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Πρόλογος του κ. Μάριου Βασιλόπουλου 
Προέδρου της Ακαδημίας Τουριστικών Ερευνών και Μελετών 

(ΑΤΕΜ) 
 

Πέρυσι τέτοιο καιρό αναρωτιόμασταν για το μέγεθος της τουριστικής κρίσης που 

θα έπληττε την Ελλάδα. Η ΑΤΕΜ προέβη σε μία πρόβλεψη για το 2009, βασιζόμενη 

σε ένα απλό στατιστικό υπόδειγμα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στατιστικά 

στοιχεία και πληροφορίες. Η πρόβλεψή μας ανέφερε ότι η μείωση θα ήταν γύρω στο 

8% με το μεσαίο σενάριο, αλλά μπορεί να έφθανε και στο 11%, σύμφωνα με το 

χειρότερο. Στην Έκθεση του Ιουλίου αναθεωρήσαμε αυτές τις προβλέψεις προς το 

χειρότερο, λόγω των δυσμενέστερων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, με τη 

πρόβλεψη του μεσαίου σεναρίου να ξεπερνά το -10% και αυτή του χειρότερου 

σεναρίου να αγγίζει το -13%. Στα πρώτα επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 

2009, που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος, η μείωση ανήλθε στο 10,3% . Φαίνεται, λοιπόν, ότι το μοντέλο της ΑΤΕΜ 

δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, χρειάζεται 

ακόμη ανάπτυξη και καλύτερης ποιότητας στοιχεία για να μπορέσουν αυτές οι 

προβλέψεις να γίνουν εργαλείο τουριστικής και επιχειρηματικής πολιτικής. Η ΑΤΕΜ 

θα συνεχίσει τις προσπάθειες της προς αυτή την κατεύθυνση και καλεί όλους τους 

αρμόδιους πολιτικούς, επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς να συνεργαστούν 

μαζί της για τη διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων χρήσιμη για όλους.  

Πάντως, οι πρώτες δύο Εκθέσεις βρήκαν πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τα ΜΜΕ 

και αυτό έχει τη δική του αξία διότι βοηθούν στη διάχυση αυτής της πληροφόρησης. 

Οι προηγούμενες Εκθέσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο 

http://www.atiner.gr/emt/emt-report.htm. Η μεγάλη δημοσιότητα της Έκθεσης θα 

πρέπει να συνεχιστεί διότι δεν αφορά μονάχα τις προβλέψεις, αλλά παρουσιάζονται 

και σημαντικές έρευνες που γίνονται από διεθνούς κύρους καθηγητές και ερευνητές 

της τουριστικής βιομηχανίας. Επίσης, σε κάθε τεύχος της Έκθεσης θα δημοσιεύονται 

και οι έρευνες της ΑΤΕΜ, όπως στο τρέχον που αφορά την Ιταλία στο πρώτο μέρος 

της Έκθεσης και τα τουριστικά στοιχεία στο δεύτερο. Η προσπάθεια αυτή θα 

συνεχιστεί.  

Στο παρόν τεύχος, εκτός από την προαναφερθείσα ύλη, παρουσιάζουμε τις 

προβλέψεις της ΑΤΕΜ για το έτος 2010. Το πρόβλημα με τις φετινές προβλέψεις δεν 

είναι τόσο η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, παγκόσμιου, ευρωπαϊκού 

και ελληνικού, αλλά η αλλαγή των στατιστικών στοιχείων του ελληνικού τουρισμού. 
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Τα στοιχεία που αφορούν αφίξεις προέρχονται πλέον από την Έρευνα Συνόρων της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Πριν το 2003 δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία και η 

μεθοδολογία συλλογής ήταν διαφορετική. Η νέα μέθοδος είναι καλύτερη. 

Δημιουργεί, όμως, το πρόβλημα ανάπτυξης υποδειγμάτων πρόβλεψης και ανάλυσης, 

διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία πριν το 2003. Αυτός ο περιορισμός 

μας ανάγκασε να επανασχεδιάσουμε το μοντέλο, που σημαίνει ότι οι προβλέψεις μας 

θα πρέπει να θεωρηθούν περισσότερο πειραματικές. Η δεύτερη πρόβλεψη, που θα 

κάνουμε τον Ιούλιο, θα δείχνει και το μέγεθος της αξιοπιστίας του μοντέλου 

πρόβλεψης. Για το 2010, το μεσαίο σενάριο προβλέπει μία αύξηση της τάξης του 

8,6%, που δεν καλύπτει τις απώλειες του 2009 σε σχέση με το 2008. 

Κατά τα άλλα, η δομή της Έκθεσης είναι η ίδια με τις προηγούμενες. Στο πρώτο 

μέρος, αναλύονται οι παγκόσμιας και οι ευρωπαϊκές τουριστικές τάσεις. Στο 

μακροχρόνιο διάστημα, εξετάζονται πιο αναλυτικά οι αφίξεις από την Ιταλία. Τέλος 

προβαίνουμε σε προβλέψεις για τον ελληνικό τουρισμό του έτους 2010. Το δεύτερο 

μέρος αφορά επιστημονικά άρθρα και κείμενα πολιτικής. Όπως και στις 

προηγούμενες δύο Εκθέσεις, παρουσιάζονται τρία τέτοια άρθρα. Το πρώτο είναι 

μελέτη της ΑΤΕΜ, που είχαμε προαναγγείλει και αφορά τα στατιστικά στοιχεία του 

τουρισμού, το δεύτερο αφορά τις τουριστικές (περιηγητικές) επισκέψεις επιχειρήσεων 

και το τρίτο τον τουρισμό ενός νησιού, αυτό του Αγίου Μαυρικίου, που είμαι 

σίγουρος ότι θα φανεί χρήσιμο στους Έλληνες μελετητές, διότι στη χώρα μας ένα 

μεγάλο μέρος του τουρισμού καταλήγει στα νησιά μας. 

Η μεγάλη ανταπόκριση των δύο πρώτων Εκθέσεων μας ενθαρρύνει να 

συνεχίσουμε και είμαι σίγουρος ότι και αυτό το τεύχος θα βρει την ανταπόκριση που 

του αξίζει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και ιδιαιτέρως την 

Ερευνητική Μονάδα Τουρισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και 

Έρευνας για την πολύτιμη βοήθειά τους.  

 

 

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2010 
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Πρόλογος του κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκου 
Επιστημονικού Υπεύθυνου της Έκθεσης και 

Προέδρου του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας 
 

Η κρίση που αναμενόταν να πλήξει τον ελληνικό τουρισμό μπορεί να μην ήταν 

τόσο σφοδρή, όσοι μερικοί προέβλεπαν στο τέλος του 2008 και στις αρχές του 2009, 

ήταν όμως μία σημαντική κρίση, αφού είχαμε μία μείωση των αφίξεων γύρω στο 

10% και ακόμη μεγαλύτερη πτώση στα έσοδα. Οι προβλέψεις και οι αναλύσεις που 

κάναμε στα δύο πρώτα τεύχη της Έκθεσης, φαίνεται ότι ήταν προς την σωστή 

κατεύθυνση. Η άμεση και η έμμεση δημοσιότητα, που έλαβε η Έκθεση, μας 

ενθαρρύνει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. 

Στο παρόν τεύχος της Έκθεσης, ήμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε την 

προσέγγιση των προβλέψεων, διότι ο τρόπος συλλογής των ελληνικών στοιχείων 

τουρισμού έχει αλλάξει.  Ο μικρός αριθμός των διαθέσιμων παρατηρήσεων μας 

υποχρεώνει να διαμορφώσουμε δύο βασικές εξισώσεις αλλοδαπής ζήτησης, μία των 

χωρών της ευρωζώνης και μία άλλη για όλες τις χώρες εκτός ευρωζώνης. Ο μικρός 

αριθμός παρατηρήσεων, από το 2003 και μετά, μας υποχρεώνει να ήμαστε αρκετά 

προσεκτικοί. Δυστυχώς, το πρόβλημα της έλλειψης έγκαιρων και έγκυρων στοιχείων 

είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν περιορίζεται μόνο στον τουριστικό τομέα. Τα 

ελληνικά στοιχεία δεν είναι μόνο «μαγειρεμένα», αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο 

«μάγειρας» δεν είναι καλός και το φαγητό βγαίνει είτε «άψητο», είτε «καμένο». Ήδη 

από τα προηγούμενα τεύχη επισημάναμε αυτό το πρόβλημα και στο προηγούμενο 

εξάμηνο αναδείχθηκε, με τον πιο δραματικό τρόπο, η αναξιοπιστία των ελληνικών 

στατιστικών στοιχείων.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η αιτία δεν είναι μόνο η απάτη και ο δόλος, αλλά και η 

ανικανότητα των «αρμόδιων» να συλλέξουν τα κατάλληλα στοιχεία. Στο παρόν 

τεύχος, αναδεικνύουμε αυτό το πρόβλημα σε ειδικό άρθρο του δεύτερου μέρους της 

Έκθεσης. Αυτό το άρθρο, που αφορά τα στατιστικά στοιχεία του τουρισμού, είναι το 

πρώτο από μία σειρά άρθρα που ετοιμάζουμε για την ανάγκη έγκυρων και έγκαιρων 

στατιστικών στοιχείων του ελληνικού τουρισμού. Καμία πρόβλεψη, καμία ανάλυση, 

καμία πολιτική και καμία επιχειρηματική δράση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιοδήποτε κλάδο όταν υπάρχει έλλειψη έγκυρων και έγκαιρων στοιχείων. Δεν θα 

κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε. Η διασφάλιση αυτών στοιχείων απαιτεί 

διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον τρόπο που συλλέγονται. Έχουμε μεγάλη αμφιβολία για 
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τον τρόπο συλλογής των στοιχείων. Δεν είναι ο πιο αξιόπιστος και δεν αφορά μόνο 

την μεθοδολογία της Έρευνας Συνόρων. Να αναφερθούμε στο πιο απλό. Αξιόπιστα 

στοιχεία σημαίνει ικανούς και έντιμους τιμολήπτες. Σημαίνει αξιόπιστη και διαφανή 

διαδικασία. Σημαίνει ανεξάρτητο έλεγχο. Σημαίνει διασταύρωση των στοιχείων. Το 

θέμα είναι σημαντικό και θα επανέλθουμε. 

Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζουμε τις προβλέψεις για το 2010, χρησιμοποιώντας 

διάφορα σενάρια που αφορούν την τιμή του πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ-

δολαρίου, η οποία επηρεάζει τις αφίξεις από τις χώρες εκτός της ευρωζώνης. Έμμεσα, 

όμως, επηρεάζει και τις αφίξεις από τις χώρες του ευρώ, διότι φθηνό δολάριο 

σημαίνει και φθηνούς προορισμούς εκτός ευρωζώνης. Σύμφωνα με το μεσαίο 

σενάριο, με την τιμή του πετρελαίου στα 80 δολάρια το βαρέλι και την ισοτιμία 

ευρώ/δολαρίου στο 1,45, η αύξηση των αφίξεων το 2010 εκτιμάται στο 8,6%. 

Πάντως, δίνεται και το χειρότερο όλων των σεναρίων πρόβλεψης, το οποίο υποθέτει 

πολύ φθηνό δολάριο (1,55) και πολύ ακριβό πετρέλαιο (110 δολάρια ανά βαρέλι) για 

το 2010. Σε αυτή την περίπτωση, οι αφίξεις θα αυξηθούν μόνο κατά 1,7%. 

Εκτός από τις προβλέψεις, στο παρόν τεύχος γίνεται μία ανάλυση της 

παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και μία πιο λεπτομερή ανάλυση του εισερχόμενου 

τουρισμού από την Ιταλία. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης, εκτός από το άρθρο για 

τα στατιστικά στοιχεία, περιλαμβάνονται και δύο επιστημονικά άρθρα ξένων 

καθηγητών για την τουριστική περιήγηση σε επιχειρήσεις και την τουριστική 

ανάπτυξη ενός νησιού, του Μαυρίκιου, αντίστοιχα.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βοηθούς έρευνας  κ. Χρήστο Φρατζεσκάκη και 

την κα Τιτζιάνα ντι Τζέζαρο, καθώς  και την Δρ. Μαργαρίτα Κεφαλάκη για την 

συνεισφορά τους στο παρόν τεύχος.  

 

 

 

 

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2010 
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Α1. Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Τάσεις μετά την Κρίση 
 

Το 2009 ήταν μία δύσκολη χρονιά. Δεν ήταν μόνο το μέγεθος της οικονομικής κρίσης, 
αλλά και η αποτυχία πρόβλεψής της. Όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο άλλαζαν και οι 
προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση, την ανεργία και τον πληθωρισμό. 
Συνεπώς, διεθνείς οργανισμοί, που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή προβλέψεων, 
αναπροσάρμοζαν προς το χειρότερο τις προγνώσεις τους για τον παγκόσμιο τουρισμό. Περί 
τα μέσα του 2009 σταθεροποιούνταν οι προβλέψεις, τόσο οι οικονομικές όσο και οι 
τουριστικές. Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 άρχισαν να δίνονται προβλέψεις για το χρόνο 
ανάκαμψης, δηλαδή της περιόδου εξόδου από την οικονομική και τουριστική κρίση. Η 
ανησυχία δεν αφορούσε πλέον το βάθος της κρίσης, αλλά στη χρονική της διάρκεια. Μερικοί 
μάλιστα εκφράζουν την άποψη ότι η κρίση μπορεί να έχει μία μικρή και πρόσκαιρη 
ανάκαμψη και αναμένουν μία ακόμη βουτιά πριν την τελική έξοδο από το βάραθρο της 
κρίσης.  

Η συζήτηση και οι προβλέψεις για την οικονομική κρίση έχουν άμεσο αντίκτυπο και 
στην συζήτηση και τις προβλέψεις για τις τουριστικές αφίξεις, τις άμεσες και τις 
μακροχρόνιες. Ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική μεγέθυνση και 
ανάπτυξη. Η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου κατά κεφαλή εισοδήματος είναι ο πιο 
σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της αύξησης της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης. 
Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι σοβαροί αναλυτές της τουριστικής αγοράς εστιάζουν την 
προσοχή τους στην αύξηση των εισοδημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και ανά χώρα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Κίνα, η Ινδία αλλά ακόμη και η Ρωσία. Σύμφωνα 
με πολλούς εκτιμητές, οι χώρες αυτές αναμένεται να έχουν μεγάλη οικονομική μεγέθυνση τις 
επόμενες δεκαετίες για μία σειρά από λόγους, όπως η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, οι 
επενδύσεις σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο και το μέγεθος της απασχόλησης 
(πληθυσμού). Ήδη για το 2010, πολλοί αναλυτές θεωρούν την κινέζικη οικονομία σαν την 
ναυαρχίδα που θα βγάλει την παγκόσμια οικονομία από την κρίση. Η κινέζικη οικονομία 
προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς κοντά στο 10%. 

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από το επίπεδο της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά και από τον αριθμό των προηγούμενων τουριστών που έρχονται από 
μία συγκεκριμένη χώρα, τότε γίνεται φανερό ότι όποιες χώρες επωφεληθούν από την 
ανάπτυξη αυτών των χωρών το συντομότερο δυνατόν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ροή 
τουριστών προς αυτές στις επόμενες δεκαετίες. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι προβλέψεις για την 
πορεία των οικονομιών που τροφοδοτούν την ελληνική τουριστική αγορά με πολλούς 
τουρίστες, όπως της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων χωρών της 
Ευρώπης (Σκανδιναβίας, Γαλλίας, Ιταλίας, κ.α.). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ και 
ΔΝΤ (Βλέπε Πίνακα Α1.1), οι αναπτυγμένες χώρες φαίνεται να ανακάμπτουν από τη βαθειά 
κρίση του 2009. Προβλέπεται ένας ρυθμός μεγέθυνσης της τάξης του 1,9% για το 2010 και 
2,5% το 2011. Όμοια είναι τα αποτελέσματα και για τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλαδή τον σκληρό πυρήνα του ευρώ. Για το 2010 οι οικονομίες των χωρών της 
ευρωζώνης θα αναπτυχθούν με τον ίδιο ρυθμό 0,9% και το 2011 με 1,7%. 

Πάντως, μεγάλη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό έχει η πορεία των χωρών που 
αποτελούν τη μεγάλη δεξαμενή του εισερχόμενου τουρισμού. Η Γερμανία φαίνεται να 
βγαίνει δυνατότερα από την οικονομική κρίση από ότι οι άλλες χώρες. Ο ρυθμός ανάπτυξης 
της Γερμανίας για το 2010 προβλέπεται να φθάσει το 1,4% και το 1,9% το 2011. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η άλλη μεγάλη δεξαμενή της ροής του ελληνικού τουρισμού, βγαίνει από την 
κρίση με μικρότερο ρυθμό, στο 1,2%, αλλά αναμένεται να έχει την μεγαλύτερη μεγέθυνση το 
2011, κοντά στο 2,2%, από όλες τις χώρες της Ε.Ε. του Πίνακα. Αυτές οι προβλέψεις είναι 
καλά νέα για την πορεία του ελληνικού εισερχόμενου τουρισμού το 2010 και το 2011. Ίσως, 
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όμως, να μην αρκούν, για να ισοσκελίσει ο ελληνικός τουρισμός τις απώλειες του 2009. Η 
Γαλλία ακολουθεί την ίδια περίπου πορεία με την Γερμανία, όπως και στις υπόλοιπες χώρες 
της Ε.Ε. 
 
