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Περίληψη 

Στο δοκίµιο αυτό αναλύονται στοιχεία για τη δαπάνη των τουριστικών 
οµάδων στην Κύπρο, που προέρχονται από τη διεξαγωγή σχετικής 
έρευνας  από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2000/2001. Καταγράφονται πληροφορίες για 45.396 
ταξιδιωτικές οµάδες, 33.288 από τις οποίες ήρθαν στην Κύπρο 
αγοράζοντας ταξιδιωτικό πακέτο, ενώ οι υπόλοιπες ήρθαν µε δικές 
τους διευθετήσεις. Η ανάλυση αφορά στη δαπάνη µόνο των 
τουριστικών οµάδων που ήρθαν µε αγορά ταξιδιωτικού πακέτου. 

Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης δείχνουν ότι η Κύπρος 
µπορεί να αυξήσει τα έσοδα από τον τουρισµό αν επικεντρωθεί σε 
αγορές όπως η Ρωσία και η Αγγλία, και σε τουρίστες που έρχονται για 
λόγους αναψυχής. Επίσης, όπως θα ανέµενε κανείς, η Κύπρος πρέπει 
να προσελκύει ποιοτικό τουρισµού περιορίζοντας τις κλίνες σε 
ξενοδοχεία 1, 2, και 3 αστέρων, καθώς και σε διαµερίσµατα Γ 
κατηγορίας. Ακόµη, πρέπει να αναπτυχθούν οι υποδοµές που θα 
βοηθήσουν στην αύξηση της δαπάνης κυρίως όσον αφορά είδη 
αναψυχής και πολιτισµού (εστιατόρια, καφετέριες, µουσεία, µνηµεία, 
εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, αθλήµατα, παιχνίδια κλπ). Ακόµη, ένας 
τρόπος να αυξηθεί η κατά κεφαλήν δαπάνη είναι µέσω του 
συνεδριακού τουρισµού. 

Βέβαια, αυτό που πρέπει να µας ενδιαφέρει είναι το κέρδος από τον 
τουρισµό και όχι απλά τα έσοδα. Το κόστος που συνεπάγεται ο 
τουρισµός µπορεί τελικά να αποφέρει ζηµιά αντί κέρδος, τόσο στο 
επίπεδο του επιχειρηµατία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Για 
παράδειγµα, οι τουρίστες τον χειµώνα δεν αποφέρουν ψηλά έσοδα 
αλλά δεν κοστίζουν πολύ διότι τα ξενοδοχεία δεν λειτουργούν σε 
πλήρη πληρότητα. Το κέρδος, δηλαδή, το χειµώνα δεν είναι κατ΄ 
ανάγκη µικρότερο από ότι το καλοκαίρι. 

Τέλος, η ανάπτυξη υποδοµών που βλάπτουν το περιβάλλον, 
δηµιουργούν συµφόρηση, ρύπανση και επιβαρύνουν το κράτος (π.χ. 
αυξηµένη αστυνόµευση και ιατρική περίθαλψη) µπορεί να µην είναι 
οικονοµικά αποτελεσµατική.    
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EXECUTIVE SUMMARY 

The consumption behaviour of tourists is highly important for Cyprus, and the 
revenues from tourist expenditure determine whether a tourist year was successful 
or not. However, in Cyprus revenues from tourism have been declining in recent 
years. According to the Statistical Service1, per capita tourist revenues went from 
468CYP in 2002 to 441CYP in 2003 and down to 418CYP in 2004.  

This paper analyses tourist expenditure data from a survey conducted by the Cyprus 
Tourism Organization CTO. The survey covers the period July 2000- October 2001 
and provides information for 45396 tourist parties, 33288 of which came to Cyprus 
on a package tour, and the rest travelled on individual arrangements. The 
questionnaire prepared by the CTO includes, among others, questions regarding the 
number and ages comprising the travelling party, the country of residence, the 
location of stay, the type of accommodation, the date of departure, the purpose of 
visit, the price of the package and extra expenditure on different categories of goods 
and services within and outside the place of accommodation. 

The results of the econometric analysis show that in order to increase tourist 
expenditure Cyprus has to attract quality tourism, reducing beds in 1, 2 and 3 star 
hotels, as well as in C class apartments. It would also be beneficial to concentrate 
on markets like Russia and Great Britain from where tourists tend to spend more 
during their stay in Cyprus, and on tourists that come for holidays. One way to boost 
per capita spending could be through conference tourism. At the same time, Cyprus 
has to promote the development of the necessary infrastructure that would 
encourage increased tourist expenditure, with emphasis on goods and services for 
recreation and culture. These include restaurants, cafes, museums, sports etc.  

It is important to note, however, that what should really interest us is the profit from 
tourism. In other words, tourism does not only bring revenues, but is also costly, 
both at the level of the entrepreneur and for society in general. This means that as 
well as increasing per capita tourist spending, we should also aim at reducing per 
capita tourist cost. For example, winter tourism often regards long-stayers that do 
not seem to have a high consumption tendency. However, costs are also low, since 
hotels do not run on full capacity during the winter months. On the contrary, per 
capita tourist spending is higher in the summer, but so is per capita tourist cost. 
Therefore, winter tourism may not contribute much to revenues from tourist 
spending, but does not cost much either, so does not necessarily mean lower 
profits.  

Last but not least is the consideration of the costs of tourism on society. For 
example, it may be economically inefficient to promote tourist infrastructure that 
would increase tourist expenditure but would be environmentally destructive, would 
create congestion and pollution and increase costs for the state (e.g. increased 
policing, healthcare etc). 
                                                 
1 Tourism-Revenues, March 2005 (as published on the web, www.mof.gov.cy/mof/cystat). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός του δοκιµίου αυτού είναι η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους 
στην Κύπρο. Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών είναι θέµα πρωτευούσης 
σηµασίας. Μια τουριστική χρονιά συνήθως χαρακτηρίζεται επιτυχηµένη βάσει του 
αριθµού αφίξεων τουριστών. Όµως, τα έσοδα από τη δαπάνη τους κατά τη διάρκεια 
της διαµονής τους στην Κύπρο είναι εξίσου σηµαντικά, αν όχι και πιο καθοριστικά. 
Εξάλλου, πολλοί τουρίστες µε χαµηλά εισοδήµατα συνεπάγονται όχι µόνο χαµηλή 
δαπάνη αλλά και αρνητικές εξωτερικότητες που αποφέρουν ζηµιά αντί κέρδος για 
την οικονοµία. 

Στην Κύπρο τα κατά κεφαλή έσοδα από τον τουρισµό σηµειώνουν συνεχώς µείωση. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα κατά κεφαλή έσοδα από τον 
τουρισµό το 2002 ήταν 468ΛΚ, το 2003 441ΛΚ και το 2004 418ΛΚ.2 Για να 
αναστραφεί αυτό πρέπει να ξέρουµε τι καθορίζει το πόσο ξοδεύουν οι τουρίστες που 
επισκέπτονται την Κύπρο. Ο εντοπισµός των παραγόντων που αυξάνουν τα έσοδα 
από τον τουρισµό βοηθά στη διαµόρφωση της κατάλληλης πολιτικής. Βέβαια δεν 
είναι αρκετό απλά να αυξάνονται τα έσοδα αλλά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και τι 
χρειάζεται µεγάλες δαπάνες και τι µικρές από µέρους µας, ώστε το συνολικό όφελος 
να είναι όσο πιο µεγάλο γίνεται. 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση προέρχονται από έρευνα που 
διεξήγαγε ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού µέσω ερωτηµατολογίου σε 
τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο κατά την περίοδο Ιούλιος 2000 έως 
Οκτώβριος 2001. Το ερωτηµατολόγιο παρέχει αρκετές χρήσιµες πληροφορίες που 
αφορούν στη δαπάνη των τουριστικών οµάδων σε διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, 
την τιµή του ταξιδιωτικού τους πακέτου, διάφορα χαρακτηριστικά του πακέτου όπως 
τόπο, είδος και όρους διαµονής, καθώς και πληροφορίες για το λόγο επίσκεψης, 
κατά πόσο επισκέφθηκαν την Κύπρο προηγουµένως, τη χώρα προέλευσης και τη 
διάρκεια παραµονής.  

                                                 
2 Τουρισµός – Εισοδήµατα, Μάρτιος 2005 (όπως δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής 
Υπηρεσίας www.mof.gov.cy/mof/cystat).  
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Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται σε δυο επίπεδα: 

(α) για τη δαπάνη καθ΄ όλη τη διάρκεια παραµονής, δηλαδή για το συνολικό ποσό 
που ξόδεψε κάθε τουριστική οµάδα (tourist party) κατά τη διάρκεια παραµονής 
της στην Κύπρο, και 

(β) για την ηµερήσια δαπάνη.    

Η δοµή του δοκιµίου έχει ως εξής: στο Μέρος 2 παρατίθεται µια περιγραφική 
ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, τόσο για τη συνολική δαπάνη όσο και για τη 
δαπάνη κατά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, στο Μέρος 3 αναλύονται τα 
συµπεράσµατα από την οικονοµετρική ανάλυση των στοιχείων και στο Μέρος 4 
παρατίθενται τα συµπεράσµατα. 

2. ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη, είναι στοιχεία, που έχουν συλλεγεί 
από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού (ΚΟΤ) µέσω ερωτηµατολογίων που 
συµπληρώθηκαν µε συνεντεύξεις τουριστικών οµάδων πριν την αναχώρησή τους 
από την Κύπρο µεταξύ Ιουλίου 2000 και Οκτωβρίου 2001. Η έρευνα καλύπτει 45396 
ταξιδιωτικές οµάδες (τις ερωτήσεις απαντούσε ο αρχηγός της οµάδας), από τις 
οποίες το 73,3% ήρθαν στην Κύπρο µε ταξιδιωτικό πακέτο ενώ το υπόλοιπο 26,7% 
ήρθαν µε δικές τους διευθετήσεις. Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στη δαπάνη 
µόνο των τουριστικών οµάδων που ήρθαν µε ταξιδιωτικό πακέτο. Η δαπάνη έχει 
χωριστεί σε έξι κατηγορίες:  

1) Φαγητό, ποτά και αγορά τροφοδοτικών υπηρεσιών (Food, beverages and 
catering): φαγητό και ποτά, αλκοολούχα και µη, που αγοράστηκαν από 
σουπερµάρκετ, περίπτερα, µανάβικα κλπ, καθώς και φαγητό µε υπηρεσία 
παράδοσης και φιλοδωρήµατα. 

2) Ρουχισµός και υπόδηση (Clothing and Footwear), συµπεριλαµβανοµένων 
υπηρεσιών καθαρισµού και επιδιόρθωσης. 
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3) Υγεία, επικοινωνίες (Health and Communications): αγορά φαρµάκων και 
θεραπευτικών συσκευών (π.χ. σκελετοί γυαλιών και φακοί επαφής), εξωτερικά 
ιατρεία, νοσοκοµειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες και συσκευές τηλεφώνου και 
τηλεµοιοτύπων, ταχυδροµικές υπηρεσίες. 

4) Μεταφορικά (Transport): µεταφορικά εσωτερικού (ταξί, λεωφορεία, εκδροµές) 
και εξωτερικού (κρουαζιέρες). 

5) Αναψυχή και πολιτισµός (Recreation and Culture): παιχνίδια, µουσικοί 
δίσκοι, ταινίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικές υπηρεσίες, κινηµατογράφος, 
εστιατόρια, καφετέριες, µουσεία και µνηµεία, βιβλία, εφηµερίδες κλπ. 

6) ∆ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες (Miscellaneous goods and services): είδη και 
υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας. 

Η περιγραφική ανάλυση των στοιχείων που γίνεται σε αυτό το µέρος της έρευνας 
παρουσιάζει την κατανοµή της δαπάνης των τουριστικών οµάδων µε βάση τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά που είχαµε στη διάθεσή µας, αλλά και µε βάση 
διάφορα χαρακτηριστικά του ταξιδιωτικού τους πακέτου. 

2.1 ∆απάνη κατά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών  

Το ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει µια γενική εικόνα της κατανοµής των συνολικών 
εξόδων των τουριστικών οµάδων στις έξι κατηγορίες αγαθών που αναφέρονται πιο 
πάνω. Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η συνολική µέση δαπάνη τους, που 
ανέρχεται στις 548ΛΚ.  

