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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
T/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη διακίνηση 
Ε/Κυπρίων προς τις κατεχόµενες περιοχές και των Τ/Κυπρίων προς τις περιοχές οι οποίες 
ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Μέχρι και την 11η Μαίου2003 καταγράφηκαν 
86788 εισόδοι Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. (έναντι 259472 εισόδων Ε/Κυπρίων στις 
υπό τουρκική κατοχή περιοχές). 
 
Κατά το διάστηµα 2-4 Μαίου η Κεντρική Τράπεζα διενήργησε µέσω του Κέντρου Ερευνών  
του Cyprus College δειγµατοληπτική έρευνα καταγραφής των δαπανών των Ε/Κυπρίων  στις 
κατεχόµενες περιοχές. Τα ευρήµατα της εν λόγω έρευνας δόθηκαν στη δηµοσιότητα στις 8 
Μαΐου. 
 
Ακολούθησε αντίστοιχη έρευνα ανάµεσα στους Τ/Κύπριους οι οποίοι επισκέπτονται τις 
ελεύθερες περιοχές στο διάστηµα 9-11 Μαίου 2003 µε στόχο τον προσδιορισµό: 

 
 Του ύψους των δαπανών Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές 

 
 Της κατανοµής των δαπανών αυτών σε κατηγορίες 

 
 Tης πρόθεσης επανάληψης των επισκέψεων στο άµεσο µέλλον  

 
 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της έρευνας η οποία διενεργήθηκε 
ανάµεσα στους Τ/Κύπριους που εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές το διάστηµα 9-11 Μαϊου 
2003 είναι τα εξής: 
 

 Μέθοδος επιλογής δείγµατος:    
Τυχαία συστηµατική δειγµατοληψία 

 
 Τρόπος συλλογής στοιχείων: 
Προσωπικές συνεντεύξεις µε βάση δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 
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 Τόπος συλλογής των στοιχείων: 
Τα σηµεία εισόδου των Τ/Κυπρίων στη Λευκωσία (Λήδρα Πάλλας και Αγίου ∆οµετίου) 

από όπου εισέρχεται η µεγάλη πλειοψηφία των Τ/Κυπρίων. 
 
 ∆είγµα:  
Συνελέγησαν στοιχεία για τις δαπάνες 1252 Τουρκοκυπρίων οι οποίοι εισήλθαν στις 
ελεύθερες περιοχές σε 296 οµάδες εκ των οποίων 50 χρησιµοποίησαν το δικό τους όχηµα 
και 246 εισήλθαν πεζοί. (Η δίοδος αυτοκινήτων των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές 
επετράπηκε για πρώτη φορά την 10η Μαϊου από το οδόφραγµα του Αγίου ∆οµετίου). 
 
 ∆ειγµατοληπτικό σφάλµα: 
Στο σύνολο του δείγµατος, το µέγιστο δειγµατοληπτικό σφάλµα, σε επίπεδο εµπιστοσύνης 
95% ανέρχεται στο 2.7%. 

 
 Μεθοδολογικοί περιορισµοί:  
Η έρευνα αυτή χρησιµοποιεί στοιχεία που προκύπτουν από δειγµατοληψία κατά το 
διάστηµα 9-11 Μαίου 2003. Με βάση τα στοιχεία αυτά έχουν γίνει υπολογισµοί για τις 
συνολικές δαπάνες των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Στο βαθµό που η 
πραγµατικές δαπάνες ήταν διαφορετικές για τις προηγούµενες µέρες κατά τις οποίες 
Τ/Κύπριοι εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές (23 Απριλίου ως 8 Μαίου) είναι δυνατόν να 
υπάρχει απόκλιση από τα πραγµατικά δεδοµένα. 

