποσοστιαία διαφορά των "ελεύθερων" αξιολογήσεων και η 
δεύτερη στήλη δείχνει την ποσοστιαία διαφορά των "δεσμευμένων" αξιολογήσεων. 

Σε αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε πως η εικόνα των αξιολογήσεων των τουριστών 
για τα χειμερινά τουριστικά πακέτα, αλλάζει σημαντικά όταν οι συγκρίσεις γίνονται 
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βάσει των δεσμευμένων αντί των ελεύθερων αξιολογήσεων. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση της Αιγύπτου, Ιταλίας και Μάλτας των οποίων οι απλές αξιολογήσεις είναι 
καλύτερες από την Κύπρο, η διαφορά σε βάρος της Κύπρου γίνεται ακόμη πιο μεγάλη 
στην περίπτωση των δεσμευμένων αξιολογήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα χειμερινά 
καταλύματα των χωρών αυτών όχι μόνο ικανοποιούν τους τουρίστες περισσότερο από 
τα αντίστοιχα καταλύματα της Κύπρου, αλλά ο βαθμός ικανοποίησης τους είναι ακόμη 
μεγαλύτερος όταν η σύγκριση των αξιολογήσεων αφορά καταλύματα της ίδιας τιμής 
και ποιότητας. Το αντίθετο συμβαίνει στη σύγκριση των αξιολογήσεων των χειμερινών 
καταλυμάτων της Κύπρου με τις αξιολογήσεις των αντίστοιχων καταλυμάτων της 
Τυνησίας. 

Διάγραμμα 7.6: Ποσοστιαίες διαφορές στις αξιολογήσεις των ξενοδοχειακών πακέτων άλλων 
χωρών (γενικός βαθμός ικανοποίησης) από την Κύπρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π5 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Στο παράρτημα αυτό περιγράφονται το οικονομετρικό υπόδειγμα και οι εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των αξιολογήσεων των τουριστικών πακέτων, με τρόπο 
που να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές τους στις τιμές και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Π 5.1  Οικονομετρικό υπόδειγμα 

Για την ανάλυση και σύγκριση των αξιολογήσεων των τουριστικών πακέτων από τους 
τουρίστες έχουμε εφαρμόσει τη μέθοδο της ανάλυσης της σκεδαστικότητας (‘analysis of 
variance’).61 Εφαρμογή αυτής της μεθόδου στις συγκρίσεις των αξιολογήσεων των τουριστών, 
οδηγεί σε συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό στον οποίο διαφορές στις αξιολογήσεις των 
τουριστών για τα τουριστικά πακέτα διαφόρων χωρών, οφείλονται στις διαφορές στις τιμές ή 
σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη συστήματος κλιματισμού, πισίνας, γυμναστηρίου, 
καφετέριας κλπ.  

Οι εξισώσεις που εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο αυτή είναι της μορφής: 

 

 ∑ +++=
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όπου LogΕ είναι ο λογάριθμος του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών για το τουριστικό 
πακέτο, 0a  η σταθερά της παλινδρόμησης, Ρ η τιμή του τουριστικού πακέτου, iD οι 
ψευδομεταβλητές για τα γενικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πακέτου i=1, …, M και u το 
σφάλμα της παλινδρόμησης. Η παράμετρος iβ  αντιστοιχεί με το μέσο LogΕ όταν 1=iD .  

Η τιμή του τουριστικού πακέτου εδώ εκφράζεται σε δεκάδες ευρώ (δηλαδή διαιρείται δια δέκα 
προτού περιληφθεί στην παλινδρόμηση). Ο λόγος για αυτήν τη μετατροπή είναι πως 
αναμένουμε τις αξιολογήσεις των τουριστών, να επηρεάζονται από μεγάλες αλλαγές στις τιμές 
και όχι από αλλαγές της τάξης του ενός ευρώ. 

Π 5.2  Στοιχεία και εκτιμήσεις 

Σε αυτό το μέρος δίδονται τα 3 μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση των 
αξιολογήσεων των τουριστών. 

Τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των μοντέλων δίδονται στους πίνακες Π5.1, Π5.2 και 
Π5.3 που ακολουθούν. Τα ακρωνύμια των μεταβλητών που αναγράφονται στην πρώτη στήλη 
του κάθε πίνακα περιγράφονται στο Παράρτημα Π3.  

