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Ο σκοπός της έρευνας είναι:

Να παρουσιάσει µια πρώτη 
προσέγγιση, καθώς η µελέτη προσέγγιση, καθώς η µελέτη 
αυτή είναι πιλοτική, των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης των µικρών 
αεροπορικών εταιριών στην αγορά 
της Ν. Α. Ευρώπης.
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Πλαίσιο της έρευνας:
H παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε µικρές 
αεροπορικές εταιρίες (µικρό αριθµό αεροσκαφών 
2-10 περίπου) που δραστηριοποιούνται στις 2-10 περίπου) που δραστηριοποιούνται στις 
ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Κόσοβο, 
FYROM, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σερβία, 
Σλοβενία και Τουρκία. 
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Πολιτικο-οικονοµικό περιβάλλον:

Αν και υπάρχουν εντάσεις µεταξύ 
κάποιων χωρών (Ελλάδα-Τουρκία, 
Σερβία-Κόσοβο), η οικονοµική ανάπτυξη Σερβία-Κόσοβο), η οικονοµική ανάπτυξη 
των χωρών αυτών είναι και θα είναι 
αξιοσηµείωτη τα επόµενα χρόνια, όπως 
φαίνεται και στην επόµενη διαφάνεια.  
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Countries Population* GDP (nominal) total (2016) in billion* Real GDP growth at market prices in percent**

2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f

Albania 2,886,026 $ 12.269 2.2 3.4 3.8 3.6 3.5 3.5

Bosnia & Erzegovina
3,515,982

$ 16.324 3.0 3.1 3.0 3.2 3.4 3.5

Bulgaria 7,153,784 $ 49.364 3.6 3.9 3.8 3.9 4.0 3.9

Croatia 4,190,669 $ 49.928 2.3 3.2 3.0 2.6 2.8 3.0

Greece 10,783,748 $ 194.594 -0.2 0.0 1.6 2.5 2.5 2.0
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Greece 10,783,748 $ 194.594 -0.2 0.0 1.6 2.5 2.5 2.0

Kosovo 1,771,604 $ 6.471 4.1 3.4 4.4 4.8 4.8 4.7

FYROM 2,071,278 $ 10.424 3.8 2.4 1.5 3.2 3.9 4.0

Montenegro 622,218 $ 4.182 3.4 2.9 4.2 2.8 2.5 2.1

Romania 19,760,314 $ 181.944 3.9 4.8 6.4 4.5 4.1 3.5

Serbia 7,076,372 $ 42.139 0.8 2.8 2.0 3.0 3.5 4.0

Slovenia 2,064,188 $ 43.791 2.3 3.1 4.9 4.2 3.5 2.5

Turkey 78,741,053 $ 751 6.1 3.2 6.7 3.5 4.0 4.0

Eastern Europe -7,6 0.8 2.0 3.1 3.5 3.5

Western Balkans 2.1 2.9 2.7 3.3 3.6 3.8

Euro area 2.1 1.8 2.2 2.1 1.9 1.7

EU 2.3 1.9 2.3 2.1 1.9 1.8

US 2.9 1.5 2.2 2.3 2.1 2.0

Global 2.8 2.4 3.0 3.1 3.0 2.9

Sources: wikipedia.org & World Bank 



Επιπτώσεις των αεροµεταφορών:
συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισµού, και 
κατ΄επέκταση στην οικονοµική ανάπτυξη των 
χωρών, προσφέροντας οικονοµικά και κοινωνικά 
οφέλη (Efthymiou, Arvanitis, Papatheodorou, οφέλη (Efthymiou, Arvanitis, Papatheodorou, 
2016). Αύξηση (κατά 10%) των απευθείας 
πτήσεων επηρεάζει θετικά (0,13%) την 
απασχόληση, (0,1%) την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και (περίπου 0,2%) το µέσο 
εβδοµαδιαίο µισθό (Bilotkach, 2015). Επίσης, 
υπολογίζεται ότι επιπλέον 1 εκ. επιβάτες σ’ ένα 
αεροδρόµιο δηµιουργεί 950 νέες θέσεις εργασίας 
(Κοchovski, 2016). 
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Αεροπολιτικό περιβάλλον:

To φιλελεύθερο αεροπολιτικό περιβάλλον 
συµβάλλει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης, συµβάλλει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης, 
στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην 
οικονοµική ανάπτυξη (Zhang and Findlay, 2014).
Η φιλελευθεροποίηση (deregulation and 
liberalization) των αεροµεταφορών στην Ευρώπη 
και στην Αµερική είχε σηµαντικές θετικές 
επιπτώσεις (εµφάνιση LCC, µείωση τιµής 
εισιτηρίων, αύξηση επιβ. κίνησης, κλπ) (Alderighi 
et al, 2007).
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Ο ρόλος των µικρών αεροπορικών 

εταιριών:

H πλειοψηφεία των επιβατών (περίπου 55%) σε 
παγκόσµια βάση ταξιδεύει αεροπορικώς σε παγκόσµια βάση ταξιδεύει αεροπορικώς σε 
αποστάσεις µικρότερες των 500 ναυτικών µιλίων 
και 30% αυτών ταξιδεύουν σε αποστάσεις 
µικρότερες των 300 ναυτικών µιλίων, το οποίο 
δείχνει ότι υπάρχει µια σηµαντική αγορά, σε 
δροµολόγια µικρών αποστάσεων, και αυτό 
µπορούν να εκµεταλευτούν οι µικρές αεροπορικές 
εταιρίες (eraa.org).
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Πολιτικά-οικονοµικά χαρακτηριστικά της 

εξεταζόµενης περιοχής:

Α) Σηµαντική γεωγραφική θέση,

B) Σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη σ’ όλες σχεδόν τις B) Σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη σ’ όλες σχεδόν τις 
χώρες,

Γ) Συµµετέχουν στην ΕΕ: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, 
Κροατία, Ρουµανία και Σλοβενία. Έχουν κάνει αίτηση να 
ενταχθούν: Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, 
Μαυροβούνιο, FYROM, Σερβία, Τουρκία (?).

∆) Σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον πέρα από τις 
Ευρωπαικές χώρες (Γερµανία, Ελλάδα, Τουρκία), από την 
Κίνα και τη Ρωσία.
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Τα χαρακτηριστικά των αεροµεταφορών στις 

εξεταζόµενες χώρες:
A) Συµµετέχουν στην ΕCAA (European Common Aviation Area): 

πέρα από τα µέλη της ΕE και οι ακόλουθες χώρες: 
Mαυροβούνιο, Σερβία, Κροατία, FYROM, Αλβανία, Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη και Κόσοβο.Ερζεγοβίνη και Κόσοβο.

B) Συµµετοχή ξένων συµφερόντων στις αεροµεταφορές (Κινέζικη 
συµµετοχή στο αεροδρόµιο των Τιράνων, η ΤΑV στο αερ. των 
Σκοπίων, έντονη παρουσία της Fraport (Ελλάδα, Σλοβενία).

Γ)   Μεγάλες αγορές εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου 

έχουν η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ρουµανία και η Βουλγαρία.

∆)   Έντονη δραστηριοποίηση της LCC εταιρίας Wizz Air.

E) Eλκυστικούς προορισµούς για όλο το έτος 

(καλοκαιρινούς και χειµερινούς). 
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Χαρακτηριστικά των µικρών αεροπορικών 

εταιριών:

A) Λειτουργούν είτε αυτόνοµα είτε τροφοδοτούν 

µεγαλύτερες εταιρίες που έχουν εκτεταµένο δίκτυο  

(network airlines) (Gillen, Hashemanie and Jiang, 2015)(network airlines) (Gillen, Hashemanie and Jiang, 2015)

B) υιοθετούν πρακτικές των LLC (Alderighi et al., 2007)

Γ) ψάχνουν «ειδικές αγορές» (market niches), σε µικρή  

απόσταση από τη βάση τους (Alderighi et al., 2007)

∆) χρησιµοποιούν «µικρά αεροδρόµια» (secondary  

airports) (Efthymiou, Arvanitis, Papatheodorou, 2016)

Ε) χρησιµοποιούν µικρότερα αεροσκάφη (20-100 θέσεων)

(Alderighi et al., 2007).
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Μεθοδολογία-1
● Ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα συνεντεύξεις απο ειδικούς του 

χώρου και δευτερεύοντα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν. 