 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 
3.1 Συχνότητα επισκέψεων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά µέσο η συχνότητα επισκέψεων ήταν 2,78 φορές για όσους Τ/Κύπριους έλαβαν µέρος 
στην έρευνα. Περίπου τρεις στους τέσσερις Τ/Κύπριους είχαν ήδη επισκεφτεί ξανά τις 
ελεύθερες περιοχές κατά το διάστηµα πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Σηµειώνεται ότι η 
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αντίστοιχη συχνότητα επισκέψεων ήταν πολύ πιο χαµηλή, 1,59 φορές στην αντίστοιχη 
έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
3.2 Πρόθεση για επανάληψη της επίσκεψης στις ελεύθερες περιοχές 
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Σηµαντικό ποσοστό Τ/Κυπρίων (οκτώ στους δέκα) δήλωσε πρόθεση να επισκεφθεί ξανά τις 
ελεύθερες περιοχές σε µια βδοµάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό των Ε/Κυπρίων οι οποίοι 
δήλωσαν πρόθεση να επισκεφθούν τις κατεχόµενες περιοχές ξανά σε µια βδοµάδα ήταν το 
µισό, 42%. Μόνο το 12% των Τ/Κυπρίων δήλωσαν ότι δε θα επισκεφθούν ξανά σύντοµα τις 
ελεύθερες περιοχές. Η παρατήρηση αυτή εξηγεί στο συµπέρασµα ότι οι επισκέψεις 
Τ/Κυπρίων θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ψηλή συχνότητα, παρά το γεγονος ότι ο µέσος 
Τ/Κύπριος ο οποίος εισέρχεται στις ελεύθερες περιοχές έχει ήδη επισκεφθεί τις περιοχές 
αυτές άλλες δύο φορές. 
 
Εξάλλου όπως φαίνεται από το σχετικό γράφηµα πιο πάνω, η τάση στις αφίξεις Τ/Κυπρίων 
στις ελεύθερες περιοχές παρουσιάζεται µέχρι σήµερα σταθερή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιακινήσεις Τουρκοκυπρίων προς τις 
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Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι η δαπάνη κατά Τ/Κύπριο δεν µειώνεται µετά τη δεύτερη 
επίσκεψη του στις ελεύθερες περιοχές, σε αντίθεση µε τις δαπάνες των Ελληνοκυπρίων οι 
οποίες παρουσιάζουν πτωτική τάση µετά τη δεύτερη επίσκεψη στα κατεχόµενα. 
 
3.3 Άλλα περιγραφικά στοιχεία: 
 
3.3.1 Οι Τουρκοκύπριοι επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές σε οµάδες οι οποίες 

αποτελούνται κατά µέσο όρο από 4,2 άτοµα (ο αντίστοιχος µέσος όρος για τις οµάδες 
των Ε/Κυπρίων ήταν 3,7 άτοµα).  

 
3.3.2 Οι επισκέψεις τους είναι βραχύτερες των αντίστοιχων επισκέψεων των 

Ελληνοκυπρίων ( πέντε ώρες κατά µέσο όρο έναντι εφτά και µισή για τους 
Ε/Κύπριους). 

 
3.4 Ύψος και κατανοµή δαπανών 
3.4.1 ∆απάνες διακίνησης: 
Σε αντίθεση µε τους Ε/Κύπριους, οι δαπάνες διακίνησης των Τ/Κυπρίων δεν αποτελούν 
σηµαντικό µέρος των συνολικών τους δαπανών. Τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως 
το γεγονός ότι µέχρι πρόσφατα δεν επιτρεπόταν η είσοδος των Τ/Κυπριακών αυτοκινήτων 
στις ελεύθερες περιοχές, παρέχεται δωρεάν µεταφορά των Τ/Κυπρίων στις άλλες πόλεις της 
Κύπρου και τέλος πολλοί Τ/Κύπριοι διακινούνται µε τα πόδια στην ελεύθερη Λευκωσία.  
 
Ειδικότερα οι δαπάνες διακίνησης αποτελούν µόνο το 12% των συνολικών δαπανών των 
Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές σε αντίθεση µε τους Ε/Κύπριους οι οποίοι ξοδεύουν το 
50% των χρηµάτων τους σε δαπάνες διακίνησης όταν εισέρχονται στα κατεχόµενα. Μάλιστα, 
αν δεν υπολογιστούν όσοι Τ/Κύπριοι εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές µε τα αυτοκίνητα 
τους, οι δαπάνες διακίνησης µειώνονται στο 6% των συνολικών εξόδων των Τ/Κυπρίων. 
  
