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Περίληψη  

 

 Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε δείγμα 10 Ευρωπαϊκών 

αεροπορικών ως προς την αποδοτικότητα τους σύμφωνα με τη μέθοδο DEA. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις των αεροπορικών 

εταιρειών που έχουν δημοσιευθεί. Η μελέτη αφορούσε οχτώ(8) έτη(2009-2016) 

και περιελάμβανε τα χρόνια από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην 

Ευρώπη έως και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2016. Κατά την εφαρμογή 

της μεθόδου DEA εκτελέστηκαν τέσσερα(4) σενάρια. Τα τρία(3) από αυτά 

αφορούσαν την αξιολόγηση των εταιρειών τόσο σε υποθέσεις σταθερών 

οικονομίων κλίμακας όσο και σε μεταβαλλόμενων. Στο τέταρτο και τελευταίο 

σενάριο εφαρμόστηκε ο δείκτης Malmquist index σε τρεις από τις υπό εξέταση 

εταιρείες. 

 

 Από την εφαρμογή της μεθόδου DEA προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 

σύνολο των Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 

παρουσιάζεται ως αποδοτικό. Σε υποθέσεις μεταβαλλόμενων οικονομιών 

κλίμακας το ιδανικό μέγεθος λειτουργείας των εταιρειών, παρουσιάζει μεικτή 

εικόνα. Ορισμένες εταιρείες εμφανίζονται σε καμπύλη αύξουσων οικονομίων 

κλίμακας, όπου η αύξηση του μεγέθους τους κρίνεται ωφέλιμη, ενώ κάποιες 

άλλες εμφανίζονται σε καμπύλες σταθερών η μειούμενων αποδόσεων 

κλίμακας. Επιπλέον μια γόνιμη σύγκριση (Benchmarking) μεταξύ των εταιρειών 

δύναται να πραγματοποιηθεί βάση των αποτελεσμάτων της μεθόδου DEA. Όσο 

αφορά το δείκτη Malmquist index δεν φανερώνει μεγάλης έκτασης τεχνολογικές 

αλλαγές αλλά κυρίως υϊοθέτηση καλών πρακτικών από το σύνολο σχεδόν των 

εταιρειών. 
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 

 Στις μέρες μας κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης είναι περισσότερο 

από πότε επιτακτική η ανάγκη για μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

οργανισμών και επιχειρήσεων. Οι περιορισμένοι οικονομικοί και φυσικοί πόροι 

οδηγούν την κάθε οντότητα, από απλό φυσικό πρόσωπο έως και παγκόσμιους 

οργανισμούς, στην εύρεση μεθόδων και λύσεων για την αποδοτικότερη 

εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων τους. Για να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους, οι οργανισμοί αξιολογούν συνεχώς τις λειτουργίες και τις διαδικασίες τους 

που σχετίζονται τόσο με την παραγωγή προϊόντων, όσο και με την παροχή 

υπηρεσιών. Η αυτοαξιολόγηση της απόδοσης και η συγκριτική 

αξιολόγηση(benchmarking) είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την 

ανίχνευση αδυναμιών, τον εντοπισμό δυνατών σημείων αλλά και για την 

υιοθέτηση καλών πρακτικών από τον ανταγωνισμό. Κυρίως, η συγκριτική 

αξιολόγηση αποτελεί μέσο για τη βελτίωση των επιδόσεων και την αύξηση της 

παραγωγικότητας ενός οργανισμού. Καθίσταται δε ιδιαίτερα πολύτιμη όταν δεν 

υπάρχει κανένα πρότυπο πάνω στο οποίο μια οντότητα μπορεί να μετρήσει τις 

επιδόσεις της που να φορούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

της. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται συχνά η συγκριτική αξιολόγηση(Zhu 

2014). 

 

  Είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες 

περιλαμβάνουν την μετατροπή των εισροών σε εκροές. Η μετατροπή αυτήν και 

η προσθήκη αξίας γίνεται μέσα από την παραγωγική διαδικασία της κάθε 

επιχείρησης ή οργανισμού σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει. Οι διευθυντές 

ενδιαφέρονται συχνά να αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν 

διάφορες διαδικασίες και λειτουργίες του οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Να 

αξιολογήσουν δηλαδή την αποτελεσματικότητα της μετατροπής των πόρων σε 

διατιθέμενα αγαθά και υπηρεσίες. Η αξιολόγηση σχετίζεται με την κατανάλωση 

πόρων όπως είναι τα ακόλουθα: εργατικό δυναμικό, υλικά, ενέργεια, 

μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α. και με τα παραγωγικά αποτελέσματα των 

οργανισμών, δηλαδή τις εκροές όπως είναι η ποιότητα των τελικών προϊόντων, 
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των υπηρεσιών, της ικανοποίησης των πελατών και τελικά της κερδοφορίας 

τους.  

 Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τον Camp(1995), ένα από τα 

προβλήματα που προκύπτουν είναι η ανάλυση πολλαπλών μετρήσεων. Είναι 

σπάνιο μόνο μια μετρική να μπορεί να είναι αρκετή για την εκτίμηση της 

απόδοσης. Η απόδοση της μονάδας είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που απαιτεί 

περισσότερα από ένα κριτήρια για να εκτιμηθεί. Την πολυπλοκότητα, των 

εισροών και των εκροών για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας, 

διαχειρίζεται η μη παραμετρική μέθοδος της περιβάλλουσας ανάλυσης 

δεδομένων Data Envelopment Analysis(DEA). Η εφαρμογή της μεθόδου DEA 

δεν λαμβάνει υπόψιν τις μονάδες μέτρησης των εκροών και των εισροών. Αυτό 

που λαμβάνεται υπόψιν και αποτελεί το δομικό της συστατικό είναι η συγκριτική 

αξιολόγηση. Συγκρίνεται δηλαδή η αποδοτικότητα μετατροπής των εισροών σε 

εκροές μέσα σε ένα δείγμα οντοτήτων. Στην παρούσα εργασία θα εφαρμοστεί 

η μέθοδος DEA στον κλάδο των αερομεταφορών ώστε μέσω σεναρίων να 

αξιολογηθεί η αποδοτικότητα τους. Θα αξιολογηθεί δηλαδή η ικανότητα τους να 

μετατρέπουν τις εισροές που διαθέτουν σε εκροές.  

 

Αρκετές μελέτες συγκρίνουν τις αμερικανικές, ασιατικές και ευρωπαϊκές 

αεροπορικές εταιρείες, με κύριο στόχο της ανάλυσης την σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας αυτών των αεροπορικών εταιρειών σε διηπειρωτικό 

επίπεδο. Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συγκρίνει τις 

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους εντός της Ευρωπαϊκής 

ένωσης και κατά την διάρκεια της κρίσης μέχρι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

του 2016 (2009-2016). Στο δείγμα που εξετάστηκε προστέθηκαν οι Aegean, Air 

Berlin και British Airways. Οι δυο πρώτες από προσωπικό ενδιαφέρον του 

γράφοντος και η τρίτη για να εξεταστεί μια αεροπορική εταιρεία που ανήκει στην 

οικογένεια των εταιρειών πλήρης παροχής υπηρεσιών και αντιπροσωπεύουν 

τις εταιρείες που κατά το παρελθόν δρούσαν, ως προς το πλείστων τους υπό 

κρατικές σημαίες. Επιπλέον για πρώτη φορά στην διεθνή βιβλιογραφία η 

επιλογή των μεταβλητών εισόδου και εξόδου για τα σενάρια 1 και 2 έγινε βάση 

της συχνότητας χρήσης τους από ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι μετά 

από την βιβλιογραφική επισκόπηση επιλέχθηκαν οι πιο δημοφιλείς μεταβλητές 

για τη χρήση τους στα μοντέλα DEA που αναπτυχθήκαν.  
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Μέθοδοι Μέτρησης Απόδοσης  

Τα διαθέσιμα εργαλεία που προσφέρονται για τη μέτρηση της 

αποδοτικότητας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Για κάθε μία από τις 

κατηγορίες αυτές παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες μέθοδοι.  

 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι μετρήσεις Χρηματοοικονομικής 

Απόδοσης, όπως η: 

 μέθοδος Απόδοσης επί της Επένδυσης(Return on Investment - ROI) 

 μέθοδος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού(Planning, 

Programming and Budgeting System - PPBS) 

 μέθοδος Προϋπολογισμού Μηδενικής Βάσης(Zero-Based Budgeting System 

- ZBB) 

 

Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τις μετρήσεις Αποδοτικότητας, 

όπως η: 

 μέθοδος Στοχαστικής Ανάλυσης(Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

 μέθοδος Περιβάλλουσας Καμπύλης(Data Envelopment Analysis - DEA) 

 

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία εμπεριέχονται οι μετρήσεις Στρατηγικής, 

δηλαδή η: 

 μέθοδος Καλών Πρακτικών ή Προτύπων Αναφοράς(Best 

Practices/Benhmarking) 

 μέθοδος Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων(Balanced Scorecard - BSC) 

 

 Η τρίτη κατηγορία μετρήσεων αφορά γενικότερες έννοιες από τις δύο 

προηγούμενες(μετρήσεις χρηματοοικονομικής απόδοσης και μετρήσεις 

αποδοτικότητας), διότι αυτές, και ειδικότερα η μέθοδος της Ισορροπημένης 

Κάρτας Επιδόσεων, στηρίζονται εν μέρει σε μεθόδους που πηγάζουν από τις 

μετρήσεις χρηματοοικονομικής απόδοσης(π. χ. μέθοδος Απόδοσης επί της 

Επένδυσης) και αποδοτικότητας(π. χ. μέθοδος Στοχαστικής Ανάλυσης και 
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μέθοδος Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων)(Zervopoulos and Palaskas 

2010). 

 

Παραμετρικές(parametric) και μη 
παραμετρικές(nonparametric) μέθοδοι 

 Οι μέθοδοι μέτρησης αποδοτικότητας διακρίνονται σε 

παραμετρικές(parametric) και μη παραμετρικές(nonparametric)(Pestieau, 

2009; Chander et al, 2006). Ευρύτερα διαδεδομένη παραμετρική μέθοδος είναι 

η Στοχαστική Ανάλυση(Stochastic Frontier Analysis) και η πιο γνωστή μη 

παραμετρική μέθοδος είναι αυτή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων 

(Data Envelopment Analysis)(Pestieau, 2009; Worthington and Dollery, 

2000)(Zervopoulos and Palaskas 2010). Επίσης διαδομένες παραμετρικές 

μεθόδους αποτελούν και οι Thick Frontier Approach(TFA) και η Distribution - 

Free Approach.  

 

  Οι προαναφερθείσες τεχνικές εξετάζουν τη σχετική 

αποδοτικότητα(relative efficiency). Δηλαδή, την αποδοτικότητα μίας 

παραγωγικής μονάδας, σε σύγκριση με το στοχαστικό όριο 

παραγωγής(stochastic frontier output)(στην περίπτωση της μεθόδου 

Στοχαστικής Ανάλυσης) ή με την αποδοτικότητα άλλων ομοειδών 

μονάδων(στην περίπτωση της Περιβάλλουσας Καμπύλης). Ουσιαστικά, οι 

τεχνικές μέτρησης της αποδοτικότητας συνιστούν ποσοτικές προσεγγίσεις 

προσδιορισμού καλών πρακτικών(Best Practices Methods). Μέσω των 

συγκεκριμένων μεθόδων εντοπίζονται “πρότυπα’’ βέλτιστης λειτουργίας για τις 

υπό αξιολόγηση επιχειρησιακές μονάδες. Ειδικότερα, οι μονάδες ‘’πρότυπο’’ 

αποτελούν το ανώτατο ή βέλτιστο όριο που τίθεται ως στόχος μετάβασης για 

τις υπόλοιπες υπό αξιολόγηση μονάδες. Λόγω του εντοπισμού ενός βέλτιστου 

ορίου από τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους μέτρησης αποδοτικότητας 

συναντώνται στην βιβλιογραφία ως ‘’οριακές’’ μέθοδοι(frontier 

methods)(Quiggin, 2002). 

 

 Γενικά, με τις μη παραμετρικές μεθόδους δεν είναι απαραίτητο η 

δημιουργία μια καθορισμένης συναρτησιακής σχέσης μεταξύ εισροών και 
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εκροών. Το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων προσδιορίζεται από την 

επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού των καταγεγραμμένων 

συνδυασμών εισροών και εκροών για κάθε παραγωγική μονάδα. Ο ερευνητής 

στην επίλυση των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού έχει ευρεία 

επιλογή μοντέλων. Επίσης σημαντικές είναι και οι υποθέσεις που αφορούν την 

αύξουσα, φθίνουσα ή σταθερή κλίμακα παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των 

εισροών και των εκροών.  

 

 Σε ένα άρθρο που αντιπροσωπεύει την απαρχή της DEA, ο Farrell(1957) 

υποκινήθηκε από την ανάγκη ανάπτυξης καλύτερων μεθόδων και μοντέλων για 

την αξιολόγηση της παραγωγικότητας. Ισχυρίστηκε ότι οι προσπάθειες 

επίλυσης του προβλήματος της αξιολόγησης της παραγωγικότητας συνήθως 

παρήγαγαν προσεκτικές μετρήσεις, παράλληλα όμως ήταν πολύ περιοριστικές 

επειδή δεν μπορούσαν να συνδυάσουν τις μετρήσεις πολλαπλών εισροών σε 

ένα συνολικό μέτρο απόδοσης. Δεν υπήρχε δηλαδή μια μέθοδος που να 

ανταποκρίνεται σε αυτούς τους ξεχωριστούς δείκτες παραγωγικότητας όπως 

είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η παραγωγικότητας του κεφαλαίου κ.α 

και να τους εμπεριέχει ολιστικά. Ο Farrell πρότεινε μια προσέγγιση ανάλυσης 

δραστηριότητας που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα.  

 

Δημιουργήθηκε έτσι το βασικό μοντέλο DEA για τη μέτρηση της 

απόδοσης μιας DMU(Decision Making Unit=μονάδα λήψης απόφασης) σε 

σχέση με παρόμοια DMU προκειμένου να εκτιμηθεί το όριο «βέλτιστης 

απόδοσης». Το αρχικό μοντέλο DEA, όπως παρουσιάστηκε αρχικά στους 

Charnes, Cooper και Rhodes(CCR)(1978), βασίστηκε στην προηγούμενη 

εργασία του Farrell(1957).  

 

Γενικά και ιστορικά στοιχεία της DEA  

 Η φιλοσοφία της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων(ΠΑΔ) - Data 

Envelopment Analysis(DEA) ξεκίνησε το 1957 όπως αναφέρεται και ανωτέρω 

από τον Farrell(1957) ο οποιος ανέπτυξε τις απαρχές τις μεθοδολογίας αυτής.  
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Την προσπάθεια αυτή διαδέχθηκε το έργο των Charnes, Cooper και 

Rhodes το οποίο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στις Η.Π.Α. και 

πήγαζε από την ανάγκη αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

φοιτητές που ήταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους, όπως οι 

έγχρωμοι και οι Ισπανόφωνοι. Η μελέτη θα αφορούσε μια σειρά σπουδών 

μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιούνταν στα δημόσια σχολεία των Η.Π.Α. Η 

προσοχή επικεντρώθηκε τελικά στην ανταπόκριση της παρακολούθησης των 

προγραμμάτων και αποτελούσε μια τεράστια προσπάθεια από την κυβέρνηση 

των Η.Π.Α. να εφαρμόσει αρχές από τη στατιστική επιστήμη σε ένα σύνολο 

σχολείων που να αρμόζουν σε μια εθνική μελέτη. Η βάση δεδομένων ήταν 

αρκετά μεγάλη ώστε τα ζητήματα βαθμών ελευθερίας κ.α. δεν αποτελούσαν 

σοβαρό πρόβλημα. Παρά τις πολλές μεταβλητές εισροών και εκροών που 

χρησιμοποιήθηκαν και την πληθώρα στατιστικό-οικονομετρικών μοντέλων τα 

αποτελέσματα ήταν μη ικανοποιητικά και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 

παράλογα. (Cooper, Seiford, and Zhu 2011). Τότε στράφηκε η προσοχή των 

ερευνητών στο έργο του Μ. J. Farrell(1957) ο οποίος αντιμετώπιζε την 

αποτελεσματικότητα απαλλαγμένος από αριθμοδείκτες(Cooper, Seiford, and 

Zhu 2011). 

 

 Το εμπειρικό έργο του Farrell περιοριζόταν σε περιπτώσεις μονής 

εξόδου και τα προσχέδια του για πολλαπλές εξόδους δεν παρείχαν ό,τι 

απαιτείτο για εφαρμογές σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Για να διαχειριστούν 

τον μεγάλο όγκο δεδομένων οι Charnes, Cooper και Rhodes ανέπτυξαν το 

δυικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Παρατήρησαν επίσης ότι το 

αρχικό μοντέλο του Farrell απέτυχε να υπολογίσει τα μη μηδενικά slacks, 

δηλαδή την περίσσεια πόρων ή την αύξηση των εκροών που μπορεί να επιτύχει 

μια μονάδα που παρατηρείται. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι 

Charnes, Cooper και Rhodes εισήγαγαν μαθηματικές έννοιες που ηταν 

χτισμένες γύρω από τον μη μηδενικό αριθμό ε> 0("non-Archimedean") και οι 

οποίες διαχειρίζονταν το πρόβλημα αυτό εξασφαλίζοντας ότι τα slaks πάντα 

μεγιστοποιούνται χωρίς να μεταβάλλεται το αρχικό μοντέλο(Cooper, Seiford, 

and Zhu 2011). 
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 Από την αρχική μελέτη των Charnes, Cooper και Rhodes, (από όπου και 

ονομάστηκε CCR) περίπου 2000 άρθρα εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία(βλ. 