 
Πίνακας Α1.1. 
Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης και ο Αριθμός Αφίξεων σε Επιλεγμένες Χώρες 
 Αριθμός 

Αφίξεων 
2008 

2008 2009 2010 2011 

ΟΟΣΑ  0,6 -3,5 1,9 2,5 
Euro 13 OECD Countries 6873569 0,5 -4,0 0,9 1,7 
Γερμανία 2469151 1,0 -4,9 1,4 1,9 
Ηνωμένο Βασίλειο 2278014 0,6 -4,7 1,2 2,2 
Ιταλία 1099983 -1,0 -4,8 1,1 1,5 
Γαλλία 910021 0,3 -2,3 1,4 1,7 
Ολλανδία 756940 2,0 -4,3 0,7 2,0 
Σερβία-Μαυροβούνιο 686996 5,6 -4,0 1,2 3,1 
Βουλγαρία 623476 6,0 -6,5 -2,5 2,0 
ΗΠΑ 612825 0,4 -2,5 2,5 2,8 
Κύπρος 474941 3,6 -0,5 2,7 5,3 
Βέλγιο 420748 0,8 -3,1 0,8 1,7 
Πηγή: ΟΟΣΑ και ΔΝΤ 
 
 
 Οι προβλέψεις για την οικονομική μεγέθυνση είναι πολύ σημαντικές, όπως έχουμε ήδη 
δει στις προηγούμενες εκθέσεις, αλλά δεν δίνουν μια ολοκληρωμένη εκτίμηση προς τα πού 
θα κινηθεί ο παγκόσμιος τουρισμός. Πολύ σημαντικές μεταβλητές είναι η ανεργία, το κόστος 
μετακίνησης (δηλαδή η τιμή του πετρελαίου) και η ισοτιμία του ευρώ με τα άλλα νομίσματα 
κυρίως όμως με το δολάριο και την αγγλική λίρα. Οι τιμές αυτών των μεταβλητών, 
ιδιαιτέρως των ισοτιμιών και του πετρελαίου, αλλάζουν μέρα τη μέρα και αυτό επηρεάζει την 
απόφαση κάποιου προς τα που θα ταξιδέψει. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις τελευταίες 
εκτιμήσεις, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να κινηθεί ανοδικά το 2010 και να ξεπεράσει 
τα 85 δολάρια το βαρέλι. Για τις ισοτιμίες ούτε λόγος να γίνεται για προβλέψεις. Σημαντική 
συναλλαγματική ισοτιμία για το παγκόσμιο εμπόριο και συνεπώς για τον τουρισμό είναι η 
ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Εκτιμήσεις φέρουν το δολάριο να ανακτά δυνάμεις και να 
κυμαίνεται μεταξύ 1,51-1,32 ανά ευρώ. 
 Είναι λογικό οι δύο αυτές μεταβλητές να ενδιαφέρουν όλους εκείνους που ασχολούνται 
με το τουρισμό, διότι η ισοτιμία και το πετρέλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κόστος 
(την τιμή) του τουριστικού ταξιδιού. Πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο το επίπεδο της ισοτιμίας 
και της τιμής του πετρελαίου (δηλαδή η μέση τιμή για το 2010 και το 2011), αλλά η 
διακύμανσή του. Ακόμη και αν η μέση τιμή είναι χαμηλή, μία υψηλή διακύμανση μπορεί να 
έχει αρνητικές επιδράσεις. Για παράδειγμα, αν η λίρα και το δολάριο είναι χαμηλά σε σχέση 
με το ευρώ το καλοκαίρι και υψηλά το χειμώνα, η μέση τιμή δεν μπορεί να δείξει το εύρος 
της αρνητικής επίδρασης στον ελληνικό τουρισμό, που είναι στην συντριπτική του 
πλειοψηφία, τουρισμός καλοκαιρινών διακοπών. 

Θα πρέπει, όμως, να σημειώσουμε ότι σε ένα παγκόσμιο αλληλοεξαρτώμενο 
μακροοικονομικό περιβάλλον οι παραπάνω μεταβλητές κινούνται σύμφωνα με μία σχέση 
αίτιου και αιτιατού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τιμή του πετρελαίου και η 
οικονομική μεγέθυνση. Όπως αναφέρθηκε σε άρθρο του 2ου Τεύχους της Έκθεσης, δεν είναι 
λίγοι οι οικονομολόγοι που θεωρούν ως αιτία της οικονομικής κρίσης του 2009 την πολύ 
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μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα μέσα του 2008, που άγγιξε και τα 150 δολάρια 
το βαρέλι. Και σε συνέχεια, η μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου του 2009, στα 40 
δολάρια, οφείλεται στην μεγάλη πτώση της ζήτησης του, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Οι προβλέψεις για τον παγκόσμιο τουρισμό στον Πίνακα Α1.2 πρέπει να διαβάζονται 
έχοντας στο πίσω μέρος της σκέψης ότι αυτές μπορεί να αλλάξουν δραματικά, αν αλλάξουν 
οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες. Στον Πίνακα Α1.2 δίνονται οι απόλυτες εκτιμήσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και Ταξιδιών για τα επόμενα τρία έτη, 2010-2012 και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής.  
 
 
Πίνακας Α1.2.  
Προβλέψεις Αφίξεων Αλλοδαπών Τουριστών (σε χιλιάδες) και Ρυθμός Μεγέθυνσης 
2010-2012 
Περιοχή 2009 2010 2011 2012 
Σύνολο Κόσμου 
 

885392 
-- 

902357 
1,92% 

 

940402 
4,22% 

 

998433 
6,17% 

 
ΕΕ-27 
 

366564 
-- 

376687 
2,76% 

 

390778 
3,74% 

 

411320 
5,26% 

 
Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη 
 

104285 
-- 

105215 
0,89% 

111103 
5,60% 

 

118464 
6,63% 

Υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη 
 

40520 
-- 

41881,5 
3,36% 

 

44395,8 
6,00% 

 

47721 
7,49% 

 
Αφρική 
 

57527,5 
-- 

58720,8 
2,07% 

61563,2 
4,84% 

 

65417,7 
6,26% 

 
Αμερική 
 

141187 
-- 

142346 
0,82% 

147338 
3,51% 

 

156922 
6,50% 

Ασία 
 

175720 
-- 

178379 
1,51% 

186699 
4,66% 

199923 
7,08% 

 
Μέση Ανατολή 
 

46645,7 
-- 

47641,6 
2,14% 

 

50263,3 
5,50% 

 

54135 
7,70% 

 
       Πηγή: WTTC (Ιανουάριος 2010)  και υπολογισμοί ΑΤΕΜ. 
 
 

Ο παγκόσμιος τουρισμός θα αυξηθεί το 2010 με ένα ρυθμό λίγο κάτω του 2% και θα 
φθάσει τα 902 εκατομμύρια τουρίστες. Ακόμη πιο αισιόδοξο είναι το σενάριο για το 2011 και 
το 2012, όπου προβλέπεται μία αύξηση του 4,22% και 6,17% αντίστοιχα. Το 2011 οι 
αλλοδαποί τουρίστες θα αγγίξουν το ένα δισεκατομμύριο. Οι προβλέψεις αυτές συμβαδίζουν 
με τις αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική μεγέθυνση του προηγούμενου Πίνακα. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου τουρισμού κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με λίγο 
κάτω από το μισό τουρισμό (411 εκατομμύρια) να πραγματοποιείται στις χώρες αυτές. Σε ό,τι 
αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση των αλλοδαπών αφίξεων προβλέπονται 2,76% το 
τρέχον έτος, 3,74% το 2011 και 5,26% το 2012. Μεγάλες αυξήσεις στις τουριστικές αφίξεις 
προβλέπεται να υπάρχουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Υπόλοιπη Δυτική 
Ευρώπη με ποσοστά 5,6% και 6% για το 2011 και 6,63% και 7,49% για το 2012. 
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Η μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να γίνει στη Μέση Ανατολή της τάξης του 5,5% το 
2011 και 7,7% το 2012. Για το 2010 προβλέπεται μικρότερη σχετικά αύξηση της τάξης του 
2,14%. Με την πολιτική ρευστότητα της περιοχής, οι μακροχρόνιες προβλέψεις πολύ λίγη 
αξία έχουν. 

Οι προοπτικές, οικονομικές και τουριστικές, φαίνονται καλές για την τριετία 2010-2012. 
Όμως, πολλές φορές, απροσδόκητα γεγονότα, όπως πόλεμοι, φυσικές καταστροφές και 
πανδημίες, ανατρέπουν τις αισιόδοξες προοπτικές και αλλάζουν δραματικά το οικονομικό και 
τουριστικό σκηνικό. Τα γεγονότα αυτά είναι απρόβλεπτα και το μόνο που μπορεί κανείς να 
κάνει είναι να έχει έτοιμα σχέδια αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων.  
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Α2. Μακροχρόνιες Τάσεις των Τουριστών από την Ιταλία στην Ελλάδα 
 

Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) πιο αναπτυγμένων χωρών του 
κόσμου, με 60 εκατομμύρια κατοίκους και κατά κεφαλήν εισόδημα 30 χιλιάδες δολάρια το 
2007. Η  απόσταση που χωρίζει την Αθήνα από την Ρώμη είναι 1052 χιλιόμετρα. Οι 
παράγοντες αυτοί δικαιολογούν την σπουδαιότητα της χώρας αυτής για τον ελληνικό 
τουρισμό, μια σπουδαιότητα που αποδεικνύεται και από την τρίτη θέση που κατέχει η Ιταλία, 
ως προς τις αλλοδαπές αφίξεις, στην Ελλάδα. 

Οι μετακινήσεις εμπορευμάτων και πολύ περισσότερο ατόμων δεν είναι κάτι το 
καινούργιο μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πλάτωνας είχε κάνει τρία ταξίδια  στην Κάτω Ιταλία 
και στην Σικελία, και φυσικά πολύ παλιότερα από εκείνον είχαν προηγηθεί και άλλοι. Το 146 
π.Χ. παύει η ανεξαρτησία της Αρχαίας Ελλάδας από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ στους 
νεότερους χρόνους τα Επτάνησα (αυτά μόνο από τον ελλαδικό χώρο) παρέμειναν υπό τη 
βενετική κυριαρχία μέχρι το 1797, χρονιά που η Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας 
καταλύθηκε από τον Ναπολέοντα. Το 1948 γίνεται η συνένωση των Δωδεκανήσων με την 
Ελλάδα, που ήταν υπό ιταλική κατοχή. Τα προηγούμενα γεγονότα-σταθμοί, αποδεικνύουν τις 
επαφές που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, επαφές που αναθερμάνθηκαν εδώ και 
40 χρόνια περίπου, υπό το κλίμα της πολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας 
στις δύο χώρες, και ειδικά στην χώρα προορισμού, δηλαδή την Ελλάδα.  

Στο διάγραμμα Α2.1 δίνεται ο αριθμός των Ιταλών τουριστών στην Ελλάδα. Το 1970 
ήταν 76215 άτομα. Μετά από τέσσερις δεκαετίες ο αριθμός των Ιταλών τουριστών έφθασε τα 
1,2 εκατομμύρια. Παρά τις μεσοχρόνιες διακυμάνσεις, οι Ιταλοί που έρχονται στην Ελλάδα 
αυξάνουν συνεχώς, ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως φαίνεται από την κλίση της 
καμπύλης των αφίξεων του διαγράμματος Α2.1. 
 
Διάγραμμα Α2.1. 
Τουριστικές Αφίξεις από την Ιταλία, 1970-2008 
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Η μεγάλη αύξηση των Ιταλών τουριστών δεν οφείλεται μόνο στη γενικότερη αύξηση των 
αλλοδαπών τουριστών της Ελλάδος. Αποκτούν ένα και όλο μεγαλύτερο μερίδιο όπως 
φαίνεται στο Διάγραμμα Α2.2. Ο αριθμός των Ιταλών επισκεπτών, ειδικά τα τελευταία 
χρόνια, προσεγγίζει το 10% των συνολικών τουριστικών αφίξεων στην χώρα. Η ποσοστιαία 
εξέλιξη των Ιταλών τουριστών ως προς τις συνολικές τουριστικές αφίξεις της Ελλάδος 
αυξάνεται από ένα χαμηλό της τάξης του 3% στη δεκαετία του 1970, ξεπέρασε το 5% στη 
δεκαετία του 1980, άγγιξε το 7% στη δεκαετία του 1990 και πλησίασε το 10% στην 
τελευταία δεκαετία. 
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Διάγραμμα Α2.2. 
Τουριστικές Αφίξεις από την Ιταλία ως Ποσοστό των Συνολικών Αφίξεων, 1970-2008 
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Στον Πίνακα Α2.1 παρουσιάζονται οικονομικά και στατιστικά στοιχεία του 
«αντιπροσωπευτικού» Ιταλού τουρίστα στην χώρα μας, κατά την τετραετία 2005-2008. Το 
σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα είναι ότι το μέσο ύψος της 
δαπάνης του Ιταλού τουρίστα στην Ελλάδα βαίνει αυξανόμενο κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ 
ο μέσος χρόνος παραμονής είναι περίπου σταθερός στις εννέα ημέρες, για όλη την 
προαναφερθείσα περίοδο. 
       
   . 
Πίνακας Α2.1. 
Αριθμός Τουριστών, Διανυκτερεύσεις και Δαπάνες των Ιταλών Τουριστών 

Πηγή: Τράπεζα της Ιταλίας 

 Αριθμός 
Αφίξεων 

Αριθμός 
Διανυκτερεύσεων 

Συνολική Δαπάνη 
(σε εκ. € ) 

Μέσος Αριθμός 
Διανυκτερεύσεων 

Μέσος 
ύψος 

δαπάνης 
(σε €) 

2005 1.021.500 9.289.000 561 9,09 549,19 
2006 1.004.600 9.121.000 652 9,08 649,01 
2007 1.156.500 11.205.000 820 9,69 709,04 
2008 1.200.100 10.476.000 867 8,73 722,44 

 
    

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αφετηρία της τουριστικής κίνησης από την Ιταλία 
προς την Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια περίπου, τόσο μεμονωμένα όσο και μέσω 
οργανωτών ταξιδίων (tour operators). Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου του ΕΟΤ στο 
Μιλάνο, περίπου 580.000 άτομα ταξίδεψαν το 2007 μέσω οργανωμένου ταξιδίου, με το 27% 
αυτών να ταξίδεψαν διά θαλάσσης και το υπόλοιπο 73% αεροπορικώς, ακόμα και με πτήσεις 
χαμηλού κόστους, ή/και ναυλώσεων (charters), από την Ρώμη και το Μιλάνο προς την 
Κρήτη, την Ρόδο, την Σαντορίνη και την Μύκονο. 
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Εν γένει, ο «αντιπροσωπευτικός» Ιταλός τουρίστας είναι άτομο με μεσαία και ανώτερη 
μόρφωση και προέρχεται από την Βόρεια και την Κεντρική Ιταλία, ενώ μεγάλο ποσοστό από 
αυτούς έρχεται στην Ελλάδα με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, μιας και το κόστος μεταφοράς 
από την Ιταλία, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το αεροπορικό. Επιπλέον, το ένα τρίτο 
περίπου από τους Ιταλούς επισκέπτες προτιμά ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας για την 
διαμονή του, ενώ το 60% των τουριστών πραγματοποιεί το ταξίδι προς την Ελλάδα κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό επιβεβαιώνει την τάση, ως 
προς τις προτιμήσεις του μέσου Ιταλού επισκέπτη για την χώρα μας, που βασίζονται στο 
κριτήριο του ήλιου και της θάλασσας.  

Μάλιστα το προηγούμενο επιβεβαιώνεται και από μια περιορισμένη έρευνα, μέσω 
ερωτηματολογίου δέκα ερωτήσεων, προς ιταλικές επιχειρήσεις διοργάνωσης ταξιδιών, που 
διεξήγαγε η ΑΤΕΜ το καλοκαίρι του 2009. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις, κοινή 
συνισταμένη του λόγου προτίμησης της Ελλάδας, ως χώρα διακοπών, είναι το τρίπτυχο 
«ήλιος, θάλασσα και παραλία», δηλαδή η νησιωτική και η παράκτια ζώνη της χώρας. Πάνω 
από το 85% των πελατών τους δηλώνει ότι βρίσκει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, στο 
σύνολό του, αρκετά καλό, με 12% να μένει απολύτως ικανοποιημένο από αυτό που τους 
προσφέρθηκε (βλέπε Διάγραμμα Α2.3). 
 
  Διάγραμμα Α2.3. 
Βαθμός Ικανοποίησης των Ιταλών Τουριστών 
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Όσον αφορά τις μελλοντικές τάσεις του ιταλικού τουριστικού ρεύματος προς την 
Ελλάδα, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω στοχευμένων διαφημιστικών προβολών που θα 
γίνονται με την αρωγή της νέας τεχνολογίας (διαδίκτυο), αλλά και των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης (εφημερίδων, τηλεόρασης, τουριστικών και άλλων εντύπων ), μιας και με αυτόν 
τον τρόπο καλύπτεται όλο το εν δυνάμει κοινό που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για τις 
παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες από τις διάφορες χώρες προορισμού. Στο παρακάτω 
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διάγραμμα, φαίνονται τέλος, οι προοπτικές των ιταλικών τουριστικών αφίξεων για την 
επόμενη δεκαετία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Holt-Winters και τα στατιστικά στοιχεία της 
περιόδου 1970-2008.   
 
 
Διάγραμμα Α2.4 
Προβλέψεις για τις Ιταλικές Αφίξεις 2010-2020 
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Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα Α2.4, οι Ιταλικές αφίξεις θα ξεπεράσουν το 1,5 

εκατομμύριο το 2020. Πάντως, η πορεία αύξησης των αφίξεων από την γειτονική χώρα δεν 
ακολουθεί μία γραμμική πορεία. Το παρελθόν δείχνει ότι ο τουρισμός από την Ιταλία 
ακολουθεί έντονες ετήσιες διακυμάνσεις που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, όπως φυσικά και 
η εποχικότητα των αφίξεων. Και τα δύο θέματα θα αναλυθούν σε μελλοντικά τεύχη της 
Έκθεσης. 
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Α3. Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 
 

Οι προβλέψεις που έγιναν στα δύο πρώτα τεύχη της Έκθεσης, βασίστηκαν σε ένα 
υπόδειγμα που κατηγοριοποιούσε τις χώρες προέλευσης των τουριστών σε τέσσερις περιοχές 
– χώρες. Αυτές είναι οι χώρες του ευρώ, οι σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
οι λοιπές χώρες,  Τον προηγούμενο χρόνο η ΕΣΥΕ, στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεργασίας 
που έχει υπογράψει με την Τράπεζα της Ελλάδος, χρησιμοποιεί την Έρευνα Συνόρων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτίμηση των αλλοδαπών τουριστών. Το θέμα της συλλογής 
στατιστικών στοιχείων, έγκυρων και έγκαιρων, είναι τεράστιο. Ξεκινώντας από το σημερινό 
τεύχος, στο Δεύτερο Μέρος, της παρούσης Έκθεσης, θα παρουσιάσουμε το θέμα αυτό σε όλη 
του την επιστημονική και πρακτική διάσταση. Καλής ποιότητας στοιχεία σημαίνει καλή 
ανάλυση και καλή πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε τη 
μοντελοποίηση της ανάλυσης των προβλέψεων, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε μόνο 
στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι στατιστικοί περιορισμοί 
(π.χ. βαθμοί ελευθερίας) μας υποχρεώνουν να αλλάξουμε και την ομαδοποίηση των χωρών. 
Έχουμε στοιχεία από το 2003 μέχρι και το 2008, που κάνει αδύνατη την στατιστική ανάλυση 
ανά χώρα. Οι χώρες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα Α3.1. 
Διαθέσιμα στοιχεία έχουμε για το 2008.  
 