● Τα ακόλουθα ερευνητικά βήματα που προτείνονται απο τον 

Robinson (2014) υιοθετήθηκαν:

1ο Επιλογή του κατάλληλου πληθυσμού (σχέση και εμπειρία με τις 1ο Επιλογή του κατάλληλου πληθυσμού (σχέση και εμπειρία με τις 

αερομεταφορές και προέλευση από τις εξεταζόμενες χώρες)

2ο Ορισμός του μεγέθους του δείγματος (n=10)

3ο Επιλογή της κατάλληλης δειγματοληπτικής στρατηγικής (εύρεση 

συμμετεχόντων, προθυμία συμμετοχής, ειδικές κατηγορίες 

επιλέχθηκαν ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας)

4ο Οι ερευνητές επικοινώνησαν με τους συμμετέχοντες στην έρευνα  

(τους εξήγησαν το σκοπό αυτής, η συμμετοχή είναι εθελοντική 

και η ανωνυμία των απαντήσεων θα τηρηθεί). 

12/22



Μεθοδολογία-2
● Συζήτηση με μια «ομάδα εστίασης» (focus group) με στελέχη μια μικρής 

αεροπορικής εταιρίας έγινε με σκοπό να τοποθετηθούν οι βάσεις της έρευνας 

και να ελεγχθεί το ερωτηματολόγιο, καθώς η εμπειρία και η γνώση των 

στελεχών προσέφερε χρήσιμες  ιδέες

● Χρήσιμα στοιχεία συλλέχθησαν από διεθνείς (World Bank, European Regions 

Airline Association) και εθνικούς οργανισμούς (Civil Aviation Authorities) των 

εξεταζόμενων χωρώνεξεταζόμενων χωρών

● 10 ερωτηματολόγια συλλέχθησαν (από τα οποία τρία έγιναν τηλεφωνικά και 

τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά)

● Oι ερωτώμενοι προέρχονταν από όλες σχεδόν τις εξεταζόμενες χώρες και 

είχαν γνώση του αντικειμένου και σημαντική εμπειρία

● «Δειγματοληψία ευκολίας» (convenience sampling) ακολουθήθηκε, καθώς η 

εμπειρία και η ανταπόκριση αυτών στην ηλεκτρονική προσέγγιση ήταν 

σημαντική

● Tο ερωτηματολόγιο περιείχε 5 ανοικτές ερωτήσεις 

● «Συζητήσεις ανατροφοδότησης» (feedback discussions) έγιναν με τρεις 

ειδικούς του χώρου για να εκτιμηθούν τα ευρήματα της έρευνας
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Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου:
Question 1. What do you think will be the role of the small airlines into 

the South-Eastern European geographical area, in the next years. Please 

explain your answer.

Question 2. What route strategy should these should focus on (serve 

capital cities, other large cities, smaller cities)? Please explain your capital cities, other large cities, smaller cities)? Please explain your 

answer.

Question 3. What types of aircrafts are ideal for these flights-airlines? 

Please explain your answer.

Question 4. What operating strategy should these airlines follow (to 

operate autonomously or in cooperation with the others)? Please 

explain your answer.

Question 5. Please suggest 3 routes that small airlines can operate into 

destinations in the examined countries. Please explain the reasons, why 

you selected these routes.  
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Ευρήµατα - 1

Ερώτηση 1. Ο ρόλος των µικρών αεροπορικών 

εταιριών στην εξεταζόµενη περιοχή

Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι ο 
ρόλος των µικρών εταιριών είναι και θα είναι πολύ ρόλος των µικρών εταιριών είναι και θα είναι πολύ 
σηµαντικός και αυτές συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη 
των χωρών. Επίσης, η περιοχή παρέχει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα (όπως χειµερινούς και θερινούς ελκυστικούς 
προορισµούς, δευτερεύοντα αεροδρόµια χωρίς 
περιορισµούς, µεγάλο αριθµό αποδήµων, µεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης κάποιων χωρών και περιοχών ειδικά 
στα ∆. Βαλκάνια) τα οποία µπορεί να εκµεταλευτούν οι 
µικρές αερ. εταιρίες. 
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Ευρήµατα - 2

Ερώτηση 2. Στρατηγική δροµολογίων που 

µπορεί να ακολουθήσουν οι εταιρίες αυτές.
Οι απαντήσεις των ερωτώµενων διίστανται καθώς κάποιοι 
θεωρούν ιδανική λύση την επικέντρωση σε δευτερεύοντα θεωρούν ιδανική λύση την επικέντρωση σε δευτερεύοντα 
αεροδρόµια κυρίως των ∆. Βαλκανίων και να ενώνουν δύο 
δευτερεύοντα αεροδρόµια ή ένα πρωτεύον µε ένα 
δευτερεύον (οικονοµικότερα, λιγότερη κίνηση, 
ικανοποιητική ζήτηση, όχι περιορισµούς). Αντίθετα, κάποιοι 
πιστεύουν ότι οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν 
στη τροφοδότηση των µεγάλων hub της περιοχής 
(εξασφαλισµένη επιβ. κίνηση). Ένας ερωτώµενος 
υποστήριξε ότι αυτές µπορεί να ανταγωνιστούν τις charter 
εταιρίες για κάποιους προορισµούς.
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Ευρήµατα - 3

Ερώτηση 3. Αεροσκάφη κατάλληλα για τις 

εταιρίες αυτές.