Cooper, Seiford και Tone(2000), G. Tavares(2003). ) ενώ το 2016 οι 

δημοσιεύσεις που αφορούσαν την μέθοδο έφταναν τις 10.300(Emrouznejad 

and Yang 2017). Η ταχεία ανάπτυξη της και η σχεδόν άμεση αποδοχή της 

μεθοδολογίας της DEA είναι μαρτυρία των δυνατοτήτων της και του εύρους 

εφαρμογής της. Οι ερευνητές σε διάφορα πεδία γρήγορα αναγνώρισαν ότι η 

DEA είναι μια εξαιρετική μέθοδος για τη μοντελοποίηση προβλημάτων σε 

διάφορους τομείς της σύγχρονης πραγματικότητας. Στις μέρες μας λοιπόν 

έχουν αναπτυχθεί πληθώρα μοντέλων DEA που εξετάζουν προβλήματα υπό 

διάφορες οπτικές γωνιές όπως είναι οι αποδόσεις κλίμακας, η εξέλιξη των 

μονάδων κατά την διάρκεια του χρόνου κ.α.  

 

Αποτελεσματικότητα κατά Pareto 

 Στο Manual of Political Economy(1906), ο ελβετο-ιταλός οικονομολόγος, 

Vilfredo Pareto, εδραίωσε τη βάση των σύγχρονων "welfare 

economics"("οικονομιών ευημερίας"), δηλαδή του τμήματος οικονομικών που 

ασχολείται με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών. Επισήμανε ότι μια 

κοινωνική πολιτική θα μπορούσε να σταθεί και να δικαιολογηθεί αν η εφαρμογή 

της βελτίωνε την θέση ενός κοινωνικού συνόλου, χωρίς όμως να βλάπτει 

κάποιο άλλο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί η ανάγκη 

σύγκρισης μεταξύ της αξίας των κερδών για κάποιους και των απωλειών για 

κάποιους άλλους. Δεν απαιτούνταν λοιπόν ο προσδιορισμός συναρτήσεων 

χρησιμότητας "utility functions" των επηρεαζόμενων ατόμων ή και η εύρεση 

συντελεστών βαρύτητας "weight" για τη σχετική σημασία των κερδών και των 

ζημιών κάθε ατόμου(Cooper, Seiford, and Zhu 2011). 

 

 Αυτή η ιδιότητα, γνωστή ως "κριτήριο Pareto" μεταφέρθηκε στο βιβλίο 

του Koopmans(1951) ''Activity Analysis of Production and Allocation''. Στο 

βιβλίο αυτό τα τελικά αγαθά ήταν αυτά που υπόκεινταν στην φιλοσοφία Pareto. 

Έτσι υπήρξε ο περιορισμός ώστε να μην επιτρέπεται να βελτιωθεί κανένα 

τελικό αγαθό εάν η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση ενός ή 
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περισσότερων άλλων τελικών αγαθών. Επιπλέον αυτά τα τελικά αγαθά(outputs 

= έξοδοι) έπρεπε να ικανοποιηθούν σε προκαθορισμένη ποσότητα, ενώ οι 

εισροές έπρεπε να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να 

ικανοποιήσουν τόσο τις ποσότητες όσο και το κόστος των τελικών αγαθών. 

Δόθηκε λοιπόν βαρύτητα στην αποδοτικότητα "efficiency prices", που 

συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική κατανομή πόρων(inputs = εισροές) για 

την ικανοποίηση των προκαθορισμένων απαιτήσεων για τα τελικά προϊόντα(A. 

Charnes and W. W Cooper 1961). 

 

 Στην μεθοδολογία DEA μια μονάδα είναι αποδοτική κατά Pareto όταν 

κάθε προσπάθεια βελτίωσης σε οποιαδήποτε από τις εισόδους ή εξόδους της 

δεν θα επηρεάσει αρνητικά κάποιες άλλες εισόδους ή εξόδους. Ο Chames et 

al(1981) θεωρεί ότι μια μονάδα παραγωγής είναι 100% αποτελεσματική μόνο 

όταν δεν μπορεί να μειωθεί κανένας από τους συντελεστές παραγωγής 

χωρίς:(i) να μειωθούν κάποιες από τις επιδόσεις του, ή (ii) να αυξηθούν κάποιες 

από τις άλλες εισροές του. Επιπλέον καμία εκροή δεν μπορεί να βελτιωθεί 

χωρίς:(i) την αύξηση μιας ή περισσοτέρων από τις εισροές της ή(ii) τη μείωση 

μιας ή περισσοτέρων εξόδων της. Δεδομένου ότι η προϋπόθεση για την 

αποδοτικότητα Pareto είναι η μονάδα παραγωγής να είναι 100% 

αποτελεσματική, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα Pareto είναι 

συνώνυμα(Charnes, Cooper, and Rhodes 1981). 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου DEA 

 Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία η πιο απλή προσέγγιση στην 

έννοια της αποδοτικότητας(efficiency) είναι η περίπτωση μονής εισόδου(input) 

και μονής εξόδου(output) σε μια οντότητα. (Boussofiane, Dyson, and 

Thanassoulis 1991) Σε αυτήν την περίπτωση η έννοια της 

αποδοτικότητας(efficiency) ορίζεται από το παρακάτω κλάσμα: 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
output

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Η ζωή όμως δεν είναι τόσο απλή και ο ερευνητής καλείται να διαχειριστεί 

δεδομένα με πολλαπλές εισόδους και εξόδους. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε 
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την έννοια της αποδοτικότητας(efficiency) που ορίζεται από το πιο πολύπλοκο 

κλάσμα ως εξής: 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
𝛴(𝜎𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏𝜂𝜍 𝛽𝛼𝜌𝜐𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)

𝛴(𝜎𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏𝜂𝜍 𝛽𝛼𝜌𝜐𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 ∗ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡)
 

 Αυτή την πολυπλοκότητα έρχεται να καλύψει και να δώσει απαντήσεις η 

μέθοδος DEA. Βασικός όρος της μεθόδου αυτής είναι η DMU και χαρακτηρίζει 

οποιαδήποτε οντότητα που πρόκειται να αξιολογηθεί από την άποψη της 

ικανότητάς της να μετατρέπει τις εισροές που δέχεται σε εκροές(Charnes, 

Cooper, and Rhodes 1978). Αυτές οι αξιολογήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 

κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η 

αξιολόγηση δηλαδή μπορεί να απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

νοσοκομεία, σε αστυνομικές δυνάμεις, στρατιωτικές μονάδες καθώς και σε 

επιχειρήσεις όπως είναι η βιομηχανία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Στην 

παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγηση στην βιομηχανία 

των αερομεταφορών και συγκεκριμένα σε Ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς.  

 

 Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα δυο βασικά μοντέλα 

της μεθόδου DEA. Το πρώτο αφορά σταθερές αποδόσεις κλίμακας 

CRS(Constant Return to Scale) και το όποιο αναπτύχθηκε από τους Charnes, 

Cooper και Rhodes από όπου και πήρε το όνομα του CCR. Ενώ το δεύτερο 

αφορά μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας VRS(Variable Return to Scale) και το 

όποιο αναπτύχθηκε από τους Banker, Charnes and Cooper(1984) όπου και 

πήρε το όνομα του BCC. Τα μοντέλα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν θα 

είναι το CCR(CRS) και το BCC(VRS). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

θεωρήθηκε απαραίτητη η επέκταση στην ανάλυση των μοντέλων. Επίσης 

θεωρήθηκε απαραίτητο και η παράθεση παραδειγμάτων σε ορισμένα σημεία. 

Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τη φύση του προγράμματος των μεταπτυχιακών 

σπουδών που είναι διατμηματικό και δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα 

με βαθιές γνώσεις των θετικών επιστημών.  

 

Ο αναγνώστης που επιθυμεί να μελετήσει περαιτέρω την μεθοδολογία 

DEA μπορεί να ανατρέξει στους Sherman & Zhu(2006), Thanassoulis(2001), 

Cooper(2006), Cook(2005), Cook & Seiford(2009), Anderson et al. (2011) πέρα 
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από Cooper, Seiford, and Zhu 2011 πολλά από τα στοιχεία των οποίων 

παρατίθενται παρακάτω.  

 

CCR(CRS) μοντέλο DEA  

 Στη μέθοδο DEA υπάρχουν οι DMU που πρέπει να αξιολογηθούν. Κάθε 

DMU καταναλώνει διάφορες ποσότητες m διαφορετικών εισόδων για να 

παράγει s εξόδους. Συγκεκριμένα, η DMUj καταναλώνει την ποσότητα xij της 

εισόδου i και παράγει την ποσότητα yrj της εξόδου r. Υποτίθεται ότι xij > 0 και 

yrj> 0 και περαιτέρω ότι κάθε DMU έχει τουλάχιστον μία θετική είσοδο και μία 

θετική τιμή εξόδου.  

 

 Από τον παραπάνω ορισμό της αποδοτικότητας λοιπόν δημιουργείται 

ένα κλάσμα το οποίο διαιρεί το σύνολο των εξόδων με το σύνολο των εσόδων. 

Σε αυτή τη μορφή, όπως παρουσιάζεται από τους Charnes, Cooper και 

Rhodes, η αναλογία των εξόδων προς τις εισόδους χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση της σχετικής απόδοσης του DMUj = DMUo που πρόκειται να εκτιμηθεί 

συγκρίσιμο με τις σχέσεις όλων των j = 1, 2, ..., n DMU. Μπορούμε λοιπόν να 

ερμηνεύσουμε την κατασκευή του CCR μοντέλου ως προς την ομαδοποίηση 

των πολλαπλών εξόδων / πολλαπλών εισόδων(για κάθε DMU) σε μια ενιαία 

«εικονική» έξοδο και μια «εικονική» είσοδο. Για ένα συγκεκριμένο DMU ο λόγος 

αυτής της μοναδικής εικονικής εξόδου ως προς την μοναδική εικονική είσοδο 

παρέχει ένα μέτρο απόδοσης που είναι συνάρτηση των πολλαπλασιαστών. 

Αυτή η αναλογία, η οποία πρόκειται να μεγιστοποιηθεί, αποτελεί την 

αντικειμενική συνάρτηση για το συγκεκριμένο DMU που αξιολογείται, έτσι 

συμβολικά έχουμε: 

max h0(u, v)=Σruryro / Σivixio     (1. 1) 

 Οι μεταβλητές ur και vi και οι yro και xio είναι οι παρατηρούμενες τιμές 

εξόδου και εισόδου, αντίστοιχα, του DMUo, δηλαδη το DMU που πρόκειται να 

αξιολογηθεί. Φυσικά, χωρίς την προσθήκη περιορισμών που αναπτύσσονται 

παρακάτω η σχέση(1.1) είναι απεριόριστη.  
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 Ένα σύνολο περιορισμών ομαλοποίησης(ένα για κάθε DMU) 

αντικατοπτρίζει την προϋπόθεση ότι η σχέση εικονικής εξόδου προς εικονική 

είσοδο κάθε DMU, συμπεριλαμβανομένου του j = o, πρέπει να είναι μικρότερη 

ή ίση με την μονάδα(≤1). Το πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε γραμμική 

μορφή ως εξής: 

 

Γραμμική μορφή: 

max h0(u, v)=Σruryro / Σivixio          (1. 2) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σruryri / Σivixij ≤1 για κάθε j=1,...., n.  

ur, vi≥ε>0 για κάθε i και r 

 

Όπου, ε είναι ένας πολύ μικρός αριθμός(infinitesimal) ο οποίος εισάγεται για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συντελεστές θα έχουν θετικές τιμές ως λύση.  

 

 Στο σημείο αυτό οι Charnes και Cooper(1962) υποθέτουν ότι υπάρχει 

μια αντιπροσωπευτική λύση για τις μεταβλητές u, ν τέτοια ώστε να έχουμε 

Σivixij=1 για τιμές i=1, 2...,m όσο δηλαδή και ο αριθμός των input που 

χρησιμοποιεί η μονάδα προς αξιολόγηση(όπως και όλες οι υπόλοιπες μονάδες 

DMU). Μεταβάλλοντας και τις μεταβλητές(u, ν) σε(μ, ν) προκύπτει το εξής 

πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού: 

 

max z=Σrμryro           (1. 3) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σrμryri - Σivixij ≤0.  

Σivixio=1 

μr, vi≥ε  

για κάθε r=1, 2...,s και i=1, 2...,m 

 

Και για το οποίο το δυικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού μετατρέπεται 

στην εξής μορφή: 

minθ             (1. 4) 

υπό τους περιορισμούς: 
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Σjxijλj ≤θxi0 

Σjyrjλj≥yr0 

λj≥0 

για κάθε r=1, 2...,s, i=1, 2...,m και j=1, 2...,n 

 

Η μετατροπή της αρχικής κλασματικής μορφής σε πρόβλημα γραμμικού 

προβληματισμού επέτρεψε την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων. Οι 

ιδιότητες και τα εργαλεία το γραμμικού προγραμματισμού, όπως είναι ο 

αλγόριθμος simplex, μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν.  

 

 Αυτή η προσέγγιση που ακολουθήθηκε παραπάνω οδηγεί στην επίλυση 

ενός προβλήματος που είναι προσανατολισμό στις εισροές(input oriented). Σε 

αυτού του είδους τα προβλήματα ο ερευνητής ενδιαφέρεται πρωτίστως για την 

βελτιστοποίηση των τιμών των εισροών της υπό εξέταση μονάδας. Έτσι αν μια 

DMU φανερωθεί ότι είναι αναποτελεσματική σε σχέση με τις άλλες τότε ο 

ερευνητής καλείται να μειώσει αναλογικά τις εισροές ενώ οι έξοδοι παραμένουν 

σταθερές διατηρώντας τις αρχικές τιμές τους. (http://deazone.com/2017). 

Υπάρχει η δυνατότητα οι εκροές να αυξηθούν αλλά τουλάχιστον θα 

διατηρήσουν τις αρχικές τιμές τους(Α. Κ. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου, και Γ. 

Τσιότρας 2006). 

 Στην αντίθετη περίπτωση που είναι ζητούμενο η λύση ενός 

προβλήματος που είναι προσανατολισμό στις εκροές(output oriented) τότε ο 

τύπος(1. 2) παίρνει την εξής μορφή: 

min q0(v, u)= Σivixio / Σruryro         (1. 5) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σivixij / Σruryri ≥1 για κάθε j=1,....,n.  

ur, vi≥ε>0 για κάθε i και r 

Σύμφωνα με την παραπάνω συλλογιστική που ακολουθήθηκε στο input 

oriented μοντέλο διαμορφώνεται το εξής πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού: 

minq= Σivixio            (1. 6) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σivixij -Σrμryri ≥0.  
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Σrμryri=1 

μr, vi≥ε  

για κάθε r=1, 2...,s και i=1, 2...,m 

Και για το οποίο το δυϊκό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού παίρνει την 

εξής μορφή: 

maxθ             (1. 7) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σjxijλj ≥θxi0.  

Σjyrjλj≤yr0 

λj≥0  

για κάθε r=1, 2..., s, i=1, 2...,m και j=1, 2...,n 

 Υποθέτοντας τώρα ότι υπάρχουν πέντε (5) μονάδες DMU με μια έξοδο 

και μια είσοδο η κάθε μια, ως εξής(πίνακας 1)(εικ. 1): (Cooper, Seiford, and Zhu 

2011) 

 Τότε για μια input προσέγγιση του προβλήματος που θα αφορούσε την  

DMU5 δηλαδή την παρατήρηση P5 θα λύναμε το πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού όπως αναλύεται παρακάτω(1. 3) 

 

minθ 

υπό τους περιορισμούς: 

2λ1 + 3λ2 + 6λ3 + 9λ4 + 5λ5 < 5θ (input) 

λ1 + 4λ2 + 6λ3 + 7λ4 + 3λ5 > 3 (output) 

λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 >0 

 

Πίνακας 1: Δεδομένα DMU(Cooper, Seiford, and Zhu 
2011) 

 
DMU input output 

P1 2 1 

P2 3 4 

P3 6 6 

P4 9 7 

P5 5 3 Εικ. 1 :Δεδομένα DMU Πηγή(Cooper, Seiford, and 
Zhu 2011) 
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Οι λύσεις που θα πάρουμε για όλες τις DMU σε μια input CCR(CRS) 

προσέγγιση είναι οι εξής: 

Πίνακας 2: Επίλυση input CCR(CRS) model 

 DMU θ* λ* 

Input- 1 3/8 λ2=1/4 
oriented 2 1 λ2 =1 

 3 3/4 λ2 =3/2 
 4 7/12 λ2=7/4 

 5 9/20 λ2=3/4 

Ενώ σε μια οutput CCR(CRS) προσέγγιση είναι οι εξής: 

Πίνακας 3: Επίλυση output CCR(CRS) model 

 DMU θ* λ* 
Output- 1 8/3 λ2=2/3 

oriented 2 1 λ2 =1 
 3 4/3 λ2 =2 
 4 12/7 λ2 =3 
 5 20/9 λ2 =5/3 

 

Και γραφικά μπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής:  

 

 

 

 

 Όπως παρατηρεί ο αναγνώστης μόνο η μονάδα P2 είναι αποδοτική, 

βρίσκεται δηλαδή στην αποδοτική καμπύλη παραγωγής. Ενώ όλες οι 

υπόλοιπες DMU θα πρέπει να κινηθούν ανάλογα για να βελτιστοποιήσουν τις 

επιδώσεις τους. Με κριτήριο την προσέγγιση του προβλήματος(input ή output) 

η προβολή προκύπτει ανάλογα ώστε να διατηρούνται σταθερές οι έξοδοι(εικ. 

2) ή σταθερές οι είσοδοι(εικ. 3)(Cooper, Seiford, and Zhu 2011). 

 

Εικ. 3 Προβολή στην αποδοτική καμπύλη για output 
oriented ccr(crs) μοντέλο(Cooper, Seiford, and Zhu 
2011). 

Εικ. 2 Προβολή στην αποδοτική καμπύλη για input 
oriented ccr(crs) μοντέλο(Cooper, Seiford, and Zhu 
2011) 
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 Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η P2 έχει θ*=1 δηλαδή είναι πλήρως 

αποδοτική. Η τιμή αυτή εμφανίζεται τόσο σε input όσο και output orientation 

προβλήματα και ισχύει μόνο για τα ccr(crs) μοντέλα.  

 

 Ένα DMU είναι αναποτελεσματικό αν η βαθμολογία απόδοσης που 

δίνεται από τη βέλτιστη τιμή για το πρόβλημα ΠΓΠ είναι μικρότερη από 

μονάδα(θ * <1). Αν η βέλτιστη τιμή είναι ίση με μονάδα τότε το DMU είναι 

αποτελεσματικό. Έτσι, όλα τα αποτελεσματικά σημεία βρίσκονται στο 

σύνορο(περιβάλλουσα). Ένα αναποτελεσματικό DMU μπορεί να γίνει πιο 

αποτελεσματικό με την προβολή στη περιβάλλουσα. Σε ένα input oriented 

πρόβλημα βελτιώνεται η απόδοση μέσω της αναλογικής μείωσης των εισόδων, 

ενώ ένα output oriented απαιτεί αναλογική αύξηση των εξόδων.  