Πίνακας Α3.1. 
Ομάδες Χωρών Προέλευσης του Τουρισμού της Ελλάδος, 2008 
Ομάδα Χωρών Αριθμός 

Χωρών 
Σύνολο Τουριστών το 

2008 
Ποσοστό επί του 

Συνόλου 
Ευρωζώνη 13 6873569 

 
43,12% 

 
Επιλεγμένες Χώρες εκτός 
Ευρωζώνης  

9 4715767 
 

29,59% 
 

Υπόλοιπο Κόσμου 29 4349470 
 

27,29% 
 

Σύνολο 51 15938806 
 

100,00% 

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος και Υπολογισμοί ΑΤΕΜ 
 

Για τις ομάδες αυτές των χωρών εκτιμήθηκαν δύο συναρτήσεις, για τις χώρες του ευρώ 
και για τις επιλεγμένες χώρες εκτός ευρώ. Εκτός από τα στατιστικά κριτήρια για την επιλογή 
των μεταβλητών, δύο άλλοι παράγοντες λήφθηκαν υπόψη. Πρώτον, επιλέχθηκαν 
υποδείγματα που μπορούσαν να προβλέψουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εισροή 
αλλοδαπών τουριστών το 2008 και ως επεξηγηματικές μεταβλητές είχαν το εισόδημα και την 
τιμή του πετρελαίου. Το υπόλοιπο του κόσμου υπολογίζεται ως ένα 28% του συνόλου των 
τουριστικών αφίξεων. Οι εκτιμήσεις των δύο συναρτήσεων, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από τις 
δύο ομάδες χωρών, δίνονται στον Πίνακα Α3.2.  

Οι εκτιμήσεις για την ευρωζώνη είναι λίγο πολύ οι ίδιες με το υπόδειγμα που 
παρουσιάστηκε στις περσινές εκτιμήσεις. Αυτό έχει τη δική του αξία, διότι αναδεικνύει την 
σταθερότητα (robustness) των εκτιμήσεων. Μία αύξηση του εισοδήματος των χωρών της 
ευρωζώνης κατά 10%, θα αυξήσει τον εισερχόμενο τουρισμό της Ελλάδος από τις χώρες 
αυτές κατά 9,3%. Αυτό, με την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν 
αμετάβλητοι, κάτι που βέβαια στην πράξη δεν ισχύει. Για παράδειγμα, μία αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου κατά 20%, θα μειώσει τις αφίξεις κατά 2%.  Φαίνεται μικρή η πτώση, αλλά οι 
διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου μέσα σε ένα έτος ξεπερνούν το 20%. Για παράδειγμα, 
η μέση τιμή του πετρελαίου το 2008 ήταν 100 δολάρια το βαρέλι με τυπική απόκλιση 29 
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δολάρια το βαρέλι και το 2009 έπεσε στα 62 δολάρια το βαρέλι με τυπική απόκλιση 13,5 
δολάρια, ή στο 22% της μέσης τιμής. Όλα τα στοιχεία για την τιμή του πετρελαίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων, προέρχονται από το ΕΙΑ των ΗΠΑ και είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/contents.html  
 
 
Πίνακας Α3.2.  
Στατιστικές Εκτιμήσεις των Συναρτήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού 
Περιοχή ΑΕΠ Τιμή πετρελαίου R2-adj 
Ευρωζώνη 0,93 -0,1 0,9514 
Επιλεγμένες Χώρες εκτός Ευρωζώνης 1,12 -0,15 0,9728 
Σημείωση: Οι εκτιμήσεις είναι λογαριθμικές. 
 
 

Για το 2010, η εκτίμηση είναι ότι η τιμή θα κυμανθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. 
Συνεπώς, από έτος σε έτος, η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται πλέον του 100%. Τέτοιες μεταβολές 
μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες επιδράσεις στον ελληνικό τουρισμό. Τέλος, οι εκτιμήσεις για 
τις χώρες της ευρωζώνης, έλαβαν υπόψη ότι συμπεριλαμβάνουν τη Γερμανία και την Κύπρο, 
χρησιμοποιώντας μία ψευδομεταβλητή για κάθε χώρα ξεχωριστά. 

Η εκτίμηση της παλινδρόμησης για τις επιλεγμένες χώρες της ευρωζώνης δίνεται στην 
τελευταία σειρά του Πίνακα Α3.2.  Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι πιο μεγάλη και αυτό 
ίσως να εξηγείται από τις χώρες που περιλαμβάνει αυτή η ομάδα: ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ρωσία, Δανία, Σουηδία, και Νορβηγία. Αν εξαιρέσουμε το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι άλλες χώρες μπορεί να θεωρούν τον ελληνικό προορισμό ως σχετικά 
πολυτελές αγαθό. Μία αύξηση του εισοδήματος κατά 10% αυτών των χωρών, αυξάνει τις 
τουριστικές αφίξεις κατά 11,2%. Αντίθετα, η τιμή του πετρελαίου έχει μεγαλύτερη επίπτωση, 
κάτι που είναι λογικό αφού η απόσταση και συνεπώς το κόστος του ταξιδιού είναι κατά μέσο 
όρο μεγαλύτερο γι’ αυτές τις χώρες. Μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 20%, 
μειώνει τις ελληνικές τουριστικές αφίξεις κατά 1,5%. Όπως και στο άλλο υπόδειγμα, 
χρησιμοποιήθηκαν ψευδομεταβλητές για να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει 
το Ηνωμένο Βασίλειο και οι άλλες χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, 
αλλά και ο πληθυσμός αυτών των χωρών. 

Οι παλινδρομήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τις προβλέψεις του 2010. Όπως ήταν η 
περίπτωση για το 2009, βασικό στοιχείο των προβλέψεων είναι οι εκτιμήσεις για το ρυθμό 
μεγέθυνσης των οικονομιών αυτών και η τιμή του πετρελαίου. Οι εκτιμήσεις αυτές 
προέρχονται από διεθνείς πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου. Για το πετρέλαιο, γίνονται τρία σενάρια γύρω από τη μέση τιμή των 
80 δολαρίων το βαρέλι. Τα σενάρια αυτά δίνονται στον Πίνακα Α3.3. 

Για τη μέση τιμή του πετρελαίου των 80 ευρώ, οι αφίξεις θα αυξηθούν κατά 8,6% σε 
σχέση με το 2009. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα Α3.4, η αύξηση αυτή είναι μεγάλη 
λόγω της μεγάλης πτώσης των αφίξεων το 2009. Η πρόβλεψή μας, όμως, δίνει μικρότερη 
τιμή από αυτή του 2008. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια ανοδική τάση 
του ελληνικού τουρισμού, τότε το 2009 και το 2010 ο ελληνικός τουρισμός είχε πέσει κάτω 
από την μακροχρόνια τάση του.  

Το κατά πόσο αυτό είναι συγκυριακό είναι ένα άλλο θέμα, που απαιτεί μεγαλύτερη 
ανάλυση και ξεφεύγει από τα όρια της απλής ανάλυσης προβλέψεων. Πάντως, αν δεν είναι 
συγκυριακό, ο μεγάλος αυτός κλάδος της ελληνικής οικονομίας μπορεί να εισέρχεται σε μία 
μακρά περίοδο φθίνουσας πορείας. Το 2008, ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα ήταν 
κοντά στα 16 εκατομμύρια τουρίστες, το 2009 έπεσε περί τα 10% στα 14,3 εκατομμύρια 
τουρίστες και το 2010 εκτιμάται ότι οι αλλοδαποί τουρίστες θα φθάσουν στα 15,5 
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εκατομμύρια. Η εκτίμηση αυτή, η οποία ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 8,6%, υποθέτει 
ότι οι οικονομίες των χωρών προέλευσης του ελληνικού τουρισμού θα καταφέρουν, σύμφωνα 
με όλες τις προβλέψεις, να εξέλθουν από την κρίση και η τιμή του πετρελαίου θα είναι κοντά 
στα 80 δολάρια το βαρέλι. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Α3.5, η πρόβλεψή μας αυτή είναι 
μεγαλύτερη από την πρόβλεψη που κάνει o WTTC για το 2010.  Προβλέπει, λοιπόν, ο WTTC 
μία μικρή αύξηση της τάξης του 1,7% για το 2010 σε σχέση με το 2009. Παρακάτω 
αναφερόμαστε στις προϋποθέσεις αυτής της πρόβλεψης. 
 
 
Πίνακας Α3.3. 
Σενάρια Προβλέψεων για τον Εισερχόμενο Τουρισμό το 2010 
Περιοχή/Χώρα Αριθμός Τουριστών 

Σενάριο
Τιμή πετρελαίου

Α  
60 

Β 
80 

Γ 
100 

Ευρωζώνη 7054403 6852889 6700555
Επιλεγμένες Χώρες εκτός Ευρωζώνης 4512976 4326581 4187321
Υπόλοιπο Κόσμου 4498425 4347572 4234174
Σύνολο Εισερχόμενου Τουρισμού για το 2010 16065804 15527042 15122050
Ποσοστιαία μεταβολή, 2010-2009 12,37% 8,6% 5,77%
 
Πίνακας Α3.4. 
Συγκρίσεις Αφίξεων από Επιλεγμένες Περιοχές 
 2010 2009 2008 
Ευρωζώνη 6852889 5982548 6873569

Ποσοστιαία μεταβολή 14,55% -12,96% 
Επιλεγμένες Χώρες εκτός Ευρωζώνης 4326581,35 4116865 4715767

Ποσοστιαία μεταβολή 5,1% -12,7% 
Υπόλοιπο Κόσμου 4347572 4197696 4349470

Ποσοστιαία μεταβολή 3,6% -3,5% 
Σύνολο εισερχόμενου τουρισμού για το 2010 15527042 14297109 15938806

Ποσοστιαία μεταβολή 8,6% -10,3% 
 
Πίνακας Α3.5. 
Συγκρίσεις Αφίξεων, 2009-2010 
 2010 2009 2008 
Αφίξεις ΑΤΕΜ 15527 14297 15938,8
Ποσοστιαία Μεταβολή 8,6% -10,3% 
Αφίξεις WTTC 15606,9 15345,9 16558,1
Ποσοστιαία Μεταβολή 1,7% -7,32% 

 
 
Όπως είναι φυσικό, η τιμή του πετρελαίου έχει μία αρνητική επίδραση στις αλλοδαπές 

αφίξεις. Στον Πίνακα Α3.3 εξετάζονται και άλλα δύο σενάρια για την τιμή του πετρελαίου: 
των 60 και 100 δολαρίων το βαρέλι. Παρεμπιπτόντως, οι δύο τιμές αντιστοιχούν στις τιμές 
του πετρελαίου το 2009 και το 2008 αντίστοιχα. Αν η τιμή του πετρελαίου φθάσει τα 100 
δολάρια το βαρέλι, τότε ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 5,77% και, 
αντίστοιχα, αν η τιμή του πετρελαίου είναι 60 δολάρια το βαρέλι, ο εισερχόμενος τουρισμός 
θα αυξηθεί κατά 12,37%. Πάντως υπάρχουν οργανισμοί προβλέψεων (βλέπε 
http://forecasts.org/oil.htm) που εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου το καλοκαίρι του 2010 
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θα φθάσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, στην οποία περίπτωση η αύξηση του εισερχόμενου 
τουρισμού θα περιοριστεί στο 4,6%. 

Η πρόβλεψη για μία συνολική αύξηση το 2010 της τάξης του 8,6% δεν κατανέμεται ίσα 
μεταξύ των τριών ομάδων χωρών του Πίνακα Α3.3. Όπως φαίνεται στον Πίνακα Α3.4, η 
εκτίμηση των συναρτήσεων πρόβλεψης, σύμφωνα με το μεσαίο σενάριο της τιμής του 
πετρελαίου, δίνουν αύξηση 14,5% από τις χώρες της ευρωζώνης, 5,1% από χώρες εκτός της 
ευρωζώνης και γύρω στο 3,6% από το υπόλοιπο του κόσμου. Η διαφορά οφείλεται στην 
υπόθεση που κάνουμε για το ευρώ. Υποθέτουμε ότι η τιμή του ευρώ σε σχέση με το δολάριο 
το 2010 θα είναι 1,45 δολάρια ανά ευρώ. Προβλέψεις για την τιμή του δολαρίου ανά ευρώ 
δίνουν διάφοροι οργανισμοί (βλέπε http://forecasts.org/euro.htm). Σύμφωνα με αυτές τις 
προβλέψεις, η ισοτιμία του δολαρίου μπορεί να πέσει και στα 1,55 δολάρια το ευρώ.  Για να 
έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στον Πίνακα Α3.6 δίνουμε και το σενάριο της αύξησης της 
τιμής του δολαρίου στα 1,35 δολάρια το ευρώ. Το τελευταίο είναι μέσα στις προβλέψεις που 
κάνει η Morgan Stanley για το 2010. Εκτιμά ότι το δολάριο θα ισχυροποιηθεί και δίνει 
πρόβλεψη έως και 1,32 δολάρια το ευρώ (βλέπε http://www.businessinsider.com/morgan-
stanley-risk-of-a-dollar-collapse-has-disintegrated-2010-1).  

 
Πίνακας Α3.6. 
Σενάρια Προβλέψεων για τον Εισερχόμενο Τουρισμό το 2010 
Περιοχή/Χώρα Αριθμός Τουριστών 

Σενάριο
Ευρώ/δολάριο

Α  
1,55 

Β 
1,45 

Γ 
1,35 

Ευρωζώνη 6852889 6852889 6852889
Επιλεγμένες Χώρες εκτός Ευρωζώνης 4015328 4326581 4686910
Υπόλοιπο Κόσμου 4226529 4347572 4487700
Σύνολο Εισερχόμενου Τουρισμού για το 2010 15094746 15527042 16027499
Ποσοστιαία μεταβολή, 2010-2009 5,58% 8,6% 12,1%
 

 
Στην περίπτωση που η τιμή του δολαρίου πέσει στα 1,55, τότε η αύξηση του τουρισμού 

θα ανέλθει στο 5,58%, ενώ αν ανέβει το δολάριο, η τιμή του πάει στο 1,35, ο εισερχόμενος 
τουρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 12,1%. Ο λόγος είναι απλός. Πτώση του δολαρίου 
κάνει την Ελλάδα ακριβή για τις χώρες εκτός ευρώ, ενώ υποθέτουμε ότι είναι αμελητέα η 
επίδραση στις χώρες του ευρώ. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα Α3.6, όπου έχουμε πτώση στις 
αφίξεις από τις χώρες τις εκτός ευρωζώνης (επιλεγμένες και το υπόλοιπο το κόσμου). 
Αντίστοιχα έχουμε αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού από αυτές τις χώρες, αν η τιμή του 
δολαρίου ενισχυθεί στα 1,35. 

Ποιο είναι το χειρότερο όλων των σεναρίων; Είναι αυτό που δίνει ο WTTC. Για να 
συμβεί αυτό θα πρέπει η τιμή του δολαρίου να πέσει στο 1,55 και η τιμή του πετρελαίου να 
ανέβει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση στον εισερχόμενο 
τουρισμό που προβλέπεται με το παραπάνω υπόδειγμα εκτιμάται στο 1,7%, όσο δηλαδή και ο 
WTTC. 

Τέλος, για να είμαστε και εντός της τρέχουσας επικαιρότητας να σημειώσουμε ότι αν τα 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, με το μεγάλο χρέος και το μεγάλο έλλειμμα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, έχουν αρνητική επίδραση στο ευρώ, υπάρχει και κάτι θετικό από αυτή την 
πτώση του ευρώ που είναι η αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα από χώρες 
εκτός της ευρωζώνης. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να «ρίξει» το ευρώ 10% από την τιμή του 
μεσαίου σεναρίου, θα είχε 780 χιλιάδες τουρίστες παραπάνω και επιπλέον έσοδα 570 
εκατομμυρίων ευρώ.  
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Εισαγωγή 
 

Επιχειρηματίες, επαγγελματικοί φορείς και διαμορφωτές πολιτικής βασίζονται σε 
στατιστικά στοιχεία1, σε γενικές πληροφορίες και τη διαίσθησή τους προκειμένου να λάβουν 
αποφάσεις. Η ανάγκη τους για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι επιτακτική, σε βαθμό 
μάλιστα που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν χρήμα και χρόνο για την συλλογή, 
ταξινόμηση, επεξεργασία, παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία της όποιας πληροφορίας 
(στοιχείου) αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Πολλές φορές, τα στοιχεία που 
απαιτούνται για επιστημονική ή επιχειρηματική ανάλυση δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα και τα οποία εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα το 
σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής των αρμόδιων υπουργείων. Πολλές φορές, η συλλογή 
των στοιχείων αυτών δεν γίνεται από τους ίδιους τους επιστήμονες, αλλά από φορείς και 
οργανισμούς που εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς, όχι αναγκαία ταυτόσημους με 
αυτούς των επιστημόνων2.  

Η περίπτωση του τουριστικού κλάδου είναι ένα κλασικό παράδειγμα αναγκαιότητας 
έγκυρων και έγκαιρων στοιχείων, που συμβάλλουν στην αποτελεσματική και αποδοτική 
λήψη αποφάσεων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν χρήσιμες εισροές στην εμπειρική 
επιστημονική τουριστική έρευνα. Η πενία δεδομένων και πληροφοριών που ικανοποιούν τα 
κριτήρια, τόσο της αξιοπιστίας (ακρίβειας), όσο και της γρήγορης διαθεσιμότητας, αποτελούν 
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της εμπειρικής τουριστικής έρευνας. 
Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των εμπειρικών τουριστικών ερευνών στηρίζεται σε 
στοιχεία που έχουν συλλέξει φορείς στο πλαίσιο άλλων σκοπών και διαδικασιών. Αυτό είναι 
αληθές για όλες τις χώρες του κόσμου, περισσότερο, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην 
Ελλάδα, όπου ο τουριστικός κλάδος αποτελεί σημαντικό μέρος του συνόλου της οικονομικής 
δραστηριότητας. Τελευταία, όμως, παρατηρείται, μία πιο συστηματική καταγραφή των 
τουριστικών δεδομένων με έρευνες συλλογής στοιχείων που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά 

                                                 
1 Στο κείμενο που ακολουθεί οι λέξεις στοιχεία, παρατηρήσεις, στατιστικά, πληροφορίες, δεδομένα θα 
θεωρούνται εννοιολογικά ταυτόσημες και θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.  
2 Αυτό ισχύει, κατά σύστημα, με τους οικονομολόγους ερευνητές, βλέπε Griliches (1985). 
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για τον τουριστικό κλάδο και που εξυπηρετούν τόσο τους εμπλεκόμενους με τον ελληνικό 
τουρισμό, όσο και τους επιστήμονες και ερευνητές αυτού. 