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µερίδιο των συνολικών εξόδων για τις τουριστικές 
οµάδες που επισκέπτονται την Κύπρο έχει η κατηγορία αναψυχής και πολιτισµού 
αφού οι τουριστικές οµάδες ξόδεψαν κατά µέσο όρο 299ΛΚ, ή το 53%, ενώ για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών ξόδεψαν κάτω από 100ΛΚ. Η δεύτερη κύρια 
κατηγορία δαπάνης αντιστοιχεί στα µεταφορικά στην οποία οι τουριστικές οµάδες 
ξόδεψαν 80ΛΚ. Περίπου 67ΛΚ ξόδεψαν στην κατηγορία «φαγητά και ποτά». 
Ακολουθεί η κατηγορία άλλων αγαθών και υπηρεσιών µε 59ΛΚ, που αφορά έξοδα 
για προσωπική φροντίδα. Οι κατηγορίες ρουχισµού και υπόδησης, και των αγαθών 
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υγείας και επικοινωνίας είναι οι κατηγορίες στις οποίες οι τουριστικές οµάδες 
ξοδεύουν λιγότερο κατά µέσο όρο.  

∆ιάγραµµα 1: Μέση δαπάνη κατά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών 
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2.2 Χώρα προέλευσης 

Συνεχίζουµε την περιγραφική ανάλυση των στοιχείων µε το ∆ιάγραµµα 2 το οποίο 
παρουσιάζει το µέσο όρο των συνολικών δαπανών των τουριστικών οµάδων κατά 
χώρα προέλευσης. Οι Ρώσοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα, µε µέση συνολική 
δαπάνη ύψους 846 ΛΚ και ακολουθούν οι Άγγλοι. Οι Έλληνες και οι Γερµανοί έχουν 
τις χαµηλότερες δαπάνες µε µέσο όρο 396 ΛΚ και 336 ΛΚ αντίστοιχα.   

Η εικόνα, όµως, αλλάζει όταν κοιτάξουµε την ηµερήσια µέση συνολική δαπάνη των 
τουριστικών οµάδων κατά χώρα στο ∆ιάγραµµα 3. Εδώ βλέπουµε ότι πρώτοι σε 
ύψος ηµερήσιας µέσης δαπάνης έρχονται οι τουριστικές οµάδες από Άλλες χώρες 
(Αµερική, Ασία, Αφρική) µε δαπάνη 106 ΛΚ και ακολουθούν οι Ρώσοι τουρίστες µε 
93 ΛΚ. Οι Έλληνες τουρίστες είναι τρίτοι σε ηµερήσια δαπάνη µε 74 ΛΚ. 
Ακολουθούν στη συνέχεια οι Σουηδοί µε 70ΛΚ, οι Άγγλοι µε 63ΛΚ, και οι Άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες µε 54ΛΚ. Οι Γερµανοί δαπανούν και πάλι τα λιγότερο ηµερησίως 
µε 31ΛΚ.  
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∆ιάγραµµα 2: Μέση συνολική δαπάνη κατά χώρα προέλευσης 

                             

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3: Μέση ηµερήσια δαπάνη κατά χώρα προέλευσης 
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Στα ∆ιαγράµµατα 4(α)-4(η) παρουσιάζεται καταµερισµός της µέσης συνολικής 
δαπάνης στις έξι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών των τουριστικών οµάδων  σε 
κάθε µια από τις χώρες. Το πρώτο εµφανές συµπέρασµα είναι πως οι τουριστικές 
οµάδες από όλες τις χώρες ξοδεύουν περισσότερο για αγαθά στην κατηγορία 
αναψυχής και πολιτισµού και λιγότερο για την υγεία και επικοινωνίες.  

Κάνοντας αρχή µε τους τουρίστες που προέρχονται από τη Ρωσία, βλέπουµε πως 
ξοδεύουν γύρω στις 440ΛΚ για αγαθά στην κατηγορία αναψυχή και πολιτισµός. Η 
επόµενη κατηγορία στην οποία ξοδεύουν οι Ρώσοι είναι στα µεταφορικά (120ΛΚ) και 
ακολουθούν τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες (109ΛΚ). Επίσης, ξοδεύουν αρκετά για 
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φαγητό (92ΛΚ), καθώς και 68ΛΚ για ρουχισµό και υπόδηση, τα περισσότερα από 
όλες τις άλλες χώρες.  

Ο καταµερισµός της δαπάνης των Άγγλων τουριστών είναι παρόµοιος µε των 
Ρώσων, αλλά σε χαµηλότερο επίπεδο. Σε αναψυχή και πολιτισµό ξοδεύουν 335ΛΚ, 
στις µεταφορές 104ΛΚ και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες 78ΛΚ. Σε αυτό που 
ξεχωρίζουν οι Άγγλοι τουρίστες είναι η σηµασία που φαίνεται να δίνουν στην 
κατηγορία υγεία και επικοινωνίες, αφού ξοδεύουν τα περισσότερα κατά µέσο όρο 
(25ΛΚ).  

Οι Σουηδοί τουρίστες δίνουν τη µεγαλύτερη σηµασία στην αναψυχή και πολιτισµό 
(387ΛΚ) και στο φαγητό (123ΛΚ). Κατά πολύ λιγότερα είναι τα έξοδα τους για 
µεταφορές (37ΛΚ) από όλους τους υπόλοιπους, όπως και για άλλα αγαθά και 
υπηρεσίες (30ΛΚ). Επίσης, η δαπάνη για ρουχισµό και υπόδηση είναι πολύ µικρή 
και στις 14ΛΚ είναι σχεδόν η ίδια µε αυτήν των Γερµανών. 

Οι τουριστικές οµάδες από τις Άλλες χώρες (Αµερική, Ασία, Αφρική) ξοδεύουν 
330ΛΚ για αναψυχή και πολιτισµό, 61ΛΚ για µεταφορές, 58ΛΚ για φαγητό, 49ΛΚ για 
ρουχισµό και υπόδηση, και επίσης 49ΛΚ για άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Οι 
τουριστικές οµάδες από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ξοδεύουν 282ΛΚ για 
αναψυχή και πολιτισµό, 67ΛΚ για φαγητό, 61ΛΚ για µεταφορές, 20ΛΚ για ρουχισµό 
και υπόδηση, και 43ΛΚ για άλλα αγαθά και υπηρεσίες. 

Οι Έλληνες τουρίστες ξοδεύουν 210ΛΚ για αναψυχή και πολιτισµό, που αποτελεί και 
τη µεγαλύτερη κατηγορία εξόδων τους. Η επόµενη κατηγορία είναι τα άλλα αγαθά 
και υπηρεσίες µε 69ΛΚ, και ακολουθούν η κατηγορία φαγητό και ρουχισµός και 
υπόδηση µε 33ΛΚ και οι δυο και οι µεταφορές µε 44ΛΚ. Εξετάζοντας, τέλος, τις 
προτιµήσεις των Γερµανών τουριστών παρατηρούµε ότι ξοδεύουν και αυτοί 
περισσότερα για αναψυχή και πολιτισµό, αλλά σε πολύ µικρότερο επίπεδο στις 
168ΛΚ κατά µέσο όρο. Η κατηγορία των µεταφορικών είναι η επόµενη σηµαντική 
κατηγορία αγαθών για τους Γερµανούς τουρίστες µε µέσο όρο εξόδων 68ΛΚ. Τα 
τρόφιµα και τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες κυµαίνονται περίπου στο ίδιο επίπεδο µε 
37ΛΚ και 40ΛΚ αντίστοιχα. Τα έξοδα για ρουχισµό και υπόδηση ήταν µόλις 14ΛΚ, 
ενώ για υγεία και επικοινωνία 10ΛΚ. 
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∆ιάγραµµα 3(α)-3(η): Μέση δαπάνη κατά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών κατά χώρα προέλευσης 
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2.3 Τοποθεσία και είδος διαµονής 

Το ∆ιάγραµµα 5 που ακολουθεί παρουσιάζει το µέσο όρο της δαπάνης των 
τουριστικών οµάδων ανάλογα µε την περιοχή διαµονής τους στην Κύπρο. 
Παρουσιάζεται τόσο η συνολική όσο και η ηµερήσια µέση δαπάνη. Παρατηρούµε ότι 
οι τουριστικές οµάδες που διαµένουν στην περιοχή Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία Νάπα 
έχουν τις ψηλότερες δαπάνες αφού ο µέσος όρος των συνολικών τους εξόδων 
ανέρχεται στις 595ΛΚ. Λίγο χαµηλότερη είναι η δαπάνη των τουριστικών οµάδων 
που διαµένουν στη Λεµεσό που ξόδεψαν κατά µέσο όρο 573ΛΚ. Ακολουθεί η Πάφος 
µε 508ΛΚ και η Λάρνακα µε 487ΛΚ. Η δαπάνη των τουριστικών οµάδων στα άλλα 
θέρετρα (ορεινές περιοχές και χωριά) ανέρχεται στις 479ΛΚ και, τέλος, στη 
Λευκωσία οι τουρίστες ξόδεψαν κατά µέσο όρο 408ΛΚ.  

Το ∆ιάγραµµα 6 παρουσιάζει τη δαπάνη των τουριστικών οµάδων κατά είδος 
διαµονής. Συγκρίνοντας τη δαπάνη των τουριστικών οµάδων που προτίµησαν να 
µείνουν σε ξενοδοχείο βλέπουµε ότι αυτοί που διαµένουν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
έχουν τη µεγαλύτερη συνολική και ηµερήσια δαπάνη, 613ΛΚ και 77ΛΚ αντίστοιχα. 
Οι διαµένοντες σε ξενοδοχεία 1 και 2 αστέρων παρουσιάζονται να δαπανούν 
αφρώς περισσότερα από οι τουριστικές οµάδες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 3 

και 4 αστέρων. Οι δαπάνες των τουριστικών οµάδων που διαµένουν σε ξενοδοχεία 1 
και 2 αστέρων είναι 509ΛΚ ενώ οι τουριστικές οµάδες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 

ελ



3 και 4 αστέρων είναι 470ΛΚ, γεγονός που πιθανόν να ερµηνεύεται από την διαφορά 
των διευκολύνσεων

∆ιάγραµµα διαµονής 

 

 

 

 

  

 που παρέχουν αυτοί οι τύποι ξενοδοχείων. 

 5: Μέση συνολική και ηµερήσια δαπάνη κατά τοποθεσία 

 

 

 

∆ιάγραµµα 6: Μέση συνολική και ηµερήσια δαπάνη κατά είδος διαµονής 
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Οι τουριστικές οµάδες που διαµένουν σε ∆ιαµέρισµα Β κατηγορίας είχαν τη 
ψηλότερη συνολική µέση δαπάνη, 675ΛΚ. Η δαπάνη των τουριστικών οµάδων που 
έµειναν σε ∆ιαµέρισµα Α και Γ κατηγορίας είναι επίσης ψηλή στις 641ΛΚ και 615ΛΚ, 
αντίστοιχα. και 60ΛΚ, 
ντίσ άδες 

 διαµένουν σε τουριστικό χωριό, διαµέρισµα κλπ3 που ανέρχεται στις 586ΛΚ. 
έλος, οι τουριστικές οµάδες που επέλεξαν να µείνουν σε άλλο είδος πληρωµένης 

διαµονής4 έχουν τη δεύτερη ψηλότερη συνολική µέση δαπάνη των 649ΛΚ και αυτό 
ως να δικαιολογείται από το ότι οι τουριστικές οµάδες διαµένουν σε χώρο που 

 παρέχει απλά διευκολύνσεις ύπνου. 