 

 Οι αποτελεσματικές προβολές της DEA παρέχονται στις εικόνες 2 και 3 

για τα μοντέλα CCR με προσανατολισμό εισόδου και εξόδου, αντίστοιχα. Στις 

δύο αυτές περιπτώσεις, το αποτελεσματικό όριο που λαμβάνεται από το 

μοντέλο CCR είναι το άνυσμα {α(x2, y2)│α> 0}, όπου τα x2 και y2 είναι οι 

συντεταγμένες του P2, δηλαδή του πιο αποτελεσματικού DMU και όλα τα 

υπόλοιπα συγκρίνονται με αυτό.  

 

 Για προσανατολισμό εισόδου, η προβολή(X0, Y0)→(θ * Χ0, Υ0) δίνει πάντα 

ένα όριο. Έτσι η DMU5 θα πρέπει να μειώσει τις εισροές τις στα 9/20 δηλαδή 

είναι αποτελεσματική κατά 45% ενώ θα πρέπει να μιμηθεί τις εισροές της DMU2 

κατά λ2 δηλαδή να έχει τα 3/4 των εισροών της. Έτσι τελικά η DMU5 θα πρέπει 

να καταναλώνει(9/20)*5=2,25 εισροές σε σχέση με την Ρ2 ώστε να καταστεί 

αποτελεσματική. Σε πιο περίπλοκα προβλήματα, όπως είναι στην πραγματική 

ζωή και στην αεροπορική βιομηχανία, που περιλαμβάνουν πολλαπλές 

εισόδους και εξόδους οι ομότιμες(peers) DMU μπορεί να είναι παραπάνω από 

μια. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αναλογική μείωση των εισροών(η αύξηση των 

εκροών ανάλογα με τον προσανατολισμό) μπορεί να γίνεται από συνδυασμό 

περισσότερων από μια μονάδων λήψης απόφασης. Επίσης στην σύγχρονη 

οικονομική θεωρεία έχει επικρατήσει και ο όρος των οικονομιών κλίμακας 

έννοια που έχει αντιμετωπίσει η θεωρεία DEA και αναλύεται παρακάτω.  
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BCC(VRS) μοντέλο DEA  

 Από μαθηματικής άποψης μπορεί να ειπωθεί ότι μια DMU παρουσιάζει 

σταθερές αποδόσεις κλίμακας όταν η αναλογική αύξηση όλων των εισροών της 

οδηγεί σε ισόποση αναλογική αύξηση όλων των εκροών της. Από την άλλη 

μεριά μεταβαλλόμενες αποδόσεις κλίμακας έχουμε όταν αυτή η αύξηση των 

εισροών οδηγεί σε μη ισόποση αύξηση των εκροών. Έτσι αν υποθέσουμε ότι 

οι εισροές μιας DMU πολλαπλασιάζονται με μια σταθερά α>0 τότε παρατηρείται 

μια μεταβολή β στις εξόδους της και έχουμε : 

 

 Σταθερές αποδόσεις κλίμακας(CRS) όταν α=β  

 Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας(VRS IRS)όταν α<β 

 Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας(VRS IRS) όταν α>β 

 Η παραδοχή των σταθερών αποδόσεων κλίμακας είναι κατάλληλη όταν 

όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε βέλτιστη κλίμακα. Ωστόσο, ο 

ανταγωνισμός, οι κυβερνητικοί κανονισμοί, οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση 

κ.λ.π., μπορεί να προκαλέσουν τη μη λειτουργία της επιχείρησης σε βέλτιστη 

κλίμακα. Διάφοροι συγγραφείς, όπως οι Afriat(1972), Färe, Grosskopf και 

Logan(1983) και Banker, Charnes και Cooper(1984) πρότειναν την 

προσαρμογή του μοντέλου CRS DEA στις καταστάσεις μεταβλητών 

αποδόσεων κλίμακας(VRS: Variable Returns to Scale). Το μοντέλο BCC το 

οποίο πήρε το όνομα του από τους Banker, Charnes και Cooper(1984) έχει 

επικρατήσει στην βιβλιογραφία για τέτοιες περιπτώσεις(Coelli et al. 2005). 

 Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού CRS(1. 4) μπορεί 

εύκολα να τροποποιηθεί για να υπολογίσει το VRS μοντέλο προσθέτοντας τον 

περιορισμό : Σjλj =1 στην εξίσωση(1.4) input oriented ως εξής: 

minθ            (1. 8) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σjxijλj ≤θxi0.  

Σjyrjλj≥yr0 
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Σjλj=1  

λj≥0 

για κάθε r=1, 2....,s, i=1, 2...,m και j=1, 2...,n.  

Ενώ αντίστοιχα από την εξίσωση(1. 7) εξάγεται το output oriented μοντέλο ως 

εξής: 

maxθ             (1. 9) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σjxijλj ≥θxi0.  

Σjyrjλj≤yr0 

Σjλj=1  

λj≥0 

για κάθε r=1, 2...,s, i=1, 2...,m και j=1, 2...,n.  

 Η χρήση του μοντέλου CRS, όταν δεν λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις 

στη βέλτιστη κλίμακα, έχει ως αποτέλεσμα μετρήσεις τεχνικής αποδοτικότητας 

TE(technical efficiency) και μετρήσεις PTE(pure technical efficiency). Οι δυο 

αυτές έννοιες συναντιούνται για να αποδώσουν τελικά την αποτελεσματικότητα 

κλίμακας SE(Scale effincency).  

 Εξετάζοντας μια DMU με το μοντέλο CRS όσο και με το VRS μπορεί εν 

τέλει να αποσυντεθεί η τιμή TE που λαμβάνεται από το CRS σε δύο συστατικά, 

το ένα εξαιτίας της ανεπάρκειας της κλίμακας και το άλλο λόγω της «καθαρής» 

τεχνικής αναποτελεσματικότητας VRS(PTE). Αν υπάρχει διαφορά στις 

βαθμολογίες CRS και VRS PTE για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τότε αυτό 

δείχνει ότι η επιχείρηση έχει ανεπαρκή κλίμακα.  

 

 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί 

αναποτελεσματικότητας κλίμακας χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα μιας 

εισόδου και μίας εξόδου. Τα σύνορα CRS και VRS DEA υποδεικνύονται στο 

σχήμα. Κάτω από το CRS μοντέλο, η τεχνική αναποτελεσματικότητα του 

σημείου P είναι η απόσταση PPC. Ωστόσο, σύμφωνα με το VRS μοντέλο, η 

τεχνική αναποτελεσματικότητα θα δίνεται από το PPV. Η διαφορά μεταξύ αυτών 

των δύο μέτρων PPC και PPv, οφείλεται στην αποτελεσματικότητα κλίμακας.  
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Αυτές οι έννοιες μπορούν να εκφραστούν ως εξής: 

TECRS = APC / AP 

PTEVRS = APy / AP 

SE = APC / APV 

όπου όλα αυτά τα μέτρα οριοθετούνται από το μηδέν και το ένα. Σημειώνεται 

επίσης ότι το  

TECRS = PTEVRSxSE εφόσον  

APc / AP =(APv / ΑΡ) χ(APc / APv).  

 Έτσι, το μέτρο της τεχνικής αποτελεσματικότητας του CRS μοντέλου 

αποσυντίθεται σε "καθαρή" τεχνική αποδοτικότητα(PTE) και αποδοτικότητα 

κλίμακας(SE). Η σχετική αποδοτικότητα που μετράται από το μοντέλο 

BCC(PTE) μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την ικανότητα διαχείρισης της 

διοίκησης της DMU. Η εφαρμογή του BCC μοντέλου διακρίνει μεταξύ τους την 

τεχνική αποδοτικότητα(ΤΕ) που προκύπτει από το CCR και την αποδοτικότητα 

κλίμακας(SE) προκύπτει από το BCC μοντέλο(Golany & Roll, 1989). Αν 

θεωρηθεί ότι η απόκλιση στην αποδοτικότητα οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες(ΤΕ) άλλα και στην επίπτωση του μεγέθους της DMU(SE), τότε 

μπορεί να θεωρηθεί ότι ο δείκτης αποδοτικότητας PTE φανερώνει την 

ικανότητα διοίκησης της DMU.  

Εικ. 4 Μέτρηση αποδόσεων κλίμακας με την μέθοδο DEA. (Coelli et al. 2005) 
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NIRS 

 Ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να προκύψει από την ανάγνωση των 

ανωτέρω είναι πως θα διαπιστωθεί για μια παραγωγική μονάδα η απόδοση 

κλίμακας στην οποία εντάσσεται. Από μόνο του το μοντέλο BBC δεν 

υποδεικνύει εάν η επιχείρηση λειτουργεί σε μια περιοχή με αυξανόμενες ή 

μειούμενες αποδόσεις κλίμακας. Αυτό το τελευταίο ζήτημα μπορεί να 

προσδιοριστεί με τη επίλυση ενός πρόσθετου προβλήματος DEA. Το πρόσθετο 

αυτό μοντέλο ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ή περιβάλλονται στην 

περιοχή των μη αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας(NIRS). Η τροποποίηση 

του μοντέλου DEA στο ΠΓΠ(1. 8) με αντικατάσταση του περιορισμού Σjλj=1 για 

κάθε j=1, 2.......n με τον περιορισμό Σjλj<1 για κάθε j=1, 2...... n μας δίνει το εξής 

ΠΓΠ: 

minθ             (1. 9) 

υπό τους περιορισμούς: 

Σjxijλj ≤θxi0.  

Σjyrjλj≥yr0 

Σjλj<1  

λj≥0 

για κάθε r=1, 2…...,s, i=1, 2…...,m και j=1, 2......,n.  

 

 Αυτό με την σειρά του μας δίνει την περιβάλλουσα η οποία αρχικά 

ακολουθεί το μοντέλο CCR και στην συνέχεια σε φθίνουσες αποδόσεις 

κλίμακας ακολουθεί το μοντέλο BBC. Το όριο NIRS DEA σχεδιάζεται στην εικ. 

4. Η θέση μια συγκεκριμένης επιχείρησης στις αποδόσεις κλίμακας δηλ. αν 

βρίσκεται σε αυξανόμενες, ή μειούμενες αποδόσεις κλίμακας μπορεί να 

προσδιοριστεί βλέποντας εάν η βαθμολογία NIRS TE είναι ίση με την 

βαθμολογία VRS PTE. Αν είναι άνισες(όπως συμβαίνει με το σημείο P στην εικ. 

4), τότε υπάρχουν αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας για αυτήν την επιχείρηση. 

Αν είναι ίσες(όπως συμβαίνει με το σημείο G στην εικ. 4), τότε η DMU G εδράζει 

σε περιοχή μειωμένων αποδόσεων κλίμακας. Για εκτενέστερη ανάλυση μπορεί 

να ανατρέξει κάποιος στον coelli 2005.  

 



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 20 
 

 Στην παραπάνω εικόνα καταγράφονται οι περιβάλλουσες που 

αποδίδουν τα μοντέλα DEA σε CCR και BCC DEA μοντέλα. Επίσης ανάλογα 

με τον προσανατολισμό τους(input - output) καταγράφονται οι περιοχές 

σταθερών, αυξανόμενων ή μειούμενων αποδόσεων κλίμακας.  

 

Παράδειγμα CRS vs VRS 

 Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα, που 

περιλαμβάνει πέντε επιχειρήσεις που παράγουν μια μόνο εκροή 

χρησιμοποιώντας μία μόνο είσοδο, με σκοπό να γίνουν εύκολα κατανοητά όλα 

τα ανωτέρω. Τα δεδομένα παρατίθενται στον πίνακα 4 και τα αποτελέσματα 

DEA με χρήση μοντέλων VRS και CRS παρατίθενται στον πίνακα 5 ενώ 

παρίστανται γραφικά στην εικ.6. Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ένα input 

oriented μοντέλο, οι αποδόσεις μετρούνται οριζόντια(εικ. 6). Παρατηρείται ότι η 

επιχείρηση 3 είναι η μόνη αποτελεσματική επιχείρηση(δηλ. στο όριο 

περιβάλλουσας DEA) όταν εφαρμόζουμε το μοντέλο CRS, αλλά οι επιχειρήσεις 

1, 3 και 5 είναι αποτελεσματικές όταν λαμβάνεται υπόψη το VRS.  

Πίνακας 4: Δεδομένα προβλήματος CRS & VRS. (Coelli et al. 2005) 

DMU q X 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 3 

4 4 5 
5 5 6 

Εικ. 5 Συνοπτική απεικόνιση της φιλοσοφίας οικονομιών κλίμακας σε CCR(CRS) και BCC(VRS) DEA 

μοντέλα. (Gregoriou and Zhu 2005) 
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 Ο υπολογισμός των διαφόρων μέτρων απόδοσης μπορεί να 

παρουσιαστεί με τη χρήση της επιχείρησης 2, η οποία είναι αναποτελεσματική 

τόσο σε CRS μοντέλο όσο και σε VRS. Η τεχνική αποτελεσματικότητα(TE) που 

προκύπτει από το CRS μοντέλο ισούται με 2/4 =0,5 ενώ η PTE που προκύπτει 

από το VRS μοντέλο είναι 2,5/4 =0,625. Έτσι η αποτελεσματικότητα κλίμακας 

είναι ίση με την αναλογία του CRS TE προς το VRS PTE, το οποίο είναι 

SE=0,5/0,625=0,8. Παρατηρείται επίσης ότι η επιχείρηση 2 βρίσκεται σε 

περιοχή που φανερώνει αύξουσες αποδόσεις κλίμακας(IRS) του συνόρου της 

περιβάλλουσας VRS.  

Πίνακας 5: Αποτελέσματα TE - PTE - SE παραδείγματος(Coelli et al. 2005). 

Firm CRS TE VRS TE Scale  

1 0. 500 1. 000 0. 500 IRS 

2 0. 500 0. 625 0. 800 IRS 

3 1. 000 1. 000 1. 000 - 

4 0. 800 0. 900 0. 889 DRS 

5 0. 833 1. 000 0. 833 DRS 
mean 0. 727 0. 905 0. 804  

 
 Στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του 

προβλήματος όσο αφορά την TE - PTE και SE. Η επίλυση αυτή αφορά ένα 

input oriented πρόβλημα DEA(Coelli et al. 2005).  

Εικ. 6 Παράδειγμα CRS vs VRS. (Coelli et al. 2005) 
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Μεταβολή αποδοτικότητας - δείκτης Malmquist 

 Εφόσον μετρηθεί η αποδοτικότητας μιας μονάδας, ενδιαφέρον προκαλεί 

και η μεταβολή της στο πέρασμα του χρόνου. Δείκτες που χαρακτηρίζουν τη 

μεταβολή της αποδοτικότητας είναι: ο Malmquist productivity index, Hicks - 

moorsteen productivity index, Luenberger productivity index, Tornqvist 

productivity index, Fisher productivity index, Bennet - Bowley productivity 

indicators καθώς και η χρονική ανάλυση που μπορεί να γίνει με το εργαλείο 

window analysis(Fried, Lovell, and Schmidt 2008). 

 

 Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στο δείκτη Malmquist productivity 

index ο οποίος προσδιορίζει την μεταβολή της αποδοτικότητας από χρόνο σε 

χρόνο(οι χρονικές περίοδοι μπορεί να καθοριστούν από τον μελετητή πχ 

εξάμηνα). Είναι φυσικό κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας μονάδας να 

συμβαίνουν αλλαγές τόσο στο εξωτερικό της περιβάλλον όσο και στο 

εσωτερικό της. Οι εξωτερικές αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν την αλλαγή 

της τεχνολογίας της παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ οι εσωτερικές αλλαγές 

μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, 

αλλαγή στο τρόπο διοίκησης ακόμα και βελτιώσεις που προήλθαν από την 

διαδικασία του Benchmarking. Όπως είναι φυσικό ο διαχωρισμός και οι 

μετρήσεις εννοιών όπως αυτές που προαναφέρθηκαν είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθούν. Μια προσέγγιση στην υπερκέραση αυτού του εμποδίου 

έρχεται να δώσει ο δείκτης malmquist με όρους συναρτήσεων αποστάσεων 

που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε δυο περιόδους παρατήρησης. Παρακάτω 

γίνεται η παρουσίαση του δείκτη με βάση την μέθοδο DEA όπως προτάθηκε 

από τον Färe.  