Η μέτρηση αφορά την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση στατιστικών δεδομένων. Η 
χρήση μπορεί να είναι (α) αυστηρώς επιστημονική, π.χ. χρήση δεδομένων για την διάψευση 
επιστημονικών θεωριών, χρησιμοποιώντας εμπειρικά υποδείγματα (β) άσκηση 
αποτελεσματικής και αποδοτικής (οικονομικής) πολιτικής και (γ) εμπορική χρήση, δηλαδή 
για λήψη αποτελεσματικών και αποδοτικών επιχειρηματικών ή καταναλωτικών αποφάσεων. 
Δυστυχώς, πολλές φορές, η ποιότητα της μέτρησης των μεταβλητών, που χρησιμοποιούνται 
για επιστημονική έρευνα και τη λήψη αποφάσεων, αγνοείται1.  

Η ποιότητα της μέτρησης μιας μεταβλητής έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση 
αφορά τη μέτρηση της σωστής μεταβλητής. Στο παράδειγμα του αριθμού των αλλοδαπών 
τουριστών δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αλλοδαποί ακόμη και αν αυτοί 
έχουν «τουριστική» βίζα. Επίσης, δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνονται Έλληνες μόνιμοι 
κάτοικοι του εξωτερικού, ακόμη και αν έχουν αλλοδαπό διαβατήριο, αφού ουσιαστικά 
έρχονται στη χώρα τους και όχι για τουρισμό. Η δεύτερη διάσταση της σωστής μέτρησης 
είναι να καταγράφονται όλα τα στοιχεία της μεταβλητής που αφορά την έρευνα. Θα πρέπει, 
δηλαδή, να καταγράφονται όλες οι αφίξεις των τουριστών και η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
τέτοια που να ελαχιστοποιείται το σφάλμα της υποεκτίμησης ή υπερτίμησης του πραγματικού 
αριθμού. Η μείωση αυτού του σφάλματος είναι ο στόχος, όταν η συλλογή στοιχείων γίνεται 
μέσω της δειγματοληπτικής μεθόδου. 

Δυστυχώς, πολύ συχνά, οι ερευνητές και οι άλλοι χρήστες στοιχείων αγνοούν το μεγάλο 
πρόβλημα της ποιότητας της μέτρησης μιας μεταβλητής. Στο κλασικό του έργο για την 
Ακρίβεια των Οικονομικών Παρατηρήσεων, ο Οσκαρ Μόργκενστερν αναφέρει μία σειρά από 
λόγους οι οποίοι οδηγούν σε ανακριβείς μετρήσεις οικονομικών μεταβλητών. Πρώτον, η 
παραγωγή των στοιχείων δεν γίνεται πάντοτε κατά παραγγελία αυτών που τα χρησιμοποιούν. 
Δεύτερον, οι χρήστες δεν γνωρίζουν τον τρόπο παραγωγής των στατιστικών δεδομένων, με 
αποτέλεσμα να έχουν εσφαλμένη γνώση για την ποιότητα αυτών των στοιχείων. Τρίτον, σε 
πολλές περιπτώσεις, η ανακρίβεια των στοιχείων οφείλεται στη συνειδητή απόκρυψή τους 
από τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, μία τουριστική επιχείρηση δύσκολα θα 
αποκαλύψει στοιχεία κόστους, εσόδων και κερδών, διότι φοβάται ότι μπορεί να την βλάψουν 
οι ανταγωνιστές της ή και οι δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. εφορία). Τέταρτον, όχι μόνο οι 
επιχειρήσεις, αλλά και οι κυβερνήσεις παραποιούν τα στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι κυβερνήσεις έχουν παραποιήσει τα στοιχεία των τουριστικών αφίξεων, 
περιλαμβάνοντας αλλοδαπούς επισκέπτες που εργάζονται, νόμιμα ή παράνομα. Κλασικό 
παράδειγμα αποτελούν οι Αλβανοί επισκέπτες της Ελλάδος, αλλά και άλλων χωρών, που 
κάθε άλλο παρά τουρίστες είναι. Το δυστύχημα είναι ότι ακόμη και σοβαροί φορείς 
προσθέτουν στον εισερχόμενο τουρισμό αλλοδαπούς εργαζόμενους2. Η Ελλάδα 
χρησιμοποιείται και ως παράδειγμα παραποίησης των στατιστικών της στοιχείων για την 
είσοδο της στην ευρωζώνη, αφού η ίδια ελληνική κυβέρνηση κατήγγειλε το γεγονός στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή3.  

                                                 
1 Βλέπε Renfro (2006) για μία γενική ανασκόπηση του προβλήματος της μέτρησης των μεταβλητών 
που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές και γενικότερα τις κοινωνικές επιστήμες. 
2 Και μπορεί οι κυβερνήσεις να θέλουν να «φουσκώνουν» τα στοιχεία του τουρισμού δεν 
δικαιολογείται, όμως, διεθνείς σοβαροί οργανισμοί του τουρισμού, όπως ο WTTC, να αναπαράγουν 
αυτά τα στοιχεία σε βάσεις μάλιστα που είναι δωρεάν διαθέσιμες στο διαδίκτυο.  
3 Βλέπε http://mises.org/story/2280 όπου αναφέρεται επί λέξη: Falsification of economic statistics can 
also improve the likelihood of receiving some kind of foreign aid or foreign recognition. A recent 
example involved the Greek government, whose officials falsified the Greek budget deficit in order to 
gain entrance into the European monetary union.  
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Πέμπτον, ένας άλλος λόγος εσφαλμένης μέτρησης είναι η ανομοιογενής καταγραφή 
στοιχείων από τους εμπλεκόμενους τιμολήπτες. Σε μία έρευνα συλλογής πρωτογενών 
στοιχείων, οι τιμολήπτες είναι πολλοί, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται η ικανότητα και ο 
ζήλος με τον οποίο συλλέγουν τα στοιχεία. Όταν μάλιστα γίνονται αυτές οι έρευνες σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά έτος), τότε η ακρίβεια των στοιχείων και η ποιότητα των 
διαχρονικών συγκρίσεων επηρεάζεται και από την ανομοιογένεια των ερευνητών.  

Όλοι οι παραπάνω λόγοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες που εξηγούν 
την ύπαρξη εσφαλμένων μετρήσεων1: 
• Λανθασμένη (εσκεμμένη ή αθέλητη) εγγραφή και μεταφορά των αριθμητικών δεδομένων, 

είτε διότι ο ερευνητής το κατέγραψε λάθος (το 5 το πέρασε για 8), είτε διότι κατάλαβε 
λάθος ή άκουσε λάθος την απάντηση. 

• Δειγματοληπτικό σφάλμα, το οποίο μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος του 
δείγματος. Στην Ελλάδα, η μέτρηση του εισερχόμενου αλλοδαπού τουρισμού γίνεται με 
δειγματοληψία στα αεροδρόμια και τις άλλες πύλες εισόδου της χώρας. Η μεθοδολογία 
της έρευνας συνόρων είναι αξιόπιστη στο σχεδιασμό, δεν παύει όμως να υπόκειται και 
αυτή σε δειγματοληπτικά σφάλματα, που αν διαφέρουν διαχρονικά από πύλη σε πύλη 
εισόδου, τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα εγκυρότητας των στοιχείων.   

• Η μεταβλητή δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα και αντί αυτής χρησιμοποιείται μία 
αντιπροσωπευτική της (proxy) μεταβλητή. Σύμφωνα με μία προσέγγιση, η ζήτηση για 
τουρισμό δεν εξαρτάται τόσο από το τρέχον διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, αλλά 
από το μόνιμο διαθέσιμο εισόδημα (permanent income). Η μεταβλητή μόνιμο εισόδημα 
δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Χρησιμοποιώντας κάποιες άλλες μεταβλητές, όπως ο 
κυλιόμενος μέσος όρος των προηγούμενων διαθέσιμων εισοδημάτων ή η αξία της 
ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν διασφαλίζει ότι η μεταβλητή έχει μετρηθεί 
χωρίς σφάλμα. 

 
 Πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν δευτερογενείς πηγές στατιστικών δεδομένων από 
εθνικούς φορείς ή διεθνείς οργανισμούς. Κυρίως σε ό,τι αφορά τις συγκρίσεις ανάμεσα στις 
χώρες, η ποιότητα των μετρήσεων διαφέρει από χώρα σε χώρα και σε πολλές περιπτώσεις 
πρέπει να γίνουν προσαρμογές για να είναι οι αναλύσεις συγκρίσιμες. Για παράδειγμα, όπως 
αναφέρουν οι Atkinson & Brandolini (2001), η ποιότητα των στοιχείων που συλλέγουν τα 
Ηνωμένα Έθνη και αφορούν τα Συστήματα των Εθνικών Λογαριασμών των διαφόρων 
χωρών, είναι σχετικά αξιόπιστα (ακριβή) για τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών2. Αντίστοιχα 
ακριβή στοιχεία για τη διανομή του εισοδήματος δεν υπάρχουν. Οι συγγραφείς καταλήγουν 
σε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τη χρήση στατιστικών στοιχείων από 
δευτερογενείς πηγές δεδομένων, όπως αυτή του ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των 
Ηνωμένων Εθνών. 
 Πολλές φορές, το σφάλμα μέτρησης δεν οφείλεται τόσο στην λανθασμένη καταγραφή 
των στοιχείων ή στην καταγραφή της λανθασμένης μεταβλητής, αλλά σε ένα πρόβλημα που 
οι οικονομολόγοι το έχουν ονομάσει ως πρόβλημα της συνάθροισης (aggregation problem) 
και το αντίστοιχο σφάλμα ως μεροληψία της συνάθροισης (aggregation bias). Η οικονομική 
ανάλυση του τουρισμού εστιάζεται, κυρίως, στην ανάλυση της συμπεριφοράς του ατομικού 
τουρίστα ή ακριβέστερα στην συμπεριφορά των νοικοκυριών. Το ιδεατό θα ήταν να έχουμε 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται γι’ αυτή την ανάλυση σε επίπεδο νοικοκυριών. Πολλές 
φορές αυτό είναι ανέφικτο και σε αρκετές περιπτώσεις που είναι εφικτό δεν είναι και 

                                                 
1 Βλέπε Griliches (1986). 
2 Αυτό δεν σημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών είναι απαλλαγμένα από 
σφάλματα. Μερικά από αυτά τα σφάλματα στις μετρήσεις έχουν επισημανθεί από τον Hillinger 
(2002/2003). 
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χρήσιμο, κυρίως λόγω των σφαλμάτων μέτρησης. Συνεπώς, θα πρέπει οι ατομικές 
συμπεριφορές να αθροισθούν έτσι ώστε το σύνολο των ατομικών συμπεριφορών να 
αποτελέσει το αντικείμενο της μελέτης. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται αναγωγή στην 
ατομική ανάλυση με την ευρηματική έκφραση του «μέσου» ή του αντιπροσωπευτικού 
τουρίστα1.  
 Ο Theil (1954) έδειξε τα σφάλματα που προκύπτουν όταν αθροίζονται ατομικές 
συμπεριφορές (μικροοικονομικές εξισώσεις συμπεριφοράς) για να δημιουργήσουν συνολικές 
(μακροοικονομικές εξισώσεις) συναρτήσεις. Το άθροισμα των ατομικών συναρτήσεων 
ζήτησης των αλλοδαπών για τον ελληνικό τουρισμό, μας δίνει τη συνολική ζήτηση των 
αλλοδαπών για τον Ελληνικό τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, οι Grunfeld & Griliches 
(1960) έδειξαν ότι οι μικροοικονομικές εξισώσεις δεν εκφράζουν με ακρίβεια την πραγματική 
ατομική συμπεριφορά και η δημιουργία των ομαδοποιήσεων, μέσω της άθροισης όλων των 
ατομικών συμπεριφορών, μπορεί να ελαχιστοποιεί το σφάλμα. Η άθροισή τους μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει το σφάλμα στην εκτίμηση των ατομικών συμπεριφορών, στην οποία 
περίπτωση, αντί για το σφάλμα άθροισης μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το κέρδος της 
άθροισης. Το πρόβλημα αυτό χαρακτηρίζει πολλές μεταβλητές που έχουν άμεσο ενδιαφέρον 
για τον τουρισμό, όπως, για παράδειγμα, είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, βλέπε Gadeaa & 
Mayoralb (2009). Δυστυχώς, πολλές φορές, οι ερευνητές και κατ’ επέκταση οι επαγγελματίες 
του τουρισμού χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τα 
σφάλματα στις μετρήσεις που προκύπτουν από το σφάλμα ή το κέρδος της συνάθροισης των 
στοιχείων.  
 Το σφάλμα μέτρησης μιας μεταβλητής αναδεικνύεται περισσότερο όταν υπάρχουν δύο 
πηγές συγκέντρωσής τους. Στην περίπτωση των αλλοδαπών αφίξεων, αυτές καταγράφονται 
και από την χώρα προορισμού και από την χώρα προέλευσης. Η Ελλάδα, καταγράφει, τον 
εισερχόμενο και τον εξερχόμενο τουρισμό. Η διπλή πηγή στοιχείων χαρακτηρίζει όλες τις 
διεθνείς συναλλαγές και όχι μόνο τον τουρισμό. Οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην 
Ελλάδα αποτελούν ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών, όπως, αντίστοιχα, οι Έλληνες που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποτελούν τις ελληνικές εισαγωγές τουριστικών υπηρεσιών. Σε 
τέτοιες διπλές καταγραφές μπορεί να μετρηθεί και το σφάλμα μέτρησης, χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία των δύο μετρήσεων. Σε μελέτη που διενήργησε ο Bergeijik (1995) για το διμερές 
εμπόριο μεταξύ της Γερμανίας και της Ολλανδίας, το σφάλμα μέτρησης κυμαινόταν μεταξύ 
1,5% και 3%. Στην ίδια μελέτη σύγκρισης στοιχείων για 20 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ έδειξε ότι 
το σφάλμα μέτρησης ξεπερνούσε το 10% για το 15-25% των περιπτώσεων στη μέτρηση των 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Συνεπώς, η εσφαλμένη μέτρηση είναι μια πραγματικότητα. Ένα 
παράδειγμα τέτοιου σφάλματος δίνεται στον Πίνακα Β1.1, όπου συγκρίνονται οι μετρήσεις 
των Ιταλών τουριστών της Ελλάδος από ελληνική και ιταλική πηγή. Τα ποσοστά απόκλισης 
επιβεβαιώνουν τον Bergeijik (1995) και για τον τουρισμό. Η απόκλιση φθάνει και το 27% και 
μάλιστα δεν είναι προς μία κατεύθυνση, είναι και θετική και αρνητική2. Το ενδιαφέρον είναι, 
και χρήζει περαιτέρω ανάλυσης, ότι και οι δύο χώρες συλλέγουν στοιχεία με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο: την έρευνα συνόρων.  

                                                 
1 Πολλές τέτοιες εμπειρικές τουριστικές μελέτες αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του μέσου ή 
αντιπροσωπευτικού τουρίστα, χωρίς επίγνωση σε τι αναφέρονται. Έτσι γράφεται ότι ο Γερμανός 
τουρίστας στην Ελλάδα  καταναλώνει ενάμισι γεύματα την ημέρα, επισκέπτεται δυόμισι φορές τους 
αρχαιολογικούς χώρους και έχει έρθει τρισίμισι φορές στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Οι 
αριθμοί αυτοί έχουν σημασία μόνο αν αναφέρονται στον μέσο τουρίστα και προέρχονται από 
δειγματοληψία. Συνεπώς, η αναφορά τέτοιων αριθμών δεν έχει νόημα αν δεν συνοδεύεται και από τις 
αντίστοιχες διακυμάνσεις τους. 
2 Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομετρική διερεύνηση των ιταλικών αφίξεων στην Ελλάδα 
διότι αν ήταν το σφάλμα συστηματικό (π.χ. πάντοτε η Ιταλική μέτρηση είναι κατά 15% μεγαλύτερη), 
τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα. 

 30 
 
 



 
 
Πίνακας Β1.1. 
Αφίξεις Ιταλών στην Ελλάδα από Ελληνικές και Ιταλικές Πηγές 

Έτος Ελλάδα Ιταλία Διαφορά Ποσοστό 
1997 533303 512600 20703 3,88%
1998 629110 663900 -34790 -5,53%
1999 745915 614700 131215 17,59%
2000 823245 595600 227645 27,65%
2001 889925 779800 110125 12,37%
2002 805008 913400 -108392 -13,46%
2003 865730 986200 -120470 -13,92%
2004 898208 972200 -73992 -8,24%
2005 1128506 1021500 107006 9,48%
2006 1187598 1004600 182998 15,41%
2007 1157081 1156500 581 0,05%
2008 1122369 1200100 -77731 -6,93%

Πηγή: Ερευνητική Μονάδα Τουρισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Τα στοιχεία της 
Ελλάδος προέρχονται από την ΕΣΥΕ και της Ιταλίας από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας. 