4 Σκοπός επίσκεψης και βαθµός ικανοποίησης 

πό το ∆ιάγραµµα 7, παρατηρούµε ότι οι επισκέπτες που έρχονται στην Κύπρο για 
διακοπές δαπανούν κατά µέσο όρο περισσότερα από αυτούς που έρχονται για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Συγκεκριµένα,  τουριστικές οµάδες που επισκέπτονται 
την Κύπρο για διακοπές ξοδεύουν περίπου 550ΛΚ, ενώ αυτές που έρχονται στην 
Κύπρο για επαγγελµατικούς λόγους ξοδεύουν γύρω στις 339ΛΚ και οι τουριστικές 
οµάδες που ένα βαθµό 
αναµενόµενο  µεγαλύτερη 
διάρκεια παραµονής από τις άλλες κατηγορίες ενώ είναι πιο πιθανό να έρχονται και 
σε µεγάλες οµάδες. ∆εν είναι δηλαδή άτοµα που ταξιδεύουν µόνα τους όπως είναι 
συχνά οι τουρίστες που έρχονται για συνέδριο ή για εργασία. Ηµερησίως, οι 
τουριστικές οµάδες που ξοδεύουν περισσότερα είναι αυτοί που έρχονται για άλλους 
λόγους (85ΛΚ), και ακολουθούν αυτοί που έρχονται για εργασία (72ΛΚ), για 
συνέδριο (63ΛΚ) και για διακοπές (60ΛΚ). Όσον αφορά αυτούς που έρχονται για 
άλλους λόγους, παρουσιάζονται να έχουν µέση συνολική δαπάνη 344ΛΚ, και έχουν 
τη ψηλότερη ηµερήσια δαπάνη των 85ΛΚ. Η διαφορά στην ηµερήσια τουλάχιστο 
δαπάνη από τις υπόλοιπες οµάδες τουριστών µπορεί να οφείλεται στο µικρό 

                                                

 Το ίδιο ισχύει και για την ηµερήσια µέση δαπάνη τους (66ΛΚ 
α
που

τοιχα). Την έκτη ψηλότερη µέση συνολική δαπάνη έχουν οι τουριστικές οµ

Τ

ίσ
τους

2.

Α

οι

έρχονται για συνέδριο δαπάνησαν 313ΛΚ. Είναι σε 
 αυτοί που έρχονται για διακοπές στην Κύπρο να έχουν

 
3 Αυτή η κατηγορία διαµονής περιλαµβάνει τουριστικά χωριά, τουριστικά διαµερίσµατα, επαύλεις, 
επιπλωµένα διαµερίσµατα, παραδοσιακά σπίτια και πολυτελή διαµερίσµατα. 
4 Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται ξενοδοχεία χωρίς αστέρι, ξενώνες, κατασκηνωτικοί χώροι 
και άλλα. 
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µέγεθος του δείγµατος (µόνο 146 τουριστικές οµάδες δήλωσαν αυτή την κατηγορία) 
και στην ανοµοιογένεια των ανθρώπων που αποτελούν την κατηγορία αυτή5.  

∆ιάγραµµα 7: Μέση συνολική δαπάνη κατά σκοπό επίσκεψης 

 

 

 

 

 

 

π

 

Το ∆ιάγραµµα 8 παρουσιάζει τη µέση συνολική δαπάνη των τουριστικών οµάδων 
κατά βαθµό ικανοποίησης από την παραµονή τους στην Κύπρο. Η ερώτηση που 
απάντησαν οι τουριστικές οµάδες ήταν συγκριτική, δηλαδή σύγκριναν την εµπειρία 
τους στην Κύ ρο µε την εµπειρία τους σε άλλους προορισµούς. Όσοι απάντησαν 
«∆εν ξέρω» σηµαίνει ότι δεν είχαν εµπειρία από άλλους προορισµούς.  

∆ιάγραµµα 8: Μέση συνολική δαπάνη κατά βαθµό ικανοποίησης 

 

 

 

 

                                                 
5 Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται οι τουριστικές οµάδες που επισκέπτονται την Κύπρο για 

 
ν το µέσο όρο που εµφανίζει η οµάδα.  

οικογενειακούς λόγους και για λόγους υγείας. Ειδικά οι τελευταίοι κάνουν µεγάλες δαπάνες που
επηρεάζου
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Βλέπουµε λοιπόν ότι τη ψηλότερη µέση συνολική δαπάνη είχαν οι τουριστικές 
οµάδες που χαρακτήρισαν την Κύπρο σαν πολύ καλύτερη (603ΛΚ). Ακολουθεί η 
οµάδα που χαρακτήρισε την Κύπρο ως καλύτερη µε 563ΛΚ. Αυτοί που 
χαρακτήρισαν τη ο 520ΛΚ, αυτοί 
που δεν είχαν µέτρο σύγκρισης 548ΛΚ, και αυτοί που τη θεώρησαν εξίσου καλή 
473ΛΚ.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί εδώ ότι δεν µπορεί κανείς να ξεχωρίσει τη φορά της 
σχέσης ικανοποίησης και δαπάνης. Οι τουρίστες µπορεί να δαπανούν περισσότερα 
επειδή ικανοποιήθηκαν από την Κύπρο, ή έµειναν ικανοποιηµένοι επειδή 
δαπάνησαν χρήµατα. Αυτό έχει σηµασία για τη χάραξη πολιτικής διότι αν οι 
τουρίστες δαπανούν όταν είναι ευχαριστηµένοι τότε πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε 
οι ς να δαπανούν περισσότερα. Αν χρειάζεται να έχουν ευκαιρίες να 
δαπανούν για να ευχαριστηθούν τότε πρέπει γίνουν πιο ριζικές αλλαγές, όπως 
ελτίωση των τουριστικών υποδοµών. 

όρο, 536ΛΚ 
και 534ΛΚ αντί 3ΛΚ) είχαν οι 
τουριστικές οµάδες που θεώρησαν κακή έως πολύ κακή τη σχέση. 

∆ιάγραµµα 9: Μέση συνολική δαπάνη κατά αξιολόγηση χρήµατος 

ν Κύπρο σαν χειρότερη δαπάνησαν κατά µέσο όρ

τουρίστε

β

Στο ∆ιάγραµµα 9 βλέπουµε τη µέση δαπάνη των τουριστικών οµάδων κατά 
κατηγορία αξιολόγησης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου σε σχέση µε την τιµή 
του. Αυτοί που θεώρησαν ότι το τουριστικό προϊόν έχει εξαιρετική σχέση µε την τιµή 
του δαπάνησαν τα περισσότερα κατά µέσο όρο (613ΛΚ). Αυτοί που χαρακτήρισαν 
τη σχέση σαν καλή ή αποδεκτή δαπάνησαν σχεδόν τα ίδια κατά µέσο 

στοιχα. Τη χαµηλότερη µέση συνολική δαπάνη (52
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2.5 Εποχή επίσκεψης 

Παρατηρούµε από το ∆ιάγραµµα 10 πως ο µέσος όρος της δαπάνης των ξένων 
επισκεπτών είναι ψηλότερος το καλοκαίρι (612ΛΚ) και το φθινόπωρο (575ΛΚ). 
Λιγότερα, και περίπου τα ίδια, είναι τα αντίστοιχα ποσά για την άνοιξη (449Λ) και τον 
χειµώνα (422ΛΚ). Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 
είναι οι εποχές
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 που ανθεί ο τουρισµός για διακοπές και οι τιµές των προϊόντων και 

µ

 

3. ΑΝΑΛΥ

Τα συµπερ ειονέκτηµα. Ο 
κάθε όλους τους 
υπόλοιπους συγκρίνουµε 
τουρίστες γοντα που 
εξετάζουµ στών από 
διαφορετικές η ερµηνεία 
των αποτ από άλλους 

υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές είναι στο πιο ψηλό τους σηµείο. Μπορεί, όµως, 
και να οφείλεται επίσης στο ότι η τουριστική υποδοµή στην Κύπρο το χειµώνα είναι 
υποβαθ ισµένη. 

∆ιάγραµµα 10: Μέση συνολική και ηµερήσια δαπάνη κατά εποχή επίσκεψης 

 

 

 

 

 

 

ΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

άσµατα από την περιγραφική ανάλυση έχουν ένα κοινό µ
παράγοντας που εξετάζεται δεν είναι αποµονωµένος από 

. Αυτό που πραγµατικά χρειάζεται είναι κάθε φορά να 
 µε τα ίδια χαρακτηριστικά που διαφέρουν απλά στον παρά
ε. Για παράδειγµα, όταν συγκρίνουµε τη δαπάνη τουρι

 χώρες θέλουµε να είναι οι ίδιοι σε όλα τα υπόλοιπα, ώστε 
ελεσµάτων να είναι ξεκάθαρη και να µην εξαρτάται 



παράγοντες που εµείς 
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δεν λαµβάνουµε υπόψη. Αυτό µόνο µε οικονοµετρική 
ανάλυση µπορεί να επιτευχθεί.  

Στο τµήµα αυτό, λοιπόν, εξετάζουµε την επιµέρους επίδραση των δηµογραφικών και 
άλλων χαρακτηριστικών της ταξιδιωτικής οµάδας, αλλά και την επιµέρους επίδραση 
των χαρακτηριστικών του ταξιδιωτικού πακέτου στη συνολική και ηµερήσια δαπάνη 
των τουριστικών οµάδων µέσω οικονοµετρικής ανάλυσης6.  

Επίδραση χαρακτηριστικών των τουριστικών οµάδων στη δαπάνη 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που αναλύονται αφορούν στη χώρα προέλευσης 
της ταξιδιω  που την 
αποτελούν. Τα άλλα χαρακτηριστικά είναι ο σκοπός επίσκεψής τους στην Κύπρο και 

 κατά ται 
 Πίνακα 1. Με έντονα γράµµατα είναι οι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές, 

ηλαδή αυτές που έχουν πραγµατική επίδραση στη συνολική δαπάνη των 
υριστικών οµάδων.  

ρχίζουµε την ανάλυση των αποτελεσµάτων από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
και συγκεκριµένα από τη χώρα προέλευσης. Η ταξιδιωτική οµάδα αναφοράς (µε την 
ποία συγκρίνονται οι υπόλοιπες) είναι οι τουριστικές οµάδες από την Αγγλία. 
Βλέπουµε ότι οι τουριστικές οµάδες από τη Ρωσία έχουν ψηλότερη συνολική 
απάνη κατά 24%. Όλοι οι υπόλοιποι τουρίστες έχουν χαµηλότερη συγκριτικά µε 
υς Άγγλους συνολική δαπάνη, µε τους Γερµανούς να έχουν τη χαµηλότερη από 

όλους κατά 47,5%. Τα αποτελέσµατα αλλάζουν όταν δούµε την ηµερήσια δαπάνη. 
Εδώ, οι τουριστικές οµάδες από, τη Ρωσία, τον υπόλοιπο κόσµο και την Ελλάδα 

 ηµερήσια δαπάνη κατά 24,7%, 16,1% 

τ ο

τικής οµάδας και στις ηλικίες των τουριστικών οµάδων

το  πόσον έχουν επισκεφθεί την Κύπρο ξανά. Τα αποτελέσµατα καταγράφον
στον
δ
το

Α

ο

δ
το

έχουν ψηλότερη συγκριτικά µε τους Άγγλους
και 4,9% αντίστοιχα.  

Επαναλαµβάνουµε ότι εδώ, η χρήση οικονοµετρίας, επιτρέπει να αποµονώσουµε 
την επίδραση του χαρακτηριστικού ‘χώρα προέλευσης’ από τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά των τουριστών. Συγκρίνοντας το ∆ιάγραµµα 3 µε τα αποτελέσµατα 
του Πίνακα 1 για η χώρα προέλευσης των τουριστικών µάδων βλέπουµε αµέσως 

                                                 
6 Πλήρης περιγραφή του οικονοµετρικού µοντέλου παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2. 



τις διαφορές. Στο ∆ιάγραµµα 3, οι Άγγλοι έχουν τη δεύτερη µεγαλύτερη µέση 
συνολική δαπάνη και ακολουθούν οι Σουηδία, οι Άλλες χώρες, οι Άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες, η Ελλάδα και η Γερµανία. Στον Πίνακα 1, όµως, η ταξινόµηση των χωρών 

ουµε οµάδες όµοιες 
ς. Αυτό δεν είναι 
 χαρακτηριστικά 

Επίδραση στη συνολική 
δαπάνη 

Επίδραση στην ηµερήσια 
δαπάνη 

αλλάζει. Εξακολουθεί να φαίνεται ότι όλες οι χώρες, πλην της Ρωσίας, ξοδεύουν 
λιγότερα από τους Άγγλους, αλλά µετά την Αγγλία ακολουθούν οι Άλλες χώρες, µετά 
η Ελλάδα, η Σουηδία, οι Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και η Γερµανία. Οι διαφορές 
οφείλονται ακριβώς επειδή στην οικονοµετρική ανάλυση συγκρίν
µεταξύ τους και στο µόνο που διαφέρουν είναι η χώρα προέλευση
κάτι που µπορούµε να το ελέγξουµε στο ∆ιάγραµµα 3, όπου άλλα
που επηρεάζουν τη δαπάνη (εκτός της χώρας προέλευσης, όπως εισόδηµα, ηλικία 
κλπ), επίσης, επηρεάζουν την ταξινόµηση. Η παρένθεση αυτή που επισηµαίνει τις 
διαφορές της περιγραφικής από την οικονοµετρική ανάλυση ισχύει για κάθε 
χαρακτηριστικό που συζητούµε πιο κάτω. 