 

 Έχοντας ως αρχική χρονική περίοδο το χρόνο t τότε η επομένη χρονική 

περίοδος καλείται t+1. Το ενδιαφέρον του μελετητή επικεντρώνεται στο να 

συγκρίνει ένα πλήθος I DMUi (i=1,2....I) ανάμεσα στα δυο αυτά διαστήματα. Ο 

δείκτης λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής: 

 

mi
t(qt, xt, qt+1, xt+1) = [

di
t(qt+1,xt+1)

di
t(qt,xt)

]                              (1. 10) 
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ενώ για την επόμενη χρονική περίοδο έχουμε: 

mi
t+1(qt, xt, qt+1, xt+1) = [

di
t+1(qt+1,xt+1)

di
t+1(qt,xt)

]                           (1. 11) 

 

 Για να υπολογιστεί ο δείκτης MI, ο οποίος υπολογίζει το συνολικό 

συντελεστή παραγωγικότητας(TFP: Total Factor Productivity) υπολογίζεται ο 

γεωμετρικός μέσος όρος των δυο παραπάνω εξισώσεων σύμφωνα με τους 

Färe, Grosskopf, Lindgren και Roos(1989). Επιπλέον με αυτή τη μέθοδο 

αποφεύγεται και η αυθαίρετη επιλογή της χρονικής περιόδου βάσης. Έτσι: 

 

MI = TFP = mi(qt, xt, qt+1, xt+1) = [
di

t(qt+1,xt+1)

di
t(qt,xt)

∗
di

t+1(qt+1,xt+1)

di
t+1(qt,xt)

]
1/2

       (1. 12) 

 

 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και κύρια προτερήματα του δείκτη ΜΙ 

είναι ότι μπορεί να διαιρεθεί σε δυο επιπλέον δείκτες. Τον δείκτη TEC(Technical 

Efficiency Change ή catching up effect) και τον δείκτη TC(Technical Change ή 

shifts in the frontier, στροφή προς την περιβάλλουσα) ως εξής: (Fried, Lovell, 

and Schmidt 2008) 

 

MI = TFP = TEC ∗ TC                   (1. 13) 

Αφού                     TEC =  
di

t+1(qt+1,xt+1)

di
t(qt,xt)

                (1. 14) 

και επιπλέον               TC = [
di

t(qt+1,xt+1)

di
t+1(qt+1,xt+1)

∗
di

t(qt,xt)

di
t+1(qt,xt)

]
1/2

      (1. 15) 

Ο δείκτης μπορεί πλέον να γραφεί ολοκληρωμένα ως εξής: 

MI = TFP = TEC ∗ TC =
di

t+1(qt+1,xt+1)

di
t(qt,xt)

∗ [
di

t(qt+1,xt+1)

di
t+1(qt+1,xt+1)

∗
di

t(qt,xt)

di
t+1(qt,xt)

]
1/2

      (1. 16) 

 

 Ο δείκτης Malmquist μπορεί να μας δώσει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά των υπό εξέταση DMU. Η τεχνική αποδοτικότητα TEC μας 

φανερώνει την κάλυψη του κενού που μπορεί να έχει πραγματοποιήσει μια 

DMU με τις ομότιμες τις(catching up effect). Σύμφωνα με τη λογική του 
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benchmarking μια παραγωγική μονάδα μπορεί να υιοθετήσει καλές πρακτικές 

από ομότιμες μονάδες του ανταγωνισμού της. Αυτήν την λογική της υϊοθέτησης 

καλών πρακτικών προσπαθεί να αποκαλύψει η μεταβολή της τεχνικής 

αποδοτικότητας από τον χρόνο t στον χρόνο t+1. Έτσι αν εμφανίζεται ο δείκτης 

TEC>1 σημαίνει ότι η DMU βελτιώνεται στην χρονική περίοδο παρατήρησης 

ενώ αντίθετα δείκτης TEC<1 σημαίνει ότι οπισθοδρομεί ως προς τον τομέα 

αυτό.  

 

 Ο τεχνολογικός δείκτης TC με την σειρά του φανερώνει τις τεχνολογικές 

βελτιώσεις που μπορεί να έχουν επέλθει και οι οποίες βοηθούν στην 

παραγωγική διαδικασία. Κατά την ίδια λογική με τον δείκτη TEC μετράται η 

θετική ή η αρνητική μεταβολή του. Ο συνδυασμός των δυο δεικτών μας 

φανερώνει το MI=TFP και μια τιμή του MI=TFP>1 φανερώνει την ολική 

βελτίωση της παραγωγικής μονάδας ενώ μια τιμή MI=TFP=1 φανερώνει 

στασιμότητα και τέλος τιμή μικρότερη του MI=TFP<1 φανερώνει 

οπισθοδρόμηση της παραγωγικής ικανότητας της μονάδας.  

 Η προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα στον δείκτη 

Malmquist αφορά σταθερές αποδόσεις κλίμακας CRS. Όπως αναλύθηκε και 

παραπάνω για τις μεταβαλλόμενες αποδόσεις κλίμακας VRS ισχύει 

TECRS=PTEVRS*SE έτσι και εδώ ο δείκτης TEC μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω 

σε:  

PTE = PTEC*SEC με τον όρο PTEC(Pure Technical Efficiency Change) να 

φανερώνει τη μεταβολή της καθαρά τεχνικής αποδοτικότητας κατά αντιστοιχία 

με την τεχνική αποδοτικότητα αλλά λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του VRS 

μοντέλου δηλαδή των οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον με την σειρά του ο 

δείκτης SEC(Scale Efficiency Change) φανερώνει τη μεταβολή της 

αποδοτικότητας κλίμακας στην παρατηρούμενη περίοδο, το μέτρο της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας του CRS μοντέλου αποσυντίθεται σε "καθαρή" τεχνική 

αποδοτικότητα και αποδοτικότητα κλίμακας. Οι δείκτες σε μια τέτοια 

προσέγγιση μαθηματικά περιγράφονται ως εξής: 

 

                      PTEC =  
di

t+1(qt+1,xt+1)VRS

di
t(qt,xt)VRS

                 (1. 14) 
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και επιπλέον            TC = [
di

t+1(qt+1,xt+1)CRS

di
t+1(qt+1,xt+1)VRS

∗
di

t(qt,xt)VRS

di
t(qt,xt)CRS

]
1/2

       (1. 15) 

 

 Οι παραπάνω εξισώσεις περιγράφουν την μετακίνηση της θέσης της 

παρατηρούμενης μονάδας στον άξονα συντεταγμένων που καθορίζεται από τη 

μέθοδο DEA. Καταγράφουν λοιπόν τη μεταβολή των αποστάσεων της κίνησης 

αυτής στο πέρασμα του χρόνου. Η μεταβολή μπορεί να προέρχεται από την 

κίνηση της μονάδας προς τα αποδοτικά όρια(η μακριά από αυτά) που έχουν 

χαραχτεί από τις παρατηρήσεις της μεθόδου DEA. Επιπλέον η ίδια η μονάδα 

μπορεί να έχει βελτιώσει η να έχει δυσχεραίνει κάποια χαρακτηριστικά της στην 

ίδια διάρκεια του χρόνου. Για διεξοδικότερη ανάλυση του δείκτη Malmquist ο 

αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στους Hosseini& Hasanpour(2011), Zhou et 

al. (2008), Thanassoulis(2001) Fried, Lovell, and Schmidt 2008), Mawson, 

Carlaw and McClellan(2003).  

 

Επιλογή δεδομένων εισόδου-εξόδου στη μέθοδο DEA 

 Λόγω της φύσης της μεθόδου DEA, όπου εκτελεί συγκριτικό έλεγχο 

μεταξύ των DMU του δείγματος, η επιλογή των μεταβλητών αξιολόγησης 

καθίσταται σημαντική. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν είναι ανάλογα των 

μεταβλητών που επεξεργάζονται και εξαρτώνται από αυτές. (Chen and Zhu 

2003). Ο μελετητής λοιπόν είναι επιφορτισμένος με την κατάλληλη επιλογή των 

μεταβλητών καθώς αποτελούν κρίσιμο σημείο της έρευνας του. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, που αφορά τη μελέτη αποδοτικότητας των αεροπορικών 

εταιρειών ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών εισόδου και εξόδου έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον για τον έλεγχο της καταλληλότητας των μεταβλητών 

εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι. Κάποιες από αυτές είναι η διάγνωση 

υποτονικότητας(isotonicity diagnosis), η ανάλυση ευαισθησίας(sensitivity 

analyses) και οι έλεγχοι διαστάσεων(dimensionality tests). Γεγονός είναι ότι 

πολλές μεταβλητές εισόδου και εξόδου έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Στην παρούσα εργασία θεωρήθηκε σκόπιμο αρχικά να 

δημιουργηθεί ένας πίνακας με μεταβλητές και στη συνέχεια να εφαρμοστούν 

σενάρια αποδοτικότητας. Τα σενάρια αυτά θα βασιστούν σε μεταβλητές 
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εισροής-εκροής ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης τους στην σχετική 

βιβλιογραφία.  

  

Πλήθος μεταβλητών και μονάδων απόφασης(DMU) 

 Έχει προταθεί σταθερά στη βιβλιογραφία της DEA ότι πρέπει να υπάρχει 

επαρκής αριθμός παρατηρήσεων(n) οντοτήτων σε σύγκριση με τον αριθμό 

των(m) εισροών και(p) εκροών τους. Για παράδειγμα o Pedraja Chaparro et al. 

(1999) υποστήριξε ότι η DEA χάνει τη διακριτική της ικανότητα στο διαχωρισμό 

των τεχνικά αποδοτικών και τεχνικά μη αποδοτικών μονάδων, όταν η τιμή του 

n/(m+p) είναι πολύ μικρή. Οι Golany και Roll(1989) πρότειναν ότι το n πρέπει 

να είναι αρκετά μεγαλύτερο από 2*(m+p), ενώ ο Dyson(2001) ότι το n θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2*m*p. Τέλος οι Banker et al(1989), Friedman 

και Sinuany-Stern(1998), Cooper et al. (2007) Vassiloglou and Giokas, (1990); 

Dyson et al., (2001); Raab and Lichty, 2002) πρότειναν ότι ο αριθμός των n 

DMU οφείλει να είναι μεγαλύτερος από 3*(m+p) δηλαδή να ισχύει η συνθήκη  

n>3*(m+p). (Khezrimotlagh 2015; Barros and Peypoch 2009). Στην παρούσα 

εργασία έχουν συλλεχθεί δεδομένα από 10 αεροπορικές εταιρείες για διάστημα 

8 ετών(2009-2016) και το σύνολο των μεταβλητών είναι 12. Σεβόμενοι την 

συνθήκη n>3*(m+p), που είναι και ευρέως πιο διαδεδομένη, έχουμε ότι 

80>3*12 ή 80>36. Ακόμα, λοιπόν, και στην ακραία περίπτωση που σε ένα 

σενάριο χρησιμοποιηθούν όλες οι μεταβλητές αυτήν η συνθήκη δεν 

παραβιάζεται. (Σημείωση: Για κάθε χρονιά κάθε αεροπορική εταιρεία θεωρείται 

διαφορετική DMU).  

 

Θετικά και αρνητικά σημεία της μεθόδου DEA 

 Η DEA αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την εκτίμηση των 

επιδόσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση των οντοτήτων. Η αυξανόμενη 

δημοτικότητα της σε επιστημονικά άρθρα και η έκρηξη του αριθμού των 

εφαρμοζόμενων μελετών DEA τις τελευταίες δεκαετίες μαρτυρούν την έκταση 

της προσοχής που έχει λάβει από τους ερευνητές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι η DEA μπορεί να προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές μόνο εάν 

χρησιμοποιείται με σύνεση και με τα απαιτούμενα και έγκυρα δεδομένα. Δεν 
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παύουν όμως να υπάρχουν και μειονεκτήματα πέρα από τα πλεονεκτήματα 

που να αφορούν την μεθοδολογία DEA  

 

 Τα πλεονεκτήματα της DEA μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω. 

Πρώτα απ' όλα, η DEA μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές εισροές και εκροές 

χωρίς μια εκ των προτέρων σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον, οι μονάδες εισροών 

και εκροών δεν χρειάζεται να έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης. Επιπλέον ο 

Cooper et al. (2006) αναφέρει και πρόσθετα πλεονεκτήματα της DEA όπως η 

ικανότητά της να υποδεικνύει από που πηγάζει η αναποτελεσματικότητα μιας 

μονάδας καθώς επίσης και τις ποσότητες εκείνες των εκροών και εισροών που 

είναι υπεύθυνες για το αποτέλεσμα αυτό. Όσον αφορά τις υπολογιστικές 

απαιτήσεις, τα μοντέλα DEA δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτός αν το 

μέγεθος του προβλήματος είναι πολύ μεγάλο.  

 

 Αντίθετα τα μειονεκτήματα που είναι κοινά σε πολλά μοντέλα της DEA 

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Αρχικά η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία των δεδομένων που απαιτούνται για μια ανάλυση μπορεί να είναι 

ένα σοβαρό πρόβλημα(Easton, Murphy, & Pearson, 2002). Τα ελλείποντα 

δεδομένα στις εισόδους ή τις εξόδους μιας DMU μπορούν να την οδηγήσουν 

στον αποκλεισμό της από το μοντέλο. Η DEA επηρεάζεται έντονα από πιθανά 

σφάλματα και ακραία σημεία στα δεδομένα(Smith & Goddard, 2002). Επιπλέον, 

η DEA μπορεί να μετρήσει μόνο τη σχετική απόδοση. Δεν μπορεί να οδηγήσει 

σε ταξινόμηση των DMUs, συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητά τους με μια 

απόλυτη θεωρητική τιμή απόδοσης. Επίσης, ακόμη και αν μια DMU εμφανιστεί 

να βρίσκεται στα αποτελεσματικά σύνορα, μπορεί να μην έχει καλές επιδόσεις 

στην πραγματική ζωή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα 

της εξάγεται μόνο από ένα συγκεκριμένο σύνολο παρατήρησης και γίνεται 

συγκριτική αξιολόγηση στο συγκεκριμένο σύνολο των DMUs. Ο καλύτερος 

τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο είναι να αξιολογηθεί ένας αποδεκτός 

αριθμός DMU όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω(Akçay, Ertek, and Büyüközkan 

2012). 
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Κεφάλαιο 2 

Αερομεταφορές 

 Οι αερομεταφορές αποτελούν ένα στρατηγικής σημασίας τομέα με 

σημαντική συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 

απασχολούν άμεσα ή έμμεσα 5,1 εκατομμύρια άτομα και συνεισφέρουν 365 

δισεκατομμύρια ευρώ(ή το 2,4 %) στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Την περίοδο που 

ακολούθησε τη σύναψη της Συνθήκης της Ρώμης το 1957 η οργάνωση των 

αεροπορικών μεταφορών βασίστηκε στις εθνικές ρυθμίσεις των όρων 

ανταγωνισμού και όχι στην ελεύθερη αγορά. Η επιλογή αυτή προκάλεσε τον 

κατακερματισμό της αγοράς, τη δημιουργία εθνικών μονοπωλίων και την 

επιβολή ιδιαίτερα υψηλών τιμών. Την περίοδο εκείνη οι εμπορικές μεταφορές 

ρυθμίζονταν βάση διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών.  

 

 Η αγορά των αεροπορικών μεταφορών απελευθερώθηκε σταδιακά 

μέσω τριών διαδοχικών μεταρρυθμιστικών πακέτων, τα οποία αφορούσαν την 

αδειοδότηση των αερομεταφορέων, την πρόσβαση στην αγορά και τους 

ναύλους. Τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν το 1988, το 1990 και το 1993 και η 

πλήρης εφαρμογή αυτών τέθηκε σε ισχύ το 1997 όπου καταργηθήκαν οι 

περιορισμοί της αγοράς αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη. Πλέον η 

αγορά είχε απελευθερωθεί και όχι μόνο νεες αεροπορικές εταιρείες θα 

μπορούσαν να κάνουν την εμφάνιση τους αλλά και θα μπορούσαν να 

λειτουργούν μεταξύ δύο άλλων κρατών μελών μέσω της χώρας καταγωγής 

τους χωρίς να εμποδίζεται η πραγματοποίηση διασυνοριακών επενδύσεων 

από τους ευρωπαίους αερομεταφορείς. Χάρη στην πολιτική μεταφορών της 

ΕΕ, τα άτομα που ταξιδεύουν με αεροπλάνο έχουν σήμερα πολύ περισσότερες 

επιλογές σε σχέση με αυτές που είχαν πριν από 20 χρόνια και πληρώνουν 

σημαντικά χαμηλότερες τιμές(Cento 2008). 

 

  Μια άλλη δέσμη μέτρων καθιέρωσε την αρχή της πλήρους ελευθερίας 

για την παροχή υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς. Αντικαταστάθηκε η έννοια 

του «εθνικού αερομεταφορέα». Υπήρχε πλέον η έννοια του ανταγωνισμού 

μεταξύ των αερομεταφορέων που δρούσαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
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ένωσης(“Αεροπορικές Μεταφορές: Κανόνες Της Αγοράς | Θεματολογικά Δελτία 

Της ΕΕ | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο” 2017).  

 

 Το 2014 περίπου 900 εκατομμύρια επιβάτες αναχώρησαν ή έφθασαν 

στους αερολιμένες της ΕΕ. Οι αεροπορικές μεταφορές λοιπόν, διαδραματίζουν 

ζωτικό ρόλο στην ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, 

καθώς και στην αλληλεπίδρασή της με τον κόσμο συνδέοντας τους ανθρώπους 

και τις περιφέρειες. Η εσωτερική αγορά έχει καταργήσει όλους τους εμπορικούς 

περιορισμούς για τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ. 

Καταργήθηκαν έτσι οι περιορισμοί στις γραμμές, ο αριθμός των πτήσεων ή ο 

καθορισμός των ναύλων. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ μπορούν να 

εκτελούν αεροπορικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε διαδρομή εντός της ΕΕ. Οι 

τιμές μειώθηκαν δραματικά, εμφανίστηκαν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η 

πρόοδος ήταν εντυπωσιακή. Ο κανονισμός της Ε. Ε. με αριθ. 1008/2008 

οριοθετεί τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών 

στην Κοινότητα("κανονισμός για την αεροπορική μεταφορά") και παρέχει το 

οικονομικό πλαίσιο για τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη μέχρι τις 

μέρες μας(“Internal Market - Mobility and Transport - European Commission” 

2017). 

 

 Ένα από τα πιο σημαντικά επιχειρηματικά μοντέλα που έκαναν την 

εμφάνιση τους στην Ευρώπη ήταν και οι εταιρείες χαμηλού κόστους(LCC 

Airlines). Στην Ευρώπη, η ιδέα χαμηλού κόστους προήλθε από το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιρλανδία με την εισαγωγή των easyJet και Ryanair το 1995. Η 

επιτυχία τους αποδόθηκε στο ευνοϊκό οικονομικό πλαίσιο που ενθάρρυνε την 

ανάπτυξη εταιρειών χαμηλού κόστους και την είσοδο τους στη βιομηχανία 

αερομεταφορών. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση της αγοράς επέτρεψε στις 

αεροπορικές εταιρείες των κρατών μελών να λειτουργούν στην εγχώρια αγορά 

που πλέον θεωρούνταν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον τα 

χαμηλά τέλη στα υποβαθμισμένα αεροδρόμια, επέτρεψαν την ανάπτυξη 

δρομολογίων χωρίς σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο. Έτσι αύξησαν τους 

αριθμούς των επιβατών που μετέβαιναν σε αυτούς τους αερολιμένες. Τέλος η 

φιλοσοφία των άμεσων πωλήσεών τους χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τα 
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τηλεφωνικά κέντρα βοήθησαν περεταίρω στην ανάπτυξη τους(Francis et al. 

2006). 