 

                                                 
61 Η μέθοδος της ανάλυσης σκεδαστικότητας έχει ως κύριο σκοπό τη μέτρηση του πόσον η διακύμανση 
(σκέδαση) της εξαρτώμενης μεταβλητής της εξίσωσης, εξηγείται από τις διακυμάνσεις των εξωγενών 
μεταβλητών. Για μια λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου βλ. Griffiths, Hill and Judge (1993) στη 
Βιβλιογραφία. 
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Πίνακας Π5.1: Εκτιμήσεις ανάλυσης αξιολογήσεων τουριστών για ξενοδοχειακά πακέτα 
που προσφέρονται τη θερινή περίοδο 

 Εκτιμήσεις 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 4,5423 0,0167 

OF4 0,0227 0,0066 

OFR34 -0,0060 0,0100 

OFR43 -0,0486 0,0137 

TDSP 0,0037 0,0027 

GREECE -0,0074 0,0117 

TURKEY 0,0017 0,0116 

EGYPT 0,0155 0,0164 

TUNISIA -0,0868 0,0141 

ITALY -0,0099 0,0131 

BALEAR -0,0097 0,0120 

M_SPAIN -0,0282 0,0123 

CANARIES -0,0335 0,0131 

MALTA -0,0226 0,0131 

DSCNT -0,0209 0,0078 

ACO 0,0083 0,0056 

ACR 0,0051 0,0068 

IP -0,0209 0,0076 

STV 0,0083 0,0058 

HRD 0,0058 0,0065 

APD -0,0081 0,0063 

CF 0,0200 0,0064 

DSC -0,0082 0,0054 

GM 0,0126 0,0065 

HRD 0,0058 0,0065 

PLG -0,0081 0,0063 

PN 0,0200 0,0064 

VL -0,0082 0,0054 

WTR 0,0126 0,0065 

GMR -0,0044 0,0125 

MRM 0,0116 0,0064 

Number of   

Observations 483  

R-square 0,2933  

Adjusted R-square 0,2465  

Πηγή: Κατάλογος του ταξιδιωτικού πράκτορα Thomson και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τις αξιολογήσεις που 
αφορούν Κυπριακά ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου, τα οποία 
προσφέρονται τα έτη 1998-2000. 
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Πίνακας Π5.2: Εκτιμήσεις ανάλυσης αξιολογήσεων τουριστών για τουριστικά διαμερίσματα 
που προσφέρονται τη θερινή περίοδο 

 Εκτιμήσεις 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 4,5302 0,0392 

OF4 0,0520 0,0254 

OF5 0,0478 0,0345 

OFR34 0,0633 0,0376 

OFR43 -0,0953 0,0313 

TDSP -0,0007 0,0033 

GREECE 0,0098 0,0389 

TURKEY -0,0169 0,0379 

BALEAR -0,0280 0,0225 

M_SPAIN -0,0573 0,0215 

CANARIES -0,0286 0,0175 

MALTA -0,0526 0,0212 

DSCNT 0,0203 0,0168 

ACR 0,0061 0,0121 

DSC -0,0395 0,0170 

GMR -0,0085 0,0104 

DFB -0,0060 0,0102 

DFT 0,0281 0,0108 

Number of   

Observations 211  

R-square 0,4552  

Adjusted R-square 0,4075  

Πηγή: Κατάλογος του ταξιδιωτικού πράκτορα Thomson και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τις αξιολογήσεις που 
αφορούν Κυπριακά ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου, τα οποία 
προσφέρονται τα έτη 1998-2000 . 
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Πίνακας Π5.3: Εκτιμήσεις ανάλυσης αξιολογήσεων τουριστών ξενοδοχειακών πακέτων που 
προσφέρονται τη χειμερινή περίοδο 

 Εκτιμήσεις 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική απόκλιση 

INTERCEP 4,4616 0,0184 

OF4 -0,0100 0,0095 

OFR34 -0,0194 0,0096 

OFR43 -0,0937 0,0129 

OFR45 -0,0695 0,0177 

TDSP 0,0013 0,0015 

EGYPT 0,0767 0,0211 

TUNISIA -0,0802 0,0230 

ITALY 0,1140 0,0217 

BALEAR -0,0336 0,0202 

M_SPAIN 0,0249 0,0207 

CANARIES 0,0172 0,0227 

MALTA 0,0237 0,0178 

DSCNT 0,0241 0,0106 

ACO 0,0307 0,0147 

ACR -0,0379 0,0154 

IP 0,0342 0,0098 

STV 0,0139 0,0068 

HRD 0,0425 0,0103 

APD -0,0049 0,0171 

CF 0,0476 0,0226 

DSC 0,0067 0,0124 

GM 0,0389 0,0199 

HDR -0,0296 0,0226 

PLG 0,0136 0,0192 

PN 0,0412 0,0129 

WTR -0,0269 0,0263 

GMR -0,0578 0,0103 

VL 0,0372 0,0199 

Number of   

Observations 267  

R-square 0,7295  

Adjusted R-square 0,6978  

Πηγή: Κατάλογος του ταξιδιωτικού πράκτορα Thomson και υπολογισμοί των συγγραφέων. 

Σημ.1: Οι εκτιμήσεις μας γίνονται έχοντας ως βάση σύγκρισης (reference group) τις αξιολογήσεις που 
αφορούν Κυπριακά ξενοδοχειακά πακέτα 3 αστέρων της θερινής περιόδου, τα οποία 
προσφέρονται τα έτη 1998-2000 . 

