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Περίληψη 

Ο κλάδος των αερομεταφορών έχει αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

σύγχρονης κοινωνίας ώστε να επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, μέσω της 

συμβολής του στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με την επιτάχυνση των 

μεταφορών ανθρώπων και αγαθών, επηρεάζοντας το παγκόσμιο εμπόριο, τον τουρισμό, ακόμη 

και τις κοινωνικές εξελίξεις. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία 

χρόνια, οι ρυθμιστικές αλλαγές καθώς και η ανάδειξη των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους 

έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Το πεδίο της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης του κλάδου έχει αναπτυχθεί επίσης σε σημαντικό βαθμό. Στην παρούσα έρευνα 

πραγματοποιείται μια χρηματοοικονομική ανάλυση του ευρωπαϊκού αεροπορικού κλάδου 

μέσω μιας διαφορετικής σκοπιάς από την συνηθισμένη. Μέσω της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών επιχειρείται η ανακάλυψη των 

διαφορετικών χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών των δύο κατηγοριών εταιριών του 

κλάδου, δηλαδή των εταιριών πλήρους υπηρεσίας και των εταιριών χαμηλού κόστους. Σε 

τελική ανάλυση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εταιρίες χαμηλού κόστους 

παρουσιάζουν υψηλότερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας 

χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι περιπτώσεις όπου εταιρίες πλήρους υπηρεσίας 

παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα σαν σύνολο.  Στη συνέχεια μέσω της μεθόδου της 

ανάλυσης διαστρωματικών στοιχείων χρονολογικών σειρών επιχειρείται η εύρεση των 

(διαφορετικών) χρηματοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των 

εταιριών των δύο κατηγοριών, χωρίς να επιδιώκεται όμως η ανακάλυψη κάποιου μοντέλου 

πρόβλεψης αποδοτικότητας. Τα αποτελέσματα των διακριτών μοντέλων των δύο κατηγοριών 

παρουσιάζουν πολύ καλύτερη προσαρμογή και υψηλότερο βαθμό επαλήθευσης από ότι το 

συνολικό μοντέλο του κλάδου, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και διαφορετικά αποτελέσματα 

στους παράγοντες αποδοτικότητας.  
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Abstract 

The aviation industry has very important role in the evolution of the modern society affecting 

to a high degree the global economy through its contribution to the globalization, trade, tourism 

and even the modern social developments. The recent exponential growth of the industry, the 

reforms and the quick growth of the low cost carriers have attracted the interest of many 

researchers. The financial analysis of the industry is no exception. The financial analysis in this 

study has a different angle from the ordinary studies on the industry. This study, using as input 

data the European airlines, is trying to reveal the different financial characteristics between the 

full service and the low cost carriers. Most of the results indicate a superior financial 

performance of the low cost carriers as a whole. However there are still exceptions where many 

full service carriers present better results. Consequently, using panel data analysis, it is 

attempted the discovery of the different influencing factors of the low cost carriers’ and the full 

service carriers’ financial performance. The corresponding results indicate better adaptation of 

the different models instead of the overall model and they present different performance 

indicators.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

Ο κλάδος των αερομεταφορών έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις από το δεύτερο μισό 

του 20ου αιώνα έως σήμερα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ιδέα της παγκοσμιοποίησης 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αερομεταφορών και του ρυθμιστικού 

πλαισίου που τις περιβάλλει σήμερα, γεγονός που επηρεάζει και το είδος των λειτουργικών 

στρατηγικών που επιλέγουν οι αεροπορικές εταιρίες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η 

εδραίωση των αερομεταφορών ως ενός μέσου μεταφοράς εκατομμυρίων επιβατών και 

εμπορευμάτων καθημερινώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ποικιλία επιλογών ως προς το κόστος, 

την άνεση και την πολυτέλεια, ακόμη και την χρονική διάρκεια του ταξιδιού έχουν 

δημιουργήσει ένα πλήθος τμημάτων στην αγορά διαμορφώνοντας έτσι και ανάλογες 

στρατηγικές ανάπτυξης για τις εταιρίες.  

Για το λόγο αυτό ο αεροπορικός κλάδος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την ερευνητική 

κοινότητα καθώς έχουν πραγματοποιηθεί ένα πλήθος ερευνών πάνω συγκεκριμένο 

αντικείμενο εξετάζοντας πολλές διαφορετικές πτυχές αυτού, από την εξέλιξη στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο, την παραγωγικότητα και τις στρατηγικές μέχρι και χρηματοοικονομικές αναλύσεις 

διάφορων εταιριών και του κλάδου σαν σύνολο. Η ραγδαία εξέλιξη των εταιριών χαμηλότερου 

κόστους τα τελευταία χρόνια προκάλεσε ακόμη πιο σημαντικό ενδιαφέρον στην ερευνητική 

κοινότητα, η οποία και παρήγαγε πολλές έρευνες εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά αυτών, την 

εξέλιξη τους και τις συνέπειες της παρουσίας τους στον ανταγωνισμό στον κλάδο καθώς και 

ένα πλήθος ακόμη θεμάτων. Παρόλα αυτά δεν επιχειρήθηκε ποτέ όμως η διάκριση των 

εταιριών εξετάζοντας τα διαφορετικά χρηματοοικονομικά τους χαρακτηριστικά μέσω της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως προκύπτουν από τη διαφορετική τους λειτουργική 

στρατηγική.   

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί λοιπόν να πραγματοποιηθεί σε πρώτο στάδιο η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των αεροπορικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 

ευρωπαϊκό χώρο, προχωρώντας ταυτόχρονα περαιτέρω από κάθε άλλη έρευνα στο αντικείμενο 

καθώς επιχειρείται ταυτόχρονα και η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηματοοικονομικών 

χαρακτηριστικών των αεροπορικών εταιριών μεταξύ των δύο κατηγοριών στις οποίες 

διακρίνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή μεταξύ εταιριών πλήρους υπηρεσίας και 

χαμηλότερου κόστους. Σε δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια καθορισμού των 

παραγόντων αποδοτικότητας από χρηματοοικονομικής άποψης, δηλαδή εξετάζονται ποιοι 
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χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες επηρεάζουν την αποδοτικότητα των εταιριών σε επίπεδο 

πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους.   

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην πολιτική αεροπορία περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και απαιτεί υψηλό και ακριβές επίπεδο πληροφόρησης για 

την επίτευξη κερδοφορίας ή ακόμη και απλής βιωσιμότητας στον κλάδο. Οι αεροπορικές 

εταιρίες δραστηριοποιούνται σε πολλές διαφορετικές περιοχές του κόσμου πραγματοποιώντας  

καθημερινά εκατομμύρια πτήσεις παγκοσμίως. Αυτό συνεπάγεται ένα μεγάλο μέγεθος 

μεταβλητών που επηρεάζει τη λειτουργία τους όπως συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές 

καυσίμων, αλλαγές στη νομοθεσία και το πολιτικό περιβάλλον σε μια χώρα που μπορεί να 

επηρεάζουν τις μεταφορές, τρομοκρατικές επιθέσεις, ακόμη και περιβαλλοντικές ή κλιματικές 

συνθήκες. Ένας πόλεμος στην Μέση Ανατολή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή 

πολλών δρομολογίων και την αναδρομολόγηση ακόμη περισσότερων. Μια χιονοθύελλα 

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Ακόμη πιο δυσμενή είναι 

τα αποτελέσματα αν λάβουμε υπόψη ότι μία πτήση που έχει καθυστερήσει σε ένα σημείο του 

πλανήτη θα έχει ως αποτέλεσμα την μετέπειτα καθυστέρηση και άλλων πτήσεων σε άλλα 

σημεία του πλανήτη, αφού το συγκεκριμένο αεροπλάνο θα λείπει από το επόμενο αεροδρόμιο 

από όπου υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε σε μια συγκεκριμένη ώρα. Ο καθορισμός λοιπόν ενός 

μοντέλου πρόβλεψης της αποδοτικότητας είναι αδύνατος για αυτό και δεν επιχειρείται.   

Η δομή της εργασίας εξελίσσεται σε δέκα βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας με θέματα σχετικά με τον αεροπορικό 

κλάδο που απασχολούν την διεθνή ερευνητική κοινότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται 

με συντομία η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στην ιστορία των αερομεταφορών και 

στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση του αεροπορικού κλάδου με τη βοήθεια του 

μοντέλου των πέντε δυνάμεων του Porter, ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης τις συνθήκες 

που επικρατούν σήμερα στον κλάδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα δύο βασικά 

επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου, οι εταιρίες πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού κόστους, 

προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι μεταξύ τους διαφορές, οι οποίες θεωρείται ότι 

επηρεάζουν την αποδοτικότητά τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή 

στην χρηματοοικονομική ανάλυση περιγράφοντας τους κυριότερους αριθμοδείκτες της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία για την επιλογή των 

αριθμοδεικτών, η περιγραφή του δείγματος και του προφίλ των εταιριών. Στο έβδομο 

κεφάλαιο γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών και του κλάδου και στο όγδοο 

επιχειρείται ο εντοπισμός των χρηματοοικονομικών παραγόντων αποδοτικότητας μέσω της 

ανάλυσης Διαστρωματικών Στοιχείων Χρονολογικών Σειρών. Στο ένατο κεφάλαιο 
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παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και μια σύντομη περίληψη της έρευνας και στο τελευταίο 

κεφάλαιο γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στο αντικείμενο. 
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

Υπάρχει ένα εκτενές υπόβαθρο στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία πάνω στον τομέα των 

αερομεταφορών. Το πλήθος των επιστημονικών προσεγγίσεων ποικίλει εξίσου σημαντικά από 

τη στιγμή που ο κλάδος των αερομεταφορών εξετάζεται από πολλές διαφορετικές σκοπιές σε 

κάθε είδους έρευνα. Μερικοί από τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται το κάθε 

θέμα είναι το ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο, η απελευθέρωση του κλάδου, οι στρατηγικές 

ανάπτυξης και τα επιχειρηματικά μοντέλα των αεροπορικών εταιριών, ο ανταγωνισμός και οι 

συνέργειες, οι παράγοντες της αποδοτικότητας των συντελεστών παραγωγής και η τεχνική 

αποτελεσματικότητα, η κατανομή των πόρων, η ανάλυση του κόστους, η εταιρική 

διακυβέρνηση, το επίπεδο πελατειακής ικανοποίησης και ποιότητας των υπηρεσιών, οι 

επιδράσεις πολιτικών, περιβαλλοντολογικών και άλλων γεγονότων στη λειτουργία και την 

απόδοσή τους, το είδος της ιδιοκτησίας και η επίδραση του στην λειτουργική 

αποτελεσματικότητα και το outsourcing. Γενικότερα ο κλάδος των αεροπορικών εταιριών έχει 

εξεταστεί από αρκετές επιστημονικές σκοπιές σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τέλος αξίζει να 

αναφερθούμε ξεχωριστά στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας 

των ερευνών έχουν τραβήξει οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους και πολλά από τα 

θέματα που προαναφέρθηκαν εξετάζονται συνδυαστικά με την ανάπτυξη αυτού του τύπου 

εταιριών.  

 

2.1 Παραγωγικότητα, τεχνική αποδοτικότητα και αποδοτική κατανομή των 

πόρων 
 

Υπάρχει ένα πλήθος ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που ασχολείται με τον καθορισμό των 

παραγόντων αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιριών και την αποδοτικότερη κατανομή των 

πόρων. Η τεχνική αποδοτικότητα είναι η αποτελεσματικότητα κατά την οποία ένα δεδομένο 

ύψος εισροών μετατρέπεται στο μέγιστο δυνατό επίπεδο εκροών με το ελάχιστο δυνατό κόστος 

και με δεδομένο επίπεδο τεχνολογίας (Baumol & Blinder, 2003). Οι εισροές των επιχειρήσεων 

είναι οι παραγωγικοί συντελεστές, εργασία, έδαφος, κεφάλαιο. Για παράδειγμα, μια 

επιχείρηση είναι παραγωγικά αναποτελεσματική όταν χρησιμοποιεί ξεπερασμένο τεχνολογικά 

κεφάλαιο, υπερβολική εργασία ή δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά το μέγεθος των εδαφικών της 

εκτάσεων. Η αποδοτική κατανομή των πόρων ασχολείται με το επίπεδο εκείνο της οικονομίας 

όπου η ποσότητα που παράγεται αντιπροσωπεύει τις προτιμήσεις των καταναλωτών, δηλαδή 

η ποσότητα για την οποία το οριακό όφελος είναι ίσο με το οριακό κόστος και αποδίδει τα 
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μέγιστα καθαρά οφέλη. Αυτή είναι και η βέλτιστη ποσότητα που θα πρέπει να παραχθεί και 

να διανεμηθεί στο κοινό με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.  

Σχετικά με την τεχνική αποτελεσματικότητα έχει εξεταστεί ένα πλήθος παραγόντων που 

θεωρείται ότι την επηρεάζουν όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, το μέγεθος, η γεωγραφική 

περιοχή, το θεσμικό πλαίσιο, το είδος της ιδιοκτησίας κτλ. Οι Barbot et al. (2008) εξετάζουν 

την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των αεροπορικών εταιρειών χρησιμοποιώντας 

περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων και τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών 

παραγωγής καθορίζοντας ταυτόχρονα και τους συντελεστές που επηρεάζουν τις διαφορές στην 

αποδοτικότητα. Από την έρευνα προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές οι αερομεταφορείς χαμηλού 

κόστους είναι πιο αποτελεσματικοί από τους αερομεταφορείς πλήρων υπηρεσιών κυρίως λόγω 

του επιχειρηματικού τους μοντέλου και όχι λόγω του μεγέθους τους. Και στις δύο περιπτώσεις 

οι δείκτες αποτελεσματικότητας επηρεάζονται σημαντικά από τη γεωγραφική περιοχή, 

πιθανότατα λόγω των διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων. Αεροπορικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ομογενή ρυθμιστικά πλαίσια παρουσιάζουν και πιο 

ομοιόμορφη παραγωγικότητα. Για αυτό και το εργατικό δυναμικό είναι ο μοναδικός 

παράγοντας που επηρεάζει οριστικά την παραγωγικότητα και επομένως μεγαλύτερες 

αεροπορικές εταιρείες θεωρούνται αποδοτικότερες υποδηλώνοντας έτσι και την ύπαρξη 

οικονομιών κλίμακας. 

Οι Duygun et al. (2013) χρησιμοποιώντας τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών 

παραγωγής εξετάζουν τις αλλαγές στις επιδόσεις και την παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών 

αεροπορικών εταιριών στην περίοδο 1999-2011, μετά την απελευθέρωση του κλάδου στην 

Ευρώπη ερευνώντας κατά πόσο επηρεάστηκαν οι επιδόσεις των αεροπορικών εταιριών από το 

χτύπημα της 11/9 και της οικονομικής κρίσης του 2008 καθώς και την ανάκαμψη μετά από 

αυτά τα γεγονότα. Τα αποτελέσματα της ερευνάς δείχνουν ότι, παρά τα δύο αυτά σημαντικά 

γεγονότα. Τα οποία επηρέασαν αρνητικά τον αεροπορικό κλάδο, η συνολική επίδοση του 

κλάδου στην Ευρώπη γενικά για την περίοδο ήταν αρκετά υψηλή. 

Οι Lee, Boon L. & Worthington, Andrew C. (2011) εξετάζουν την αποδοτικότητα των εθνικών 

και διεθνών αερομεταφορέων χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς το 2006. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ασιατικές αεροπορικές εταιρίες λειτουργούν σε αρκετά 

αποδοτικά επίπεδα και αποτελούν καλούς δείκτες αναφοράς για τις ευρωπαϊκές και 

αμερικάνικες εταιρίες που υπολειτουργούν, προκειμένου να βελτιώσουν τη διοικητική και 

λειτουργική δομή τους. Από την άλλη αποδεικνύεται ότι η δομή των LCCs και οι δείκτες 

συντελεστών πληρότητας επιβατών και βάρους επηρεάζουν θετικά και σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα ενώ το είδος της ιδιοκτησίας αρνητικά. Αυτό σημαίνει αρχικά ότι η 
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αερομεταφορείς πλήρων υπηρεσιών οφείλουν να περικόψουν δραστηριότητες αν επιθυμούν 

να παραμείνουν βιώσιμες απέναντι στον ανταγωνισμό. Από την άλλη υποδηλώνεται ότι 

κρατικοί αερομεταφορείς δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί ιδιαίτερα σε περιόδους 

αστάθειας.  

Οι Ajayi et al. (2010) εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών εταιριών της 

Αμερικής μετά την απορρύθμιση της αγοράς το 1978 κατέληξαν ότι οι μικρότερες αεροπορικές 

εταιρίες είναι πιο αποτελεσματικές σε λειτουργικό επίπεδο από τις μεγαλύτερες καθώς 

συγκέντρωναν γενικά υψηλότερες βαθμολογίες στα τέσσερα από τα πέντε κριτήρια που 

καθορίστηκαν. Σε επίπεδο όμως κατανομής των πόρων οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες 

αποδείχθηκαν αποδοτικότερες. Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι όσο 

υψηλότερη είναι γενικά η αποτελεσματικότητα τόσο υψηλότερα είναι και τα καθαρά 

περιθώρια κέρδους και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.  

Η έρευνα των Fethi et al. (2000) αποτελεί μία από τις πρώτες πάνω στην ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγικότητας των αεροπορικών εταιριών της Ευρώπης μετά την 

απορρύθμιση της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη της εξελίξεις στον κλάδο ως αποτέλεσμα των 

ρυθμιστικών αλλαγών εξετάζεται η αλλαγή στην παραγωγικότητα των αερομεταφορέων 

μελετώντας πέντε διαφορετικούς παράγοντες που θεωρείται ότι την επηρεάζουν: 

ανταγωνισμό, διοικητικούς και οργανωσιακούς παράγοντες, δομική ετερογένεια στην 

παραγωγική διαδικασία, δυναμικούς παράγοντες όπως έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομίες κτλ 

και τέλος κυβερνητικές πολιτικές όπως επιδοτήσεις και νομοθεσία. Μεταξύ των 

αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι οι νέες ρυθμίσεις της αγοράς και η απελευθέρωση 

του κλάδου είχαν θετικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα. Ακόμη, οι εθνικοί 

αερομεταφορείς χρειάστηκε να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε πιο εμπορική βάση 

απομακρυνόμενες από τα παραδοσιακά πολιτικά κίνητρα. Σημαντικό επίσης ήταν το 

αποτέλεσμα ότι το είδος της ιδιοκτησίας (κρατική ή ιδιωτική) δεν είχε καμία επίδραση στην 

αποτελεσματικότητα.  

Η σχέση μεταξύ του είδους της ιδιοκτησίας και την αποτελεσματικότητα αποτελεί επίσης θέμα 

ξεχωριστού ενδιαφέροντος για πολλούς ερευνητές καθώς εξετάστηκε και από τους  Scheraga 

(2004), Carney &Dostaler (2006), Barros & Peypoch (2009), και Sjogren & Soderberg (2011) 

οι οποίοι κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με τους Fethi et al. (2000) και υποστήριξαν ότι η 

αποτελεσματικότητα επηρεάζεται κυρίως από τους λειτουργικούς στόχους που τίθενται από 

τα στελέχη. Σε αντίθεση έρχονται οι Backx et al. (2002), Chang et al. (2004), Boyd & 

Hollensen (2012) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ιδιωτικά ελεγχόμενες αεροπορικές εταιρίες 

είναι πιο αποτελεσματικές από τις κρατικές.  
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2.2 Θεσμικό πλαίσιο και απελευθέρωση του κλάδου 
 

Το θεσμικό πλαίσιο και η απελευθέρωση του κλάδου συγκέντρωσαν επίσης σημαντικό 

ενδιαφέρον και έχουν εξεταστεί σε βάθος από τους ερευνητές. Γενικότερα, οι πλειοψηφία των 

ερευνητών συμφωνεί με το συμπέρασμα ότι η απορρύθμιση της αγοράς και πολιτική των 

<<ελεύθερων ουρανών>> είχαν θετικά αποτελέσματα για τον αεροπορικό κλάδο σε επίπεδα 

παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ανταγωνισμού.   

Οι Wong & Chen (2005) εξέτασαν τα αποτελέσματα στον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα 

των αεροπορικών εταιριών της Ταιβάν λόγω της απελευθέρωσης του κλάδου στη χώρα το 

1987. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι νεοεισερχόμενες είχαν αρχικά πρόβλημα 

αναποτελεσματικότητα κατά το στάδιο εισαγωγής τους στην αγορά γεγονός όμως που 

βελτιώθηκε με το χρόνο. Η αποτελεσματικότητα βελτιώθηκε επίσης και στις ήδη εν ενεργεία 

αεροπορικές εταιρίες υποδεικνύοντας ότι ο ανταγωνισμός που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της 

χαλάρωσης των περιορισμών της εισόδου στην αγορά είχε θετικά αποτελέσματα στην επίδοση 

των εταιριών.  

Οι Xiaowen Fu, Tae Hoon Oum και Anming Zhang (2010) αναλύουν τις συνέπειες των 

πολιτικών απορρύθμισης στην οικονομική ανάπτυξη, το μέγεθος και την ροή της επιβατικής 

κίνησης, καθώς και τους μηχανισμούς των αλλαγής αυτών. Η έρευνα καταλήγει σε τρία βασικά 

συμπεράσματα. Πρώτον, η απορρύθμιση οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και 

αύξηση της κίνησης λόγω του υψηλότερου ανταγωνισμού και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των αερομεταφορέων. Δεύτερον, η απορρύθμιση συντελεί στην 

βελτιστοποιήσει των δικτύων των αερογραμμών και τρίτον υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση 

μεταξύ της ανάπτυξης των εταιρών χαμηλού κόστους και της προώθησης πολιτικών 

απελευθέρωσης της αγοράς.  

Μερικές από τις σημαντικότερες έρευνες στο θέμα της απορρύθμισης της αγοράς αποτελούν 

επίσης οι Good et al. (1993), Mar’in (1998), Fethi et al. (2000), Inglada et al. (2006), and 

Sjogren & Soderberg (2011) οι οποίοι καταλήγουν σε θετική συσχέτιση μεταξύ απορρύθμισης 

και αποτελεσματικότητας στον αεροπορικό κλάδο. Το θέμα εξετάζεται λίγο ή πολύ εμμέσως 

και σε άλλες έρευνες όπως πχ στους Kole & Lehn (1999), οι οποίοι εξετάζουν τα αποτελέσματα 

της απορρύθμισης στην εταιρική διακυβέρνηση ανακαλύπτοντας ότι μετά την απορρύθμιση 

της αγοράς παρατηρούνται πιο συγκεντρωμένη μετοχική ιδιοκτησία, μεγαλύτερους μισθούς 

υψηλόβαθμων στελεχών και χορήγηση παράγωγων μετοχικών δικαιωμάτων και μείωση του 

μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου. 
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Μια ξεχωριστά σημαντική έρευνα από την InterVISTAS για λογαριασμό του ΙΑΤΑ, <<The 

Economic Impacts of Air Service Liberalization (2006)>> εξετάζει τα γενικότερα 

αποτελέσματα της απελευθέρωσης του αεροπορικού κλάδου για την παγκόσμια οικονομία. Τα 

ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν ένα πλήθος θετικών αποτελεσμάτων για την οικονομία 

σε επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών και του κοινού γενικότερα, την βελτίωση των 

μεταφορών, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

την οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.     

 

2.3 Στρατηγικές ανάπτυξης και επιχειρηματικά μοντέλα 
 

Με την ανάπτυξη των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους πολλές έρευνες 

επικεντρώθηκαν  στην εξέταση των χαρακτηριστικών των δύο επιχειρηματικών μοντέλων και 

τις διαφορές μεταξύ εταιριών χαμηλού κόστους και εταιριών πλήρους υπηρεσίας. Οι διαφορές 

μεταξύ των δύο μοντέλων επηρεάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τις εξεταζόμενες μεταβλητές 

γεγονός που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων ερευνητικών θεμάτων. Δεδομένου ότι τα 

επιχειρηματικά μοντέλα έχουν αναλυθεί παραπάνω, στο συγκεκριμένο σημείο θα γίνει μόνο 

απλή αναφορά των εργασιών στο θέμα αυτό. 

O Cento (2008) περιγράφει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στον αεροπορικό κλάδο 

διακρίνοντας τα χαρακτηριστικά τριών τύπων επιχειρηματιών μοντέλων, των εταιριών 

πλήρους υπηρεσίας, των αερομεταφορέων χαμηλού κόστος και των αερομεταφορέων 

έκτακτων πτήσεων (charter carriers). Οι Alves & Barbot (2007) ερευνούν πως τα διαφορετικά 

επιχειρηματικά μοντέλα οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές εταιρικής διακυβέρνησης 

καταλήγοντας φυσικά στο συμπέρασμα ότι τα δύο μοντέλα λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. 

Μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων είναι η απλότητα των στρατηγικών των 

εταιριών χαμηλού κόστους και η δυνατότητα λήψης γρηγορότερων αποφάσεων σε έκτακτες 

περιπτώσεις. Οι Barbot et al. (2008), Lee & Worthington (2010), Assaf & Josiassen (2011), 

and Abda et al. (2011) υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες χαμηλού κόστους διαθέτουν υψηλότερα 

επίπεδα τεχνικής αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας λόγω του 

χαμηλότερου κόστους προερχόμενου από τις χαμηλές τιμές εισιτηρίων που οδηγούν σε υψηλό 

επίπεδο δραστηριότητας. 

Οι Carmona και Lodewijks (2010) μελετώντας την αγορά των αερομεταφορών στις Ηνωμένες 

Πολιτείες κατέληξαν σε ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης των υπηρεσιών των αεροπορικών 

εταιριών αφού ανακάλυψαν το είδος της διασποράς μεταξύ των διαφορετικών τιμολογιακών 

πολιτικών των εταιριών πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού κόστους. Σημαντικό εύρημα της 
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έρευνας τους αποτελεί επίσης ότι ανακαλύφθηκε υψηλότερη διασπορά τιμών σε δίκτυα που 

κυριαρχούνται από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας με ταυτόχρονη παρουσία εταιριών 

χαμηλού κόστους από ότι στα δίκτυα που απουσιάζουν ενώ το αντίθετο παρατηρείται σε 

δίκτυα που κυριαρχούν εταιρίες χαμηλού κόστους, όπου υψηλότερη διασπορά τιμών 

παρατηρείται όταν δεν υπάρχει παρουσία εταιριών πλήρους υπηρεσίας.  

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία ο Αβραμόπουλος (2011) εξετάζει τις στρατηγικές 

ανάπτυξης των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους εξετάζοντας ένα πλήθος εξελίξεων 

στην ιστορία και αναμορφώσεων ρυθμιστικό πλαίσιο των αερομεταφορών καθώς και τον 

αντίκτυπο της επέκτασης τους στον αεροπορικό κλάδο γενικότερα. Χάρη στην άρση των 

περιορισμών από νομικής πλευράς διευκολύνθηκε η είσοδος νέων εταιρειών στην αγορά, οι 

οποίες ανέπτυξαν ένα πλήθος νέων στρατηγικών οι οποίες επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τον 

υπάρχον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών. Η μείωση των τιμών, οι καινοτομίες 

στην τεχνολογία ως προς την κράτηση θέσεων και την έκδοση εισιτηρίου, τα χαμηλότερα 

λειτουργικά κόστη μέσω μιας πιο συγκρατημένης προσέγγισης ως προς την εξυπηρέτηση του 

πελάτη, η επιλογή περιφερειακών αεροδρομίων και η ανάπτυξη νέων δικτύων καθώς και νέα 

διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα για την γρηγορότερη λήψη αποφάσεων αποτελούν 

μερικές από αυτές τις στρατηγικές επιλογές. Μέσω της εξέτασης αυτών των επιλογών 

ερευνείται ο ρόλος των αερομεταφορών στον ελληνικό τουρισμό και ειδικότερα η επίδραση 

των αερομεταφορών χαμηλού κόστους στην ανάπτυξη αυτού. 

 

2.4 Άλλες έρευνες 
 

Άλλες διάφορες έρευνες αφορούν το επίπεδο πελατειακής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης 

όπως των Στην έρευνα αυτήν εξετάζεται η σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής δυσχέρειας και 

πελατειακής ικανοποίησης στα πλαίσια του αεροπορικού κλάδου των Ηνωμένων Πολιτείων. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την περίοδο 1998-2006 εξετάζεται η παραπάνω συσχέτιση 

μέσω τριών μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Η έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρηματοοικονομική δυσπραγία συμβάλει θετικά στο επίπεδο 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών αφού παρουσιάζεται θετική συσχέτιση σε δύο από 

τα μέτρα, δηλαδή μικρότερο αριθμό χαμένων αποσκευών και μεγαλύτερη ακρίβεια στον 

προγραμματισμό πτήσεων με μείωση των καθυστερήσεων. Σχετικά με τις υπεράριθμες 

κρατήσεις δεν παρουσιάζεται κάποια συσχέτιση.     

Ο Clement Kong Wing Chow (2014) μελετάει τη σχέση μεταξύ πελατειακής ικανοποίησης, 

όπως ποσοτικοποιείται με τα παράπονα των πελατών, και χρηματοοικονομικής επίδοσης 
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χρησιμοποιώντας δεδομένη από τον κινέζικες εισηγμένες αεροπορικές εταιρίες. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα εμπειρικό 

μοντέλο πρόβλεψης τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών επιδόσεων των αερομεταφορέων. 

Επομένως ενδείκνυται στις αεροπορικές εταιρίες η επένδυση στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρουν προκειμένου να επιτύχουν τελικά υψηλότερη αποδοτικότητα. 

Ο Stepanyan (2014) πραγματοποιεί μια «παραδοσιακή» χρηματοοικονομική ανάλυση στον 

αεροπορικό κλάδο της Αμερικής, χρησιμοποιώντας ως δείγμα οχτώ από τις μεγαλύτερες 

αμερικάνικες αεροπορικές εταιρίες. Στόχος της εργασίας του είναι να εξετάσει τη 

χρηματοοικονομική συμπεριφορά των αεροπορικών εταιριών για την περίοδο 2007-2012 σε 

συνδυασμό με τις εξελίξεις της οικονομίας και να κρίνει κατά πόσο ισχύουν στον αεροπορικό 

κλάδο οι γενικότεροι κανόνες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ως συμπέρασμα της 

έρευνας, καταλήγει ότι οι γενικοί χρηματοοικονομικοί κανόνες σχετικά με τη ρευστότητα και 

τη χρηματοοικονομική δομή μιας εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή στον αεροπορικό κλάδο. Τέλος 

αποκαλύπτει οι αμερικάνικες αεροπορικές εταιρίες αντιμετωπίζουν σε γενικές γραμμές 

χαμηλή ρευστότητα και κερδοφορία, υψηλή μόχλευση αλλά ικανοποιητικούς δείκτες 

κάλυψης.   

Οι S. Teker et al. (2016) κατέταξαν τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσμο με 

βάση την χρηματοοικονομική τους επίδοση για την περίοδο 2011-2014, χρησιμοποιώντας έναν 

«αρμονικό δείκτη», ο οποίος είναι ένα μείγμα χρηματοοικονομικών δεικτών που αναλύουν την 

αποδοτικότητα, την δραστηριότητα, την αποτελεσματικότητα και  την ρευστότητα. Ο λόγος 

για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, σύμφωνα με τους συγγραφείς έγκειται στο γεγονός ότι 

η χρηματοοικονομική επίδοση μιας εταιρίας επηρεάζει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις ενώ διαμορφώνει και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Επομένως, 

μια πιο ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική μέτρηση της επίδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για το στρατηγικό σχεδιασμό των αεροπορικών εταιριών. 

Σχετικά με το outsourcing οι Rutner & Brown (1999) και οι Al Kaabi et al. (2007) περιγράφουν 

τις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιριών που μπορεί να τεθούν σε outsourcing και τις 

κατηγοριοποιούν σε πέντε επίπεδα ανάλογα με την πιθανότητα διάθεσης. Άλλες εργασίες πάνω 

στο outsourcing των αεροπορικών εταιριών είναι οι  Rieple & Helm (2008), Durmaz & Adiller 

(2010), και οι McFadden & Worrells (2012), οι οποίες ασχολούνται με θέματα όπως τα 

διαφορετικά μοντέλα outsourcing, το μέγεθος, τα κίνητρα κτλ. 

Τα θέματα που εξετάζονται από τους ερευνητές σχετικά με τον αεροπορικό κλάδο 

συνεχίζονται και καλύπτουν σχεδόν κάθε επιστημονική σκοπιά. Ο κλάδος παρουσιάζει μεγάλο 
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επιστημονικό ενδιαφέρον δεδομένου της πολυπλοκότητας των χαρακτηριστικών και του 

γεγονότος ότι η δραστηριότητα του επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων παγκοσμίως 

αφού οι αεροπορικές εταιρίες πλέον δεν περιορίζονται από τα σύνορα των χωρών και 

επομένως τα όρια των θεμάτων υπό εξέταση σχετικά με τις αεροπορικές περιορίζονται μόνο 

από το ύψος του ουρανού στον οποίο πετούν ελευθέρα. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάλυση του Αεροπορικού Κλάδου 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο της έρευνας θα παρουσιαστεί συνοπτικά ο αεροπορικός κλάδος, 

προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά του κλάδου σαν 

σύνολο πριν την χρηματοοικονομική ανάλυση αυτού. Για να επιτευχθεί αυτό θεωρείται ότι 

απαιτείται να παρουσιαστούν τρία βασικά αντικείμενα. Το πρώτο είναι μια σύντομη αναφορά 

του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου σήμερα και πως εξελίχθηκε μέσα στην ιστορία 

από την στιγμή που δημιουργήθηκε ο κλάδος, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό σε ποια πλαίσια 

λειτουργούν οι αεροπορικές εταιρίες σήμερα. Το δεύτερο αφορά τα χαρακτηριστικά του 

κλάδου σήμερα. Αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα με τη χρήση του μοντέλου των πέντε δυνάμεων 

του Porter. Το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου θα παρουσιάσει τα δύο βασικά επιχειρηματικά 

μοντέλα του κλάδου, δηλαδή της εταιρίες πλήρους υπηρεσίας (Full Service Carriers) και τις 

εταιρίες χαμηλότερου κόστους (Low Cost Carriers). Η κατανόηση των βασικών διαφορών των 

δύο μοντέλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για την ανάλυση των διαφορετικών 

χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών αυτών.  

 

3.1 Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην ιστορία των αερομεταφορών 
 

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος ονειρευόταν μια μέρα να κατακτήσει τους αιθέρες. Ο μύθος 

του Ίκαρου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας 

αναφέρονται αρκετοί μύθοι και προσπάθειες κατασκευής πτητικών μέσων με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τα σχέδια του Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519). Η γέννηση του κλάδου των 

αερομεταφορών όμως στην ουσία ξεκίνησε τον 18ο αιώνα με την δημιουργία των πρώτων 

αερόστατων. Η πρώτη καταγεγραμμένη επανδρωμένη πτήση έγινε από ένα αερόστατο θερμού 

αέρα που κατασκευάστηκε από τους αδελφούς Μονγκολφιέ στις 21 Νοεμβρίου 1783, η οποία 

ξεκίνησε από το Παρίσι.  

Έκτοτε οι προσπάθειες συνεχίστηκαν με σκοπό την δημιουργία μηχανοκίνητων πτητικών 

μηχανών με τους αδερφούς Wright να πετυχαίνουν την πρώτη αναγνωρισμένα πετυχημένη 

προσπάθεια το 1903. Εν συνεχεία η πρώτη διεθνής πτήση καταγράφεται το 1909 όταν ο 

Γάλλος πιλότος Louis Bleriot διέσχισε το Κανάλι της Μάγχης ταξιδεύοντας από την Γαλλία 

στην Αγγλία. Κατά την διάρκεια του Ά παγκοσμίου πολέμου έγιναν πολλές δοκιμές για τη 

χρήση του αεροπλάνου ως όπλο προχωρόντας αρκετά σημαντικά τις εξελίξεις. Το 1919  Οι 

Άλκοκ και Μπράουν διέσχισαν τον Ατλαντικό ωκεανό χωρίς στάση για πρώτη φορά. Από το 
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ξέσπασμα του ΄Β παγκοσμίου πολέμου και έπειτα οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες ως προς την 

τεχνολογία και τις πτήσεις διεθνώς.  

Ως συνέπεια δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός κοινού και σχετικά 

φιλελεύθερου καθεστώτος για τις αερομεταφορές διεθνώς. Στα πρώτα χρόνια η εναέρια 

κυριαρχία και οι κανόνες που την διέπανε ακολουθούσαν τις διατάξεις που ακολουθούνταν 

στην εδαφική και θαλάσσια κυριαρχία των κρατών. Οι πρώτες αναφορές σε στοιχεία που θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως <<αεροπορικό δίκαιο>> ξεκινούν από τη Γαλλία το 1784 

με την αστυνομική απαγόρευση των πτήσεων αερόστατου πάνω από το Παρίσι. Η πρώτη 

επίσημη συνδιάσκεψη περί του «Δικαίου του Εναερίου Χώρου έγινε το 1889 με πρόσκληση 

από τους Γάλλους κατά την οποία ιδρύθηκε και η Διεθνής Επιτροπή Αεροναυπηγικής 

(International Aeronautics Commission). Έκτοτε ακολούθησαν πολλές συνδιασκέψεις στην 

Ευρώπη στην προσπάθεια καθορισμού ενός αεροπορικού κοινού δικαίου μεταξύ των χωρών 

με κυρίαρχη άποψη την επικράτηση της εθνικής κυριαρχίας στον εναέριο χώρο των κρατών. 

Το 1911 το Βρετανικό Κοινοβούλιο πέρασε τον νόμο Aerial Navigation Act ο οποίος παρείχε 

στην Βρετανία την δυνατότητα να κλείσει τον βρετανικό εναέριο χώρο σε όλα τα ξένα 

αεροσκάφη. Ακολούθησαν η Γαλλία και η Γερμανία ψηφίζοντας ανάλογες νομοθεσίες οι 

οποίες εδραίωσαν την εθνική κυριαρχία και οριοθέτησαν απαγορευμένες ζώνες. Με το 

ξέσπασμα του Ά παγκοσμίου πολέμου οι χώρες της Ευρώπης κήρυξαν τα εναέρια σύνορά τους 

ως κλειστά.  

Κατά την Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού το 1919 συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με την 

κρατική κυριαρχία στον εναέριο χώρο των κρατών και προέβλεπε την ίδρυση της Διεθνούς 

Επιτροπής Αεροπλοΐας (International Commission for Air Navigation, ICAN), το έργο της 

οποίας έθεσε και τις βάσεις για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 

(International Civil Aviation Organization, ICAO) το 1947, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 

Σικάγου του 1944 κατά τη συνδιάσκεψη για τη διεθνή πολιτική αεροπορία και αποτελεί τμήμα 

του ΟΗΕ και είναι ο οργανισμός που ρυθμίζει τις διεθνείς αερομεταφορές μέχρι σήμερα. Το 

1945 ιδρύθηκε επίσης και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport 

Association, IATA) στην Αβάνα της Κούβας με στόχους τον έλεγχο του ανταγωνισμού μεταξύ 

των αεροπορικών εταιρειών, να συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής 

Αεροπορίας και γενικότερα να προάγει ασφαλή, τακτική και οικονομική μεταφορά και να 

εγκαθιδρύσει ένα κανονιστικό πλαίσιο, αποδεκτό από κράτη και εθνικούς αερομεταφορείς.  

Οι αερομεταφορές συνέχισαν να είναι κρατικά ελεγχόμενες μέχρι και το τέλος της δεκαετίας 

του 1970. Ο κρατικός έλεγχος των αεροπορικών εταιριών στηριζόταν σε πολιτικά κίνητρα 

κυρίως. Ο έλεγχος των αερογραμμών ήταν σημάδι εθνικής κυριαρχίας και πολιτικού πρεστίζ. 
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Ωστόσο η ανάγκη της απελευθέρωσης του κλάδου ήρθε μαζί με την επέκταση της 

παγκοσμιοποίησης. Η άρση των περιοριστικών ρυθμίσεων (deregulation) εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1978 με την ψήφιση του νόμου Airline Deregulation Act που 

οδήγησε σε πολιτική ανοικτών αιθέρων με τον περιορισμό του κρατικού ελέγχου. Η 

διαδικασία της απορρύθμισης εμφανίστηκε στην Ευρώπη μέσω τριών πακέτων μέτρων τα 

οποία άρχισαν το 1993 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 1997 με την άρση του cabotage 

(το δικαίωμα ενδομεταφοράς μεταξύ δύο σημείων μέσα σε μια χώρα από έναν ξένο 

αερομεταφορέα). Μέχρι εκείνο το σημείο οι κοινοτικοί αερομεταφορείς με έγκυρη άδεια 

εκμετάλλευσης είχαν πρόσβαση στις τακτικές ενδοκοινοτικές αερογραμμές με ορισμένους 

περιορισμούς στην εκτέλεση των δρομολογίων και στην χωρητικότητα. 

Η άρση των περιορισμών οδήγησε σε ταχύτατη ανάπτυξη των κλάδο των αεροπορικών 

εταιρειών, δίνοντας ευκαιρίες σε νέες εταιρίες να εισέλθουν στην αγορά, σε ιδιωτικοποιήσεις 

εθνικών μεταφορέων και εφαρμογή κανόνων ελεύθερης αγοράς στον ανταγωνισμό μεταξύ των 

εταιριών. Σημαντικό αποτέλεσμα της απελευθέρωσης αποτελεί η ανάδυση των 

αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις νέες ρυθμιστικές 

συνθήκες και αρκετές επιχειρηματικές και τεχνολογικές καινοτομίες εντάχθηκαν γρήγορα στο 

νέο περιβάλλον αναδεικνυόμενες σε σημαντικούς ανταγωνιστές των μέχρι τότε υφιστάμενων 

και εδραιωμένων παραδοσιακών αερομεταφορέων. 

Ο κλάδος όμως των αερομεταφορών συνέχισε να υφίσταται αλλαγές προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 

επηρέασαν σημαντικά τον κλάδο με απώλειες 13 δις δολαρίων το 2001 και 11,3 δις το 2002 

παγκοσμίως μόνο από τις αεροπορικές εταιρίες. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις προκάλεσαν νέα 

ζητήματα σχετικά με τις αερομεταφορές σχετιζόμενα κυρίως με την ασφάλεια των 

αερομεταφορών, οδήγησαν σε αυστηρότερους ελέγχους επιβατών και φορτίων στα 

αεροδρόμια, στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών και στην ίδρυση νέων οργανισμών 

ελέγχου αεροπορικής κίνησης όπως π.χ. την Διεύθυνση Ασφάλειας Μεταφορών στις ΗΠΑ 

(Transport Security Administration, TSA) καθορίζοντας τελικά και το ρυθμιστικό και 

λειτουργικό πλαίσιο που ισχύει και σήμερα.   