 

Επιχειρηματικά μοντέλα αεροπορικών εταιρειών 

Τρία κύρια επιχειρηματικά μοντέλα αεροπορικών εταιρειών έχουν 

αναπτυχτεί σε παγκοσμιο επιπεδο αλλα και στην Ευρωπη και αυτά είναι: 

 

1. Full-service carrier ή FSC 

2. Low-cost carrier ή LCC 

3. Charter carrier ή CC 

 

 Το πρώτο μοντέλο αποτελεί σχεδόν ως επί το πλείστον τη σύγχρονη 

εκδοχή των αεροπορικών εταιριών που στο παρελθόν τελούσαν υπό κρατικές 

σημαίες. Άξιος ανταγωνιστής αυτών στις μέρες μας είναι οι εταιρίες χαμηλού 

κόστους LCC που έχουν αναπτυχθεί. Το τρίτο μοντέλο(CC) αποτελεί 

ναυλωμένες πτήσεις κατά παραγγελία και είναι εκτός πεδίου ενδιαφέροντος της 

παρούσας εργασίας. 

 

Το μοντέλο χαμηλού κόστους – LCC 

 Η επιτυχία των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους(LCC) μπορεί 

να αποδοθεί σε αυτό που ονομάζεται ηγεσία κόστους. Βασίζεται σε στρατηγικές 

ανωτέρου επιπέδου με μακρόπνοη εφαρμογή και στοχεύει κυρίως σε 

ανταγωνιστικές τιμές. Σύμφωνα με τον Flouris & Oswald(2006), «Η στρατηγική 

ηγεσίας κόστους μιας οντότητας είναι να περιορίσει το κόστος στο χαμηλότερο 

επίπεδο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της μέσα στην ίδια βιομηχανία και κατ' 

επέκταση να διαμορφώσει τις χαμηλότερες τιμές μέσα στον ίδιο κλάδο». 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους προσεγγίζουν σήμερα την 

στρατηγική αυτή οι LCC εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην 

Ευρώπη. Οι τρόποι αυτοί αναλύονται παρακάτω και είναι: 

 

Διανομή: 

 Από την καθιέρωση της κράτησης εισιτηρίων μέσω διαδικτύου από τη 

South West(Αμερική) το 1996, σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρείες 
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ακολούθησαν την τάση είτε να μειώσουν είτε να περιορίσουν αισθητά τη 

συμμετοχή ταξιδιωτικών πρακτόρων για τη διανομή των προϊόντων τους. 

Σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεων των εισιτηρίων πραγματοποιείται πλέον σε 

απευθείας σύνδεση με τον αγοραστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, 

όπως είναι η easyJet και η Ryan Air, πάνω από το 80% των πωλήσεων των 

εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. «Η διαδικτυακή πώληση είναι 

αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη πρόοδος και ο πιο σημαντικός παράγοντας 

εξοικονόμηση κόστους που έχει βιώσει ο κλάδος την τελευταία δεκαετία. Το 

κόστος διανομής μπορεί να αντιπροσωπεύει, κατά μέσο όρο, το 17% του 

συνολικού κόστους λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας»(Alamdari & 

Fagan, 2005).  

 

Τυποποίηση στόλου και η εκμετάλλευση του: 

 Η ύπαρξη του ίδιου τύπου αεροσκάφους μπορεί να μειώσει σημαντικά 

το κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης. Επίσης αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πλήρωμα του 

αεροσκάφους. Η χρησιμοποίηση του στόλου είναι άμεσος δείκτης 

αποτελεσματικότητας και αυτό μπορεί να είναι σχεδόν 80% υψηλότερο από 

τους μεταφορείς παλαιού τύπου. Αυτά τα υψηλά ποσοστά αξιοποίησης 

επιτυγχάνονται με γρήγορους χρόνους επανεξυπηρέτησης(εκφόρτωση -

φόρτωση και πλήρωση καυσίμου) στον αερολιμένα, αυξάνοντας έτσι τον 

αριθμό των πτήσεων και των προορισμών που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε 

αεροσκάφος.  

 

Μήκος Τομέα κάλυψης: 

 Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους εκτελούν κυρίως πτήσεις 

μικρών αποστάσεων(λιγότερο από 4 ώρες). Επομένως αρκετοί τομείς μπορούν 

να καλυφθούν σε μια δεδομένη ημέρα.  

 

Ανθρώπινο δυναμικό: 

 Υπάρχει επίσης σημαντική μείωση του κόστους εργασίας στις 

αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, καθώς δραστηριότητες όπως η 

επίγεια εξυπηρέτηση μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Επίσης, ανεξάρτητοι εργολάβοι που είναι καθιερωμένοι στην αεροπορική 
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βιομηχανία προσλαμβάνονται και επομένως απαιτείται λιγότερη κατάρτιση. 

Στην ουσία αυτό που επιδιώκεται είναι η υψηλή παραγωγικότητα με 

ανταγωνιστικούς μισθούς και ικανοποιητικό μερίδιο κέρδους για την εταιρεία.  

 

Διαφοροποίηση: 

 Πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους σε όλο τον 

κόσμο βασίζονταν αρχικά στα προαναφερθέντα. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των 

αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους αυξήθηκε, όλο και περισσότερες από 

αυτές τις αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να παρεκκλίνουν. Τροποποιούσαν 

λοιπόν το μοντέλο αυτό προκειμένου να επιβιώσουν στον κλάδο λόγω του 

ανταγωνισμού. Η βάση λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 

κόστους εξακολουθεί να παραμένει η ίδια, η οποία είναι η παροχή της 

χαμηλότερης τιμής για τους καταναλωτές, με την μείωση των επιπέδων τιμών 

των μεταφορέων παλαιού τύπου. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν αρκετές 

αεροπορικές εταιρείες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και ορισμένες FSC 

τροποποίησαν τη στρατηγική τους προκειμένου να ξεπεράσουν τον 

ανταγωνισμό τους και να αντιγράφουν πρακτικές LCC. Αυτή η στρατηγική είναι 

γνωστή ως στρατηγική διαφοροποίησης(Alamdari & Fagan, 2005). Στην ουσία 

αντικατοπτρίζει την προσπάθεια μιας επιχείρησης να προσφέρει κάτι μοναδικό 

το οποίο θα την ξεχωρίζει από την υπόλοιπη βιομηχανία. Η φιλοσοφία πίσω 

από αυτό είναι ότι μια εταιρεία επιθυμεί να διαφοροποιήσει το προϊόν της σε 

κάποια διάσταση που οι πελάτες της θα το εκτιμήσουν. Ταυτόχρονα επιθυμεί 

να διατηρήσει αυτή τη διαφοροποίηση έτσι ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική 

μέσα στον κλάδο.  

 

Στην ευρωπαϊκή αγορά, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες όπως η 

easyJet και η Ryanair ακολουθούν την αρχική στρατηγική που χάραξαν όσον 

αφορά το κόστος όταν πρόκειται για τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν απομακρυνθεί μερικώς από την 

αρχική στρατηγική. Οι παραδοσιακά αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους 

είχαν ως κύριο μέλημα τους την εγκατάσταση και την λειτουργία τους σε 

δευτερεύοντα, μικρότερα αεροδρόμια όπου το κόστος επανεξυπηρέτησης ήταν 

σημαντικά πιο χαμηλό. Αυτό όμως άρχισε να φθίνει. Έτσι εταιρείες όπως η 

Ryan air και easyJet έκαναν τη διαφοροποίηση και άρχισαν να λειτουργούν σε 
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κύριους αερολιμένες όπως είναι στο Παρίσι το Charles de Gaulle, το 

Μάντσεστερ κ.α. Επίσης άρχισαν να προσφέρονται και δρομολόγια παρόμοια 

με αυτά ενός μεταφορέα Full Service Carrier.  

 

Το μοντέλο πλήρους υπηρεσιών - FSC 

 Το μοντέλο FSC αφορά μια αεροπορική εταιρεία παροχής 

ολοκληρωμένου εύρους υπηρεσιών(FSC). Ως εταιρεία συνήθως προέρχεται 

από τον πρώην κρατικό φορέα μιας χώρας, μέσω της διαδικασίας της 

απελευθέρωσης της αγοράς. Το χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι ότι ο 

επιχειρηματικός πυρήνας δεν περιορίζεται μόνο στην μεταφορά των επιβατών 

αλλά επεκτείνεται τόσο σε μεταφορά φορτίων όσο και σε τεχνική υποστήριξη. 

Επίσης επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτοντας εγχώριες και διεθνείς 

αγορές με πτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων από κόμβους 

που εδράζουν σχεδόν σε όλες τις ηπείρους. Επιπλέον οι εταιρείες αυτού του 

μοντέλου έχουν αναπτύξει ένα πραγματικά παγκόσμιο δίκτυο όπου μπορούν 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για αεροπορικές μετακινήσεις σε όλο τον 

κόσμο. Τέλος τα κανάλια διανομής τους είναι πιο περίπλοκα από ότι των LCC 

και συχνά υποστηρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες(Cento 2008).  

 

LCC VS FSC  

 Σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση του 2015 της Ε.Ε οι ευρωπαϊκές 

αεροπορικές εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους 

το 2015, λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2014 σε 7,4 δισεκατομμύρια 

δολάρια το 2015 ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένονταν να αυξηθούν στα 7,5 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2016. Τα καθαρά κέρδη ανά επιβάτη βελτιώθηκαν 

από 1,15 δολάρια έως 8,03 δολάρια μεταξύ 2014 και 2015. Τα περιθώρια 

κέρδους βελτιώθηκαν σε ετήσια βάση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, 

αυξάνοντας από 0,5% σε 3,8% το 2015. Έτσι η συντριπτική πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών εταιρειών ήταν κερδοφόρες κατά το 2015(Annual Analysis of the 

EU Air Transport Market 2016). 
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 Οι εταιρείες χαμηλού κόστους συνέχισαν να αποδίδουν καλά. Η Ryanair 

και η EasyJet ήταν τρίτη και τέταρτη με υψηλά λειτουργικά κέρδη σε σύγκριση 

με άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Οι δύο αερομεταφορείς πέτυχαν 

υψηλά λειτουργικά περιθώρια, 22,3% και 14,7% αντίστοιχα, ενώ η 

Lufthansa(FSC) 5,2%. Η χωρητικότητα των εταιρειών χαμηλού κόστους στην 

Ευρώπη παρέμεινε σταθερή μεταξύ του 2014 και του 2015. Η Ryanair και η 

EasyJet είναι μακράν οι δύο μεγαλύτεροι αερομεταφορείς στην αγορά αυτή και 

ευθύνονται για το 50% της συνολικής χωρητικότητας που προσφέρεται στην 

αγορά.  

 

 Στο παρακάτω διαγράμματα(εικ. 7) απεικονίζεται το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουν οι εταιρείες LCC στην βιομηχανία των αεροπορικών μεταφορών της 

Ευρώπης κατά το πέρασμα των ετών από το 2007 έως το 2015.  

 

Διαπιστώνεται ότι από το 2007 και μέχρι το 2015, που είναι διαθέσιμα τα 

στοιχεία, η δυναμικότητα του νεοεμφανιζόμενου μοντέλου των LCC συνεχώς 

αυξάνεται. Προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η συνεχόμενη μείωση του 

μεριδίου αγοράς από τις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες αλλά και 

προκειμένου οι LCC να διατηρήσουν την δυναμική τους παρατηρείται μια 

σύγκλιση μεταξύ των δυο αυτών μοντέλων(εικ. 8). Η προσέγγιση μεταξύ FSC 

Εικ. 7 Δυναμικότητα των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς 

από το 2007 έως το 2015. (European Commission) 
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και LCC έχει ξεκινήσει και προβλέπεται να συνεχιστεί (“International Low-Cost 

Airline Market Research - AirlineProfiler” 2017). 

 

 Έτσι το 2015 πλέον στις 10 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες της 

Ευρώπης βάση των κερδών τους συγκαταλέγονται και εταιρείες χαμηλού 

κόστους(εικ. 9).  

 

 Παρακάτω εμφανίζετε μια συνοπτική εικόνα της αγοράς του 2013 όπου 

δραστηριοποιούνται οι αεροπορικές εταιρείες(εικ. 10). Το μέγεθος του κύκλου 

αποκαλύπτει τις προσφερόμενες θέσεις προς πώληση ενώ οι άξονες 

αποτυπώνουν το μέσο όρο καθισμάτων ανά πτήση(κάθετος άξονας y) και το 

μήκος δρομολογίων τους (οριζόντιος άξονας χ).  

Εικ. 9 Οι 10 κορυφαίες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες βάση των κερδών τους για το 2015. (European 

Commission) 

Εικ. 8 Προσέγγιση των δυο μοντέλων FSC και. LCC. (“International Low-Cost Airline Market Research - 

AirlineProfiler” 2017) 
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 Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο για τη βιομηχανία των 

αερομεταφορών στην Ευρώπη. Το δείγμα που επιλέχτηκε αφορά πληθώρα 

ευρωπαϊκών εταιριών χαμηλού κόστους. Επίσης επιλέχτηκε και μια εταιρεία 

FSC έτσι ώστε να μελετηθεί η θέση της στην περιβάλλουσα ανάλυση 

δεδομένων(DEA) σε σχέση με το μοντέλο LCC. Παρακάτω θα 

πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιγραφή των υπό μελέτη εταιρειών.   

Εικ. 10: Μέγεθος διατιθέμενων θέσεων πτήσης σε σχέση με μήκος πτήσης και μέσο όρο θέσεων ανά πτήση. 

(www. flybe. com 2013) 
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Κεφάλαιο 3 

Επιλογή Αεροπορικών Εταιρειών 

 Οι αεροπορικές εταιρείες επιλέχθηκαν βάση της κύριας επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας που ήταν η μετακίνηση επιβατών. Δεν συμπεριλήφθηκαν 

στοιχεία, όπου αυτά εντοπιστήκαν και αφορούσαν μεταφορά φορτίων. Οι LSC 

εταιρείες συνήθως παρέχουν και υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων χωρίς όμως 

να ξεχωρίζουν τους πόρους που καταναλώνονται σε κάθε δραστηριότητα. 

Επίσης τα κέρδη εμφανίζονται συνολικά σαν αποτέλεσμα λειτουργίας του 

οργανισμού και όχι από τις υπηρεσίες που παρέχουν. Για να ξεπεραστεί αυτός 

ο σκόπελος επιλέχθηκαν εταιρείες χαμηλού κόστους LCC οι οποίες πρωτίστως 

δραστηριοποιούνται στην μετακίνηση επιβατων. Το μεγαλύτερο σύνολο των 

εταιρειών που επιλέχτηκε ανήκει στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αεροπορικών 

Εταιρειών Χαμηλού κόστους(ELFAA).  

 

 Ο ELFAA αντιπροσωπεύει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό 

κλάδο αεροπορικών εταιρειών. Το 2014, τα μέλη της ELFAA μετέφεραν 236 

εκατομμύρια επιβάτες(50% της προγραμματισμένης ενδοευρωπαϊκής 

κυκλοφορίας), σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9, 3%, ενισχύοντας παράλληλα το 

εργατικό της δυναμικό κατά 6, 7%. Ο πρωταρχικός στόχος του ELFAA είναι να 

εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία θα προωθήσουν τον 

ελεύθερο και ισότιμο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής 

ανάπτυξη των εταιρειών χαμηλών ναύλων στο μέλλον. Επιτρέπετε έτσι σε 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να ταξιδεύουν αεροπορικώς. Τα μέλη της ELFAA 

είναι τα εξής 9: easyJet, Flybe, Jet2. com, Norwegian, Ryanair, Transavia, 

Volotea, Vueling και Wizz Air.  

 

 Επίσης επιλέχτηκε και η British Airways ως ένας αντιπροσωπευτικός 

φορέας των FSC εταιρειών κυρίως γιατί ήταν διακριτές οι λειτουργίες της. Στις 

οικονομικές καταστάσεις που αναλύθηκαν έγινε διαχωρισμός δεδομένων που 

αφορούσαν τη μεταφορά φορτίων και τη μετακίνηση επιβατών. Επιπλέον οι 

εταιρείες Transavia και Volotea αντικαταστάθηκαν λόγω της δυσκολίας 

εξεύρεσης δεδομένων. Την θέση τους πήρε η Aegean λόγω προσωπικού 

ενδιαφέροντος του γράφων, μια και αποτελεί Ελληνική αεροπορική εταιρεία. Η 
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δεύτερη εταιρεία είναι η Air Berlin όπου στις 15 Αυγούστου 2017 κήρυξε 

πτώχευση. Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον να μελετηθεί η τελευταία μέσω της 

μεθόδου DEA έτσι ώστε να μελετηθούν τα όποια συμπεράσματα προκύψουν.  

 

Easy jet  

 Η EasyJet ιδρύθηκε το 1995 από το Ελληνοκύπριο επιχειρηματία Στέλιο 

Χατζηιωάννου. Οι πρώτες πτήσεις εκτελούνταν από δύο μισθωμένα 

αεροσκάφη Boeing 737-200, όπου εκτελούσαν αρχικά δύο διαδρομές από το 

αεροδρόμιο του Λούτον(Luton) στο Λονδίνο προς Γλασκώβη και Εδιμβούργο. 

Το διεθνές αεροδρόμιο του Λούτον(Luton) αποτελεί μέχρι και σήμερα την έδρα 

την εταιρείας. Η ανάπτυξη της ήταν ραγδαία. Το 1998 με την δημιουργία της 

ιστοσελίδας της ξεκίνησε τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου και πλέον στην 

σύγχρονη εποχή πλήθος επισκεπτών βρίσκονται στον δικτυακό της χώρο ανά 

πάσα στιγμή. Για το 2016 που αποτελούν και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχειά 

εξυπηρετούσε 132 διαφορετικά αεροδρόμια σε Ευρώπη, Δυτική Ασία και 

Βόρεια Αφρική και μετέφερε 73,1 εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της 

αποτελείται από 257 αεροσκάφη, από τα όποια τα 132 είναι Airbus A319(εικ.11) 

και τα 125 Airbus A320(εικ.12). Για την ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά 

κέρδη 614,03 εκατομμύρια ευρώ ενώ απασχολούσε 10.273 εργαζόμενους. 