Σημ.2: Το σύμβολο "−" αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παρατηρήσεων δεν ήταν επαρκής για 
την εκτίμηση της παραμέτρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η πορεία του τουρισμού στην Κύπρο και εκτιμάται 
η ολική παραγωγικότητα του τομέα Ξενοδοχείων-Εστιατορίων σε σύγκριση με άλλες 
χώρες. Γίνονται επίσης συγκρίσεις της τιμής και ποιότητας των διαφόρων κατηγοριών 
τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο και άλλες Μεσογειακές χώρες, όπως 
ταξινομούνται επίσημα και από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η ανάλυση γίνεται 
ξεχωριστά για τουρισμό θερινής και χειμερινής περιόδου και καλύπτει την Βρετανική, 
Γερμανική και Ελβετική αγορά.  

Διαχρονικές εξελίξεις στον τουρισμό  

Αμέσως πριν την εισβολή, ο τουρισμός (τομέας Ξενοδοχεία-Εστιατόρια) στην Κύπρο 
αντιπροσώπευε μόλις το 2,2% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ). Την 
περίοδο 1974-75, λόγω της Τουρκικής εισβολής μειώθηκε ακόμη περισσότερο, 
ακολούθως όμως σημείωσε ραγδαία αύξηση και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 
1980 η συνεισφορά του στο ΑΕΠ ξεπέρασε το 20%. Η Κύπρος φαίνεται ότι αξιοποίησε 
σε μεγάλο βαθμό το συγκριτικό πλεονέκτημα και ωφελήθηκε σημαντικά από τη μεγάλη 
ανάπτυξη του τουρισμού τη μετά την εισβολή περίοδο.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όμως ο τομέας του τουρισμού αρχίζει να 
παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η αρνητική αυτή εξέλιξη διήρκεσε μέχρι το 1996. Μετά το 
έτος αυτό η προστιθέμενη αξία του τουριστικού τομέα ξαναβρίσκει την ανοδική της 
πορεία με ρυθμούς που ίσως δεν είναι τόσο υψηλοί όσο ήταν σε προηγούμενες 
περιόδους (π.χ. στο τέλος της δεκαετίας του ’80) όμως είναι σταθεροί. Αυτό δείχνει ότι 
τα προβλήματα του τομέα την περίοδο1990-96 ήταν κυρίως αποτέλεσμα εξωγενών 
παραγόντων, όπως ο πόλεμος τον Κόλπο το 1991, η διεθνής οικονομική ύφεση το 
1993 και τα γεγονότα της Δερύνειας το 1996.  

Η σύγκριση της πορείας του τουρισμού στην Κύπρο με την τουριστική κίνηση στη 
Μεσόγειο, δείχνει ότι μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 η Κύπρος είχε κατά μέσο 
όρο υψηλότερο ρυθμό αύξησης στις αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με άλλους 
Μεσογειακούς προορισμούς. Την περίοδο 1993-2000, εξακολουθεί να υπερτερεί σε 
ρυθμό αύξησης στις αφίξεις τουριστών έναντι της υπόλοιπης Μεσογείου γενικά, όμως 
υστερεί σε σύγκριση με την Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο. Όσον αφορά το ρυθμό 
αύξησης της κατά κεφαλή δαπάνης των τουριστών, γενικά η Κύπρος συγκρίνεται 
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ευνοϊκά με άλλους προορισμούς, παρόλο ότι τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός αυτός 
παρουσιάζει πτωτική τάση και διακυμάνσεις που κατά κύριο λόγο αντανακλούν την 
πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας.  

Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία 

Μια σημαντική επίδραση του τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία είναι η συμβολή του 
στη διατήρηση ισορροπίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή η συμβολή 
είναι πολύ σημαντική για την Κυπριακή οικονομία δεδομένου του μεγάλου ελλείμματος 
που αντιμετωπίζει η Κύπρος στο εμπορικό ισοζύγιο της με άλλες χώρες. Ο τουρισμός 
αποφέρει στην Κύπρο τόσα έσοδα όσα σχεδόν όλες οι άλλες εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών μαζί και είναι η υπ’ αριθμό ένα πηγή ξένου συναλλάγματος για την Κύπρο, 
με μεγάλη διαφορά από τους άλλους τομείς. 

Ο τουρισμός είναι επίσης μια σημαντική πηγή απασχόλησης. Τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα ΞΕ παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 
υπερδιπλάσιο του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης στην Κυπριακή οικονομία ως 
σύνολο. Ταυτόχρονα, ο τουρισμός δημιουργεί, επίσης, θέσεις εργασίας σε άλλους 
τομείς της οικονομίας στο βαθμό που αυτοί έμμεσα εξαρτώνται από τον τουρισμό. 
Εκτιμάται ότι σχεδόν το 25% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην 
Κυπριακή οικονομία την περίοδο μετά το 1980 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του 
τουρισμού.  

Ανάλογη συμβολή έχει ο τουρισμός και στις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των 
κατασκευών. Το κεφάλαιο του τομέα ΞΕ ως ποσοστό στην προστιθέμενη αξία 
αυξήθηκε ιδιαίτερα σημαντικά την περίοδο 1980-85. Οι μεγάλες επενδύσεις σε κτίρια 
και εξοπλισμό πριν το 1985 αντανακλούν τις υψηλές αποδόσεις του τομέα την 
περίοδο αυτή. Πρόσφατα, οι αποδόσεις των επενδύσεων στο τομέα ΞΕ μειώθηκαν 
σημαντικά και οι αλλαγές στο κεφάλαιο του τομέα περιορίστηκαν στο επίπεδο των 
αλλαγών της προστιθέμενης του αξίας.  