 

3.2 Ανάλυση του κλάδου-Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter  
 

Ο κλάδος των αερομεταφορών προσφέρει μια υπηρεσία που δύσκολα μπορεί να συναγωνιστεί 

με τις υπόλοιπες μεταφορές ως προς την ταχύτητα, την άνεση αλλά και το επίπεδο κάλυψης 

παγκοσμίως αθροιστικά. Ωστόσο το περιβάλλον στον κλάδο αυτό είναι αρκετά απαιτητικό και 
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περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  Για την 

καλύτερη κατανόηση του κλάδου κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των χαρακτηριστικών 

αυτού. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό είναι το μοντέλο των πέντε 

δυνάμεων του M. E. Porter (1979). 

Το μοντέλο των πέντε 

δυνάμεων του Porter 

περιγράφει τις δυνάμεις που 

επηρεάζουν το επίπεδο και το 

είδος του ανταγωνισμού μέσα 

σε ένα κλάδο. Μελετώντας 

αυτές τις δυνάμεις μια 

επιχείρηση μπορεί να 

καθορίσει αρχικά πόσο 

ελκυστικός είναι ένας κλάδος 

πριν εισχωρήσει σε αυτόν και 

τι είδους στρατηγική θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση 

προκειμένου να προσαρμοστεί σε αυτές τις δυνάμεις ή ακόμη και να τις εκμεταλλευτεί (Porter 

1979). Οι πέντε δυνάμεις του Porter είναι: 

1. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός. Οι υπάρχοντες ανταγωνιστές προσπαθούν καθημερινά να 

αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά μέσω διάφορων στρατηγικών όπως 

διαφοροποίηση προϊόντος, μείωση τιμών, βελτίωση ποιότητας κτλ. Το επίπεδο του 

ανταγωνισμού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως αριθμός και μέγεθος 

ανταγωνιστών, υψηλά κόστη αλλαγής ή εξόδου από τον κλάδο και το επίπεδο κορεσμού.  

Λογικά συμπεραίνεται ότι όσο πιο έντονος είναι ο υφιστάμενος ανταγωνισμός τόσο 

λιγότερο ελκυστική είναι η  βιομηχανία και το αντίστροφο. 

2. Η απειλή νέων ανταγωνιστών. Η απειλή αυτή εξαρτάται από τα “εμπόδια εισόδου” (entry 

barriers) στη βιομηχανία. Όταν είναι χαμηλά τότε η απειλή νέων ανταγωνιστών είναι 

μεγάλη. Αντίθετα, όταν τα εμπόδια εισόδου είναι υψηλά τότε η απειλή αυτή είναι μικρή. 

Παραδείγματα εμποδίων είναι οι οικονομίες κλίμακας που έχουν επιτύχει από τους 

υπάρχοντες ανταγωνιστές με αποτέλεσμα να έχουν επιτύχει το <<πλεονέκτημα 

κόστους>>, υψηλές απαιτήσεις αρχικών κεφαλαίων, πρόσβαση σε κανάλια διανομής κτλ. 

3. Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων. Ως ένα βαθμό μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 

και ανταγωνιστές από άλλους κλάδους δεδομένου ότι το προϊόντα τους θα μπορούσαν να 
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αντικαταστήσουν τα προϊόντα του κλάδου της επιχείρησης. Για παράδειγμα στις 

αερομεταφορές, υποκατάστατα προϊόντα αποτελούν οι θαλάσσιες και οι χερσαίες 

μεταφορές. Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο στις τιμές 

που μπορούν να θέσουν οι επιχειρήσεις προτού οι καταναλωτές στραφούν προς τα 

υποκατάστατα προϊόντα. 

4. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Οι αγοραστές πιέζουν συνήθως τη 

βιομηχανία για μείωση τιμών και αύξηση ποιότητας. Η δύναμη τους είναι μεγαλύτερη όταν 

αποτελούν σημαντικούς πελάτες του κλάδου καθώς αγοράζουν σημαντικές ποσότητες, 

έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν άλλους προμηθευτές χωρίς σημαντικά κόστη αλλαγής 

ή το προϊόν του κλάδου δεν είναι βασικό για τις ανάγκες των αγοραστών. 

5. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. Η απειλεί αυτή έγκειται στο γεγονός ότι 

οι προμηθευτές μπορούν να αλλάξουν τις τιμές των προϊόντων τους ή γενικότερα τους 

όρους συναλλαγής.  Η απειλή αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των υπαρχόντων 

προμηθευτών, οι οποίοι μπορεί να είναι λίγοι σε αριθμό και να διαθέτουν τεχνική ειδίκευση 

γεγονός που τους καθιστά απαραίτητους, όταν επίσης αποτελούν απειλή ως προς το 

γεγονός ότι μπορεί να επεκταθούν καθέτως έτσι ώστε να αποτελέσουν ανταγωνιστές της 

επιχείρησης ή όταν διαθέτουν αρκετούς πελάτες σε άλλους κλάδους.  

 

3.2.1 Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός 

 

Η πολιτική αεροπορία θεωρείται ένας κλάδος με πολύ υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ των 

εταιριών. Από την απελευθέρωση του κλάδου και έπειτα με την ανάδειξη των ιδιωτικών 

αεροπορικών εταιριών και των εταιριών χαμηλού κόστους δημιουργήθηκε η τάση για 

επέκταση των υπηρεσιών αερομεταφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά και η 

υποχρεωτική υιοθέτηση νέων στρατηγικών από τους παραδοσιακούς αερομεταφορείς 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό των αεροπορικών εταιριών χαμηλού 

κόστους. Βασικό μέσο αντιμετώπισης αυτού του ανταγωνισμού ήταν οι τιμές των 

αεροπορικών εισιτηρίων. Η μείωση των τιμών των εισιτήριων και η ανάπτυξη νέων μεθόδων 

τιμολόγησης όμως οδήγησαν τις αεροπορικές εταιρίες σε μείωση των περιθωρίων κέρδους σε 

σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.  

Ο κλάδος λοιπόν φαίνεται να έχει φτάσει το επίπεδο κορεσμού. O αριθμός των ανταγωνιστών 

και το ποσοστό κάλυψης της ζήτησης (υπολογιζόμενο από τη διαίρεση της μεταβολής του 

αριθμού νέων επιβατών και νέων διαθέσιμων θέσεων) φαίνεται να παραμένουν το ίδιο 

μακροπρόθεσμα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, ο αριθμός των επιβατών που 
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μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί κατά 75% περίπου από το 

έτος 2000, ακολουθώντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 4,9%. Σε παρόμοιο ρυθμό 

ακολουθεί και η προσφορά νέων θέσεων 4,6% από τις αεροπορικές εταιρίες, ο οποίος 

ακολουθεί παρουσιάζει μια καθυστέρηση έως και 2 έτη προκειμένου να καλύψει τις αλλαγές 

στη ζήτηση (προφανώς εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στην παράδοση των 

παραγγελιών των αεροσκαφών). Επομένως, δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο 

μέγεθος του ανταγωνισμού, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση αυτού του παράγοντα 

κινδύνου.  

 

Πίνακας 1. Στοιχεία Προσφοράς και Ζήτησης στον αεροπορικό κλάδο (Πηγή: World Bank) 

Year Νew Available 

seats (in mil.) 

Passengers 

(in mil.) 

Passengers net 

change (in mil.) 

Coverage 

ratio 

2000 163,8 1674,1 112 68,2% 

2001 176,5 1655,2 -19 -10,7% 

2002 146,5 1627,4 -28 -19,0% 

2003 126,0 1665,3 38 30,1% 

2004 128,1 1888,7 223 174,4% 

2005 126,6 1970,1 81 64,3% 

2006 157,4 2073,0 103 65,3% 

2007 177,7 2209,1 136 76,6% 

2008 177,9 2208,2 -1 -0,5% 

2009 197,1 2249,7 42 21,1% 

2010 187,9 2628,3 379 201,4% 

2011 202,8 2787,0 159 78,2% 

2012 229,6 2894,1 107 46,7% 

2013 257,3 3048,3 154 59,9% 

2014 284,3 3217,8 170 59,6% 
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Διάγραμμα 2. Ποσοστό Κάλυψης της Ζήτησης 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Μεταβολή Επιβατών και Θέσεων  

 

Ακόμη και το πλήθος των συγχωνεύσεων που συμβαίνουν στον κλάδο δεν αποτελεί παράγοντα 

μείωσης του ανταγωνισμού, αφού οι νέες μεγαλύτερες εταιρίες που προκύπτουν, αξιοποιώντας 

τις οικονομίες κλίμακας προβαίνουν σε συνεχώς και πιο τολμηρές στρατηγικές ώστε να 

προσελκύσουν νέους επιβάτες.  

Τέλος, τα κόστη εξόδου από τον κλάδο είναι υψηλά, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν ακόμη 

αποτρεπτικό παράγοντα εξόδου από τον κλάδο και μείωσης του ανταγωνισμού. Οι 

αεροπορικές εταιρίες διαθέτουν μεγάλο και ακριβό εξοπλισμό με αποτέλεσμα υψηλά σταθερά 

κόστη. Επιπλέον βρίσκονται σε μακροχρόνιες δανειακές συμφωνίες που είναι απαραίτητες για 

την παραμονή τους στον κλάδο και είναι σχεδόν αδύνατη η άμεση αποπληρωμή αυτών.  
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Το τελικό αποτέλεσμα αυτών είναι η αύξηση των δρομολογίων, η μείωση του ταξιδιωτικού 

κόστους των επιβατών και η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών με τελικούς 

επωφελούμενους τους αγοραστές. Ο κίνδυνος του υφιστάμενου ανταγωνισμού λοιπόν κρίνεται 

υψηλός.   

 

3.2.2 Η απειλή νέων ανταγωνιστών 

 

Αρχικά με την απορρύθμιση του κλάδου η είσοδος σε αυτόν έγινε αρκετά εύκολη υπόθεση, με 

την προϋπόθεση φυσικά ότι υπήρχαν διαθέσιμες πήγες χρηματοδότησης. Αυτό επέτρεψε την 

είσοδο πολλών νεών επιχειρήσεων. Οι νέες εταιρίες ακολουθώντας στρατηγικές χαμηλού 

κόστους κατάφεραν να αποσπάσουν ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Όμως, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, το επίπεδο του ανταγωνισμού στον κλάδο είναι υψηλό, ενώ ο 

ίδιος ο κλάδος έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας και κορεσμού πλέον με αποτέλεσμα τον 

περιορισμό των αποδόσεων. Ταυτόχρονα με τα υψηλά κόστη εισόδου, αφού απαιτούνται 

σημαντικά κεφάλαια, ο αεροπορικός κλάδος δε θεωρείται πλέον ελκυστικός για την είσοδο 

νέων επιχειρήσεων.  

Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν κατορθώσει να εδραιώσουν το brand-name τους και 

υπόσχονται μεταφορά με ασφάλεια και αξιοπιστία. Παρόλο που τα κόστη αλλαγής μεταξύ 

διαφορετικών brands είναι χαμηλά, οι αγοραστές σήμερα δύσκολα εμπιστεύονται να πετάξουν 

με επιχειρήσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν. Επιπλέον, οι υπάρχουσες επιχειρήσεις λόγω 

μεγέθους και εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες κλίμακας μπορούν πιο εύκολα να προβούν σε 

μειώσεις τιμών για να αντιμετωπίσουν τον νέο ανταγωνισμό. Με λίγα λόγια, η είσοδος νέων 

επιχειρήσεων δεν είναι ενδεικνυόμενη και ο συγκεκριμένος κίνδυνος για τις υπάρχουσες 

εταιρίες είναι χαμηλός.   

 

3.2.3 Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

 

Υποκατάστατα προϊόντα των αερομεταφορών είναι τα μέσα θαλάσσιων και χερσαίων 

μεταφορών. Για έναν αγοραστή είναι αρκετά εύκολο να αλλάξει σε κάποιο άλλο προϊόν όταν 

τα κόστη αλλαγής και οι τιμές των υποκατάστατων είναι χαμηλά. Ωστόσο, σε πολλές 

περιπτώσεις το κόστος των αεροπορικών εισιτήριων είναι χαμηλότερο από αυτό των 

υπόλοιπων μεταφορικών μέσων. Όμως στις μεταφορές πέρα από το οικονομικό κόστος 

υπάρχει και το χρονικό κόστος. Χωρίς αμφιβολία το αεροπλάνο είναι το γρηγορότερο και 

στατιστικά ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, επιτρέποντας στους αγοραστές την γρήγορη 
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πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρίες 

προσφέρουν μεγαλύτερο επίπεδο άνεσης και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών από ότι οι 

περισσότερες από τις υπόλοιπες μεταφορικές υπηρεσίες (με εξαίρεση ίσως τα 

κρουαζιερόπλοια).   

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων θα πρέπει στην 

ουσία να διαχωριστεί σε δύο επίπεδα. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές και οι τιμές των εισιτήριων των άλλων μεταφορικών 

μέσων είναι σε σημαντικό βαθμό χαμηλότερες οι επιβάτες θα προτιμήσουν την χρήση κάποιου 

άλλου μεταφορικού μέσου, αφού ο χρόνος και η διαδικασία επιβίβασης/αποβίβασης στο 

αεροπλάνο μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα. Σε διεθνές επίπεδο, οπού οι 

αποστάσεις είναι μεγάλες και το κόστος μεταφοράς με κάποιο άλλο μέσο είναι υψηλότερο, οι 

αγοραστές πολύ δύσκολά θα επιλέξουν κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο. 

Ως αποτέλεσμα, από τη στιγμή που οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες δραστηριοποιούνται 

περισσότερο σε διεθνές επίπεδο σήμερα, ο κίνδυνος των υποκατάστατων προϊόντων θεωρείται 

χαμηλός.  

 

3.2.4 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

 

Οι αγοραστές των αεροπορικών εταιριών χωρίζονται αρχικά σε δύο κατηγορίες, ταξιδιωτικούς 

πράκτορες και ιδιώτες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από επαγγελματίες οι οποίοι 

λειτουργούν ως μεσάζοντες κυρίως για την δεύτερη κατηγορία. Υπάρχουν εκατομμύρια 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες παγκοσμίως καθιστώντας τες σε σημαντική κατηγορία πελατών, αφού 

μέσω αυτών αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερες ομάδες πελάτων της δεύτερης κατηγορίας. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για επαγγελματίες διαθέτουν αρκετή πληροφόρηση και μπορούν να 

επιλέξουν από ένα μεγάλο πλήθος αεροπορικών εταιριών προκειμένου να εξασφαλίσουν 

χαμηλότερο κόστος.  

Η δεύτερη κατηγορία χωρίζεται επίσης σε δύο υποκατηγορίες, ταξιδιώτες αναψυχής και 

ταξιδιώτες για επαγγελματικούς λόγους. Με τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης ο καθένας 

μπορεί να αποκτήσει εύκολα την πληροφόρηση που χρειάζεται και να ερευνήσει για 

διαφορετικές προσφορές. Η πρώτη υποκατηγορία είναι αρκετά ελαστική ως προς την τιμή και 

προτιμά συνήθως τη φθηνότερη επιλογή ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται την επέκταση της 

χρονικής διάρκειας του ταξιδιού, πράγμα που τους παρέχει αυξημένη αγοραστική δύναμη. Η 

δεύτερη υποκατηγορία είναι λιγότερο ελαστική ως προς την τιμή και προτιμούν αεροπορικές 
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εταιρίες που θα τους προσφέρουν άνεση και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και 

εξοικονόμησης χρόνου γεγονός που δεν τους προσφέρει και τόσο υψηλή αγοραστική δύναμη.  

Σε γενικές γραμμές, τα κόστη αλλαγής δεν είναι υψηλά για τους αγοραστές και δεδομένης της 

σημερινής πληροφόρησης μπορούν άνετα να επιλέξουν τη φθηνότερη επιλογή. Εξάλλου, η 

πλειοψηφία γνωρίζει ότι όσο πιο γρήγορα κλείσει τα εισιτήρια τόσο φθηνότερες επιλογές θα 

έχει ή μπορεί να εξασφαλίσει φθηνότερα εισιτήρια σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης. Αυτό 

είναι ακόμη πιο εύκολο αν λάβει υπόψη κανείς και το επίπεδο του ανταγωνισμού στον κλάδο. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι το αγοραστικό κοινό είναι τεράστιο και φυσικά μη οργανωμένο, 

καθιστά την συνολική διαπραγματευτική τους δύναμη σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που 

φαίνεται. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις 

αλλαγών ή μη εμφάνισης τελικά ταξιδιωτών που έχουν κάνει κράτηση τείνουν να κλείνουν 

περισσότερες θέσεις για μια πτήση από ότι υπάρχουν διαθέσιμες. Συνεπώς, με λίγα λόγια η 

διαπραγματευτική δύναμη των επιβατών μπορεί να θεωρηθεί σχετικά μέτρια ως χαμηλή. 

 

3.2.5 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

 

Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν ένα πλήθος προμηθευτών που προσφέρουν εξοπλισμό και 

υπηρεσίες. Οι σημαντικότεροι όμως, οι οποίοι αξίζει να αναφερθούν λόγω του ρόλου τους 

είναι οι κατασκευαστές αεροσκαφών, οι εταιρίες μίσθωσης, οι προμηθευτές καυσίμων και τα 

αεροδρόμια. Οι παραπάνω προμηθευτές επηρεάζουν σημαντικά τον κλάδο με τις αποφάσεις 

τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Στον αεροπορικό κλάδο σήμερα υπάρχουν στην ουσία δύο βασικοί κατασκευαστές 

αεροσκαφών. Η Airbus και η Boeing κυριαρχούν στον κλάδο ως κύριοι κατασκευαστές ενώ η 

Bombardier, η ATR  και η Embraer καταλαμβάνουν ένα μόλις μικρό μερίδιο της αγοράς. Οι 

εταιρίες κατασκευαστών αποτελούν συνήθως και προμηθευτές ανταλλακτικών, συντήρησης 

και άλλων απαραίτητων τεχνικών συστημάτων. Μια αεροπορική εταιρία μπορεί πολύ δύσκολα 

να αλλάξει προμηθευτή δεδομένου ότι ο άλλος προμηθευτής δεν διαθέτει την κατάλληλη 

τεχνογνωσία σχετικά με τον παλιό εξοπλισμό της εταιρίας που προέρχεται από τον 

προηγούμενο προμηθευτή.  

Η κατασκευή ενός αεροσκάφους είναι ακριβή και χρονοβόρα υπόθεση. Ένα αεροσκάφος 

κοστίζει αναλόγως της παλαιότητας του μοντέλου από 75 ως και 430 εκατομμύρια δολάρια 

(από τιμές που αναφέρονται στους καταλόγους των ιστοσελίδων της Airbus και της Boeing). 

Δεδομένου λοιπόν του κόστους, του χρόνου κατασκευής και του μικρού αριθμού 

κατασκευαστών, οι αεροπορικές εταιρίες θέτουν τις παραγγελίες τους για αεροσκάφη σε βάθος 
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χρόνου (από 2 ως και 10 έτη αναλόγως την εταιρία). Ως αποτέλεσμα αυτού, οι κατασκευαστές 

αεροσκαφών έχουν ένα μεγάλο <<απόθεμα>> από εκκρεμείς παραγγελίες (backlog). Το 

γεγονός αυτό τους προσφέρει υψηλή διαπραγματευτική δύναμη και ασφάλεια. Το διάγραμμα 

4 δείχνει το backlog καθώς και τις παραγγελίες και παραδόσεις αεροσκαφών από το 2000.   

 

 

Διάγραμμα 4. Απόθεμα (Backlog) εκκρεμών  παραγγελιών αεροσκαφών (Πηγή: Speednews.com)  

 

Οι εταιρίες μισθώσεων αεροσκαφών αποτελούν πηγές χρηματοδότησης της δραστηριότητας 

των αεροπορικών εταιριών. Ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου μπορούν να 

θεωρηθούν σαν κανονικοί προμηθευτές των αεροπορικών εταιριών αφού σήμερα η 

πλειοψηφία των αεροσκαφών αποκτάται μέσω χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης. 

Λόγω του υψηλού κόστους των αεροσκαφών αλλά και της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης 

τους από τις εταιρίες η μίσθωση έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης αλλά 

και μέσο ελέγχου του ύψους του στόλου, της παλαιότητας αυτού καθώς και της 

υπολειμματικής αξίας. Οι εταιρίες μισθώσεων και οι αεροπορικές εταιρίες είναι συχνά 

αλληλεξαρτώμενες ενώ τα κόστη μισθώσεων είναι συνήθως διαχειρίσιμα. Συχνά οι εταιρίες 

μισθώσεων αεροσκαφών θέτουν μόνες τους παραγγελίες αεροσκαφών εκ των προτέρων έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουν κάποια μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Ο ρόλος τους είναι 

αρκετά σημαντικός για τον κλάδο ενισχύοντας τη ρευστότητα, την κεφαλαιακή βάση και τη 

ζήτηση. Λόγω όμως του χαρακτήρα του προϊόντος ο κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας που 

αναλαμβάνουν συνήθως είναι υψηλός επομένως σε γενικές γραμμές δεν αποτελούν σημαντική 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Orders 18204 14078 13727 14517 15304 17606 17058 21775 22437 22207 22667 25298 25973 28943 32277

Deliveries 13555 9753 10162 11159 12013 12977 11533 13976 13942 14340 14493 15776 16221 17221 18980

Backlog 4649 4325 3565 3358 3291 4629 5525 7799 8495 7867 8174 9522 9752 11722 13297

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Backlog

Orders Deliveries Backlog



23 
 

απειλή για τις αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες τελευταία προτιμούν μεσοπρόθεσμες 

λειτουργικές μισθώσεις και συχνές αλλαγές αεροσκαφών με νέα μοντέλα.  

Πολύ σημαντικό κόστος για τις αεροπορικές εταιρίες είναι τα καύσιμα. Οι τιμές των καυσίμων 

μεταβάλλονται καθημερινά και έχουν αρκετά μεγάλη διακύμανση. Όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα οι τιμές των καυσίμων την τελευταία δεκαετία κυμάνθηκαν γενικών σε υψηλά 

επίπεδα. Οι αεροπορικές εταιρίες χειρίζονται επαγγελματικά την διακύμανση των τιμών των 

καυσίμων, αντισταθμίζοντας τις ανάγκες τους πολλές φορές μέχρι και σε βάθος διετίας. Αν 

και αρχικά φαίνεται παράδοξο, η σταθερή αύξηση (όχι η ραγδαία ή η απότομη) των τιμών των 

καυσίμων συσχετίζεται θετικά με την αύξηση των παραγγελιών νέων αεροσκαφών. Αυτό 

επεξηγείται από το γεγονός ότι τα νέα αεροσκάφη είναι πιο οικονομικά αποδοτικά ως προς την 

κατανάλωση καυσίμων. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κόστος των καυσίμων έχει 

αναδειχθεί πλέον ως η μεγαλύτερη αναλογικά δαπάνη (ξεπερνώντας το κόστος της εργασίας) 

καθιστά τους προμηθευτές καυσίμων σε κινητήρια δύναμη του κλάδου.  

 

 

Διάγραμμα 5. Διαμόρφωση τιμών πετρελαίου στην Ευρώπη 2000-2016 (Πηγή: Federal Reserve 

Bank of St. Louis) 

 

Τέλος, αρκετά σημαντικός προμηθευτής θεωρούνται και τα αεροδρόμια. Τα τέλη των 

αεροδρομίων παίζουν σημαντικό ρόλο στην στρατηγική των αεροπορικών εταιριών. Οι 

εταιρίες χαμηλού κόστους προτιμούν περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν χαμηλότερα κόστη 

ενώ οι εταιρίες πλήρους υπηρεσίας θέτουν τις βάσεις τους σε κεντρικά αεροδρόμια. Οι τιμές 
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των αεροδρόμιων ωστόσο θεωρούνται ως επί το πλείστον δεδομένες και δύσκολα μπορούν να 

γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεδομένου όλων αυτών ο παράγοντας κινδύνου που 

προκύπτει από τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών κρίνεται αρκετά υψηλός.  

 

 

3.3 Τα Επιχειρηματικά μοντέλα Full Service Carriers και Low Cost Carriers 

 

Η απελευθέρωση της αγοράς στον αεροπορικό κλάδο είχε σημαντικές συνέπειες ως προς τον 

ανταγωνισμό και τα επιχειρησιακά μοντέλα. Οι παραδοσιακοί μεταφορείς μέχρι τότε 

αποτελούσαν κυρίως μεγάλες, κρατικά ελεγχόμενες αεροπορικές εταιρίες οι οποίες 

λειτουργούσαν σε ένα υψηλά ρυθμισμένο περιβάλλον. Με την απορρύθμιση όμως επήλθε νέος 

ανταγωνισμός και αναδύθηκαν νέες επιχειρηματικές και στρατηγικές επιλογές για τις 

επιχειρήσεις (Αβραμόπουλος, 2011).  

Αν και το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον προσφέρει ένα σημαντικό πλήθος νέων 

επιχειρηματικών επιλογών, τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι δύο. Το πρώτο είναι οι 

<<παραδοσιακοί>> αερομεταφορείς ή οι αερομεταφορείς πλήρων υπηρεσιών όπως λέγονται 

σήμερα, οι οποίοι με ορισμένες προσαρμογές στις απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, δημιουργήθηκαν ως επί το πλείστον την περίοδο πριν την απελευθέρωση του 

κλάδου και προσφέρουν ένα πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες τους επικεντρώνοντας τις 

προσπάθειες τους στην βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης και την όλη εμπειρία της 

πτήσης. Το δεύτερο επιχειρηματικό μοντέλο αναδύθηκε κυρίως με την απορρύθμιση της 

αγοράς. Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους λειτουργούν πάνω σε ένα απλοποιημένο 

σχετικά επιχειρηματικό μοντέλο που επιδιώκει την παροχή υπηρεσιών χαμηλών απαιτήσεων 

με παράλληλη μείωση του κόστους μεταφοράς και τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, 

επιδιώκοντας έτσι να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων. Εν 

συνεχεία περιγράφουμε τα βασικά συστατικά των δύο επιχειρηματικών στρατηγικών.  

 

3.3.1 Full Service Carriers 

 

Οι αερομεταφορείς πλήρων υπηρεσιών ή οι παραδοσιακοί αερομεταφορείς είναι αεροπορικές 

εταιρίες οι οποίες επικεντρώνονται στην προσέλκυση πελατών προσφέροντας ποιοτικά υψηλές  

υπηρεσίες και οι οποίες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους την αγορά από τα πρώιμη περίοδο 

του κλάδου. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως full service carries ή legacy carries ή flag 

carriers (για τις κρατικές ή εθνικές εταιρίες). Ο Cento (2008) ορίζει τους αερομεταφορείς 
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πλήρων υπηρεσιών ως τις αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες αποτελούσαν κρατικές επιχειρήσεις 

πριν από την απορρύθμιση της αγοράς και στη συνέχεια μετατράπηκαν στις σημερινές 

αεροπορικές εταιρίες πλήρων υπηρεσιών.    

Οι αερομεταφορείς πλήρων υπηρεσιών προσφέρουν ένα πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες 

τους προσπαθώντας να δημιουργήσουν αυτό που σήμερα ονομάζεται <<ολοκληρωμένη 

εμπειρία πτήσης>>. Αυτό περιλαμβάνει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να προσφέρει 

ποιοτικά υψηλή εξυπηρέτηση τόσο εν πτήσει όσο και επί του εδάφους (πχ υπηρεσίες σαλονιών 

αναμονής σε αεροδρόμια). Συχνά στην τιμή των εισιτηρίων περιλαμβάνονται διάφορες 

επιπλέον υπηρεσίες όπως πχ παροχή internet ή πρόχειρου φαγητού. Για την τιμολόγηση των 

υπηρεσιών χρησιμοποιούνται πολύπλοκα μοντέλα τιμολόγησης όπως πχ μοντέλα διαχείρισης 

αποδοτικότητας, μοντέλα τιμολόγησης με βάση τη ζήτηση κτλ. Το είδος των υπηρεσιών 

επηρεάζει φυσικά και την ομάδα στόχο των καταναλωτών στους οποίους απευθύνονται οι 

αερομεταφορείς πλήρων υπηρεσιών. Οι βασικοί πελάτες είναι ταξιδιώτες αναψυχής (για 

τουριστικούς σκοπούς) ή επιχειρηματίες (για επαγγελματικούς σκοπούς). Για την 

ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των προηγούμενων προσφέρουν διάφορους τύπους θέσεων όπως 

πχ οικονομικές, επαγγελματικές και θέσεις πολυτελείας με ανάλογη παροχή υπηρεσιών και 

τιμολόγηση.   

Το εύρος του πακέτου των υπηρεσιών περιλαμβάνει και υπηρεσίες προ πτήσης δηλαδή ξεκινά 

από τη στιγμή της κράτησης. Υπάρχουν διάφορες μορφές κράτησης θέσεων όπως τηλεφωνικά 

κέντρα, διαδικτυακές κρατήσεις και ταξιδιωτικά γραφεία. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρίες 

προσφέρουν διάφορα προγράμματα τακτικών επιβατών (frequent flyer programs) προκειμένου 

να προσελκύσουν τακτικούς πελάτες. Με τα συγκεκριμένα προγράμματα οι αεροπορικές 

εταιρίες επιτρέπουν στους <<πιστούς πελάτες>> τους να πετάξουν δωρεάν με χιλιόμετρα που 

έχουν αποκτήσει από προηγούμενες πτήσεις τους.  

Το εύρος των κυρίως δραστηριοτήτων των αερομεταφορέων πλήρων υπηρεσιών όμως δεν 

παραμένει μόνο στην εξυπηρέτηση των επιβατών αλλά συμπληρώνεται και από άλλες 

δραστηριότητες αξιοποίησης των αεροσκαφών όπως μεταφορά φορτίων αλλά και εργασίες 

συντήρησης αεροσκαφών. Λόγω του υψηλού εύρους δραστηριοτήτων και της ποικιλίας 

αεροσκαφών οι αερομεταφορείς πλήρους υπηρεσιών δεν περιορίζονται στην χρήση ενός και 

μόνο τύπου αεροσκάφους αλλά διαθέτουν στόλους διαφόρων μεγεθών και ταχύτητας. Οι 

ποικιλία του τύπου των αεροσκαφών οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι αερομεταφορείς 

πλήρων υπηρεσιών διαθέτουν πτήσεις σε εθνικό, διεθνές και διηπειρωτικό επίπεδο, πράγμα 

που σημαίνει ότι υπάρχουν και διαφορετικές απαιτήσεις στα αεροσκάφη. Παρόλα αυτά το 
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ποσοστό πληρότητας διαφέρει από μέτριο ως υψηλό δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς 

πλήρους υπηρεσιών εξυπηρετούν ένα μεγάλο εύρος προορισμών ασχέτως ζήτησης. 

Ως αποτέλεσμα οι αερομεταφορείς πλήρους υπηρεσιών διαθέτουν δρομολόγια σε 

προορισμούς που δεν έχουν και τόσο υψηλή ζήτηση προκειμένου να έχουν ένα συμπληρωμένο 

πακέτο υπηρεσιών εξυπηρέτησης, το οποίο φυσικά μπορεί να αντισταθμίζει τις ζημιές από 

<<άγονες γραμμές>> με τα κέρδη από άλλες γραμμές. Για αυτό και οι αερομεταφορείς πλήρων 

υπηρεσιών διαθέτουν πολύπλοκες τεχνικές τιμολόγησης για τον καθορισμό των τιμών των 

εισιτηρίων. Αυτές οι τεχνικές ονομάζονται τεχνικές διαχείρισης της απόδοσης (yield 

management). 

Αρκετά σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός του δικτύου των δρομολογίων. Οι αερομεταφορείς 

πλήρων υπηρεσιών χρησιμοποιούν το ονομαζόμενο από τη διεθνή βιβλιογραφία, μοντέλο 

Hub-and-Spoke. Με αυτό το μοντέλο οι αεροπορικές εταιρίες επιλέγουν κεντρικά αεροδρόμια 

ως βάσεις για τις μεταφορές τους τα οποία και συνδέουν με περιφερειακά αεροδρόμια. Πιο 

συγκεκριμένα στο μοντέλο οι αεροπορικές εταιρίες τοποθετούν τις βασικές τους 

δραστηριότητες σε ορισμένα κεντρικά αεροδρόμια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και το 

καθένα από αυτά συνδέεται με ένα πλήθος περιφερειακών αεροδρομίων. Έτσι όταν ένα 

αεροσκάφος χρειάζεται να πετάξει σε ένα συγκεκριμένο περιφερειακό αεροδρόμιο από ένα 

άλλο περιφερειακό αεροδρόμιο μπορεί να κάνει αρκετές στάσεις ενδιάμεσα αφού θα πρέπει 

να προσγειωθεί αρχικά στο τοπικό κεντρικό αεροδρόμιο, από εκεί να πετάξει στο επόμενο 

κεντρικό που συνδέεται με το τελικό περιφερειακό αεροδρόμιο. Με αυτόν τον τρόπο οι 

αεροπορικές εταιρίες ενισχύουν τον συντελεστή πληρότητας του αεροσκάφους αλλά αυξάνουν 

σημαντικά την χρονική διάρκεια του ταξιδιού και τον χρόνο παραμονής στο έδαφος.    

Δεδομένου όμως ότι οι αεροπορικές εταιρίες δεν μπορούν να διαθέτουν παρουσία σε όλα τα 

περιφερειακά αεροδρόμια ή ακόμη και δεδομένου ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρίες έχουν 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε ορισμένα κεντρικά αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρίες πλήρων 

υπηρεσιών σχηματίζουν συμμαχίες ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας. Έτσι 

διαθέτουν ομαδικά προγράμματα τακτικών επιβατών ή καλύπτουν δρομολόγια για 

λογαριασμό <<αδελφών>> αεροπορικών εταιριών. Τέτοιες γνωστές συμμαχίες είναι η Star 

Alliance, που ιδρύθηκε το 1997 και αποτελείται σήμερα από 27 μέλη, η Oneworld με έτος 

ίδρυσης το 1999 και 14 μέλη, η SkyTeam με έτος ίδρυσης το 2000 και 20 μέλη καθώς και 

κάποιες μικρότερες που ιδρύθηκαν πιο πρόσφατα όπως οι Vanilla Alliance, U-FLY Alliance 

και Value Alliance.  
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3.3.2 Low Cost Carriers 

 

Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους βασίζουν την στρατηγική τους στο χαμηλότερο 

κόστος υπηρεσιών με παράλληλη χαμηλότερη τιμολόγηση ώστε να αποκτήσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Το παραπάνω ενισχύεται με επιχειρηματικές και 

τεχνολογικές καινοτομίες μείωσης του κόστους και απλοποίησης του επιχειρηματικού 

μοντέλου (πχ ένα είδος αεροσκάφους, διαδικτυακές κρατήσεις κτλ) αν και υποχρεωτικά οι 

παραδοσιακοί αερομεταφορές αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν αρκετές από αυτές τις πολιτικές 

προκειμένου να συμβαδίζουν και να ανταποκριθούν στον νέο ανταγωνισμό.    

Στην βιβλιογραφία υπάρχει ένα πλήθος ονομάτων ορισμών των αερομεταφορέων χαμηλού 

κόστους, Discount airlines, No frills airlines, Prizefighters, Low-cost airlines ή low-cost 

carriers. Το βασικό κοινό στοιχείων όλων όμως είναι ότι αποτελεί μια αερογραμμή που 

προσφέρει γενικά χαμηλούς ναύλους σε αντάλλαγμα της εξάλειψης πολλών παραδοσιακών 

υπηρεσιών προς τους επιβάτες διακρινόμενη έτσι από τον παραδοσιακό τομέα πλήρους 

υπηρεσιών, ο οποίος αρχικά βασίζεται στην ποιότητα της υπηρεσίας (De Groote, 2002 και 

Calder, 2003). 

Οι πρώτοι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Wensveen 

& Leick, 2009)  ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970 με την Southwest Airlines αεροπορική 

εταιρία που άρχισε την δραστηριοποίησή της το 1971. Ωστόσο, σύμφωνα με τον De Groote 

(2002) ο πρώτος επιτυχημένος αερομεταφορέας χαμηλού μεταφορικού κόστους ήταν η 

αεροπορική εταιρία Pacific Southwest Airlines (σ.σ. σύμπτωση διακριτικού τίτλου με την 

μετέπειτα Southwest Airlines) στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία ξεκίνησε το 1949 και 

μετέπειτα έγινε τμήμα της αεροπορικής εταιρίας USAir. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους πέρα από τις μειωμένες 

δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες εν πτήσει και το χαμηλότερα αμειβόμενο εργατικό δυναμικό 

περιλαμβάνουν γενικά ένα απλοποιημένο μοντέλο επιχειρηματικής στρατηγικής όπως αρχικά 

απλά μοντέλα τιμολόγησης (ακόμη φθηνότερες θέσεις με έγκαιρες κρατήσεις), ένα είδος 

κατηγορίας θέσεων καθώς και ένας ενιαίος τύπος αεροσκαφών. Η βασική πελατειακή βάση 

στόχος είναι ταξιδιώτες αναψυχής ενώ δεν προσφέρονται καθόλου υπηρεσίες μεταφοράς 

φορτίων. Οι υπηρεσίες συντήρησης καθώς και αρκετές λειτουργικές δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται μέσω outsourcing. Ως προς τα κανάλια διανομής περιλαμβάνονται μόνο 

διαδικτυακή κράτηση και άμεση κράτηση μόνο, ενώ μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις 

όπου δε γίνεται και καθόλου κράτηση. Παράλληλα έχει εισαχθεί και ο θεσμός της πτήσης 

χωρίς εισιτήριο (e-ticket).  



28 
 

Σε αντίθεση με τις αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας που εστιάζονται στις κύριες 

δραστηριότητες οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους έχουν και υψηλά έσοδα από 

δευτερεύουσες πηγές όπως πχ διαφημίσεις και πωλήσεις εν πτήσει).  

Ο συντελεστής πληρότητας και ο χρόνος χρησιμοποίησης του αεροσκάφους γενικότερα είναι 

υψηλός, υψηλότερος των παραδοσιακών αερομεταφορέων, ενώ επιλέγονται περιφερειακά 

αεροδρόμια ως βάσεις δραστηριότητας δεδομένων των χαμηλότερων τελών. Το δίκτυο 

μεταφοράς που χρησιμοποιούν είναι το λεγόμενο Point to Point. Αυτό το μοντέλο βασίζεται 

σε πτήσεις που παρέχονται απευθείας από και προς μια πόλη. Το κόστος μονάδας είναι 

χαμηλότερο καθώς το αεροσκάφος αξιοποιείται περισσότερο συχνά καθώς δεν χρειάζεται να 

περιμένει για συνδεόμενες πτήσεις (connecting flights) μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα 

σταθερά έξοδα, τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στις λειτουργικές δαπάνες των 

αεροπορικών εταιριών. Οι δαπάνες διαχέονται σε πολλές ώρες πτήσεων μειώνοντας έτσι το 

κόστος ανά μονάδα.  

Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους δεν συμμετέχουν σε συμμαχίες και κανονικά δεν 

διέθεταν αρχικά προγράμματα τακτικών πελατών. Ωστόσο, αυτό  έχει αλλάξει καθώς δεν είναι 

λίγες οι αεροπορικές αυτού του είδους (πχ Norwegian) που έχουν εντάξει τέτοια προγράμματα 

στην επιχειρηματική πολιτική τους.   

Εκμεταλλευόμενες τις παραπάνω πολιτικές και καινοτομίες οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού 

κόστους κατάφεραν όχι μόνο να εδραιωθούν σε ένα κλάδο που χαρακτηρίζεται για την υψηλή 

δυσκολία εισόδου αλλά και να αναδειχθούν σε σημαντικούς ανταγωνιστές των παραδοσιακών 

αεροπορικών εταιριών. Τρεις από τις δέκα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες είναι 

αερομεταφορείς χαμηλού κόστους. Η EasyJet, η Ryanair και η Norwegian μετέφεραν 221 

εκατομμύρια επιβάτες συνολικά μέσα στο 2016 και ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών υποδεικνύει 

ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις στο εγγύς μέλλον.   

 

Πίνακας 2. Σύγκριση χαρακτηριστικών FSC και LCC 

Χαρακτηριστικό Εταιρία Χαμηλού 

Κόστους 

Εταιρία Πλήρους Υπηρεσίας 

Κύρια Δραστηριότητα Μεταφορά Επιβατών Μεταφορά Επιβατών και 

Εμπορευμάτων 

Ομάδα Στόχος Ταξιδιώτες Αναψυχής Ταξιδιώτες Αναψυχής και 

Επαγγελματικούς Σκοπούς 
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Τιμή Απλή Τιμολογιακή 

Πολιτική 

Συνθέτη Τιμολογιακή 

Πολιτική 

Στρατηγική Χαμηλή Τιμολόγηση Συνδυασμός Τιμής και 

Ποιότητας Υπηρεσιών 

Κανάλια Διανομής Άμεσες και Διαδικτυακές 

Κρατήσεις 

Άμεσες, Διαδικτυακές, 

Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, 

Τηλεφωνικά Κέντρα κτλ 

Συμμαχίες Όχι  Ναι 

Δίκτυο Point-to-Point Hub-and-Spoke 

Αεροδρόμια Δευτερεύοντα Κύρια 

Κατηγορίες Θέσεων  Μία Πολλές 

Έσοδα από Δευτερεύουσες 

Πηγές  

Διαφημίσεις, Πωλήσεις εν 

Πτήσει 

Εστίαση στο κύριο Προϊόν  

Στόλος Ένας Τύπος 

Αεροσκάφους 

Πολλοί Τύποι Αεροσκαφών 

Αξιοποίηση Αεροσκάφους Υψηλή Μέτρια ως Υψηλή 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Έρευνας 
 

4.1 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση  
 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα σύστημα πληροφόρησης που 

αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και 

άλλες πηγές, δημιουργεί την πληροφόρηση με την μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία των 

σχέσεων και τάσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων που γίνεται με 

ποσοτικά και ποιοτικά μέσα με σκοπό την παροχή πληροφόρησης για την παρούσα και, μέσω 

προβλέψεων, τη μελλοντική κατάσταση της επιχείρησης στους χρήστες, εντός και εκτός της 

επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005).  