Πίνακας 1: Επίδραση χαρακτηριστικών των τουριστικών οµάδων στη συνολική και ηµερήσια δαπάνη 

Μεταβλητή 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Αγγλία - - 

Ελλάδα -23,3% 4,9% 
Γερµανία -47,5% -50,0% 
Σουηδία -24,8% -20,2% 
Ρωσία 23,6% 24,7% 
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες -27,2% -25,2% 
Υπόλοιπος κόσµος -14,1% 16,1% 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
∆ιακοπές - - 
Επαγγελµατικοί λόγοι -33,6% -11,6% 
Συνέδριο -29,0% -10,3% 
Άλλοι λόγοι -29,9% -8,5% 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Όχι - - 
Ναι 0,6% 0,9% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ηλικίας 0-11 6,9% 8,0% 
Ηλικίας 12-30 16,3% 19,3% 
Ηλικίας 31 και άνω 15,2% 17,5% 
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Όσον αφορά στις κατηγορίες ηλικίας των τουριστικών οµάδων που αποτελούν την 
ταξιδιωτική οµάδα, παρατηρούµε ότι ένα πρόσθετο άτοµο ηλικίας 0-11 χρόνων 
αυξάνει τη συνολική δαπάνη 6,9%, ένα πρόσθετο άτοµο ηλικίας 12-30 ετών την 
αυξάνει κατά 16,3% και, τέλος, ένα πρόσθετο άτοµο ηλικίας 31 και άνω αυξάνει τη 
συνολική δαπάνη κατά 15,2%. Τα αποτελέσµατα για την ηµερήσια δαπάνη είναι 
παρόµοια αλλά σε λίγο πιο ψηλά επίπεδα (8%, 19,3% και 17,5%, αντίστοιχα). 

Στη συνέχεια εξετάζουµε την επίδραση στα συνολικά έξοδα από το χαρακτηριστικό 
του σκοπού επίσκεψης της κάθε ταξιδιωτικής οµάδας στην Κύπρο. Σε σύγκριση µε 
το σκοπό επίσκεψης διακοπές, παρατηρούµε πώς και οι τρεις υπόλοιποι λόγοι 
επίσκεψης στην Κύπρο µειώνουν και τα συνολικά έξοδα των τουριστικών οµάδων 
αλλά και την ηµερήσια δαπάνη τους. Οι τουριστικές οµάδες που έρχονται για 
επαγγελµατικούς λόγους έχουν χαµηλότερη συνολική δαπάνη κατά 33,6% και 
ηµερήσια κατά 11,5%. Όσοι έρχονται για συνέδριο έχουν χαµηλότερη δαπάνη κατά 
2 ι 
οι δαπάνες στο χώρο του συνεδρίου (εγγραφή, γεύµατα και άλλες υπηρεσίες). Σε 
συνέδρια, τέ  προπληρώνον  τους σύνεδρους.  τουριστικές 
οµάδες που έρχονται για άλλο γενειακούς, υγείας κλπ) έχουν 
χαµηλότερη δαπάνη κατά 29,9% και ηµ  κατά 8,5%.  

Επίδρ ρακτηριστικών του πακέτο δαπάνη

9% και ηµερήσια κατά 10,3%. Στις δαπάνες τους, όµως, δεν συµπεριλαµβάνοντα

τοια έξοδα ται από Τέλος, οι
υς λόγους (οικο

 ερήσια

αση χα υ στη  

Ο Πίν ι την επίδρ ν χαρακτηριστικώ πακέτου στη 
συνολ α δαπάνη. Τα πρ ία χαρακτηριστικά  στο αν το 
πακέτ µβάνει ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο, εκδροµές ή κρουαζιέρα, παρόλο 
που π τά των ταξιδιωτ ακέτων έχουν κάτι 

Ποσοσ  των πακέτων δεν περ νουν ενοικιαζόµενο ίνητο, 96,6% 
δεν περιλαµβάνουν εκδροµές µβάνουν κρουαζιέρα. Παρόλα 
αυτά, πουµε ότι αν το πακέτο περ άνει ενοικίαση αυτοκινήτου µειώνει τη 
συνολική και ηµερήσια δαπάνη έση µε το αν δεν περιλαµβάνει 
ενοικία  διάρκεια ενοικίασης αυξάνει τη δαπάνη κατά έ ρό ποσοστό 
0,6% (  µια µέρα ενοικίασ ξάνει τη δαπάνη κα % - πιθανόν 
λόγω κατανάλωσης περισσότερων καυσίµων). 

ακας 2 παρουσιάζε αση τω ν του 
ική και ηµερήσι ώτα τρ αφορούν
ο περιλα
ολύ µικρά ποσοσ ικών π τέτοιο. 

τό 95,6% ιλαµβά αυτοκ
και 98,2% δεν περιλα 

βλέ ιλαµβ
κατά 16,1%, σε σχ

ση, αλλά η να µικ
δηλαδή ακόµα ης αυ τά 0,6
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Πίνακας 2: Επίδραση χαρακτηριστικών του πακέτου στη συνολική και ηµερήσια δαπάνη 

Μεταβλητή Επίδραση στη 
συνολική δαπάνη 

Επίδραση στην 
ηµερήσια δαπάνη 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Ναι -16.1% -16.1% 
∆ιάρκεια 0.6% 0.6% 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 
Ναι -23.6% -23.1% 
∆ιάρκεια -2.0% -2.1% 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Ναι -13.9% -19.4% 
∆ιάρκεια 2.8% 7.2% 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
Ξενοδοχείο 1 και 2* - - 
Ξενοδοχείο 5*  13.3% 21.7% 
Ξενοδοχείο 4*  1.4% 5.3% 
Ξενοδοχείο 3*  0.5% 2.9% 
∆ιαµέρισµα Α κατηγορίας 2.7% 4.4% 
∆ιαµέρισµα Β κατηγορίας 5.6% 6.7% 
∆ιαµέρισµα Γ κατηγορίας 1.2% 1.8% 
Τουριστικό χωριό, έπαυλη κλπ -3.6% 0.0% 
Άλλο είδος πληρωµένης διαµονής 5.7% 0.1% 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Αριθµός ηµερών  2.9% -4.4% 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Ίδιες διευθετήσεις - - 
Με πρόγευµα -6.7% -5.4% 
Ηµιδιατροφή -37.5% -37.4% 
Πλήρης διατροφή -106.9% -104.7% 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Λευκωσία - - 
Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία Νάπα 2.3% -5.9% 
Λάρνακα 0.0% -8.4% 
Λεµεσός 0.9% -7.6% 
Πάφος/Πόλις -8.9% -17.4% 
Άλλα θέρετρα -14.8% -21.8% 

ΕΠΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
Χειµώνας - - 
Άνοιξη -1.2% -0.5% 
Καλοκαίρι 16.3% 12.3% 
Φθινόπωρο 18.3% 15.0% 
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Η συµ κά τη 
δαπάνη. Η διάρκεια των εκδροµών επηρεάζει αρνητικά τη δαπάνη, ενώ η διάρκεια 
της κρουαζιέρας τ ει θετικά, διότι υ  ενώ 
ταξιδεύουν στο πλοίο.  

Όσον στην επίδραση του καταλύµατος στ άνη, αυτή υπολογίζεται µε 
σηµείο σύγκρισης τα ξενοδοχεία τέρων. Οι τουριστικές οµάδες που 
διαµέ  ξενοδοχεία 5 αστέρων δαπανούν 1 περισσότερο λικά από 
εκείνους που διαµένουν σε ξενο 2 αστέρων, ενώ ηµερήσια δαπανούν 
15% σσότερο.  

Η διάρκεια διαµονής στη συ  µέρα παραµονής στην 
Κύπρ  τη δαπάνη κατά 2,9% µειώνει την σια κατά 
4,4% λογικό εφόσον όλοι οι τουρίσ ίνουν να έχ µένες 
σταθ  που δεν εξαρτώνται από το ες µέρες θα υν (π.χ. 
διατρ  δαπάνες που µπορού οφύγουν (  για 
αθλή ρινές έξοδοι, µεταφορικά

Οι ό  δαπάνη µειών µαντικά ό  πακέτο 
περιλα . Ότα µα, τότε  δαπάνη 
µειώνεται κατά 6,7%, αν προσφ  κατά 37,5%, ενώ αν παρέχει πλήρη 
διατρ %. Αυτό βέβαια είναι αναµενό ο διότι οι κατηγορίες εξόδων 
που ότερο όταν το πακέτο π βάνει διατρ όπως θα 
δούµ ίναι αυτές των «τροφίµων αναψυχής λιτισµού» 
(περιλαµβάνει έξοδα για εστι  

Η τοπ στικών οµάδων συγκρίνεται µε βάσ ευκωσία. 
Βλέπ  οι τουριστικές οµάδες πο ιαµένουν περιοχή 
Παρα ράς/Αγία Νάπα δαπανούν συνο 3% περισσ σε σχέση 
µε αυ ένουν στη Λευκωσία. Όσοι δια  στην περιο ος/Πόλις 
δαπα % λιγότερο, ενώ άδες στα άλλα θέρετρα δαπανούν 
14,8% ερο. Όσον αφορά στην ηµερήσια δαπ υτή είναι µικ  σε όλες 
τις πε άντα σε σχέση µε τη Λευκωσία.  

περίληψη εκδροµών και κρουαζιέρας στο πακέτο επηρεάζουν αρνητι

ην επηρεάζ  προφανώς οι το ρίστες ξοδεύουν

 αφορά η δαπ
 1 και 2 ασ

νουν σε 3,3%  συνο
δοχεία 1 και 

περι

νέχεια δείχνει ότι µια επιπλέον
ο αυξάνει συνολικά  αλλά  ηµερή
. Αυτό είναι τες τε ουν ορισ
ερές δαπάνες  πόσ  µείνο
οφή), σε αντίθεση µε ν να απ π.χ. έξοδα
µατα του νερού, νυχτε ). 

ροι διαµονής δείχνουν ότι η εται ση ταν το
µβάνει διατροφή ν περιλαµβάνει µόνο πρόγευ  η

έρει ηµιδιατροφή
οφή κατά 106,9 µεν
µειώνονται περισσ εριλαµ οφή, 
ε παρακάτω, ε » και «  και πο

ατόρια και κεφετέριες). 

οθεσία διαµονής των τουρι η τη Λ
ουµε ότι υ δ στην 
λίµνι/Πρωτα λικά 2, ότερο 
τές που διαµ µένουν χή Πάφ
νούν 8,9  οι τουριστικές οµ
 λιγότ άνη, α ρότερη
ριοχές, π
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Τέλος, η εποχικότητα φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στα συνολικά έξοδα των 
τουριστικών οµάδων. Συγκεκριµένα, οι τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο το 
καλοκαίρι και το φθινόπωρο έχουν ψηλότερη δαπάνη από εκείνους που την 
επισκέπτονται χειµώνα κατά 16,3% και 18,3%, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι τουρίστες την 
άνοιξη δαπανούν 1,2% λιγότερα σε σχέση µε το χειµώνα. Παρόµοια είναι τα 

αµε την καταναλωτική συµπεριφορά ως προς το σύνολο των 
όσον

ων

αποτελέσµατα για την ηµερήσια δαπάνη. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ7  

Μέχρι τώρα αναλύσ
δαπανών των τουριστικών οµάδων, τόσο  αφορά στη συνολική τους δαπάνη 
όσο και στην ηµερήσια. Στο µέρος αυτό θα δούµε τη δαπάνη στις έξι κατηγορίες 
αγαθών και θα δούµε πώς τα ίδια χαρακτηριστικά που µελετήσαµε στο Μέρος 3 
επιδρούν στη δοµή της δαπάνης, δηλαδή πώς αυτή κατανέµεται µεταξύ των 
διαφόρων αγαθών.  