3.4.1.1 Ασφάλεια αυτοκινήτου: 
Η µέση ασφαλιστική δαπάνη κατά άτοµο για όσους Τ/Κυπρίους εισήλθαν στις ελεύθερες 
περιοχές µε τα αυτοκίνητα τους ήταν ₤2.57. Πρόκειται για πολύ υψηλή δαπάνη, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι για τα άτοµα αυτά αναλογεί στο ένα τρίτο περίπου όσων των εξόδων 
τους στις ελεύθερες περιοχές. 
 
3.4.1.2 ∆απάνες ταξί: 
Περίπου µια στις δώδεκα οµάδες Τ/Κυπρίων που εισήλθαν πεζοί στις ελεύθερες περιοχές 
χρησιµοποίησε ταξί µε µέση δαπάνη κατά άτοµο ₤2.71. (Η αντίστοιχη δαπάνη για τους 
Ελληνοκύπριους που χρησιµοποίησαν ταξί στις κατεχόµενες περιοχές ήταν ₤2.17).  
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3.4.1.3 Αγορά καυσίµων:  
Μόνο τρία από τα πενήντα αυτοκίνητα της έρευνας εφοδιάστηκαν µε καύσιµα στις ελεύθερες 
περιοχές µε µέσο κόστος δύο λίρες ανά άτοµο ή περίπου ₤10 ανά αυτοκίνητο. 
 
3.4.1.4 Άλλες δαπάνες για διακίνηση  
Έξι οµάδες Τ/Κυπρίων ανέφεραν άλλες δαπάνες διακίνησης, κυρίως ενοικίασης αυτοκινήτου 
µε κατά άτοµο κόστος ₤4.17. (Η αντίστοιχη δαπάνη των Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες 
περιοχές ήταν πιο ψηλή, ₤6.42 κατά άτοµο).  
 
3.4.2 ∆απάνες για φαγητό και ποτά: 
Οκτώ στους δέκα Τ/Κύπριους  που επισκέφτηκαν τις ελεύθερες περιοχές ξόδεψαν χρήµατα 
σε φαγητό και ποτά. Η µέση δαπάνη για τα άτοµα αυτά ήταν ₤3.77 λίρες για όσους έκαναν 
δαπάνες για φαγητό και ποτά και ₤3.07 λίρες στο σύνολο των επισκεπτών, 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν ξόδεψαν χρήµατα για φαγητό και ποτά. 
Υπενθυµίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσά για τους Ε/Κύπριους που εισήλθαν στα κατεχόµενα 
ήταν ₤5.68 και ₤3.90. 

Ύψος δαπανών για φαγητό και ποτά 

    0 19% 
₤0.01 - ₤3.00 45% 
₤3.01 - ₤5.00 21% 
₤5.01 - ₤10.00  
₤10.01 + 

14% 
2% 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δαπάνες για φαγητό και ποτά αντιστοιχούν στο 54% των 
συνολικών δαπανών των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Αποτελούν δηλαδή το 
κυριότερο έξοδο τους. 
 
3.4.3 ∆απάνες για ψώνια: 
Ένας στους τρεις περίπου Τ/Κύπριους έκανε κάποιας µορφής ψώνια όταν εισήλθε στις 
ελεύθερες περιοχές και µέση δαπάνη ₤5.68. Στο σύνολο των Τ/Κυπρίων η µέση δαπάνη για 
ψώνια ήταν ₤1.90 και αναλογούσε στο 33% των συνολικών τους δαπανών στις ελεύθερες 
περιοχές.    

Ύψος δαπανών για ψώνια 

    0 67% 
₤0.01 - ₤3.00 14% 
₤3.01 - ₤5.00 8% 
₤5.01 - ₤10.00  
₤10.01 + 

8% 
4% 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι  το κατοχικό καθεστώς επέβαλε τις τελευταίες µέρες απαγόρευση 
στην αγορά προϊόντων για όσους Τ/Κύπριους εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές. Παρά το 
γεγονός αυτό, µια σηµαντική µερίδα Τουρκοκυπρίων εξακολουθεί να ψωνίζει στις ελεύθερες  
περιοχές. Η µέση δαπάνη όσων Τ/Κυπρίων ψωνίζουν στις ελεύθερες περιοχές είναι κατά 
42% πιο ψηλή από την αντίστοιχη δαπάνη όσων Ε/Κυπρίων ψωνίζουν στα κατεχόµενα. Από 
συζητήσεις µε τους Τ/Κύπριους που έλαβαν µέρος στην έρευνα προέκυψε ότι ορισµένοι από 
αυτούς αγοράζουν συγκεκριµένα προϊόντα (κορνφλεϊκς, κονιάκ, καφέ) στα οποία πιθανότατα 
οι τιµές είναι πιο φτηνές στις ελεύθερες περιοχές. 
 