Η λεγόμενη "υπερεξάρτηση" της Κυπριακής οικονομίας από τον τομέα του τουρισμού 
είναι αποτέλεσμα του ότι η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό τον τομέα και 
χωρίς της αξιοποίηση του πλεονεκτήματος αυτού ο Κυπριακός λαός θα ήταν σε 
σχετικά χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ευημερίας. Παράλληλα, ο τουρισμός έχει 
αρνητικές "εξωτερικότητες", όπως η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η 
συμφόρηση στους δρόμους και τις παραλίες, η αύξηση του κρατικού διοικητικού 
κόστους (αστυνόμευση, ιατρική περίθαλψη κλπ), η εξάντληση των υδάτινων πόρων, η 
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ρύπανση και ο θόρυβος, η διάδοση ασθενειών και ναρκωτικών, η αύξηση της 
εγκληματικότητας και άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις που τις πληρώνει έμμεσα ο 
Κύπριος πολίτης και όχι άμεσα ο επιχειρηματίας που ωφελείται από τον τουρισμό. Θα 
επανέλθουμε στο σημείο αυτό στα συμπεράσματα πολιτικής πιο κάτω. 

Ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουριστικού πακέτου 

Η πορεία του δείκτη (ολικής) παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ φαίνεται να περνά από 
διάφορες φάσεις. Για παράδειγμα, την περίοδο 1977-80 και 1990-96 παρουσιάζει 
διακυμάνσεις που αντανακλούν σε εξωγενείς παράγοντες όπως πετρελαϊκές κρίσεις, 
παγκόσμιες οικονομικές υφέσεις και πολεμικές και άλλες αναταραχές. Αντίθετα, η 
δεκαετία του ’80 και η περίοδος 1997-2000 χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αυξητική 
τάση του δείκτη ολικής παραγωγικότητας.  

Η πορεία του δείκτη παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ στην Κύπρο αντανακλά στην 
πορεία της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και του κόστους των 
συντελεστών της παραγωγής, δηλαδή του κεφαλαίου και της εργασίας. Η εισαγωγή 
ξένων εργατών είχε ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του κόστους 
της εργασίας. Όμως δεν είναι βέβαιο ότι η παρουσία ξένων εργατών στην Κύπρο είχε 
θετική επίδραση στην παραγωγικότητα διότι οι ξένοι εργάτες μειώνουν όχι μόνο το 
μέσο εργατικό κόστος στην παραγωγή αλλά και τη μέση αξία του προϊόντος διότι 
προσφέρουν εργασία χαμηλής ποιότητας. Όσον αφορά στη επίδραση του κεφαλαίου 
στην παραγωγικότητα του τομέα ΞΕ, φαίνεται ότι αυτή ήταν γενικά αρνητική διότι το 
κεφαλαίο αυξάνεται με πιο γοργούς ρυθμούς από το προϊόν με αποτέλεσμα η οριακή 
απόδοση των επενδύσεων στο τομέα να μειώνεται.  

Για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, 
πέραν από την εκτίμηση της πορείας της παραγωγικότητας στον τομέα ΞΕ της 
Κύπρου, έχει υπολογιστεί ο ρυθμός αλλαγής του δείκτη ολικής παραγωγικότητας στον 
ίδιο τομέα για χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιμα στατιστικά 
στοιχεία. Την περίοδο 1978-91, κατά μέσο όρο, η ολική παραγωγικότητα του τομέα 
ΞΕ στην Κύπρο αυξανόταν με υψηλότερους ρυθμούς από ότι στις άλλες χώρες, ενώ 
το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει την περίοδο 1991-96. Αποτελέσματα που 
στηρίζονται σε προβλέψεις επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω και δείχνουν ότι μετά το 1996 
ισχύει ότι και την περίοδο 1978-91, δηλαδή η παραγωγικότητα του τομέα ΞΕ στην 
Κύπρο αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς από ότι στις άλλες χώρες και, κατά 
συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος βελτιώνεται. 
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Έχουμε επίσης εκτιμήσει με οικονομετρικές μεθόδους τη συμβολή της τεχνολογικής 
προόδου στην αύξηση της παραγωγικότητας του τομέα ΞΕ της Κύπρου και άλλων 
χωρών. Οι εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι στην Κύπρο ο τομέας ΞΕ είχε υψηλότερο 
ρυθμό τεχνολογικής προόδου πριν το 1990 από ότι σε άλλες χώρες, όμως μετά το 
έτος αυτό ισχύει το αντίθετο.  