Επίδραση των χαρακτηριστικών των τουριστικών οµάδ  

ο

ντικές διαφορές στις κατηγορίες 
«Ρουχισµός και Υπόδηση», «Υγεία και Επικοινωνίες» και «Άλλα αγαθά και 

ε ς α ο Υ

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδραση των χαρακτηριστικών των τουριστικών 
οµάδων σε κάθε µια από τις έξι κατηγορίες αγαθών. Βλέπουµε ότι ι Έλληνες 
δαπανούν λιγότερο από τους Άγγλους σε όλες τις κατηγορίες εκτός από «Ρουχισµό 
και Υπόδηση» και «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», που δαπανούν περισσότερο κατά 
55% και 9,8% αντίστοιχα. 

Οι Γερµανοί δαπανούν σε όλα λιγότερο, µε πιο σηµα

υπηρεσίες». Συγκεκριµένα, οι Γερµανοί δαπανούν λιγότερο από όλους τους άλλους 
τουρίστες σε σχέση µ  τους Άγγλου , µέχρι κ ι σε π σοστό 92,2% για « γεία και 
Επικοινωνίες». Οι Σουηδοί τουρίστες δαπανούν περισσότερο µόνο για «Τρόφιµα και 
Ποτά», ενώ οι Ρώσοι δαπανούν λιγότερο από τους Άγγλους µόνο για «Υγεία και 
Επικοινωνίες». Οι τουριστικές οµάδες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δαπανούν σε 

                                                 
7 Παρουσιάζονται µόνο τα αποτελέσµατα για τη συνολική δαπάνη και όχι για την ηµερήσια διότι, µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις, τα συµπεράσµατα που εξάγονται είναι τα ίδια. Οι αντίστοιχοι πίνακες για την 
ηµερήσια δαπάνη παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1. 
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όλα λιγότερο, και οι τουριστικές οµάδες από τον υπόλοιπο κόσµο δαπανούν 
περισσότερο (35.5%) µόνο για «Ρουχισµό και Υπόδηση». 

Οι τουριστικές οµάδες που έρχονται για «επαγγελµατικούς λόγους» και για «άλλους 
λόγους» δαπανούν για όλα λιγότερο σε σχέση µε εκείνους που ήρθαν για διακοπές, 
µε µεγάλη διαφορά στα «Τρόφιµα και Ποτά». Οι οµάδες που έρχονται για συνέδριο 
δαπανούν κατά 22,6% περισσότερα για «Ρουχισµό και Υπόδηση», παρόλο που δεν 
είναι µια στατιστικά σηµαντική µεταβλητή8.  

Πίνακας 3: Επίδραση δηµογραφικών χαρακτηριστικών στην κατανοµή της συνολικής δαπάνης 

Μεταβλητή Τρόφιµα 
και Ποτά 

Ρουχισµός 
και 

Υπόδηση 
Υγεία και 
Επικοιν. Μεταφορές 

Αναψυχή 
και 

Πολιτισµός 

Άλλα 
αγαθά και 
υπηρεσίες 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Αγγλία - - - - - - 
Ελλάδα -23.9% 55.0% -68.9% -47.9% -26.5% 9.8%
Γερµανία -53.2% -71.1% -92.2% -32.2% -40.4% -73.9%
Σουηδία 18.2% -30.1% -55.2% -56.5% -19.7% -42.1%
Ρωσία 48.9% 42.8% -23.5% 14.9% 18.3% 36.5%
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες -13.8% -30.8% -62.1% -38.6% -21.2% -43.1%
Υπόλοιπος κόσµος -5.7% 35.5% -56.0% -29.6% -10.4% -24.6%

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
∆ιακοπές - - - - - - 
Επαγγελµατικοί λόγοι -49.4% -45.3% -12.7% -47.6% -31.6% -8.2%
Συνέδριο -54.5% 22.6% -57.9% -83.3% -14.7% -2.3%
Άλλοι λόγοι -57.4% -1.0% -10.4% -49.8% -32.8% 24.7%

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Όχι - - - - - - 
Ναι 4.7% -4.7% 8.7% -9.2% 3.0% -1.8%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ηλικίας 0-11 13.5% 21.4% -3.6% 1.7  7.4% 1.8%%  
Ηλικίας 12-30 21.4% 7.8% 17.6% 16.7% 16.5% 12.0%
Ηλικίας 31 και άνω 19.8% -4.2% 11.4% 19.0% 13.9% 17.9%

 

Για κάθε άτοµο ηλικίας 0-11 χρόνων στην ταξιδιωτική οµάδα η δαπάνη αυξάνεται σε 
όλες τις κατηγορίες εκτός από την «Υγεία και Επικοινωνίες», όπου παρατηρείται 
µείωση κατά 3,6%. Η δαπάνη αυξάνεται κατά 21,4% για «Ρουχισµό και Υπόδηση» 
                                                 
8 Τα αποτελέσµατα για την ηµερήσια δαπάνη δείχνουν, όµως, ότι οι επισκέπτες που έρχονται για 
συνέδριο δαπανούν 4% περισσότερο ηµερησίως για αναψυχή και πολιτισµό σε σχέση µε τους 
τουρίστες που έρχονται για διακοπές. 
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κατά 13,5% για «Φαγητό και Ποτά» και κατά 7,4% για «Αναψυχή και Πολιτισµό». 
Ένα άτοµο ηλικίας 12-30 χρόνων αυξάνει τη δαπάνη της οµάδας σε όλες τις 
κατηγορίες, µε πιο τη µεγάλη αύξηση (κατά 21,4%) να παρατηρείται για «Φαγητό και 

«Μεταφορές» (19%), «Άλλα αγαθά και 
Υπη

Επίδρα ρακτη ν το

Ποτά». Ακολουθούν µε αύξηση 17,6% η κατηγορία «Υγεία και Επικοινωνίες», 16,7% 
οι «Μεταφορές» και 16,5% για «Αναψυχή και Πολιτισµό». Τέλος, για κάθε άτοµο 
ηλικίας 31 και άνω, η δαπάνη µειώνεται κατά 4,2% για «Ρουχισµό και Υπόδηση», 
ενώ αυξάνεται η δαπάνη για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες µε πιο σηµαντικές 
αυξήσεις για «Φαγητό και Ποτά» (19,8%), 

ρεσίες» και «Αναψυχή και Πολιτισµό» (13,9%). 

ση των χα ριστικώ του πακέ υ 

Η ενοικίαση αυτοκινήτου µειώνει τη  τις κατηγορίες εκτός από «Άλλα 
αγ ι υπηρεσίες» ό δαπ ξά τά Με  
94 ρατηρείται για ισµ π γ ία κ κοιν
κα % και για « ορέ ά 43,3%. Α ακ ριλα ι 
ξεν ) άν νε ά 108,9% για χισ ι 
Υπ 5,2% γ γεία ικ ς» κ  32  «Τ  
και Ποτά», ενώ αυξάνεται κατά 38,7 ά και υπηρεσίες».  

Όσ διά όλω ν χαρ τικώ µειώ ε 
ενδ ι µια περισ έρα ία οκιν  κρουαζιέρας αυξάνει 
τη δαπάνη της οµάδας σε «Ρουχ τά 3,3% και 8,9% αντίστοιχα, 
ενώ  τη δαπάνη για φορέ  0,4%  13,8% στο

Πρ ς στο είδο µον  όσ µάδες ένου ε 
ξεν  4 ή 3 ασ κατα ου ερα αγη  Πο ε 
χ ν ξενο ν 1 στέ ,3% , και ) 
αι περισσότερο σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Από τα υπόλοιπα είδη διαµονής 

αστέρων. Τέλος, οι οµάδες που διαµένουν σε «άλλου είδους πληρωµένης 
ρους 

 δαπάνη σε όλες
αθά κα που η άνη αυ νεται κα 22,1%. γάλη µείωση κατά
,9% πα  «Ρουχ ό και Υ όδηση», ια «Υγε αι Επι ωνίες» 
τά 51,1 Μεταφ ς» κατ ν το π έτο πε µβάνε
αγήσεις (εκδροµές η δαπ η µειώ ται κατ  «Ρου µό κα
όδηση», κατά 5 ια «Υ  και Επ οινωνίε αι κατά ,7% για ρόφιµα

% για «Άλλα αγαθ

ον αφορά στη ρκεια ν αυτώ  των ακτηρισ ν, ση νουµ
εικτικά ότ σότερη µ  ενοικ σης αυτ ήτου ή

ισµό και Υπόδηση» κα
 µειώνει  µετα ς κατά και αντί ιχα. 

οχωρώντα ς δια ή πο τις βλέ υµε ό ες ο  διαµ ν σ
οδοχείο 5, τέρων ναλών ν λιγότ για «Φ τό και τά» σ

σ
κ
έση µε αυτές τω δοχείω και 2 α ρων (1 , 8,5%  4,8% αντίστοιχα

ξεχωρίζει η µείωση στη δαπάνη για «Ρουχισµό και Υπόδηση» κατά 12,1% και 
µείωση 2,4% στη δαπάνη για «Μεταφορές» από τις οµάδες που µένουν σε 
∆ιαµέρισµα Β κατηγορίας σε σχέση µε αυτούς που µένουν σε ξενοδοχεία 1 και 2 

διαµονής», δηλαδή σε ξενοδοχεία χωρίς αστέρι, ξενώνες, κατασκηνωτικούς χώ
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κλπ, καταναλώνουν 22,9% περισσότερο «Φαγητό και Ποτά» και 6,2% λιγότερο για 
«Μεταφορές». Τα άλλα αποτελέσµατα δεν είναι στατιστικά σηµαντικά. 

Η διάρκεια παραµονής επηρεάζει θετικά όλες τις κατηγορίες δαπάνης, µε 
µεγαλύτερη εκείνη για«Φαγητό και Ποτά», όπου µια περισσότερη µέρα παραµονής 
στην Κύπρο αυξάνει κατά 4,4% τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης. Ακολουθούν οι 
κατηγορίες «Υγεία και Επικοινωνίες», «Μεταφορές» και «Αναψυχή και Πολιτισµός».   

Τα αποτελέσµατα για τους όρους διαµονής δείχνουν ότι όσα περισσότερα γεύµατα 
παρέχονται στην οµάδα από το χώρο διαµονής του (ξενοδοχείο, τουριστικό χωριό 

 και ποτά» και για «Αναψυχή και 
Πολιτισµό». Φαίνεται ότι η κατηγορία «Αναψυχή και Πολιτισµός» έχει σαν κύριο 

 
δ

 δαπανούν 
περισσότερο για «ρουχισµό και υπόδηση» και για «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες» και 

κριση µε τη 
Λευκωσία. Όσοι διέµειναν στην περιοχή Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία Νάπα ξόδεψαν 

κλπ), τόσα λιγότερα ξοδεύει για «Φαγητό

κοµµάτι τη δαπάνη των τουριστικών οµάδων σε εστιατόρια και καφετέριες. Όσον 
αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης, βλέπουµε ότι όταν το πακέτο 
προσφέρει πρόγευµα ή ηµιδιατροφή η δαπάνη µειώνεται σε όλες τις υπόλοιπες 
κατηγορίες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι οι τουρίστες περνούν τον περισσότερο 
χρόνο τους στο χώρο ιαµονής τους.  Ίσως αυτό να ισχύει ιδιαίτερα για όσους 
µένουν σε ξενοδοχείο ή κάπου αλλού (π.χ. τουριστικά χωριά) που προσφέρουν 
κάποιου είδους ψυχαγωγία. Όσοι έχουν πλήρη διατροφή µε το πακέτο

αυτό µπορεί να οφείλεται αφ΄ ενός στο ότι πρόκειται για πιο εύπορα άτοµα και αφ΄ 
ετέρου στο ότι δεν υπάρχει ανάγκη να ξοδέψουν σε φαγητό ή εστιατόρια.  