(“www.easyJet.com” 2017)  

Εικ. 12 Airbus A319 Easy jet (“Airplane-Pictures.net ” 

2017) 

Εικ. 11 Airbus A320 Easy jet (“Airplane-Pictures.net ” 

2017) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8E%CE%B2%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
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Air Berlin 

 Η Air Berlin ιδρύθηκε το 1991 από τον Joachim Hunold. Αν και η ιστορία 

της ξεκινάει πολύ πιο πριν το 1978 στην Αμερική από τον Kim Lundgren. Οι 

πρώτες πτήσεις εκτελούνταν από δύο αεροσκάφη Boeing 737-300 και 

εκτελούσαν διαδρομές από αεροδρόμια της Γερμανίας σε παραθεριστικούς 

προορισμούς της μεσογείου. Σήμερα η έδρα την εταιρείας βρίσκεται στο 

Βερολίνο. Το 2004 εξαγόρασε το 24% της Αυστριακής αεροπορικής εταιρείας 

''ΝΙΚΙ'' ενώ το 2010 προχώρησε σε νέα εξαγορά μεριδίου φτάνοντας πλέον στο 

49%. Το 2007 είχε προηγηθεί η εξαγορά του 49% της ελβετικής Belair Airlines. 

Το 2016 εξυπηρετούσε 135 διαφορετικά αεροδρόμια σε Ευρώπη, Αμερική, 

Καραϊβική και Μέση Ανατολή και μετέφερε 28,92 εκατομμύρια επιβάτες. Ο 

στόλος της αποτελείται από 139 αεροσκάφη, από τα οποία τα 11 είναι Airbus 

A319, 59 Airbus A320, 21 Airbus A321, 14 Airbus A330-200, 5 Boeing B737-

700, 9 Boeing B737-800(εικ13) και 20 Bombardier Q400(εικ14). Για την ίδια 

χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 3,79 εκατομμύρια ευρώ ενώ 

απασχολούσε 8.481 εργαζόμενους. Στις 15 Αυγούστου 2017 η εταιρεία κήρυξε 

πτώχευση(“ www.airberlin.com” 2017).   

Εικ. 14 Boeing 737-800 Air Berlin (“Airplane-

Pictures.net” 2017) 

Εικ. 13 Bombardier Q400 Air Berlin (“Airplane-

Pictures.net” 2017) 
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Ryanair 

 Η Ryanair δημιουργήθηκε από την οικογένεια Ryan το 1985 με μετοχικό 

κεφάλαιο £1 και προσωπικό 25 ατόμων. Οι πρώτες πτήσεις εκτελούνταν με 

αεροπλάνο Bandeirante των 15 θέσεων που συνέδεαν με καθημερινές πτήσεις 

το νοτιοανατολικό τμήμα της Ιρλανδίας από το αεροδρόμιο Waterford με το 

Λονδίνο και το εκεί αεροδρόμιο Gatwick. Το διεθνές αεροδρόμιο του 

Δουβλίνου(Luton) αποτελεί σήμερα την έδρα την εταιρείας. Το 1990 μετά από 

ταχεία ανάπτυξη σε προορισμούς και αεροσκάφη και λόγω του έντονου 

ανταγωνισμού η εταιρεία συγκεντρώνει ζημιές 20 εκ £. Η οικογένεια Ryan 

εισφέρει αυτό το πόσο στην εταιρεία και αποφασίζεται η αναδιάρθρωση της 

σύμφωνα με τα μοντέλο χαμηλών ναύλων της Southwest Airlines στην Αμερική. 

Η επένδυση αυτή ευόδωσε και το 2016 εξυπηρετούσε 200 διαφορετικούς 

προορισμούς σε Ευρώπη και Μαρόκο ενώ μετέφερε 106,4 εκατομμύρια 

επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείται από 341 αεροσκάφη, τύπου Boeing 737-

800(εικ. 15). Για την ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 1460,1 

εκατομμύρια ευρώ ενώ απασχολούσε 11.458 

εργαζόμενους(“www.Ryanair.com” 2017).  

Εικ. 15 Boeing 737-800 Ryanair (“Airplane-Pictures.net” 2017) 
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Flybe 

 Η Flybe αποτελεί μετονομασία της British European η οποία προήλθε 

από την Jersey European Airways που ιδρύθηκε  το 1979. Η Flybe προέκυψε 

το 2002 ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο έτσι ώστε η British European να 

επιβιώσει σε μια ανταγωνιστική και επιθετική νέα εποχή εταιρειών χαμηλού 

κόστους. Το 2005 πραγματοποίησε μαζική παραγγελία 26 ολοκαίνουργιων 

αεροσκαφών Embraer 195 για να ανταποκριθεί στην νέα φιλοσοφία της. Τα 

κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στο Exeter στην Αγγλία. Το 2008 ανακοινώνει 

μια συμφωνία ορόσημο για την συνεργασία της με την σκωτσέζικη εταιρεία 

Loganair υπό καθεστώς δικαιοχρησίας(franchise). Πλέον τα αεροσκάφη της 

Loganair θα πετούσαν με τα χρώματα της Flybe. Το 2016 εξυπηρετούσε 64 

διαφορετικούς προορισμούς στην Ευρώπη και μετέφερε 8,8 εκατομμύρια 

επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείται από 74 αεροσκάφη, από τα όποια τα 9 είναι 

Embraer E195(εικ. 16), τα 11 Embraer E175, τα 4 ATR72 και τα υπόλοιπα 50 

Bombardier Q400(εικ. 17). Για την ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 

10,73 εκατομμύρια ευρώ ενώ απασχολούσε 2.388 

εργαζόμενους(“www.easyJet. com” 2017). 

  

Εικ. 16 Embraer E195 flybe (“Airplane-Pictures.net” 

2017) 
Εικ. 17 Bombardier Q400 flybe (“Airplane-Pictures.net” 

2017) 
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Vueling 

 Η Vueling είναι Ισπανική εταιρεία χαμηλού κόστους που ιδρύθηκε το 

2004. Η έναρξη λειτουργιάς της έγινε την 1η Ιουλίου της ίδιας χρονιάς με την 

πρώτη πτήση να πραγματοποιείται από τη Βαρκελώνη στην Ίμπιζα. Την εποχή 

εκείνη, η αεροπορική εταιρεία είχε μόλις 2 αεροσκάφη Airbus A320 με έδρα τη 

Βαρκελώνη και πραγματοποιούσε 4 δρομολόγια προς Ίμπιζα, Πάλμα ντε 

Μαγιόρκα, Βρυξέλλες και Παρίσι. Τον Απρίλιο του 2013, η IAG(International 

Airlines Group) απέκτησε τον έλεγχο της Vueling. Τα κεντρικά της γραφεία 

συνεχίζουν να στεγάζονται, στο αεροδρόμιο El Prat de Llobregat, στη 

Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το 2015, η Vueling, σε συνεργασία με την Telefonica, 

αποτέλεσε την πρώτη αεροπορική εταιρεία που προσέφερε υψηλής ταχύτητας 

υπηρεσίες διαδικτύου(Wifi 20 Mbps) στις πτήσεις της. Αυτή η τεχνολογία 

εισήχθηκε σε 4 Airbus A320 και διατίθεται σε όλες τις πτήσεις μικρής και 

μεσαίας εμβέλειας. Το 2016 εξυπηρετούσε 137 διαφορετικούς προορισμούς 

στην Ευρώπη την Μέση Ανατολή και την Αφρική και μετέφερε 27,78 

εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείτε από 110 αεροσκάφη, από τα 

όποια τα 5 είναι Airbus A319(εικ. 18), τα 15 Airbus A321(εικ. 19) και τα 

υπόλοιπα Airbus A320. Για την ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 48,40 

εκατομμύρια ευρώ ενώ απασχολούσε 3.074 εργαζόμενους 

(“www.vueling.com”2017) (“IAG - International Airlines Group ” 2017) (“History 

of Vueling” 2017)  

  

Εικ. 19 Airbus A319 Vueling(“www.planespotters.net” 

2017) 

Εικ. 18 Airbus A321Vueling (“www.planespotters.net” 

2017) 



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 43 
 

Norwegian 

 Η Norwegian είναι Νορβηγική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1998. Στα πρώτα 

χρόνια ύπαρξης της προσέφερε δρομολόγια στη δυτική ακτή της Νορβηγίας με 

Fokker 50 σε συνεργασία με την Braathens SAFE. Η συνεργασία αυτή κράτησε 

μέχρι το 2002 όπου πλέον αυτόνομη η εταιρεία πραγματοποιούσε εσωτερικές 

πτήσεις στην Νορβηγία με αεροσκάφη Boeing 737-300. Τα κεντρικά της 

γραφεία στεγάζονται στο Fornebu, που αποτελεί επαρχεία του 'Οσλο. Το 2007 

πραγματοποίησε μια μεγάλη παραγγελία 42 αεροσκαφών τύπου 737-800 στα 

πλαίσια τις εξάπλωσης της για πτήσεις στις Σκανδιναβικές χώρες. Στην 

προσπάθεια για συνεχόμενη ανάπτυξη το 2015 εγκαινιάζει 4 νέους 

προορισμούς σε υπερατλαντικό επίπεδο και αυτοί είναι το Λας Βέγκας, Το 

Πουέρτο Ρίκο, οι Παρθένοι Νήσοι και η Βοστώνη. Παράλληλα για να καλύψει 

τις ανάγκες των υπερατλαντικών ταξιδιών παραγγέλνει 19 νέα αεροσκάφη 

τύπου Boeing 787-9 Dreamliners με προοπτική για άλλα 11. Το 2016 

εξυπηρετούσε 130 διαφορετικούς προορισμούς στην Ευρώπη, στην Αμερική 

κ.α. ενώ μετέφερε 29,30 εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείται από 

118 αεροσκάφη, από τα όποια τα 104 είναι Boeing 737-800(εικ. 20), τα 2 Airbus 

A320, τα 9 Boeing 787-900(εικ. 21), και τα υπόλοιπα 3 Boeing 787-800. Για την 

ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 195,91 εκατομμύρια ευρώ ενώ 

απασχολούσε 6.285 εργαζόμενους(“www.norwegian.com” 2017).  

  

Εικ. 20 Boeing 737-800 Norwegian 

(“www.planespotters. net” 2017) 
Εικ. 21 Boeing 787-900 Norwegian 

(“www.planespotters. net” 2017) 
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Aegean 

 Η Aegean αποτελεί Ελληνική εταιρεία αερομεταφορών. Ιδρύθηκε το 

1999 και αποτελεί μετεξέλιξη της Aegean Aviation που προσέφερε υπηρεσίες 

μεταφοράς υψηλών προσώπων(VIP) με στόλο μικρών αεροσκαφών(Learjet) 

που διέθετε. Την ίδια χρονιά πραγματοποιούνται οι πρώτες πτήσεις από 

Αθήνα, προς Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη με 2 ολοκαίνουργια ιδιόκτητα 

αεροσκάφη JET AVRO RJ 100 της BAE Systems(British Aerospace). Το 2005 

πραγματοποίησε παραγγελία 8 ολοκαίνουργιων αεροσκαφών Airbus Α320 με 

προοπτική παραγγελίας 12 επιπλέον αεροσκαφών της ίδιας οικογένειας. Το 

2010 οι μέτοχοι της Aegean Airlines και Olympic Air συμφώνησαν στη 

συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών. Το 2013 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της να εγκρίνει την εξαγορά της Olympic 

Air από την AEGEAN. Πλέον η Olympic Air καθίσταται θυγατρική της AEGEAN. 

Τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στην Αθήνα στην περιοχή της Κηφισιάς. 

Το 2016 εξυπηρετούσε 145 διαφορετικούς προορισμούς στην Ευρώπη και 

μετέφερε 12,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείται από 62 

αεροσκάφη, τα όποια είναι 8 Airbus A321(εικ. 22), 38 Airbus A320(εικ. 23), 1 

Airbus A319, 9 Bombardier Q400, 4 Bombardier D100 και 2 ΑΤR 42-600. Για 

την ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 206, 92 εκατομμύρια ευρώ ενώ 

απασχολούσε 2.334 εργαζόμενους(“www. aegeanair. com ” 2017).  

Εικ. 23 Airbus 321 Aegean(“www.planespotters.net” 2017) Εικ. 22 Airbus 320 Aegean(“www.planespotters.net” 

2017) 
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British airways 

Η British Airways είναι η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία του 

Ηνωμένου Βασιλείου και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς μεταφορείς 

πτήσεων παγκοσμίως. Η ιστορία της ξεκινάει σχεδόν ταυτόχρονα με την ιστορία 

της αεροπλοΐας. Στις 25 Αυγούστου 1919, η Aircraft Transport and Travel 

Limited(AT & T), η αρχική εταιρεία που μετεξελίχθηκε στην σημερινή British 

Airways, εγκαθίδρυσε την πρώτη διεθνή τακτική αεροπορική γραμμή 

παγκοσμίως, μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού. Η πρώτη πτήση απογειώθηκε από 

το Hounslow Heath, κοντά στο σημερινό αερολιμένα Heathrow, μετέφερε έναν 

επιβάτη και φορτίο που περιελάβανε εφημερίδες και άλλα εμπορεύματα. Στα 

χρόνια του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου δρούσε υπό τον έλεγχο του υπουργείου 

αέρος και παρείχε υπηρεσίες χρήσιμες για την άμυνα της Αγγλίας. Τη δεκαετία 

του 50' έκαναν την άφιξη τους τα πρώτα αεριωθούμενα αεροσκάφη (jet). Οι 

επόμενες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από σταθερή ανάπτυξη ενώ το 2010 

γίνεται μέλος της εταιρείας IAG(International Airlines Group) έτσι ώστε να 

ενώσει τις δυνάμεις τις με άλλες αεροπορικές εταιρείες για να αντιμετωπίσει τον 

ανταγωνισμό. Τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στο Λονδίνο στην περιοχή 

του Harmondsworth. Το 2016 εξυπηρετούσε 1000 διαφορετικούς προορισμούς 

σε παγκόσμια κλίμακα και μετέφερε 44,46 εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της 

αποτελείται από 293 αεροσκάφη από τα όποια τα 143 ανήκουν στην οικογένεια 

της Airbus(εικ. 24), τα 130 στην οικογένεια της Boeing(εικ. 25) και τα υπόλοιπα 

20 στην οικογένεια της Empraer. Για την ίδια χρονιά κατέγραψε λειτουργικά 

κέρδη 1604,13 εκατομμύρια ευρώ ενώ απασχολούσε 40.840 

εργαζόμενους(“www. britishairways. com ” 2017).  

Εικ. 25 Airbus A321 British Airways 

(“www.planespotters.net” 2017) 

Εικ. 24 Boeing 777 British Airways 

(“www.planespotters.net” 2017) 



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 46 
 

Jet2. com 

 Η jet2. com αποτελεί αεροπορική εταιρεία αγγλικών συμφερόντων και 

ειδικεύεται στα ταξίδια αναψυχής. Το 2003 εγκαινιάζεται το νέο όνομα της 

εταιρείας η οποία προήλθε από την προγενέστερη της Channel Express η 

οποία ιδρύθηκε το 1983. Η jet2. com ανήκει στο Dart Group το οποίο έχει ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων όπως είναι τα ταξίδια αναψυχής, οι μεταφορές φορτίων 

κ.α.. Το 2003 οι δραστηριότητες της περιελάμβαναν καθημερινές πτήσεις, δυο 

φορές την ημέρα, από το αεροδρόμιο Leeds Bradford της Αγγλίας στο 

Άμστερνταμ με αρχικό στόλο δυο Boeing 737-300. Το 2015 πραγματοποίησε 

μια μαζική παραγγελία τριάντα νέων αεροσκαφών τύπου Boeing 737-800. Τα 

κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στο Yeadon στην πολη Leeds του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Το 2016 εξυπηρετούσε 61 διαφορετικούς προορισμούς στην 

Ευρώπη και μετέφερε 6,07 εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείται 

από 63 αεροσκάφη από τα όποια τα 52 ανήκουν στην οικογένεια της Boeing 

737-300(εικ. 26), και τα υπόλοιπα 11 Boeing 757-200(εικ. 27). Για την ίδια 

χρονιά κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 84,02 εκατομμύρια ευρώ ενώ 

απασχολούσε 4.516 εργαζόμενους(“ www.jet2.com” 2017).  

Εικ. 26 Boeing 737-300 Jet2. com (“Airplane-

Pictures.net” 2017) 

Εικ. 27 Boeing 757-200 Jet2. com (“Airplane-Pictures.net” 

2017) 

https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHMO_elGR559GR559&q=jet2.com+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM4yy85SAjONTApz47W0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQBtanHpRAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjG6-aZhsHWAhWGtRQKHUh9Ct4QmxMIqQEoATAS
https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHMO_elGR559GR559&q=jet2.com+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM4yy85SAjONTApz47W0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQBtanHpRAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjG6-aZhsHWAhWGtRQKHUh9Ct4QmxMIqQEoATAS
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Wizz Air 

 

 Η Wizz Air αποτελεί αεροπορική εταιρεία Ουγγρικών συμφερόντων. Η 

ιστορία της ξεκινάει το 2003 με CEO τον József Váradi. Η πρώτη πτήση της 

εταιρείας πραγματοποιήθηκε από το Katowice της Πολωνίας. Η πορεία της 

ήταν σταθερά ανοδική και εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 25 

Φεβρουαρίου 2015. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η πλήρη ανανέωση της 

επωνυμίας της. Δόθηκε λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αισθητική των 

αεροσκαφών της και στην κατανομή των καθισμάτων της. Επίσης το 2015 

παρέλαβε το πρώτο της αεροσκάφος A321 αναμένοντας άλλα 20 ακόμα για 

παράδοση το 2018. Τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στην Βουδαπέστη την 

πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Για το 2016 εξυπηρετούσε 124 διαφορετικούς 

προορισμούς στην Ευρώπη, Ισραηλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώ 

μετέφερε 20 εκατομμύρια επιβάτες. Ο στόλος της αποτελείτε από 67 

αεροσκάφη και ανήκουν όλα στην οικογένεια των Airbus A320(εικ. 28). Για την 

ίδια χρονιά, η εταιρεία, κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 235,5 εκατομμύρια ευρώ 

ενώ απασχολούσε 2.600 εργαζόμενους(“www.wizzair.com” 2017).  