Η  χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας περιλαμβάνει 

κυρίως τέσσερεις μεθόδους εξέτασης, την οριζόντια, διαχρονική ή διαστρωματική ανάλυση, 

την ανάλυση κοινού μεγέθους ή κάθετη ανάλυση, την ανάλυση τάσης και την ανάλυση 

αριθμοδεικτών. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση 

αριθμοδεικτών για την εξέταση του κλάδου καθώς κρίνεται απαραίτητη η μελέτη αυτών 

δεδομένου ότι αποτελούν τα δεδομένα εισόδου για το δεύτερο μέρος της έρευνας που 

ασχολείται με τον καθορισμό των παραγόντων αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιριών σε 

επίπεδο κλάδου αλλά και διακριτά ανά είδος εταιρίας, δηλαδή εταιρία πλήρους υπηρεσίας ή 

χαμηλότερου κόστους. 

Οι αριθμοδείκτες είναι πιθανότατα η πιο διαδεδομένη τεχνική ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών αποσκοπεί 

στη μείωση του όγκου των δεδομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ένα μικρό 

αριθμό δεικτών που παρουσιάζουν τα σημεία στα οποία μια επιχείρηση υπερτερεί ή υστερεί 

σε σχέση με κάποιους γενικά αποδεκτούς χρηματοοικονομικούς κανόνες ή σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου (Λαζαρίδης, 2005).    

Οι αριθμοδείκτες διαιρούνται σε αρκετές υποκατηγορίες που καλύπτουν διάφορα επίπεδα 

εξέτασης, όπως την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, το επίπεδο δραστηριότητας, την 

ρευστότητα, την αποτελεσματική διαχείριση εξόδων κτλ. Για την ανάλυση των εταιριών στην 

παρούσα εργασία επιλέχθηκαν αριθμοδείκτες που επιτρέπουν την εξέταση του επιπέδου 

δραστηριότητας των εταιρειών του κλάδου, την ρευστότητα, την αποδοτικότητα και τα 

περιθώρια κέρδους καθώς και την κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιριών. Αρχικά, όμως πριν 

την ανάλυση των αριθμοδεικτών του κλάδου είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν οι 
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βασικότεροι αριθμοδείκτες που εμφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου ο 

αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που 

θα επακολουθήσει. Οι αριθμοδείκτες που παρουσιάζονται διακρίνονται σε τέσσερεις βασικές 

κατηγορίες, ρευστότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης (ή χρέους ή 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης) και φερεγγυότητας και τέλος, αποδοτικότητας ή 

κερδοφορίας (Λαζαρίδης, 2005-Νούλας 2015).  

  

 

4.1.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  

 

Η πρώτη κατηγορία αριθμοδεικτών αφορά το επίπεδο ρευστότητας των εταιρειών. Οι 

αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ικανότητας μιας 

επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας πρέπει να λαμβάνει τιμές > 1. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης τόσο 

μεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσμων δανειστών της επιχείρησης. 

Υπολογίζεται ως: ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας είναι ένα ικανοποιητικό μέτρο για την μέτρηση της 

ρευστότητας μιας επιχείρησης. Ωστόσο ο δείκτης αυτό περιλαμβάνει και στοιχεία που δεν 

μετατρέπονται τόσο εύκολα και γρήγορα σε ρευστά, όπως π.χ. τα αποθέματα. Ο δείκτης 

Άμεσης Ρευστότητας, λοιπόν επινοήθηκε με σκοπό να περιλάβει μόνο τα στοιχεία εκείνα που 

θεωρούνται ως άμεσα ρευστοποιήσιμα. Ο δείκτης αυτός θεωρείται ικανοποιητικός όταν 

λαμβάνει τιμές > 1 και υπολογίζεται ως εξής: ∆είκτης Άμεσης Ρευστότητας = Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό - Αποθέματα/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ένας ακόμη δείκτης ρευστότητας είναι ο δείκτης μετρητών, ο οποίος υπολογίζεται από την 

διαίρεση του λογαριασμού των μετρητών και των ισοδύναμων των μετρητών με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δείχνει την ικανότητα τις επιχείρησης να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μόνο με τα μετρητά, για αυτό και θεωρείται ένας πιο 

αυστηρός δείκτης ρευστότητας. Δεδομένου επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρίες λαμβάνουν 

κυρίως μετρητά για την παροχή των υπηρεσιών τους και μάλιστα σε προπληρωμένη βάση 

αφού είναι σύνηθες οι κρατήσεις θέσεων να γίνονται αρκετό χρονικό διάστημα πριν την πτήση.   
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4.1.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής ταχύτητας 

 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας χρησιμοποιούνται με σκοπό να παρουσιάσουν το πόσο 

αποτελεσματικά εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία. Στην ουσία 

μετρούν την ταχύτητα με την οποία διάφορα περιουσιακά στοιχεία μετατρέπονται σε μετρητά 

ή πωλήσεις (Νούλας 2015). 

Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων χρησιμοποιείται ως κριτήριο ρευστότητας 

και δραστηριότητας. Δείχνει το πόσο αποτελεσματικά μια επιχείρηση χειρίζεται τις απαιτήσεις 

της και δείχνει την ταχύτητα. Αν είναι μεγάλος σε σχέση με τις πωλήσεις τότε θεωρείται ότι η 

επιχείρηση δεσμεύει σημαντικούς πόρους στη διατήρηση απαιτήσεων αντί να εκμεταλλεύεται 

για πιο αποδοτικές δραστηριότητες. Υπολογίζεται ως: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Απαιτήσεων = Πωλήσεις / Απαιτήσεις. Αν ο παραπάνω δείκτης διαιρεθεί με το 365 τότε το 

αποτέλεσμα είναι ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων (Ημέρες απαιτήσεων=365 / 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων) 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων αυτός όταν λαμβάνει χαμηλές τιμές 

αποτελεί ένδειξη για βραδείς ρυθμούς πωλήσεων ή δέσμευση πόρων στη διατήρηση υψηλών 

αποθεμάτων. Ο τύπος υπολογισμού είναι: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = Πωλήσεις 

/ Αποθέματα. Ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη υπολογίζεται 

ως: Ημέρες Αποθεμάτων = 365 / Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

Η Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών δείχνει πόσες φορές πληρώνονται οι υποχρεώσεις 

έναντι των προμηθευτών και υπολογίζεται ως: Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών = 

Αγορές/προμηθευτές.  Αν διαιρεθεί από το 365 προκύπτουν οι ημέρες πίστωσης από τους 

προμηθευτές.  

Ημέρες προμηθευτών= 365 / Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων προσδιορίζει το βαθμό παγιοποίησης (δηλαδή 

την κεφαλαιακή ένταση) της περιουσίας της επιχείρησης. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο 

δείκτης, τόσο περισσότερα πάγια χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου ύψους πωλήσεων και αντιστρόφως. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως πωλήσεις 

προς καθαρά πάγια, όπου καθαρά πάγια είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μείον τις 

αποσβέσεις.    

Η Συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα δείχνει πόσες φορές το σύνολο του ενεργητικού 

ανανεώνεται μέσω των πωλήσεων σε μια χρήση (Συνολική κυκλοφοριακή Ταχύτητα = 

Πωλήσεις / Ενεργητικό). Στην ουσία δείχνει την αποτελεσματικότητα της ικανότητας της 
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επιχείρησης να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού της προκειμένου να δημιουργεί 

έσοδα.   

Η διάρκεια εμπορικού κύκλου δείχνει τις ημέρες που η επιχείρηση χρειάζεται χρηματοδότηση 

διαφορετική από εκείνη των προμηθευτών π.χ. βραχυπροθέσμα τραπεζικά δάνεια για την 

κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Υπολογίζεται ως  Ημέρες Απαιτήσεων + Ημέρες 

Αποθεμάτων - Ημέρες Υποχρεώσεων. 

Τέλος, ένας πολύ σημαντικός δείκτης είναι το καθαρό κεφάλαιο κινήσεως. Αποτελεί δείκτη 

ρευστότητας και δείχνει κατά πόσο τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ισολογισμού μπορούν να 

καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τα κεφάλαια που περισσεύουν για να 

δημιουργήσουν ένα εισόδημα-κέρδος συνεπές με τη δραστηριότητας της επιχείρησης. Το 

κεφάλαιο κινήσεως υπολογίζεται ως το υπόλοιπο της διαφοράς του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

4.1.3 Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας 

 

Οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και μόχλευσης βοηθούν στην κατανόηση της 

κεφαλαιακής δομής ή αλλιώς στο είδος της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των 

επιλεγμένων εταιριών  αλλά και κατά πόσο είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων τους μέσω δεικτών φερεγγυότητας. Με αυτούς τους αριθμοδείκτες εκτιμάται η 

μακροχρόνια ικανότητας μιας επιχείρησης να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της καθώς και 

βαθμός εξασφάλισης των δανειστών της.  

Οι Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια δείχνουν τη σχέση ξένων και ίδιων κεφαλαίων 

ενώ τα ξένα προς συνολικά κεφάλαια δείχνουν το βαθμό μόχλευσης της επιχείρησης. Και οι 

δύο δείκτες δείχνουν κατά πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια για να καλύψει την  

δραστηριότητα της.  

Ο δείκτης παγιοποίησης της περιουσίας της επιχείρησης υπολογιζόμενος ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία προς σύνολο ενεργητικού, ο οποίος διακρίνει ανάλογα με την τιμή του 

τις επιχειρήσεις σε έντασης παγίων ή έντασης κυκλοφορόντων περιουσιακών στοιχείων.  

Ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη). Δείχνει κατά πόσο η 

επιχείρηση είναι ικανή να αποπληρώσει τα χρηματοοικονομικά της έξοδα με έσοδα από τη 

συνήθη λειτουργία ή πόσες φορές τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης μπορούν καλύψουν 

τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Ως χρηματοοικονομικά έξοδα νοούνται οι τόκοι των 

βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των εταιριών. Υπολογίζεται ως 

ΚΠΤΦΑ/Χρηματοοικονομικά Έξοδα και απαιτείται να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος του 
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ένα προκειμένου η εταιρεία να μπορεί να καλύψει το σύνολο των χρηματοοικονομικών της 

εξόδων και να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα. 

 

4.1.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και περιθωρίου κέρδους 

 

Ως αποδοτικότητα ορίζεται η σχέση του κέρδους που προκύπτει από τη δραστηριότητα μιας 

επιχείρησης με το κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες, δείκτες απόδοσης κεφαλαίων όπως ο ROA και ο ROE και δείκτες 

απόδοσης δραστηριότητας όπως τα περιθώρια κέρδους.  

Ο δείκτης ROA δείχνει την απόδοση του συνόλου του ενεργητικού, δηλαδή δείχνει πόσο 

αποδοτική είναι η διαχείριση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και 

κατά επέκταση πόσο σωστή είναι η απόφαση για περαιτέρω δέσμευση κεφαλαίων στον 

ισολογισμό της επιχείρησης. Ο ROΕ δείχνει την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων από 

τους μετόχους και κατά πόσο ικανή είναι η διοίκηση της εταιρίας να δημιουργεί έσοδα 

αξιοποιώντας τα διαθέσιμα επενδυμένα κεφάλαια από τους μετόχους. Υπολογίζονται ως: 

ROA = Καθαρό Κέρδος (προ φόρων) / Ενεργητικό 

ROE= Καθαρό Κέρδος (προ φόρων) / Ίδια Κεφάλαια 

Το Περιθώριο Μικτού κέρδους απεικονίζει το βαθμό κάλυψης των λειτουργικών και άλλων 

εξόδων καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης κερδών. Υπολογίζεται ως: Δείκτης 

μεικτού κέρδους: Μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης / Κύκλος εργασιών. Το Περιθώριο Κερδών 

Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων δείχνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κερδών μετά 

την κάλυψη των λειτουργικών και άλλων εξόδων (Περιθώριο ΚΠΤΦΑ = ΚΠΤΦΑ/Κύκλος 

εργασιών). Τέλος το Περιθώριο καθαρού κέρδους μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων 

και απεικονίζει τη σχέση πωλήσεων και καθαρών κερδών και υπολογίζεται ως εξής: 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = Καθαρά Κέρδη (προ φόρων)/Κύκλος εργασιών. Οι δείκτες 

περιθωρίων κέρδους δείχνουν την απόδοση που λαμβάνει η εταιρία για κάθε ευρώ πωλήσεων. 

Παρουσιάζουν δηλαδή, την αποτελεσματικότητα με την οποία διοικείται μια επιχείρηση, αφού 

το αποτέλεσμα προκύπτει από την αφαίρεση όλων των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν βάση 

των αποφάσεων της διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία εσόδων και επομένως φαίνεται η 

ικανότητα της διοίκησης να λαμβάνει αποδοτικές αποφάσεις σχετικά με τα έξοδα που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν.  

Για την ανάλυση των δεικτών αυτών θα χρησιμοποιηθούν τα κέρδη προ φόρων αφού οι φόροι 

είναι εξωγενής παράγοντας που δεν επηρεάζεται από τις αποφάσεις τις διοίκησης και επομένως 

αποδίδει καλύτερα την αποδοτικότητα μιας εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη ROΕ. 
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Εξάλλου το δείγμα αποτελείται από εταιρίες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες 

διαθέτουν διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα. Επομένως είναι άδικη η οποιαδήποτε 

σύγκριση μεταξύ των εταιριών σε μετά φόρων επίπεδο αφού έτσι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε χώρες με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές θα παρουσιάζουν 

χαμηλότερους δείκτες αποδοτικότητας.  

 

4.2 Επιλογή αριθμοδεικτών  
 

Για την παρούσα έρευνα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι αριθμοδείκτες που 

παρουσιάστηκαν, αφού ο αεροπορικός κλάδος παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση 

με τους συνηθισμένους κλάδους που εξετάζονται. Καταρχήν ως κλάδος που κύριο αντικείμενο 

του είναι η παροχή υπηρεσιών δεν διαθέτει υψηλά επίπεδα αποθεμάτων ενώ το όποιο ύψος 

αποθεμάτων του δεν σχετίζεται άμεσα με τις πωλήσεις. Επομένως δείκτες όπως μικτό 

περιθώριο κέρδους, άμεση ρευστότητα και κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων δεν έχουν 

ιδιαίτερη σημασία και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Εξάλλου, για τον ίδιο λόγο, η 

πλειοψηφία των αεροπορικών εταιριών δεν περιλαμβάνει ξεχωριστό λογαριασμό για τα 

αποθέματα, ενώ το ύψος αυτού του λογαριασμού στις υπόλοιπες είναι συνηθώς αμελητέο.  

Δεδομένου επίσης ότι το κυριότερο στοιχείο δημιουργίας εσόδων, τα αεροσκάφη, αποκτάται 

από την πλειοψηφία των εταιρειών μέσω χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης δείκτες 

όπως η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων ή παγιοποίησης της περιουσίας δεν έγκυρο ότι 

παρέχουν ακριβή πληροφόρηση για το ύψος των παγίων των αεροπορικών εταιριών. Ωστόσο, 

το μέγεθος των πάγιων στοιχείων στον ισολογισμό των αεροπορικών εταιριών είναι αρκετά 

σημαντικό ώστε δεν είναι δυνατόν να παραληφθεί από την χρηματοοικονομική ανάλυση, σε 

πρώτο στάδιο, και την ανάλυση των παραγόντων αποδοτικότητας στη συνέχεια.  

Πιο συγκεκριμένα για την ανάλυση της ρευστότητας θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες γενικής 

ρευστότητας και ο δείκτης μετρητών, δεδομένου ότι το ύψος των μετρητών είναι καθοριστικής 

σημασίας στην εξέλιξη των καθημερινών δραστηριοτήτων των αεροπορικών εταιριών. 

Ταυτόχρονα θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο κεφάλαιο κινήσεως, το οποίο λόγω των 

μεγάλων διαφορών στα απόλυτα μεγέθη των εταιριών δεν αποτελεί ικανοποιητικό μέτρο 

σύγκρισης πέρα από το πρόσημο του, όπως ο δείκτης γενικής ρευστότητας.  

Για το μέγεθος της δραστηριότητας και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων, θα αναλυθούν οι δείκτες που αφορούν τους εισπρακτέους 

λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαφορές στους πιστωτικούς όρους μεταξύ 

των διαφορετικών κατηγοριών εταιριών, τα πάγια και το ενεργητικό, ώστε να διαπιστωθεί ο 
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βαθμός αξιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων. Η φερεγγυότητα θα εξεταστεί μέσω 

των δεικτών ξένα προς ίδια και συνολικά κεφάλαια καθώς και με τον δείκτης κάλυψης τόκων.  

Τέλος, για την απόδοση της δραστηριότητας των εταιριών θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες 

περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και καθαρού κέρδους και για την απόδοση των κεφαλαίων της οι δείκτες 

ROA και ROE. 

 

4.3 Περιγραφή του δείγματος 
 

Για τους σκοπούς της εργασίας επιλέχθηκαν ως δείγμα οι εισηγμένες σε χρηματιστήρια 

ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες με διαθέσιμα στοιχεία για συνεχόμενα έτη στη βάση 

δεδομένων του Bloomberg.  Στην αρχική επιλογή περιλαμβάνονταν όλες οι εισηγμένες 

ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες στο σύνολο τους είναι δεκαεννιά. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει όλες τις εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρίες του αρχικού δείγματος, καθώς 

και τον τύπο εταιρία, τη χώρα που εδρεύει και το σύμβολο (ticker) στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό 

χρηματιστήριο.  

 

Πίνακας 3. Ευρωπαϊκές Αεροπορικές Εταιρίες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο (Πηγή Bloomberg) 

Χώρα Εταιρία Τύπος Τicker Χρηματιστήριο 

Κροατία Croatia Airlines FSC CRALRA CZ Equity 

Φινλανδία Finnair FSC FIA1S FH Equity 

Γαλλία-Ολλανδία Air France-KLM FSC AF FP Equity 

Γερμανία Lufthansa Group FSC LHA GR Equity 

Γερμανία Air Berlin  FSC AB1 GR Equity 

Ελλάδα Aegean Airlines FSC AEGN GA Equity 

Ουγγαρία Wizz Air LCC WIZZ LN Equity 

Ισλανδία Icelandair Group FSC ICEAIR IR Equity 

Ιρλανδία Ryanair LCC RYA ID Equity 

Νορβηγία Norwegian Air Shuttle LCC NAS NO Equity 

Πολωνία Enter Air FSC ENT PW Equity 

Ρωσία Aeroflot FSC AFLT RU Equity 

Ρωσία UTair Aviation FSC TMAT RU Equity 

Σουηδία SAS Group FSC SAS SS Equity 
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Τουρκία Pegasus Hava Tasimaciligi 

AS 

LCC PGSUS TI Equity 

Τουρκία Turk Hava Yollari (Turkish 

Airlines) 

FSC THYAO TI Equity 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

EasyJet LCC EZJ LN Equity 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Flybe LCC FLYB LN Equity 

Ηνωμένο 

Βασίλειο-Ισπανία 

International Airlines Group FSC IAG LN Equity 

 

Το αρχικό δείγμα των δεδομένων λοιπόν, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 

αποτελείται από έξι εταιρίες χαμηλού κόστους και δεκατρείς εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. 

Λόγω ελλιπών δεδομένων πέντε εταιρίες απορρίφθηκαν από το δείγμα, με αποτέλεσμα η 

τελική διαμόρφωση του δείγματος να αποτελείται από δέκα αεροπορικές εταιρίες πλήρους 

υπηρεσίας και τέσσερεις αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, ενώ ως εξεταζόμενη περίοδος 

ορίστηκε η περίοδος 2009-2015, δηλαδή τα έτη μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση 

του 2008. Η ανάλυση αυτών των εταιριών θα γίνει σε επίπεδο ομίλου, δηλαδή θα 

χρησιμοποιηθούν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εισοδήματος (ή κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης) και οικονομικής θέσης (ή ισολογισμού) των εταιριών, όπως αυτές 

εκφράζονται σε ευρώ για την επιλεγμένη περίοδο.  

Δεδομένου των παραπάνω για τον υπολογισμό του μέσο όρου του κλάδου σε κάθε 

αριθμοδείκτη χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος που προκύπτει από τους αριθμοδείκτες των 

τελικών δεκατεσσάρων εταιριών. Σημαντικό στοιχείο επίσης για τον σκοπό της παρούσας 

εργασίας για την ανάλυση του κλάδου είναι και ο ταυτόχρονος διαχωρισμός των 

αερομεταφορέων σε εταιρίες πλήρους υπηρεσίας και εταιρίες χαμηλού κόστους, προκείμενου 

να εντοπιστούν οι μεταξύ τους χρηματοοικονομικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από το 

διαφορετικό είδος λειτουργικής στρατηγικής τους.  

Το τελικό δείγμα λοιπόν παρουσιάζεται στον πίνακα 4, ο οποίος κατατάσσει τις εταιρίες από 

τη μεγαλύτερη στη μικρότερη, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον αριθμό των επιβατών που 

μετέφεραν μέσα στο 2016. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το κριτήριο έχει να κάνει με την 

άποψη του συγγραφέα ότι το μέγεθος της αγοράς που εξυπηρετεί η κάθε αεροπορική εταιρία 

είναι σημαντικότερο κριτήριο από τα μεγέθη του στόλου των αεροσκαφών ή των διαθέσιμων 
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προορισμών, δεδομένου ότι αυτό το κριτήριο δείχνει τον πραγματικό αντίκτυπο της εταιρίας 

στην αγορά αλλά και τις δυνατότητες εξέλιξης της.  Στη συνέχεια περιγράφεται εν συντομία 

το προφίλ της κάθε εταιρίας καθώς και τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα στην εξέλιξη της.  

 

Πίνακας 4. Τελικό Δείγμα Εταιριών κατασσόμενο με κριτήριο τον αριθμό των επιβατών 2016 
(Πηγή: εταιρικές ιστοσελίδες) 

Αεροπορική Τύπος Στόλος Προορισμοί Επιβάτες  

(σε εκατ.) 

Συμμαχία 

Lufthansa Group FSC 617 321 117,4 Star Alliance 

Ryanair LCC 341 186 116,8 - 

International Airlines Group FSC 548 279 100,7 oneworld 

Air France-KLM FSC 534 231 93,4 SkyTeam 

EasyJet LCC 257 132 74,5 - 

Turkish Airlines FSC 336 291 62,8 Star Alliance 

Aeroflot FSC 292 189 43,4 SkyTeam 

SAS Group FSC 156 118 29,4 Star Alliance 

Norwegian Air Shuttle LCC 118 130 29,3 - 

Air Berlin  FSC 139 135 28,9 oneworld 

Aegean Airlines FSC 62 145 12,46 Star Alliance 

Finnair FSC 73 103 10,87 oneworld 

Flybe LCC 83 64 8,8 - 

UTair Aviation FSC 66 165 6,65 - 

 

4.4 Προφίλ Εταιριών 
 

Finnair 

Η Finnair είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στην Φινλανδία, η οποία βρίσκεται υπό 

κρατικό έλεγχο, με την κυβέρνηση να ελέγχει το 55,8% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Ιδρύθηκε στις 1 Νοεμβρίου 1923, αποτελώντας έτσι την πέμπτη παλαιότερη αεροπορική 

εταιρία στον κόσμο που δραστηριοποιείται ακόμα. Η έδρα της είναι στη Βάνταα της Φιλανδίας 

και το βασικό της αεροδρόμιο στο Ελσίνκι. Η Finnair είναι μέλος της αεροπορικής συμμαχίας 

oneworld και διαθέτει πάνω από 100 προορισμούς σε Φιλανδία, Ευρώπη, Ασία και Βόρεια 

Αμερική. Ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από 73 αεροσκάφη, αποτελούμενος κυρίως από 

Airbus ενώ έχει τον έλεγχο τριών θυγατρικών εταιριών, της Finnair Cargo Oy, Finnair Cargo 

Terminal Operations Oy και Nordic Regional Airlines. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/Oneworld
https://en.wikipedia.org/wiki/SkyTeam
https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/SkyTeam
https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/Oneworld
https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/Oneworld


39 
 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1923 από τον Bruno Lucander με το όνομα Aero O/Y αποκτώντας ένα 

υδροπλάνο για τις δραστηριότητες δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αεροδρόμια στο έδαφος στη 

Φιλανδία εκείνη την περίοδο ενώ από το 1936 όλες οι πτήσεις πραγματοποιούνταν από το 

έδαφος. Το 1947 χρησιμοποιούσε το όνομα Finnish Air Lines στα χρώματα των αεροπλάνων 

και το 1949 έγινε μέλος του διεθνούς οργανισμού IATA. To 1953 άρχισε να χρησιμοποιεί το 

όνομα Finnair ενώ η επίσημη μετονομασία πραγματοποιήθηκε το 1968. To 1976 ξεκίνησε την 

επέκταση της στην Ασία με απευθείας πτήσεις στην Μπανγκόκ. Το 1992 ξεκίνησε το 

πρόγραμμα πελατειακής πίστης Finnair Plus και το 1995 εισήχθηκε στο χρηματιστήριο με το 

δημόσιο όμως να κρατάει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το 1997 έγινε μέλος 

της συμμαχίας oneworld. 

 

Air France–KLM 

Η Air France–KLM είναι μια γαλλο-ολλανδική αεροπορική εταιρία με έδρα στο αεροδρόμιο 

του Charles de Gaulle στο Παρίσι, η οποία ιδρύθηκε το 2004 με τη συγχώνευση της γαλλικής 

Air France και της ολλανδικής κρατικής KLM (της παλαιότερης αεροπορικής εταιρίας σε 

λειτουργία), και οι δύο μέλη της συμμαχίας SkyTeam. Κατά τη συγχώνευση η γαλλική 

κυβέρνηση διέθετε στην ιδιοκτησία της το 44% του νέου ομίλου. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε 

στη συνέχεια σε 17,6% τελικά με την πλειοψηφία του κεφαλαίου να βρίσκεται στα χέρια του 

ιδιωτικού τομέα.   

Η εταιρία είναι τώρα η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία από άποψη 

στόλου, διαθέτοντας 534 αεροσκάφη, τα οποία πετούν σε 231 προορισμούς σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Ανάμεσα στις θυγατρικές του ομίλου βρίσκονται οι Air France Cargo, HOP!, Transavia 

France, KLM Cargo, KLM Cityhopper και Martinair. Το 2005 οι Air France Cargo και KLM 

Cargo ένωσαν τις δραστηριότητες τους λειτουργώντας πλέον ενιαία σε παγκόσμιο επίπεδο από 

την Ολλανδία. Ο όμιλος διαθέτει επίσης άλλη μια θυγατρική την Cobalt Ground Solutions, η 

οποία διαχειρίζεται τις επίγειες της δραστηριότητες. Η εταιρία συνεργάζεται επίσης στενά με 

την αμερικάνικη εταιρία Delta Air Lines έχοντας πραγματοποιήσει μαζί επενδύσεις σε πολλές 

θυγατρικές εταιρίες. Τέλος η εταιρία χρησιμοποιεί επίσης το πρόγραμμα πελατειακής πίστης 

Flying Blue. 

 

Lufthansa 

H Deutsche Lufthansa AG είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας και μια από 

τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Τα κεντρικά γραφεία της LH βρίσκονται στην Κολωνία, ενώ η 

κύρια βάση της είναι το Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης. Η εταιρεία δημιούργησε μια δεύτερη 
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βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μονάχου και μετά την εξαγορά της Swiss και το Διεθνές 

Αεροδρόμιο Ζυρίχης θα γίνει η τρίτη βάση της Lufthansa. Η Lufthansa είναι επίσης ιδρυτικό 

μέλος της αεροπορικής συμμαχίας Star Alliance (1997) και διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο 

στόλο αεροσκαφών στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και το πρόγραμμα ανταμοιβής 

συχνών επιβατών Miles and More. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1926 με βάση το Βερολίνο, μετά από μια συγχώνευση 

της Deutsche Aero Lloyd (DAL) και της Junkers Luftverkehr. Το πλήρες όνομα της εταιρείας 

αρχικά ήταν Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft. Το 1951 η εταιρία διαλύθηκε από τις 

συμμαχικές δυνάμεις του Β Παγκοσμίου Πολέμου και το 1953 επανιδρύθηκε με το όνομα 

Luftag. Στη συνέχεια αγόρασε το όνομα, το σήμα και τα χρώματα της αρχικής Lufthansa, ενώ 

πραγματοποίησε σαν νέα εταιρία τις πρώτες πτήσεις το 1955. Το 1960 εισήλθε στην εποχή των 

αεροπλάνων jet με την αγορά του Boeing B707. Το 1966 προχώρησε σε δημόσια εγγραφή στο 

χρηματιστήριo. Μέσα στη διάρκεια της λειτουργίας της προχώρησε σε αρκετές πρωτοπορίες 

στην τεχνολογία των αεροσκαφών και το σχεδιασμό των δρομολογίων. Πλήρης 

ιδιωτικοποίηση της εταιρίας πραγματοποιήθηκε το 1997. Το 2005 η Lufthansa συγχωνεύθηκε 

με τη Swiss International Air Lines. Σήμερα η εταιρία διαθέτει πάνω από 540 θυγατρικές με 

δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο με κυριότερες τις Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Air, 

Germanwings και άλλες.  

 

Air Berlin 

Η Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG λειτουργώντας υπό την ονομασία Air Berlin είναι 

η δεύτερη μεγαλύτερη Γερμανική αεροπορική εταιρία. Διαθέτει τις βάσεις της στο διεθνές 

αεροδρόμιο του Τέγκελ και στο αεροδρόμια του Ντίσελντορφ και είναι μέλος της αεροπορικής 

συμμαχίας Oneworld. Μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρίας είναι η Etihad Airways των 

αραβικών εμιράτων με ποσοστό 29% περίπου, στην οποία πούλησε και τη θυγατρική της στην 

Αυστρία, NIKI. Η εταιρία κατέχει επίσης και την ελβετική θυγατρική Belair. Τέλος η εταιρία 

διαθέτει πρόγραμμα ανταμοιβής τακτικών επιβατών, το οποίο ονομάζεται topbonus. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1978 με την ονομασία Air Berlin USA από μια αμερικάνικη αγροτική 

επιχείρηση τη Lelco, με σκοπό την εξυπηρέτηση Γερμανών τουριστών μέσω έκτακτων κυρίως 

πτήσεων σε μεσογειακούς προορισμούς. Σαν αμερικάνικη εταιρία διέθετε πρόσβαση και στο 

δυτικό Βερολίνο κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μετά τη γερμανική ενοποίηση και 

τις αλλαγές που επήλθαν στο γερμανικό αεροπορικό κλάδο η εταιρία εξαγοράστηκε το 1991 

από τον Joachim Hunold και αναδιοργανώθηκε ως γερμανική πλέον επιχείρηση με την 

ονομασία Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG. Το 2004 ξεκίνησε η συνεργασία με τη 
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NIKI. To 2005 ίδρυσε στην Αγγλία την Air Berlin plc στην οποία και μετέφερε όλες τις 

θυγατρικές και την αρχική εταιρία, ενώ το 2006 προχώρησε σε δημόσια εγγραφή στο 

χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Την περίοδο 2007-2012 προχώρησε σε πολλές εξαγορές 

και νέες συμμαχίες, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της, ενώ στη συνέχεια λόγω των 

συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων η εταιρία εισήλθε σε μια δύσκολη χρηματοοικονομικά 

περίοδο και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της. Το 

2016 ανακοίνωσε το πρόγραμμα "The new airberlin" σύμφωνα με το οποίο η εταιρία θα 

προχωρήσει στην ουσία σε μείωση κατά το ήμισυ των δραστηριοτήτων της.  

 

Aegean Airlines 

Η Aegean Airlines ή Αεροπορία Αιγαίου είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία της 

Ελλάδας. Έχει την βάση της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ χρησιμοποιεί σαν 

δευτερεύουσες βάσεις της τον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" και τον 

Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η εταιρία είναι μέλος της Star Alliance από το 2010 και 

διαθέτει το πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Miles & Bonus σε συνεργασία και 

με το πρόγραμμα της Lufthansa. 

Η Aegean Airlines ιδρύθηκε το 1987 με την ονομασία Aegean Aviation και αρχικά ειδικευόταν 

στις πτήσεις VIP από την Αθήνα σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτες εμπορικές πτήσεις της Aegean 

πραγματοποιήθηκαν το 1999 οπότε και μετονομάστηκε σε Aegean Airlines. Στη συνέχεια 

εξαγόρασε τις Air Greece και Cronus Airlines και έγινε η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική 

εταιρία. Η συνεργασία με τη Lufthansa ξεκίνησε το 2005 ενώ από τότε προχώρησε σε πολλές 

ακόμη συμμαχίες όπως πχ με την TAP Portugal και Brussels Airlines. Ήδη από το 2010 

ξεκίνησαν ο προσπάθειες εξαγοράς της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι οποίες τελικά 

ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2013, γεγονός που έδωσε σημαντική ώθηση στις 

δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εταιρίας.  

 

Ryanair 

Η Ryanair Ltd. είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους. Εδρεύει 

στην Ιρλανδία και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στον αερολιμένα του Δουβλίνου. Το 

2016 αναδείχθηκε στη επίσης στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρία από άποψης 

μεταφοράς επιβατών έχοντας μεταφέρει 116,8 εκατομμύρια επιβάτες σε 186 διεθνείς 

προορισμούς. Ο στόλος της αποτελείται από 341 αεροσκάφη όλα τύπου Boeing ενώ η 

επέκταση της τα τελευταία χρόνια έχει τεράστιους ρυθμούς.  
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Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984 ως Danren Enterprises αλλά αμέσως μετονομάστηκε σε Ryanair. 

Μέχρι το 1991 λειτουργούσε με ζημιές οπότε και προχώρησε σε αναδιοργάνωση των 

δραστηριοτήτων της υιοθετώντας στρατηγικές χαμηλού κόστους προσφέροντας πτήσεις με τις 

ελάχιστες υπηρεσίες και χαμηλά εισιτήρια ακολουθώντας σε σημαντικό βαθμό τα πρότυπα της 

αμερικάνικης Southwest Airlines. Η είσοδος της στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου και του 

NASDAQ το 1997 απέκτησε σημαντικό κεφάλαιο το οποίο και χρησιμοποίησε για να 

παραγγείλει 45 νέα αεροσκάφη Boeing 737-800 αξίας 2 δις δολαρίων. Το 2000 εκτόξευσε μαζί 

με την ιστοσελίδα της το σύστημα online κρατήσεων το οποίο μέσα σε ένα χρόνο αποτελούσε 

το 75% των κρατήσεων. Το 2001 παρήγγειλε άλλα 155 νέα αεροσκάφη από τη Boeing 

εξασφαλίζοντας μια σημαντική έκπτωση και περίοδο παράδοσης μέχρι το 2010. Η εταιρία 

προχώρησε σε σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της από τότε αποτελώντας πλέον την 

πιο κερδοφόρα ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία.   

 

Norwegian Air Shuttle 

Η Norwegian Air Shuttle, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού 

κόστους και η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στις Σκανδιναβικές χώρες, 

διαθέτοντας 118 αεροσκάφη τύπου Boeing και άλλα 250 περίπου σε αναμονή για παράδοση. 

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη χερσόνησο Φορνεμπού στη Μπέρουμ, μια περιοχή κοντά 

στο Όσλο της Νορβηγίας, ενώ διαθέτει αρκετές ακόμη βάσεις στην Ευρώπη και Αμερική. Η 

εταιρία διαθέτει επιπλέον τέσσερεις θυγατρικές τη Norwegian Long Haul, τη Norwegian Air 

International, τη Norwegian Air UK και τη Norwegian Air Argentina. 

Ο στόλος της εταιρίας είναι από τους πιο νέους και οικολογικούς στην Ευρώπη, αφού η μέση 

ηλικία των αεροσκαφών της εταιρίας είναι 3,6 έτη. Το δίκτυο της αποτελείται κυρίως από 

υψηλής συχνότητας εσωτερικές πτήσεις στις Σκανδιναβικές χώρες, επιχειρηματικά κέντρα 

όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη καθώς και δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στην 

Μεσόγειο και τις Κανάριες Νήσους, ενώ προσφέρει και πρόγραμμα ανταμοιβής συχνών 

επιβατών, το Norwegian Reward.  

Η Norwegian ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την ανάληψη των περιφερειακών δρομολογίων της 

Busy Bee, η οποία οδηγήθηκε σε χρεωκοπία και αναγκάστηκε να διακόψει δραστηριότητες το 

1992, σε συνεργασία με τη Braathens SAFE, η οποία το 2001 περιήλθε στον έλεγχο της SAS 

Group. Η εταιρία λειτουργούσε τότε με τα αεροσκάφη Fokker 50s υπό όρους πλήρους 

μίσθωσης αεροσκαφών (wet lease). Η συνεργασία με τη Braathens διακόπηκε το 2002 οπότε 

η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία σαν εταιρία χαμηλού κόστους ενώ πρόσθεσε και εσωτερικά 

δρομολόγια στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, λαμβάνοντας και τα πρώτα Boeing 737-300s. 
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Το 2003 εισήλθε στο χρηματιστήριο του Όσλο. Το 2007 εξαγόρασε τη σουηδική αεροπορική 

εταιρία χαμηλού κόστους FlyNordic από τη Finnair Plc. Το 2011 έγινε η πρώτη αεροπορική 

εταιρία που εισήγαγε την παροχή ελεύθερου WiFi εντός ευρωπαϊκών πτήσεων και στα 

επόμενα χρόνια προχώρησε και σε άλλες καινοτομίες προσθέτοντας τηλεόραση και 

δυνατότητα ενοικίασης ταινιών εντός πτήσης. Το 2012 πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη 

συμφωνία παράδοσης στην ιστορία του ευρωπαϊκού κλάδου με παραγγελία 22 Boeing 737-

800s, 100 Boeing 737 MAX8s καθώς και άλλα 100 Airbus A320neo. Τέλος το 2016 

ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων προς Αμερική και το 2017 αναγνωρίστηκε ως η εταιρία με 

τη φθηνότερη υπερατλαντική μεταφορά.  

 

Aeroflot 

H Aeroflot Russian Airlines-SU είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας και η 

τέταρτη από τις παλαιότερες αεροπορικές εταιρείες σε λειτουργία στον κόσμο. Οι κύριες έδρες 

της είναι το διεθνές αεροδρόμιο της Μόσχας, Σερεμέτγιεβο και το διεθνές αεροδρόμιο του 

Βίλνιους στη Λιθουανία. Είναι κρατικά ελεγχόμενη, με τη Ρωσική κυβέρνηση να κατέχει το 

51,2% των μετοχών της εταιρίας, διαθέτει επίσης τρεις κύριες θυγατρικές εταιρίες τις Aurora, 

Pobeda και Rossiya Airlines . Η Aeroflot ενώθηκε με τη αεροπορική συμμαχία της SkyTeam 

το 2006 και προσφέρει το πρόγραμμα ανταμοιβής συχνών επιβατών Aeroflot Bonus.  

Η ιστορία της Aeroflot συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας στη Ρωσία. 

Το 1923 το συμβούλιο των λαϊκών επιτρόπων (Sovnarkom) ενέκρινε τα σχέδια επέκταση του 

κόκκινου αεροπορικού στόλου (Red Air Fleet) και οδήγησε στην ουσία στη γέννηση της 

ρωσικής πολιτικής αεροπορίας. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ο πρώτος ρωσικός αεροπορικός 

οργανισμός Dobrolet με σκοπό την ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας της χώρας ξεκινώντας 

με τα πρώτα εσωτερικά δρομολόγια. Το λογότυπο της εταιρίας αποτελούνταν από το γνωστό 

σφυροδρέπανο. Το 1932 υιοθετήθηκε το όνομα Aeroflot για το σύνολο της ρωσικού πολιτικού 

στόλου και αναπτύχθηκαν σχέδια για την ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας της χώρας. Η 

πορεία της εταιρίας και της Σοβιετικής Ένωσης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες. Το δίκτυο της 

εταιρίας κάλυπτε όλη σχεδόν τη Σοβιετική Ένωση και αναπτύχθηκε σημαντικά τη δεκαετίες 

του 1960-1970. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η Aeroflot περιήλθε επίσης σε διάλυση. 

Οι νέες ανεξάρτητες χώρες πλέον ίδρυσαν τους δικούς τους αεροπορικούς οργανισμούς και 

δίκτυα και η Aeroflot περιήλθε στα χέρια της Ρωσίας το 1992 ενώ το όνομα ης άλλαξε σε 

Aeroflot – Russian International Airlines (ARIA). Το 1994 η εταιρία καταχωρήθηκε ως 

ανώνυμη μετοχική εταιρία και η κυβέρνηση πούλησε το 49% των μετοχών στους 

εργαζόμενους. Τη δεκαετία του 1990 η εταιρία επικεντρώθηκε στους διεθνείς προορισμούς 
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ενώ από το τέλος της δεκαετίας ξεκίνησε την ανάπτυξη του εσωτερικού της δικτύου. Το 2000 

μετονομάστηκε σε Aeroflot Russian Airlines και ξεκίνησε μια προσπάθεια εκμοντερνισμού 

και ανανέωσης του παλαιών ρωσικών αεροσκαφών με νέα δυτικού τύπου αεροσκάφη. Το 2010 

η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συγχώνευση όλων των περιφερειακών αερογραμμών με την 

Aeroflot με σκοπό τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της εταιρίας. Τα 

τελευταία χρόνια η δραστηριότητα και η κερδοφορία της εταιρίας επηρεάστηκαν σημαντικά 

και ποικιλοτρόπως από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία 

το 2014. Ως αποτέλεσμα δύο θυγατρικές της εταιρίας η Donavia και η Orenair οδηγήθηκαν σε 

πτώχευση τον Ιανουάριο του 2017.  

 

UTair Aviation 

Η UTair Aviation είναι μια ρωσική αεροπορική εταιρία με έδρα στο αεροδρόμιο Khanty-

Mansiysk και κύριες βάσεις στα διεθνή αεροδρόμια Surgut και Vnukovo. Η εταιρία προσφέρει 

τακτικές πτήσεις στο εσωτερικό κυρίως και ορισμένες στο εξωτερικό της χώρας καθώς επίσης 

και έκτακτες πτήσεις σε υποστήριξη των δραστηριοτήτων πετρελαίου και αεριού στη δυτική 

Σιβηρία ενώ διαθέτει και ένα πλήθος ελικοπτέρων και μια θυγατρική την UTair Cargo. Το 

πρόγραμμα πελατειακής πίστης της εταιρίας ονομάζεται STATUS. 