Τα αποτελέσµατα για την τοποθεσία διαµονής ερµηνεύονται σε σύγ

περισσότερο κατά 26,7% σε «Φαγητό και Ποτά» και κατά 9,5% για «Αναψυχή και 
πολιτισµό». ∆απανούν, όµως, λιγότερο σε όλες τις άλλες κατηγορίες δαπάνης. Το 
ίδιο ισχύει για τους τουρίστες της περιοχής Λάρνακας. Εκείνοι που διέµειναν στην 
περιοχή Πάφου/Πόλις ξόδεψαν περισσότερο για «Υγεία και Επικοινωνίες» κατά 
32,8%, για «Μεταφορές» κατά 9,7% και κατά 33,5% για «Άλλα αγαθά και 
υπηρεσίες». Οι τουριστικές οµάδες στα άλλα θέρετρα ξόδεψαν 42,6% περισσότερο 
για «Ρουχισµό και Υπόδηση» και 29,6% περισσότερο για «Αναψυχή και Πολιτισµό». 
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Πίνακας 4: Επίδραση χαρακτηριστικών του πακέτου στην κατανοµή της συνολικής δαπάνης 

Μεταβλητή 
Τρόφιµα 

και 
Ρουχισµός 

και Υγεία και Μεταφορές 
Αναψ

κα
Ποτά Υπόδηση Επικοινωνίες 

υχή 
ι 

Πολιτισµός 

Άλλα 
αγαθά και 
υπηρεσίες 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Ναι -7.0% -94.9% -51.1% -43.3% -10.9% 22.1%
∆ιάρκεια 1.3% 3.3% 3.4% -0.4% 0.7% -0.6%

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 
Ναι -32.7% -108.9% -55.2% -22.8% -27.5% 38.7%
∆ιάρκεια -2.4% 8.9% 1.3% -13.8% -1.4% 7.4%

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Ναι -4.2% -74.8% -49.8% -15.9% -15.9% 17.8%
∆ιάρκεια -1.3% 22.4% 10.0% -4.2% 5.4% -3.5%

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Ξενοδοχείο 1 και 2* - - - - - - 
Ξενοδοχείο 5*  -1.3% 35.3% 25.9% 1.9% 18.0% 13.0%
Ξενοδοχείο 4*  -8.5% 10.6% 19.1% 0.3% 1.9% 3.7%
Ξενοδοχε ο 3*  -4.8% 8.0% 15.9% 1.5% -0.2% 2.1%ί
∆ιαµέρισµα Α κατηγορίας 4.5% 2.8% 8.6% -2.6% 2.2% 9.0%
∆ιαµέρισµα Β κατηγορίας 10.6% -12.1% 12.0% -2.4% 7.5% 6.7%
∆ιαµέρισµα Γ κατηγορίας -4.5% -17.3% 20.1% -5.2% 2.9% 9.7%
Τουριστικό χωριό, έπαυλη 
κλπ -2.6% -7.5% 6.0% -6.2% -4.8% 3.9%
Άλλο είδος πληρωµένης 
διαµονής 22.9% -14.7% 11.7% -6.2% 5.6% 8.7%

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Αριθµός ηµερών 4.4% 2.5% 3.9% 3.4% 2.4% 2.7%

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Ίδιες διευθετήσεις - - - - - - 
Με πρόγευµα -35.6% -30.3% -4.3% -3.2% 0.1% -2.1%
Ηµιδιατροφή -65.8% -12.4% -10.5% -17.4% -45.8% -11.8%
Πλήρης διατροφή -165% 18.6% -50.4% -50.3% -157.1% 47.0%

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Λευκωσία - - - - - - 
Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία 
Νάπα 26.7% -36.0% -34.1% -19.1% 9.5% -5.4%
Λάρνακα 20.1% -12.7% -31.2% -8.7% 0.5% -0.2%
Λεµεσός 14.3% 1.6% -20.6% -4.1% -2.4% 12.9%
Πάφος/Πόλις -4.3% 4.4% 32.8% 9.7% -28.6% 33.5%
Άλλα θέρετρα -9.4% 42.6% 9.3% -1.4% -29.6% 2.5%

ΕΠΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
Χειµώνας - - - - - - 
Άνοιξη 6.8% 6.2% 1.8% 3.2% -4.6% -4.3%
Καλοκαίρι 24.0% 11.4% 3.9% 29.1% 11.8% 16.1%
Φθινόπωρο 27.4% -9.0% -6.0% 25.0% 17.4% 18.5%
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Τέλο ι σε 
σύγκριση  χει  ό κέ τις ς 
εποχές του χρόνου δα ύν τ σεις αποτελ υ
οµάδες που επισκέπτονται την  δαπανούν 4,6% λιγότερα για 
« χή και Πολιτισµό ι οι  ο που έπτο ν Κύ
το φθινόπωρο, που δαπανούν 9% λ  «Ρουχισµό και Υπόδηση» και 6% 
λιγότερο για «Υγεία και νω

Επίδραση του εισοδήµατος

ς, βλέποντας την επίδραση της εποχής επίσκεψης, γενικά, φαίνεται ότ
 µε τους µερινούς

πανο
 τουρίστες
 περισσό

σοι επισ
ερο. Εξαιρέ

πτονται την Κύπρο 
ούν οι το

 άλλε
ριστικές 

Κύπρο την άνοιξη, που
Αναψυ », κα τουριστικές µάδες  επισκ νται τη προ 

ιγότερο για
 Επικοι νίες». 

 

Από τα αποτελέσµατα της οικονοµ ης µπορεί να υπολογιστεί και η 
ε ποσοστιαίας αύξησης του εισοδήµατος  καθεµ  από τις έξι 
κ αγαθών π ετάζ Τα αποτελέσµα ρου ται 
Π

Η η σ άν όφιµα ικρ από τ σοσ
α ατο νό αγα ά είνα  πρώ
ανάγκης για τους τουρί  ίδ ει και ν κατηγορία τω φορι
α φανίζονται να ντα ς σε ρο  απ  αύξ
του εισοδήµατος. Αντίθετα, οι υπ  συµπεριφέρονται ως 
είδη , αφού η  εγαλύτερη από  
π ηση του εισοδήµατο .  

Πίνακας 5:  της  από αύ  εισο κατά 

Κατη απά οστ ολή

ετρικής εκτίµησ
πίδραση µιας  σε ιά  
ατηγορίες ου εξ ουµε.9 τα πα σιάζον στον 
ίνακα 5.   

 ποσοστιαία αύξησ τη δαπ η για τρ  είναι µ ότερη ην πο τιαία 
ύξηση του εισοδήµ ς, γεγο ς που δείχνει ότι τα θά αυτ ι είδη της 

στες. Το ιο ισχύ για τη ν µετα κών, 
φού εµ αυξάνο ι επίση µικρότε ποσοστό ό την ηση 

όλοιπες τέσσερις κατηγορίες
 πολυτελείας  ποσοστιαία αύξηση στη δαπάνη είναι µ  την

οσοστιαία αύξ ς

% αύξηση  δαπάνης ξηση του δήµατος 1% 

γορία δ νης Ποσ ιαία µεταβ  
Φαγητό και ποτά 0,7 
Ρουχισµός και υπόδηση 1,4 
Υγεία και επικοινωνίες 1,2 
Μεταφορικά 0,9 
Αναψυχή και πολιτισµός 1,0 
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 1 ,2 

                                                 
9 , δηλαδή, κατά π κάθε ία αγαθ  αγαθ ης αν αγαθ
π για τους τουρίστ ι την Κύ ολογ  την ελαστικότητα
εισοδήµατος, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 2. 

 Ελέγχουµε
ολυτελείας 

όσον η 
ες που επισκέ

κατηγορ
πτοντα

ών είναι
προ. Υπ

ό πρώτ
ίζεται µε

άγκης ή ό 
 του 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο δοκίµιο αυτό αναλύθηκαν τα στοιχεία της δαπάνης των τουριστικών οµάδων 
που επισκέφθηκαν την Κύπρο την περίοδο Ιούλιος 2000 – Οκτώβριος 2001 που 
προέρχονται από τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τον Κυπριακό Οργανισµό 
Τουρισµού. Σκοπός είναι ο εντοπισµός των χαρακτηριστικών των τουριστικών 
οµάδων που επηρεάζουν το ύψος της δαπάνης τους, όπως είναι ο τόπος διαµονής, 
το µέγεθος της ταξιδιωτικής οµάδας, ο λόγος

 
 επίσκεψης, η χώρα προέλευσης κλπ. Η 

υς τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο αγοράζοντας ένα 
ταξιδιωτικό πακέτο. Η οικονοµετρική ανάλυση, στα αποτελέσµατα της οποίας 

µονής δεν επηρεάζονται από άλλους παράγοντες, όπως είναι η χώρα 
προέλευσης των τουριστικών οµάδων, ο λόγος επίσκεψης κλπ, διότι αυτοί οι 

ά και ακολουθούν οι Άγγλοι. Για να δούµε τι 
σηµαίνει αυτό σε αριθµούς, παίρνουµε το 2004 σαν παράδειγµα όπου στην Κύπρο 
αφίχθηκαν 2 εκ. Αν, για 
παράδειγ  ο από Ρωσία και Αγγλία  θα 
α  δηλαδή σε ΛΚ1119,1 εκ.10  

Οι υρίστες δαπανούν λιγότερα σε «Ρουχισµό και υπόδηση» από τους 
Έ τους τουρίστες από τον υπόλοιπο κόσµο. ∆απανούν, όµως, 
                                                

ανάλυση επικεντρώθηκε στο

βασίζονται και τα συµπεράσµατα της ανάλυσης, δείχνουν την επίδραση κάθε 
παράγοντα που εξετάζεται κρατώντας όλους τους υπόλοιπους παράγοντες 
σταθερούς. Για παράδειγµα, ξέρουµε ότι τα αποτελέσµατα που βλέπουµε για την 
τοποθεσία δια

παράγοντες περιλαµβάνονται στην ανάλυση και συνεπώς ελέγχονται. Αυτή η 
προσέγγιση είναι η κατάλληλη για τη διαµόρφωση πολιτικής. 

Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η χώρα προέλευσης των τουριστικών οµάδων 
έχει, πράγµατι, σηµαντική επίδραση στο ύψος της δαπάνης που πραγµατοποιούν 
κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Κύπρο. Οι Ρώσοι τουρίστες είναι αυτοί 
που ξοδεύουν τα περισσότερα συνολικ

,349,012 περιηγητές και τα έσοδα ήταν ΛΚ982.3 
µα, όλοι ι περιηγητές ήταν  τότε αυτά τα έσοδα

υξάνονταν κατά 14%,

 Άγγλοι το
λληνες, Ρώσους και 

 
10 Αυτό υπολογίζεται µε βάση τη δαπάνη που παρουσιάζουν οι τουριστικές οµάδες στο δείγµα. 
Υπολογίζουµε την ποσοσταία αύξηση στη συνολική δαπάνη των τουριστών του δείγµατος αν ήταν όλοι 
Άγγλοι και Ρώσοι: Χ+Χ*((D1*(1+C1))+(D2*(1+C2))+(D3*(1+C3))+(D4*(1+C4))+(D6*(1+C5))), όπου Χ 
είναι η συνολική δαπάνη, D1- D5 είναι η δαπάνη που αναλογεί στους τουρίστες κατά σειρά από Άλλες 

 τα 
ή 

Ευρωπαϊκές χώρες, Γερµανία, Ελλάδα, τον Υπόλοιπο Κόσµο και τη Σουηδία, και C1- C5 είναι
αποτελέσµατα από τον Πίνακα 1 που αφορούν στην επίδραση της χώρας προέλευσης στη συνολικ
δαπάνη (π.χ. C1=0,27). 
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περισσότερα από όλους για «Υγεία και Επικοινωνίες», και «Μεταφορές». Οι Ρώσοι 

ο ά

 συµµετοχή του στο 

ε

Όσοι διαµένουν σε ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, και σε διαµερίσµατα Α και Β 

οποία δαπανούν περισσότερα οι τουριστικές οµάδες µε διαµονή σε χαµηλής 

δαπανούν τα περισσότερα για «Φαγητό και ποτά», «Ρουχισµό και Υπόδηση» και 
«Αναψυχή και Πολιτισµό». 