 
  
 Ο Maddala (1999) επισημαίνει τις ανακρίβειες των στατιστικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται στις έρευνες (α) της οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών και (β) της 
ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (purchasing power parity) στις αναλύσεις των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται όταν χρησιμοποιούνται μεικτά 
(panel) στοιχεία. Τέτοια στοιχεία χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο στις 
εμπειρικές αναλύσεις του τουρισμού. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον, είναι το συμπέρασμα που 
καταλήγει ο Maddala. Συμπεραίνει, λοιπόν, ότι οι εμπειρικές διερευνήσεις μπορεί να μην 
έχουν προσφέρει πολλά στην εξήγηση της οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών ή στην 
εξήγηση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, έχουν, όμως, συμβάλει 
σημαντικά στην βελτίωση των στατιστικών τεχνικών, ιδιαιτέρως για μεικτά (panel) στοιχεία. 
Ουδέν κακό (αδυναμία διάψευσης θεωριών) αμιγές καλού (νέες στατιστικές τεχνικές). 
 Ο έλεγχος των σφαλμάτων των στατιστικών στοιχείων, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές 
και ανεξάρτητες πηγές συλλογής των στοιχείων, αποτελεί μέρος ενός γενικότερου θέματος 
μέτρησης της έκτασης των σφαλμάτων, που στην εμπειρική μεθοδολογία ονομάζεται το 
πρόβλημα της αξιοπιστίας (validation problem) των χρησιμοποιουμένων στοιχείων. Το 
πρόβλημα της αξιοπιστίας αναδεικνύεται, κυρίως, στις διαστρωματικές έρευνες. Οι έρευνες 
αυτές χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους κοινωνικούς επιστήμονες και λιγότερο από 
τους οικονομολόγους. Οι τελευταίοι χρησιμοποιούν ήδη διαθέσιμα στοιχεία και αφιερώνουν 
λιγότερο χρόνο στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων, μέσω εργαλείων όπως είναι τα 
ερωτηματολόγια και ακόμη λιγότερο στοιχεία μέσω προσωπικών και μαγνητοφωνημένων 
συνεντεύξεων. Οι πιο πολλοί οικονομολόγοι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, κάνουν μόνο 
μια περιστασιακή αναφορά στο πρόβλημα της αξιοπιστίας. Πάντως, οι πιο πολλοί είτε το 
αποσιωπούν είτε δεν το γνωρίζουν. Συνήθως, το πρόβλημα αυτό απαντάται σε έρευνες που 
χρησιμοποιούν μεγάλες βάσεις δεδομένων οικογενειακών προϋπολογισμών ή 
δειγματοληπτικές έρευνες επιχειρήσεων και παραγωγικών κλάδων. Οι έρευνες αυτές 
γίνονται, πλέον, όλο και περισσότερο δημοφιλείς στην εμπειρική οικονομική ανάλυση. Το 
πρόβλημα της αξιοπιστίας έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, η μέτρηση πρέπει να μετρά την 
σωστή, από εννοιολογικής άποψης, μεταβλητή και δεύτερον, η μέτρηση αυτή θα πρέπει να 
είναι συνεπής από καταγραφή σε καταγραφή. Ένα παράδειγμα μπορεί να αναδείξει το 
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πρόβλημα της αξιοπιστίας. Πολλές έρευνες πεδίου (field studies)1 στον τουρισμό 
προσπαθούν να διαπιστώσουν τις καταναλωτικές συνήθειες του τουρίστα όταν βρίσκεται 
στον τόπο προορισμού του. Για παράδειγμα, ζητείται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
κάθε μέρα. Πρώτον, μπορεί να μη θυμάται και δεύτερον μπορεί να μην αποκαλύπτει την 
πραγματική κατανάλωση, συνήθως δίνοντας μεγέθη μικρότερα των πραγματικών. Αν οι 
ερωτήσεις αυτές γίνουν στον ίδιο τουρίστα, μετά από λίγες μέρες μπορεί να δώσει άλλες 
απαντήσεις. Αυτό συμβαίνει, συνήθως, όταν προσφέρονται προεπιλεγμένες απαντήσεις και ο 
ερωτώμενος απλώς σημειώνει με ένα σημάδι (τικ) τη σωστή απάντηση ή ακόμη χειρότερο 
είναι όταν αυτή η απάντηση σημειώνεται από τον ίδιο τον τιμολήπτη2. Συναφές με αυτό είναι 
και το πρόβλημα της μη απάντησης μερικών ερωτήσεων. Η πιο κοινή αντιμετώπιση είναι να 
εξαιρούνται από την ανάλυση αυτά τα ερωτηματολόγια. Αυτή η πρακτική μπορεί να 
δημιουργεί βάσεις δεδομένων μεταβλητών που δεν είναι αντιπροσωπευτικές των 
πραγματικών μετρήσεων. Αυτοί που δεν απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις, μπορεί να έχουν 
άλλα χαρακτηριστικά από αυτούς που απαντούν όλες τις ερωτήσεις. 
 Λίγες μελέτες υπάρχουν που προσπαθούν να εκτιμήσουν τα σφάλματα μέτρησης που 
γίνονται από αυτή τη μεθοδολογία συλλογής πρωτογενών στοιχείων. Και αυτό παρόλο που οι 
εμπειρικές μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν τέτοια στοιχεία, έχουν αυξηθεί γεωμετρικά. Ένα 
πρόσφατο παράδειγμα εκτίμησης αυτού του σφάλματος μέτρησης των μεταβλητών έγινε από 
τους Kristensen & Westergaard-Nielsen (2007) για τη Δανία. Οι συγγραφείς βρήκαν 
σημαντικά σφάλματα μέτρησης των βασικών μεταβλητών και προειδοποιούν τους ερευνητές 
να μην προχωρούν σε περαιτέρω χρήση των στοιχείων, χωρίς πρώτα να διαπιστώσουν την 
φύση των σφαλμάτων μέτρησης. Η πιο κοινή χρήση των ποσοτικών δεδομένων είναι στην 
εκτίμηση των παραμέτρων οικονομετρικών υποδειγμάτων. Στον τουρισμό, η οικονομετρική 
διερεύνηση των αλλοδαπών τουριστικών αφίξεων έχει λάβει τεράστια έκταση, 
χρησιμοποιώντας όλων των ειδών τα στατιστικά στοιχεία και όλων των πιθανών 
εξειδικεύσεων των υποδειγμάτων. 
 Σε επίπεδο ατομικών οικονομικών μονάδων (επιχειρηματίες και καταναλωτές), το 
πρόβλημα μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε χρηματικό κόστος. Μία επιχείρηση που δεν 
καταγράφει σωστά το κόστος της και τα έσοδά της, πολύ γρήγορα μπορεί να βρεθεί στη 
δυσάρεστη θέση της χρεοκοπίας και στην καλύτερη περίπτωση στη διαφυγή πιθανών κερδών. 
Ο καταναλωτής, που στηρίζεται σε εσφαλμένες πληροφορίες και στοιχεία, πληρώνει 
συνήθως παραπάνω για τα αγαθά που καταναλώνει. Σε επίπεδο πολιτικής, η εσφαλμένη 
καταγραφή, για οποιονδήποτε λόγο, οδηγεί σε μείωση των εσόδων του κράτους, σε άδικα 
μέτρα φορολόγησης, σε αναποτελεσματικές δαπάνες και σε δημιουργία φαινομένων 
παραοικονομίας. Γενικότερα, μία εσφαλμένη μέτρηση οδηγεί σε λανθασμένες εκτιμήσεις και 
αναλύσεις. Η ανάλυση ανακριβών στοιχείων μπορεί να δώσει αποτελέσματα αντίθετα από τα 
πραγματικά, παραπλανώντας τους χρήστες αυτών των δεδομένων.  
 Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιπτώσεων από τη χρησιμοποίηση ανακριβών 
στοιχείων είναι η στατιστική διερεύνηση των μεταβλητών με τη μορφή οικονομετρικών ή 
χρονολογικών υποδειγμάτων. Τα υποδείγματα αυτά χρησιμοποιούνται, τόσο για την 
εμπειρική διερεύνηση οικονομικών θεωριών όσο και για πρακτικούς σκοπούς από τους 
ενδιαφερόμενους ενός κλάδου, όπως για παράδειγμα, είναι η πρόβλεψη των αλλοδαπών 
αφίξεων της Ελλάδος. Το πρόβλημα της πρόβλεψης είναι πολύ σημαντικό, που, επίσης, 
σχετίζεται με το πόσο έγκαιρα είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται μία πρόβλεψη.  

                                                 
1 Η έννοια της έρευνας πεδίου προέρχεται από τους μελετητές της φύσης μέσω της παρατήρησης της 
συμπεριφοράς των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, χωρίς, όμως, να επηρεάζονται από την φυσική 
παρουσία του ερευνητή-μελετητή.  
2 Δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο ο ερωτώμενος να απαντά στην τύχη όταν το ερωτηματολόγιο 
έχει πολλές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.  
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 Πάντως, το σφάλμα μέτρησης μιας μεταβλητής αρχίζει να αντιμετωπίζεται πιο σοβαρά 
από τις οικονομετρικές μελέτες. Μελέτες όπως των Baum-Snow & Neal (2009) έδειξαν ότι 
υπάρχουν σφάλματα στις ώρες εργασίας που δηλώνονται σε δειγματοληπτικές έρευνες σε 
σχέση με τις αντίστοιχες απογραφές, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται οι εκτιμήσεις για τους 
μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους. Ο Mukoyama (2008) αναδεικνύει σφάλματα στη 
μέτρηση του συνολικού κεφαλαίου, του άλλου συντελεστή της παραγωγής, όταν η απόσβεση 
του κεφαλαίου είναι ενδογενής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα σφάλματα μετρήσεων έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην φορολογική πολιτική, κάτι που ανέδειξαν σε άρθρο τους οι Reed 
& Rogers (2006). Τέλος, οικονομετρικές διερευνήσεις και διαφορές της αποδοτικότητας 
παραγωγικών κλάδων, μπορεί να οφείλονται σε σφάλματα μέτρησης όχι μόνο μεταξύ χωρών, 
αλλά και μέσα στην ίδια τη χώρα για διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η μελέτη του 
Brown (2006) εξέτασε αυτό το σφάλμα μέτρησης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της 
Αυστραλίας. 
 Πριν κλείσουμε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να αναφερθούμε πολύ περιληπτικά στο 
μεγαλύτερο όλων των σφαλμάτων στην μέτρηση σημαντικών οικονομικών μεταβλητών. 
Είναι το σφάλμα μέτρησης λόγω της ύπαρξης της παραοικονομίας. Η ύπαρξη της 
παραοικονομίας στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί γύρω στο 25 με 35% της συνολικής 
πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Στον τουρισμό, μάλιστα, αυτή θα πρέπει να 
ξεπερνάει το 35%. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Myles (2001) έδειξε ότι σφάλματα στη μέτρηση 
της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην άσκηση της 
οικονομικής πολιτικής. Μπορεί μάλιστα οι πολιτικές αυτές να μειώνουν το εισόδημα και την 
ευημερία του συνόλου των πολιτών, αντί να την αυξάνουν. Κάνουν κακό, ενώ η πρόθεσή 
τους είναι να κάνουν καλό στην οικονομία της χώρας. Η διαχρονική αγνόηση της 
παραοικονομίας διογκώνει το χάσμα μεταξύ της πραγματικής και της επίσημης οικονομίας. 
Αυτό αναγκάζει τις χώρες αυτές να προβαίνουν στην εκ των υστέρων αναθεώρηση των 
στοιχείων, κυρίως για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η συζήτηση περί προσωρινών και 
αναθεωρημένων στοιχείων αφορά και το χρόνο διάθεσης των στοιχείων, που θα εξετασθεί σε 
επόμενη έκδοση της Έκθεσης.   
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Β2. Τουριστική Περιήγηση σε Επιχειρήσεις 
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Εισαγωγή 
 

Κάθε χρόνο, πέντε χιλιάδες γαλλικές επιχειρήσεις συμφωνούν να αποκαλύψουν την 
τεχνογνωσία τους στο κοινό. Αλλά για ποιόν λόγο οι ιθύνοντες πραγματοποιούν ξεναγήσεις 
στις επιχειρήσεις τους; Επωφελούνται πράγματι από αυτήν την πρακτική; Το κάνουν αυτό 
πέρα από το καλό της επιχείρησής τους και για να αποκαλύψουν την τεχνογνωσία τους; Ή, 
αντίστροφα, ανακαλύπτουν οι υπεύθυνοι ότι αντιμετωπίζουν την ξενάγηση στις επιχειρήσεις 
τους ως ένα πιο λειτουργικό, πιο εμπορικό μέσο για να γίνει πιο ευρέως γνωστή και να 
αυξηθεί ο τζίρος αυτής; Μία από τις προηγούμενες μας μελέτες αποσκοπούσε στο να 
απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ιθυνόντων 
των επιχειρήσεων πραγματοποιούσαν ξεναγήσεις στις επιχειρήσεις τους με σκοπό την 
αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών.  

Ο σκοπός της παρούσας μας μελέτης είναι να συγκρίνει τις προσδοκίες των ιθυνόντων 
των επιχειρήσεων με αυτές της κοινής γνώμης για να προσδιορίσουν εάν αυτές οι δύο 
συμπίπτουν ή όχι. Η βιβλιογραφία, τα ερευνητικά άρθρα και εργασίες που άπτονται με το 
ζήτημα των ξεναγήσεων εντός των επιχειρήσεων, είναι αρκετά σπάνια. Παρόλα αυτά, το 
κίνητρο της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει, πρώτα, όλες τις διαφορετικές 
αντιλήψεις, σύμφωνα με τις απόψεις κάποιων συγγραφέων, και επίσης να προσδιορίσει το 
περιεχόμενο της έννοιας «ξενάγηση στην επιχείρηση». Δεύτερον, με την αρωγή μιας 
ποιοτικής μελέτης, εξετάζεται η περίπτωση των έξι επιχειρήσεων της περιοχής του Poitou-
Charentes, και ειδικά αυτές της περιοχής Charente-Maritime, με σκοπό να κατανοήσουμε το 
πως και το γιατί οι ιθύνοντες των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το μέσο της «ξενάγηση στην 
επιχείρηση». Αυτή η ποιοτική μελέτη επικουρείται με μία  ποσοτική ανάλυση η οποία 
επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των πρακτικών μεθόδων των επιχειρήσεων.  

Τα στοιχεία συλλέχθησαν από την Καναδική Στατιστική Υπηρεσία και οι παρατηρήσεις 
για τις προσδοκίες της κοινής γνώμης αναλύονται με σκοπό να τονιστούν οι ομοιότητες και οι 
διαφορές μεταξύ των προσδοκιών των ιθυνόντων των επιχειρήσεων και αυτών της κοινής 
γνώμης που τις επισκέπτονται. 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο της Έρευνας 
Προσδιορίζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης, σημαίνει να επεξηγηθεί ποια 

είναι η έννοια του βιομηχανικού τουρισμού. Σύμφωνα με τους Gouault κ.αλ. «ο οικονομικός 
τουρισμός είναι πιο γενικός και πιο πρακτικός όρος που αναφέρεται στους διαφορετικούς 
τύπους τουρισμού που σχετίζεται με επιχειρήσεις και με το οικονομικό γίγνεσθαι, γενικότερα. 
Παρόλα αυτά, είναι πιθανόν να θεωρηθεί ενός γενικού περιεχομένου όρος και επομένως 
κρίνεται σκόπιμο να επεξηγηθούν οι διαφορετικές έννοιες που κρύβονται πίσω από αυτόν τον 
όρο, με μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι χρήσιμο, επομένως, να διακρίνουμε ανάμεσα στα πέντε 
είδη του επιχειρηματικού τουρισμού, με μια μη λεπτομερή ανάλυση. Αφότου ο γενικός όρος 
θέτει έμφαση στην λέξη «οικονομικός», είναι ενδιαφέρον να προσδιοριστεί τι σημαίνει 
επακριβώς η έννοια του «οικονομικού τουρισμού». Είναι ένας πολύ ευρύς όρος ο οποίος 
μπορεί να κατανοηθεί ότι καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων που ωθούν το κοινό να 
επισκεφθεί μια περιοχή ποικίλου ενδιαφέροντος, τόσο του πρωτογενούς, όσο του 
δευτερογενούς αλλά και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Άλλοι προσδιορισμοί που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξ ίσου με τον όρο «οικονομικός», αλλά ανεξάρτητα από 
αυτόν, είναι ο επιστημονικός, ο τεχνικός και ο τουρισμός στις επιχειρήσεις. Οι ξεναγήσεις 
στις επιχειρήσεις εμπίπτουν σε όλες αυτές τις κατηγορίες, εκτός από τις επιχειρήσεις του 
αγροτικού τομέα.  

Ο σκοπός του τεχνικού τουρισμού είναι η επίσκεψη σε εταιρίες με οικονομικό ρόλο και 
επομένως αποκλείει τις επισκέψεις σε μουσεία. Ο βιομηχανικός τουρισμός, ο κύριος όρος 
που χρησιμοποιούνταν για να αναφερθεί στην οικονομική ανακάλυψη της γαλλικής 
βιομηχανικής κληρονομιάς, σήμερα είναι αρκετά απλοϊκός, καθώς ο βιομηχανικός κλάδος, 
είναι ο μόνος τομέας της οικονομίας που ταυτίζεται με το όνομα. Ο όρος επιχειρηματικός 
τουρισμός, σε αντίθεση με το όνομά του, αναφέρεται μόνο στα διαφορετικά είδη κινήτρων 
για ταξίδια που προσφέρονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων και μπορεί να συνδεθεί με 
τις ξεναγήσεις στις επιχειρήσεις. Τέλος, ο όρος ξενάγηση στις επιχειρήσεις, ταυτόχρονα 
τόσο ειδικά όσο και γενικά στο πρακτικό πεδίο εφαρμογής του, μπορεί να κατανοηθεί ως «η 
κάθε είδους ξενάγηση στις εγκαταστάσεις με οικονομική σημασία για τις εργασιακές σχέσεις 
ή των συνθηκών που εξυπηρετούν την κοινοποίηση της τεχνογνωσίας τους». Επί της βάσης 
αυτού του όρου, επομένως, η μελέτη μας θα αναπτυχθεί.  
 
 
Ζητήματα Εννοιών 
 

Πριν τη εμπειρική μελέτη, οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν  αδιάσειστα 
αποκλισμένα μεταξύ τους ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν. Προφανώς, 
παρέχοντας μια ξενάγηση στην επιχείρησή τους, αυτοί που έχουν την ευθύνη, εύχονται να 
επιτύχουν μια καθαρώς εμπορική λειτουργία, βραχυπρόθεσμα. Επομένως, κατά την διάρκεια 
της περιήγησης στο Guiness Storehouse, το 54% των επισκεπτών έφυγαν, αφότου είχαν 
ξοδέψει περίπου κατά μέσο όρο €34, πέραν του αντιτίμου του εισιτηρίου για την είσοδο τους 
στην επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις στην περιοχή του Nord Pas de Calais, η επίσημη 
αναφορά είναι  σχεδόν απαράλλακτη, με το 50% των επισκέψεων να καταλήγει σε αγορά. 
Ισότιμα, οι διευθύνοντες των επιχειρήσεων βλέπουν την ξενάγηση στις επιχειρήσεις ως μια 
ευκαιρία να δημιουργήσουν περισσότερο μακροπρόθεσμες πωλήσεις. Παρόλα αυτά, αυτή δεν 
είναι η μόνη διάσταση που απορρέει από μια τέτοια προσέγγιση. 

Εδώ οι επιχειρήσεις μπαίνουν να βρουν και άλλα πλεονεκτήματα. Εάν κάποιος 
παρατηρήσει την βιβλιογραφία, πολλοί άξονες που ερευνήθηκαν από τον όρο «περιήγηση 
στις επιχειρήσεις» παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις. Όπως, ο de la Croix επισημαίνει, 
χάρη σε αυτό το σύστημα, εάν οι επιχειρήσεις έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό, 
επικοινωνούν ισοτίμως και ταυτόχρονα, με επαγγελματίες και με κρατικούς αξιωματούχους. 