Το 1967 ιδρύθηκε η Aeroflot Tyumen Directorate με σκοπό τη εξυπηρέτηση των μεταφορικών 

αναγκών του κλάδου του πετρελαίου και του αερίου στη δυτική Σιβηρία, ο οποίος γνώριζε 

γρήγορη ανάπτυξη. Με τη διάλυση της Aeroflot, ιδρύθηκε η Tyumenaviatrans Aviation (TAT) 

το 1991 με σκοπό να αναλάβει αυτήν την δραστηριότητα, η οποία το 2003 μετονομάστηκε σε 

UTair. Το 2014 η εταιρία γνώρισε σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες και εξαιτίας 

αυτού το 2015 προχώρησε σε μείωση του στόλου της κατά 40% περίπου, δηλαδή κατά 44 

αεροσκάφη, ενώ ακύρωσε και μια παραγγελία 24 Sukhoi Superjet 100. Εν συνεχεία, η 

θυγατρική της, UTair Express διέκοψε τη λειτουργία της ενώ το 2015 η UTair προχώρησε 

επίσης και σε πώληση των θυγατρικής της, Azur Air και UTair-Ukraine. 

 

SAS Group 

Η Scandinavian Airlines System Aktiebolag, γνωστή επίσης ως SAS Group ή SAS AB, είναι 

μια αεροπορική συμμετοχική εταιρία με έδρα στο δήμο της Σόλνα, της Σουηδίας. Είναι η 

ιδιοκτήτρια εταιρία της Scandinavian Airlines ενώ κατέχει επίσης τις εταιρίες υποστήριξης 

αεροπορικών υπηρεσιών, SAS Business Opportunities, SAS Cargo Group, SAS Ground 

Services, και SAS Technical Services. Η εταιρία βρίσκεται κατά 49,7% στην ιδιοκτησία των 

κυβερνήσεων της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται στα 
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χέρια του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη επίσης σε τρία χρηματιστήρια, στο 

Όσλο, τη Στοκχόλμη και την Κοπεγχάγη και είναι επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη της 

αεροπορικής συμμαχίας Star Alliance το 1997. Το πρόγραμμα ανταμοιβής συχνών επιβατών 

της εταιρίας, EuroBonus, προσφέρει πόντους στους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη SAS, είτε 

με οποιοδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία, μέλος της Star Alliance. Τέλος η εταιρία έχει 

σημαντική δραστηριότητα και στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και ένα πλήθος άλλων 

συμμετοχών.   

Η εταιρία προέκυψε από τη συγχώνευση των τριών κρατικών αεροπορικών εταιριών Det 

Danske Luftfartselskab A/S (1918), AB Aerotransport (1924) και Det Norske Luftfartselskap 

AS (1927), της Δανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας το 1951. Οι τρείς αυτές εταιρίες είχαν 

ξεκινήσει να συνεργάζονται ήδη από το 1946. Ο νέος οργανισμός ελεγχόταν κατά 50% από τις 

αντίστοιχες κυβερνήσεις των τριών χωρών και κατά 50% από ιδιώτες επενδυτές. Από τότε η 

εταιρία απέκτησε πλήρη ή μερικό έλεγχο σε πολλές από τις τοπικές αεροπορικές εταιρίες 

κατακτώντας έτσι την εσωτερική αγορά και των τριών χωρών. Το 1960 άνοιξε το πρώτο της 

ξενοδοχείο ενώ το 1967 εισήλθε στο χρηματιστήριο του Όσλο. Το 1981 εισήγαγε τη κατηγορία 

θέσης EuroClass στη θέση της «πρώτης θέσης» σε όλες τα ευρωπαϊκά δρομολόγια, η οποία 

δημιούργησε αρκετό θόρυβο για την εταιρία λόγω της υπερβολικά χαμηλής τιμής για το είδος 

των υπηρεσιών που προσέφερε. Το 2001 εγκαθιστά μια κοινή μετοχή για τον όμιλο και 

εισέρχεται ταυτόχρονα στα τρία χρηματιστήρια ενώ τον ίδιο χρόνο αποκτάει και τη Braathens. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια η εταιρία εκτόξευσε πολλά νέα προγράμματα και επεκτάθηκε 

σημαντικά αποκτώντας πλήθος συμμετοχών και θυγατρικών ενώ το 2012 προχώρησε και σε 

αναδιοργάνωση με το πρόγραμμα 4Excellence Next Generation με σκοπό τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ετοιμότητας της.   

 

Turkish Airlines 

Η Turkish Airlines (τουρκικά: Türk Hava Yolları) είναι ο τουρκικός εθνικός αερομεταφορέας. 

Η έδρες της είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Ατατούρκ, Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν 

στην Κωνσταντινούπολη και το Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογκα στην Άγκυρα. Επίσης, ως 

πόλη εστίασης έχει το Διεθνές αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές της Σμύρνης. Το δίκτυο της θα 

πραγματοποιεί τακτικές υπηρεσίες προς 290 προορισμούς σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και την 

Αμερική, καθιστώντας την τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική στον κόσμο και τη δεύτερη στην 

Ευρώπη με βάση τον αριθμό των προορισμών, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί περισσότερους 

προορισμούς δίχως στάση από ένα αεροδρόμια από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία. 

Διαθέτει επίσης πλήθος θυγατρικών ενώ πολύ σημαντική είναι και η συμμετοχή της 50% στην 
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κοινοπραξία SunExpress με τη Lufthanza. Τέλος η Turkish Airlines είναι μέλος του δικτύου 

της Star Alliance από το 2008 και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα πελατειακής επιβράβευσης 

Miles&Smiles. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1933 με το όνομα State Airlines Administration ως τμήμα του 

υπουργείου εθνικής άμυνας αρχικά, στη συνέχεια το 1935 μεταφέρθηκε στη δικαιοδοσία του 

υπουργείο δημοσίων έργων και μετονομάστηκε σε General Directorate of State Airlines και 

τελικά κατέληξε στη δικαιοδοσία του υπουργείου μεταφορών το 1938. Η εταιρία εκτελούσε 

εξολοκλήρου εσωτερικές μεταφορές μέχρι το 1947, όπου ξεκίνησε τις πρώτες διεθνείς πτήσεις 

με προορισμό την Αθήνα. Εν συνεχεία προστέθηκαν η Λευκωσία, το Μπερούτ και το Κάιρο 

ενώ οι υπόλοιπες διεθνείς πτήσεις ξεκίνησαν από το 1960 και έπειτα. Το 1956 η τουρκική 

κυβέρνηση προχώρησε σε αναδιοργάνωση της εταιρίας, η οποία και απέκτησε τη σημερινή 

της ονομασία ενώ σύντομα έλαβε μέρος και στον διεθνή οργανισμό IATA. Το 1989 ίδρυσε 

μαζί με τη Lufthanza την SunExpress ενώ στις αρχές υπέφερε σημαντικές ζημιές εξαιτίας του 

πολέμου στον περσικό κόλπο. Το 1996 με την απορρύθμιση του τουρκικού αεροπορικού 

κλάδου η Turkish Airlines αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διάφορες συνεργασίες για να 

αντιμετωπίσει το νέο αυξημένο ανταγωνιστικά περιβάλλον. Στις αρχές του 2000 υπέφερε 

επίσης σημαντικές συνεχόμενες κρίσεις, τις οποίες όμως και απέφυγε χωρίς να την παροχή 

οικονομικής βοήθειας από την κυβέρνηση. Από το 2004 ξεκίνησε η επέκταση και η ανανέωση 

του στόλου ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε και η μερική ιδιωτικοποίηση της εταιρίας με την πώληση 

του 25% των μετοχών σε ιδιώτες. Σήμερα η κρατική συμμετοχή έχει μειωθεί στο 49,12%. Το 

2016 η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία επηρέασε σημαντικά την εταιρία, η οποία 

ανέφερε ζημία για πρώτη φορά από το 2002.  

 

 

EasyJet 

Η EasyJet Airline Company Limited είναι βρετανική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους με 

έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Λούτον. Η εταιρία διαθέτει επίσης 28 βάσεις διασκορπισμένες 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει αποκτήσει το σημερινό της μέγεθος μέσω αρκετών 

εξαγορών, καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους στην 

Ευρώπη. Κύριος μέτοχος είναι ο όμιλος easyGroup του Στέλιου Χατζηϊωάννου με ποσοστό 

34,6%. Τέλος η εταιρία πρωταγωνιστούσε και στη δική της σειρά Airline στο τηλεοπτικό 

δίκτυο ITV την περίοδο 1999-2007. 

Η αρχική αεροπορική εταιρία ιδρύθηκε το 1995, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στο 

σημερινό όμιλο εταιριών easyGroup. To 1998 εξαγόρασε την TEA Basel AG, η οποία 
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βρίσκεται στη Βασιλεία της Ελβετίας και η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε easyJet 

Switzerland και μεταφέρθηκε στη πρώτη ευρωπαϊκή βάση της εταιρίας τη Γενεύη το 1999. Το 

2000 αναπτύσσει σημαντικά τις ηλεκτρονικές κρατήσεις υιοθετώντας νέες πολιτικές 

εκπτώσεων και χρονικών προθεσμιών ενώ την ίδια χρονιά εισάγεται και στο χρηματιστήριο 

του Λονδίνου. Το 2002 ενσωματώνει πλήρως την εταιρία Go και γίνεται η μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους εκείνη την περίοδο. Μέσα στην επόμενη 

δεκαετία η εταιρία συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω συνεργασιών και να εισάγει νέες 

καινοτομίες στον κλάδο όπως τη δημιουργία πακέτων κρατήσεων θέσεων σε συνδυασμό με 

μίσθωση αυτοκινήτων, σαλόνια αναμονής σε πολύ χαμηλές τιμές κτλ. Το Μάρτιο του 2013 η 

εταιρία εντάχθηκε στο FTSE-100 ενώ η κερδοφορία εκτοξεύτηκε σε διψήφια νούμερα από την 

ίδια χρονιά και έπειτα.  

 

Flybe 

H Flybe είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική περιφερειακή ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία, η οποία 

έχει τη βάση της στο Έξετερ της Αγγλίας, λειτουργώντας επίσης και το μεγαλύτερο δίκτυο 

εσωτερικών πτήσεων στην Αγγλία, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία. Οι 

κυριότερες βάσεις της βρίσκονται στα αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και του Μάντσεστερ ενώ 

όλες οι βάσεις της μέχρι και το 2016 βρίσκονταν στο αγγλικό έδαφος.. Είναι μέλος της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών, η οποία είναι η εμπορική ένωση των ευρωπαϊκών 

περιφερειακών αερομεταφορέων και συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα ανταμοιβής τακτικών 

επιβατών Avios της IAG. 

Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1979 μετά τη συγχώνευση των Intra Airways και 

Express Air Services με το όνομα Jersey European Airways. Το 1983 πουλήθηκε στον όμιλο 

Walker Steel Group, που κατείχε ήδη την αεροπορική Spacegrand Aviation, με την οποία 

συγχωνεύτηκε στη συνέχεια. Το 2000 έλαβε το σημερινό της όνομα και το 2002 άλλαξε τη 

στρατηγική της και μετατράπηκε σε εταιρία χαμηλού κόστους. Το 2010 εισήλθε στο 

χρηματιστήριο του Λονδίνου και το 2014 η εταιρία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανανέωσης της 

μάρκας και των χρωμάτων της. Στα τέλη του 2016 η εταιρία ανακοίνωσε το άνοιγμα της 

πρώτης της ευρωπαϊκής βάσης στο Ντίσελντορφ μέσα στο 2017.  

 

International Airlines Group 

Η International Consolidated Airlines Group, εν συντομία IAG, είναι μια Αγγλο-ισπανική 

πολυεθνική αεροπορική εταιρία η οποία έχει τη διοικητική της έδρα στο Λονδίνο και τη 

φορολογική της έδρα στη Μαδρίτη. Η  IAG προέκυψε από τη συγχώνευση αρχικά δύο 
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μεγάλων αεροπορικών εταιριών, της British Airways και της Iberia, και μέσα στα τελευταία 

χρόνια έχει ενσωματώσει επίσης αρκετούς ακόμη αερομεταφορείς με αποτέλεσμα να 

μεγαλώσει σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσμο.  Η εταιρία είναι η 

τρίτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη με βάση τους επιβάτες και τους 

προορισμούς ενώ διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών στην Ευρώπη μετά τη 

Lufthansa. Εξυπηρετεί συνολικά 279 προορισμούς σε παγκόσμια κλίμακα και είναι μέλος της 

αεροπορικής συμμαχίας oneworld ενώ προσφέρει και το πρόγραμμα ανταμοιβής τακτικών 

επιβατών Avios, το οποίο προσφέρει πόντους στους επιβάτες που ταξιδεύουν με τις εταιρίες 

του ομίλου, την εταιρία Flybe και τις εταιρίες που συμμετέχουν στη συμμαχία της oneworld. 

Η εταιρία σχηματίστηκε επίσημε το 2011 με τη συγχώνευση των εθνικών αερομεταφορέων 

της Αγγλίας, British Airways (1974) και της Ισπανίας Iberia (1927) με την British Airways να 

κατέχει το 55% της νέας εταιρίας. Οι δύο εταιρίες όμως είχαν υπογράψει συμφωνία πλήρης 

συγχώνευσης από το 2009 με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μέσα στο 2010, 

κυρίως λόγω ρυθμιστικών καθυστερήσεων. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τελικά τον 

Ιανουάριο του 2011 και οι μετοχές της εταιρίας ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται ταυτόχρονα 

στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και της Μαδρίτης. Το 2011 ίδρυσε την εταιρία χαμηλού 

κόστους Iberia Express με σκοπό την υποστήριξη του δικτύου της Iberia, το 2012 εξαγόρασε 

την ισπανική εταιρία χαμηλού κόστους Vueling ενώ ολοκλήρωσε και τη συγχώνευση όλων 

θυγατρικών εταιριών μεταφοράς εμπορευμάτων δημιουργώντας έτσι την IAG Cargo. Το 2015 

εξαγόρασε την Aer Lingus από την ιρλανδική κυβέρνηση ενώ το Μάρτιο του 2017 προχώρησε 

στην ίδρυση της αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους LEVEL. 
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Κεφάλαιο 5: Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 

5.1 Ανάλυση ρευστότητας  
 

Η ρευστότητα είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση μιας επιχείρησης, για την ακρίβεια 

ο ορισμός της πτώχευσης περιλαμβάνει την αδυναμίας μιας επιχείρησης να εξοφλήσει της 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, εννοώντας φυσικά την έλλειψη ρευστότητας σε 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Για αυτό και 

για τον υπολογισμό της ρευστότητας μιας επιχείρησης στους αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται 

τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ισολογισμού δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό και το 

βραχυπρόθεσμο παθητικό.  

Στον αεροπορικό κλάδο αποτελεί συνηθισμένη τακτική να γίνονται κρατήσεις θέσεων από 

τους επιβάτες για μια πτήση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και μερικούς μήνες 

μετά. Αυτό σημαίνει ότι η αεροπορική εταιρία έχει προπληρωθεί για την υπηρεσία που 

πρόκειται να προσφέρει, με αποτέλεσμα θεωρητικά να διαθέτει ήδη όλα τα απαραίτητα 

κεφάλαια για την κάλυψη της υπηρεσίας και επομένως δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει 

εύκολα προβλήματα ρευστότητας. Όμως αυτό παύει να ισχύει αν ληφθεί υπόψη ένα ακόμη 

βασικό χαρακτηριστικό των αεροπορικών εταιριών, οι συμβάσεις μίσθωσης. Ένα αεροσκάφος 

αποτελεί αρκετά ακριβό εξοπλισμό για να μπορεί μια εταιρία να το αγοράσει εξοφλώντας το 

άμεσα, ή έστω σε μια μεσοπρόθεσμη πιστωτική περίοδο. Για αυτό το λόγο οι αεροπορικές 

εταιρίες προχωρούν στη μίσθωση των αεροσκαφών προκειμένου να διαμορφώσουν 

μεγαλύτερους στόλους αλλά και πιο ευέλικτους αριθμητικά στόλους. Αυτό βέβαια, έχει 

φυσικό επακόλουθο τον σχηματισμό υψηλών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα 

ληξιπρόθεσμα μισθώματα και υψηλά έξοδα λειτουργικών εξόδων τα οποία φυσικά οδηγούν 

σε ανάλωση κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (αναλόγως φυσικά και του είδους της 

μίσθωσης που έχει επιλέξει η κάθε εταιρία). Για την ρευστότητα του κλάδου θα 

χρησιμοποιηθούν τρεις βασικοί αριθμοδείκτες, το κεφάλαιο κινήσεως, η γενική ρευστότητα 

και ο δείκτης μετρητών.  

Δεδομένου του γεγονότος ότι το δείγμα αποτελείται από εταιρίες με μεγάλες διαφορές στο 

ύψος των οικονομικών τους μεγεθών, η λεπτομερής ανάλυση του καθαρού κεφαλαίου 

κινήσεως σαν απόλυτο μέγεθος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εταιριών. Αξίζει όμως να αναφερθούμε σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά στοιχεία.  Όπως παρατηρείται και στο διάγραμμα το κεφάλαιο κινήσεως για 

τον κλάδο γενικά κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα για όλη την επιλεγμένη περίοδο εκτός από το 
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2010 όπου καταγράφεται και το υψηλό της περιόδου, δηλαδή 34.59 εκατομμύρια. Ο μέσος 

όρος του κεφαλαίου κινήσεως για την περίοδο ήταν -371,42 εκατομμύρια, ενώ η χαμηλότερη 

τιμή εντοπίζεται το 2015 στο επίπεδο των -826,27 εκατομμυρίων.  

 

Διάγραμμα 6. Μέσο Κεφάλαιο Κινήσεως (σε εκατομμύρια) 

 

Η τιμές αυτές προέρχονται κυρίως από τις αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας αφού 

αυτές αποτελούν και την πλειοψηφία των εταιριών στον κλάδο γενικά. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα το εύρος των τιμών του κεφαλαίου κινήσεως των αερομεταφορέων πλήρους υπηρεσίας 

παραμένει αρνητικό για όλη την περίοδο και κυμαίνεται από τα -1323,2 εκατομμύρια μέχρι τα 

-164,8 εκατομμύρια, μέσο όρο για την εφταετία τα -680,83 εκατομμύρια. Αντίθετα, το εύρος 

των τιμών για τον μέσο όρο των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους παραμένει θετικό 

λαμβάνοντας τιμές μεταξύ των 56,51 και των 621,52 εκατομμυρίων. Ο μέσος όρος για την 

εφταετία λαμβάνει την τιμή των 402,11 εκατομμυρίων.  

 

Πίνακας 5. Κεφάλαιο Κινήσεως (Πηγή Bloomberg) 

Κεφάλαιο Κινήσεως 

(σε εκατ.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 24,1 195,0 -167,6 -164,1 -183,8 -134,8 232,8 -28,3 

Air France-KLM -2447,0 -2249,0 -2739,0 -2248,0 -2918,0 -4651,0 -4454,0 -3100,9 

Lufthansa Group -80,0 531,0 -329,0 35,0 -1267,0 -2727,0 -3501,0 -1048,3 

Air Berlin  -54,7 -61,3 -188,7 -54,7 -407,4 -488,2 -407,5 -237,5 

Aegean Airlines 166,6 148,9 109,6 80,9 124,3 68,2 61,7 108,6 

Aeroflot 24,1 390,3 -10,2 65,4 298,8 -633,7 -558,8 -60,6 
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UTair Aviation -9,7 25,2 56,3 -249,0 -150,4 -1280,9 -25,1 -233,4 

SAS Group -504,1 -247,7 -399,3 -747,7 -591,6 -324,2 -202,3 -431,0 

Turkish Airlines 397,5 460,7 37,4 -275,7 -714,2 -686,4 -662,5 -206,2 

IAG -30,0 -841,0 -637,0 -2538,0 -2299,0 -2374,0 -2277,0 -1570,9 

Ryanair 1513,8 1640,4 2061,0 1851,9 1169,8 2396,0 1452,0 1726,4 

Norwegian Air Shuttle -2,9 -54,3 -192,4 -262,4 -163,8 -571,7 -584,8 -261,7 

EasyJet 459,4 519,6 652,7 79,0 82,5 -204,2 -661,7 132,5 

Flybe -53,2 26,4 -35,3 -57,5 107,1 70,7 20,6 11,3 

Average -42,6 34,6 -127,2 -320,3 -493,8 -824,4 -826,3 -371,4 

Average LCC 479,3 533,0 621,5 402,8 298,9 422,7 56,5 402,1 

Average FSC -251,3 -164,8 -426,7 -609,6 -810,8 -1323,2 -1179,4 -680,8 

 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η σύγκριση των απόλυτων τιμών δεν είναι ένα 

έγκυρο μέσο εξαγωγής συμπερασμάτων για τις εταιρίες και τον κλάδο αφού όπως είναι λογικό 

οι εταιρίες με τις μεγαλύτερες τιμές επηρεάζουν του μέσους όρους περισσότερο από τις 

εταιρίες με τις χαμηλότερες. Επομένως, για την οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των εταιριών 

πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού κόστους, η χρήση αριθμοδεικτών κρίνεται απαραίτητη.  

Εξετάζοντας τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, είναι εμφανές με την πρώτη ματιά στο 

διάγραμμα η καθοδική τάση του δείκτη στην συγκεκριμένη περίοδο. Με εξαίρεση τρεις 

εταιρίες όλες οι υπόλοιπες ακολούθησαν καθοδική πορεία η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις 

έφτασε και το 50% κάτω από το αρχικό επίπεδο (NAS -52%, Flybe -48%, Aegean -47%). Ο 

κλάδος άγγιξε το ιστορικό υψηλό για την εφταετία το 2010, όπου ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας έφτασε το 1,21 και ακολούθησε στη συνέχεια καθοδική πορεία μέχρι το 2014, με 

ιστορικό χαμηλό για την περίοδο 0,83, ενώ ο μέσος όρος παρέμεινε οριακά στη μονάδα (1.01). 

Η συνολική μεταβολή για τον μέσο όρο του κλάδου ήταν -24,5% για την περίοδο 2009-2015.  

Η καθοδική πορεία εντοπίζεται και στους ξεχωριστούς μέσους όρους των εταιριών πλήρους 

υπηρεσίας και χαμηλού κόστους. Ο μέσος όρος των εταιριών πλήρους υπηρεσίας για την 

περίοδο υπολογίζεται χαμηλότερος της μονάδας, στο 0,95 ενώ ο μέσος όρος των εταιριών 

χαμηλού κόστους υπολογίζεται στο 1,16. Ωστόσο, αν εξεταστούν ξεχωριστά, οι εταιρίες 

χαμηλότερου κόστους εμφανίζουν τις πιο ακραίες τιμές (η τυπική απόκλιση τους 

διαμορφώνεται στο 0,433 ενώ στους αερομεταφορείς πλήρους υπηρεσίας στο 0,236) όσον 

αφορά τις μεταβολές στο δείκτη γενική ρευστότητας καθώς εμφανίζουν ταυτόχρονα και 

μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή από ότι οι εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. Για την ακρίβεια, η 
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μέση ποσοστιαία μεταβολή των εταιριών χαμηλού κόστους φτάνει το -27,8% ενώ οι εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας το -23%.  

 

 

Διάγραμμα 7. Μέση Γενική Ρευστότητα 

 

Πιο συγκεκριμένα, η Ryanair αναδεικνύεται στην εταιρία με το μεγαλύτερο μέσο όρο γενικής 

ρευστότητας για την περίοδο 2009-2010, ύψους 1,81 από όλες τις εταιρίες του δείγματος με 

μοναδική εταιρία να τη συναγωνίζεται στην κορυφή την Aegean Airlines. Ο λόγος για τον 

οποία ξεπερνά την Aegean είναι το γεγονός ότι η Aegean εμφανίζει σχεδόν διπλάσια μείωση 

στη ρευστότητα από ότι η  Ryanair.  

Οι υπόλοιπες εταιρίες χαμηλού κόστους, EasyJet και Flybe διατηρούν μέσους όρους 

υψηλότερους της μονάδας (1,14 και 1,02 αντίστοιχα). Η EasyJet υποδιπλασιάστηκε από το 

1,40 στο 0,72 ενώ η Flybe ανέβηκε από το 0,75 το 2009 στο 1,06 το 2015 (αύξηση 41,4%) 

παρουσιάζοντας και τη μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται στο δείγμα. Αυτή η σημαντική 

αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 49,3% το 2010 και 83,6% το 2013, η οποίες όμως 

προέρχονται από αύξηση των ιδίων κεφαλαίων λόγω έκδοσης νέων μετοχών τα δύο αυτά έτη 

με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις προηγούμενες 

ζημιογόνες χρήσεις (ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 2011 και 2016). Ωστόσο η πτωτική πορεία 

αρχίζει εκ νέου από την επόμενες χρονιές κυρίως λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλογικά με τα κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία.  

Η Norwegian Air Shuttle αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας μέσα 

στην εξεταζόμενη περίοδο καθώς ο δείκτης παραμένει χαμηλότερος της μονάδας και μάλιστα 

μειώνεται με μέσο ρυθμό περίπου 9% πέφτοντας από 0,99 το 2009 στο 0,48 το 2015, δηλαδή 
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συνολική μείωση 52% περίπου, τιμή που αποτελεί και την μεγαλύτερη πτώση στο δείγμα των 

εταιριών. Παρόλα αυτά, παρά την μεγάλη μείωση που παρατηρείται όλες οι εταιρίες χαμηλού 

κόστους, με εξαίρεση την Norwegian Air Shuttle, διατηρούν το δείκτη γενικής ρευστότητας 

σε υψηλότερα επίπεδα από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας.  

Εξαίρεση αποτελεί η Aegean Airlines, η οποία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο μέσο όρο 

(1,68) για την εφταετία γενικά και τον μεγαλύτερο από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. Η 

μείωση που παρατηρείται στην Aegean φτάνει το 47,3%, αποτελώντας και την τρίτη 

μεγαλύτερη πτώση στο δείγμα, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην Ryanair να την 

ξεπεράσει. Ωστόσο η Aegean παρά την κατηγοριοποίηση της ως εταιρία πλήρους υπηρεσίας 

παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τις εταιρίες χαμηλού κόστους στην λειτουργική 

στρατηγική της, αρά είναι αρκετά φυσικό πολλά από τα χρηματοοικονομικά της 

χαρακτηριστικά να ακολουθούν τις ίδιες επιδόσεις με τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους.  

 

Πίνακας 6. Γενική Ρευστότητα 

Γενική Ρευστότητα 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 1,03 1,28 0,81 0,81 0,81 0,86 1,24 0,98 

Air France-KLM 0,77 0,77 0,70 0,77 0,73 0,61 0,63 0,71 

Lufthansa Group 0,99 1,05 0,97 1,00 0,88 0,75 0,72 0,91 

Air Berlin  0,93 0,93 0,80 0,95 0,65 0,67 0,64 0,80 

Aegean Airlines 2,25 2,09 1,80 1,60 1,58 1,24 1,19 1,68 

Aeroflot 1,03 1,42 0,99 1,04 1,20 0,68 0,75 1,02 

UTair Aviation 0,98 1,08 1,11 0,80 0,89 0,21 0,93 0,86 

SAS Group 0,71 0,83 0,72 0,52 0,61 0,79 0,86 0,72 

Turkish Airlines 1,44 1,37 1,02 0,86 0,68 0,77 0,81 0,99 

IAG 0,99 0,80 0,90 0,66 0,72 0,76 0,80 0,81 

Ryanair 1,98 1,89 2,14 1,97 1,51 1,72 1,43 1,81 

Norwegian Air 

Shuttle 

0,99 0,83 0,63 0,60 0,74 0,45 0,48 0,67 

EasyJet 1,40 1,42 1,48 1,05 1,05 0,89 0,72 1,14 

Flybe 0,75 1,12 0,85 0,77 1,41 1,20 1,06 1,02 

Average 1,16 1,21 1,07 0,96 0,96 0,83 0,88 1,01 

Average LCC 1,28 1,32 1,27 1,10 1,18 1,06 0,92 1,16 
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Average FSC 1,11 1,16 0,98 0,90 0,88 0,73 0,86 0,95 

 

Οι Finnair, Aeroflot και Turkish Airlines κατάφεραν να διατηρήσουν δείκτες κοντά στη 

μονάδα (0,98, 1,02 και 0,99 αντίστοιχα) ενώ το εύρος των τιμών στις υπόλοιπες εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας κυμαίνεται από το 0,71 (Air France-KLM) μέχρι το 0,91 (Lufthansa). Με 

εξαίρεση την Aegean, οι εταιρίες που γνώρισαν τις μεγαλύτερες πτώσεις στην ρευστότητάς 

τους είναι η Turkish Airlines με 43,4%, η Air Berlin με 31,7% και οι Lufthansa και Aeroflot 

με 27,5% περίπου, ενώ οι μοναδικές εταιρίες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση στο τέλος της 

εφταετίας είναι η SAS Group με 20,8% από 0,71 στο 0,86, παραμένοντας όμως η εταιρία με 

τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο δείκτη στο δείγμα και η Finnair με 20,4% αυξανόμενη από το 

1,03 στο 1,24. Τέλος, η εταιρία που παρουσιάζει τον χαμηλότερο δείκτη γενικής ρευστότητας 

είναι η Air France-KLM με τιμές να κυμαίνονται κοντά στον μέσο όρο του 0,71. 

 

 

Διάγραμμα 8. Μέσος Αριθμοδείκτης Μετρητών 

 

Μια γενικότερη καθοδική τάση παρατηρείται επίσης και στον αριθμοδείκτη μετρητών, η οποία 

αρχίζει από το 2010 και μετά. Ο μέσος όρος του κλάδου λαμβάνει τιμές μεταξύ του 0,46 και 

του 0,26, παρουσιάζοντας μια συνολική πτώση περίπου 38%, ενώ ο μέσος όρος της εφταετίας 

για τον κλάδο γενικά διαμορφώνεται στο 0,36. Την ίδια πτώση (38%) παρουσιάζουν και οι 

διακριτοί μέσοι όροι των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους και πλήρους υπηρεσίας, με τους 

μέσους όρους της εφταετίας να διαμορφώνονται στο 0,57 και 0,28 αντίστοιχα. Δηλαδή με άλλα 

λόγια, οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους διαθέτουν την ικανότητα να αποπληρώσουν ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους με μετρητά ενώ οι εταιρίες 
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πλήρους υπηρεσίας το ένα τρίτο περίπου. Παρατηρείται λοιπόν ότι και στον αριθμοδείκτη 

μετρητών συγκεκριμένα οι αερομεταφορείς χαμηλότερου κόστους διαθέτουν υψηλότερες 

τιμές από ότι οι αερομεταφορείς πλήρους υπηρεσίας, ενώ γενικότερα υπάρχει μια τάση 

αποδέσμευσης κεφαλαίων καθώς εννέα από τις δεκατέσσερεις εταιρίες παρουσιάζουν μείωση 

του δείκτη.  

 

Πίνακας 7. Δείκτης Μετρητών 

Δείκτης Μετρητών 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 0,03 0,06 0,05 0,08 0,13 0,10 0,29 0,11 

Air France-KLM 0,36 0,36 0,25 0,35 0,34 0,27 0,26 0,31 

Lufthansa Group 0,13 0,11 0,09 0,15 0,14 0,09 0,09 0,11 

Air Berlin  0,45 0,45 0,25 0,30 0,19 0,17 0,15 0,28 

Aegean Airlines 1,56 1,34 1,21 1,11 1,06 0,67 0,46 1,06 

Aeroflot 0,11 0,54 0,20 0,22 0,27 0,20 0,17 0,24 

UTair Aviation 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,02 

SAS Group 0,03 0,13 0,08 0,18 0,20 0,26 0,22 0,16 

Turkish Airlines 0,56 0,32 0,39 0,30 0,20 0,17 0,23 0,31 

IAG 0,27 0,22 0,30 0,18 0,19 0,16 0,26 0,22 

Ryanair 0,95 1,10 1,49 0,65 0,76 0,35 0,37 0,81 

Norwegian Air 

Shuttle 

0,61 0,46 0,28 0,36 0,41 0,21 0,23 0,36 

EasyJet 0,74 0,86 0,93 0,51 0,73 0,30 0,37 0,63 

Flybe 0,24 0,45 0,21 0,11 0,82 0,69 0,62 0,45 

Average 0,43 0,46 0,41 0,32 0,39 0,26 0,27 0,36 

Average LCC 0,64 0,72 0,73 0,41 0,68 0,39 0,40 0,57 

Average FSC 0,35 0,35 0,28 0,29 0,27 0,21 0,22 0,28 

 

Εξετάζοντας τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους αναλυτικότερα παρατηρείται πτώση του 

δείκτη μετρητών κατά 50%-60% στις Ryanair, Norwegian Air Shuttle και EasyJet ενώ η Flybe 

ακολουθεί μια αύξηση ύψους 154,6%, δυόμιση φορές του αρχικού μεγέθους δηλαδή. Η τάση, 

επομένως, για αυτές τις εταιρίες είναι παρόμοια με την τάση αριθμοδείκτη γενικής 

ρευστότητας.  
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Πιο συγκεκριμένα, η Ryanair διαθέτει το μεγαλύτερο μέσο όρο από τις εταιρίες χαμηλότερου 

κόστους (0,81) και το δεύτερο μεγαλύτερο στο δείγμα και παρά την πτώση του αριθμοδείκτη 

κατά 60,8% (από 0,95 το 2009 σε 0,37 το 2015) παραμένει και με βάση αυτό το μέτρο μια από 

τις εταιρίες με τη μεγαλύτερη ρευστότητα για την εξεταζόμενη περίοδο. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι η Ryanair ενώ γνώρισε μια αύξηση κατά 56,5% στα τρία πρώτα χρόνια στης περιόδου, το 

2012 αντιμετωπίζει ακριβώς την ίδια μείωση κατά 56,5% σε μία χρονιά. Ο λόγος για αυτήν 

την μεγάλη μείωση στην Ryanair είναι η σημαντική μείωση που παρατηρείται στο ύψος των 

μετρητών από επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμιακών 

ροών το 2012 σε σύγκριση με το 2011 (ετήσια οικονομική έκθεση 2013). Ειδικότερα ένα 

σημαντικό πόσο ύψους 1521,2 εκατομμυρίων φαίνεται να επενδύθηκε σε χρηματοοικονομικά 

στοιχεία το ισολογισμού λήξης μεγαλύτερης των τριών μηνών. Άρα η μεγάλη αυτή μείωση 

δεν προέρχεται από κάποιο πρόβλημα ρευστότητας στην εταιρία, αλλά από ανακατεύθυνση 

κεφαλαίων σε πιο αποδοτικές δραστηριότητες.   

Η ρευστότητα της Norwegian Air Shuttle παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες εταιρίες χαμηλότερου κόστους καθώς ο μέσος όρος της διαμορφώνεται στο 0,37 

με τις τιμές της να κυμαίνονται από 0,61 με 0,21. Η μεγάλη πτώση που γνωρίζει στη γενική 

ρευστότητα εντοπίζεται και εδώ αφού η συνολική μεταβολή του δείκτη μετρητών για την 

περίοδο είναι -62,2%. Η EasyJet ακολουθεί επίσης καθοδική πορεία με συνολική μεταβολή -

50,5% και διατηρεί ένα μέσο όρο στο 0,63, από τους υψηλότερους που παρατηρούνται στο 

δείγμα.  

Η Flybe γνωρίζει μια σημαντική αύξηση στο δείκτη μετρητών ύψους 154,6%, προερχόμενη 

φυσικά από την έκδοση νέων μετοχών το 2010 και το 2013. Η τιμή του δείκτη αυξήθηκε από 

0,24 το 2009 σε 0,62 το 2015, ενώ ο μέσος όρος της εταιρίας για την εφταετία είναι 0,45. Παρά 

τις ανακεφαλαιοποιήσεις οι οποίες παρείχαν μια ανάσα ρευστότητας για την εταιρία τα δύο 

αυτά έτη, η πτωτική πορεία που ακολουθεί στη συνέχεια φανερώνει ότι η εταιρία δεν έχει 

ανακάμψει ακόμη από τα προβλήματα της. 

Όσον αφορά της αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, η Aegean Airlines καταλαμβάνει 

την κορυφή με τον μέσο όρο της εφταετίας να διαμορφώνεται στο 1,06. Είναι η μόνη εταιρία 

με δείκτη μεγαλύτερο της μονάδας, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτει αρκετά μετρητά για να 

ξεπληρώσει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Ο αριθμοδείκτης όμως 

ακολουθεί μια πτωτική πορεία με μέσο ρυθμό 17,5% περίπου βιώνοντας συνολική πτώση 

70,6% για την εφταετία. Πιο αναλυτικά ο δείκτης μετρητών πέφτει από 1,56 στο 0,46. Η 

μείωση αυτή όμως δεν οφείλεται σε προβλήματα ρευστότητας αλλά στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας τα τελευταία χρόνια όπως πχ η απόκτηση της Olympic Air το 
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2013. Με εξαίρεση την Flybe, που την ξεπερνάει το 2015 για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, παρά την τεράστια αυτή μείωση (που αποτελεί και τη μεγαλύτερη του 

δείγματος) παραμένει η εταιρία με το μεγαλύτερο δείκτη μετρητών από όλες τις υπόλοιπες σε 

όλες τις εξεταζόμενες χρήσεις.  

Την μεγαλύτερη αύξηση κατά 882% γνωρίζει η Finnair με το δείκτη μετρητών να αυξάνεται 

από 0,03 το 2009 σε 0,29 το 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα τελευταία έτη όπου 

η εταιρία το 2015 πέτυχε σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα της (το καθαρό περιθώριο 

κέρδους προ φόρων για την περίοδο 2009-2014 ήταν -2,7% ενώ το 2015 αυξήθηκε σε 5%) και 

προχώρησε σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της ρευστοποιώντας αρκετά στοιχεία του 

πάγιου ενεργητικού της  (μείωση κατά 48% περίπου από το 2011). Ο μέσος όρος της εταιρίας 

για την εφταετία είναι 0,11 και παραμένει από τους χαμηλότερους στο δείγμα.  

Αρκετά χαμηλές τιμές παρουσιάζουν επίσης και η Lufthansa με μέσο όρο επίσης 0,11 και 

εύρος τιμών για την περίοδο μεταξύ 0,15 και 0,09 χωρίς να παρουσιάζει αξιοσημείωτες 

μεταβολές, καθώς και η UTair Aviation με μέσο όρο 0,02 (το χαμηλότερο που παρατηρείται). 

Ο δείκτης μετρητών για την UTair παραμένει σταθερός στο 0,01 για όλη την περίοδο με 

εξαίρεση το 2015 όπου και εκτινάσσεται στο 0,06 ως αποτέλεσμα της αύξησης του 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 137% μέσω τραπεζικού δανεισμού και της 

ρευστοποίησης ορισμένων παγίων στοιχείων προκειμένου να καλυφθούν βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (μείωση 79%). 

Οι υπόλοιπες εταιρίες πλήρους υπηρεσίας δεν παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα. 

Οι τιμές των μέσων όρων κυμαίνονται μεταξύ του 0,22 και του 0,31 ενώ ακολουθούν γενικά 

πτωτική πορεία ή σχετικά σταθερή πορεία. 

Επομένως, εξετάζοντας όλα τα παραπάνω είναι εύλογο το συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός 

ότι η τάση για μείωση της ρευστότητας οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους έχουν ως βασικό 

χαρακτηριστικό υψηλότερη ρευστότητα από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, οι οποίες όπως 

παρατηρείται σε γενικές γραμμές κυμάνθηκαν χαμηλότερα της μονάδας. Η τάση για μείωση 

στη ρευστότητα είναι γενική, επομένως δεν γίνεται να κατηγορηθεί κάποια εταιρία για 

ελαττωματική διαχείριση (με ορισμένες εξαιρέσεις φυσικά). Η τάση αυτή εξηγείται από το 

γεγονός της όλο και μεγαλύτερης αύξησης της δραστηριότητας των αεροπορικών εταιριών. Η 

επέκταση των δραστηριοτήτων παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις αεροπορικές εταιρίες είτε 

μέσω της αύξησης χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως του κύκλου εργασιών, των 

λειτουργικών εξόδων και του ενεργητικού,  είτε μελετώντας πραγματικά στοιχεία των εταιριών 

όπως το μέγεθος του στόλου και του προσωπικού, την επέκταση σε νέα δρομολόγια κτλ. 
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Φυσικά όλα τα παραπάνω απαιτούν και αύξηση της μόχλευσης, που, όπως θα εξηγηθεί 

παρακάτω, παρατηρείται κυρίως στις αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας.  

Η αύξηση της δραστηριότητας συνεπάγεται υψηλότερα λειτουργικά κόστη και σημαντικές 

επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία γεγονός που εξηγεί την αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, ως αποτέλεσμα της μετατροπής περισσότερων μακροπρόθεσμων 

χρηματοδοτήσεων σε  βραχυπρόθεσμες καθώς γίνονται ληξιπρόθεσμες ή τη δημιουργία 

μεγαλύτερων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα ή την 

ανάλωση υπερβολικά συσσωρευμένων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, όπως πχ 

μετρητά και ισοδύναμα αυτών, όπως παρατηρείται σε ορισμένες από τις εταιρίες του δείγματος 

πχ. Aegean Airlines. 

 

5.2 Ανάλυση Δραστηριότητας-Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
 

Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνουν πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση 

των πόρων από την εταιρία προκείμενου να δημιουργήσει έσοδα. Οι συγκεκριμένοι 

αριθμοδείκτες επιτρέπουν δηλαδή στην εταιρία να ελέγξει σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών 

πόσο απαραίτητη είναι η δέσμευση πόρων στα εξεταζόμενα μεγέθη που περιλαμβάνουν 

στοιχεία από το κυκλοφορούν και το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατόν να καθορίσει το ιδανικό ύψος πχ στα αποθέματα ή στους εισπρακτέους λογαριασμούς 

προκειμένου να αποφύγει την υπερβολική δέσμευση πόρων η οποία συνεπάγεται φυσικά και 

υψηλότερη ανάγκη σε χρηματοδότηση.  

Ο αεροπορικός κλάδος είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος. Εξαρχής είναι κλάδος που προσφέρει 

κυρίως υπηρεσία, τη μεταφορά προσώπων και αγαθών. Τα όποια αποθέματα μπορεί να 

διαθέτει μια αεροπορική εταιρία έχουν να κάνουν με πωλήσεις αγαθών εν πτήσει, τα οποία δεν 

έχουν και ιδιαίτερα σημασία σε σύγκριση με το σύνολο του κύκλου εργασιών ή με 

ανταλλακτικά αεροσκαφών που δεν σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις ή καύσιμα τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ή την 

άνευ σημασίας ύπαρξη κόστους πωληθέντων στα αποτελέσματα χρήσης καθιστά άσκοπη την 

ανάλυση του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων.    