Οι τουριστικές οµάδες που έρχονται για διακοπές δαπανούν τα περισσότερα σε 
σύγκριση µε όλους τους υπόλοιπους. Εδώ αξίζει να κάνουµε ένα σχόλιο για το 
συνεδριακό τουρισµό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είδαµε στο ∆ιάγραµµα 
7 ότι αυτές οι οµάδες δαπανούν κατά µέσο όρο 63ΛΚ ηµερησίως, ενώ οι τουριστικές 
οµάδες που έρχονται για διακοπές δαπανούν 60ΛΚ αντίστοιχα. Η οικονοµετρική 
ανάλυση, όµως, δείχνει ότι όταν συγκρίνουµε οµάδες µε τα ίδια χαρακτηριστικά που 
στο µόνο που διαφέρουν είναι ο σκοπός επίσκεψης, οι τουριστικές οµάδες που 
έρχονται για συνέδριο δαπαν ύν συνολικ  λιγότερα από αυτές που έρχονται για 
διακοπές, αλλά δαπανούν 4% περισσότερο ηµερησίως σε «Αναψυχή και Πολιτισµό» 
από ότι οι τουριστικές οµάδες για διακοπές, 41.1% περισσότερο για «Ρουχισµό και 
Υπόδηση» και 16.2% περισσότερο «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες».11 Ένας σηµαντικός 
λόγος, που ίσως είναι και ο κυριότερος, είναι ότι τα περισσότερα έξοδα του 
επισκέπτη περιλαµβάνονται στο πακέτο που αγοράζει για τη
συνέδριο.  

Μικρές οµάδες που αποτελούνται από άτοµα άνω των 12 χρόνων ξοδεύουν κατά 
µέσο όρο περισσότερο από ότι οι οικογένειες µε µικρά παιδιά. Αυτό µας δείχνει ότι 
περισσότερο όφελος θα έχει να επικεντρωθούµε σε µικρές τουριστικές οµάδες  
ενήλικων ατόµων αντί να ενισχύσουµε για παράδειγµα το συνεδριακό τουρισµό. 
Πρέπει φυσικά να λαµβάνεται πάντα υπόψη και το τι κοστίζ ι στον επιχειρηµατία το 
κάθε είδος τουρίστα ούτως ώστε να µεγιστοποιείται το κέρδος.  

κατηγορίας δαπανούν τα περισσότερα. Οι αυξηµένες δαπάνες των τουριστικών 
οµάδων αυτών αφορούν όλα τα αγαθά, µε εξαίρεση τα φαγητά και ποτά, για τα 

ποιότητας καταλύµατα. Τα αποτελέσµατα είναι, βέβαια, αναµενόµενα και δείχνουν 
ότι η προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού στην Κύπρο βοηθά στην αύξηση της 
τουριστικής δαπάνης. 
                                                 
11 Βλέπε Παράρτηµα 1. 
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Τα περισσότερα δαπανούν οι τουριστικές οµάδες που διαµένουν στην περιοχή 
Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία Νάπα και τα λιγότερα οι οµάδες στα «άλλα θέρετρα». 
Συγκεκριµένα, οι τουριστικές οµάδες στο Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία Νάπα 
δαπανούν κυρίως για φαγητό και αναψυχή, ενώ οι τουριστικές οµάδες σε «άλλα 

 λιγότερα. Ο χειµερινός τουρισµός, βέβαια, είναι κάτι που ακόµα δεν 
έχει αναπτυχθεί στην Κύπρο και συχνά αφορά τουρίστες που µένουν για µεγάλα 

Συµπεράσµατα πολιτικής 

ής τους στην Κύπρο, και τουρίστες που επισκέπτονται την 
Κύπρο για λόγους αναψυχής. Ο συνεδριακός τουρισµός είναι επίσης ένας τρόπος 

θέρετρα» δαπανούν περισσότερο από όλους τους άλλους σε ρουχισµό και 
υπόδηση. Φαίνεται ότι η υποδοµή που διαθέτουν οι περιοχές Πρωταρά, Αγίας 
Νάπας και Παραλιµνίου είναι καλύτερη σε σχέση µε άλλες τουριστικές περιοχές της 
Κύπρου και προωθούν την αύξηση της δαπάνης των τουριστικών οµάδων. Η 
ανάπτυξη της υποδοµής και στα άλλα θέρετρα φαίνεται ότι θα µπορούσε να 
υποβοηθήσει και στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης. Βέβαια αυτό συνεπάγεται 
κόστος από τη µια λόγω της δηµιουργίας της κατάλληλης υποδοµής και από την 
άλλη ότι η προώθηση τέτοιου είδους τουρισµού στοιχίζει περισσότερο και στον 
επιχειρηµατία. 

Οι χειµερινοί τουρίστες έχουν την πιο µικρή δαπάνη. Οι τουριστικές οµάδες που 
επισκέπτονται την Κύπρο χειµώνα, και είναι κατά τα άλλα πανοµοιότυποι µε τους 
τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, 
δαπανούν πολύ

χρονικά διαστήµατα (long-stayers). Οι τουρίστες το καλοκαίρι είναι πολύ 
περισσότεροι και πληρώνουν πολύ πιο ακριβά για τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.  
Εποµένως, αποφέρουν πολλά έσοδα αλλά ο αριθµός τους σηµαίνει ότι το κόστος 
για τα ξενοδοχεία είναι πολύ µεγαλύτερο, άρα το κέρδος το καλοκαίρι δεν είναι κατ΄ 
ανάγκην µεγαλύτερο. 

Από τα πιο πάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι για να αυξηθούν οι δαπάνες των 
τουριστικών οµάδων, η Κύπρος πρέπει να ενθαρρύνει τον ποιοτικό τουρισµό, µε 
περιορισµό των κλινών σε ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων και διαµερίσµατα Γ 
κατηγορίας. Επίσης, πρέπει να επικεντρωθεί σε αγορές όπως της Ρωσίας και 
Αγγλίας, των οποίων οι τουρίστες τείνουν να  δαπανούν περισσότερα κατά τη 
διάρκεια της παραµον
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αύξησης της κατά κεφαλή δαπάνης των τουριστικών οµάδων. Παράλληλα, η Κύπρος 
πρέπει να αναπτύξει τις υποδοµές που ευνοούν αύξηση των δαπανών των 
τουριστικών ο άδων, ιδιαίτερα στους οµείς αναψυχής και πολιτισµού, µε 
αναβάθµιση των εστιατορίων και καφετεριών, των µουσείων, των χώρων 
παιχνιδιών, αναψυχής και αθλητισµού κλπ. 

Είναι, όµως, σηµαντικό να τονιστεί ότι αυτό που πρέπει να µας ενδιαφέρει είναι το 
κέρδος από τον τουρισµό. Με άλλα λόγια ο τουρισµός δεν έχει µόνο έσοδα αλλά και 
κόστος τόσο για τον ίδιο τον επιχειρηµατία όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Αυτό 
σηµαίνει πως ταυτόχρονα µε την αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης πρέπει να 
επιδιώκεται και η µείωση του κατά κεφαλή κόστους των τουριστών. Για παράδειγµα, 
ο χειµερινός τουρισµός συχνά αφορά τουρίστες που µένουν για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα οι 

µ  τ

οποίοι δεν φαίνεται να έχουν ψηλή ροπή για κατανάλωση, αλλά 
µειώνουν το κόστος από τη µειωµένη πληρότητα των ξενοδοχείων. Αντίθετα, οι κατά 

ο κ µ ι

η και ρύπανση και αυξάνουν το κόστος για το κράτος 
(αστυνόµευση, ιατρική περίθαλψη κλπ).  

Συµπερασµατικά, η Κύπρος έχει ανάγκη να αναστρέψει την καθοδική πορεία των 

κεφαλή δαπάνες των τουριστών την καλοκαιρινή περίοδο είναι πιο ψηλές από ότι 
την χειµερινή περίοδο, όµως το ίδιο ισχύει για το κατά κεφαλήν κόστος. Εποµένως, 
περισσότεροι τουρίστες το χειµώνα ίσως οδηγούν σε χαµηλότερα κατά κεφαλή 
έσοδα από τον τουρισµό, αλλά όχι απαραίτητα και σε χαµηλότερα κέρδη.  

Τέλος, δεν πρέπει κανείς να αγνοεί ότι οι τ υρίστες έχουν όστος όχι όνο γ α τον 
επιχειρηµατία αλλά και για την κοινωνία. Για παράδειγµα, ίσως είναι οικονοµικά 
αναποτελεσµατική µια πολιτική που ενθαρρύνει υποδοµές που ευνοούν αύξηση των 
δαπανών των τουριστών αλλά, ταυτόχρονα, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, 
προκαλούν συµφόρησ

κατά κεφαλή εσόδων της από τον τουρισµό µε έµφαση σε µέτρα που, ταυτόχρονα, 
συγκρατούν το κατά κεφαλήν κόστος από τον τουρισµό στο χαµηλότερο δυνατό  
επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Ο Πίνακας Π1 παρουσιάζει την επίδραση των δηµογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών

ν τουριστικών οµάδων στην κατανοµή της ηµερήσια
 

τω ς δαπάνης. Η κύρια διαφορά που 
 

σ ή 
σ Κύπρο είναι, ίσως, ένας τοµέας του τουρισµού που αξίζει να επεκταθεί και 

ην κατανοµή της ηµερήσιας δαπάνης 

Υπόδηση Πολιτισµός 
 

υπηρεσίες 

παρατηρούµε σε σχέση µε τα αποτελέσµατα για τη συνολική δαπάνη είναι ότι οι οµάδες που
έρχονται για συνέδριο δαπανούν 4% περισσότερο ηµερησίως για αναψυχή και πολιτισµό σε 
χέση µε τους τουρίστες που έρχονται για διακοπές. Αυτό σηµαίνει ότι η διεξαγωγ
υνεδρίων στην 

να αναβαθµιστεί. 

Πίνακας Π1: Επίδραση δηµογραφικών χαρακτηριστικών στ

Μεταβλητή Τρόφιµα 
και Ποτά 

Ρουχισµός 
και Υγεία και 

Επικοιν. Μεταφορές 
Αναψυχή 

και 
Άλλα 

αγαθά και

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Αγγλία - - - - - - 
Ελλάδα 4.2% 83.0% -40.9% -19.5% 1.7% 37.8% 
Γερµανία -55.8% -73.8% -94.8% -34.2% -42.9% -76.8% 
Σουηδία 22.7% -25.7% -50.8% -51.7% -15.1% -37.8% 
Ρωσία 50.1% 44.0% -22.3% 15.8% 19.4% 37.8% 
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες -11.8% -29.0% -60.3% -36.4% -19.2% -41.4% 
Υπόλοιπος κόσµος 24.4% 65.5% -25.9% 0.7% 19.7% 5.4% 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
∆ιακοπές - - - - - - 
Επαγγελµατικοί λόγοι -27.4% -23.5% 9.3% -25.3% -9.5% 13.6% 
Συνέδριο -35.8% 41.1% -39.3% -64.4% 4.0% 16.2% 
Άλλοι λόγοι -36.0% 20.2% 10.9% -28.1% -11.4% 45.9% 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Όχι - - - - - - 
Ναι 4.9% -4.4% 9.0% -9.0% 3.3% -1.6% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ηλικίας 0-11 14.7% 22.6% -2.4% 2.8% 8.6% 3.0% 
Ηλικίας 12-30 24.3% 10.9% 20.6% 19.4% 19.4% 15.1% 
Ηλικίας 31 και άνω 22.2% -1.8% 13.9% 21.2% 16.2% 20.4% 

 
Ο Πίνακας Π2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για την επίδραση των χαρακτηριστικών του 
πακέτου στην κατανοµή της ηµερήσιας δαπάνης. ∆υο είναι οι κύριες διαφορές που 
αρατηρούνται σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της συνολικής δαπάνης: 

) Οι τουριστικές οµάδες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 5 αστέρων δαπανούν περισσότερα 
µερησίως κατά 7,2% για τρόφιµα και ποτά σε σχέση µε αυτές που διαµένουν σε ξενοδοχεία 
 και 2 αστέρων.  

(β) Η διάρκεια διαµονής έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ηµερήσια δαπάνη, όπως και είναι 
αναµενόµενο. ∆ηλαδή, µια µέρα περισσότερη διακοπών ή παραµονής στην Κύπρο οδηγεί σε 
µείωση της ηµερήσιας δαπάνης σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες, µε µεγαλύτερη µείωση να 
παρατηρείται για την κατηγορία «Αναψυχή και πολιτισµός» κατά 4,9%. 