 36 
 
 



Μπορούν, επίσης, κατά τον De Groote, να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο επικοινωνίας με τον 
γείτονά τους, να βελτιώσουν την εικόνα τους ή ακόμη να δημιουργήσουν μια σύμπραξη 
μεταξύ του τομέα του τουρισμού και της γενικότερης οικονομίας. Για τον Precilh, εάν ισχύει 
η υπόθεση της βελτίωσης της εικόνας και της φήμης της επιχείρησης, υπογραμμίζει ότι η 
ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους κρίνεται, παρόλα αυτά, 
απαραίτητη. Όπως ο Staunton υπενθυμίζει επιπλέον, η ξενάγηση στην  επιχείρηση πρέπει να 
γίνει ένα εργαλείο στρατολόγησης για νέους πελάτες.  

Αλλά με τι σχετίζεται η ξενάγηση σε μια επιχείρηση; Γιατί οι επιχειρήσεις τείνουν τόσο 
συχνά, να πραγματοποιούν μία ξενάγηση; Ποιοί είναι, στο κάτω-κάτω, οι προφανείς λόγοι 
για μια τέτοια ενέργεια; Έχουν οι επιχειρήσεις οικονομικό όφελος από αυτήν την 
δραστηριότητα; Είναι αυτές οι ερωτήσεις που προσπαθούμε να απαντήσουμε, πρώτα απ’ όλα, 
πραγματοποιώντας μια μελέτη ποιοτικής φύσης ανάμεσα σε έξι εταιρίες από την περιοχή της 
Charente-Maritime και δευτερευόντως με την πραγματοποίηση μια ποσοτικής μελέτης για 15 
εταιρίες από το ίδιο τομέα της οικονομίας. 
 
 
Μεθοδολογία και Αποτελέσματα της Έρευνας 
 

Προκειμένου να παρατηρήσουμε τις προσδοκίες των ιθυνόντων των επιχειρήσεων, η 
μεθοδολογική βάση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, αποτελείται πρώτα από την 
πραγματοποίηση μιας ποιοτικής μελέτης για κάποιες εταιρίες. Για λόγους διευκόλυνσης, 
επιλεχθήκαν εταιρίες από την περιοχή της Charente-Maritime. Επιλέχθηκαν, σύμφωνα με 
έναν οδηγό που είχε καταχωρημένες τις εταιρίες της Charente-Maritime. Ειδικότερα, οι 
επιχειρήσεις που μελετήθηκαν βρίσκονται εγκατεστημένες γύρω από μια πόλη των 25,000 
κατοίκων. Ήταν έξι στον αριθμό και προέρχονται από διάφορους τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας: από επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και των τροφίμων, από 
αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεων παραγωγής τοπικών προϊόντων: κρασιού, κονιάκ, 
μπύρας, θαλάσσιου εμπορίου, ιχθυοκαλλιέργειες, τον κλάδο της τέχνης, της εμπορίας 
επίπλων και ξυλείας, του περιβάλλοντος, της κηπουρικής, της βιομηχανίας, της παραγωγής, 
του κατασκευαστικού τομέα και των ερευνών.  

Η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για όλες τις εταιρείες. Αρχικές συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή ενός οδηγού συνεντεύξεων, που ήταν μη διαθέσιμος στους 
ερωτώμενους. Αυτός ο οδηγός επικεντρωνόταν σε ζητήματα τα οποία ήταν κατευθυνόμενα 
ευθέως για την κατανόηση του θέματος στο πως οι ξεναγήσεις στις επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν 
και τα περιεχόμενά τους επεξεργάστηκαν χειρωνακτικά με σκοπό να αναλυθεί το τι ειπώθηκε 
από τους συμμετέχοντες στην συνέντευξη. Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να γίνει μια 
προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του φαινομένου του ξεναγού και να ερευνηθεί ο αρχικός 
του στόχος.  

Ακολούθησε η ποσοτική μελέτη. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σύμφωνα με μια 
μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την σύνοδο των γαλλικών Τομέων Εμπορίου και 
Βιομηχανίας και από το Γραφείο Τουρισμού τον Νοέμβριο του 2005. Οι 15 εταιρίες 
ερωτήθηκαν μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Κατηγοριοποιήθηκαν σε διαφορετικές ομάδες 
σύμφωνα με την τμηματοποίηση που υπάρχει στην περιοχή Charente-Maritime των Τομέων 
του Εμπορίου και της Βιομηχανίας. Οι διαφορετικές κατηγορίες ήταν παρόμοιες με αυτές που 
εφαρμόστηκαν στην ποιοτική μελέτη. Μόνο οι εταιρίες με εμπορικό ρόλο μελετήθηκαν. 
Μέρη όπως το National Haras, επιχειρήσεις παραγωγής φυτών για θεραπευτικούς σκοπούς 
και λατομεία που δεν ήταν εκμεταλλεύσιμα, δεν αποτελούσαν μέρος του ενδιαφέροντός μας. 
Για τον προσδιορισμό των προσδοκιών του επισκέπτη, αναλύθηκαν τα ευρήματα μιας CSA 
μελέτης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 953 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, επιλεγόμενα 
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σύμφωνα με την μέθοδο των αναλογιών (φύλο, ηλικία, επάγγελμα του οικογενειάρχη) μετά 
την στρωματοποίηση αυτών ανά περιοχή και κατά  κατηγορία δήμου.  

Σε σχέση με τις προσδοκίες των ηγετών των επιχειρήσεων, 6 εταιρίες επιλέχθηκαν κατά 
την διάρκεια της ποιοτικής φάσης. Επιλέχθηκαν τυχαία από τους ποικίλους υπό μελέτη τομείς 
επιχειρηματικής δράσης. Το επιλεγόμενο δείγμα για την ποσοτική φάση αποτελείτο από πάνω 
από 15 εταιρίες από  διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι λεπτομέρειες του 
δείγματος δίνονται στον Πίνακα Β2.1. 
 
Πίνακα Β2.1. 
Επιχειρήσεις Δείγματος 
Τομέας  Αριθμός  Συχνότητα
Εστίαση, κλάδος τροφίμων, τοπικά προϊόντα 2 13,30% 
Κρασί, κονιάκ, μπύρα 3 20,00% 
Θαλάσσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σχετιζόμενες με το υδάτινο στοιχείο 3 20,00% 
Τέχνη 3 20,00% 
Ξυλεία, Εμπορία επίπλων 1 6,7% 
Περιβάλλον, κηπουρική 0 0,00% 
Βιομηχανία,παραγωγική δραστηριότητα 2 13,30% 
Κατασκευές, λατομεία 1 6,70% 
  
 

Σε σχέση με τις προσδοκίες του κοινού, 953 άτομα συμμετείχαν, από 18 ετών και πάνω, 
αντιπροσωπευτικά σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία, και το επάγγελμα. Λήφθηκαν υπόψη 
περιοχή και η κατηγορία δήμου. Η αρχική ποιοτική φάση μας επέτρεψε να δούμε ότι οι 
ιθύνοντες των επιχειρήσεων, επιθύμησαν να «ανοίξουν τις πύλες των επιχειρήσεών τους» 
αρχικά για ευχαρίστηση, υπηρηφάνειας, βελτίωση της εικόνας, αύξηση των εσόδων ή απλά 
ως μέσο για την στρατολόγηση νέων υπαλλήλων. Η ποσοτική φάση μας επέτρεψε να τεθεί 
από κοινού ένα πανόραμα των καλύτερων πρακτικών μεθόδων. 

Το πρώτο εμφανές αποτέλεσμα είναι ότι ο κύριος στόχος για τους ηγέτες των 
επιχειρήσεων είναι η επικοινωνία (Βλέπε Διάγραμμα Β2.1). Έτσι, η επικοινωνία κατατάχθηκε 
ως στόχος 23 φορές (12 για επικοινωνία με τους πελάτες, και 11 με τους μη πελάτες). Η 
επίδειξη της τεχνογνωσίας είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές κίνητρο για τους ιθύνοντες των 
επιχειρήσεων. Εκπληκτικά, η αύξηση του τζίρου της επιχείρησης δεν φαίνεται να είναι κύριο 
κίνητρο για τους διευθυντές των επιχειρήσεων, ακόμη και εάν το 80% των υπό μελέτη 
εταιριών διαθέτει ένα μέρος για πωλήσεις που παραμένει ανοικτό μετά την επίσκεψη, και στο 
οποίο το 50% των επισκεπτών πραγματοποίησαν αγορές από εκεί. Το δεύτερο αποτέλεσμα, 
που αξίζει να επικεντρωθεί κανείς, είναι αυτό που σχετίζεται με τον αριθμό των επισκεπτών 
συγκρινόμενο με τον αριθμό των αγοραστών. Δείχνει ότι το 26,7% των επιχειρήσεων, εκτιμά 
ότι πάνω από το 60% των επισκεπτών που επισκέπτονται την επιχείρηση, πραγματοποιεί 
αγορά. 

Τα δύο αυτά κύρια αποτελέσματα προκύπτουν από την επονομαζόμενη κατάταξη των 
«μη επεξεργασμένων δεδομένων». Δίδουν έμφαση στις προσδοκίες των διευθυντών των 
επιχειρήσεων όταν πρόκειται να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους στο κοινό καθώς επίσης και 
πόσο σημαντική είναι η ξενάγηση στην επιχείρηση για την επίτευξη άμεσων πωλήσεων που 
γίνονται στην « καρδιά» των επιχειρήσεων.  Είναι, παρόλα αυτά, ακόμη πιο ενδιαφέρον να 
προωθήσουμε την έρευνά μας σημειώνοντας τα αποτελέσματά που έχουμε αποκομίσει και να 
παρατηρήσουμε εάν οι εταιρίες που υποστηρίζουν ότι επιθυμούν να επικοινωνήσουν, έχουν 
μέρος για πωλήσεις και εάν οι εταιρείες που έχουν μια καλή αξιολόγηση στον 
μετασχηματισμό επισκέψεων σε πωλήσεις μπορεί να αντιγραφεί και να παρουσιάσει κοινά 
χαρακτηριστικά. 
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Διάγραμμα Β2.1 
 Λόγοι Οργάνωσης Επισκέψεων από τις  Επιχειρήσεις 

3

4

11

12

4

9

2

Να είσαι περήφανος για την
εταιρεία σου

Αύξηση του τζίρου των
πωλήσεων

Επικοινωνία με μη πελάτες

Επικοινωνία με  πελάτες

Βελτίωση της εικόνας

Επίδειξη της τεχνογνωσίας σου

Κινητοποίηση του προσωπικού 

 
 
 

Οι επιχειρήσεις από τον κλάδο των ποτών και τον κλάδο της τέχνης είναι αυτοί που οι 
επισκέπτες αγοράζουν τα περισσότερα προϊόντα όταν τις επισκέπτονται. Αυτό φαίνεται 
λογικό από την άποψη του κόστους και την αντίδραση στην αγορά που συμβαίνει με το 
προϊόν που πουλήθηκε. Τα προϊόντα πωλούνται καλύτερα μετά την ξενάγηση όταν η 
τελευταία έχει μία δομημένη τυπική πορεία.  

Η απάντηση στην ερώτηση « Έχετε επισκεφθεί μια εταιρία κατά τους τελευταίους 12 
μήνες;», δείχνει ότι οι Γάλλοι επισκέπτονται εταιρίες πολύ λίγο. Άτομα ηλικίας μεταξύ των 
30 και 49 ετών είναι κατά πλειοψηφία αυτοί που επισκέπτονται εταιρίες κατά κόρον, με τις 
πληθυσμιακές ομάδες άνω των 49 ετών, να τις επισκέπτονται λιγότερο. Οι Γάλλοι, ως 
σύνολο, πιστεύουν ότι η ξενάγηση στην επιχείρηση είναι ένα καλό κίνητρο. Το 62% των 
ατόμων που ερωτήθηκαν θα προτιμούσαν να επισκεφθούν συγκεκριμένα εταιρίες που 
παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία. Οι λόγοι που οι άνθρωποι 
πραγματοποιούν μια ξενάγηση σε μια επιχείρηση είναι κατά πλειοψηφία (κατά αύξουσα τάξη 
του πιο συνηθισμένου): για να ανακαλύψουν την τεχνογνωσία και για να μάθουν 
περισσότερα για την τεχνολογία (56%), για να κατανοήσουν πως αυτοί που προσλαμβάνονται 
σε τομείς διαφορετικούς από την δική τους δουλειά (επίσης 56%), για να ανακαλύψουν 
καινοτόμες επιχειρήσεις (35%), για να επισκεφθούν τις τοπικές εμπορικές αρχές που 
σχηματίζουν μέρος της γαλλικής κληρονομιάς (26%), για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους 
να προσανατολιστούν επαγγελματικά ή να παραδώσουν ένα βιογραφικό (17%), για να 
αγοράσουν προϊόντα (11%), να δημιουργήσουν επιχειρηματικές σχέσεις (9%), κανένας 
προφανής λόγος (3%), και 4% των ερωτηθέντων δεν προσδιόρισε Εάν ο κύριος στόχος των 
διευθυντών των επιχειρήσεων είναι κυρίως για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους και για να 
επιδείξουν την τεχνογνωσία τους, και προφανώς η επιθυμία του κοινού είναι να ανακαλύψουν την 
τεχνογνωσία του κοινού. Αυτή είναι η μόνη ομοιότητα μεταξύ των επιχειρηματιών και του κοινού. 
Ένα άλλο σημείο σύμπτωσης, όχι μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι επιθυμίες των διευθυντών 
των επιχειρήσεων είναι να αυξήσουν τα έσοδά τους και των πελατών είναι να αγοράσουν προϊόντα. 
 
 
Συμπεράσματα-Συζήτηση 
 

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν να επεξηγήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την 
ιδέα της ξενάγησης στις επιχειρήσεις με σκοπό να κατανοηθεί το τι επιδιώκουν οι 
επιχειρηματίες που προχωρούν σε ξεναγήσεις εντός των επιχειρήσεών τους καθώς επίσης και 
των επισκεπτών. Αυτό έγινε με σκοπό, μετέπειτα, να εξακριβωθεί κατά πόσο οι προσδοκίες 
των επισκεπτών ήταν όμοιες με εκείνες των διευθυντών των επιχειρήσεων, και αντιστρόφως. 
Φάνηκε ότι πολλοί όροι συνδέθηκαν με τον όρο «ξενάγηση στις επιχειρήσεις », και ειδικά με 
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έναν συγκεκριμένα: τον βιομηχανικό τουρισμό. Ενάντια στον προηγούμενο υπέρ-
περιορισμένο όρο, ο πρώτος, τον οποίο διατηρήσαμε, μπορεί να κατανοηθεί ως  «κάθε είδους 
ανοίγματος προς το κοινό ενός τμήματος με οικονομική σημασία για τις συνθήκες εργασίας ή 
για τις συνθήκες που εξυπηρετούν το μοίρασμα της τεχνογνωσίας». Εκ αυτού του ορισμού, 
ρωτήσαμε έξι διευθυντές εταιριών που επεξήγησαν τι οφέλη θα μπορούσε η ξενάγηση στην 
επιχείρηση να τους φέρει. Είναι προφανές πως πέρα από τον ισχυρισμό που ήταν υπερήφανοι 
που κοινό είχε επισκεφθεί την εταιρία τους, οι διευθυντές των επιχειρήσεων έθεσαν πολλά 
επιχειρήματα υπέρ των εταιριών τους. Οι δεύτεροι είναι, αντίστοιχα, οι σχέσεις  με τους 
πελάτες, τους προμηθευτές και με τους θεσμικούς επενδυτές καθώς επίσης και  η αύξηση του 
κύκλου εργασιών. Το γεγονός της δυνατότητας στρατολόγησης νέων υπαλλήλων, 
αναφέρθηκε επίσης. Με την βοήθεια των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, ήταν δυνατή η 
σύνταξη ενός ερωτηματολογίου. Αφού συντάχθηκε, επισημάνθηκαν διάφορα σημεία: σε 
σχέση με τις εταιρίες που τις πήραν συνεντεύξεις, η επικοινωνία είναι ένας κύριος 
παράγοντας όταν ανοίγει τις πύλες της μια επιχείρηση.  

Η ενίσχυση της καλής φήμης προς στους πελάτες και να γίνει πιο γνωστή στους μη 
πελάτες φαίνεται να αποτελούν τις δύο πρώτες προτεραιότητες για τους διευθυντές των 
επιχειρήσεων. Η επίδειξη της τεχνογνωσίας τους είναι ο τρίτος στόχος και η αύξηση του 
τζίρου της επιχείρησης είναι ο τέταρτος ( όταν πραγματοποιείται μια ξενάγηση εντός μιας 
επιχείρησης). Οι προσδοκίες του κοινού μετέπειτα αναλύθηκαν χάρη στα ευρήματα μελέτης 
που πραγματοποιήθηκε από την Καναδική Στατιστική Υπηρεσία. Η ανάλυση επισημαίνει ότι 
μόνο το 21% των Γάλλων επισκέφθηκαν μια επιχείρηση το 2008, με την πλειοψηφία αυτών 
να θεωρούν ότι η πρόταση αυτής της δραστηριότητας είναι ένα καλό κίνητρο, με το 62% των 
επισκεπτών να προτιμούν εταιρίες που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες νέας τεχνολογίας. 
Οι λόγοι που το κοινό παίρνει μέρος στην ξενάγηση σε μια επιχείρηση είναι, κατά 
πλειονότητα (κατά τάξη του πιο συνηθισμένου): η ανακάλυψη της τεχνογνωσίας των 
επιχειρήσεων και η εκμάθηση της νέας τεχνολογίας (56%), να κατανοήσουν με ποιον τρόπο 
προσεληφθήκαν αυτοί που εργάζονται σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αυτοί 
εργάζονταν (επίσης 56%), να μάθουν για τις καινοτόμες εταιρίες (35%), να επισκεφθούν τις 
τοπικές εμπορικές αρχές που αποτελούν μέρος της γαλλικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
(26%), να βοηθήσουν τους εαυτούς τους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό ή για να 
καταθέσουν ένα βιογραφικό (17%), για να αγοράσουν προϊόντα (11%), να δημιουργήσουν 
επιχειρηματικές σχέσεις (9%).  