Εικ. 28 Airbus A320 Wizz Air (“Airplane-Pictures.net” 2017) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CE%BC%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1
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Κεφάλαιο 4 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 Η παρακάτω βιβλιογραφική επισκόπηση χωρίζεται σε δυο μέρη και 

αφορά τον τρόπο αναζήτησης στη βάση ερευνητικών εργασιών 

www.scopus.com. Στο πρώτο μέρος η εργασία επικεντρώθηκε στην αναζήτηση 

μελετών που βασίστηκαν στη μέθοδο DEA και αφορούσαν ευρωπαϊκές 

αεροπορικές εταιρείες. Στο δεύτερο μέρος έγινε αναζήτηση μελετών που 

βασίστηκαν στη μέθοδο DEA αλλά αφορούσαν αεροπορικές εταιρείες σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση έγινε αναζήτηση με 

τις λέξεις κλειδιά ''dea european airlines'' και εμφανίστηκαν 15 αποτελέσματα 

από το 2001 έως το 2017 χωρίς όμως να είναι όλα σχετικά. Συγκεκριμένα 

κάποια από αυτά αφορούσαν Ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπου γίνονταν 

αξιολόγηση αποδοτικότητας με την μέθοδο DEA ενώ κάποια άλλα αφορούσαν 

μελέτες για την επίδραση συγκεκριμένων δράσεων και την επιρροή τους στην 

αποδοτικότητα των Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών. Επιπλέον κάποια 

αποτελέσματα δεν ήταν διαθέσιμα για ανάγνωση. Στο μέρος Α' παρουσιάζονται 

οι μελέτες που συγκλίνουν στην φιλοσοφία της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας και αφορούν τις Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενώ στο μέρος Β' 

θα αναφερθούν οι μελέτες που έχουν ως θέμα αεροπορικές εταιρείες σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Μέρος Α'(Μελέτες που αφορούν ευρωπαϊκές αεροπορικές 

εταιρείες) 

1) Productivity comparison of European airlines: bootstrapping 

Malmquist indices.  

Chyan Yang and Tung-Pao Wang(2016) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγικότητα των 

ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών από το 2001 έως και το 2006. Το δείγμα 

χωρίστηκε σε 4 περιοχές Κεντρική, Βόρεια, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος DEA σε output oriented model με σταθερές αποδόσεις 

κλίμακας CRS. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6. Περαιτέρω εφαρμόστηκε ο δείκτης Malmquist(MPI) για το 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibkcmdotLXAhUDblAKHWwOC2kQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25AE%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD&usg=AOvVaw2_xfolsnJCF1K0sU2QvkDj
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προσδιορισμό της μεταβολής της παραγωγικότητας των DMU στο πέρασμα 

του χρόνου.  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη έδειξε ότι οι δυτικοευρωπαϊκές 

αεροπορικές εταιρείες ήταν πιο αποδοτικές κατά μέσο όρο σε σχέση με 

εταιρείες που εδρεύουν σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Επίσης η εξέλιξη της 

παραγωγικότητας των μικρών αεροπορικών εταιρειών καθυστέρησε 

περισσότερο από εκείνες των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών. Αυτό 

οφείλονταν στην κατώτερη τεχνολογία(TC) των πρώτων και στην ανεπαρκή 

κατανομή πόρων για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Πίνακας 6: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο1 

Output oriented DEA approach CRS MPI 2001-2006 

ιnput Output   

Available ton 
kilometers(ATK) 

Revenue passenger 
kilometers(RPK)  

Efficiency 
change(EC) 

Planes Revenue ton 
kilometers(RTK) 

Technological 
change(EC) 

Employee     

 

2) Evaluating economic and environmental efficiency of global airlines: A 

SBM-DEA approach 

Young-Tae Chang, Hyo-soo Park, Jae-beom Jeong, Jin-woo Lee(2014) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη αυτή εξέτασε την οικονομική και περιβαλλοντική 

αποδοτικότητα 27 παγκόσμιων αεροπορικών εταιρειών για το 2010. Ένα 

εκτεταμένο μοντέλο DEA αναπτύχτηκε για να ερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα των εταιρειών τόσο σε περιβαλλοντολογικό επίπεδο όσο 

και σε οικονομικό. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7.  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ασία 

είναι γενικά πιο αποτελεσματικές, ακολουθούμενες από τις ευρωπαϊκές και τις 

αμερικάνικες. Η μεγάλη κατανάλωση καυσίμων αποτελεί σημαντική αιτία για τις 

μη αποδοτικές αεροπορικές εταιρείες με επεκτάσεις στην οικονομική και 

περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOs4CgvMjWAhWGcBoKHYe2D2EQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B2%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C&usg=AFQjCNFjl_BipYF-d9vw-0T1acwpexkZsg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibkcmdotLXAhUDblAKHWwOC2kQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25AE%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD&usg=AOvVaw2_xfolsnJCF1K0sU2QvkDj
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Πίνακας 7: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο2. 

slacks-based measure DEA(SBM-DEA) CRS-VRS  

ιnput Output 

Available ton 
kilometres(ATK) 

Revenue passenger 
kilometres(RPK)  

Fuel consumption 
Revenue ton 
kilometres(RTK) 

Employee Profits 

  carbon emissions 

 

3) Determinants of European PSO airline efficiency e Evidence from 

a semi-parametric approach 

Rico Merkert, George Williams(2014) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών 

PSO(Public Service Obligations=Αεροπορικές εταιρείες που επιδοτούνται ώστε 

να προσεγγίζουν απομακρυσμένες και άγονες περιοχές) σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Διερευνάται η αποτελεσματικότητα αυτών των φορέων κατά τη 

διάρκεια των σημερινών χρόνων κυβερνητικής λιτότητας καθώς οι υπηρεσίες 

θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη 

των περιφερειών. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 8. Η μελέτη εξέταζε την αποτελεσματικότητα 18 ευρωπαϊκών 

αεροπορικών εταιρειών PSO σε δύο οικονομικές χρήσεις(2007/08 και 

2008/09).  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι φορείς που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο των 

συμβάσεων τους είναι περισσότερο αποτελεσματικοί από εκείνους που 

βρίσκονται κοντά στην ανανέωση, επαναδιαπραγμάτευση ή λήξη των 

συμβάσεων τους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ανεξάρτητα από την 

προσέγγιση του μοντέλου DEA σε CRS ή VRS κλίμακες. Επιπλέον οι φορείς 

με μεγάλο αριθμό συμβάσεων PSO εμφανίζονται να είναι πιο αποτελεσματικοί 

από εκείνους με λίγες μόνο συμβάσεις.  

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibkcmdotLXAhUDblAKHWwOC2kQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25AE%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD&usg=AOvVaw2_xfolsnJCF1K0sU2QvkDj
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Πίνακας 8: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο3.  

Input οriented DEA approach CRS-VRS / Two stage 

ιnput Output 

Available Seat 
Kilometres(ASK) 

Revenue passenger 
kilometres(RPK)  

Employee Realised Departures 

 

4) A multi objective approach to fleet, fuel and operating cost efficiency 
of European airlines 
Sebastiαn Lozano, Ester Gutiιrrez(2011) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Σε αυτήν τη μελέτη, έχει προταθεί μια πολύπλευρη(multi 

objective) προσέγγιση της μεθόδου DEA για τον καθορισμό των στόχων των 

αεροπορικών εταιρειών και αφορά το έτος 2006. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι 

αεροπορικές εταιρείες καλούνται να επιτύχουν ένα συμβιβασμό μεταξύ των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν, του κόστους του στόλου τους 

και του λειτουργικού κόστους. Μέσω αυτής της μεθόδου επιτρέπεται 

μεγαλύτερος έλεγχος και ευελιξία στον προσδιορισμό των στόχων. Για κάθε 

αεροπορική εταιρεία, το πολύπλευρο(multi objective) μοντέλο γραμμικού 

προγραμματισμού επιλύεται χρησιμοποιώντας το ADBASE, το οποίο βρίσκει 

όλα τα ακραία αποτελεσματικά σημεία σε Pareto Frontier. Η αναπαράσταση 

στην καμπύλη Pareto φανερώνει την αύξηση των εκροών ως συνάρτηση της 

αύξησης των εισροών. Επίσης, η τεχνική αποτελεσματικότητα κάθε 

αεροπορικής εταιρείας έχει αξιολογηθεί με τη χρήση ενός μέτρου βασισμένου 

σε Slacks(SBM) απόδοσης. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 9.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου οι μισές 

αεροπορικές εταιρείες είναι τεχνικά ανεπαρκείς και ότι οι περισσότερες 

αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν κάτω από τις παραγωγικές τους 

δυνατότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν 

συγχωνεύσεις στη βιομηχανία. Συνολικά, παρόλο που το λειτουργικό κόστος 

φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, υπάρχουν πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία 

κατά 8% και ενεργειακές εκπομπές κατά 7,2%. Υπάρχει επίσης περιθώριο για 

αύξηση της κυκλοφορίας των αεροσκαφών κατά 4,4%.  
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Πίνακας 9 Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο4.  

multiobjective DEA approach 

ιnput Output 

Fuel Cost(FC) 
Revenue Tonne-
Kilometers(RTK) 

Flight and Ground 
Assets(FGA)   

Operating Costs(OC)   

 

5) The operational performance of UK airlines: 2002-2007.  
Assaf, A. G., Josiassen, A. (2011) 

ΜΕΛΕΤΗ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της απόδοσης 

των αεροπορικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου υπό το πρίσμα όλων των 

πρόσφατων προκλήσεων του κλάδου. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 10. Η μελέτη μέτρησε την τεχνική 

αποτελεσματικότητα(ΤΕ) των αεροπορικών εταιρειών μέσω της 

περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων(DEA) και της μεθοδολογίας bootstrap.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποτελεσματικότητα των αεροπορικών εταιρειών 

του Ηνωμένου Βασιλείου είχε συνεχής φθίνουσα πορεία από το 2004 και 

έφθασε το 73,39% το 2007. Οι παράγοντες που διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται 

με τις διακυμάνσεις της τεχνικής απόδοσης είναι το μέγεθος της αεροπορικής 

εταιρείας και ο συντελεστής φόρτου(Load capacity). Το έγγραφο επισημαίνει 

επίσης ότι παράγοντες όπως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και ο έντονος 

ανταγωνισμός στην αγορά ήταν επίσης καθοριστικοί όσο αφορά την 

αναποτελεσματικότητα.  

Πίνακας 10: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο5.  

Output oriented DEA approach VRS / 

Bootstrap 

Truncated regression 

model 

ιnput Output 
 

Labour cost  Tonne-Kilometers 
Αvailable(TKΑ) 

Load factor 

 Aircraft fuel and oil 
expenses  

Total operational 
revenues 

Airline size 

Aircraft value     
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6) An evaluation of European airlines' operational performance  
Barros, C. P., Peypoch, N. (2009) 

ΜΕΛΕΤΗ: Αυτό το έγγραφο χρησιμοποιεί την DEA για την αξιολόγηση 

της επιχειρησιακής απόδοσης ενός δείγματος Ευρωπαϊκών αεροπορικών 

εταιρειών από το 2000 έως το 2005, συνδυάζοντας λειτουργικές και οικονομικές 

μεταβλητές. Αναπτύχθηκε μια διαδικασία δύο φάσεων(two stage DEA) που 

πρότειναν οι Simar και Wilson(2007). Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιείται ένα 

μοντέλο DEA για την ταξινόμηση των αεροπορικών εταιρειών με τη συνολική 

αποτελεσματικότητά τους. Στο δεύτερο στάδιο χρησιμοποιείται στατιστική 

μέθοδος παλινδρόμησης για την αξιολόγηση των παραγόντων απόδοσης. Οι 

παλινδρομήσεις εξετάζουν τις επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα από 

παράγοντες όπως ο πληθυσμός και οι συμμαχίες δικτύου που αναπτύσσει η 

κάθε εταιρεία. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 11.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη φανέρωσε ότι οι επιδόσεις των 

αεροπορικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν ισχυρή αύξηση μεταξύ 

2002 και 2004, ενώ από το 2005, η αποτελεσματικότητα άρχισε να μειώνεται 

για να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της το 2007. Επίσης χρησιμοποιήθηκε 

μια δεύτερη εκτίμηση για να εξηγήσει τη μεταβολή στις βαθμολογίες της 

τεχνικής αποδοτικότητας. Παράγοντες όπως ο συντελεστής φορτίου και το 

μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας διαπιστώθηκε ότι ήταν σημαντικοί και 

σχετίζονται θετικά με την τεχνική αποτελεσματικότητα. Για τις μικρές 

αεροπορικές εταιρίες διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονται αρνητικά από το 

μεγέθους στην φιλοσοφία των οικονομιών κλίμακας.  

Πίνακας 11: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο6.  

Output oriented DEA approach CCR -VRS 
Second stage 
variables 

ιnput Output Trend 

Employees Revenue per 
passenger km(RPK) Population 

Operational cost  EBIT Low cost 

Planes(Fleet)   Staralliance 

    One world 

    Sky Team 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102247067&amp;eid=2-s2.0-70350752738
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12345619500&amp;eid=2-s2.0-70350752738
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    National Airlines 

 

Μέρος Β'(Μελέτες αεροπορικών εταιρειών σε παγκόσμια 

κλίμακα) 

7) The impact of strategic management and fleet planning on airline 

efficiency– A random effects Tobit model based on DEA efficiency 

scores 

Rico Merkert, David A. Hensher(2011) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Η πίεση που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες είναι 

πολύ σημαντική ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς αεροπορικών 

εταιρειών. Η ισχυρή ανάπτυξη των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, η 

υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων και η πρόσφατη παγκόσμια 

οικονομική κρίση επιδείνωσαν την κατάσταση αύτη. Προκειμένου να 

επιβιώσουν σε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον οι πληροφορίες 

σχετικά με την αποδοτικότητα των αεροπορικών εταιρειών είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη χάραξη των στρατηγικών αλλαγών τους. Στην εν’ λόγω μελέτη 

εφαρμόζεται η μέθοδος DEA δύο φάσεων. Αρχικά εφαρμόζεται η μέθοδος DEA 

σε input oriented model και στο δεύτερο στάδιο εφαρμόζεται η στατιστική 

μέθοδο tobit regressions. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 12.  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φανερώνεται ότι το μέγεθος της αεροπορικής 

εταιρείας και των βασικών χαρακτηριστικών του στόλου της, όπως το μέγεθος 

των αεροσκαφών και ο αριθμός των διαφορετικών τύπων αυτών στον ίδιο 

στόλο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή διαχείριση των 

αεροπορικών εταιρειών. Διαπιστώνεται ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις και 

στους τρεις τύπους αποδοτικότητας δηλαδή στην τεχνική αποδοτικότητα, στην 

αποδοτικότητα κατανομής πόρων και τελικά στην αποτελεσματικότητα 

κόστους. Επίσης οι επιπτώσεις από την βελτιστοποίηση των διαδρομών που 

πραγματοποιούν τα αεροσκάφη περιορίζονται στην τεχνική 

αποτελεσματικότητα της αεροπορικής εταιρείας. Τέλος τα οφέλη 

εξοικονόμησης καυσίμων των νεότερων αεροσκαφών γίνονται ορατά. 

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι η ηλικία του στόλου μιας αεροπορικής εταιρείας 
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δεν έχει σημαντική επίπτωση στην τεχνική αποτελεσματικότητά του, αλλά έχει 

θετικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα κατανομής πόρων και στην 

αποτελεσματικότητα κόστους.  

Πίνακας 12: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο7.  

Input oriented DEA approach CCR -VRS two 
stage 

Second stage 
variables Tobit 
regressions 

ιnput Output airline_size(m ask) 

Αvailable Tonne 
Kilometers(ATK) 

Revenue 
passenger 
km(RPK) 

stage_length(km) 

FTE_Price(USD/FTE)(Dividing 
the sum of staff cost, by staff) 

Revenue per 
tone km(TKΑ) 

aircraft_size(seats) 

ATK-Price(Dividing the sum of 
all operating costs, other than 
staff cost, by ATK) 

  fleet_age(years) 

 
  aircraft_families  

    aircraft_manufacturers 

 

8) Efficiency of US airlines: A strategic operating model 

Mallikarjun, S(2015) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Στην μελέτη αυτήν εφαρμόζεται η χωρίς 

κατεύθυνση(unoriented) DEA. Σκοπός είναι η μέτρηση της απόδοσης των 

αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και η εύρεση ομότιμων εταιρειών που 

αποτελούν πρότυπα αποτελεσματικότητας. Τελικά γίνεται σύγκριση ώστε να 

προσδιοριστούν οι πηγές της αναποτελεσματικότητάς των εταιρειών που 

εμφανίζουν χαμηλή βαθμολογία. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 13.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων υποδηλώνει ότι οι 

μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες είναι πιο αποδοτικές από τις 

μικρότερες αεροπορικές εταιρείες που έχουν αναπτυχτεί στις πολιτείες των 

ΗΠΑ. Η καλύτερη αυτή επίδοση παρατηρείται στα ποσά που δαπανούνται και 

στα λειτουργικά κέρδη που παράγονται. Αντίθετα δεν υπάρχουν σημαντικές 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55642102800&amp;eid=2-s2.0-84922424157
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διαφορές όσο αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην ανταπόκριση στην 

ζήτηση.  

 

Πίνακας 13: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο8.  

unoriented DEA approach 

Operating Expenses(OE) Revenue Passanger 
Miles(RPM) 

Avaliable Seat Miles(ASM) Opereting 
Revenue(OR) 

Fleet Size(FZ)   

Destinations(DS)   

  

9) An evaluation of the world's major airlines' technical and environmental 

performance.  