Επίσης σαν κλάδος υπηρεσίας είναι εντάσεως εργασίας όμως λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του απαιτεί και υψηλές επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό, επομένως είναι 

ταυτόχρονα και εντάσεως κεφαλαίου. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση του 

αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων στοιχείων, ακόμη και αν αυτός δεν μπορεί να 

θεωρηθεί έγκυρος για όλες τις επιχειρήσεις αφού αεροσκάφη μισθωμένα με συμβάσεις 
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λειτουργικής μίσθωσης δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, παρά της καίριας σημασίας τους 

στη δημιουργία πωλήσεων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο θα εξεταστεί 

ταυτόχρονα και ο αριθμοδείκτης συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας ο οποίος και θα δείξει 

κατά πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων η κάθε 

επιχείρηση.  

Ο πρώτος αριθμοδείκτης που θα εξεταστεί όμως είναι ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας εισπρακτέων λογαριασμών (απαιτήσεων) σε συνδυασμό με τη μέση διάρκεια 

είσπραξης εισπρακτέων λογαριασμών (απαιτήσεων), ο οποίος παρουσιάζει το χρονικό 

διάστημα για το οποίο δεσμεύει η κάθε επιχείρηση σε εισπρακτέους λογαριασμούς. Ο 

λογαριασμός των εισπρακτέων λογαριασμών αφορά κυρίως τις πιστώσεις που παρέχουν οι 

αεροπορικές εταιρίες σε πελάτες, οι οποίοι είναι κυρίως επιχειρήσεις. Βασικοί συνεργάτες των 

αεροπορικών εταιριών όπως αναφέρθηκε και στο μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 

παραπάνω είναι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι κάνουν γενικότερα κρατήσεις θέσεων για 

λογαριασμό ιδιωτών. Ταυτόχρονα, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί αφορούν και άλλες 

επιχειρήσεις πελάτες με τις οποίες συνεργάζονται οι αεροπορικές στα πλαίσια των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων μεταφέροντας διάφορα είδη εμπορευμάτων.  

Μελετώντας τον μέσο όρο κυκλοφοριακής ταχύτητας για τον αεροπορικό κλάδο παρατηρείται 

ότι παραμένει σχετικά σταθερός για την περίοδο στις 18 φορές, με ένα εύρος μεταξύ των 15 

και 20 φορών.. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά μέσο όρο η Ευρωπαϊκές αεροπορικές 

εταιρίες εισπράττουν τους λογαριασμούς από τους πελάτες τους σε χρονικό διάστημα λίγο 

μεγαλύτερο του μήνα, για την ακρίβεια 35,9 ημέρες, με ένα εύρος γενικά μεταξύ των 40,8 και 

των 30,8 ημέρων. Ο μέσος όρος κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων των εταιριών 

χαμηλότερου κόστους είναι 29,9 φορές που αντιστοιχεί σε 29,3 ημέρες ενώ οι εταιρίες πλήρους 

υπηρεσίας ανακυκλώνουν τους εισπρακτέους λογαριασμούς 13,2 φορές το χρόνο ή ανά 38,5 

ημέρες.  

Πίνακας 8. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Εισπρακτέων Λογαριασμών 

ΚΤ Εισπρακτέων 

Λογαριασμών 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 9,3 8,0 8,0 9,8 10,1 11,8 10,8 9,7 

Air France-KLM 9,8 13,1 13,7 13,8 14,4 14,4 14,3 13,4 

Lufthansa Group 7,3 7,8 8,4 8,4 8,3 7,5 7,3 7,9 

Air Berlin  10,9 12,5 11,3 9,5 10,2 10,5 10,5 10,8 

Aegean Airlines 9,4 8,8 12,7 12,0 9,1 10,4 9,4 10,3 
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Aeroflot 3,7 4,7 3,4 5,2 5,6 7,6 6,5 5,2 

UTair Aviation 5,7 5,5 3,4 3,8 3,9 10,5 6,2 5,6 

SAS Group 27,5 30,2 32,1 31,7 31,3 36,5 31,8 31,6 

Turkish Airlines 15,6 15,1 16,2 19,9 19,2 22,3 28,8 19,6 

IAG 15,8 32,7 13,7 15,8 15,5 16,1 19,1 18,4 

Ryanair 67,5 71,7 85,2 87,1 86,7 94,1 98,9 84,4 

Norwegian Air 

Shuttle 

8,4 9,8 9,8 11,6 10,3 9,7 9,5 9,8 

EasyJet 11,5 15,3 20,7 15,5 21,8 22,6 22,7 18,6 

Flybe 8,0 7,0 6,0 7,3 7,1 5,4 6,6 6,8 

Average 15,0 17,3 17,5 17,9 18,1 20,0 20,2 18,0 

Average LCC 23,8 25,9 30,4 30,3 31,5 33,0 34,4 29,9 

Average FSC 11,5 13,8 12,3 13,0 12,8 14,8 14,5 13,2 

 

 

Πίνακας 9.Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων 

Μέση Διάρκεια 

Είσπραξης Απαιτήσεων 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 39,2 45,5 45,8 37,4 36,1 31,0 33,8 38,4 

Air France-KLM 37,2 27,9 26,6 26,5 25,4 25,3 25,6 27,8 

Lufthansa Group 49,7 46,9 43,7 43,5 43,8 48,6 50,0 46,6 

Air Berlin  33,5 29,3 32,4 38,2 35,7 34,8 34,7 34,1 

Aegean Airlines 38,8 41,7 28,6 30,5 40,2 35,1 38,8 36,2 

Aeroflot 99,9 78,0 106,9 70,7 65,4 48,1 56,3 75,0 

UTair Aviation 64,1 66,9 107,1 95,2 94,6 34,6 59,3 74,5 

SAS Group 13,3 12,1 11,4 11,5 11,6 10,0 11,5 11,6 

Turkish Airlines 23,3 24,2 22,5 18,3 19,0 16,4 12,7 19,5 

IAG 23,0 11,2 26,6 23,1 23,5 22,7 19,1 21,3 

Ryanair 5,4 5,1 4,3 4,2 4,2 3,9 3,7 4,4 

Norwegian Air Shuttle 43,5 37,4 37,4 31,6 35,5 37,5 38,5 37,3 

EasyJet 31,6 23,9 17,6 23,6 16,7 16,1 16,1 20,8 

Flybe 45,6 52,3 60,5 50,3 51,6 67,8 55,0 54,7 
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Average 39,2 35,9 40,8 36,1 35,9 30,8 32,5 35,9 

Average LCC 31,5 29,7 29,9 27,4 27,0 31,3 28,3 29,3 

Average FSC 42,2 38,4 45,2 39,5 39,5 30,7 34,2 38,5 

 

 

 

Διάγραμμα 9. Μέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Εισπρακτέων Λογαριασμών 

 

 

Διάγραμμα 10. Μέση Διάρκεια Είσπραξής Απαιτήσεων 
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και πλήρους υπηρεσίας αξίζει να σημειωθούν δύο ακόμη γεγονότα. Όσον αφορά τις εταιρίες 
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απαιτήσεων μειώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα με μια συνολική μείωση κατά 24,4% τα 

τελευταία χρόνια. Δηλαδή από τις 45,2 ημέρες το 2011 η μέση διάρκεια είσπραξης μειώνεται 

στις 34,2 ημέρες. Ταυτόχρονα η κυκλοφοριακή ταχύτητα παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη 

την εφταετία με εύρος τιμών 14,8 και 11,5. Αυτό συνεπάγεται, εφόσον ληφθεί υπόψη η 

συνεχής αύξηση των πωλήσεων μέσα στην περίοδο, ότι η εταιρίες πλήρους υπηρεσίας 

προχώρησαν στην υιοθέτηση αυστηρότερων τακτικών πιστωτικής πολιτικής προς τους 

πελάτες τους, ενδεχομένως για να αντιμετωπίσουν τον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό 

από την επέκταση των εταιριών χαμηλότερου κόστους, αφού μελετώντας την αύξηση των 

πωλήσεων παρατηρείται ότι ενώ η εταιρίες πλήρους υπηρεσίας αύξησαν τις πωλήσεις τους 

κατά 49%, οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους βίωσαν μια αύξηση ύψους 115,7%. 

Από την άλλη, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους, δηλαδή 

ενώ η κυκλοφοριακή ταχύτητα των εισπρακτέων αυξάνεται συνεχώς σε όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο, με τελική αύξηση 44,3%,  η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων παραμένει 

σταθερή στο μέσο όρο των 29,3 ημερών αφού το εύρος των τιμών κυμαίνεται μεταξύ 27 και 

31,5 ημέρες. Αυτό οφείλεται καθαρά και μόνο στην αύξηση των πωλήσεων των εταιριών 

χαμηλού κόστους.  

Πιο αναλυτικά, η εταιρία με την υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων για την 

εφταετία και φυσικά τη χαμηλότερη μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων είναι η Ryanair, η 

οποία ανακυκλώνει τους εισπρακτέους λογαριασμούς της 84,4 φορές το χρόνο ή ανά 4,4 

ημέρες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με διαφορά στο δείγμα μας. Το εύρος των τιμών 

παραμένει σταθερό μεταξύ των 5,4 και 3,7 ημερών. Εν συνεχεία, η EasyJet έχει κυκλοφοριακή 

ταχύτητα απαιτήσεων 18,6 φορές και μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 20,8 ημέρες, η 

οποία και ακολουθεί καθοδική τάση από τις 31,6 στις 16,1 ημέρες, δηλαδή μια συνολική 

μεταβολή ίση με -49,1%. Αυτό καθιστά την EasyJet ως τη μοναδική εταιρία χαμηλότερου 

κόστους που προχωράει στην υιοθέτηση αυστηρότερων πιστωτικών όρων προς τους πελάτες 

της. Η Norwegian Air Shuttle παραμένει σταθερή στο μέσο όρο των 37,3 ημερών με μια μέση 

κυκλοφοριακή ταχύτητα για την εφταετία 9,8 φορών. Αντίθετα, η Flybe αποτελεί τη μοναδική 

εταιρία που παρουσιάζει χαλάρωση στους όρους πιστωτικής πολιτικής της, γεγονός που 

συντρέχει και με το ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της Flybe αυξήθηκε από 

45,6 σε 55 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος της εφταετίας 54,7 ημερών αποτελεί κα τον τρίτο 

μεγαλύτερο του δείγματος, γεγονός που αψηφά τη γενικότερη αυστηρότερη πολιτική των 

εταιριών χαμηλότερου κόστους.  
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Σχετικά με τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, το εύρος των τιμών των μέσων όρων παρουσιάζει 

μεγάλη διακύμανση αφού παρατηρούνται τιμές από 11,6 μέχρι και 75 ημέρες. Ο μέσος όρος 

των 75 ημέρων αντιστοιχεί στις ρωσικές αεροπορικές εταιρίες Aeroflot και UTair Aviation με 

την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων να διαμορφώνεται στις 5,2 και 5,6 φορές 

αντίστοιχα. Η πιστωτική πολιτική της Aeroflot φαίνεται να βελτιώνεται με τη μέση διάρκεια 

είσπραξης των απαιτήσεων να μειώνεται από τις 99 στις 56,3 ημέρες (συνολική μεταβολή -

43,7%) ενώ η UTair παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις (τυπική απόκλιση δείγματος 25,4 ημέρες 

σε ένα εύρος τιμών 107,1 με 34,6 ημέρες) στο τέλος της εφταετίας καταλήγει με μια μείωση 

μόλις 7,5%. 

Η χαμηλότερη τιμή του δείγματος ανήκει στην SAS Group με τον μέσο όρο της εφταετία να 

διαμορφώνεται στις 11,6 ημέρες και την κυκλοφοριακή ταχύτητα στις 31,6 φορές χωρίς να 

παρουσιάζονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις. Στις χαμηλότερες τιμές του δείγματος ανήκουν 

και οι International Airlines Group με μέσο όρο 21,3 ημέρες και κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων 18,4 φορές, χωρίς να παρουσιάζει κάποια σημαντική διακύμανση και η Turkish 

Airlines με μέσο όρο διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων 19,5 ημέρες και κυκλοφοριακή 

ταχύτητα απαιτήσεων 19,6 φορές, η οποία παρουσιάζει συνολική μεταβολή ίση με -45,7% 

πέφτοντας από τις 23,3 ημέρες το 2009 στις 12,7 το 2015.  

Με εξαίρεση την Air France-KLM, η οποία παρουσίασε μια σημαντική μείωση το 2010 από 

37,2 σε 27,9 ημέρες και εν συνεχεία παρέμεινε κοντά στον μέσο όρο τον 27,8 ημερών, όλες οι 

υπόλοιπες αεροπορικές εταιρίες παρέμειναν σχετικά σταθερές χωρίς σημαντικές 

διακυμάνσεις, καλύπτοντας ένα εύρος τιμών από 34 ως και 46 ημέρες.  

Σε γενικές γραμμές δηλαδή αν και η μέση διάρκεια είσπραξης είναι λίγο μεγαλύτερη του μήνα 

και για τα δύο είδη εταιριών του κλάδου, οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους έχουν σχετικά πιο 

αυστηρούς όρους πίστωσης προς τους πελάτες τους, γεγονός που εξηγεί και το λόγο που 

διαθέτουν υψηλότερη ρευστότητα γενικά από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. Αυτό φυσικά 

και έχει να κάνει με το είδος της στρατηγικής των αεροπορικών εταιριών αφού σε κάθε 

περίπτωση οι αερομεταφορείς χαμηλότερου κόστους επιδιώκουν τη μείωση του κόστους και 

τη δέσμευση όσο το δυνατόν λιγότερων κεφαλαίων σε σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας, οι οποίες επιδιώκουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη από άποψη 

υπηρεσίας και επομένως είναι λογικό να παρέχουν και πιο ευνοϊκούς όρους πίστωσης προς 

τους πελάτες τους. 

Τα πάγια είναι ένα σημαντικό στοιχείο του ενεργητικού των αεροπορικών εταιριών. Η 

πλειοψηφία των αεροσκαφών των αεροπορικών εταιριών έχει αποκτηθεί μέσω συμβάσεων 

λειτουργικής μίσθωσης τα τελευταία χρόνια, επομένως δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό. 
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Ωστόσο, παρά την έλλειψη αυτού του στοιχείου από το λογαριασμό των παγίων στον 

ισολογισμό, οι αεροπορικές εταιρίες διαθέτουν ακόμη σημαντικές επενδύσεις σε αεροσκάφη 

μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ιδιόκτητα, βοηθητικό εξοπλισμό πτήσης, υπόστεγα κτλ. Τα 

στοιχεία αυτά διαθέτουν εξίσου μεγάλη σημασία στη δημιουργία εσόδων για τις αεροπορικές 

εταιρίες και η αποτελεσματική διαχείριση αυτών είναι καθοριστική στην αποδοτικότητα τους.  

Όπως διακρίνεται και στον παρακάτω πίνακα 10, τα πάγια στοιχεία των αεροπορικών εταιριών 

καταλαμβάνουν το 63,6% του ενεργητικού με τις τιμές να ποικίλουν μεταξύ του 60% και 70% 

περίπου ασχέτως του είδους της εταιρίας (πλήρους υπηρεσίας ή χαμηλότερου κόστους).  

 

Πίνακας 10. Αριθμοδείκτης Παγίων Στοιχείων προς Ενεργητικό 

Πάγια (% του 

Ενεργητικού) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 65,0% 62,8% 68,8% 67,3% 63,3% 51,1% 41,0% 59,9% 

Air France-KLM 71,1% 73,0% 76,5% 72,4% 68,8% 69,1% 67,7% 71,2% 

Lufthansa Group 67,1% 64,7% 66,3% 65,8% 66,7% 72,9% 72,5% 68,0% 

Air Berlin  68,1% 63,8% 63,5% 53,4% 59,0% 46,7% 49,4% 57,7% 

Aegean Airlines 35,0% 36,1% 40,9% 45,8% 39,6% 43,8% 41,0% 40,3% 

Aeroflot 70,8% 61,4% 62,5% 62,7% 61,1% 66,8% 57,7% 63,3% 

UTair Aviation 53,5% 68,3% 68,2% 58,9% 53,0% 75,5% 73,5% 64,4% 

SAS Group 69,7% 73,1% 76,3% 80,8% 69,4% 62,4% 61,2% 70,4% 

Turkish Airlines 67,3% 67,2% 75,4% 79,4% 82,1% 79,4% 80,8% 76,0% 

IAG 67,3% 73,9% 70,2% 73,5% 71,0% 68,6% 67,8% 70,3% 

Ryanair 59,5% 59,5% 56,9% 57,9% 60,9% 52,9% 57,0% 57,8% 

Norwegian Air 

Shuttle 

54,1% 67,8% 72,2% 75,6% 73,5% 81,2% 83,8% 72,6% 

EasyJet 59,6% 62,2% 61,1% 69,1% 67,2% 71,9% 73,5% 66,4% 

Flybe 56,8% 47,7% 59,0% 60,6% 44,4% 45,0% 50,6% 52,0% 

Average 61,8% 63,0% 65,6% 65,9% 62,9% 63,4% 62,7% 63,6% 

Average LCC 57,5% 59,3% 62,3% 65,8% 61,5% 62,7% 66,2% 62,2% 

Average FSC 63,5% 64,4% 66,9% 66,0% 63,4% 63,6% 61,3% 64,2% 
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Διάγραμμα 11. Μέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 

 

 

 

Διάγραμμα 12. Μέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

 

 

Αναλύοντας το διάγραμμα της κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων και ενεργητικού γίνεται 

εμφανές η διαφορά στην εξέλιξη των μέσων όρων των εταιριών πλήρους υπηρεσίας και 

χαμηλότερου κόστους. Αυτό που παρατηρείται αρχικά είναι μια τάση για αύξηση της 

αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών πλήρους 

υπηρεσίας αφού η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων αυξάνεται κατά 45,8% και η συνολική 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού κατά 36,5%. Αντίθετα οι εταιρίες χαμηλότερου 
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κόστους διατηρούν μια σχετικά πτωτική κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων με μέσο όρο 1,6 και 

σχετικά σταθερή στην μονάδα στο ενεργητικό για την περίοδο. Ο μέσος όρος της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού για τον κλάδο είναι 1,1 και παραμένει σχετικά 

σταθερός σε όλη την περίοδο, υποδηλώνοντας μια σχετικά σταθερή αναλογία ανάμεσα στην 

αύξηση του κύκλου εργασιών και του ενεργητικού των αεροπορικών επιχειρήσεων. Αντίθετα 

η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων αυξάνεται κατά 22,6%. 

 

Πίνακας 11. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 

ΚΤ Παγίων 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,4 2,7 1,8 

Air France-KLM 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,3 

Lufthansa Group 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 

Air Berlin  2,0 2,5 3,1 3,6 3,7 4,8 5,8 3,7 

Aegean Airlines 3,9 3,7 3,9 3,1 3,1 3,3 3,6 3,5 

Aeroflot 1,2 1,6 1,5 2,1 2,4 2,3 2,7 2,0 

UTair Aviation 1,5 1,5 1,1 1,4 1,5 1,4 1,2 1,4 

SAS Group 1,5 1,3 1,4 1,4 2,3 2,1 2,1 1,7 

Turkish Airlines 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 1,0 

IAG 1,2 1,6 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 

Ryanair 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

Norwegian Air Shuttle 2,6 1,8 1,6 1,4 1,5 1,1 0,9 1,6 

EasyJet 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

Flybe 3,1 3,1 2,4 2,6 2,5 2,1 2,3 2,6 

Average 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 1,8 

Average LCC 1,9 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,6 

Average FSC 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 1,9 
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Πίνακας 12. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

ΚΤ Ενεργητικού 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 

Air France-KLM 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 

Lufthansa Group 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Air Berlin  1,3 1,6 2,0 1,9 2,2 2,2 2,9 2,0 

Aegean Airlines 1,3 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,5 1,4 

Aeroflot 0,9 1,0 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 1,2 

UTair Aviation 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 

SAS Group 1,0 0,9 1,0 1,1 1,6 1,3 1,3 1,2 

Turkish Airlines 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 

IAG 0,8 1,1 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 

Ryanair 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 

Norwegian Air Shuttle 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 1,1 

EasyJet 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 

Flybe 1,7 1,5 1,4 1,6 1,1 0,9 1,2 1,4 

Average 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 

Average LCC 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 

Average FSC 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων βελτιώθηκε μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο. Η άνοδος 

οδήγησε τον δείκτη από τις 1,7 φορές το 2009 στις 2,1 το 2015, δηλαδή συνολική μεταβολή 

ύψους 22,6%. Αυτό σημαίνει ότι το 2015 για κάθε ευρώ επενδυμένο σε πάγια στοιχεία, ο 

κλάδος έβγαζε δύο ευρώ σε έσοδα. Ο μέσος όρος του κλάδου διαμορφώνεται στο 1,8 κυρίως 

λόγω των αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας, οι οποίες βελτίωσαν την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των παγίων κατά 45,8%, από το 1,6 το 2009 στο 2,3 το 2015. Αντίθετα, η 

αποτελεσματικότητα των αερομεταφορέων χαμηλότερου κόστους είναι σχετικά πτωτική από 

το 2009 με συνολική μεταβολή -26% και μέσο όρο των 1,6 φορών, χαμηλότερα του μέσου 

όρου του κλάδου.  

Η Ryanair ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία καθώς η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων 

της αυξάνεται από 0,7 το 2009 σε 1 το 2015, αύξηση δηλαδή κατά 53,9% και ο δείκτης 
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κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού αυξάνεται κατά 47,5%. Αυτή η μεταβολή 

οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων της τα τελευταία χρόνια (αύξηση 

118,7% από το 2009 ως το 2015) η οποία είναι διπλάσια της αύξησης του ενεργητικού και των 

παγίων, αφού τα πάγια παραμένουν σταθερά στο 59% του ενεργητικού περίπου.  

Σταθερή παραμένει η EasyJet διατηρώντας μέσο όρο κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων στο 

1,3 και ενεργητικού στο 0,9. Αντίθετα, σημαντικές μειώσεις στην κυκλοφοριακή ταχύτητα 

παγίων και ενεργητικού εντοπίζονται στις Norwegian Air Shuttle και Flybe. Η Norwegian 

καταγράφει μείωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των παγίων κατά 64,4% και του 

συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων κατά 44,8%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

εταιρία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων, πολύ μεγαλύτερες τις 

αύξησης των πωλήσεων. Για την ακρίβεια το ποσοστό των παγίων στοιχείων στο ενεργητικό 

αυξήθηκε κατά 55% περίπου και το ίδιο το ενεργητικό κατά 444,8%, πράγμα που σημαίνει σε 

τελική ανάλυση διπλασιασμό των παγίων και πενταπλασιασμό του ενεργητικού, τη στιγμή που 

οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόνο κατά 200%, δηλαδή περίπου τριπλασιάστηκαν. Αυτό, 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες εταιρίες υποδηλώνει υπερβολική δέσμευση πόρων σε 

περιουσιακά στοιχεία προκείμενου να επιτευχθούν υψηλότερες πωλήσεις. Το ίδιο συμβαίνει 

και με την Flybe, τις οποίας οι πωλήσεις αυξάνονται κατά 32% και το ενεργητικό κατά 94% 

με αποτέλεσμα η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων να μειώνεται κατά 23,5% και ενεργητικού 

32%, με τη διαφορά ότι η Flybe είχε μικρότερη πτώση λόγω της μείωσης του ποσοστού των 

παγίων στον ισολογισμό κατά 11% περίπου.  

Από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας τους υψηλότερους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας με 

διαφορά διαθέτουν η Air Berlin και η Aegean Airlines. Η Air Berlin καταγράφει 3,7 ευρώ 

έσοδα για κάθε επενδυμένο ευρώ σε πάγια στοιχεία και 2 ευρώ για κάθε επενδυμένο ευρώ στο 

ενεργητικό της. Η εταιρία ακολουθήσε μια σημαντικά ανοδική πορεία μέσα στην εφταετία 

όσον αφορά την κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων η οποία σχεδόν τριπλασιάστηκε από 2 το 

2009 σε 5,8 το 2015 ενώ του ενεργητικού σχεδόν διπλασιάστηκε από 1,3 το 2009 σε 2,9 το 

2015. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία προχώρησε σε ρευστοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων ώστε να αντιμετωπίσει τις συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις της, αφού το ενεργητικό 

μειώθηκε κατά 41,2% και ακόμη περισσότερο τα πάγια της, το ποσοστό των οποίων στον 

ισολογισμό μειώθηκε κατά 27,6% (δηλαδή συνολική μείωση παγίων 72% από το 2009), ενώ 

οι πωλήσεις της πέτυχαν ελαφριά αύξηση 26%.  

Αντίθετα, παρά τις υψηλές τιμές της, η Aegean παρέμεινε σχετικά σταθερή όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Η μέση κυκλοφοριακή 

ταχύτητα παγίων διαμορφώνεται στο 3,5 και του ενεργητικού στο 1,4. Αυτή η σταθερότητα 
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οφείλεται στην αναλογική αύξηση πωλήσεων, παγίων και ενεργητικού. Οι πωλήσεις τις 

εταιρίας αυξήθηκαν κατά 57,9% και το ενεργητικό 44,8% με ταυτόχρονη αύξηση του 

ποσοστού των πάγιων στοιχείων στον ισολογισμό κατά 17%. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία είναι 

ικανή να διαχειρίζεται τις μεταβολές στα περιουσιακά της στοιχεία με την ίδια 

αποτελεσματικότητα με πριν, πράγμα θετικό για την περίπτωση της λόγω της υψηλής 

αναλογίας πωλήσεων και περιουσιακών στοιχείων.  

Υψηλές θετικές μεταβολές πέτυχαν και οι Finnair, Air France-KLM και SAS Group 

αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα πόρους από τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυξάνοντας ή 

διατηρώντας ίδιο τα επίπεδο του κύκλου εργασιών τους, ενώ η Aeroflot βελτιώθηκε 

αυξάνοντας τις πωλήσεις και το ενεργητικό αλλά μειώνοντας το ποσοστό των παγίων. Η 

Finnair πέτυχε αύξηση 132,7% στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων της αυξάνοντας τον 

δείκτη από 1,2 το 2009 σε 2,7 το 2009, με μέσο όρο 1,8 για την εξεταζόμενη περίοδο. Η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού βελτιώθηκε εξίσου σημαντικά κατά 47% από το 0,7 

στο 1,1 καταφέρνοντας μια μέση αναλογία για την εφταετία ένα προς ένα στη σχέση πωλήσεων 

ενεργητικού. Η Air France-KLM διατηρώντας ελαφρώς μικρότερο επίπεδο περιουσιακών 

στοιχείων κατά 16% και αυξάνοντας τις πωλήσεις της κατά 22,4% βελτίωσε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων κατά 53,1% και του ενεργητικού κατά 45,6% 

πετυχαίνοντας επίσης μια μέση αναλογία στο τέλος της εφταετίας ένα προς ένα στη σχέση 

πωλήσεων ενεργητικού. 

Η SAS Group κράτησε το ίδιο επίπεδο κύκλου εργασιών (περίπου 4472,3 εκατομμύρια κατά 

μέσο όρο) αλλά βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της στη διαχείριση των παγίων από το 1,5 

το 2009 στο 2,1 το 2014, αύξηση 46,3% που πέτυχε ρευστοποιώντας πάγια περιουσιακά 

στοιχεία κυρίως, όπως φαίνεται από τη μείωση του ενεργητικού κατά 22% και της αναλογίας 

των παγίων σε αυτό κατά 12,3%.  

Η Aeroflot διαθέτει επίσης μια κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού μεγαλύτερη της μονάδας 

(1,2 μέσος όρος εφταετίας) και αρκετά υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων, πετυχαίνοντας 

2 ευρώ σε έσοδα για κάθε ευρώ δεσμευμένο σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η άνοδος της 

κατά 124,8% στον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων οδήγησε τον δείκτη από 

το 1,2 το 2009 στο 2,7 το 2015 ενώ ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

αυξήθηκε κατά 83,2% από το 0,9 στο 1,6. Αυτό το πέτυχε κυρίως μέσω της μεγάλης αύξησης 

των πωλήσεων κατά 156,8% και τη μείωση της αναλογία των παγίων στο ενεργητικό κατά 

18,5% παρά την αύξηση του ενεργητικού κατά 40,2%. 

Οι υπόλοιπες εταιρίες δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές καθώς κυμαίνονται κοντά 

στον μέσο όρο του κλάδου. Εξαίρεση αποτελεί η Turkish Airlines, η οποία παρουσιάζει 
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μείωση στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων κατά 34,8% πέφτοντας από το 1,2 το 2009 

στο 0,8 το 2015 και μέσο όρο τη μονάδα και ταυτόχρονη μείωση στην κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού 21,8% με μέσο όρο το 0,8. Αυτό οφείλεται στον ίδιο λόγο με την μείωση της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας της Norwegian και της Flybe, αφού οι πωλήσεις της εταιρίας 

τριπλασιάστηκαν μέσα σε εφτά χρόνια, όμως το ενεργητικό αυξήθηκε κατά τέσσερεις φορές 

περισσότερο και τα πάγια σχεδόν πενταπλασιάστηκαν.    

Το συμπέρασμα είναι ότι οι αεροπορικές εταιρίες είναι γενικά πολύ αποτελεσματικές στην 

πλειοψηφία τους στη διαχείριση των πόρων τους προκειμένου να πετύχουν υψηλή αναλογία 

εσόδων και περιουσιακών στοιχείων. Η αποτελεσματικότητα αυτή αυξάνεται ακόμη 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια και ο λόγος είναι ότι οι αεροπορικές εταιρίες επεκτείνουν το 

στόλο των αεροσκαφών τους όλο και περισσότερο μέσω λειτουργικών μισθώσεων. Έτσι το 

κυριότερο στοιχείο δημιουργίας εσόδων παραλείπεται από τον ισολογισμό και εμφανίζεται 

σταδιακά σαν έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, επηρεάζοντας φυσικά τα 

λειτουργικά περιθώρια κέρδους. Η ικανότητα λοιπόν των αεροπορικών εταιριών στη 

διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων μπορεί να μετρηθεί καλύτερα λοιπόν μέσω της 

ικανότητας τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα λειτουργικά τους έξοδα, αφού σαν 

κλάδος υπηρεσιών στηρίζονται εξίσου σημαντικά στον συντελεστή εργασίας.    

 

 

5.3 Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία των αεροπορικών εταιριών αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Οι αεροπορικές εταιρίες επεκτείνουν συνεχώς όλο και περισσότερο τις δραστηριότητες 

τους, όχι μονό στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίως. Το σύνολο του ενεργητικού των αεροπορικών 

εταιριών αυξήθηκε κατά 32,9% και οι πωλήσεις τους κατά 55,3% μέσα στην εξεταζόμενη 

περίοδο, με την μεγαλύτερη ανάπτυξη να γνωρίζουν οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους 

δεδομένου ότι το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων αυξήθηκε κατά 73,3% ενώ οι 

πωλήσεις τους κατά 115,7% μέσα σε εφτά χρόνια. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εξεταστεί πως οι 

αεροπορικές εταιρίες χρηματοδότησαν αυτήν την  

αύξηση στη δραστηριότητα τους. Η μόχλευση λοιπόν των εταιριών θα εξεταστεί μέσω των 

αριθμοδεικτών ξένα προς ίδια κεφάλαια και ξένα προς συνολικά κεφάλαια προκειμένου να 

καθοριστεί ποιο είναι το μέσο επίπεδο μόχλευσης στον κλάδο αλλά και τι είδους διαφορές 

προκύπτουν μεταξύ των αερομεταφορέων πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους. 

Ακόμη περισσότερο είναι δυνατόν να διευκρινιστεί πιο είδος εταιρίας είναι πιο φερέγγυο και 
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τις δυνατότητες της κάθε εταιρίας να λάβει εκ νέου δάνεια ώστε να χρηματοδοτήσει τις 

δραστηριότητές της. Για μια καλύτερη ανάλυση της φερεγγυότητας των εταιρών του κλάδου 

θα μελετηθεί και ο αριθμοδείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων.  

Η μέση αναλογία ξένων προς ιδίων κεφαλαίων του κλάδου για την εξεταζόμενη περίοδο είναι 

3,13, η οποία αντιστοιχεί σε δείκτη ξένα προς συνολικά κεφάλαια 77%. Τα δύο τρίτα λοιπόν 

των κεφαλαίων των αεροπορικών εταιριών προέρχονται από ξένη χρηματοδότηση, πράγμα 

λογικό αν αναλογιστεί κανείς τις υψηλές ανάγκες σε κεφάλαια που απαιτούνται για να 

δραστηριοποιηθεί κανείς στον κλάδο.  

Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι η εξέλιξη του αριθμοδείκτη. Αυτό που παρατηρείται 

ξεκάθαρα στο διάγραμμα ξένα κεφάλαια προς συνολικά κεφάλαια είναι ότι από το 2012 και 

μετά ο μέσος όρος των εταιριών πλήρους υπηρεσίας αυξάνεται από 72% το 2009 σε 92% το 

2015 ενώ ο μέσος όρος των εταιριών χαμηλότερου κόστους παραμένει σταθερός στο 70%. Η 

αύξηση του μέσου όρου των εταιριών πλήρους υπηρεσίας οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη 

αρνητικών ιδίων κεφαλαίων σε ορισμένες εταιρίες στα τελευταία χρόνια του δείγματος, 

υποδηλώνοντας φυσικά και την ύπαρξη συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων. Ο δείκτης ξένα 

προς ίδια κεφάλαια λαμβάνει αρνητική τιμή, -1,94, το 2014 επηρεαζόμενος από την αρνητική 

τιμή του -4,3 του μέσου όρου των εταιριών πλήρους υπηρεσίας. Ο μέσος όρος των ξένων προς 

ίδια κεφάλαια των εταιριών χαμηλότερου κόστους παραμένει σχετικά σταθερός με μέσο όρο 

3,38 για την περίοδο 2009-2015. 
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Διάγραμμα 14. Μέσος Όρος Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

 

Από τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους τον δείκτη με την υψηλότερη μόχλευση παρουσιάζει η 

Norwegian Air Shuttle με μέσο όρο εφταετίας 5,17. Η εταιρία ακολουθεί μια σημαντική 

αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων (πεντέμισι φορές του αρχικού της μεγέθους το 2009) 

και προκειμένου να χρηματοδοτήσει αυτήν την αύξηση καταφεύγει συνεχώς όλο και 

περισσότερο στο δανεισμό. Η μόχλευση της εταιρίας αυξήθηκε τεσσεράμισι φορές από 2,14 

το 2009 σε 9,67 το 2015. Η αύξηση αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση ενός σχετικά υψηλού μέσου 

όρου για τα στάνταρ των εταιριών χαμηλότερου κόστους, στο 80%. 

Η Flybe παρουσιάζει εξίσου σημαντικές μεταβολές από έτος σε έτος στη δομή των κεφαλαίων 

της. η εταιρία αναγκάστηκε να προβεί σε δύο ανακεφαλαιοποιήσεις μέσα στην εξεταζόμενη 

περίοδο το 2010 και το 2013, συνολικού ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου 

να καλύψει τις συσσωρευμένες ζημιές στα ίδια κεφάλαια της και να αποφύγει τη μετατροπή 

του δείκτη σε αρνητικό. Ο μέσος όρος του δείκτη ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά 

κεφάλαια λαμβάνει την τιμή του 78%, που θεωρείται αρκετά υψηλή για εταιρία χαμηλότερου 

κόστους, όπως και η μόχλευση της με τιμή 5,11. 

Το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια της Ryanair παραμένει 

σταθερό στο 65% περίπου μέσα στην εφταετία. Το ενεργητικό της εταιρίας αυξήθηκε κατά 

48,3% και με τον ίδιο βαθμό αυξήθηκαν αναλογικά και η χρηματοδότηση σε ξένα και ίδια 

κεφάλαια. Η αύξηση στα ίδια κεφάλαια δεν προήλθε από ανακεφαλαιοποιήσεις αλλά από την 

αύξηση των αποθεματικών των παρακρατηθέντων κερδών μέσω της σημαντικά κερδοφόρας 

δραστηριότητας της εταιρίας. Η σχέση των ξένων και ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε κυρίως 
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σταθερή στην περίοδο με μέσο όρο 1,83 διαμορφώνοντας μια ελαφρά αύξηση της μόχλευσης 

κατά 28% τα τελευταία δύο έτη της εξεταζόμενης περιόδου.  

Η EasyJet ακολουθήσε μια εξίσου σημαντικά κερδοφόρα περίοδο από το 2009 μέχρι το 2015. 

Αυτό της επέτρεψε να διαμορφώσει υψηλά αποθεματικά από παρακρατηθέντα κέρδη 

υπερτριπλασιάζοντας τα ίδια κεφάλαια της, τη στιγμή που το ενεργητικό της αυξήθηκε μόνο 

κατά 62,6%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αναλογίας των ξένων κεφαλαίων και 

συνολικών κεφαλαίων από 64% σε 53% περίπου, διαμορφώνοντας ένα μέσο όρο στο 58%. 

Συνεπώς, η εταιρία φαίνεται να αλλάζει σε μια πιο συντηρητική στρατηγική όσον αφορά την 

μόχλευση δεδομένου ότι η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια έπεσε από το 1,81 στο 1,15. 

Σε αντίθεση με την κερδοφόρα δραστηριότητα των παραπάνω εταιριών οι Air France-KLM, 

Air Berlin και οι ρωσικές Aeroflot και UTair Aviation φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα αποδοτικότητας τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων 

κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα λόγω της συσσώρευσης ζημιών για αυτό και εμφανίζουν 

αρνητικούς ή πάρα πολύ υψηλούς δείκτες μόχλευσης.  

Η Air Berlin παρουσιάζει την πιο δυσχερή οικονομική θέση. Η εταιρία είχε εφτά συνεχόμενες 

ζημιογόνες χρήσεις οι οποίες οδήγησαν σε σημαντική ανάλωση των ιδίων κεφαλαίων της. Το 

2011 ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια εκτινάσσεται στο 19,21 υποδηλώνοντας σημαντική 

μείωση των ιδίων κεφαλαίων, πράγμα που φαίνεται ξεκάθαρα στον δείκτη των ξένων προς 

συνολικά κεφάλαια που λαμβάνει τιμές 95% και 94% για τα έτη 2011 και 2012. Το 2013 η 

τιμή του δείκτη γίνεται αρνητική και παραμένει αρνητική μέχρι και το τέλος της εξεταζόμενης 

περιόδου ενώ ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 100% 

μέχρι το 2015 όπου και η τιμή του δείκτη γίνεται 156% των συνολικών κεφαλαίων. Αυτό 

σημαίνει ότι η εταιρία έχει συσσωρεύσει συνολικά ζημιές ισάξιες με το 56% των συνολικών 

της περιουσιακών στοιχείων και ότι φυσικά είναι καλύπτει όλη αυτήν έλλειψη κεφαλαίων 

μέσω ξένης χρηματοδότησης.  

Η Air France-KLM παρουσιάζει επίσης σημαντική ζημιογόνο δραστηριότητα στο μέσο της 

περιόδου κυρίως (στα έτη 2011-2013) με αποτέλεσμα τα τελευταία έτη της περιόδου να έχει 

υψηλές συσσωρευμένες ζημιές στα ίδια κεφάλαια της. ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια 

εκτινάχθηκε από το 80% το 2009 στο 99% το 2015, ενώ το 2014 παρουσίασε τιμή 103% 

οδηγώντας τον δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια σε αρνητική τιμή (-36,59). Παρόλα αυτά η 

εταιρία δεν προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα στην περίοδο προσπαθώντας να 

καλύψει τις ζημιές μέσω της ανάκαμψης της κερδοφορίας της από το 2014 και έπειτα. Η μέση 

τιμή του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια ύψους 10,44 επηρεάζεται κυρίως από την υψηλή τιμή 
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(84,48) που καταγράφεται το 2015 λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας 

καταλαμβάνουν μόλις το 1% των συνολικών της κεφαλαίων. 

Το 2014 και το 2015 αποτέλεσαν δύσκολες χρονιές για τις ρωσικές εταιρίες γενικότερα αφού 

οι πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στον κλάδο των αερογραμμών, μειώνοντας 

σημαντικά την κερδοφορία της. Η κερδοφόρα δραστηριότητα της Aeroflot ανακόπηκε 

απότομα το 2014 με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας να πέσουν σε αρνητικές τιμές, 

με αποτέλεσμα τα ξένα κεφάλαια εκτοξευτούν σε μια χρονιά από το 74% στο 105% και ο 

δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια να γίνει αρνητικός από 2,84 το 2013 σε -21,56 το 2014. Η 

μόχλευση της εταιρίας κυμαινόταν κοντά στο μέσο όρο το 2,88 στην περίοδο 2009-2013 και 

ο δείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια στο 74%.  

Τα πράγματα είναι χειρότερα για την UTair αφού η εταιρία εξαρχής λειτουργούσε στα όρια 

του νεκρού σημείου καταγράφοντας χαμηλή ή ελαφρώς ζημιογόνα δραστηριότητα τα 

προηγούμενα χρόνια. Ο δείκτης των ξένων κεφαλαίων στην περίοδο 2009-2013 κυμαινόταν 

κοντά στο μέσο όρο του 80% του ενεργητικού ενώ ο δείκτη των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια 

στο 4,56. Η εταιρία παρουσίασε ζημιές ήδη από το 2013 με αποτέλεσμα το 2014 ο δείκτης 

ξένα προς συνολικά κεφάλαια να εκτοξευτεί από το 85% στο 147%. Το 2015 η εταιρία 

προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε και σημαντικά 

κέρδη με αποτέλεσμα να μειώσει το δείκτη στο 113%.  