Έτσι, η από άποψη διαχείρισης συνεισφορά της παρούσας μελέτης, δεν είναι αμελητέα. 
Στην πραγματικότητα, δύο συνέπειες αναδύονται από αυτήν την μελέτη. Πρώτα, οι 
διευθυντές των επιχειρήσεων επιθυμούν το κοινό να επισκέπτεται τις επιχειρήσείς τους για να 
κάνουν επίδειξη της τεχνογνωσίας τους αλλά και για να πωλούν  προϊόντα. Δεύτερον, οι 
πελάτες θέλουν να τις επισκεφθούν επειδή θέλουν να μάθουν για την τεχνογνωσία τους και, 
κατά ένα μικρό ποσοστό, για να πραγματοποιούν προϊόντα.  

Οι προσδοκίες των δύο ομάδων, επομένως συμπίπτουν σε δύο σημεία. Τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης μας επιτρέπουν να υποθέσουμε, ότι οι εταιρίες οι οποίες δίνουν έμφαση 
στην επίδειξη της τεχνογνωσίας τους, θα είναι ικανές να προσελκύουν επισκέπτες και να 
αυξήσουν τις πωλήσεις τους κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς ένας συγκεκριμένος αριθμός 
καταναλωτών είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν αγορές. 

Προφανώς, αυτή η μελέτη έχει όρια. Το πρώτο απορρέει από το γεγονός ότι η ιδέα της 
ξενάγησης στην επιχείρηση, είναι, αρχικά, κακώς προσδιορισμένη. Αυτός είναι ο λόγος που η 
μελέτη μας βασίζεται μόνο σε εταιρίες οι οποίες έχουν εμπορικό προσανατολισμό.  

Ο δεύτερος περιορισμός, είναι δίχως αμφιβολία, το μέγεθος του επιλεχθέντος δείγματος 
σε σχέση με τις προσδοκίες των διευθυντών, οι οποίες, παρόλα αυτά, αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 20% των εταιριών που ρωτήθηκαν, και που είναι ακόμη μικρό ποσοστό 
προκειμένου να γίνει γενίκευση από τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Παρόλα αυτά, τα δύο 

 40 
 
 



σημεία που αναδύονται από την παρούσα μελέτη (η επίδειξη της τεχνογνωσίας και η πώληση 
των προϊόντων) είναι σημαντικά για τις εταιρίες για να είναι ικανές να ξεκινήσουν  μια 
ενδιαφέρουσα επικοινωνιακή εκστρατεία, που να είναι περισσότερο προσανατολισμένη 
στους πελάτες. 

Είναι αυτός ο λόγος που ο προσδιορισμός αυτής της εκστρατείας θα είναι το αντικείμενο 
μελλοντικής έρευνας για την αποκόμιση μιας καλύτερης εικόνας του τι οι επισκέπτες 
προσδοκούν έτσι ώστε οι διευθυντές των εταιριών θα είναι ικανοί να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών τους. 
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Β3. Διοίκηση Ποιότητας στην Τουριστική Βιομηχανία του Μαυρίκιου 
 
των 
 
Μπανκαλόρε Π. Λίνγκαραζ, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ινδιάνας ΗΠΑ,  
Ντέιβιντ Λέϊ Γουέϊ  & Κίραν  Ντουκχόνυ-Ράμχαλ, Λέκτορες, Πανεπιστήμιο 
Μαυρίκιου, Μαυρίκιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή  
 

Ο τουριστικός κλάδος έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην οικονομική 
μεγέθυνση του Μαυρίκιου κατά την περασμένη δεκαετία. Δεδομένου του νέου στόχου που 
έχει τεθεί από την κυβέρνηση προς επίτευξη 2 εκατομμυρίων επισκεπτών μέχρι το 2015, ο 
τουριστικός τομέας θα κληθεί να παίξει έναν ακόμη πιο ζωτικό ρόλο στην οικονομία από ό,τι 
ο τομέας της ζάχαρης και της κατασκευής υφασμάτων, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε φθίνουσα 
πορεία. Η ποιότητα θα είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο 
σοβαρά υπ’ όψιν, καθώς στο παρελθόν, πολλοί μέτοχοι του τουριστικού κλάδου είχαν, μόλις 
μετά βίας, εμμονή με την σπουδαιότητα της ποιότητας. Ο Μαυρίκιος, μία μικρή νησιωτική 
πολιτεία με πληθυσμό κοντά στα 1,2 εκατομμύρια, έχει ήδη υποδεχθεί 906,971 τουρίστες 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007, αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση της τάξης του 15,1% σε 
σύγκριση με το 2006. Ο Μαυρίκιος, σε διεθνές επίπεδο, απολαμβάνει το κύρος του να είναι 
ανάμεσα στους υψηλής ποιότητας, θαλασσίων θέρετρων, προορισμούς. Μια επιλεκτική, 
ανοδική αγορά, ο ποιοτικός τουρισμός είναι προτιμητέος, και παρόλο που τέτοιο είδος 
τουρισμού δεν είναι το μοναδικό, αποτελεί την κύρια μερίδα των τουριστών μας που 
διαμένουν σε υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία. Παρόλα αυτά, στον αγώνα για την προσέλευση 
των 2 εκατομμυρίων τουριστών, η πρόκληση, για τον κλάδο του τουρισμού του Μαυρίκιου, 
είναι να διατηρήσει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με παράλληλη αύξηση των επιχειρησιακών 
του λειτουργιών  και να διατηρήσει αυτή  την εικόνα στο μέλλον.  

Καθώς ο Μαυρίκιος αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από άλλους νησιωτικούς προορισμούς 
στην ευρύτερη περιοχή όπως είναι οι Σεϋχέλλες, η Μαδαγασκάρη και οι Μαλδίβες, καθώς 
επίσης και από διάσημους προορισμούς, όπως είναι τα νησιά της Καραϊβικής, η Νότια 
Αφρική και οι αναδυόμενοι προορισμοί όπως το Ντουμπάϊ, θα πρέπει να διαβεβαιώσει ότι η 
ποιότητα δεν είναι συμβιβαστική του κόστους για την επίτευξη της αύξησης των τουριστικών 
αφίξεων στο μέλλον. Η πρόκληση είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ποιότητας και κόστους 
(Οgaard et al. 2007).  

Στο Μαυρίκιο, οι περισσότεροι επενδυτές στον τουριστικό κλάδο, ισχυρίζονται πως 
έχουν πλήρη συνειδητοποίηση για την αναγκαιότητα αναβάθμισης και προτίθενται να 
επιτύχουν μια πρώτης τάξης εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο για να διατηρήσουν ένα 
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συγκριτικό πλεονέκτημα. O Descombes (2005) δηλώνει ότι ο καλύτερος τρόπος, για την 
αλυσίδα ξενοδοχείων Beachcomber, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί, είναι πάντοτε να 
ικανοποιούν τους πελάτες τους μέσω της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών τους και της 
προσφοράς νέων προϊόντων. Η διατήρηση ικανοποιημένων πελατών είναι ουσιώδες για τον 
τουριστικό κλάδο του Μαυρίκιου, εξ αιτίας του έντονου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει 
από το εξωτερικό (Ramsaran-Fowdar, 2007). Η επίτευξη των 2 εκατομμυρίων τουριστών το 
2015, δεν υπάρχει  άλλη επιλογή από την ικανοποίηση του συνόλου των πελατών, που αυτό 
σημαίνει ότι οι παροτρύνσεις μόνο για ποιότητα δεν θα είναι επαρκείς. Οι εμπορικές 
συμφωνίες κατά έναν επιστημονικό και συστηματικό τρόπο, προς επίτευξη της ποιότητας, 
αποτελούν μια αναγκαιότητα.  

Μια έρευνα για τους εξερχόμενους τουρίστες από το Υπουργείο Τουρισμού και 
Αναψυχής (2002) προσδιόρισε ότι το 56% των ερωτώμενων που απάντησαν, 
αντιλαμβάνονταν την καθολική διάσταση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος του 
Μαυρίκιου να είναι υψηλότερο από άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Η ίδια έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 2004, αποκάλυψε ότι αυτό το ποσοστό είχε μειωθεί στο 53%, το οποίο 
έχει παραμείνει αμετάβλητο για τους πιο πρόσφατους εξερχόμενους τουρίστες σύμφωνα με 
την έρευνα που έγινε το 2006. Επιπλέον, μια μελέτη για τις αντιλήψεις των επισκεπτών στα 
ξενοδοχεία του Μαυρίκιου από τον Juwaheer & Ross (2003), βρήκε ότι οι προσδοκίες των 
πελατών, για την ποιότητα των υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία, δεν ήταν σύμφωνα με τις 
αναμενόμενες. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια πιεστική ανάγκη να ενδυναμωθεί η ποιότητα του 
προϊόντος στον τουριστικό κλάδο, εάν ο Μαυρίκιος θέλει να διατηρήσει το μερίδιο της 
αγοράς του. Διαφορετικά, ο πληθυσμός που επισκέπτεται την χώρα για τουριστικούς λόγους, 
μπορεί να μεταπηδήσει προς άλλους προορισμούς στο μέλλον, εάν λάβουν καλύτερες 
προσφορές από οποιοδήποτε μέρος. 

Όντας ένας ασαφώς προσδιορισμένος κλάδος, ο τουρισμός στον Μαυρίκιο αποτελείται 
από έναν συνδυασμό δραστηριοτήτων, υπηρεσιών, και κλάδων που παρέχουν ταξιδιωτικές 
εμπειρίες όπως: μεταφορές, ξενοδοχεία, διαμονές, εστιάσεις, ψώνια, διασκέδαση, αναψυχή, 
υπηρεσίες άθλησης και χαλάρωσης, και υπηρεσίες φιλοξενίας διαθέσιμες στους τουρίστες 
που ταξιδεύουν μακριά από το σπίτι τους. Αλλά ο στόχος είναι περισσότερο προς το 
ξενοδοχείο και στον τομέα της φιλοξενίας ως ένα σύμβολο του τουρισμού καθώς η 
κυβερνητική πολιτική έχει, πάντοτε, δώσει έμφαση στην χαμηλή επίδραση των υψηλά 
εισοδηματικού περιορισμού τουριστών μέσω της ανάπτυξης πολυτελών ξενοδοχείων και 
πολιτισμικών θέρετρων σε παραθαλάσσιες περιοχές.  

Η άμεση απασχόληση στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και στις τουριστικές και ταξιδιωτικές 
επιχειρήσεις που απασχολούσαν 10 ή περισσότερα άτομα ήταν 26 χιλιάδες στο τέλος του 
Μάρτη του 2007, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Το 76,9% της αύξησης αφορούσε τα ξενοδοχεία. Τα στοιχεία από την 
Κεντρική Τράπεζα του Μαυρίκιου δείχνουν ότι οι ακαθάριστες τουριστικές εισπράξεις για το 
2007 υπολογίζονταν στα Rs 40,687 εκατομμύρια, π.χ. μια αύξηση του 27.4% σε σχέση με τα 
Rs 31,942 εκατομμύρια για το 2006. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Μαυρίκιου, οι 
τουριστικές εισπράξεις για το 2008 θα είναι περίπου στα Rs 48,000 εκατομμύρια. Οι μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες, δηλαδή τα καινούργια παραθαλάσσια ξενοδοχεία με τα περισσότερα 
να έχουν πάνω από 80 δωμάτια, αριθμούσαν 43 στο σύνολο (44% των αδειοδοτούμενων 
ξενοδοχείων), με χωρητικότητα 8386 δωματίων με 16825 κρεβάτια, αντικατοπτρίζοντας το 
77,2% τόσο της συνολικής έκτασης για δωμάτια όσο και για κρεβάτια. Η μέση χωρητικότητα 
για αυτά τα ξενοδοχεία για το 2007 ήταν 78% και η χωρητικότητα κρεβατιών είχε μέσο όρο 
70%, συγκρινόμενο με το 69% και το 62% αντίστοιχα του προηγούμενου χρόνου. 
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Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που απαντώνται  είναι κρίσιμες 
για την επιτυχημένη ή την αποτυχημένη πορεία της επιχείρησης και ότι η ποιότητα σπανίως 
καταπιάνει μια μόνο διάσταση των υπηρεσιών αλλά ολόκληρο το πακέτο αυτών (Briggs, 
Sutherland, & Drummond,2007). Από επιχειρησιακής άποψης, η ποιότητα αναφέρεται στην 
δυνατότητα ενός οργανισμού να παραγάγει και να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που 
ζητούνται  από τους καταναλωτές, οι οποίες συστηματικά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
τους (O’Neill & Black, 1996). Η ποιότητα των υπηρεσιών, στον τουριστικό τομέα, έχει 
κυρίως θεωρηθεί ως η ποιότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών και της εμπειρίας που συναντούν 
στους προορισμούς οι τουρίστες (Crompton & Love, 1995). Η ποιότητα στο παρόν δεν θα 
είναι ίδια με αυτήν του μέλλοντος, εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις, 
όπως οι Ντίσνεϋ, η Ριτζ-Κάρλτον και άλλες, συνεχώς αυξάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του κλάδου, προκαλώντας  μεταβολές των   προσδοκιών που οι τουρίστες ορίζουν (La Lopa 
& Marecki, 1999). 

Τα προγράμματα ποιοτικής διοίκησης πρέπει να διαδοθούν ταχύτερα στον κλάδο του 
τουρισμού για να παράγουν υψηλής ποιότητας εμπειρίες χαλάρωσης για τους τουρίστες 
καθώς επίσης και για την αύξηση των κερδών. Οι Terrill & Middlebrooks (2000) δηλώνουν 
ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί στην υπόσχεση παροχής εξαίρετων υπηρεσιών και 
έχουν επικεντρωθεί στο να κάνουν τα πράγματα καλύτερα, ταχύτερα και φθηνότερα, αλλά 
μερικές μόνο εμφανίζονται να μπορούν να παραδώσουν το άριστο επίπεδο αυτών. Το ίδιο 
μπορεί να ειπωθεί και για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου του Μαυρίκιου και αν 
αυτή η τάση συνεχιστεί, ο τουριστικός κλάδος δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον έντονο 
ανταγωνισμό από άλλους ισότιμους παραλιακού τύπου θέρετρων προορισμούς. 

Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την ποιότητα είναι η τιμή ως ένα σημαντικό 
μέτρο για να αναπαραστήσουμε αυτό που οι τουρίστες θα πρέπει να θυσιάσουν, για να 
αποκτήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Έχουν θέσει κάποιου επιπέδου προσδοκίες, και το κόστος 
που αναγνωρίζεται  από τους τουρίστες, συνεισφέρει στην αποτίμηση των υπηρεσιών π.χ. 
όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη η αναμενόμενη ποιότητα (Lovelock, 2001a; 
Zeithaml & Bitner, 2003; Berry και Yadav, 1996; Lovelock, 2001b). Οι Lopa & Marecki, 
(1999) περαιτέρω ισχυρίζονται ότι οι διαχειριστές πρέπει να κατανοήσουν ότι εάν δεν 
ικανοποιούν πλήρως οι ανάγκες και οι προσδοκίες των τουριστών, όχι μόνο θα χάσουν 
κέρδη, αλλά θα μπορούν να προκαλέσουν την αποτυχία του τουριστικού συστήματος στο 
οποίο οι επιχειρήσεις τους είναι ένα εσωτερικό και μη απομωνομένο τμήμα. Μια μελέτη για 
τους εξερχόμενους τουρίστες το 2006 στον Μαυρίκιο δείχνει την μη ικανοποίηση των 
τουριστών που προέρχονται από τις αναδυόμενες αγορές όπως την Κίνα και την Ινδία. 
Παραπονιούνται για τις ακριβές τιμές της διαμονής, του φαγητού, του νερού και των 
αναψυκτικών, και των αλκοολούχων ποτών. Οι Κινέζοι και Ινδοί τουρίστες βρήκαν ότι η τιμή 
δεν ταιριάζει με την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας που λαμβάνουν. Αυτού του 
είδους η αρνητική αντίληψη μπορεί να καταλήξει σε μια κακή δημοσιότητα για τον Μαυρίκιο 
από τους πιθανούς καταναλωτές από αυτές τις δύο χώρες. 

Σύμφωνα με τους Yusof και Aspinwall (2006a), η αντίληψη από την πυραμίδα της 
διοίκησης για την ικανοποίηση των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης στον πολιτισμό, 
μεταφράζεται σε καλές πρακτικές διοίκησης όπως η συμμετοχή στην βελτίωση των 
δραστηριοτήτων, βελτίωση της επικοινωνίας, στην επίλυση των προβλημάτων του 
συστήματος, διασφαλίζοντας την ευημερία και την ευεξία των υπαλλήλων, την ομαδική 
δουλειά και την καθαρή αποστολή καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας 
όπως είναι η εγγύηση ποιότητας, εκπαίδευσης, ανάπτυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
διοίκηση πληροφοριών. Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα 
των υπηρεσιών, στην ικανοποίηση των πελατών, στην ηθική των υπαλλήλων, στο μερίδιο της 
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αγοράς, στα κόστη, στην αύξηση των πωλήσεων και στην επίτευξη ανταγωνιστικής θέσης. 
Παρόλα αυτά, η ίδια έρευνα βρήκε ότι η λιγότερο ισχυρή αντίδραση μετά την υιοθέτηση και 
εφαρμογή των συστημάτων ποιοτικής διοίκησης ήταν στην χρηματοοικονομική κατάσταση 
αφότου η ποιότητα αυτή καθ’ αυτή δεν φέρει καμία επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
επιδόσεις. Η αντίληψη των περισσοτέρων διαχειριστών, σε μια μελέτη από τον Ingram & 
Dalakis (1999) σχετικά με την μέτρηση της ποιότητας των αποκλίσεων στα ξενοδοχεία στην 
Κρήτη, ήταν ότι η πιστοποίηση ISO επέτρεπε την τυποποίηση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών των ξενοδοχείων, καταλήγοντας σε πιο αποτελεσματικές και ακριβείς υπηρεσίες 
με το να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα των λαθών και έτσι να παρέχεται η εμπορική 
αξιοπιστία στα ξενοδοχεία. 