Η τιμή του θερινού τουριστικού πακέτου στην Κύπρο και άλλες Μεσογειακές χώρες  

Σύγκριση της τιμής του θερινού τουριστικού προϊόντος της Κύπρου με τα αντίστοιχα 
τουριστικά προϊόντα άλλων Μεσογειακών χωρών, όπως εμφανίζονται στους 
καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων στη Βρετανία, Ελβετία και Γερμανία, δείχνει 
ότι στην κατηγορία των πακέτων με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων η Κύπρος 
παρουσιάζεται ως ο ακριβότερος θερινός τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο. Σε 
λιγότερο βαθμό ακριβά εμφανίζονται στους ταξιδιωτικούς καταλόγους και τα Κυπριακά 
πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων. Επίσης, οι τιμές των ξενοδοχείων 
της Κύπρου είναι πιο υψηλές την περίοδο μη αιχμής από ότι είναι την περίοδο αιχμής, 
ένα φαινόμενο που ίσως σχετίζεται με τις συγκριτικά καλές καιρικές συνθήκες που 
υπάρχουν στην Κύπρο την περίοδο μη αιχμής (τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου). 

Από προηγούμενες μελέτες προκύπτει το συμπέρασμα ότι η υψηλή τιμή του 
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος οφείλεται στην ανώτερη ποιότητα του. Ενδεικτικό 
του γεγονότος αυτού είναι το ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες απονέμουν στα ξενοδοχεία 
της Κύπρου περισσότερους αστέρες από ότι εμφανίζονται να έχουν σύμφωνα με την 
επίσημη ταξινόμηση. Με άλλα λόγια οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αναβαθμίζουν τα 
ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων της Κύπρου, ενώ σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η 
Ελλάδα και η Τουρκία, κάνουν το αντίθετο. 

Το γεγονός ότι η Κύπρος ενθαρρύνει την προσφορά ποιοτικά αναβαθμισμένων 
ξενοδοχείων σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να 
αποφύγει συνωστισμό από χαμηλής ποιότητας τουρισμό. Η Κύπρος έχει 
περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της ποσότητας του τουρισμού της, 
επομένως για να αυξήσει τα έσοδα της από τον τουρισμό είναι υποχρεωμένη να 
επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού της προϊόντος. Αυτό 
αναπόφευκτα οδηγεί σε αύξηση της τιμής του τουριστικού της πακέτου. Για 
παράδειγμα, αν τα ξενοδοχεία ταξινομηθούν βάσει των αστέρων που τους απονέμουν 
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, τότε πολλά ξενοδοχεία που επίσημα η Κύπρος κατατάσσει 



 173

στην κατηγορία των 3 αστέρων θα μπουν στην κατηγορία των 4 αστέρων και η 
Κύπρος θα φαίνεται σχετικά λιγότερο ακριβή.  

Στην περίπτωση των τουριστικών διαμερισμάτων της θερινής περιόδου η Κύπρος όχι 
μόνο είναι σχετικά ακριβός τουριστικός προορισμός αλλά και δεν φαίνεται να 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα από άλλες χώρες αφού, αντίθετα με τα ξενοδοχεία, οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες κατατάσσουν τα Κυπριακά τουριστικά διαμερίσματα πιο 
χαμηλά από την επίσημη ταξινόμηση τους.  

Σύγκριση της τιμής του Κυπριακού τουριστικού πακέτου στις τρεις Ευρωπαϊκές 
αγορές, Βρετανία, Γερμανία και Ελβετία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ποιοτικές 
διαφορές, δείχνει ότι στην περίπτωση των ξενοδοχείων 3 αστέρων η Κύπρος είναι 
ακριβός τουριστικός προορισμός σε όλες τις αγορές. Όμως, αυτό δεν ισχύει στις 
κατηγορίες ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των 
ξενοδοχείων 4 αστέρων η Κύπρος είναι ο δεύτερος πιο ακριβός Μεσογειακός 
προορισμός στη Βρετανική αγορά και ο πέμπτος ακριβότερος προορισμός στην 
Γερμανική και Ελβετική αγορά. Επίσης, οι Γερμανοί και Ελβετοί τουριστικοί πράκτορες 
είναι πιο κοντά στην επίσημη ταξινόμηση της εκάστοτε χώρας από τους Βρετανούς 
πράκτορες, γι' αυτό και οι τιμές των τουριστικών πακέτων δεν έχουν μεγάλη απόκλιση 
μεταξύ της επίσημης ταξινόμησης και της ταξινόμησης των Γερμανών και Ελβετών 
πρακτόρων. 

Σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των θερινών τουριστικών πακέτων 

Για να εξετάσουμε αν η διαφορά μεταξύ της τιμής του τουριστικού πακέτου της 
Κύπρου και των άλλων Μεσογειακών προορισμών αντανακλά σε ποιοτικές διαφορές, 
έχουμε εφαρμόσει τη λεγόμενη "ωφελιμιστική ανάλυση" (hedonic analysis), που 
επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η τιμή του τουριστικού πακέτου 
εξηγείται από ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως κλιματισμό, πισίνα, γυμναστήριο, πιάνο, 
καφετέρια κλπ.  