Η Aegean Airlines διατηρεί το χαμηλότερο ποσοστό στο δείγμα των εταιριών πλήρους 

υπηρεσίας με μέσο όρο ξένα προς συνολικά κεφάλαια 60% και ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,55 

για την εφταετία, δείκτες αντίστοιχοι των εταιριών χαμηλότερου κόστους, αποδεικνύοντας και 

πάλι τα χαρακτηριστικά της ως εταιρία με μικτή στρατηγική. Ωστόσο, η εταιρία φαίνεται να 

αυξάνει το επίπεδο της μόχλευσης μέσα στην εφταετία καθώς ο δείκτης ξένα προς συνολικά 

κεφάλαια αυξάνεται με σταθερό ρυθμό από 51% το 2009 σε 67% το 2015. Η εταιρία επεκτείνει 

συνεχώς τη δραστηριότητα της τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται και από την αύξηση του 

ενεργητικού της κατά 44,8% και χρηματοδοτεί αυτήν την επέκταση με αύξηση της 

βραχυπρόθεσμης ξένης χρηματοδότησης κυρίως, όπως φαίνεται και στον ισολογισμό.  

Οι υπόλοιπες πέντε εταιρίες δε φαίνεται να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές καθώς 

παραμένουν σταθερές ή παρουσιάζουν ελαφρώς ανοδική τάση στη μόχλευση τους, λαμβάνουν 

τιμές για τον δείκτη ξένα προς συνολικά κεφάλαια μεταξύ του 67% και 79% και μεταξύ του 2 

και 4 για τον δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια. Αυτό που παρατηρείται σε γενικές γραμμές είναι 

ότι οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους εμφανίζονται χαμηλότερα μοχλευμένες από τις εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας και αυτό διότι ανάμεσα στις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας υπάρχουν 
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μεγάλες εταιρίες με σημαντικές ζημιές. Επομένως σε γενικές γραμμές οι εταιρίες χαμηλότερου 

κόστους είναι πιο φερέγγυες από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, δεδομένου της χαμηλότερης 

μόχλευσης τους, γεγονός που θα γίνει πιο εμφανές στη συνέχεια μελετώντας και το δείκτη 

κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων, αφού πέρα από το επίπεδο της μόχλευσης είναι 

απαραίτητο να εξεταστεί και η ικανότητα των εταιρών να δημιουργούν και ικανό εισόδημα για 

να καλύπτουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση ξένης 

χρηματοδότησης.   

 

Πίνακας 13. Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 

ΞΚ/ΙΚ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair 1,98 1,83 2,13 1,88 2,12 2,67 1,82 2,06 

Air France-KLM 4,13 3,01 3,48 4,52 10,09 -36,59 84,48 10,44 

Lufthansa Group 3,26 2,52 2,49 4,90 3,77 6,56 4,55 4,01 

Air Berlin  2,95 3,69 19,21 16,04 -11,13 -5,48 -2,77 3,21 

Aegean Airlines 1,06 1,23 1,47 1,57 1,64 1,88 2,01 1,55 

Aeroflot 3,00 2,92 2,80 2,84 2,84 -21,56 -9,73 -2,41 

UTair Aviation 5,58 5,45 2,55 3,41 5,79 -3,12 -8,96 1,53 

SAS Group 2,73 1,90 2,15 2,29 7,31 4,98 3,77 3,59 

Turkish Airlines 1,49 1,84 2,65 2,47 2,65 2,48 2,38 2,28 

IAG 3,23 3,56 2,47 5,37 3,93 5,24 4,10 3,99 

Ryanair 1,66 1,91 1,72 1,73 1,68 2,02 2,12 1,83 

Norwegian Air 

Shuttle 

2,14 2,69 3,63 3,92 4,37 9,77 9,67 5,17 

EasyJet 1,81 1,67 1,62 1,39 1,19 1,06 1,15 1,41 

Flybe 14,35 2,84 3,65 7,44 1,82 3,00 2,69 5,11 

Average 3,52 2,65 3,72 4,27 2,72 -1,94 6,95 3,13 

Average LCC 4,99 2,28 2,65 3,62 2,27 3,96 3,91 3,38 

Average FSC 2,94 2,79 4,14 4,53 2,90 -4,30 8,17 3,02 
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Πίνακας 14. Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ξένα προς Συνολικά 

Κεφάλαια 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg 7 

years 

Finnair 66% 65% 68% 65% 68% 73% 65% 67% 

Air France-KLM 80% 75% 78% 82% 91% 103% 99% 87% 

Lufthansa Group 77% 72% 71% 83% 79% 87% 82% 79% 

Air Berlin  75% 79% 95% 94% 110% 122% 156% 104% 

Aegean Airlines 51% 55% 60% 61% 62% 65% 67% 60% 

Aeroflot 75% 74% 74% 74% 74% 105% 111% 84% 

UTair Aviation 85% 85% 72% 77% 85% 147% 113% 95% 

SAS Group 73% 65% 68% 70% 88% 83% 79% 75% 

Turkish Airlines 60% 65% 73% 71% 73% 71% 70% 69% 

IAG 76% 78% 71% 84% 80% 84% 80% 79% 

Ryanair 62% 66% 63% 63% 63% 67% 68% 65% 

Norwegian Air 

Shuttle 

68% 73% 78% 80% 81% 91% 91% 80% 

EasyJet 64% 63% 62% 58% 54% 52% 53% 58% 

Flybe 93% 74% 78% 88% 65% 75% 73% 78% 

Average 72% 71% 72% 75% 77% 87% 86% 77% 

Average LCC 72% 69% 70% 72% 66% 71% 71% 70% 

Average FSC 72% 71% 73% 76% 81% 94% 92% 80% 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα των αεροπορικών εταιριών συμπεριλαμβάνουν πέρα από τόκους 

τραπεζικών δανείων, όπως οι συνηθισμένες εταιρίες, υψηλό ποσοστό τόκων από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις πάγιου εξοπλισμού και αεροσκαφών. Στο διάγραμμα γίνεται 

εμφανές ότι, πέρα από μια κάμψη την περίοδο 2010-2012, ο κλάδος των αεροπορικών εταιριών 

φαίνεται να βελτίωσε σημαντικά την φερεγγυότητα του αφού ο δείκτης κάλυψης 

χρηματοοικονομικών εξόδων αυξήθηκε από 2,47 το 2009 σε 8,43 το 2015, αύξηση δηλαδή 

κατά 241%. Ο μέσος όρος για την εφταετία 2009-2015 διαμορφώθηκε στο 3,2. 
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Διάγραμμα 15. Μέσος Όρος Δείκτη Κάλυψης Τόκων 

 

Η παραπάνω βελτίωση οφείλεται κυρίως στις εταιρίες χαμηλότερου κόστους, αφού ο δείκτης 

κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων, αφού γνώρισε μια κάμψη κατά 60% περίπου την 

περίοδο 2010-2012, διπλασιάστηκε από 10,45 το 2009 σε 21,5 το 2015, διαμορφώνοντας μέσο 

όρο στις 9,41 φορές. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο τα λειτουργικά αποτελέσματα των 

εταιριών χαμηλότερου κόστους είναι δυνατόν να καλύψουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

τουλάχιστον 9 φορές πριν αρχίσουν να καταγράφουν ζημιές εξαιτίας τους, παρέχοντας τους 

φυσικά αρκετά περιθώρια για περαιτέρω δανεισμό.  

Μελετώντας το μέσο όρο για τις αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, όμως, είναι 

εμφανές ότι δεν ισχύει το ίδιο με τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους. Ο μέσος όρος του δείκτη 

κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων διαμορφώνεται στο 0,72, δηλαδή είναι χαμηλότερος 

της μονάδας, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας να μη θεωρούνται 

ικανές να καλύψουν τα χρηματοοικονομικά τους έξοδα μόνο με το λειτουργικό τους εισόδημα. 

Ο δείκτης λαμβάνει τιμές από την αρνητική περιοχή (-0,72 μέχρι και λίγο μεγαλύτερες τις 

μονάδας (1,14) στην περίοδο από το 2009 μέχρι και το 2014,  ενώ το 2015 φαίνεται να 

ανακάμπτει αφού εκτοξεύεται στο 3,2 επηρεαζόμενος από την μεγάλη μεταβολή της Finnair 

αλλά και από τη γενικότερη βελτίωση που παρουσιάζεται στον κλάδο την τελευταία χρονιά 

αφού, με εξαίρεση τις Air Berlin και UTair Aviation, όλες οι εταιρίες παρουσιάζουν δείκτες 

μεγαλύτερους της μονάδας.  
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Πίνακας 15. Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

Δείκτης Κάλυψης 

Τόκων 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair -6,14 -0,51 -2,87 1,33 0,40 -2,70 12,55 0,29 

Air France-KLM -3,98 1,39 -1,04 -2,02 -0,47 1,68 2,90 -0,22 

Lufthansa Group 1,87 0,39 0,62 0,33 0,60 0,47 0,23 0,64 

Air Berlin  0,45 -0,08 -2,99 0,91 -2,64 -2,95 -3,41 -1,53 

Aegean Airlines 1,18 -0,66 -1,92 -0,99 4,74 2,83 2,49 1,09 

Aeroflot 5,23 3,13 1,59 2,15 2,25 0,40 1,17 2,27 

UTair Aviation 0,66 0,95 1,06 0,65 0,09 -0,98 0,47 0,41 

SAS Group -4,78 -1,86 0,63 -0,53 2,60 0,14 3,52 -0,04 

Turkish Airlines 4,19 3,16 0,49 3,33 2,10 3,37 4,53 3,02 

IAG -5,83 1,12 2,02 -2,32 1,75 4,34 7,58 1,24 

Ryanair 5,58 5,20 6,26 7,23 7,92 14,06 20,54 9,54 

Norwegian Air 

Shuttle 

27,32 5,23 5,92 3,39 3,78 -4,66 0,75 5,96 

EasyJet 2,15 6,44 8,97 13,24 20,71 55,55 62,55 24,23 

Flybe 6,73 -0,35 -1,48 -13,84 0,47 -8,47 2,17 -2,11 

Average 2,47 1,68 1,23 0,92 3,16 4,51 8,43 3,20 

Average LCC 10,45 4,13 4,91 2,51 8,22 14,12 21,50 9,41 

Average FSC -0,72 0,70 -0,24 0,28 1,14 0,66 3,20 0,72 

 

 

Την μεγαλύτερη βελτίωση στη φερεγγυότητας παρουσιάζει η EasyJet. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως η εταιρία προχώρησε σε μείωση της αναλογίας των ξένων κεφαλαίων στον 

ισολογισμό της παρά την αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων και σε συνδυασμό με τη 

σημαντική βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων οδήγησε τον δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών εξόδων από 2,15 το 2009 σε 62,55 το 2015, είκοσι εννέα φορές 

υψηλότερο. Με μέσο όρο 24,23 η EasyJet καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες με τον υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας. Σημαντική 

βελτίωση παρουσίασε και η Ryanair καθώς ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων 

τετραπλασιάστηκε περίπου μέσα στην περίοδο 2009-2015 εκτοξευόμενος από το 5,58 στο 

20,54. Ο μέσος όρος της καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση διαμορφώνοντας τιμή 9,54.  
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Αντίθετα, οι Norwegian Air Shuttle και Flybe παρουσίασαν κάθοδο μέσα στην περίοδο 2009-

2015. Ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων της Norwegian έπεσε 97,3% από 27,32 

σε 0,75 δεδομένου ότι παρά τη γενικότερα κερδοφόρα δραστηριότητα της σε επίπεδο 

λειτουργικών αποτελεσμάτων, η εταιρία αύξησε σημαντικά την αναλογία των ξένων 

κεφαλαίων της ενώ το 2014 παρουσίασε και σημαντικές ζημιές σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης δραστηριότητας της. Ο μέσος όρος του δείκτη 

διαμορφώνεται στο 5,96 για όλη την περίοδο, αγνοώντας όμως το 2009 ο ίδιος δείκτης 

λαμβάνει τιμή 2,4, τιμή χαμηλή για τα στάνταρ των εταιριών χαμηλότερου κόστους αφού είναι 

μικρότερη ακόμη και του μέσου όρου του κλάδου γενικά.  

Η Flybe παρουσιάζει αρνητικό δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων σε τέσσερα από 

τα εφτά χρόνια της εξεταζόμενης περιόδου με αποτέλεσμα ο μέσος όρος να λαμβάνει την 

αρνητική τιμή του -2,11. Η εταιρία παρουσίασε σημαντικές ζημιές το 2012 και το 2014 με 

αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων να λάβει υψηλά αρνητικές τιμές, 

για την ακρίβεια -13,84 και -8,47 αντίστοιχα. Με βάση το δείκτη λοιπόν η Flybe διακρίνεται 

ως η λιγότερο φερέγγυα εταιρία μεταξύ των επιλεγμένων αεροπορικών εταιριών.  

Τη δεύτερη θέση μεταξύ των λιγότερων φερέγγυων εταιριών με βάση το δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών εξόδων καταλαμβάνει η Air Berlin, η οποία παρουσιάζει ζημιές σε πέντε 

έτη στο επίπεδο των λειτουργικών αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα ο μέσος όρος να λαμβάνει 

την τιμή του -1,53. Κρίνοντας από τη συνεχή πτώση του δείκτη από το 2013 και μετά, η εταιρία 

δεν προβλέπεται να ανακάμπτει σύντομα μέσα στα επόμενα χρόνια δεδομένου της 

συσσώρευσης υψηλών ζημιών στον ισολογισμό της.  

Σε αντίθεση με την Air Berlin, η Finnair παρουσίασε σημαντικά κέρδη το 2015 και φαίνεται 

να ανακάμπτει από μια δύσκολη χρηματοοικονομικά περίοδο. Ο δείκτης κάλυψης 

χρηματοοικονομικών εξόδων κυμάνθηκε μεταξύ του -6,14 και του 1,33 για την περίοδο 2009-

2014 και το 2015 εκτοξεύτηκε από την αρνητική τιμή του 2,7 του 2014 στο 12,55. Ανάκαμψη 

παρουσιάζει και η Air France-KLM αφού ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων 

λαμβάνει θετικές τιμές ξεπερνώντας μάλιστα και τη μονάδα από το 2014 και μετά, χάρις στη 

βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων. Το 2015 διαμορφώνει μια τιμή 2,9 κοντά στο 

μέσο όρο του 3,2 για τον κλάδο εκείνη τη χρονιά.  

Παρόμοια απότομη μείωση με την Flybe παρουσιάζει και η Lufthansa το 2010 καθώς ο δείκτης 

κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων μειώνεται από το 1,87 στο 0,39. Ο μέσος όρος για την 

εφταετία διαμορφώνεται στο 0,64 ενώ αγνοώντας το 2009 ο μέσος όρος του δείκτη πέφτει στο 

0,44. Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων λοιπόν η Lufthansa δεν είναι ικανή να καλύψει 

τα χρηματοοικονομικά της έξοδα.  
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Εξίσου χαμηλή φερεγγυότητα με βάση το δείκτη παρουσιάζουν και η UTair Aviation και η 

SAS Group με μέσο όρο 0,41 και -0,04 αντίστοιχα, με τη SAS να παρουσιάζει αύξηση στον 

δείκτη το 2015 με τιμή 3,52. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει η International Airlines Group 

της οποίας ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων αυξάνεται από -5,83 το 2009 σε 

7,58 το 2015. Η Aegean Airlines αντιμετώπισε μια ζημιογόνα περίοδο το 2010-2012 σε 

επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων ενώ από το 2013 και μετά παρουσιάζει ανάκαμψη με 

μέσο όρο δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων για την περίοδο 2013-2015 ίσο με 3,35 

δηλώνοντας υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας με βάση τα στάνταρ των εταιριών πλήρους 

υπηρεσίας. Υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας παρουσιάζει σε όλη την περίοδο η Turkish Airlines 

με μέσο όρο 3,02. 

Τέλος, η Aeroflot παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 77,6% από 5,23 το 2009 σε 1,17 το 

2015. Παρά την υψηλή μείωση του δείκτη και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της Ρωσίας, 

η εταιρία κράτησε μια καλή κερδοφορία που της επέτρεψε να διαμορφώσει μια μέση τιμή 2,27 

για τον δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, 

γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρία παρά τα αρνητικά κεφάλαια που διαθέτει στον ισολογισμό 

της είναι ικανή σε λειτουργικό επίπεδο να καλύψει τους πιστωτές της. 

Ο κλάδος των αεροπορικών εταιριών λοιπόν, φαίνεται να βελτίωσε σημαντικά την 

φερεγγυότητα του μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, συμπέρασμα που εξάγεται από τη μελέτη 

του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων και του ύψους των ξένων κεφαλαίων των 

εταιριών. Η μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, η οποία και 

προβλέπεται να συνεχιστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω των εταιρών χαμηλότερου 

κόστους που επεκτείνονται με ταχύτατους ρυθμούς, απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο 

χρηματοδότησης που δεν γίνεται να προέλθει εξολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια. Οι εταιρίες 

χαμηλότερου κόστους και αρκετές από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας έθεσαν τις βάσεις μέσα 

στην περίοδο του 2009-2015 για να στηρίξουν την απαιτούμενη περαιτέρω ξένη 

χρηματοδότηση για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.     

 

5.4 Ανάλυση Αποδοτικότητας 
 

Η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης εκτιμάται με δύο τρόπους. Αρχικά με το περιθώριο κέρδους 

που προκύπτει από τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εν συνεχεία με τους δείκτες 

απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Οι δείκτες περιθωρίων κέρδους δείχνουν την απόδοση 

που λαμβάνει η εταιρία για κάθε ευρώ πωλήσεων, δηλαδή με άλλα λόγια πόσα ευρώ 

απομένουν στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση των ανάλογων εξόδων. Για την ανάλυση των 
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περιθωρίων κέρδους των αεροπορικών εταιριών κρίθηκε χρήσιμη η εξέταση του περιθωρίου 

κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους σε προ 

φόρων επίπεδο ενώ ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους θεωρήθηκε μη σημαντικός 

δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρίες αποτελούν κλάδο υπηρεσιών και το αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας επηρεάζεται κυρίως από τα λειτουργικά τους έξοδα αφού οι πωλήσεις ειδών 

είναι δευτερεύουσας σημασίας.  

Ο αριθμοδείκτης κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων δείχνει την απόδοση της 

δραστηριότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση όλων των λειτουργικών εξόδων και 

προκύπτει από τη διαίρεση του λειτουργικού εισοδήματος με το ύψος των εσόδων. Στις 

αεροπορικές εταιρίες αυτός ο δείκτης είναι καθοριστικής σημασίας  αφού τα λειτουργικά 

έξοδα καταλαμβάνουν σημαντικό ύψος ως ποσοστό των πωλήσεων σε αντίθεση με τις 

βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις όπου το κόστος πωληθέντων αποτελεί παράγοντα 

καθοριστικής σημασίας.  

Υπάρχουν δύο οδηγοί κυρίως κόστους όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα του 

προσωπικού και τα καύσιμα. Σαν κλάδος υπηρεσίας οι αεροπορικές εταιρίες αποτελούν κλάδο 

εντάσεως εργασίας, επομένως το ύψος των εσόδων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το 

μέγεθος του προσωπικού και για αυτό τα έξοδα του προσωπικού καταλαμβάνουν σημαντικό 

τμήμα των λειτουργικών εξόδων. Τα τελευταία δέκα χρόνια όμως το μεγαλύτερο λειτουργικό 

έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αποτελούν τα καύσιμα. Σύμφωνα με το ΙΑΤΑ 

τα καύσιμα αποτελούν κατά μέσο όρο το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων (ΙΑΤΑ annual 

review 2015) ενώ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας αποτελούσαν μόλις το ένα δέκατο 

(IATA economic briefing 2010, airline fuel and labour cost share). Το γεγονός αυτό είναι πολύ 

σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς την μεγάλη διακύμανση των τιμών των καυσίμων τα 

τελευταία χρόνια (τυπική απόκλιση 2000-2016 ίση με 31,9 δολάρια ανά βαρέλι) 

δυσκολεύοντας σημαντικά τις προβλέψεις για το ύψος ενός από τα σημαντικότερα έξοδα. 

Άλλα λειτουργικά έξοδα αποτελούν τα έξοδα λειτουργικής μίσθωσης αεροσκαφών, τέλη 

αεροδρομίων και δρομολογίων, έξοδα συντήρησης, διοίκησης, μάρκετινγκ κτλ. Η ανάλυση 

του αριθμοδείκτη κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων λοιπόν θα δείξει πόσο 

αποτελεσματικές είναι οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιριών να διαχειρίζονται αυτά τα 

έξοδα προκειμένου να επιτύχουν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης. 

Μελετώντας την αριθμοδείκτη κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του αεροπορικού 

κλάδου γίνεται ευκρινές ότι ο αεροπορικός κλάδος είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ικανός να 

πετυχαίνει θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο λειτουργικού εισοδήματος. Μέσα στην εφταετία 
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ο μέσος όρος των αεροπορικών εταιριών παρέμεινε θετικός με ελάχιστη τιμή 2,15% και υψηλή 

αποδοτικότητα να καταγράφεται στο τελευταίο έτος με τιμή 7,07%. Ο μέσος όρος απόδοσης 

σε λειτουργικό επίπεδο για όλες τις αεροπορικές εταιρίες μέσα στην εφταετία είναι 3,45% με 

το εύρος των τιμών να κυμαίνεται μεταξύ του 2% και 7%. 

 

 

Διάγραμμα 16. Μέσο Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

 

Σημαντική είναι διαφορά ανάμεσα στα περιθώρια κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

μεταξύ των εταιριών χαμηλότερου κόστους και πλήρους υπηρεσίας. Το μέσο περιθώριο 

κέρδους των εταιριών χαμηλότερου κόστους διαμορφώθηκε στο 6,8% ενώ οι εταιρίες πλήρους 

υπηρεσίας βρίσκονται περίπου τέσσερεις ποσοστιαίες μονάδες παρακάτω στο 2,11%. Οι 

εταιρίες κυμάνθηκαν μεταξύ του 5,2% και του 7,78% με το 2015 να αυξάνονται περισσότερο, 

στο 10%, ενώ οι εταιρίες πλήρους υπηρεσίας κυμάνθηκαν μεταξύ του 0,17% και 3,1% με το 

2015 να αυξάνονται στο 5,9%.  

Το υψηλότερο με διαφορά περιθώριο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων καταγράφει 

η Ryanair με μέσο όρο 15,86%. Η εταιρία παρέμεινε σταθερή κοντά στο 14% μέχρι το 2013, 

ενώ τα επόμενα έτη κατέγραψε σημαντική αύξηση φτάνοντας το 22,34% το 2015, 

βελτιώνοντας το περιθώριο κέρδους κατά 66% περίπου από το 2009. Τη μεγαλύτερη αύξηση 

στο περιθώριο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων παρουσιάζει η EasyJet. Ο δείκτης 

επταπλασιάστηκε από το 2,25% το 2009 στο 14,68% το 2015, ακολουθώντας μια μέση αύξηση 

κατά 44% περίπου από έτος σε έτος. Αυτή η σημαντική μεταβολή στους δείκτες των 

περιθωρίων των δύο εταιριών οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρίες αύξησαν τα λειτουργικά 

τους έξοδα σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με την αύξηση που πέτυχαν στον κύκλο εργασιών 
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εκμεταλλευόμενες με αυτόν τον τρόπο της οικονομίες κλίμακας που δημιουργήθηκαν από την 

μεταβολή στη δραστηριότητα τους. Για την ακρίβεια τα λειτουργικά έξοδα της Ryanair 

αυξήθηκαν κατά 96% περίπου, από τη στιγμή που ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 119% 

περίπου και τα λειτουργικά έξοδα της EasyJet κατά 80% όταν ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 

κατά 107% περίπου.  

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες εταιρίες η Norwegian και η Flybe παρουσίασαν πτώση 

από την αρχή της περιόδου. Η Norwegian ακολούθησε πτωτική πορεία μέχρι το 2014 

πέφτοντας από το 7,82% στο -7,22% ενώ το 2015 φαίνεται να ανακάμπτει παρουσιάζοντας 

θετικό περιθώριο 1,55%, με αποτέλεσμα η συνολική μεταβολή του περιθωρίου για την εταιρία 

μέσα στην εφταετία να αγγίζει το -80%. Ο μέσος όρος του περιθωρίου κερδών προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων διαμορφώνεται στο 2,57%, ο οποίος είναι αρκετά χαμηλός από τον 

αναμενόμενο για τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους. Το βασικότερο πρόβλημα που 

παρουσιάζεται από την εταιρία είναι ότι τα λειτουργικά της έξοδα αυξάνονται με μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι ο κύκλος εργασιών. Μέσα σε εφτά χρόνια τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν 

κατά 221,2% ενώ ο πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 200,7%. 

Η Flybe φαίνεται να ανακόπτει την πτωτική της πορεία ήδη από το 2013 αφού ο δείκτης του 

περιθωρίου κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων πέφτει από το 4,84% το 2009 στο -

5,63% το 2012. Το 2013 μόλις που καταφέρνει να ανέβει σε θετικό επίπεδο με την επόμενη 

χρονιά να ξαναγίνεται αρνητικός ώστε να επιστρέψει σε θετικά επίπεδα και πάλι το 2015. Η 

συνολική πτώση του περιθωρίου της Flybe για την εφταετία είναι 71,2%. Ο μέσος όρος για 

την εταιρία είναι -0,35% και αποτελεί το μοναδικό μέσο όρο από τις εταιρίες χαμηλότερου 

κόστους που λαμβάνει αρνητική τιμή.  

Από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας τον υψηλότερο δείκτη περιθωρίου κερδών προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων παρουσιάζει η Aeroflot, με μέσο όρο εφταετίας 7,49%. Η εταιρία από 

παρουσίασε μια αρκετά σημαντική πτώση στο περιθώριο της από το 2010 μέχρι 2014, ύψους 

70% περίπου, από 11,56% το 2009 σε 3,52% το 2014, ενώ το 2015 ο δείκτης ανέβηκε και πάλι 

στο 10,62%. Η αύξηση αυτή προήλθε από το γεγονός ότι η εταιρία προέβη σε περικοπές στα 

λειτουργικά της έξοδα στα έτη του 2014 και 2015, κατά 14% (και πιο συγκεκριμένα σε 

περικοπές κατά 23% στο προσωπικό) προκειμένου να αντιμετωπίσει το δύσκολο οικονομικό 

περιβάλλον της Ρωσίας τα τελευταία δύο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διατηρήσει 

θετικό το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της τα τελευταία χρόνια και μέσω αυτού την 

φερεγγυότητα της όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην ανάλυση του αριθμοδείκτη 

κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων.  
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Σε περικοπές των λειτουργικών εξόδων προέβη και η UTair, ακόμη μεγαλύτερου ύψους αφού 

τα λειτουργικά της έξοδα (και τα έξοδα του προσωπικού) μειώθηκαν κατά 50% περίπου από 

το 2013 προκειμένου να αντιμετωπίσει την συνεχή πτώση του περιθωρίου κερδών προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων από 7,75% το 2011 σε -14,17 το 2014, με αποτέλεσμα ο δείκτης να 

επανέρχεται στα θετικά επίπεδα το 7,16% όπως στα αρχικά έτη της περιόδου. Με αυτόν τον 

τρόπο η εταιρία διατήρησε ένα μέσο όρο για την εφταετία στο 2,66% που είναι κοντά στα 

επίπεδα του μέσου όρου 2,11% για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας.  

Τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας διατηρεί η Turkish 

Airlines με τιμή 6,56% για την εφταετία. Η εταιρία, με εξαίρεση την πτώση του 2011 στο 1,04, 

κυμάνθηκε μεταξύ του 10,29% και του 5,72% μέσα στην εφταετία ενώ από το 2014 και μετά 

παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρία έτη.  

Όσον αφορά τις γερμανικές εταιρίες του δείγματος η Lufthansa παρέμεινε σταθερή με μέσο 

περιθώριο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 3,59%, ο οποίος θεωρείται αρκετά 

καλός για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. Αντίθετα η Air Berlin παρουσιάζει τις χαμηλότερες 

τιμές στο δείγμα με μέσο όρο -3,39%. Η εταιρία είχε αρκετές ζημιογόνες χρήσεις μέσα στην 

εξεταζόμενη περίοδο με τον δείκτη περιθωρίου να πέφτει από το 0,88% το 2009 στο -7,52% 

το 2015. 

Η Aegean Airlines, η οποία γνώρισε λειτουργικές ζημιές σε τρείς διαδοχικές χρονιές το 2010-

2012, το 2013 πέτυχε διψήφιο δείκτη περιθωρίου κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

ξεπερνώντας το 11%, προφανώς εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες που προέκυψαν από την 

συνένωση της με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Ο μέσος όρος της παρόλα αυτά παρέμεινε 

σχετικά χαμηλός (συγκριτικά με τα επίπεδα των τελευταίων ετών) λαμβάνοντας την τιμή του 

3,93% επηρεαζόμενος από τις προηγούμενες αρνητικές τιμές του, αλλά είναι αρκετά καλός με 

βάση τα στάνταρ των εταιριών πλήρους υπηρεσίας.  

Σημαντική βελτίωση πέτυχαν επίσης και οι IAG, SAS, Finnair και Air France-KLM 

μετατρέποντας τα αρνητικά περιθώρια των πρώτων ετών της εξεταζόμενης περιόδου σε 

θετικά. Η IAG το αρνητικό περιθώριο του -6,76% του 2009 σε 10,14% το 2015 ακολουθώντας 

σημαντικά ανοδική πορεία τα τελευταία τρία έτη κυρίως εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες 

μεταξύ των συνεννοούμενων εταιριών. Ωστόσο ο μέσος όρος της παραμένει αρκετά χαμηλός 

λόγω των τιμών των προηγούμενων ετών με τιμή 1,74% που είναι σχετικά χαμηλότερη του 

αναμενόμενου για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας (2,11%). Οι Finnair και Air France-KLM 

είχαν αρκετές χρονιές με αρνητικό περιθώριο με αποτέλεσμα ο μέσος όρος για την εφταετία 

να λαμβάνει επίσης αρνητική τιμή, -0,98% και -0,59% αντίστοιχα, ενώ η SAS μόλις που 

ξεπερνά το νεκρό σημείο στο λειτουργικό επίπεδο με μέσο όρο 0,08%. 



85 
 

 

Πίνακας 16. Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

Περιθώριο 

ΚΠΤΦΑ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair -6,25% -0,66% -3,89% 1,38% 0,33% -3,17% 5,40% -0,98% 

Air France-KLM -7,77% 2,72% -1,97% -3,43% -0,89% 3,01% 4,20% -0,59% 

Lufthansa Group 1,22% 5,24% 2,69% 5,38% 2,83% 2,93% 4,85% 3,59% 

Air Berlin  0,88% -0,25% -5,84% 1,63% -5,59% -7,06% -7,52% -3,39% 

Aegean Airlines 3,14% -2,11% -4,59% -1,58% 11,12% 11,65% 9,89% 3,93% 

Aeroflot 8,30% 11,56% 7,22% 4,40% 6,80% 3,52% 10,62% 7,49% 

UTair Aviation 5,58% 7,09% 7,75% 4,47% 0,77% -

14,17% 

7,16% 2,66% 

SAS Group -6,86% -4,72% 1,56% -1,56% 6,15% 0,40% 5,61% 0,08% 

Turkish Airlines 10,29% 5,72% 1,04% 7,72% 6,53% 5,97% 8,65% 6,56% 

IAG -6,76% 1,52% 2,76% -3,38% 2,84% 5,10% 10,14% 1,74% 

Ryanair 13,46% 13,45% 15,56% 14,71% 13,08% 18,45% 22,34% 15,86% 

NAS 7,82% 2,50% 3,95% 3,14% 6,25% -7,22% 1,55% 2,57% 

EasyJet 2,25% 5,85% 7,79% 8,59% 11,67% 12,83% 14,68% 9,10% 

Flybe 4,84% -0,15% -0,80% -5,63% 0,13% -2,21% 1,39% -0,35% 

Average 2,15% 3,41% 2,37% 2,56% 4,43% 2,15% 7,07% 3,45% 

Average LCC 7,09% 5,41% 6,63% 5,20% 7,78% 5,46% 9,99% 6,80% 

Average FSC 0,17% 2,61% 0,67% 1,50% 3,09% 0,82% 5,90% 2,11% 

 

Η αύξηση του περιθωρίου κέρδους των αεροπορικών εταιριών οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 

στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την σημαντική αύξηση των λειτουργικών 

εσόδων, η οποία τους επέτρεψε να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας προκειμένου να 

επιτύχουν μεγαλύτερα αναλογικά αποτελέσματα σε επίπεδο λειτουργικού εισοδήματος. 

Ταυτόχρονα μερικές εταιρίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πτώση στο περιθώριο τους 

προχώρησαν σε περικοπές των λειτουργικών τους εξόδων ενώ άλλες εταιρίες δεν προχώρησαν 

σε κάποια αλλαγή στη δομή τους.  

Η αύξηση στα περιθώρια λειτουργικού κέρδους των αεροπορικών εταιριών τα τελευταία 

χρόνια επηρέασε σαφώς και την συνολική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Το περιθώριο 

κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να 
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πετυχαίνει θετικά αποτελέσματα από την κύρια δραστηριότητας της. Αυτό είναι σημαντικό για 

την μακροπρόθεσμη κερδοφορία μιας επιχείρησης αφού δεν είναι δυνατόν μια εταιρία να 

προβαίνει συνέχεια κάθε έτος σε ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να 

πετύχει θετικά αποτελέσματα στο τέλος. Ωστόσο, η συνολική κερδοφορία από έτος σε έτος 

είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας, αφού από το καθαρό αποτέλεσμα θα καθοριστεί και η 

τελική απόδοση των μετόχων. Οι μέτοχοι ενδιαφέρονται για εταιρίες που είναι ικανές να 

δημιουργούν υψηλά καθαρά κέρδη ώστε να μπορέσουν να λάβουν και υψηλό μέρισμα. Το ίδιο 

σημαντικό όμως είναι και για τους πιστωτές της εταιρίες, αφού υψηλές θετικές αποδόσεις 

οδηγούν σε αύξηση των αποθεματικών και κατά επέκταση των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης, ενισχύοντας τη φερεγγυότητά της στην αγορά.  

Εξετάζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους λοιπόν, μπορεί κανείς να κρίνει τη συνολική 

κερδοφορία μιας επιχείρησης, η οποία δεν προέρχεται μόνο από την κύρια δραστηριότητας 

της. Τα καθαρά αποτελέσματα των αεροπορικών εταιριών εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό 

και από τη χρηματοοικονομική τους δραστηριότητα. Αυτό που παρατηρείται στις αεροπορικές 

εταιρίες είναι υψηλή γεωγραφική διασπορά, γεγονός που σημαίνει ότι τα έσοδα και τα έξοδα 

τους εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και υψηλό ποσοστό 

λειτουργικών εξόδων όπως τα καύσιμα, το ύψος των οποίων είναι απρόβλεπτο λόγω υψηλής 

διακύμανσης της τιμής τους. Επομένως, τα υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα σε μια 

αεροπορική εταιρία δεν εγγυούνται και υψηλή συνολική κερδοφορία, αφού τα καθαρά 

αποτελέσματα εξαρτώνται ταυτόχρονα και σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα της 

διοίκησης της εταιρίας να προβλέψει την εξέλιξη πολλών αστάθμητων παραγόντων και να 

προχωρήσει στις κατάλληλη διαχείριση αυτών (πχ μέσω πετυχημένης στρατηγικής 

αντιστάθμισης).  

Για τον υπολογισμό του καθαρού περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ αυτών, προτιμάται η χρήση του λογαριασμού των 

καθαρών κερδών προ φόρων. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό όταν οι επιχειρήσεις που 

πρόκειται να συγκριθούν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, προκειμένου να 

αποφεύγεται η επίδραση των διαφορετικών συστημάτων φορολογίας στα αποτελέσματα τους. 

Το φορολογικό καθεστώς καθορίζεται από την κυβέρνηση μιας χώρας και επομένως δεν 

αποτελεί κάποιο παράγοντα που επηρεάζεται από τις αποφάσεις της διοίκησης των 

επιχειρήσεων. Άρα, η οποιαδήποτε σύγκριση σε μετά φόρων επίπεδο δεν έχει καμία ουσία, 

όταν ο στόχος είναι να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης. Από 

εδώ και πέρα με τον όρο καθαρό κέρδος θα νοείται (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό) 

το καθαρό κέρδος των εταιριών σε προ φόρων επίπεδο.   
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Το καθαρό περιθώριο κέρδους του κλάδου των αεροπορικών επιχειρήσεων για την περίοδο 

2009-2015 μόλις που παρουσιάζει θετική τιμή, καθώς ο μέσος όρος για την εφταετία λαμβάνει 

την τιμή 1,29%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε εκατό ευρώ πωλήσεων, οι αεροπορικές εταιρίες 

λαμβάνουν κατά μέσο όρο μόλις 1,29 ευρώ καθαρό κέρδος, πριν την επίδραση της φορολογίας. 

Στην περίοδο 2009-2013 ο μέσος όρος κυμάνθηκε μεταξύ 0,27% και του 2,88%, ενώ το 2014 

έλαβε την αρνητική τιμή του -4,46%. Στο τέλος της περιόδου, το 2015, ο μέσος όρος του 

κλάδου λαμβάνει την υψηλότερη καταγραφόμενη τιμή, 6,39%.  

 

 

Διάγραμμα 17. Μέσο Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (προ φόρων) 

 

Σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση του ύψους του μέσου όρου του κλάδου διαμόρφωσαν οι 

εταιρίες χαμηλότερου κόστους, οι οποίες κατά μέσο όρο πέτυχαν υψηλά θετικά αποτελέσματα. 

Το καθαρό περιθώριο παρέμεινε σταθερό κοντά στο μέσο της εφταετίας, 6,21%, μέχρι και το 

2014, ενώ το 2015 το καθαρό περιθώριο κέρδους εκτινάχθηκε στο 10,44%. Αντίθετα, οι 

αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, με εξαίρεση το 2015 όπου και πέτυχαν καθαρό 

περιθώριο κέρδους 4,77%, είχαν μια αρκετά δύσκολη περίοδο, αφού είχαν αρκετές ζημιογόνες 

χρήσεις ή μόλις που κατάφεραν να πετύχουν το νεκρό σημείο. Ο μέσος όρος για την εφταετία 

είναι αρνητικός και λαμβάνει την τιμή -0,68%, επηρεαζόμενος από το γεγονός ότι το 50% των 

εταιριών πλήρους υπηρεσίας παρουσιάζει αρνητική μέση απόδοση για την περίοδο 2009-2015. 

Αναλύοντας τις εταιρίες ξεχωριστά, την υψηλότερη κερδοφορία παρουσιάζει η Ryanair, με 

μέσο όρο καθαρού περιθωρίου κέρδους 15,17%. Η εταιρία πέτυχε τον υπερδιπλασιασμό της 

κερδοφορίας της τα τελευταία δύο χρόνια, αφού από το 11,74% το 2013, η απόδοση της 

εκτινάχθηκε στο 26,35%. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται φυσικά στην βελτίωση του 
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λειτουργικού περιθωρίου κέρδους της εταιρίας τα τελευταία χρόνια, όπως εξηγήθηκε 

προηγουμένως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους 26,35% το 2015, 

ξεπερνά το λειτουργικό περιθώριο 22,34% λόγω της ρευστοποίησης σημαντικού ποσοστού 

του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Aer Lingus ύψους 29,8%, γεγονός που οδήγησε σε 

κέρδος 317,5 εκατομμύριων ευρώ στην κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρίας (Ryanair 

annual report 2016).  

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η EasyJet  καθώς επταπλασιάστηκε και το καθαρό 

περιθώριο κέρδους της, από 2,05% το 2009 σε 14,64% το 2015, ακολουθώντας τον ίδιο μέσο 

ρυθμό αύξησης, 45%, με το περιθώριο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Ο μέσος 

όρος καθαρού περιθωρίου κέρδους της EasyJet είναι ο δεύτερος υψηλότερος στο δείγμα με 

τιμή 8,76%. Η χρηματοοικονομική δραστηριότητα της εταιρίας φαίνεται ότι ακολουθεί τέτοια 

στρατηγική αντιστάθμισης προκειμένου να πετυχαίνει τα ίδια περιθώρια καθαρού και 

λειτουργικού κέρδους, οδηγώντας σε τελική ανάλυση τη συνολική κερδοφορία της εταιρίας 

καθαρά και μόνο από τα αποτελέσματα της κύριας δραστηριότητας της. 

Αντίθετα, καθοδική πορεία στα τελικά τους αποτελέσματα ακολουθούν η Norwegian και η 

Flybe, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα λειτουργικά τους περιθώρια. Το καθαρό περιθώριο 

της Norwegian έπεσε από 8,52% το 2009 σε 0,33% το 2015, διαμορφώνοντας ένα τελικό μέσο 

όρο για την εξεταζόμενη περίοδο στο 1,81%. Η Flybe αντιμετώπισε τέσσερεις ζημιογόνες 

χρήσεις μέσα στην εφταετία με αποτέλεσμα ο μέσος όρος της να λάβει αρνητική τιμή -0,93%. 

Το πρόβλημα με τις δύο εταιρίες βρίσκεται κυρίως στο λειτουργικό τους επίπεδο όπως 

εξηγήθηκε παραπάνω, το οποίο αν δεν επιλυθεί δεν προβλέπεται η επιστροφή στα επίπεδα της 

κερδοφορίας του 2009.  

Από τις εταιρίες πλήρους δραστηριότητας την υψηλότερη κερδοφορία με διαφορά από τις 

υπόλοιπες παρουσιάζει η Turkish Airlines με μέσο όρο για την εξεταζόμενη περίοδο 7,65%. 

Η εταιρία γνώρισε μια κάμψη, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα με βάση τα αναμενόμενα 

για τον κλάδο, στην περίοδο 2010-2013, επιστρέφοντας όμως σε διψήφια νούμερα το 2015 με 

περιθώριο καθαρού κέρδους 13,6%. Ο λόγος που το καθαρό περιθώριο κέρδους της Turkish 

Airlines ξεπερνά κατά μέσο όρο σε κάθε έτος σχεδόν το περιθώριο λειτουργικού κέρδους 

(7,65% έναντι 6,56%) είναι ότι η εταιρίας διαθέτει σημαντικά κέρδη από επενδύσεις σε 

κοινοπραξίες, τα οποία δεν εμφανίζονται στο επίπεδο του λειτουργικού εισοδήματος.   