3.5 Μορφή πληρωµών 
 
3.5.1. Σε όλες τις συναλλαγές τους οι Τ/Κύπριοι χρησιµοποίησαν κυπριακές λίρες, εκτός 
µιας περίπτωσης κατά την οποία πλήρωσαν σε αγγλικές στερλίνες. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
ένδειξη της ευρείας κυκλοφορίας του νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατία στις 
κατεχόµενες περιοχές. 
 
3.5.2. ∆ύο από τις 296 οµάδες Τ/Κυπρίων που έλαβαν µέρος στην έρευνα προέβησαν σε 
αγορές χρησιµοποιώντας πιστωτική κάρτα. Περίπου το 4% των συνολικών δαπανών των 
Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές πληρώθηκε µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 
 
 
3.6 Περιληπτική κατανοµή των εξόδων 
 
Κατά µέσο όρο οι 1252 Τ/Κύπριοι που έλαβαν µέρος στην έρευνα ξόδεψαν ₤5.68 λίρες ο 
καθένας κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στις ελεύθερες περιοχές. Το ποσό αυτό 
αναλογεί στη µισή περίπου αντίστοιχη δαπάνη των Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές. 
Πρέπει όµως κανείς να λάβει υπόψη ότι το κατά κεφαλή εισόδηµα στις κατεχόµενες περιοχές 
είναι πιο κάτω από το ήµισυ του αντίστοιχου κατά κεφαλή εισοδήµατος στις ελεύθερες 
περιοχές.  
 
Το ποσό των ₤5.68 κατανεµήθηκε ως εξής: 

 Ασφάλεια οχηµάτων ₤0.43  
 Ταξί ₤0.16  
 Αγορά καυσίµων ₤0.02  
   
 

Άλλα µεταφορικά  
( κυρίως ενοικίαση αυτοκινήτου) ₤0.09 (Σύνολο µεταφορικών ₤0.70) 

 Φαγητό και ποτά ₤3.07  
 Ψώνια ₤1.90  
 Άλλες µορφές δαπανών ₤0.01  

 ΣΥΝΟΛΟ ₤ 5.68  
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Για να υπολογιστεί η συνολική δαπάνη των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι µέχρι και την 9η Μαίου απαγορευόταν η είσοδος των 
Τ/Κυπρίων µε τα αυτοκίνητα τους στις ελεύθερες περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να 
χρησιµοποιηθούν ως µέτρο αναγωγής οι δαπάνες των πεζών Τ/Κυπρίων όπως αυτές 
καταγράφηκαν στην έρευνα. Η µέση δαπάνη όσων Τ/Κυπρίων εισήλθαν πεζοί στις ελεύθερες 
περιοχές ανήλθε στις ₤5.23. Ήταν χαµηλότερη της δαπάνης όσων εισήλθαν χρησιµοποιώντας 
τα αυτοκίνητα τους, καθώς οι τελευταίοι επιβαρύνθηκαν µε ασφάλεια αυτοκινήτου κόστους 
₤10 ανά αυτοκίνητο. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι µέχρι της 11 Μαΐου είχαν εισέλθει στις ελεύθερες περιοχές 86.788 
Τ/Κύπριοι µπορεί κάποιος να υπολογίσει ότι οι συνολικές δαπάνες των Τ/Κυπρίων µέχρι 
τότε ανήλθαν στο µισό περίπου εκατοµµύριο λίρες. Το αντίστοιχο ποσό για τους Ε/Κύπριους 
που εισήλθαν στα κατεχόµενα ήταν περίπου τρία εκατοµµύρια λίρες. 
 