Τα αποτελέσματα της ωφελιμιστικής ανάλυσης με τα στοιχεία της Βρετανικής αγοράς 
δείχνουν ότι το ποιοτικό περιεχόμενο του Κυπριακού τουριστικού πακέτου θερινής 
περιόδου είναι περισσότερο από το ποιοτικό περιεχόμενο αντίστοιχων τουριστικών 
πακέτων άλλων Μεσογειακών χωρών. Αυτό δικαιολογεί κατά ένα μέρος τη σχετικά 
υψηλότερη τιμή του Κυπριακού τουριστικού πακέτου στην αγορά αυτή. Για 
παράδειγμα, στην κατηγορία των ξενοδοχείων 3 αστέρων (επίσημη ταξινόμηση, 
περίοδος αιχμής, το 2001) 96 από τις 609 στερλίνες που είναι η τιμή του Κυπριακού 
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πακέτου στη Βρετανική αγορά, δηλαδή ποσοστό 15,8%, αντανακλούν στα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά. Ανάλογα αποτελέσματα ισχύουν και στην κατηγορία των 
ξενοδοχειακών πακέτων 4 αστέρων.  

Επίσης, μεγάλο μέρος της φθηνότερης τιμής που παρουσιάζουν πακέτα άλλων 
χωρών, σε σχέση με το πακέτο της Κύπρου στην Βρετανική αγορά, οφείλεται στη 
χαμηλότερη ποιότητα τους. Για παράδειγμα από τις 68 στερλίνες που το πακέτο με 
διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στις Κανάριες Νήσους είναι πιο φθηνό από το 
πακέτο της Κύπρου, οι 67 οφείλονται στη χαμηλότερη ποιότητα του. Παρόμοια είναι 
και η εικόνα σε σύγκριση με την Ελλάδα, την Ιταλία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, όχι 
όμως και με την Τυνησία και Αίγυπτο που προσφέρουν πακέτα με διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων της ίδιας ποιότητας με αυτά της Κύπρου σε πιο χαμηλές τιμές. 

Ακόμα περισσότερο δικαιολογημένη είναι η συγκριτικά υψηλή τιμή του Κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος θερινής περιόδου στην Βρετανική αγορά όταν τα ξενοδοχεία 
ταξινομηθούν με τους αστέρες που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αντί η 
επίσημη ταξινόμηση. Αυτό ισχύει στη σύγκριση του Κυπριακού τουριστικού πακέτου 
από τα πακέτα της Ιταλίας, των Βαλεαρίδων Νήσων, των Καναρίων Νήσων και, 
ιδιαίτερα, της Ελλάδας. Δεν ισχύει στη σύγκριση της Κύπρου με την Αίγυπτο και την 
Τυνησία,  όπου η ταξινόμηση των ξενοδοχείων σύμφωνα με τους αστέρες που 
απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες εξακολουθεί, γενικά, να δείχνει το Κυπριακό 
τουριστικό πακέτο σημαντικά πιο ακριβό από το αντίστοιχο πακέτο των χωρών αυτών 
στην Βρετανική αγορά. 

Στη Γερμανική και Ελβετική αγορά, το συμπέρασμα από την ωφελιμιστική ανάλυση 
είναι πως όταν ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά η τιμή του Κυπριακού 
πακέτου με διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων (επίσημη ταξινόμηση) σε θερινή 
περίοδο αιχμής είναι στο μέσο των Μεσογειακών χωρών, σε αντίθεση με την εικόνα 
του ακριβού προορισμού που παρουσιάζει όταν τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ληφθούν 
υπόψη. Επίσης, ενώ χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα θερινά 
πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων της Κύπρου είναι τα πέμπτα ακριβότερα 
στην Γερμανική και Ελβετική αγορά, γίνονται τα έβδομα ακριβότερα όταν ληφθούν 
υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Αξιολογήσεις των τουριστών  

Οι εκτιμήσεις της ωφελιμιστικής ανάλυσης δείχνουν ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
έχουν σημαντική επίδραση στην τιμή. Όμως, όταν τα ξενοδοχεία ταξινομηθούν 
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σύμφωνα με τους αστέρες που τους απονέμουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, αυτή η 
επίδραση μειώνεται, ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει ότι στην ταξινόμηση τους οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πακέτου 
και το κατατάσσουν σε πιο υψηλή κατηγορία, όπου η τιμή είναι υψηλότερη.  

Προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς συγκρίνεται ποιοτικά 
το Κυπριακό τουριστικό προϊόν με τα τουριστικά προϊόντα άλλων Μεσογειακών 
χωρών, εξετάζουμε και τις αξιολογήσεις των διαφόρων ξενοδοχειακών πακέτων και 
τουριστικών διαμερισμάτων από τους τουρίστες. Αυτό κρίνεται αναγκαίο διότι από 
μόνη της η ωφελιμιστική ανάλυση δεν είναι επαρκής αφού τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά 
(πισίνα, χώρος ψυχαγωγίας, καφετέρια κλπ) μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς το βαθμό της ποιότητας που εκπροσωπούν. Επίσης, πολλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των τουριστικών πακέτων δεν περιγράφονται με ακρίβεια ή δεν 
περιλαμβάνονται καθόλου στους καταλόγους των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι στο γενικό επίπεδο αξιολόγησης (overall satisfaction 
ratings), τα Κυπριακά πακέτα με διαμονή σε ξενοδοχείο τη θερινή περίοδο αφήνουν 
τους τουρίστες ικανοποιημένους, παρόλο ότι  αυτό δεν ισχύει στις επιμέρους 
αξιολογήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ποιότητα της διατροφής και στην τοποθεσία. 
Συγκεκριμένα, σε γενικό επίπεδο τα θερινά ξενοδοχειακά πακέτα της Κύπρου 
εμφανίζονται τα δεύτερα καλύτερα στις αξιολογήσεις των τουριστών, μετά από αυτά 
της Αιγύπτου, ενώ στη γενική αξιολόγηση των τουριστικών διαμερισμάτων εμφανίζεται 
κατά μέσο όρο ως ο καλύτερος προορισμός στη Μεσόγειο. Όμως, στην αξιολόγηση 
των χειμερινών τουριστικών πακέτων από τους τουρίστες, η Κύπρος εμφανίζεται ως 
μία ενδιάμεση χώρα, με την Αίγυπτο και Μάλτα να είναι οι προορισμοί με τα καλύτερα 
χειμερινά τουριστικά πακέτα από τη σκοπιά του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών.  

Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στους τουριστικούς καταλόγους αφορούν ένα 
συγκεκριμένο τουριστικό πακέτο και απλές συγκρίσεις με τις αξιολογήσεις άλλων 
πακέτων δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν επηρεασμό της αξιολόγησης από την τιμή και 
το περιεχόμενο του πακέτου. Όταν με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων 
απομονώσουμε αυτούς τους παράγοντες και συγκρίνουμε τις αξιολογήσεις πακέτων 
της ίδιας τιμής και ποιότητας, προκύπτει ότι τα θερινά πακέτα της Κύπρου (ξενοδοχεία 
και διαμερίσματα) έχουν σχετικά χαμηλότερη αξιολόγηση, προφανώς διότι έχουν 
υψηλότερη τιμή από τα πακέτα άλλων χωρών και η αξιολόγηση των τουριστών είναι 
πιο αυστηρή. 
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Συμπεράσματα πολιτικής  

Η μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού είναι πηγή πλούτου αλλά πολλές φορές και πηγή 
ανησυχίας για την Κυπριακή οικονομία. Τα επιχειρήματα όμως κατά της υπέρ-
εξάρτησης από τον τουρισμό πρέπει να συζητούνται στη σωστή διάσταση τους.  

Κατ’ αρχήν η Κύπρος έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό και αν δεν το 
αξιοποιήσει πλήρως τότε συνειδητά θα δεχτεί ένα επίπεδο ευημερίας χαμηλότερο από 
αυτό που έχει σήμερα.  Επομένως δεν είναι το μέγεθος του τουρισμού που πρέπει να 
προκαλεί ανησυχία αλλά τα "παράγωγα" μιας λανθασμένης επέκτασης του τομέα, 
όπως η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η συμφόρηση, το κόστος που 
προκαλεί στο δημόσιο (αστυνόμευση, ιατρική περίθαλψη κλπ), η ρύπανση και ο 
θόρυβος, η διάδοση ασθενειών και των ναρκωτικών, η αύξηση της εγκληματικότητας 
και άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις, στο βαθμό βέβαια που αυτές οφείλονται στον 
τουρισμό. Επίσης, πρέπει να επιδιωχθεί μείωση της προσφοράς νέων κλινών, 
ιδιαίτερα όταν αφορά σε καταλύμματα χαμηλής ποιότητας για να διασφαλιστεί η 
μακροχρόνια ανάπτυξη του πλουτοπαραγωγικού αυτού τομέα της οικονομίας. 

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 συνεχής ποιοτική βελτίωση και 
συγκράτηση του κόστους. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του τομέα τη δεκαετία 
του 1980 ήταν αποτέλεσμα της ποσοτικής επέκτασης 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.  

• Παρά το ότι η Κύπρος φαίνεται ότι είναι ακριβή σε σύγκριση με άλλους 
τουριστικούς προορισμούς, ανάλυση των στοιχείων που περιέχονται στους 
καταλόγους των τουριστικών πρακτόρων της Βρετανίας, Γερμανίας και Ελβετίας 
δείχνει ότι η υψηλότερη τιμή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου τόσο τη 
θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο εξηγείται κατά ένα μεγάλο μέρος από την 
υψηλότερη ποιότητα του. Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν προς το συμπέρασμα ότι 
στην περίπτωση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου προέχει το στοιχείο της 
ποιότητας. Επομένως αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να αποτελεί τον άξονα της 
Κυπριακής τουριστικής πολιτικής. 