Τη δεύτερη μεγαλύτερη κερδοφορία κατά μέσο όρο για την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζει 

η Aeroflot με μέσο όρο 4,12%. Τα αποτελέσματα της εταιρίας όμως ακολουθούσαν πτωτική 

πορεία ήδη από το 2011 και με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία το 2014 

μετατράπηκαν σε αρνητικά, ενώ το 2015 φαίνεται να βελτιώνονται και πάλι, παραμένοντας 
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στην αρνητική περιοχή όμως. Η κρίση του 2014 στη Ρωσία όμως φαίνεται να επηρέασε 

σημαντικά την UTair η οποία ενώ λειτουργούσε στο επίπεδο του νεκρού σημείου 2009-2012 

με μέσο περιθώριο 0,67%, το 2013 παρουσίασε ζημιές με το περιθώριο να λαμβάνει την τιμή 

του -5,98% και το 2014 ζημιές ύψους 83,86% του κύκλου εργασιών της. Το 2015 με τις 

περικοπές των λειτουργικών εξόδων που προέβη η εταιρία κατάφερε να ανορθώσει το καθαρό 

περιθώριο κέρδους στο 11,34%. Λόγω της υψηλής αρνητικής τιμής το 2014, η εταιρία 

παρουσιάζει το χαμηλότερο μέσο όρο από όλες τις αεροπορικές εταιρίες με τιμή -10,83%. 

Απορρίπτοντας την ακραία τιμή του 2014 ο μέσος όρος της εταιρίας λαμβάνει την θετική τιμή 

1,34% με αποτέλεσμα τον χαμηλότερο μέσο όρο να παρουσιάζει η Air Berlin. 

Η Air Berlin διαμορφώνει μέσο όρο -5,72%. Η εταιρία μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει 

χαμηλότερο μέσο όρο και από την UTair, αφού ακολουθεί συνεχόμενη πτωτική πορεία από το 

2009 με το ύψος των ζημιών να εικοσαπλασιάζεται από 21,7 εκατομμύρια το 2009 σε 430,6 

εκατομμύρια το 2015, παρά την αύξηση των πωλήσεων της κατά 26%. Η εταιρία παρουσιάζει 

γενικότερο πρόβλημα με τα λειτουργικά της έξοδα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αναλογική 

αύξηση από τις πωλήσεις (37%) και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 43% περίπου.  

Αρνητικές τιμές στο μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους παρουσιάζουν και οι Finnair, SAS 

Group και Air France-KLM, οι οποίες όμως ακολουθούν ανοδική πορεία μέσα στην περίοδο. 

Ο μέσος όρος της Finnair είναι -1,56% για την εξεταζόμενη περίοδο, με την εταιρία να 

ανεβαίνει από το -6,78% το 2009 στο 5,03% το 2015. Το ίδιο και η SAS η οποία από -7,62% 

το 2009 αυξάνεται στο 3,57% το 2015, με το μέσο όρο να έχει αρνητική τιμή -3,09%.  Η Air 

France-KLM αυξάνει το -10,14% του 2009 σε 0,65% το 2015, λειτουργώντας σε επίπεδα 

νεκρού σημείου τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ο μέσος όρος της για την εφταετία 

διαμορφώνεται στο -2,84%.  

 Η Aegean Airlines παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο. Η εταιρία 

παρουσίαζε ζημίες στα πρώτα χρόνια μέχρι το 2012 με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους -

3,82%. Το 2013 όμως, με την απόκτηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας η εταιρία εκτινάσσεται 

10,74% και διατηρεί τις διψήφιες τιμές της μέχρι και το 2015. Ο συνολικός μέσος όρος του 

περιθωρίου καθαρού κέρδους, όμως, για την εφταετία διαμορφώνεται στο 2,3%.  

Η Lufthansa διατηρεί σταθερές τιμές κοντά στο μέσο όρο 2,61% με ένα εύρος τιμών από -

0,6% μέχρι 4,29%, με το 2015 να βελτιώνεται 6,32%. Αντίθετα, η IAG ακολουθεί σταθερά 

ανοδική πορεία (με εξαίρεση τις ζημιές του 2012 με τον δείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους 

να εκτοξεύεται από το αρνητικό -8,61% το 2009 στο 7,88% το 2009. Ο μέσος όρος για την 

εφταετία μόλις που λαμβάνει τη θετική τιμή 0,61% υποδηλώνοντας μια μέση κερδοφορία για 

την εξεταζόμενη περίοδο ελαφρώς ανώτερη του νεκρού σημείου.  
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Πίνακας 17. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (προ φόρων) 

Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους προ φόρων 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair -6,78% -1,63% -4,94% 0,60% 1,12% -4,34% 5,03% -1,56% 

Air France-KLM -

10,14% 

0,10% -4,23% -4,27% -2,07% 0,09% 0,65% -2,84% 

Lufthansa Group -0,60% 4,29% 1,55% 4,30% 1,82% 0,60% 6,32% 2,61% 

Air Berlin  -0,67% -3,80% -8,49% -0,07% -7,36% -9,11% -

10,55% 

-5,72% 

Aegean Airlines -5,22% -3,16% -4,66% -2,24% 10,74% 10,41% 10,21% 2,30% 

Aeroflot 6,15% 8,18% 10,88% 4,40% 4,71% -5,11% -0,38% 4,12% 

UTair Aviation 0,56% 1,15% 0,81% 0,14% -5,98% -

83,86% 

11,34% -

10,83% 

SAS Group -7,62% -7,47% -3,93% -7,67% 3,91% -2,42% 3,57% -3,09% 

Turkish Airlines 10,47% 4,34% 1,24% 9,38% 5,14% 9,36% 13,60% 7,65% 

IAG -8,61% 0,57% 3,37% -4,27% 1,22% 4,11% 7,88% 0,61% 

Ryanair 11,41% 11,60% 14,42% 13,33% 11,74% 17,38% 26,35% 15,17% 

Norwegian Air 

Shuttle 

8,52% 2,89% 1,58% 4,85% 2,82% -8,33% 0,33% 1,81% 

EasyJet 2,05% 5,18% 7,18% 8,23% 11,23% 12,83% 14,64% 8,76% 

Flybe 4,31% -0,72% -1,01% -6,69% 1,31% -4,11% 0,43% -0,93% 

Average 0,27% 1,54% 0,98% 1,43% 2,88% -4,46% 6,39% 1,29% 

Average LCC 6,57% 4,74% 5,54% 4,93% 6,77% 4,44% 10,44% 6,21% 

Average FSC -2,25% 0,26% -0,84% 0,03% 1,33% -8,03% 4,77% -0,68% 

 

 

Σε τελική ανάλυση γίνεται εμφανής η διαφορά στην κερδοφορία μεταξύ των εταιριών 

χαμηλότερου κόστους και πλήρους υπηρεσίας, με τελευταίες να υστερούν σημαντικά μπροστά 

στις πρώτες, δεδομένου ότι μέσα στην περίοδο 2009-2015 αρκετές από αυτές παρουσίασαν 

σημαντικές ζημιές ή μόλις που κατάφεραν να ισορροπήσουνε τα αποτελέσματά τους. 

Προφανώς η τακτική χαμηλότερου κόστους στις αεροπορικές εταιρίες αποδεικνύεται αρκετά 

συμφέρουσα όσον αφορά την απόδοση που οφείλεται στην κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, 
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αφού οι εταιρίες πρότυπα του είδους (πχ Ryanair) δεν προβαίνουν σε υπερβολικά έξοδα και 

εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν από τη ραγδαία 

ανάπτυξη τους προκειμένου να πετύχουν όλο και μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα.  

Τα θετικά περιθώρια κέρδους είναι προφανώς απαιτούμενο για την θετική εξέλιξη της πορείας 

της επιχείρησης, όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Ωστόσο είναι απαραίτητο ταυτόχρονα οι θετικές 

αποδόσεις να είναι και ανάλογες του ύψους των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στην 

επιχείρηση. Για αυτό το σκοπό η εξέταση των αριθμοδεικτών απόδοσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων είναι απαραίτητη μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης της 

αποδοτικότητας των εταιριών μέσω των δεικτών απόδοσης του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων.  

Ο δείκτης της απόδοσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (ROA) ακολουθεί την ίδια 

εξέλιξη με τον δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, πράγμα 

λογικό εφόσον οι δύο δείκτες έχουν κοινό αριθμητή και όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω (στο 

δείκτη συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας) υπάρχει μια σχετικά σταθερή αναλογία μεταξύ 

των παρονομαστών των δύο δεικτών επίσης, δηλαδή μεταξύ των πωλήσεων και του 

ενεργητικού. Ο μέσος όρος της απόδοσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων είναι 

σχεδόν μηδενικός (0,1%), επηρεαζόμενος από τις χαμηλές μέσες αποδόσεις των εταιριών μέσα 

στην εφταετία, οι οποίες με τις σειρά τους προέρχονται από την παρουσία πολλών ζημιογόνων 

χρήσεων σε αρκετές από τις εταιρίες, πλήρους υπηρεσίας κυρίως.  

 

 

Διάγραμμα 18. Μέσος όρος ROA 
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Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών χαμηλότερου κόστους μεταβλήθηκε 

ελαφρώς από το μέσο όρο του 4,3% μέσα στην εφταετία, κυμαινόμενη μέσα σε ένα εύρος ±2 

ποσοστιαίων μονάδων. Οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους παρουσίασαν αρχικά μια πτώση 

55,7% το 2010, πέφτοντας από 6,3% σε 2,8%, η οποία οφείλεται στη σημαντική πτώση των 

αποδόσεων των Norwegian Air Shuttle και Flybe την ίδια χρονιά και στη συνέχεια παρέμειναν 

χαμηλές μέχρι και το 2015 όπου και η απόδοση τους εκτοξεύτηκε στο 7,6% λόγω της σχετικής 

βελτίωσης των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων εταιριών αλλά και της σημαντικής 

ανόδου των Ryanair και EasyJet.  

Οι εταιρίες πλήρους υπηρεσίας βίωσαν μια περίοδο σημαντικών ζημιών μέσα στην περίοδο με 

αποτέλεσμα η μέση απόδοση για την εφταετία να λαμβάνει την τιμή του -1,6%. Οι εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας παρουσιάζουν αρνητική μέση απόδοση περιουσιακών στοιχείων σε πέντε 

από τις εφτά χρήσεις που εξετάζονται, με την χρήση του 2014 να παρουσιάζει υψηλές ζημιές 

αναλογικά των περιουσιακών στοιχείων αφού ο δείκτης ROA λαμβάνει την τιμή -10,2%. Το 

2015 οι αποδόσεις των εταιριών φαίνεται να επανέρχονται με αποτέλεσμα ο δείκτης να 

βελτιώνεται στο 2,6%.  

Η Ryanair και η EasyJet είναι οι εταιρίες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

περιουσιακών στοιχείων. Η EasyJet με μέσο σταθερό ρυθμό βελτίωσης 50% περίπου από έτος 

σε έτος κατάφερε να αυξήσει την αποδοτικότητα της κατά εννέα φορές, αφού ο δείκτης ROA 

αυξήθηκε από 1,6% το 2009 σε 14,2% το 2015. Αντίθετα η Ryanair, φαίνεται να διπλασιάζει 

την απόδοση των περιουσιακών της στοιχείων μέσα σε μια χρονιά κυρίως αφού ο ROA 

αυξάνεται από 8,1% το 2014 σε 15,3% το 2015. Αυτό προέρχεται φυσικά από την αύξηση των 

πωλήσεων και περιθωρίων κέρδους τα τελευταία χρόνια όμως η εταιρία το 2015 σε αντίθεση 

με τις προηγούμενες χρονιές εμφανίζει μια χαμηλή πτώση στο ενεργητικό της ύψους 8%, η 

οποία συνδυαστικά με τα προηγούμενα οδηγεί σε αυτήν την απότομη σημαντική αύξηση.   

Η Norwegian γνωρίζει σημαντική μείωση στο δείκτη ROA μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο. 

Ο δείκτης μειώθηκε κατά 97,8% από 11,8% το 2009 σε 0,3% το 2015. Το 2014 η εταιρία 

ανέφερε παρουσίασε ζημιές ισάξιες του 7,8% των περιουσιακών της στοιχείων. Ο μέσος 

δείκτης ROA για την περίοδο είναι αρκετά χαμηλός για εταιρία χαμηλότερου κόστους με τιμή 

2,6%. Αρνητικό ROA σαν μέσο όρο για την εφταετία παρουσιάζει η Flybe, με τιμή -1,1%, 

παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη απόδοση από τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους. Η εταιρία 

παρουσίασε αρνητική απόδοση σε τέσσερεις χρονιές μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, με την 

τιμή του 2015 0,5% να αποτελεί μείωση 93,2% από το επίπεδο του 7,5% το 2009.  

Από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Air Berlin και η 

UTair Aviation. Η Air Berlin με εφτά συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις οδήγησε την απόδοση 
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των περιουσιακών της στοιχείων σε σημαντικά χαμηλά επίπεδα. Το 2015 ο ROA είναι -30,4% 

υποδηλώνοντας ότι το επίπεδο των ζημιών αυξήθηκε στο ένα τρίτο της αξίας των στοιχείων 

του ενεργητικού. Ο μέσος δείκτης ROA της Air Berlin είναι -13% και είναι ο χαμηλότερος του 

δείγματος. Τον αμέσως επόμενο χαμηλότερο δείκτη ROA για την εξεταζόμενη περίοδο 

παρουσιάζει η UTair, με μέση τιμή 12%, ως αποτέλεσμα των υψηλών ζημιών του 2014. Για 

την ακρίβεια οι ζημιές του 2014 καταλαμβάνουν το 91,5% της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας. Η μέση απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ήταν 

αρκετά χαμηλή και την προηγούμενη περίοδο, αφού κατά μέσο όρο ο ROA για το 2009-2012 

ήταν 0,6% και το 2013 στράφηκε αρνητικός με τιμή -4,7%. Το 2015 με την μείωση 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και τις περικοπές εξόδων ο δείκτης αυξήθηκε στο 9,9%.  

Αρνητική απόδοση, με θετική μεταβολή όμως σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, παρουσιάζουν και 

οι Finnair, Air France-KLM και SAS Group. Οι εταιρίες αυτές παρουσίασαν ζημιές σε 

τέσσερεις ή και πέντε οικονομικές χρήσεις με αποτέλεσμα οι δείκτες ROA να λάβουν 

αρνητικές τιμές σαν μέσο όρο για την εφταετία, δηλαδή -1,3%, -2,4% και -2,8% αντίστοιχα. 

Σημαντική πτώση παρουσιάζει και η Aeroflot τα τελευταία χρόνια λόγω των ζημιών που 

παρουσίασε στα έτη 2014 και 2015. Παρά την πτώση στο -7,9% το 2014 και την παραμονή 

στο αρνητικό -0,6% το 2015, η εταιρία διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο ROA ανάμεσα στις 

εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, με τιμή 4%, επηρεαζόμενη σημαντικά από τις υψηλές θετικές 

αποδόσεις στην προηγούμενη περίοδο 2009-2013. Το εύρος των αποδόσεων για εκείνη την 

περίοδο κυμαίνεται από 5,3% σε 10,2%. 

Αντίθετα, η Aegean Airlines, παρά τις υψηλές αρνητικές τιμές του ROA στην αρχή της 

περιόδου, λαμβάνει θετική τιμή στο μέσο όρο της εφταετίας, 3,1%. Η εταιρία μετά το 2013 

παρουσιάζει σημαντική άνοδο με το ROA να εκτοξεύεται στο 15% τα τελευταία έτη, ενώ 

ταυτόχρονα είναι και η μοναδική εταιρία πλήρους υπηρεσίας με διψήφιες αποδόσεις για τρεις 

συνεχόμενες χρονιές. Την υψηλότερη απόδοση όμως μέσα στην εφταετία παρουσιάζει η 

Turkish Airlines με μέση απόδοση περιουσιακών στοιχείων 5,8%, η οποία, παρά την κάμψη 

που γνώρισε μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, το 2015 επανέρχεται στα επίπεδα του 8,5% του 

2009. Τέλος με χαμηλές, αλλά θετικές αποδόσεις συμπληρώνουν το δείγμα η Lufthansa και η 

IAG, με μέσο όρο εφταετίας 2,6% και 0,5% αντίστοιχα.  
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Πίνακας 18. ROA 

ROΑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair -5,1% -1,4% -4,7% 0,7% 1,3% -5,3% 5,5% -1,3% 

Air France-KLM -7,7% 0,1% -3,8% -4,0% -2,1% 0,1% 0,7% -2,4% 

Lufthansa Group -0,5% 3,9% 1,6% 4,5% 1,9% 0,6% 6,2% 2,6% 

Air Berlin  -0,9% -6,0% -16,9% -0,1% -16,2% -20,3% -30,4% -13,0% 

Aegean Airlines -7,0% -4,2% -7,4% -3,2% 13,4% 15,1% 15,0% 3,1% 

Aeroflot 5,3% 7,8% 10,2% 5,9% 7,0% -7,9% -0,6% 4,0% 

UTair Aviation 0,4% 1,2% 0,6% 0,1% -4,7% -91,5% 9,9% -12,0% 

SAS Group -7,8% -6,9% -4,1% -8,7% 6,3% -3,2% 4,7% -2,8% 

Turkish Airlines 8,5% 3,6% 0,9% 7,5% 4,5% 6,9% 8,6% 5,8% 

IAG -7,1% 0,7% 2,7% -4,1% 1,1% 3,5% 6,4% 0,5% 

Ryanair 4,5% 4,9% 7,0% 7,3% 6,7% 8,1% 15,3% 7,7% 

Norwegian Air 

Shuttle 

11,8% 3,6% 1,8% 5,2% 3,2% -7,8% 0,3% 2,6% 

EasyJet 1,6% 3,8% 5,5% 7,1% 10,8% 13,0% 14,2% 8,0% 

Flybe 7,5% -1,1% -1,4% -10,5% 1,4% -3,9% 0,5% -1,1% 

Average 0,3% 0,7% -0,6% 0,6% 2,5% -6,6% 4,0% 0,1% 

Average LCC 6,3% 2,8% 3,2% 2,3% 5,5% 2,3% 7,6% 4,3% 

Average FSC -2,2% -0,1% -2,1% -0,1% 1,2% -10,2% 2,6% -1,6% 

 

 

Την ανάλυση αποδοτικότητα συμπληρώνει τέλος η ανάλυση του δείκτη απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROE). Όσον αφορά τους μετόχους, ο δείκτης ROE είναι ο πιο σημαντικός δείκτης 

αποδοτικότητας, αφού δείχνει την ικανότητα της διοίκησης της επιχείρησης να δημιουργεί 

αξία για τους μετόχους, εκμεταλλευόμενη τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην επιχείρηση. 

Η διαφορά του με τον δείκτη ROA είναι ότι δείχνει την απόδοση που αντιστοιχεί καθαρά και 

μόνο στους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη μόχλευση που προκύπτει από τη χρήση ξένης 

χρηματοδότησης στην κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. 

Η ανάλυση του μέσου όρου της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων για τον κλάδο μέσα στην 

εφταετία δείχνει ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των αεροπορικών εταιριών ήταν πολύ 

χαμηλή μέσα στην περίοδο 2009-2015, αφού ο μέσος όρος της εφταετίας είναι μόλις 2,7%. 

Αυτό προκύπτει σε σημαντικό βαθμό από το γεγονός ότι, αρκετές από τις εταιρίες του 
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δείγματος παρουσιάζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια στα δύο τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα η 

απόδοση τους (λόγω αδυναμίας υπολογισμού μιας πραγματικής και λογικής τιμής) να είναι 

μηδέν, ενώ υπάρχει και ένα σημαντικός αριθμός εταιριών που παρουσιάζουν ζημιές στα πρώτα 

χρόνια εξέτασης του δείγματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικών αποδόσεων στα ίδια 

κεφάλαια. Ο δείκτης ROE παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή -22,1% το 2011, ενώ το 2015 

λαμβάνει την υψηλότερη τιμή στην εφταετία 23,1%. Η υψηλή αυτή απόδοση όμως οφείλεται 

σημαντικά στη πτώση του μεγέθους των ιδίων κεφαλαίων αρκετών εταιριών τα τελευταία 

χρόνια λόγω τη σταδιακής απομείωσης της τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας των ζημιών, με 

αποτέλεσμα η εμφάνιση ενός μικρού ποσού κερδών στα αποτελέσματα να οδηγεί τελικά στον 

υπολογισμό υψηλών αποδόσεων.  

 

 

Διάγραμμα 19. Μέσος Όρος ROE 
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Αντίθετα, οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους παρουσιάζουν κατά μέσο αρκετά υψηλές 

αποδόσεις. Ο ROE των εταιριών χαμηλότερου κόστους παρουσιάζει μια μέση τιμή για την 

εξεταζόμενη περίοδο ίση με 11%. Η τιμή αυτή επηρεάζεται αρνητικά από το γεγονός την 

εμφάνισης αρνητικών αποδόσεων στα έτη 2012 και 2014 εξαιτίας των υψηλά αρνητικών ROE 

των Flybe και Norwegian στις αντίστοιχες χρονιές. Οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους βιώνουν 

κατά μέσο όρο μια σημαντική πτώση στις χρονιά του 2010 σε σύγκριση με την προηγούμενη 

χρονιά ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια εξαιρώντας τις δύο σημαντικά ζημιογόνες χρήσεις των 

Flybe και Norwegian, ακολουθούν ανοδική πορεία με το δείκτη ROE να λαμβάνει την τιμή 

20,7% το 2015.  

Την υψηλότερη απόδοση από όλες τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες παρουσιάζει η 

Ryanair, της οποίας ο δείκτης ROE τετραπλασιάστηκε μέσα σε εφτά χρόνια από το 12% το 

2009 στο 47,9% το 2015. Η βελτίωση αυτή οφείλεται καθαρά και μόνο σε αύξηση των κερδών 

αφού το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας παραμένει σταθερό κατά μέσο όρο στον 

ισολογισμό. Ο μέσος όρος για την εφταετία είναι 22,2%. Από τις εταιρίες χαμηλού κόστους 

την αμέσως υψηλότερη απόδοση παρουσιάζει η EasyJet, με μέση απόδοση 18,1%, ενώ ο ROE 

της εταιρίας αυξήθηκε από το 4,4% το 2009 σε 30,4% το 2015. 

Ο δείκτης ROE της Norwegian παρουσίασε σημαντική πτώση μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο 

ενώ ταυτόχρονα την ίδια καθοδική πορεία ακολούθησε και το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων 

της εταιρίας. Ο ROE μειώθηκε από 37% το 2009 σε 2,7% το 2015. Το 2014 η εταιρία 

παρουσίασε σημαντικές ζημιές ισάξιες με το 83,6% των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία εκείνη τη 

χρονιά είχαν πέσει στο 9% των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας, λόγω της όλο και 

μεγαλύτερης μόχλευσης μέσω της αύξησης της ξένης χρηματοδότησης.  

Η Flybe προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στα ίδια κεφάλαια της, αφού η εταιρία 

αναγκάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθεί δύο φορές μέσα στην εφταετία. Επομένως είναι δύσκολο 

να βγει ένα τελικό συμπέρασμα ως προς την μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 

και ο μέσος όρος του 0,9% δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός για την εταιρία. Το 

2009 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είχαν πέσει στο 9% των συνολικών της κεφαλαίων 

επομένως η απόδοση τους 115,1% δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από αύξηση στην 

κερδοφορία της επιχείρησης. Η εταιρία συνεχίζει με τρεις ζημιογόνες χρήσεις με αποτέλεσμα 

λόγω της μείωσης εκ νέου των ιδίων κεφαλαίων να παρουσιάζει ROE -88,6% το 2012. Μετα 

την δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2013, η εταιρία πετυχαίνει ένα θετικό ROE 

4,1% μόνο για να επιστρέψει σε αρνητικό επίπεδο την επόμενη χρονιά και να καταλήξει στο 

1,9% το 2015.  
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Στις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας παρουσιάζονται πολλά προβλήματα για τον υπολογισμό 

έγκυρων μέσων όρων απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για την εφταετία. Σημαντικό παράδειγμα 

αποτελεί η Air Berlin. Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της είναι -53,6%, όμως οι τιμές 

των τελευταίων ετών που έχουν αντικατασταθεί με το 0% λόγω της παρουσίας αρνητικών 

ιδίων κεφαλαίων επηρεάζουν στην ουσία θετικά τον μέσο όρο. Ταυτόχρονα η  μείωση των 

ιδίων κεφαλαίων από 25% το 2009 σε 6% το 2012 οδηγεί στον υπολογισμό όλο και 

μεγαλύτερων αρνητικών αποδόσεων. Αν υπολογιστεί τελικά εκ νέου ο δείκτης για την περίοδο  

2009-2012 λαμβάνει την τιμή  -93,8%, ο οποίος αποδεικνύει την ολική εξάλειψη των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρίας μέσα στην περίοδο. 

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στις ρωσικές εταιρίες του δείγματος τα τελευταία δύο 

χρόνια, όπου τα ίδια κεφάλαια τους έχουν πέσει σε αρνητικό επίπεδο. Η Aeroflot μια 

σημαντικά κερδοφόρα εταιρία τα πρώτα πέντε χρόνια με αποδόσεις 28% κατά μέσο όρο, 

παρουσίασε σε μια χρονιά το 2014 σημαντικές ζημιές οι οποίες απορρόφησαν εξολοκλήρου 

τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Παρόλα αυτά ο μέσος όρος του ROE 20% είναι αρκετά υψηλός 

με βάση το αναμενόμενο για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. Αντίθετα η UTair παρουσίαζε 

αρκετά χαμηλές αποδόσεις τα προηγούμενα χρόνια επομένως με τις ζημιές των τελευταίων 

ετών ο μέσος όρος του ROE λαμβάνει αρνητικά επίπεδα -2,7%, επηρεαζόμενος σημαντικά από 

τις ζημιές του 2013, που είναι ισάξιες με το 31,9% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Αρνητικά ROE παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες τρεις κατά μέσο όρο ζημιογόνες εταιρίες που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, Finnair, Air France-KLM και SAS με μέση απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων για την εφταετία -4,5%, -5,7% και -5% αντίστοιχα. Η Finnair παρουσιάζει συνεχείς 

μεταβολές από αρνητικά σε θετικά επίπεδα και το αντίστροφο μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, 

μέχρι το 2015 όπου και εμφανίζει σαφή βελτίωση με ROE 15,6%. Η Air France-KLM 

παρουσίασε αρκετές συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις μέχρι το 2013, παρουσιάζοντας 

ταυτόχρονα και αρνητικά ROE της τάξεως του -20% περίπου κατά μέσο όρο, με αποτέλεσμα 

το 2014 να έχει υποστεί πλήρη εξάλειψη των ιδίων κεφαλαίων της και παρά το θετικό 

αποτέλεσμα της χρονιάς ο δείκτης έχει αντικατασταθεί με το μηδέν δεδομένου των αρνητικών 

ιδίων κεφαλαίων. Το 2015 παρουσιάζει απόδοση 60,8% όμως τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας 

αποτελούν μονάχα το 1% των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας επομένως η τιμή του δείκτη 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη απόδοση των μετόχων από αύξηση των αποτελεσμάτων. Η 

SAS παρουσιάζει υψηλή διακύμανση θετικών και αρνητικών αποδόσεων με ένα εύρος τιμών 

μεταξύ -29,1% και 52,2% ενώ τα έτη με τις αρνητικές αποδόσεις υπερισχύουν των θετικών.  

Από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, εξαιρώντας την Aeroflot για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει η Turkish Airlines 



98 
 

με μέση απόδοση ROE για την περίοδο 18,6%. Η εταιρία ακολούθησε μια πτώση κατά 84% 

περίπου από 21,2% το 2009 σε 3,4% το 2011 και εν συνεχεία μια αύξηση 760% ανεβαίνοντας 

στο 29,2% το 2015. Υψηλή απόδοση παρουσιάζει επίσης και η Lufthansa με μέσο όρο ROE 

13,1% για την εφταετία, ο οποίος όμως προέρχεται κυρίως από τα υψηλά θετικά αποτελέσματα 

για την εταιρία το 2015, όπου ο ROE λαμβάνει την τιμή 34,7%.  

Πολύ σημαντική μεταβολή παρουσιάζει η Aegean Airlines, η οποία από τις υψηλές αρνητικές 

αποδόσεις της περιόδου 2009-2012 εκτοξεύεται στο 35,3% το 2013 και στο 45,2% το 2015. Ο 

τελικός μέσος όρος του ROE για την εφταετία 10,5%, αλλά δεν είναι ικανός να δείξει τα 

επίπεδα αποδοτικότητας των τελευταίων τριών ετών. Η IAG αποτελεί επίσης μια από τις 

εταιρίες με μεγάλο εύρος τιμών. Ο ROE ακολουθεί όμως μακροπρόθεσμα θετική πορεία. Η 

εταιρία κατάφερε να βελτιώσει τον δείκτη από -29,9% το 2009 σε 32,5% το 2015. Ο τελικός 

μέσος όρος όμως είναι 2,3% ο οποίος, όπως και στην περίπτωση της Aegean δεν 

αντικατοπτρίζει τα επίπεδα απόδοσης των τελευταίων ετών.      

 

Πίνακας 19. ROE 

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avg. 7 

years 

Finnair -15,1% -3,9% -14,8% 1,9% 4,0% -19,3% 15,6% -4,5% 

Air France-KLM -39,3% 0,3% -16,9% -22,0% -23,0% 0,0% 60,8% -5,7% 

Lufthansa Group -2,2% 13,6% 5,5% 26,8% 8,9% 4,5% 34,7% 13,1% 

Air Berlin  -3,6% -28,0% -341,2% -2,4% 0,0% 0,0% 0,0% -53,6% 

Aegean Airlines -14,5% -9,3% -18,4% -8,2% 35,3% 43,3% 45,2% 10,5% 

Aeroflot 21,1% 30,7% 38,8% 22,6% 26,9% 0,0% 0,0% 20,0% 

UTair Aviation 2,9% 7,7% 2,2% 0,5% -31,9% 0,0% 0,0% -2,7% 

SAS Group -29,1% -20,0% -12,9% -28,6% 52,2% -19,2% 22,4% -5,0% 

Turkish Airlines 21,2% 10,1% 3,4% 26,1% 16,3% 24,1% 29,2% 18,6% 

International 

Airlines Group 

-29,9% 3,0% 9,5% -26,0% 5,4% 21,8% 32,5% 2,3% 

Ryanair 12,0% 14,2% 19,1% 19,9% 18,0% 24,3% 47,9% 22,2% 

Norwegian Air 

Shuttle 

37,0% 13,2% 8,5% 25,4% 17,1% -83,6% 2,7% 2,9% 

EasyJet 4,4% 10,2% 14,4% 17,1% 23,6% 26,7% 30,4% 18,1% 

Flybe 115,1% -4,1% -6,7% -88,6% 4,1% -15,5% 1,9% 0,9% 

Average 5,7% 2,7% -22,1% -2,5% 11,2% 0,5% 23,1% 2,7% 
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Average LCC 42,1% 8,4% 8,8% -6,5% 15,7% -12,0% 20,7% 11,0% 

Average FSC -8,8% 0,4% -34,5% -0,9% 9,4% 5,5% 24,0% -0,7% 

 

 

Σε τελική ανάλυση οι αεροπορικές εταιρίες παρουσιάζουν τεράστια διακύμανση αποδόσεων 

μεταξύ τους, η οποία επηρεάζεται φυσικά και άλλους παράγοντες πέρα από το είδος της 

στρατηγικής της εταιρίας. Τις υψηλότερες θετικές μεταβολές παρουσίασαν οι εταιρίες 

χαμηλού κόστους Ryanair και  

EasyJet ενώ το ίδιο αποδοτικές εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια και οι εταιρίες πλήρους 

υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται στη μεσόγειο Aegean και Turkish Airlines, καθώς 

γνώρισαν σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων τους, όπως και οι εταιρίες χαμηλού 

κόστους. Οι ρωσικές εταιρίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα οικονομικά και πολιτικά 

προβλήματα της χώρας τους με αποτέλεσμα να χάσουν εξολοκλήρου τα ίδια κεφάλαια τους 

ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες αντιμετώπισαν αρκετές ζημιογόνες 

χρήσεις που οδήγησαν τη μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους σε χαμηλά επίπεδα.  
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Κεφάλαιο 6: Ανάλυση Διαστρωματικών Στοιχείων Χρονολογικών 

Σειρών 
 

6.1 Μεθοδολογία 
 

Η ανάλυση διαστρωματικών στοιχείων χρονολογικών σειρών ή panel data analysis είναι μία 

στατιστική μέθοδος ανάλυσης διαστρωματικών στοιχείων δύο διαστάσεων σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο για ορισμένων μονάδων, πρόκειται στην ουσία δηλαδή για 

πίνακες δεδομένων όπου παρατηρείται η συμπεριφορά ορισμένων μονάδων (πχ επιχειρήσεων, 

κρατών, ανθρώπων κτλ) στο χρόνο.  

Προκειμένου να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ των δεδομένων που παρουσιάζονται στους πίνακες 

πραγματοποιείται μια παλινδρόμηση μεταξύ των δύο διαστάσεων όπου η εξαρτημένη 

μεταβλητή συμβολίζεται με yit και η ανεξάρτητη μεταβλητή με xit όπου το i δηλώνει τις 

διάφορες οικονομικές μονάδες και το t τις χρονικές περιόδους για τις οποίες διατίθενται τιμές 

για αυτές τις μονάδες. Στην απλή του μορφή το υπόδειγμα της παλινδρόμησης λαμβάνει την 

παρακάτω μορφή: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 

Όπου α και β είναι οι σταθεροί όροι του υποδείγματος οι οποίοι προκύπτουν από την 

παλινδρόμηση των δεδομένων και ε είναι τα λάθη, τα οποία ακολουθούν την κανονική 

κατανομή με μέσο όρο μηδέν και σταθερή διακύμανση, δηλαδή 𝑒𝑖𝑡~𝑁(0, 𝜎𝜈
2). Η εκτίμηση των 

άγνωστων σταθερών όρων του υποδείγματος α και β, σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) γίνεται με τους παρακάτω τύπους: 

𝛼 = �̅� − 𝛽�̅� 

 

Όπου �̅� 𝜅𝛼𝜄 �̅� είναι οι αριθμητικοί μέσοι των μεταβλητών και β, ο συντελεστής που 

υπολογίζεται με τον τύπο: 

𝛽 =
𝛴𝑥𝑖𝑦𝑖 −

(𝛴𝑥𝑖)(𝛴𝑦𝑖)
𝑛

𝛴(𝑥𝑖 − �̅�)2
 

 

Στην περίπτωση που οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι περισσότερες από μία τότε πρόκειται 

για πολλαπλή παλινδρόμηση και το υπόδειγμα λαμβάνει την παρακάτω μορφή: 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1𝑖𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑥2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑖𝑥𝑛𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 

Όπου οι τιμές β1, β2, … βn είναι οι συντελεστές των μεταβλητών x1, x2, …xn.  

Για τον καθορισμό της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών που προκύπτουν από 

την παλινδρόμηση ώστε να καθοριστεί αν η σχέση που προβάλλεται από το υπόδειγμα μεταξύ 

του συντελεστή της εξαρτημένης μεταβλητής και της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι 

πραγματική και για τον πληθυσμό και δεν είναι πρόκειται απλά για δειγματοληπτικό σφάλμα, 

χρησιμοποιείται η τιμή      P-value. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με το επιθυμητό επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας που έχει επιλεχθεί εξαρχής, το οποίο συνήθως ορίζεται μεταξύ 

των επιπέδων 1%, 5% και 10%. Το ποσοστό αυτό δηλώνει την πιθανότητα η σχέση αυτή να 

μην είναι αληθινή. Με άλλα λόγια όταν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι πχ 5% 

τότε θεωρείται ότι κατά 95% η σχέση που προκύπτει, παρουσιάζει την πραγματικότητα για 

τον πληθυσμό.  

Η ακρίβεια του συνολικού υποδείγματος υπολογίζεται με τον συντελεστή προσαρμογής R2, ο 

οποίος μετράει πόση διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής κατάφεραν να ερμηνεύσουν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο συντελεστής προσαρμογής υπολογίζεται ως: 

 

𝑅2 =
𝛴(�̂� − �̅�)2

𝛴(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

 

Όπου �̂� είναι η εκτιμώμενη τιμή της παρατήρησης βάση του μοντέλου και 𝑦𝑖 η πραγματική 

παρατήρηση.  

Οι τιμές του συντελεστή R2 κυμαίνονται από το 0 ως το 1 και προφανώς όσο η τιμή πλησιάζει 

προς το 1 τόσο καλύτερη προσαρμογή έχει το μοντέλο. Η ερμηνεία των παραπάνω ορίων έχει 

ως εξής: 

 R2 = 1 σημαίνει ότι οι μεταβλητές εξηγούν το 100% της διακύμανσης της εξαρτημένης 

μεταβλητής και άρα πρόκειται για ένα τέλειο μοντέλο. 

 R2 = 0 σημαίνει ότι οι μεταβλητές δεν εξηγούν καθόλου την διακύμανση της 

εξαρτημένης μεταβλητής 

Ο συντελεστής R2 όμως, έχει ένα μειονέκτημα. Η τιμή του επηρεάζεται θετικά από τον αριθμό 

των μεταβλητών. Δεδομένου ότι στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται πολλαπλή 

παλινδρόμηση, η οποία εξετάζει τη σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής με δέκα ανεξάρτητες 

μεταβλητές, ο αριθμοδείκτης αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρος για την εξαγωγή των 
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συμπερασμάτων. Επομένως θα χρησιμοποιηθεί ο προσαρμοσμένος  R2, ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη του και τον αριθμό των μεταβλητών, διορθώνοντας το παραπάνω πρόβλημα. Για τον 

υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: 

𝑅2̅̅̅̅ = 1 −
(𝑛 − 1)(1 − 𝑅2)

(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Όπου το n είναι το μέγεθος του δείγματος και k ο αριθμός των μεταβλητών.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η διαστρωματική ανάλυση χρονολογικών σειρών θα 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξεταστούν οι παράγοντες της απόδοσης των αεροπορικών 

εταιριών όπως αυτοί παρουσιάζονται μέσα από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των 

εταιριών. Σκοπός δεν είναι η ανακάλυψη ενός μοντέλου πρόβλεψης της αποδοτικότητας μιας 

εταιρίας βάσει των χρηματοοικονομικών δεικτών της αφού κάτι τέτοιο είναι πρακτικά 

ανέφικτο. Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται στην πραγματικότητα από ένα 

πλήθος παραγόντων, συνθηκών και αποφάσεων μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της, οι 

οποίοι δεν απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών (τουλάχιστον 

όχι στο σύνολο τους) και επομένως δεν μπορούν να μετρηθούν με τους δείκτες που 

χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 

να εξετάσει (μέσα στα περιοριστικά πλαίσια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης) τις διαφορές 

μεταξύ των αεροπορικών εταιριών χαμηλότερου κόστους και πλήρους υπηρεσίας, όσον αφορά 

τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα τους. 

Έτσι, η διαστρωματική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστούν ποιοι 

χρηματοοικονομικοί παράγοντες, όπως παρουσιάζονται από τους αριθμοδείκτες των εταιριών, 

παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό της αποδοτικότητας μεταξύ των δύο 

διαφορετικών ειδών εταιριών του αεροπορικού κλάδου, δηλαδή των εταιριών πλήρους 

υπηρεσίας και χαμηλού κόστους. Με τον όρο αποδοτικότητα εννοείται η απόδοση των 

κεφαλαίων των μετόχων, δηλαδή η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, 

αφού σύμφωνα με τη σύγχρονη οικονομική θεωρία πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης είναι 

η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων, επομένως η αποδοτικότητα που πρωτίστως 

ενδιαφέρει τους αναλυτές είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα οι αριθμοδείκτες των 

αεροπορικών εταιριών που εξετάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με τη χρήση του excel 

το δείγμα χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες παρατηρήσεων. Επιλέγοντας τυχαία το 70% των 

παρατηρήσεων με τη μέθοδο sampling, πραγματοποιήθηκε παλινδρόμηση μεταξύ των 

αριθμοδεικτών  και του αριθμοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, ROE. Το υπόλοιπο 30% 

των παρατηρήσεων παρέμεινε εκτός παλινδρόμησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 
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δείγμα ελέγχου των αποτελεσμάτων. Με εξαίρεση τους δείκτες ROA και καθαρού περιθωρίου 

κέρδους, αφού στην ουσία αποτελούν δείκτες απόδοσης όπως και ο ROE, για την 

παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι αριθμοδείκτες που εξετάστηκαν αναλυτικά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Το τελικό μοντέλο δηλαδή, αποτελείται έντεκα συντελεστές, ένα 

σταθερό και έναν για κάθε αριθμοδείκτη, από τους δέκα που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

 

ROE=α+β1*Γενική Ρευστότητα+ β2*Δείκτης Μετρητών+ β3*Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Εισπρακτέων+ β4*Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων+ β5*Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Παγίων+ β6*Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού+ β7*Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια+ 

β8*Ξένα Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια+ β9*Δείκτης Κάλυψης Τόκων+ β10*Περιθώριο 

ΚΠΤΦΑ 

 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά σε επίπεδο κλάδου ως σύνολο 

και εν συνεχεία η διαδικασία επαληθεύτηκε ξεχωριστά για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας και 

χαμηλού κόστους, ώστε να εξεταστούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο λειτουργικών 

στρατηγικών των εταιριών του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελείται συνολικά 

από δεκατέσσερεις εταιρίες και καλύπτει μια περίοδο εφτά ετών (2009-2015) με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζονται συνολικά 98 παρατηρήσεις για τον κλάδο, οι οποίες διαχωρίστηκαν όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 20. Χαρακτηριστικά του δείγματος 

  Νο Παρατηρήσεων Εξεταζόμενο δείγμα Δείγμα Ελέγχου 

Σύνολο Κλάδου 98 69 29 

Πλήρους Υπηρεσίας 70 49 21 

Χαμηλού Κόστους 28 20 8 

 

Το 30% των παρατηρήσεων που παρέμεινε εκτός παλινδρόμησης εξυπηρετεί το σκοπό του 

δείγματος ελέγχου. Με άλλα λόγια, η ακρίβεια του υποδείγματος της παλινδρόμησης θα 

εκτιμηθεί, εφαρμόζοντας τα παραπάνω δεδομένα στην εξίσωση που θα προκύψει ώστε να 

υπολογιστούν οι εκτιμημένες τιμές ROE*. Στη συνέχεια θα υπολογιστούν τα κατάλοιπα, ως η 

διαφορά των εκτιμημένων και των πραγματικών τιμών, u= ROE- ROE*, η αξιολόγηση των 

οποίων θα βοηθήσει στην εκτίμηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων. 
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Όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι τα κατάλοιπα, τόσο πιο ακριβές είναι το υπόδειγμα που 

προκύπτει από την παλινδρόμηση.   