 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 Οι Τ/Κύπριοι ξοδεύουν στις ελεύθερες περιοχές  γύρω στις ₤26.000 ηµερησίως από την 

23η Απριλίου όταν το κατοχικό καθεστώς τους επέτρεψε την δίοδο στις ελεύθερες περιοχές. 
Οι συνολικές δαπάνες των Τ/Κυπρίων µέχρι τις 11 Μαϊου έχουν υπολογιστεί µε βάση τα 
ευρήµατα της παρούσας έρευνας γύρω στο µισό εκατοµµύριο λίρες. Πρόκειται για το ένα 
έκτο των όσων δαπάνησαν οι Ε/Κύπριοι στα κατεχόµενα. Όµως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
οι Τ/Κύπριοι επισκέπτες των ελευθέρων περιοχών ισούνται αριθµητικά µε το ένα τρίτο των 
Ε/Κύπριων που µετέβησαν στα κατεχόµενα. Η δε οικονοµία του ψευδοκράτους αντιστοιχεί 
στο ένα δωδέκατο της οικονοµίας των ελευθέρων περιοχών. 
 
 Η µέση δαπάνη ανά άτοµο ήταν για τους Τ/Κύπριους που επισκέπτονται τις ελεύθερες 
περιοχές ₤5.68. Η κατανοµή της δαπάνης αυτής όµως διαφέρει από την αντίστοιχη δαπάνη 
των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα κυρίως όσον αφορά τα µεταφορικά κόστα. Ενώ στην 
περίπτωση των Ε/Κυπρίων τα µεταφορικά αντιπροσωπεύουν τα µισά περίπου συνολικά 
κόστα για τους Τουρκοκύπριους οι δαπάνες διακίνησης αποτελούν µόνο το 12% των 
συνολικών δαπανών τους. (Βεβαίως το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στην περίπτωση που 
περισσότεροι Τ/Κύπριοι προτιµήσουν να χρησιµοποιήσουν τα οχήµατα τους κατά την 
έλευση τους στις ελεύθερες περιοχές, επιβαρυνόµενοι µε κόστος ασφαλιστικής κάλυψης). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά το χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα των Τ/Κυπρίων, οι 
τελευταίοι ξοδεύουν για φαγητό και ψώνια ποσά παρεµφερή µε τα αντίστοιχα των 
Ε/Κυπρίων στα κατεχόµενα. 
 



 8

 Όσον αφορά τις προθέσεις επανάληψης των επισκέψεων, οι Τ/Κύπριοι δηλώνουν 
πρόθεση να ξαναέρθουν στις ελεύθερες περιοχές σύντοµα. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη 
επισκεφτεί τις ελεύθερες περιοχές αρκετές φορές. Είναι επίσης εµφανές από τις στατιστικές 
της Αστυνοµίας ότι η τάση µέχρι σήµερα είναι σταθερή όσον αφορά τις επισκέψεις 
Τ/Κυπρίων σε αντίθεση µε τη διέλευση Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές η οποία 
παρουσιάζει πτωτική τάση. 
 
 Τέλος , αξίζει να γίνουν ορισµένες οικονοµικές διαπιστώσεις ως προς το φαινόµενο της 
εισόδου των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Κατά πρώτον, είναι αξιοσηµείωτο ότι όλοι 
σχεδόν οι Τ/Κύπριοι πληρώνουν για τις συναλλαγές τους εδώ σε κυπριακές λίρες. Τούτο 
συνεπάγεται ότι ένα µέρος τουλάχιστον των χρηµάτων των δαπανών των Ε/Κυπρίων στα 
κατεχόµενα επιστρέφει στις περιοχές που ελέγχει η ∆ηµοκρατία µε αυτόν τον τρόπο. 
 
Όσον αφορά την ευρύτερη οικονοµική σηµασία του φαινοµένου, είναι φανερό ότι οι δαπάνες 
των Τ/Κυπρίων συγκροτούν ένα ασήµαντο ποσό για τα δεδοµένα της κυπριακής οικονοµίας. 
Πρόκειται όµως για συναλλαγές οι οποίες γίνονται νόµιµα µε βάση τους νόµους της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ως τέτοιες ενέχουν ευρύτερη σηµασία. 