Η φύση του τουριστικού προϊόντος, που βασίζεται περισσότερο στην προσφορά 
υπηρεσιών, προκαλεί προβλήματα στην μέτρηση της ποιότητας. Το ζήτημα της μέτρησης και 
της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας παραμένει ακόμη ένα πρόβλημα εντός του κλάδου 
της φιλοξενίας καθώς περισσότερη έμφαση βασίζεται στην επιλογή των υπαλλήλων της 
πρώτης γραμμής και στην εκπαίδευση (Saunders & Graham,1992). Παράπονα ανακύπτουν 
όταν οι τουρίστες δεν είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες και καθώς γίνονται περισσότερο 
απαιτητικοί, οι υπηρεσίες που τους ικανοποιούσαν  ολοκληρωτικά κατά το παρελθόν, μπορεί 
να μην τους ικανοποιούν και στο μέλλον. Εάν τα παράπονα των τουριστών δεν 
αναγνωρίζονται και δεν τακτοποιούνται καταλλήλως, οι κακές συνέπειες μπορεί  να είναι  
μακροχρόνιες (Lewis,1993). Μία αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός παραπόνου μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά,  μεγιστοποιώντας την πιστή πελατεία,  καθώς τα παράπονα είναι η πιο 
χρήσιμη και πιο ουσιώδης πηγή ενημέρωσης για να βελτιωθεί η ικανοποίηση των πελατών 
(Kemp,1999; Sanes,1993). Οι Lopa & Marecki, (1999) θεωρούν ότι οι επαναλαμβανόμενες 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από την ίδια ή τις παρόμοιες επιχειρήσεις στο διάβα του 
χρόνου, δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι έχει επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας. 
Επιπλέον, η απουσία παραπόνων από τους πελάτες συχνά δίνει  στους διευθυντές την 
αντίληψη ότι δεν χρειάζονται συστήματα ποιοτικής διοίκησης. Οι Lingaraj & Klamalah, 
(2004) ενισχύουν αυτήν την αντίληψη στα ευρήματα τους και σημειώνουν ότι οι 
ανταποκριτές αντελήφθησαν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία λέξη του συρμού  
και συναίνεσαν σε αυτήν μόνο για να είναι πολιτικά ορθοί.  

Οι Nield & Kozack (1999) υποστηρίζουν ότι λίγες αλυσίδες φιλοξενίας έχουν εφαρμόσει 
το ISO 9000 επωφελούμενοι από την μείωση των εξόδων για το  προσωπικού, την μείωση 
των απωλειών, και την καλή δημοσιότητα. Δηλώνουν επιπλέον ότι τα άλλα οφέλη του ISO 
9000 περικλείουν θετικές αλλαγές στην εναλλαγή των υπαλλήλων, στον ενθουσιασμό, στην 
συνεργασία και στην επικοινωνία, και στην ικανοποίηση των πελατών. Κατηγοριοποιούν τα 
οφέλη ως επιχειρησιακά, προώθησης και ανθρωπίνων πόρων. Ενώ τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν με την εφαρμογή του ISO 9000 είναι χρονοβόρα, ακριβά, γραφειοκρατικά 
και μειώνουν την ευελιξία. Οι Gray, Sohal & Sarros (1996) δηλώνουν ότι η έλλειψη 
κατανόησης και αντίστασης από τους διαχειριστές, τους επόπτες και τους  υπαλλήλους ήταν 
ανάμεσα στα κύρια εμπόδια ενάντια στην υιοθέτηση ποιοτικών πρακτικών στον αυστραλιανό 
κλάδο των υπηρεσιών. 

Η διοίκηση  πρέπει να πείσει το προσωπικό της ότι η εικόνα του κτηρίου είναι μέρος της 
δουλειάς τους και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην εγκαθίδρυση ποιοτικών 
χαρακτηριστικών κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους (Bitner, 1992). Τα αποτελέσματα 
μιας μελέτης από τον Agus (2004) για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των πρακτικών 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της ολόκληρης της παρουσίας του δημόσιου τομέα 
υπηρεσιών έδειξε ότι η στόχευση του υπαλλήλου, η εκπαίδευση  και η στόχευση του πελάτη 
ήταν ουσιώδη συστατικά για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
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Μεθοδολογία  
 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη της ποιοτικής διοίκησης σε οργανισμούς 
που λειτουργούν εντός των διαφορετικών στοιχείων του τουριστικού τομέα: ξενοδοχεία και 
θέρετρα, διαμονή (μπαγκαλόους και ξενώνες), υπηρεσίες εσωτερικού ταξιδίου (μεταφορές, 
αερογραμμές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οργανωτές ταξιδίων και τουριστικούς 
πράκτορες),δραστηριότητες χαλάρωσης και ανανέωσης (πάρκα αναψυχής, μουσεία, 
χειροτεχνίες και μοντελοποίηση σκαφών, καζίνο, νυχτερινά κέντρα και αθλήματα νερού), 
υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια). Ο σκοπός ήταν να μελετηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών 
στις πρακτικές ποιότητας στον τουριστικό τομέα του Μαυρίκιου. Ένα σύνολο από 302 
επιχειρήσεις ερευνήθηκαν και επιλεχθήκαν, απ’ ευθείας, από τον  κατάλογο τηλεφωνικών 
υπηρεσιών. Από την στιγμή που τα ξενοδοχεία αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα στον 
τουριστικό τομέα του Μαυρίκιου, πραγματοποιήθηκε μια απογραφή για αυτό το 
συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στους υπευθύνους της κάθε 
επιχείρησης προς συμπλήρωση.  Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις είχαν την επιλογή να τα 
συμπληρώσουν μέσω συνέντευξης. Μία στενή παρακολούθηση ήταν αναγκαία σε αυτές τις 
περιπτώσεις, επειδή δεν υπήρχε προσωπική επαφή. Το εργαλείο της έρευνας περιλάμβανε 
δημογραφικά στοιχεία και αποτελούνταν από κλιμακωτές δηλώσεις του συστήματος Likert, 
καλύπτοντας σχετικές περιοχές ποιοτικής διοίκησης με τις εξής κατηγορίες: 1= ισχυρά 
συμφωνώ, 2=συμφωνώ, 3= ουδέτερος, 4= διαφωνώ, 5=ισχυρά διαφωνώ. Οι σχέσεις μεταξύ 
των δηλώσεων ελέγχθηκαν, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια ελέγχου με την κατανομή Χ2, όπου 
η μηδενική υπόθεση απορριπτόταν για επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 
 
 
Αποτελέσματα 
 

Απάντησαν 301 από τις 302 επιχειρήσεις. Αυτό το μεγάλο ποσοστό απάντησης, κοντά 
στο 100% αποδίδεται στην προσωπική σχέση με τα στελέχη καθώς επίσης και στην επίμονη 
παρακολούθηση από τους ερευνητές. Το 85,5% των επιχειρήσεων ήταν τοπικού χαρακτήρα 
και το 14,5% ήταν διεθνούς. Το 58,3% των επιχειρήσεων ήταν οικογενειακού χαρακτήρα, το 
30,2% ήταν συμμετοχικές και το 11,5% δημόσιες. Το 13,9% των επιχειρήσεων ιδρύθηκαν 
στο διάστημα πριν από τρία με πέντε χρόνια, το 18,8% μεταξύ πέντε με δέκα χρόνια, και το 
50% αυτών πάνω από 10 χρόνια. Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, σε όρους αριθμού 
υπαλλήλων, ήταν σημαντικές σε αναλογία, όπου το 68,9% είχαν 50 ή λιγότερους 
υπαλλήλους. Το 56,2% προέρχονταν από τα κορυφαία στελέχη της διοίκησης, το 38,0% από 
τα μεσαία και το 5,8% από τα χαμηλόβαθμα στελέχη της ιεραρχίας. 

Πρακτικές ποιότητας διερευνήθηκαν μέσω της απάντησης σε ερωτήματα όπως η ύπαρξη 
ενός επισήμου προγράμματος ποιότητας, η δέσμευση των ανωτάτων στελεχών για ποιότητα, 
η χρησιμοποίηση προσεγγίσεων ποιότητας, η συμμετοχή των προμηθευτών σε προγράμματα 
ποιότητας, και η τεχνική δημιουργίας ομάδας όπως οι κύκλοι ποιότητας. Η δέσμευση 
ανάμεσα στα υψηλόβαθμα στελέχη για να πετύχουν την ποιότητα και για τις επιχειρήσεις  να 
έχουν ένα συνεχές βελτιούμενο πρόγραμμα καταγράφονται υψηλά, με 83,9% και 73,2% των 
στελεχών αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, μόλις το 51% κατέγραψε ότι οι επιχειρήσεις τους είχαν 
ένα πρόγραμμα ποιότητας, και ένα σχετικά μικρό ποσοστό (33%) χρησιμοποίησε 
προσεγγίσεις ποιότητας. Αυτή η σημαντική ποσοστιαία διαφορά σε υψηλού επιπέδου 
δεσμεύσεις για να πετύχει την ποιότητα και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είχαν ένα επίσημο 
πρόγραμμα ποιότητας αποκαλύπτει ότι η ποιοτική διαχείριση σε υψηλού επιπέδου δεσμεύσεις 
είναι μια ρητορική σε όλο τον κλάδο του τουρισμού.  
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Οι Saunders & Graham (1992) ταυτοποίησαν τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων 
ποιότητας ως μείζονα δυσκολία  για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον 
κλάδο της φιλοξενίας, και ότι η μέτρηση και η διαδικασία βελτίωσης είχαν παραγκωνιστεί σε 
μεγάλο βαθμό. Ομοίως, η μέτρηση της ποιότητας είναι σχεδόν ανύπαρκτη ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις που επέζησαν, το οποίο δηλώνει ότι η λήψη πρακτικής απόφασης είναι απούσα 
στις περισσότερες επιχειρήσεις. Μια σοβαρή αντίθεση σε αυτήν την έρευνα είναι ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό ισχυρίστηκαν ότι αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών τους  
αποτελεσματικά (89,6%), και συστηματικά αξιολογούν την ικανοποίηση των πελατών 
(82,7%), παρόλο που κανείς δεν μπορεί να δώσει την ποσοστιαία αύξηση ή μείωση των 
παραπόνων των πελατών για τον προηγούμενο χρόνο. Δεν μπορούσαν ούτε να δηλώσουν το 
ποσό των χρημάτων που επένδυσαν σε προγράμματα ποιότητας ούτε τα συσσωρευμένα 
κόστη για την ποιότητα, ως ένα ποσοστό του κύκλου εργασιών τους για τον περασμένο 
χρόνο. Η ποιότητα δεν βελτιώνεται εκτός κι αν μετρηθεί (Sureshchandar κ.α., 2001). Η 
μέτρηση είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την διαδικασία βελτίωσης, και 
επομένως μια έλλειψη κατάλληλων μέτρων μέτρησης της ποιότητας, αδυνατίζει την 
βιωσιμότητα της ποιότητας μακροχρόνια. 

Τα αντιλαμβανόμενα οφέλη από τις επιχειρήσεις που είχαν εφαρμόσει προγράμματα 
ποιότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β3.1. Το μεγαλύτερο όφελος είναι μια σημαντική 
αύξηση στην ικανοποίηση των πελατών (85.5%) ακολουθούμενο από μια βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας (74.1%). Το λιγότερο όφελος που μπορούν να αποκτήσουν σχετίζεται με 
την χρηματοοικονομική κατάσταση με μόνο το 63% που συμφώνησαν ή συμφώνησαν ισχυρά 
ότι η κερδοφορία είχε περισσότερο ενισχυθεί, που είναι  σε συμφωνία με τα ευρήματα των 
Nield & Kozak (1999) και Claver κ.α. (2006). Μια συσχέτιση μεταξύ της μορφής της 
οργάνωσης και της ύπαρξης ενός τυπικού προγράμματος ποιότητας, και της 
παραγωγικότητας και της κερδοφορίας βρέθηκε.  

Διαφορά διαπιστώθηκε μεταξύ τοπικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων σε όρους 
επίτευξης κέρδους ως προς την παραγωγικότητα και την κερδοφορία με τουλάχιστον το 16% 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων να παρέχουν περισσότερα οφέλη σε σχέση με τις τοπικές. 
Επιπροσθέτως, το 77,9% και το 74,8% των επιχειρήσεων, που είχαν ένα επίσημο πρόγραμμα 
διοίκησης ποιότητας, είχαν αποκομίσει ένα όφελος ως προς την παραγωγικότητα και την 
κερδοφορία, αντίστοιχα. Το 69% των πολυεθνικών επιχειρήσεων διέθεταν ένα επίσημο 
πρόγραμμα διοίκησης ποιότητας σε σχέση με το 48.2% των τοπικών. Επομένως,  
επιβεβαιώνεται η σχέση μεταξύ της εφαρμογής ενός επίσημου προγράμματος διοίκησης 
ποιότητας και των ωφελειών που προκύπτουν από την διοίκησης ποιότητας. 
 
Πίνακας Β3.1 
Τα Οφέλη της Διοίκησης Ποιότητας 
 Ποσοστό 
Δήλωση Συμφωνώ/ 

Ισχυρά 
Συμφωνώ 

Ουδέτερος Διαφωνώ/ 
Ισχυρά Διαφωνώ 

Η ανταγωνιστική θέση έχει βελτιωθεί 
ισχυρά 

74,1 18,2 7,7 

Η ικανοποίηση των πελατών έχει 
αυξηθεί σημαντικά  

85,5 11,8 2,7 

Η ικανοποίηση έχει αυξηθεί σημαντικά 68,4 21,1 10,5 
Η ικανοποίηση έχει ενισχυθεί 
σημαντικά 

63,9 27,0 9,1 

Η ηθική των υπαλλήλων είναι πολύ 
υψηλότερη 

68,1 23,7 8,2 
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Τα τιθέμενα εμπόδια από τις επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν προβλήματα στην 
εφαρμογή της ποιότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β3.2. Η  έλλειψη εκπαίδευσης και η 
ανικανότητα της αλλαγής νοοτροπίας αποτελούν τα δύο κύρια εμπόδια για την διοίκηση 
ποιότητας στον τουριστικό κλάδο. Επιπλέον, από την στιγμή που η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων προέρχονταν από τα υψηλόβαθμα στελέχη διοίκησης, δεν πρέπει να μας 
εκπλήσσει το γεγονός ότι το μικρότερο ποσοστό (21,4%) δήλωσαν την έλλειψη δέσμευσης σε 
ανώτατο επίπεδο διοίκησης ως εμπόδιο επίτευξης διοίκηση ποιότητας.  
 
 
Πίνακας Β3.2. 
Εμπόδια στην Διοίκηση Ποιότητας  
 Ποσοστό 
Δήλωση Συμφωνώ/ 

Ισχυρά 
Συμφωνώ 

Ουδέτερος Διαφωνώ/ 
Ισχυρά Διαφωνώ 

Έλλειψη διοίκησης από στελέχη 
υψηλού επιπέδου  

21,4 20,3 58,3 

Έλλειψη στρατηγικής  29,7 20,0 50,3 
Έλλειψη εκπαίδευσης  34,8 17,8 47,4 
Έλλειψη επικοινωνίας 30,8 18,5 50,7 
Έλλειψη συνεργασίας  31,5 21,3 47,2 
Ανικανότητα αλλαγής οργανωτικής 
νοοτροπίας 

33,8 24,7 41,5 

Έλλειψη κινήτρων 26,2 25,8 48,0 
 
 

Η έλλειψη κινήτρων είναι ένα σχετικά αδύναμο εμπόδιο, με μόνο 26,2% των 
επιχειρήσεων να την έχουν βιώσει. Μια σχέση μπορεί να εξαχθεί μεταξύ της δέσμευσης από 
την ανώτατη διοίκηση και της ανικανότητας να αλλαχθεί η νοοτροπία. Προτείνεται ότι η 
έλλειψη δέσμευσης από την ανώτατη διοίκηση  να είναι υπεύθυνη για την ανικανότητα της 
αλλάξει την νοοτροπία. Επιπλέον, η απουσία εκπαίδευσης και η ανικανότητα της αλλαγής 
νοοτροπίας επηρεάστηκαν από τον τύπο της ιδιοκτησίας και το μέγεθος της επιχείρησης. Η 
μελέτη επίσης προτείνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές προς τις μεσαίες, 
έχουν περισσότερες δυσκολίες για την διοίκηση ποιότητας. 
 
 
Συμπέρασμα 
 

Παρατηρήθηκε ότι σχετικά λίγες επιχειρήσεις κατέχουν ένα επίσημο πρόγραμμα 
ποιοτικής διοίκησης και ακόμη μία ισχυρή θέση που υπήρχε μεταξύ των ωφελημάτων 
προέκυπταν από την διοίκηση ποιότητας όταν υπήρχε δέσμευση σε ανώτατο ιεραρχικό 
επίπεδο. Η ηγεσία στην διοίκηση είναι πιθανόν ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Yusof & Aspinwall, 2000a). Επιπλέον, η έλλειψη 
εκπαίδευσης και η ανικανότητα της αλλαγής της οργανωτικής νοοτροπίας πιστοποιήθηκαν ως 
τα κύρια εμπόδια για την διοίκηση ποιότητας στον κλάδο του τουρισμού. Εν συνόλω, οι 
μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τις 
μεγαλύτερες στη διαχείριση της ποιότητας και έτσι αυτό θα απαιτούσε περισσότερη 
υποστήριξη για τους σχετικούς οργανισμούς. Κάποια μορφή βαθμιαίας κατοχής θα μπορούσε 
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να είναι το κλειδί για την υιοθέτηση των κινήτρων ποιότητας, παρά η προσέγγιση της 
«πλήρης ενίσχυσης» στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Ο Μαυρίκιος κατέχει την φήμη ότι είναι ένας προορισμός ποιότητας. Παρόλο που ο 
αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τον Μαυρίκιο βρίσκεται σε αύξηση, δεν υπάρχει 
εγγύηση ότι αυτή η επιτυχία θα μπορεί να διατηρηθεί. Ο Petrick (2004) υποστηρίζει ότι η 
ποιότητα είναι ο καλύτερος προάγγελος των επαναλαμβανόμενων αγορών για τους πρώτους 
πελάτες, ενώ η αντιλαμβανόμενη αξία είναι ο καλύτερος δείκτης για τους 
επαναλαμβανόμενους πελάτες. Οι ιθύνοντες δεν θα πρέπει να  βλέπουν την διοίκηση 
ποιότητας ως ένα κόστος αλλά σαν μία επένδυση για μακροχρόνια κέρδη. Ο Agus (2004) 
βρήκε ότι οι πρακτικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τελικά θα οδηγήσουν, ή θα διατηρήσουν 
την ολόπλευρη παρουσία των δημοσίων τομέων  υπηρεσιών του  Μαυρίκιου. Όλα τα 
παραπάνω υπονοούν ότι ο κλάδος του τουρισμού στον Μαυρίκιο δεν θα πρέπει να βασισθεί 
σε ενισχύσεις για να πετύχει την ποιότητα. Για να μπορεί να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της 
υποδοχής πάνω από το διπλάσιο αριθμό των παρόντων τουριστών κατά τα επόμενα χρόνια, 
όπως και της διατήρησης της ολόπλευρης παρουσίας μακροχρόνια, η πραγματική δέσμευση 
απέναντι στην ολική ποιότητα και των άριστων υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη.  
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