 177

• Η περιοριστική πολιτική στην προσφορά κλινών που ακολούθησε ο ΚΟΤ τη 
δεκαετία του '90 ήταν ορθή διότι είχε θετική επίδραση στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Αυτή η 
πολιτική πρέπει να συνεχιστεί γιατί η ελεύθερη αγορά ωθεί τον τουρισμό σε 
υπέρμετρη αύξηση, αφού αγνοεί τις αρνητικές επιπτώσεις που μια τέτοια αύξηση 
προκαλεί στην οικονομία. Επίσης, θετική επίδραση στην παραγωγικότητα και 
ποιότητα του τουριστικού προϊόντος μπορεί να έχει και η κρατική παρέμβαση για 
ενίσχυση της υποδομής με βελτίωση των συγκοινωνιών, των επικοινωνιών και του 
φυσικού, πολιτισμικού και θεσμικού περιβάλλοντος. 

• Το γεγονός ότι στην Κύπρο η επίσημη ταξινόμηση των πακέτων με διαμονή σε 
ξενοδοχείο κατατάσσει πολλά από αυτά στην κατηγορία των 3 αστέρων ενώ η 
ταξινόμηση των τουριστικών πρακτόρων τα κατατάσσει στην κατηγορία των 4 
αστέρων είναι ένδειξη της ποιότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Η 
έμφαση που δίνει στην ποιότητα ο ΚΟΤ είναι δικαιολογημένη διότι η Κύπρος δεν 
έχει απεριόριστες δυνατότητες αύξησης του αριθμού των τουριστών. Ταυτόχρονα, 
όμως, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να προβληματιστούν για τα εξής: 

(α)  Η αναβάθμιση των Κυπριακών τουριστικών πακέτων από τους ταξιδιωτικούς  
πράκτορες είναι γνωστή μόνο σε μερικές αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης, όπου οι ταξιδιωτικοί πράκτορες φροντίζουν να ενημερώνουν τους 
τουρίστες για τις ποιοτικές διαφορές των ξενοδοχείων στη Μεσόγειο και 
αλλού. Σε άλλες χώρες (π.χ. Ανατολική Ευρώπη) οι τουρίστες δεν έχουν 
ανάλογη πληροφόρηση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, και πρέπει αυτό 
να φροντίσει να το κάμει ο ίδιος ο ΚΟΤ. 

(β)  Η παρούσα ταξινόμηση των ξενοδοχείων και διαμερισμάτων ίσως χρειάζεται 
να συμπληρωθεί με την προσθήκη κάποιο αλφαβητικού χαρακτήρα που να 
διαφοροποιεί τα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας, ανάλογα με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που τώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, τα 
ξενοδοχεία 3 αστέρων μπορούν να χωριστούν σε 3Α και 3Β, ανάλογα αν 
πληρούν ή όχι τα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά.    

• Η επίσημη ταξινόμηση των τουριστικών διαμερισμάτων δεν είναι επαρκώς 
αυστηρή, με αποτέλεσμα αυτά να κατατάσσονται σε πιο ψηλές κατηγορίες από ότι 
στην ταξινόμηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Παρά το ότι οι εκτιμήσεις μας 
δείχνουν ότι και στην περίπτωση των διαμερισμάτων η Κύπρος υπερτερεί ποιοτικά 
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σε σύγκριση με άλλες Μεσογειακές χώρες, προκειμένου να διατηρηθεί ο 
τουρισμός της Κύπρου πάνω από ένα επίπεδο, πρέπει:  

(α)  ο ΚΟΤ να καθορίσει πιο αυστηρά κριτήρια ώστε να αναβαθμιστούν ποιοτικά 
όλα τα τουριστικά διαμερίσματα,   

(β)  να σταματήσει η χορηγία νέων αδειών για τουριστικά διαμερίσματα Γ’ 
κατηγορίας, και  

(γ)  να ζητηθεί από τα υπάρχοντα διαμερίσματα Γ’ κατηγορίας να αναβαθμίσουν 
το προϊόν τους και να καταταγούν στην Β’ κατηγορία. 

• Δεν ενδείκνυται μείωση της τιμής του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος διότι δεν 
θα προκύψει κανένα όφελος από μια τέτοια πολιτική. Μείωση των τιμών 
συνεπάγεται μείωση της ποιότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ποσοτικά και όχι 
ποιοτικά η ζήτηση τουρισμού στην Κύπρο. Η ποιοτική υποβάθμιση του τουρισμού 
θα οδηγήσει σε μείωση των κατά κεφαλή εσόδων από τον τουρισμό σε βαθμό που 
κανένα όφελος δεν θα προκύψει για την οικονομία της Κύπρου. Αν μάλιστα λάβει 
κανείς υπόψη τις αρνητικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού, μια 
πολιτική χαμηλών τιμών και ποιότητας που στοχεύει σε αύξηση του αριθμού αντί 
της ποιότητας των τουριστών θα είναι ζημιογόνα για την οικονομία της Κύπρου. 

Τέλος, όπως είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μελέτη μας, πιστεύουμε ότι 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 για μελέτη του 
τουρισμού σε συνεχή βάση. Έτσι θα έχει διαρκή και μόνιμη πληροφόρηση για  
προώθηση κατάλληλης τουριστικής πολιτικής και για την αξιοποίηση εμπειρικών 
αποτελεσμάτων, όπως αυτών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  
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