 

6.2 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
 

Υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

της κάθε εταιρίας. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται ποιοι χρηματοοικονομικοί παράγοντες, 

όπως παρουσιάζονται μέσω των αριθμοδεικτών, επηρεάζουν το ROE των εταιριών του κλάδου 

σαν σύνολο. Ταυτόχρονα επιχειρείται το ίδιο και για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας και 

χαμηλότερου κόστους ξεχωριστά, με σκοπό την ανακάλυψη των διαφορετικών παραγόντων 

που επηρεάζουν το ROE για κάθε είδος εταιρίας.  

Στο μοντέλο, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι αριθμοδείκτες της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης παραπάνω εκτός από τον δείκτη ROA και περιθωρίου καθαρού 

κέρδους προ φόρων, δεδομένου ότι σαν καθαρά δείκτες αποδοτικότητας δεν έχει κανένα νόημα 

η εισαγωγή στο μοντέλο ως παράγοντες αποδοτικότητας. Ο δείκτης περιθωρίου ΚΠΤΦΑ 

χρησιμοποιήθηκε γιατί δείχνει την αποδοτικότητα της εταιρίας σε επίπεδο λειτουργικού 

εισοδήματος επομένως δείχνει, πέρα από την ικανότητα της εταιρίας να δημιουργεί έσοδα από 

τη συνήθη δραστηριότητα της, την ικανότητα της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και τα 

έξοδα της. Ωστόσο σε τελική ανάλυση παραμένει και δείκτης αποδοτικότητας και επομένως 

θεωρείται εκ των προτέρων ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας της 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες, είναι δυνατόν να γίνουν ορισμένες υποθέσεις 

χάρις της προηγούμενης ανάλυσης. Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο 

η ρευστότητα στον αεροπορικό κλάδο είναι καθοριστικής σημασίας. Στο κεφάλαιο της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα ρευστότητας στον κλάδο στις 

εταιρίες με εξαιρετικές επιδόσεις και χαμηλά επίπεδα στις εταιρίες με χαμηλή ή αρνητική 

αποδοτικότητα. Ταυτόχρονα όμως εντοπίστηκε σε πολλές εταιρίες με αύξηση της 

αποδοτικότητας τους, αποδέσμευση κεφαλαίων από ρευστά στοιχεία του ενεργητικού και 

επένδυση αυτών σε πιο μακροπρόθεσμα και αποδοτικότερα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού. 

Επομένως, θεωρείται ότι οι δείκτες ρευστότητας θα έχουν αρνητική επίδραση σαν παράγοντας 

αποδοτικότητας δεδομένου ότι η υπερβολική δέσμευση μετρητών από τις αεροπορικές 

εταιρίες, στερεί από αυτές κεφάλαια από δραστηριότητες που μπορούν να αποδώσουν 

περισσότερα οφέλη σε αυτές.  
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Από το παραπάνω όμως βγαίνει επίσης και η εξής υπόθεση ότι οι δείκτες τις κυκλοφοριακής 

ταχύτητας του ενεργητικού και των παγίων, επηρεαζόμενοι από τη παραπάνω γεγονός, θα είναι 

εξίσου σημαντικοί και θα έχουν θετική επίδραση στην αποδοτικότητα, καθώς η αύξηση αυτών 

των στοιχείων σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων οδηγούν στην επίτευξη όλο και 

μεγαλύτερων κερδών για τις αεροπορικές εταιρίες. Εξάλλου ο δείκτης της συνολικής 

κυκλοφοριακής ταχύτητας εντοπίζεται και στην ανάλυση Dupont, όπου παρουσιάζονται οι 

αριθμοδείκτες ο συνδυασμός των οποίων συντελεί στη δημιουργία του δείκτη ROE.  

Σύμφωνα με την ανάλυση Dupont το ROE αναλύεται σε τρεις βασικούς δείκτες 

αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και μόχλευσης, δηλαδή στους δείκτες καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, της συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας και του πολλαπλασιαστή ιδίων 

κεφαλαίων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω τύπο: 

ROE=Κέρδη προ φόρων/Κύκλος Εργασιών*Κύκλος Εργασιών/Ενεργητικό*Ενεργητικό/Ίδια 

Κεφάλαια 

Τέλος ο παραπάνω τύπος δείχνει ότι και οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι 

υποψήφιοι παράγοντες αποδοτικότητας για κάθε εταιρία. Όσον αφορά συγκεκριμένα τώρα τα 

μοντέλα τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης μόχλευσης των 

εταιριών πλήρους υπηρεσίας θεωρείται ότι οι δείκτες της μόχλευσης (Ξένα/Ίδια Κεφάλαια και 

Ξένα/Συνολικά Κεφάλαια) θα βρίσκονται σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Αυτό ισχύει και για τον δείκτη φερεγγυότητας, δηλαδή του δείκτη κάλυψης 

τόκων. Για να επιτύχουν λοιπόν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας απαιτείται μια θετική 

σχέση με τους παραπάνω δείκτες έτσι ώστε τα υψηλά επίπεδα φερεγγυότητας να συνδέονται 

με υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας.  

Αυτό δεν συνεπάγεται και για τις εταιρίες χαμηλότερου κόστους δεδομένης της κατά μέσο όρο 

υψηλότερης φερεγγυότητας τους. Στις συγκεκριμένες εταιρίες λόγω της συνεχής επέκτασης 

τους αναμένονται κυρίως θετικοί συντελεστές στους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας. 

Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι οι παραπάνω αριθμοδείκτες είναι πραγματικοί σημαντικοί 

παράγοντες για κάθε εταιρία και συγκεκριμένα για τις εταιρίες του αεροπορικού κλάδου, για 

αυτό και επιχειρείται η παρούσα ανάλυση.  

 

 
  

6.3 Εμπειρικά Αποτελέσματα 
 

Η παλινδρόμηση των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών με το δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

ROE παρουσίασε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα τρία μοντέλα, όπως και αναμενόταν 



106 
 

σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

των παλινδρομήσεων σε επίπεδο κλάδου, πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού κόστους. Με βάση 

το επίπεδο σημαντικότητας 5% στο σύνολο του κλάδου εντοπίζονται τρεις στατιστικά 

σημαντικοί συντελεστές, δύο στις πλήρους υπηρεσίας και ένας στις χαμηλότερου κόστους. Αν 

το επίπεδο σημαντικότητας επεκταθεί στο 10% τότε εντοπίζονται τέσσερεις στατιστικά 

σημαντικοί αριθμοδείκτες στο σύνολο του κλάδου, τρεις στις πλήρους υπηρεσίας και δύο στις 

χαμηλού κόστους (συν ένας ακόμη κοντά στο επίπεδο σημαντικότητας).  

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι ο σταθερός συντελεστής του 

υποδείγματος που αφορά τον κλάδο είναι στατιστικά σημαντικός, δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο 

στα διακριτά υποδείγματα των εταιριών. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

χρηματοοικονομικά, κανένα από τα δύο είδη δεν υπερτερεί του άλλου με την έννοια ότι δεν 

υπάρχει κάποιο αρχικό σταθερό επίπεδο απόδοσης σε μία εταιρία μόνο και μόνο επειδή είναι 

πλήρους υπηρεσίας ή χαμηλού κόστους.  

 

Πίνακας 21. Μοντέλο για τις εταιρίες του κλάδου 

Σύνολο Κλάδου Συντελεστές P-value 

Σταθερός Συντελεστής 1,424 0,016 

Γενική Ρευστότητα -0,650 0,065 

Δείκτης Μετρητών -0,047 0,885 

ΚΤ Εισπρακτέων -0,005 0,338 

ΜΔΕΑ -0,004 0,267 

ΚΤ Παγίων 0,735 0,002 

ΚΤ Ενεργητικού -2,058 0,000 

ΞΚ/ΙΚ -0,001 0,780 

ΞΚ/ΣΚ 0,253 0,604 

Δείκτης Κάλυψης Τόκων 0,010 0,457 

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 4,585 0,001 

 

Σε επίπεδο κλάδου τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης ως στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές κρίνονται οι αριθμοδείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού και 

των παγίων καθώς και ο δείκτης περιθωρίου κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων. Το 

περιθώριο ΚΠΤΦΑ εκτός από στατιστικά σημαντικό, παρουσιάζει και υψηλό θετικό 

συντελεστή. Αυτό ισχύει και για τα τρία μοντέλα και είναι λογικό αποτέλεσμα δεδομένου ότι 
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το περιθώριο ΚΠΤΦΑ παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στη διαχείριση 

των εξόδων και την ικανότητα της να πετυχαίνει θετικά αποτελέσματα σε λειτουργικό επίπεδο. 

Σαν δείκτης απόδοσης λοιπόν, είναι λογικό να παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με τον δείκτη 

ROE σε οποιοδήποτε μοντέλο και να χρησιμοποιηθεί.  

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων παρουσιάζει επίσης θετική συσχέτιση με το 

δείκτη ROE. Στις αεροπορικές εταιρίες τα πάγια αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του 

ενεργητικού, αφού όπως παρουσιάστηκε και στην χρηματοοικονομική ανάλυση τα πάγια 

αποτελούν το 60% με 80% σε ορισμένες περιπτώσεις του ενεργητικού. Στο κεφάλαιο της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης εξηγήθηκε επίσης ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

παγίων, που παρουσιάζει τη σχέση της αξίας των παγίων και του ύψους των πωλήσεων 

παρουσιάζει αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των παγίων κατά 22,6% στον 

κλάδο. Επιπλέον σε τελική ανάλυση και ο δείκτης ROE παρουσιάζει θετική κλίση στην εξέλιξη 

της πορεία του επομένως μαθηματικά είναι λογικό να παρουσιάζεται θετική συσχέτιση. 

Εμπειρικά αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η δραστηριότητα των αεροπορικών εταιριών 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ύψος των παγίων που διαθέτουν, δεδομένου ότι οι 

αεροπορικές εταιρίες είναι σε σημαντικό βαθμό εντάσεως κεφαλαίου. Επομένως τα πάγια 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αεροπορικές ασχέτως κατηγορίας.  

Με το παραπάνω σκεπτικό όμως αποτελεί περίεργο το γεγονός ότι ο συντελεστής του δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνόλου ενεργητικού είναι αρνητικός, αφού το μεγαλύτερο 

ποσοστό του ενεργητικού αποτελείται από πάγια περιουσιακά στοιχεία. Αυτό όμως εξηγείται 

σε σημαντικό βαθμό από το γεγονός ότι πολλές από τις εταιρίες που αναλύθηκαν παραπάνω 

παρουσίασαν σημαντικές ζημιές μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο παρά την αύξηση του 

ενεργητικού και των πωλήσεων. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και το 

γεγονός τις αντικατάστασης του ROE σε ορισμένες χρονιές με το μηδέν για τις ανάγκες της 

παλινδρόμησης λόγω της ύπαρξης αρνητικών κεφαλαίων που οδηγούσαν στον υπολογισμό μη 

έγκυρων τιμών επηρέασε ως ένα βαθμό τα αποτελέσματα του δείκτη.  

Τέλος, αν διευρυνθεί το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στο 10%, ως στατιστικά 

σημαντικός παρουσιάζεται και ο δείκτης γενικής ρευστότητας στο επίπεδο του κλάδου. Ο 

δείκτης αυτός παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων. Με το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% δεν λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται ίσος με το 

μηδέν. Ωστόσο δεδομένου ότι με το επίπεδο του 10% παρουσιάζεται ως σημαντικός δείκτης 

πρέπει να εξεταστεί  ώστε να καλυφθεί κάθε ενδεχόμενη πιθανότητα. Η αρνητική τιμή που 

παρουσιάζεται οφείλεται κατά εκτίμηση στο γεγονός ότι αεροπορικές εταιρίες με υψηλά 

αποθέματα μετρητών ή επενδύσεων σε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
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παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα απόδοσης, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποφέρουν 

γενικά υψηλές αποδόσεις, όπως πχ τα στοιχεία των παγίων. Αντίθετα εταιρίες που 

κατευθύνουν τα κεφάλαια αυτά σε πιο αποδοτικές δραστηριότητες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

κερδοφορία. Αυτό αποδεικνύεται και στο κεφάλαιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης καθώς 

πολλές εταιρίες που παρουσιάζουν μείωση του δείκτη της γενικής ρευστότητας ακολουθούν 

ανοδική πορεία όσον αφορά την απόδοση τους. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρίες του κλάδου 

ασχέτως κατηγορίας, με προφανή παραδείγματα την Ryanair και την Aegean Airlines.    

Στις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικά. Το 

περιθώριο ΚΠΤΦΑ παραμένει στατιστικά σημαντικό για του λόγους που εξηγήθηκαν 

παραπάνω. Ωστόσο οι δείκτες που κρίνονται ως στατιστικά σημαντικοί με βάση το νέο 

μοντέλο είναι η ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

5% και ο δείκτης κάλυψης τόκων στο 10%. Οι συντελεστές των αριθμοδεικτών αυτών είναι 

κοντά στο μηδέν, επομένως το υπόδειγμα δεν μπορεί να εξηγήσει ακριβώς αν παρουσιάζεται 

θετική ή αρνητική συσχέτιση δεδομένου των συνεχόμενων αυξομειώσεων του δείκτη. Ωστόσο 

το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί παρουσιάζεται ως στατιστικά σημαντικοί για τις αεροπορικές 

εταιρίες πλήρους υπηρεσίας αποδεικνύει ότι η μόχλευση και η χρηματοοικονομική 

φερεγγυότητα των εταιριών αυτών είναι κρίσιμης σημασίας για την απόδοση τους. Το γεγονός 

ότι ο συντελεστής παραμένει μηδέν σημαίνει ότι ο δείκτης οφείλει να παραμένει σταθερός. 

 

Πίνακας 22. Μοντέλο για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας 

Πλήρους Υπηρεσίας Συντελεστές P-value 

Σταθερός Συντελεστής 0,040 0,891 

Γενική Ρευστότητα -0,221 0,187 

Δείκτης Μετρητών 0,083 0,541 

ΚΤ Εισπρακτέων 0,000 0,911 

ΜΔΕΑ 0,001 0,496 

ΚΤ Παγίων 0,059 0,505 

ΚΤ Ενεργητικού -0,066 0,732 

ΞΚ/ΙΚ 0,005 0,002 

ΞΚ/ΣΚ 0,038 0,851 

Δείκτης Κάλυψης Τόκων 0,020 0,063 

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 2,115 0,001 

 



109 
 

Όσον αφορά το δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια το συμπέρασμα αυτό είναι λογικό. Οι εταιρίες 

οφείλουν να διατηρούν μια σταθερή αναλογία μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων αφού οι 

πιστωτές των εταιριών πιθανότατα θορυβούνται από απότομες αλλαγές στη 

χρηματοοικονομική δομή των κεφαλαίων. Υψηλή αύξηση των ξένων κεφαλαίων αυξάνει 

επικίνδυνα τη μόχλευση και τον κίνδυνο μειώνοντας τη φερεγγυότητα της εταιρίας. Από την 

άλλη η αύξηση της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων μειώνει την αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων. Επομένως η σταθερότητα στην αναλογία των κεφαλαίων και η επίδραση 

των οποιοδήποτε αλλαγών στη χρηματοοικονομική δομή αποδεικνύεται υψίστης σημασίας για 

τις αεροπορικές εταιρίες.  

Ο δείκτης κάλυψης τόκων κρίνεται σημαντικός μόνο σε επίπεδο εξέτασης στατιστικής 

σημαντικότητας 10%. Σε αυτό το επίπεδο λαμβάνει την τιμή 0,02 και είναι θετικός μεν αλλά 

κοντά στο μηδέν. Η θετική σχέση είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η θετική τιμή αυτού του 

δείκτη συνεπάγεται θετικά κέρδη σε επίπεδο ΚΠΤΦΑ και άρα υψηλότερη πιθανότητα θετικής 

κερδοφορίας στο τέλος. Επιπλέον συνδέεται και με το επιχείρημα ότι όσο πιο αποδοτική μια 

εταιρία είναι μια εταιρία τόσο πιο φερέγγυα είναι. Ωστόσο, ο παραπάνω δείκτης είναι 

ταυτόχρονα και δείκτης μόχλευσης, αφού το επίπεδο των τόκων μιας εταιρίας εξαρτάται από 

το ύψος των ξένων κεφαλαίων. Δεδομένου λοιπόν της άποψης ότι η χρηματοοικονομική δομή 

των αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας πρέπει να παραμένει σταθερή είναι λογικό 

αποτέλεσμα ο δείκτης να λαμβάνει τιμή κοντά στο μηδέν.   

Τέλος στις εταιρίες χαμηλότερου κόστους εντοπίζονται δύο μόνο στατιστικά σημαντικοί 

αριθμοδείκτες στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του 10%, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ και 

η κυκλοφοριακοί ταχύτητα των εισπρακτέων, η σχέση των ξένων προς ίδια κεφάλαια λαμβάνει 

την τιμή 10,5%, ενώ η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων και του ενεργητικού απέχουν 

σημαντικά από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων κρίνεται ως στατιστικά σημαντική, έστω και στο 

επίπεδο του 10%, εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν αριθμοδείκτης δραστηριότητας συνδέεται 

άμεσα με την αύξηση των πωλήσεων. Στο κεφαλαίο χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

εξηγήθηκε εκτεταμένα το γεγονός ότι η δραστηριότητα των αεροπορικών εταιριών 

χαμηλότερου κόστους αυξήθηκε σημαντικά και ως αποτέλεσμα η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων βελτιώθηκε επίσης σε σημαντικό επίπεδο. Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού 

κόστους έδειξαν ιδιαίτερα σημαντική άνοδο στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων 

αφού κατά μέσο όρο οι πωλήσεις των εταιριών χαμηλότερου κόστους αυξήθηκαν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από τους εισπρακτέους λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει ότι η 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των εισπρακτέων λογαριασμών των εταιριών 
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χαμηλότερου κόστους είναι κρίσιμης σημασίας για την κερδοφορίας τους δεδομένης της 

αύξησης της δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.  

 

 

Πίνακας 23. Μοντέλο για τις εταιρίες χαμηλού κόστους 

Χαμηλού Κόστους Συντελεστές P-value 

Σταθερός Συντελεστής -0,352 0,770 

Γενική Ρευστότητα 0,155 0,705 

Δείκτης Μετρητών -0,067 0,853 

ΚΤ Εισπρακτέων -0,009 0,098 

ΜΔΕΑ 0,002 0,883 

ΚΤ Παγίων 0,112 0,772 

ΚΤ Ενεργητικού 0,200 0,803 

ΞΚ/ΙΚ 0,063 0,105 

ΞΚ/ΣΚ -0,710 0,684 

Δείκτης Κάλυψης Τόκων -0,010 0,272 

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 8,709 0,002 

 

Σε επόμενο στάδιο εξετάζεται το επίπεδο προσαρμογής των τριών μοντέλων μέσω του 

συντελεστή R2. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το μοντέλο που αφορά το σύνολο του 

κλάδου έχει συντελεστή προσαρμογής 0,45. Αυτό σημαίνει ότι μόλις το 45% των μεταβολών 

της εξαρτημένης μεταβλητής μπορεί να εξηγηθεί από το μοντέλο που προκύπτει από την 

παλινδρόμηση. Ακόμη χαμηλότερος είναι και ο προσαρμοσμένος συντελεστής R2 ο οποίος 

λαμβάνει την τιμή 0,36. Άρα το υπόδειγμα της εργασίας για τον κλάδο συνολικά δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ικανοποιητικών συμπερασμάτων για το σύνολο των 

εταιριών του κλάδου.  

Ωστόσο εξετάζοντας τα μοντέλα που προκύπτουν από τη μεμονωμένη εξέταση των 

αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους, εντοπίζονται 

υψηλότεροί συντελεστές προσαρμογής. Στις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας το R2 είναι 0,71 και 

το προσαρμοσμένο R2 είναι 0,64 ενώ στο υπόδειγμα που αφορά τις εταιρίες χαμηλότερου 

κόστους οι συντελεστές είναι 0,86 και 0,71 αντίστοιχα. Αυτό είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι οι 

αεροπορικές εταιρίες πρέπει να εξετάζονται ανά κατηγορία, πλήρους υπηρεσίας ή 

χαμηλότερου κόστους και όχι συνολικά σαν κλάδος όταν συγκρίνονται, αφού και από 
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χρηματοοικονομικής άποψης τα αποτελέσματα τους επηρεάζονται από διαφορετικούς 

παράγοντες.  

 

           Πίνακας 24. Δείκτες Προσαρμογής των μοντέλων 

Regression 

Statistics 

Σύνολο 

Κλάδου 

Πλήρους 

Υπηρεσίας 

Χαμηλού 

Κόστους 

Multiple R 0,67 0,84 0,93 

R Square 0,45 0,71 0,86 

Adjusted R Square 0,36 0,64 0,71 

Standard Error 0,38 0,14 0,19 

Observations 69 49 20 

 

Προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, πέρα από το συντελεστή 

προσαρμογής, έγινε εφαρμογή του υποδείγματος χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του δείγματος 

ελέγχου. Επομένως, εκτιμήθηκαν η νέες τιμές ROE*, οι οποίες προέκυψαν από την είσοδο των 

αριθμοδεικτών των εταιριών που αποτελούν το δείγμα ελέγχου και στην συνέχεια 

υπολογίστηκαν οι αποκλίσεις (κατάλοιπα) αυτών από τις πραγματικές τιμές ROE. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει περιγραφικά τα στατιστικά χαρακτηριστικά των καταλοίπων που 

προέκυψαν.  

 

 

 

 

Πίνακας 25. Περιγραφική Στατιστική Καταλοίπων 

Περιγραφική Στατιστική Καταλοίπων Κλάδος Πλήρους Υπηρεσίας Χαμηλού Κόστους 

Μέσος Όρος Καταλοίπων 1,9% -18,7% -10,2% 

Τυπική Απόκλιση Καταλοίπων 48,0% 71,9% 25,5% 

Μέγιστο 125,4% 21,8% 14,7% 

Ελάχιστο -85,1% -333,7% -74,6% 

 

Όπως είναι φανερό με μια πρώτη ματιά τη μικρότερη απόκλιση κατά μέσο όρο παρουσιάζει 

το υπόδειγμα που αφορά τον κλάδο ενώ τη μεγαλύτερη διασπορά το υπόδειγμα πλήρους 

υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα που 
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προκύπτουν από την εξέταση των συντελεστών προσαρμογής, αφού το υπόδειγμα του κλάδου 

είχε τη μικρότερη προσαρμογή και το υπόδειγμα χαμηλού κόστους τη μεγαλύτερη. Αυτό 

σημαίνει ότι ο μέσος όρος των καταλοίπων του κλάδου έπρεπε να είναι ο μεγαλύτερος και του 

υποδείγματος χαμηλότερου κόστους, ο μικρότερος. Το παραπάνω πρόβλημα είναι αποτέλεσμα 

της ύπαρξης θετικών και αρνητικών αποκλίσεων, οι οποίες επηρεάζουν με αντίθετο τρόπο την 

τιμή του μέσου όρου. Ο σκοπός της εξέτασης των αποκλίσεων όμως είναι η αξιολόγηση τους 

με βάση την απόσταση τους από τις πραγματικές τιμές ROE. Έτσι το παραπάνω πρόβλημα 

λύνεται πολύ απλά με τον υπολογισμό των απόλυτων τιμών των αποκλίσεων, οι οποίες 

δείχνουν αυτό ακριβώς που χρειάζεται, δηλαδή την απόσταση των αποκλίσεων από τις 

πραγματικές τιμές ROE. Έτσι σχηματίζεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει εκ νέου τα 

στατιστικά χαρακτηριστικά των αποκλίσεων του μοντέλου που προκύπτουν από το δείγμα 

ελέγχου.  

  

Πίνακας 26. Περιγραφική Στατιστική Καταλοίπων με απόλυτες τιμές αποκλίσεων 

Περιγραφική Στατιστική Καταλοίπων Κλάδος Πλήρους Υπηρεσίας Χαμηλού Κόστους 

Μέσος Όρος Καταλοίπων 38,4% 27,1% 15,3% 

Τυπική Απόκλιση Καταλοίπων 28,8% 69,2% 22,8% 

Μέγιστο 125,4% 333,7% 74,6% 

Ελάχιστο 3,5% 1,2% 1,2% 

 

Ο παραπάνω πίνακας έρχεται σε συμφωνία με τους συντελεστές προσαρμογής που 

εξετάστηκαν προηγουμένως. Το υπόδειγμα με την μεγαλύτερη ακρίβεια είναι το υπόδειγμα 

για τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους με μέσο όρο αποκλίσεων 15,3% και το 

υπόδειγμα με τη μικρότερη ακρίβεια είναι το υπόδειγμα του κλάδου, με μέσο όρο 38,4%.  

Ωστόσο, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει και ένα ακόμη συμπέρασμα σχετικά με το 

υπόδειγμα πλήρους υπηρεσίας. Όπως φαίνεται το συγκεκριμένο υπόδειγμα παρουσιάζει 

υψηλή τυπική απόκλιση, 69.2% η οποία είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τις τυπικές 

αποκλίσεις των άλλων δύο υποδειγμάτων. Αυτό συνεπάγεται σημαντική διασπορά μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας. Αυτό φάνηκε και στη 

χρηματοοικονομική ανάλυση των παραπάνω εταιριών, αφού τα χρηματοοικονομικά 

χαρακτηριστικά των εταιριών πλήρους υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται από τους 

αριθμοδείκτες, παρουσιάζουν πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ τους από ότι στις αεροπορικές 

εταιρίες χαμηλού κόστους. Το αποτέλεσμα αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σημαντική 



113 
 

ποικιλία όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, στις αεροπορικές εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας, ενώ οι αεροπορικές χαμηλότερου κόστους διαθέτουν περισσότερα κοινά 

μεταξύ τους. Φυσικά το παραπάνω συμπέρασμα, μπορεί να ερμηνευτεί και από το γεγονός ότι 

το δείγμα που εξετάστηκε στην εργασία περιλαμβάνει σαφώς μεγαλύτερο αριθμό 

αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας, από ότι χαμηλότερου κόστους.    

Στα τελικά συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού λοιπόν αξίζει να σημειωθούν ορισμένα 

ευρήματα. Καταρχήν, η ανάλυση σε επίπεδο κλάδου καταλήγει στην αξιολόγηση τις 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των περιουσιακών στοιχείων της αεροπορικής εταιρίας ως το πιο 

σημαντικό παράγοντα αποδοτικότητας, όπως προκύπτει φυσικά από τους συντελεστές 

στατιστικής σημαντικότητας των αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας των παγίων και 

του ενεργητικού. Αυτό αποδεικνύει αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι οι αεροπορικές 

εταιρίες αποτελούν επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι στη 

διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων τόσο μεγαλύτερη αποδοτικότητα παρουσιάζουν. 

Σημαντικός παράγοντας φυσικά είναι και η γενική ρευστότητα, αφού η ικανότητα τους να 

ανταπεξέρχονται εγκαίρως στις απαιτήσεις για ρευστότητα και να καλύπτον τα έξοδα τους με 

τον πιο οικονομικό τρόπο επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματά τους.  

Αν όμως, η εξέταση των αεροπορικών εταιριών γίνει σε διακριτά επίπεδα για τις εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού κόστους τότε τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ τους. Στις 

αεροπορικές εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, η απόδοση επηρεάζεται από τους αριθμοδείκτες 

φερεγγυότητας (ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψης τόκων). Στην χρηματοοικονομική 

ανάλυση των αριθμοδεικτών, που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρατηρήθηκε σημαντική 

διασπορά στους συγκεκριμένους δείκτες των αερομεταφορών πλήρους υπηρεσίας. Εταιρίες με 

πολύ υψηλή μόχλευση και αρνητικά ίδια κεφάλαια, αδυναμία κάλυψης χρηματοοικονομικών 

εξόδων συνοδεύονται στις περισσότερες περιπτώσεις με πολύ χαμηλά ή αρνητικά περιθώρια 

κέρδους. Αντίθετα, η χρηματοοικονομικά «υγιείς» εταιρίες πλήρους υπηρεσίας με σταθερούς 

τους συγκεκριμένους δείκτες παρουσιάζουν ικανοποιητικά ως και υψηλά αποτελέσματα. 

Τέλος, οι εταιρίες χαμηλού κόστους δεν παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμοδείκτη 

που να έχει κάποια στατιστικά σημαντική επίδραση στην απόδοσή τους. 
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

7.1 Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών 

των αεροπορικών εταιριών της Ευρώπης διακρίνοντας και επισημαίνοντας τις διαφορές που 

προκύπτουν  μεταξύ των δύο διαφορετικών στρατηγικών επιλογών επιχειρηματικής 

λειτουργίας στον κλάδο, δηλαδή μεταξύ των εταιριών πλήρους υπηρεσίας και των εταιριών 

χαμηλότερου κόστους. Σε δεύτερη φάση επιδιώχθηκε ο καθορισμός των παραγόντων 

αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιριών από χρηματοοικονομική άποψη και οι τυχόν 

διαφορές στους παράγοντες μεταξύ αερομεταφορέων πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού 

κόστους. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε δεκατέσσερεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες 

εισηγμένες σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και κάλυπτε μια περίοδο εφτά ετών από το 

2009 ως το 2015, δηλαδή την περίοδο μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008 μέχρι και 

το τελευταίο έτος με διαθέσιμα δεδομένα (ως τη στιγμή συλλογής αυτών).  

Στο πρώτο μέρος της κυρίως θέματος πραγματοποιήθηκε μια εκτενής χρηματοοικονομική 

ανάλυση του ευρωπαϊκού αεροπορικού κλάδου διακρίνοντας τις επιδόσεις μεταξύ των 

αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας και χαμηλού κόστους και στη συνέχεια 

επισημαίνοντας τις κυριότερες μεταβολές στα χρηματοοικονομικά τους δεδομένα 

διακεκριμένα ανά εταιρία. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών των 

εταιριών του δείγματος διακρίθηκε σε τέσσερεις κατηγορίες: ρευστότητα, δραστηριότητα και 

κυκλοφοριακή ταχύτητα, κεφαλαιακή διάρθρωση και φερεγγυότητα και τέλος αποδοτικότητα.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν σημαντικές διαφορές σε πολλά σημεία στην επίδοση 

μεταξύ των εταιριών χαμηλού κόστους και πλήρους υπηρεσίας. Σε επίπεδο ρευστότητας ο 

κλάδος παρουσιάζει στην πλειοψηφία του ικανοποιητικές τιμές μέσα στην περίοδο μεταξύ του 

1,2 και 1 αν και παρουσιάζει πτωτική πορεία από το 2009 και έπειτα. Αυτό οφείλεται, χωρίς 

βέβαια να αποκλείεται και η περίπτωση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε πολλές 

περιπτώσεις, στο γεγονός ότι παρατηρείται στον κλάδο μια γενικότερη τάση μείωσης των 

αποθεμάτων μετρητών και επένδυσης αυτών σε πιο αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, 

δεδομένου ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς και οι 

ανάγκες για όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις αυξάνονται συνεχώς. Σε κάθε περίπτωση όμως 

οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλότερου κόστους παρουσιάζουν υψηλότερη ρευστότητα από τις 

εταιρίες πλήρους υπηρεσίας κατά μέσο όρο, αφού η διαρκής επέκταση τους τροφοδοτείται 

σημαντικά από την όλο και υψηλότερη κερδοφορία που παρουσιάζουν από έτος σε έτος. 
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Σε επίπεδο δραστηριότητας οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των εισπρακτέων 

λογαριασμών των εταιριών χαμηλότερου κόστους είναι σημαντικά υψηλότερη των εταιριών 

πλήρους υπηρεσίας, ενώ παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση μέσα στην εξεταζόμενη 

περίοδο δεδομένης της αύξησης των πωλήσεων. Από την άλλη οι αεροπορικές εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας παραμένουν σταθερές κατά μέσο όρο, η μέση διάρκεια είσπραξης όμως 

παρουσιάζει μείωση γεγονός που συνεπάγεται την υιοθέτηση μικρότερων χρονικών πλαισίων 

πιστώσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, ενδεχομένως για να αντιμετωπίσουν 

τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των περιουσιακών 

στοιχείων των εταιριών πλήρους υπηρεσίας παρουσιάζει αύξηση μέσα στην περίοδο και 

ξεπερνά των κυκλοφοριακή ταχύτητα των περιουσιακών στοιχείων των αεροπορικών εταιρών 

χαμηλότερου κόστους. Η βελτιωμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα συνεπάγεται και πιο 

αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Είναι εμφανές ότι ο κλάδος 

επεκτείνεται πραγματοποιώντας όλο και πιο αποδοτικές επενδύσεις, γεγονός στο οποίο 

συμβάλλουν νέες τακτικές χρηματοδότησης όπως πχ μίσθωση και η σύγχρονη τεχνολογία 

χάρη στην οποία κατασκευάζονται πιο αποδοτικά αεροσκάφη.  

Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται στην εξέλιξη της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της 

φερεγγυότητας επίσης μεταξύ των δύο διαφορετικών κατηγοριών εταιριών στον κλάδο. Ο 

αεροπορικός κλάδος είναι ένας κλάδος υψηλής μόχλευσης και κινδύνου, αφού απαιτεί 

σημαντικά κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο από ιδιώτες. 

Το επίπεδο των ξένων κεφαλαίων στον κλάδο κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 70% και 80%. 

Τα τελευταία χρόνια όμως της εξεταζόμενης περιόδου η μόχλευση αυξάνεται για τις εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας. Αυτό οφείλεται όχι τόσο στην αύξηση της ξένης χρηματοδότησης όσο 

στην μείωση της κερδοφορίας των εταιριών πλήρους υπηρεσίας με συνέπεια και τη μείωση 

της αναλογία των ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια. Σε αρκετές περιπτώσεις 

παρουσιάζονται και αρνητικά ίδια κεφάλαια λόγω των συσσωρευμένων ζημιών στον 

ισολογισμό. Σε αντίθεση όμως με τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, οι εταιρίες χαμηλότερου 

κόστους παραμένουν σταθερές όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους δομή και λόγω της 

αυξανόμενης κερδοφορίας παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερους δείκτες φερεγγυότητας τα 

τελευταία χρόνια.  

Στην ανάλυση της αποδοτικότητας έγινε εμφανέστατη η σαφώς υψηλότερη κερδοφορία των 

αεροπορικών εταιριών χαμηλότερου κόστους από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, κατά μέσο 

όρο, με ορισμένες από αυτές (όπως η Ryanair και η EasyJet) να παρουσιάζουν ραγδαία 

βελτίωση ως και  διψήφια νούμερα τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα οι εταιρίες πλήρους 

υπηρεσίας παρουσιάζουν αρκετές ζημιογόνες χρήσεις μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο με 
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αποτέλεσμα μετά βίας να λειτουργούν στο επίπεδο του νεκρού σημείου κατά μέσο όρο. Όσον 

αφορά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει βελτίωση τα τελευταία 

χρόνια, αυτή είναι φαινομενική αφού δεδομένου των συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων, τα 

ίδια κεφαλαία έπεσαν σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο έτσι ώστε μια μικρή ανάκαμψη στην 

κερδοφορία να παρουσιάζεται αν οδηγεί σε υψηλοτέρους δείκτες αποδοτικότητας και να 

παρουσιάζεται ως σημαντικότερη από ότι πραγματικά είναι.   

Επομένως, η χρηματοοικονομική ανάλυση στο πρώτο μέρος της έρευνας αναδεικνύει 

σημαντικές διαφορές στα χρηματοοικονομικά μεγέθη  των εταιριών. Στην συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλότερου κόστους παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις στα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη από τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας, 

χωρίς όμως να αποκλείονται και οι περιπτώσεις όπου εταιρίες πλήρους υπηρεσίας 

αναδεικνύονται σε πολύ σημαντικούς ανταγωνιστές αυτών.    

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της έρευνας επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των διαφορετικών 

παραγόντων αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιριών πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου 

κόστους από χρηματοοικονομικής άποψης. Δηλαδή εξετάστηκε κατά πόσο τα διαφορετικά 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις που εντοπίστηκαν στο πρώτο μέρος της 

έρευνας επηρεάζουν την αποδοτικότητα των εταιριών του δείγματος ανά είδος εταιρίας. Με 

άλλα λόγια εξετάστηκε αν υπάρχουν διαφορετικοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποδοτικότητα των εταιριών πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους, 

σε τι βαθμό γίνεται αυτό και σε τελική ανάλυση εάν επιτυγχάνεται ένα καλύτερο μοντέλο 

ανάλυσης των εταιριών του αεροπορικού κλάδου όταν αυτές εξετάζονται διακριτά ανά είδος.  

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση διαστρωματικών στοιχείων χρονολογικών σειρών ως εργαλείο 

προέκυψε ότι σε επίπεδο κλάδου στατιστικά σημαντικοί δείκτες αποτελούν το περιθώριο 

ΚΠΤΦΑ και οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων και ενεργητικού, ενώ ενδεχομένως 

και η γενική ρευστότητα, αν διευρυνθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης από 5% σε 10%. Στις εταιρίες 

πλήρους υπηρεσίας στατιστικά σημαντικοί παράγοντες μαζί με το περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

αποτελούν οι δείκτες φερεγγυότητας, δηλαδή τα ξένα προς ίδια κεφάλαια και δείκτης κάλυψης 

τόκων, ενώ στις εταιρίες χαμηλότερου κόστους προκύπτουν ως στατιστικά σημαντικοί 

παράγοντες η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπρακτέων λογαριασμών και τα περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

μόνο στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%. Το επίπεδο προσαρμογής των μοντέλων 

αυξάνεται σημαντικά όταν γίνεται η διάκριση μεταξύ των εταιριών πλήρους υπηρεσίας και 

χαμηλότερου κόστους, αφού το R2 αυξάνεται από 0,45 στο μοντέλο για τον κλάδο σε 0,71 και 

0,86 για τα μοντέλα πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους αντίστοιχα.  
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Ενδεχομένως, λοιπόν, όπως προκύπτει από την ανάλυση τα μοντέλα ανάλυσης της 

αποδοτικότητας είναι πιο αποτελεσματικά όταν εξετάζονται διακριτά ανά κατηγορία πλήρους 

υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους. Ταυτόχρονα, προκύπτουν αρκετά διαφορετικά 

αποτελέσματα μεταξύ των τριών μοντέλων. Σε επίπεδο κλάδου σημαντικός παράγοντας είναι 

η το επίπεδο δραστηριότητα και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων. Σε επίπεδο εταιριών πλήρους υπηρεσίας σημαντικός παράγοντας είναι η 

φερεγγυότητα, ενώ οι εταιρίες χαμηλότερου κόστους δεν φαίνεται να έχουν κάποιο 

συγκεκριμένο συντελεστή που να επηρεάζει στην αποδοτικότητα.  

 

7.2 Προτάσεις 
 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να καλύψει ένα κενό που παρατηρήθηκε στη διεθνή 

βιβλιογραφία σχετικά με την ανάλυση του αεροπορικού κλάδου. Αν και υπάρχει ένα πλήθος 

ερευνών όπου περιγράφονται και αναλύονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο 

διαφορετικών στρατηγικών επιλογών επιχειρηματικής λειτουργίας, δηλαδή μεταξύ των 

εταιριών πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους, ή πραγματοποιείται 

χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών του κλάδου, δεν επιχειρείται πουθενά ανάλυση των 

διαφορετικών χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών των εταιριών ανά είδος κατηγορίας.  

Σε ένα πρώτο βαθμό το μέγεθος της ανάλυσης στην παρούσα έρευνα θεωρείται ικανοποιητικό. 

Ωστόσο λόγω ελλιπών δεδομένων καλύφθηκε μόνο μια μικρή περίοδος εξέτασης, από το 2009 

ως το 2015 ενώ τα δεδομένα για τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας και χαμηλότερου κόστους 

ήταν σημαντικά δυσανάλογα ως προς το μέγεθος αφού από τις δεκατέσσερεις εταιρίες μόλις 

τέσσερεις αποτελούσαν εταιρίες χαμηλότερου κόστους. Λόγω αυτών των αδυναμιών τα 

αποτελέσματα της ερευνάς θα μπορούσαν να ανατραπούν σημαντικά αν χρησιμοποιώντας ένα 

μεγαλύτερο και πιο ισορροπημένο δείγμα.    

Επομένως, ως μελλοντική έρευνα προτείνεται η χρήση μιας μεγαλύτερης χρονικής περιόδου 

(κατά προτίμηση δεκαετία και πάνω) και η χρήση περισσότερων εταιριών, ακόμη και εκτός 

χρηματιστηρίου όπου θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε περισσότερες εταιρίες χαμηλότερου 

κόστους, ισάξιες στον αριθμό με τις εταιρίες πλήρους υπηρεσίας. Επίσης, η 

χρηματοοικονομική ανάλυση θα μπορούσε να συνδυαστεί και με ανάλυση των ειδικών του 

αεροπορικού κλάδου ώστε να συγκριθούν και οι διαφορές μεταξύ των λειτουργικών 

αριθμοδεικτών των αεροπορικών εταιριών. 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερευνάς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και περαιτέρω παράγοντες πέρα από τα περιθώρια των δεικτών της χρηματοοικονομικής 
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ανάλυσης, όπως οι λειτουργικοί αριθμοδείκτες για τις αεροπορικές εταιρίες, ή διάφορες 

ψευδομεταβλητές όπου θα μετρούν διάφορες επιχειρηματικές επιλογές των εταιριών πέρα από 

το είδος της στρατηγικής χαμηλού κόστους ή πλήρους υπηρεσίας όπως πχ η συμμετοχή σε 

κάποια αεροπορική συμμαχία, το μέγεθος της εταιρίας ή του στόλου αυτής, η ύπαρξη ή όχι 

προγράμματος πιστών επιβατών, το ρυθμιστικό πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργεί κτλ. 

έτσι ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο με όλους τους πιθανούς παράγοντες 

αποδοτικότητας το οποίο θα προβλέπει με το μέγιστο δυνατό βαθμό την αποδοτικότητα μιας 

αεροπορικής εταιρίας. Φυσικά, οποιοδήποτε μοντέλο και αν προκύψει δεν θα είναι δυνατό να 

προβλέπει πάντα στο 100% την μελλοντική αποδοτικότητα μιας εταιρίας, αφού ο αεροπορικός 

κλάδος επηρεάζεται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες όπως καιρικά, πολιτικά και 

κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν και να ενταχθούν σε κάποιο 

μοντέλο.  
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