π

(α
η
1
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Πίνακας Π2: Επίδραση χαρακτηριστικών του πακέτου στην κατανοµή της ηµερήσιας δαπάνης 

Μεταβλητή Τρόφιµα 
και Ποτά 

Ρουχισµός 
και 

Υπόδηση 

Υγεία και 
Επικοινωνίες Μεταφορές 

Αναψυχή 
και 

Πολιτισµός 

Άλλα 
αγαθά και 
υπηρεσίες 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Ναι -7.0% -95.0% -51.2% -43.2% -10.9% 22.0% 
∆ιάρκεια 1.3% 3.4% 3.4% -0.4% 0.7% -0.6% 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 
Ναι -32.3% -108.6% -54.9% -22.1% -27.1% 38.9% 
∆ιά .3% ρκεια -2.5% 8.8% 1.2% -13.9% -1.5% 7

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Ναι   -9.7% -80.4% -55.4% -21.2% -21.3% 12.2% 
∆ιάρκεια 3.1%  0.2% 26.9% 14.4% 9.8% 1.0% 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Ξενοδοχείο 1 και 2* - - - - - - 
Ξενοδοχείο 5*  7 4.2% 3.9% 34.5% 10.1% 26.4% 21.6% 
Ξενοδοχείο 4*  -4.6% 14.6% 23.0% 4.1% 5.8% 7.7% 
Ξενοδοχείο 3*  -2.4% 10.4% 18.3% 3.8% 2.2% 4.5% 
∆ιαµέρισµα Α κατηγορίας 6.2% 4.6% 10.3% -0.9% 3.9% 10.8% 
∆ιαµέρισµα Β κατηγορίας 11.7% -11.0% 13.0% -1.4% 8.6% 7.8% 
∆ιαµέρισµα Γ κατηγορίας -3.9% -16.8% 20.6% -4.6% 3.5% 10.3% 
Τουριστικό χωριό, έπαυλη 

0.1% -4.0% κλπ 9.9% -2.7% -1.2% 7.6% 
Άλλο είδος πληρωµένης 

-διαµονής 17.2% 20.2% 6.1% -11.9% 0.0% 3.1% 

∆Ι  ∆ΙΑΜΑΡΚΕΙΑ ΟΝΗΣ 
Αριθµός ηµερών -2.9% -4.9% -3.5% -4.0% -4.9% -4.6% 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Ίδιες διευθετήσεις - -  - - - - 
Με πρόγευµα -34 -2.4% 9.1% -3.1% -1.9% 1.3% -0.9% 
Ηµιδιατροφή -65.8%  -17.0% -45.8% -12.0% -12.6% -10.6%
Πλήρης διατροφή -16 2 - -13.2% 0.3% -48.6% 47.2% 54.9% 48.4% 

ΤΟ Α ∆ΙΑΜΠΟΘΕΣΙ ΟΝΗΣ 
Λευκωσία - - - - - - 
Παραλίµνι/Πρωταράς/Αγία 
Νάπα 18.5% -44.2% -42.3% -27.3% 1.3% -13.6% 
Λάρνακα 11.7% -21.1% -39.7% -17.1% -7.9% -8.6% 
Λεµεσός 5.8% -6.9% -29.1% -12.5% -10.9% 4.4% 
Πάφος/Πόλις -12.8% -4.1% 24.3% 1.3% -37.1% 24.9% 
Άλλα θέρετρα -16.4% 35.6% 2.3% -8.2% -36.6% -4.6% 

ΕΠΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
Χειµώνας - - - - - - 
Άνοιξη 7.5% 6.9% 2.6% 3.9% -3.8% -3.6% 
Καλοκαίρι 20.0% 7.5% 0.0% 24.9% 7.8% 12.3% 
Φθινόπωρο 24.1% -12.1% -9.2% 21.5% 14.1% 15.4% 
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ΠΑΡ

ΕΜΠΕ ΛΥΣΗ

Για την οικονοµετρική ανάλυση τη κε ένα σύστηµα ζήτησης τρίτης 
σει  µε χαρακτηριστικά r 93. Ει αι πως
δ  του συστήµατ ηση χει όχι πληρ ς για τηρι
κ που µπορούν να ούν  δηµογρ ύς δια τικούς ορισµ
αλλά επιτρέπει και την εκτίµηση µιας µερούς ανάλυσης του κόστους των 
δ γραφικών χαρακτηρισ απ σύστηµ σης δεύτερης σει πειτα
έ διαπιστώθηκε πω εξισώσ  αφο ερί οδήµα
περιέχουν τετραγωνικό όρο για την επίδ αρίθµου των εξόδων, για να µπορούν 
ν λληφθούν οι µη γραµ τες κ  συνέπ αποτ τα να σιάζ
π µένα.  

Στην εκτίµηση της παρούσας µελέτης  το πιο πάνω µοντέλο µε απουσία 
ό άνσεων των τιµών, οπόταν το σύ τηµα ζήτησης που εκτι ι παίρν τη 
µ

)( 000

ΑΡΤΗΜΑ 2 

ΙΡΙΚΗ ΑΝΑ  

ς µελέτης χρησιµοποιήθη
, όπως πρότεινράς

οµή
κόστους
ος ζήτ

 
ς, παρέ

ε ο Pasha
 µόνο 

des,19
οφορίε

σηγείτ
 χαρακ

 η 
στικά  αυτού

όστους εκτιµηθ χωρίς αφικο χωρισ  περι ούς, 
 πιο λεπτο

ηµο τικών, ό ότι το α ζήτη ράς. Έ  από 
ρευνες, ς οι εις που ρούν µ δια εισ τος, πρέπει να 

ραση του λογ
α συ µικότη αι κατά εια τα ελέσµα  παρου ονται 
ιο βελτιω

, χρησιµοποιείται
µως των διακυµ σ µάτα ει 
ορφή: 

,)2(ln*ln 0 ∑∑∑+= aw −a−+−+
n

nhnhnikhik ayzaza β  

ό .  

Ο τιπροσ ος των µογραφ  χαρα τικών

τις δη φικέ σεις υπο άστ α κάθε σωση 

µατος κα

− a nhiλ
n

h
k

iih zy

που 0
* λβλλ iii +=

ι παράµετροι na0  αν ωπεύουν το κόστ  δη ικών κτηρισ , το 

ina  αντιπροσωπεύει µογρα ς επιδρά κατ ασης γι  εξί του 

συστή ι τα iβ και iλ  τη γρα ική επίδραση του λογαρίθµου των 
ε ίχως. 

Το σύστηµα ζήτησης εκτιµάται για τις θών και υπηρεσιών που έχουµε, 
µ ση για τη συνολική δα άνη: 

h
kk z2γ +∑ , 

όπου: 

 των τουριστικών οµάδων εκτός του πακέτου 

ιάνυσµα δηµογρ  χα ιστικών τουρ  οµά
παράδειγµα ηλικία, χώρα προέλευσης ός επίσ  αλλά λων ηριστι
τ , όπως περιοχ ιάρκε ονής σ προ, εί ιαµο άλλα

µµική και τετραγων
ξόδων, αντιστο

έξι κατηγορίες αγα
αζί µε µια εξίσω π

h

k

h Pln3γyln 1γ +=

hy = η συνολική δαπάνη

h
kz  = δ αφικών ρακτηρ  των ιστικών δων όπως για 

, σκοπ κεψης  και άλ χαρακτ κών 
ου πακέτου ή και δ ια διαµ την Κύ δος δ νής και , 

hP = η τιµή του πακέτου. 

Η υ πακέτου είναι η εταβλητ που δεν υπάρχει στις σώσεις των µεριδίων ι 
ο  διαχωρίζει την εξί  lny α ς υπόλ  εξισώ του σ ατος
σ dentification. 

 

 τιµή το  µ ή εξι , κα
πόταν σωση πό τι οιπες σεις υστήµ , για 
κοπούς i

33 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Το σύστηµα ζήτησης τρίτης σειράς εξάγεται µέσω του Quadratic Almost Ideal Demand 
 προτάθηκε από τους Fry και Pashardes (1992),  System (QUAIDS), όπως

tjit
i j

ijit
i

ihhh pppaapa lnln5.0ln)( 0 ∑∑∑ ++= γ  ,     (1) 

iti ihhth

ththth

i
ihth

pp
ppbpg

ppb ih

ln)(
)()()(

)(

0

0

∑

∏

+=

=

=

λλλ

λ

β β

 

Χρησιµοποιώντας το πιο πάνω µοντέλο και υπό τον περιορισµό της ανεξαρτησίας της βάσης 

όπου, 

(Independent of Base), παίρνουµε τα πιο κάτω Marshallian µερίδια εισοδήµατος: 
2)ln)](ln([)ln(lnlntih PypPypaw −++−++= ∑ λβλβγ  hthttiihthtitj

i
ijih

ittjj iji ihhht ppaaP ln)ln5.0(ln 0 ∑∑ ++= γ  

Οι ολοκληρωτικές συνθήκες είναι: 

για(i) 1=∑i iha    όλα τα h , 0=∑i ijγ  για όλα τα j , και 0== ∑∑ i ii i λβ  για το 

οιστικότητα (adding-up), 

(ii) 0=∑ j jλ  και 0ijγ  για όλα τα i  για την οµοιογένεια (homogeneity), και 

(iii) 

αθρ

=∑ j

 ji,  jiij γγ =  για όλα τα για τη συµµετρία (symmetry).  

ύν γραµµική συνάρτηση των χαρακτηριστικών 
του, της πιο κάτω µορφής: 

 ,       και 

 ,  

 όπου το Ν είναι υποσύνολο του Κ που περιέχει µόνο δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Οι 
πα

Το απουσία των διακυµάνσεων των τιµών η εξίσωση (1) παίρνει τη 

00

Οι παράµετροι του κάθε νοικοκυριού ακολουθο

khk ikiih zaaa ∑+= Kk ,....,1=

nhn onoh zaaa ∑+= 0 Nn ,...,1=  

ράµετροι ina  αντιπροσωπεύουν την επίδραση υποκατάστασης των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών και οι παράµετροι na0  αντιπροσωπεύουν το οριακό κόστος των 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών σε τιµές βάσης. 

πιο πάνω µοντέλο µε 
µορφή: 

,)(ln)(ln 2*
00 ∑∑∑ −−+−−++= khikiih zaayzaayzaaw λβ  

n
nhnhi

n
nhnhi

k
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όπου * λβλλ += 0iii

Οι παράµετροι na0  αντιπροσωπεύουν το κόστος των δηµογραφικών χαρ

.   

ακτηριστικών, το 

αντιπροσωπεύει τις δηµογραφικές επιδράσεις υπ ασης για κάθε εξίσωση του 

συστήµατος κα
ina  οκατάστ

ι τα iβ και iλ  τη γραµµική και τετραγωνική επίδραση του λογαρίθµου των 
εξόδων, αντιστοίχως. 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Ελαστικότητα χαρακτηριστικού 

ω απουσίας τιµών στο µοντέλο έχουµε: 

ταν η ελασ εται από το

Οι ελαστικότητες των χαρακτηριστικών που αναλύθηκαν στο Μέρος 4 της έρευνας 
διεξάχθηκαν από τα πιο κάτω: 

ypqw iii /=  

ypqw iii lnlnlnln −+=  

και λόγ

ywq ii lnlnln +=  

οπό τικότητα υπολογίζ ν τύπο: 

iiwd ii dzdzz
 

 z είναι ιστικό δος διαµονής). 

Συγκεκριµένα, η ελαστικότητα κάθε χαρακτηριστικού που εξετάζεται, για κάθε κατηγορία 

ii yddwqd ln1ln
+=

όπου ένα χαρακτηρ  (π.χ. χώρα προέλευσης, εί

i

δαπάνης i έχει ως εξής: 
z

k
i

ikik w 2
1 γαη += , 

όπου είναι το µέσο ικό µερίδ  δαπάνης για την κατηγορία i . 

α ε

τηγο

y = µέση συνολική δαπάνη εκτός του πακέτου, και 

= µέσο συνολικό µερίδιο της κατηγορίας i.  

 iw συνολ ιο

Ελαστικότητ ισοδήµατος 

Η ελαστικότητα εισοδήµατος για κάθε κα ρία δαπάνης i υπολογίζεται από τον τύπο: 

1]/)ln2[( ++= iiii wye λβ ,  

όπου: 

iw
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