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων απάντησαν ότι τα 
regional jets, µε χωρητικότητα 70-100 θέσεων regional jets, µε χωρητικότητα 70-100 θέσεων 
είναι ιδανικά για την περίπτωση. Επίσης, κάποιοι 
(3) ερωτώµενοι πρότειναν τη λύση των 
turboprops, µε µικρότερη χωρητικότητα (30-50 
θέσεων. Τα παραπάνω εξαρτώνται από τη ζήτηση 
και την ποιότητα του προιόντος που σκοπεύει να 
προσφέρει η εταιρία.  
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Ευρήµατα - 4

Ερώτηση 4. Ποια στρατηγική λειτουργίας αυτές 

οι εταιρίες µπορεί να ακολουθήσουν. 

Οι συµµετέχοντες απάντησαν, ότι υπάρχουν οι 
ακόλουθες δύο επιλογές για αυτές: i) να βρουν ακόλουθες δύο επιλογές για αυτές: i) να βρουν 
δοµολόγια κατάλληλα για αυτές (δευτερεύοντα 
αεροδρόµια, µε ικανοποιητική κίνηση όλο το έτος, 
λιγότερο  ανταγωνισµό), ii) να συνεργαστούν 
(code share agreements) µε µεγαλύτερες εταιρίες 
και να παρέχουν τροφοδοτική κίνηση στα hub 
αυτών.
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Ευρήµατα - 5

Ερώτηση 5. Προτείνετε 3 δροµολόγια τα οποία 

µπορούν να εντάξουν οι µικρές εταιρίες στο 

δίκτυό τους. 

Ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης οι ερωτώµενοι Ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης οι ερωτώµενοι 
πρότειναν κάποια δροµολόγια, όπως οι Έλληνες 
πρότειναν τη σύνδεση των µεγάλων νησιών 
(HER, JTR, RHO) µε προορισµούς στη Τουρκία 
(Αττάλεια) και στα ∆. Βαλκάνια (Ζάγκρεµπ), οι 
Ρουµάνοι πρότειναν τη σύνδεση της χώρας τους 
(ΟΤP, Cluj) µε τη Β. Ελλάδα.
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Συµπεράσµατα

1) Οι µικρές αεροπορικές εταιρίες έχουν σηµαντικές 
προοπτικές στην Ν.Α. Ευρώπη και µπορούν να 
εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα που η περιοχή 
προσφέρει και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 
περιοχής.περιοχής.

2) Οι εταιρίες µπορεί να έχουν απευθείας δροµολόγια σε 
καλούς προορισµούς για αυτούς ή να τροφοδοτούν τα 
hubs µεγάλων εταιριών.

3) Τα regional jets είναι κατάλληλα για τις εταιρίες αυτές.

4) Οι εταιρίες αυτές µπορούν να λειτουργήσουν αυτόνοµα 
ή να συνεργαστούν µε µεγαλύτερες.

5) Υπάρχουν κάποιοι προορισµοί από κάθε χώρα που θα 
µπορούσαν να ενταχθούν στο δίκτυο των εταιριών 
αυτών.
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Μελλοντική σχετική έρευνα και περιορισµοί 

της έρευνας
Η παρούσα έρευνα είναι πιλοτική µε σκοπό τα 
συµπεράσµατα που θα προκύψουν να 
αποτελέσουν το έναυσµα για µια κύρια ποσοτική αποτελέσουν το έναυσµα για µια κύρια ποσοτική 
έρευνα σε πιο ευρεία κλίµακα.

Το δείγµα (n=10) είναι µικρό, και περισσότερες 
συνεντεύξεις απαιτούνται.

21/22



Ευχαριστούµε για την 

προσοχή σας! 
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προσοχή σας! 

alex.aegean@gmail.com

kmalagas@aegean.gr