Amir Arjomandi, Juergen Heinz Seufert(2014) 

ΜΕΛΕΤΗ: Εφαρμόστηκε μοντέλο(DEA) με μεταβλητές αποδόσεις 

κλίμακας(πίνακας 14) ώστε να εξεταστούν τόσο η περιβαλλοντική όσο και η 

τεχνική αποτελεσματικότητα των αεροπορικών εταιρειών. Χρησιμοποιώντας 

την ταξινόμηση της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών(IATA), 

επιλέχτηκαν 48 από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως αεροπορικές εταιρείες. Σε 

αυτές συμπεριλήφθηκαν και εταιρείες χαμηλού κόστους από έξι διαφορετικές 

περιφέρειες για την περίοδο 2007-2010.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φανερώνεται ότι πολλές από τις τεχνικά αποδοτικές 

αεροπορικές εταιρείες προέρχονται από την Κίνα και τη Βόρεια Ασία. Οι 

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες εμφανίζονται ως οι πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον. Διαπιστώθηκε επίσης ότι παρόλο που ο αριθμός των 

αερομεταφορέων με περιβαλλοντικές ευαισθησίες αυξάνεται, οι 

αερομεταφορείς χαμηλού κόστους εξακολουθούν να είναι πιο φιλικοί προς το 

περιβάλλον. Τα ευρήματά δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι αερομεταφορείς χαμηλού 

κόστους λειτουργούν τεχνικά σε καμπύλη με αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. Το 

αντίθετο ισχύει για τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες.  
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Πίνακας 14: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο9.  

Output DEA approach VRS 

ιnput desirable output undesirable output 

Number of Employees TKA : The number of 
tonnes available for 

the carriage of 
revenue load on 

each flight multiplied 
by the flight distance  

CO2-e emission : The 
fossil fuel burn on a 

specific airline/aircraft 
combination 

according to the 
sector flown. This 

output is only used in 
the environmental 
efficiency model.  

Capital: the total number 
of flying hours divided by 
average daily revenue 
hours 
  

  

10) Are the discount airlines actually more efficient than the legacy 

carriers? A data envelopment analysis  

Greer, M. R(2006) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Η ανάλυση δεδομένων(DEA) χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας 14 μεγάλων αερομεταφορέων 

των ΗΠΑ. Μελετάται η μετατροπή των εισροών τους σε διαθέσιμες θέσεις ανά 

ναυτικό μίλι για το 2004. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 

είναι ο αριθμός εργαζομένων, τα καύσιμα των αεροσκαφών και ο αριθμός των 

διαθέσιμων καθισμάτων σε ολόκληρο το στόλο αεροσκαφών(πίνακας 15).  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι επτά 

αερομεταφορείς χαμηλού κόστους που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι πιο 

αποδοτικές τεχνικά από τις υπόλοιπες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που 

εξετάστηκαν. Επομένως, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χαμηλών τιμών 

που έχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους έναντι των μεταφορέων παλαιού 

τύπου φαίνεται να προέρχεται εν μέρει από ανώτερη τεχνική 

αποτελεσματικότητα. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής και δεν 

προέρχεται αποκλειστικά από την καταβολή μικρότερων κεφαλαίων για 

ορισμένες εισροές, όπως η εργασία.  

 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=11042568300&amp;eid=2-s2.0-33645469064
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Πίνακας 15: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο10.  

Input DEA radial 

ιnput Output 

Employees Available Seat-
Miles(ASM) 

Aircraft Fuel   

Seating Capacity   

 

11) A DEA study of airlines in India  

Ravi Kumar Jain, Ramachandran Natarajan(2015) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας καθώς και της αποτελεσματικότητας όσο αφορά το 

μέγεθος των εταιρειών στη φιλοσοφία των οικονομιών κλίμακας. Το δείγμα 

αφορά το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών της Ινδίας ανεξαρτήτου 

μεγέθους, ιδιοκτησιακού καθεστώτος και δομής κατά την περίοδο 2006-2010. 

Χρησιμοποιείται το μοντέλο VRS(DEA) με δύο εισόδους και δύο 

εξόδους(πίνακας 16). Για πρόσθετες πληροφορίες, χρησιμοποιείται επίσης το 

μοντέλο DEA Input Performance Profiling(IEP).  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των αεροπορικών εταιρειών αποδείχθηκε αποτελεσματική. Οι 

μικρότερες αεροπορικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ήταν ισότιμες στην 

αποτελεσματικότητα με τις αντίστοιχες του δημόσιου τομέα. Αυτά τα ευρήματα 

ήταν σύμφωνα με άλλες μελέτες των αεροπορικών εταιρειών που διαπίστωσαν 

ότι το μέγεθος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η δομή τους δεν επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα.  

Πίνακας 16: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο11.  

Input oriented DEA  

ιnput Output 

Total Available Ton 
Kilometer(ATKM 

Revenue Passenger Kilometer 
Performed(RPKM) 

Operating Cost(OC) Non-Passenger 
Revenue(NPR)(revenue from non-
passenger traffic such as carrying 
cargo) 
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12) Operating efficiency analysis of listed companies of China's airlines 

industry based on the DEA model.  

 Jian, M. , Yang, D. (2008) 

 ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη αυτή αναλύει την αποτελεσματικότητα των εταιρειών 

της Κίνας στον κλάδο των αερομεταφορών χρησιμοποιώντας το μοντέλο DEA. 

Επιλέχτηκαν το λειτουργικό κόστος, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και ο 

αριθμός των εργαζομένων ως δείκτες εισροών. Ως δείκτες εκροών επιλέχτηκαν 

τα κέρδη ανά μετοχή και το εισόδημα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

των οργανισμών(πίνακας 17).  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Air China και η 

China Southern Airlines είναι αποτελεσματικές, έχοντας την καλύτερη τεχνική 

αποτελεσματικότητα ενώ λειτουργούν στο βέλτιστο μέγεθος όσο αφορά τις 

οικονομίες κλίμακας. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά ο τρόπος για να 

βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα τους είναι η καλύτερη 

διαχείριση του κόστους με αμετάβλητο το μέγεθος τους. Οι εταιρείες China 

Eastern Airlines, Hainan Airlines και Shanghai Airlines εμφανίζονται μη 

αποτελεσματικές. Έχοντας αδύναμη τεχνική αποτελεσματικότητα η θέση τους 

στην περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων δικαιολογεί αύξηση του μεγέθους 

τους(IRS). Οι τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας είναι να αυξήσουν το 

μέγεθος τους και να βελτιώσουν την τεχνολογική αποτελεσματικότητα τους.  

Πίνακας 17: Μεταβλητές που επεξεργάστηκαν στο μοντέλο της βιβλιογραφίας Νο12.  

DEA  

ιnput Output 

Employees Earnings Per Share 

Main Business Costs Main Business 
Income 

Total Assets   

 

Περεταίρω βιβλιογραφία 

 Ανωτέρω παρουσιάστηκε η πιο πρόσφατη και σχετική με το θέμα της 

παρούσας μελέτης βιβλιογραφία. Για τον αναγνώστη που επιθυμεί να εξετάσει 

περεταίρω βιβλιογραφία παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας(πίνακας 18) με τα 

μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην εν λόγο βιβλιογραφία και τις μεταβλητές που 

επεξεργάστηκαν.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9737897400&amp;eid=2-s2.0-70249138008
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55497569800&amp;eid=2-s2.0-70249138008
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Πίνακας 18: Σχετική βιβλιογραφία με το μοντέλο που αναπτύχτηκε και τις μεταβλητές που επεξεργάστηκαν. 

(Lozano and Gutiérrez 2011) 

 Συγγραφείς Μεταβλητές εισόδου  
Inputs 

Μεταβλητές 
εξόδου  
Outputs 

Μεθοδολογία  

1 Schefczyk(1993) ATK, OC, NFA RPK, NPR CRS/input/radial 

2 Banker and 
Johnston(1994) 

Labour(five types), 
fuel, materials, general 
overhead, flight 
equipment, ground 
property and 
equipment 

RPM(three types) VRS/input/radial 

3 Good, Roller, and 
Sickles(1995) 

Labour, energy 
materials, aircraft fleet 

Aggregate 
revenue 

CRS/output/radial 

4 Charnes, 
Gallegos, and 
Li(1996) 

ASK, ATK, Fuel, 
Labour 

PK CRS/non-oriented/ 
additive 

5 Tofallis(1997) ATK, OC, NFA RPK, NPR CRS/input 

6 Semenick Alam 
and Sickles(1998) 

Capital, Labour, Fuel, 
Materials 

RTM CRS, FDH/Output/ 
Radial 

7 Sengupta(1999) ATK, OC, NFA RPK, NPR VRS/input/cost eff.  

8 Adler and 
Golany(2001) 

Relevant inputs: 
landing charges, 
passenger charges, 
airline stations costs, 
airline operation costs 
Additional service 
quality inputs(in form 
of PCs): transportation 
index(four PCs), 
shopping index(two 
PCs), hub comfort 
index(one PC) 

Profit, Average 
load factor, 
inverse of 
average delay for 
the major hub, 
Inverse of 
minimum 
connection time 

VRS/output/radial 

9 Coelli, Grifell-
Tatje, and 
Perelman(2002) 

Variable inputs(staff, 
fuel, other operating 
expenses)Fixed 
input(physical capital) 

RPK, FTK VRS/output/profit 
eff.  

10 Scheraga(2004) ATK, OC, NFA RPK, NPR CRS/non oriented/ 
additive 
CRS/input, output/ 
radial 

11 Chiou and 
Chen(2006) 

Fuel cost, personnel 
cost, aircraft cost 

Intermediate 
outputs: ASM, 
Numberof Flights 
Final outputs: 
PM, embarked 
passengers 

VRS/non-
oriented/hyperbolic 

12 Ray(2008) Labour, fuel, 
materials, physical 
capital 

RPK, FTK VRS/non-oriented/ 
directional 
distance function 

13 Fethi, Jackson, 
and Weyman-
Joners(2008) 

ATK, OC, NFA RPK, NPR CRS/output/radial 

14 Higgins, 
Lawphongpanich, 
Mahoney, and 
Yin(2008) 

Fraction of not-on-time 
flights, Passengers 
with reservations 
denied boarding, 
Passengers reported 

Constant(equal to 
one) 

CRS/input/radial 
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mishandled baggage, 
Passenger filed 
complaints 

Υπόμνημα: ASK = Available Seat Kilometers; ASM = Available Seat-Miles, OC = Operating 
Cost, ATK = Available Tone- Kilometers, CRS = Constant Returns to Scale, VRS = Variable 
Returns to Scale, FDH = Free Disposal Hull; FTE = Full Time Employee; FTK = Freight Tone- 
Kilometers, MIP = Measure of Inefficiency Proportions, NFA = Non-Flight Assets, NPR = 
Non-Passenger Revenue, PCA = Principal Component Analysis, PCs = Principal 
Components, PK: Passenger-Kilometers, PM = Passenger Miles, RPK = Revenue 
Passenger-Kilometers, RPM = Revenue Passenger Miles, RTM = Revenue Tone-Miles.  

 

 Επιπλέον παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας(πίνακας 19) που 

αναφέρεται σε σχετική με το θέμα βιβλιογραφία αλλά περιλαμβάνει τα ευρήματα 

της εκάστοτε έρευνας. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι συγγραφείς, η χρονολογία 

του άρθρου, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και το δείγμα που εξετάστηκε 

χωρίς όμως να μνημονεύονται οι μεταβλητές εισόδου και εξόδου που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

Πίνακας 19: Σχετική βιβλιογραφία με τη μεθοδολογία που αναπτύχτηκε, το δείγμα που εξετάστηκε και τα 

σημαντικότερα αποτελέσματα. (Mallikarjun 2015) 

  Συγγραφείς Δείγμα που εξετάστηκε Μεθοδολογία Ευρήματα 

1 Distexhe and 
Perelman(1994) 

33 Αμερικανικές και 
Ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες 

Standard DEA 
and Malmquist 
Productivity 
Index 

Οι τρεις πιθανοί 
τρόποι ανάπτυξης 
αεροπορικών 
εταιρειών είναι: η 
τεχνολογική 
πρόοδος, η 
αλλαγή της 
αποδοτικότητας 
και τα 
χαρακτηριστικά 
του δικτύου 
διαδρομών.  

2 Ray and 
Mukherjee(1996) 

21 Αμερικανικές 
αεροπορικές εταιρείες 

Standard DEA 
and Fisher 
Productivity 
Index 

Επιτρέπει την 
μέτρηση της 
μεταβολής της 
παραγωγικότητας 
μεταξύ δύο 
περιόδων σε 
ξεχωριστούς 
παράγοντες όπως 
μετατόπιση στη 
συνάρτηση 
κόστους λόγω 
τεχνικών αλλαγών.  

3 Semenick Alam 
and 
Sickles(2000) 

11 Αμερικανικές 
αεροπορικές εταιρείες 

Standard DEA 
and Full 
Disposal Hull 

Η ανταγωνιστική 
πίεση βελτιώνει 
την απόδοση.  

4 Sickles et al. 
(2002) 

16 Ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες 

Standard DEA, 
Stochastic 
Frontier 
Approach, and 
Malmquist 

Φανερώνεται 
περίσσεια χρήσης 
πόρων στους 
ανατολικοευρωπαϊ
κούς 
αερομεταφορείς σε 
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Productivity 
Index.  

σχέση με τους 
δυτικούς όμοιους 
τους.  

5 Tsikriktsis and 
Heineke(2004) 

10 Αμερικανικές 
αεροπορικές εταιρείες 

Standard DEA 
and Time-Series 
Regression 

Η σχέση μεταξύ 
των διακυμάνσεων 
στις διαδικασίες και 
της δυσαρέσκειας 
των πελατών 
εξαρτάται από τη 
μέση απόδοση των 
αεροπορικών 
εταιρειών.  

6 Capobianco and 
Fernandes(2004) 

53 Αεροπορικές εταιρείες 
σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Standard DEA Οι μεγάλες 
αεροπορικές 
εταιρείες 
χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τα 
κεφάλαια που τους 
διατίθενται για να 
αποδώσουν κέρδη 
με χαμηλό επίπεδο 
παγίων στοιχείων. 
Οι επιδόσεις των 
αεροπορικών 
εταιρειών 
εξαρτώνται από τη 
διοίκηση τους.  
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Κεφάλαιο 5 

Συλλογή δεδομένων.  

 Η συλλογή των δεδομένων αποτέλεσε μια δύσκολη και επίπονη 

διαδικασία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απροθυμία ορισμένων εταιρειών να 

δημοσιοποιήσουν στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα και 

εμπιστευτικά. Σύμφωνα με τους Merkert και Williams 2013 κάποιες 

παραγωγικές μονάδες πρέπει να αφαιρεθούν από το δείγμα μελέτης λόγω 

αυτής της έλλειψης στοιχείων. Επιπλέον η ακρίβεια των στοιχείων που θα 

συλλεχθούν και η αξιοπιστία τους αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την 

εγκυρότητα της μεθόδου DEA. Εξαιτίας της συγκριτικής αξιολόγησης που 

πραγματοποιεί η μέθοδος, οι τελικοί δείκτες αποδοτικότητας που θα εξαχθούν 

αποτελούν απόρροια των δεδομένων που εισέρχονται και επεξεργάζονται από 

τη μέθοδο. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η μέθοδος DEA παρουσιάζει 

ευαισθησία στα πρωτογενή δεδομένα και ο ερευνητής είναι απαραίτητο να 

δαπανήσει περίσσεια χρόνου ώστε να εξασφαλίσει την εγκυρότητα των 

στοιχείων του.  

 

 Στην παρούσα εργασία έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν να είναι έγκυρα. Συγκεκριμένα τα στοιχεία ως προς το 

μεγαλύτερο μέρος τους συλλέχθηκαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις της κάθε εταιρείας. Όμως οι δείκτες κλειδιά που χρησιμοποιούνται 

από πληθώρα ερευνητών (όπως οι Assaf &Josiassen 2011 και Barros & 

Peypoch 2009) και αφορούν την βιομηχανία των αερομεταφορών έπρεπε να 

συλλεχθούν από διαφορετικές πηγές. Σε πρώτη φάση επιχειρήθηκε η επαφή 

με τις αεροπορικές εταιρείες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλα όλες 

έκαναν παραπομπή στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους. 

Μάλιστα κάποιες οικονομικές καταστάσεις δεν ήταν ελεύθερες στο κοινό και 

συγκεκριμένα της εταιρείας Wizz Air όπου δεν υπήρχαν δεδομένα από το 2011 

και πιο πριν παρά μόνο ελάχιστα.  

 

 Ως δεύτερο στάδιο συλλογής δεδομένων επιχειρήθηκε η προσέγγιση της 

Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας(Υ. Π. Α) μέσω των στατιστικών 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit1Kz5kc_WAhUC8RQKHWD6AHIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ypa.gr%2F&usg=AOvVaw1zNrnIAEDKdrG9bGo-HyCq
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δεδομένων που διακρατά. Η τηλεφωνική επικοινωνία όμως απέβει άκαρπη 

λόγο του γεγονότος ότι δεν είχε πρόσβαση σε αεροπορικές εταιρείες αλλά 

συνέλεγε στοιχεία Ελληνικών αεροδρομίων. Έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο η έρευνα 

να στραφεί σε άλλες πηγές εξίσου αξιόπιστες. Αυτές οι πηγές ήταν: IATA, ICAO, 

UK CAA, ERAA, OAG και Eurostat. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν κενά στα 

δεδομένα και προκειμένου αυτά να καλυφτούν πραγματοποιήθηκε γραμμική 

παρεμβολή ώστε να ξεπεραστεί ο σκόπελος αυτός. Συγκεκριμένα τα στοιχεία 

που αφορούν την Wizz Air από το 2012 και πιο πριν καλύφθηκαν εξολοκλήρου 

με αυτή τη μέθοδο.  

 

 Επίσης ένα ακόμα πρόβλημα που προέκυψε ήταν οι ισοτιμίες των 

νομισμάτων. Συγκεκριμένα οι αγγλικές αεροπορικές εταιρείες 

δημοσιοποιούσαν στοιχεία σε αγγλική λίρα και οι νορβηγικές σε νορβηγική 

κορώνα. Για να υπάρξει ομοιομορφία στις μονάδες πραγματοποιήθηκε 

μετατροπή όλων των νομισμάτων σε ευρώ με τις ετήσιες ισοτιμίες που 

δημοσιοποιούνταν στις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες των χωρών 

αυτών(Bank of England και Norges Bank). Επιπλέον οι μονάδες μέτρησης 

μήκους που παρουσιάζονταν ήταν σε ναυτικά μίλια και χιλιόμετρα. Έτσι όλα τα 

δεδομένα μετατράπηκαν σε μονάδες μήκους που αναφέρονταν σε χιλιόμετρα 

με αναλογία 1 ναυτικό μίλι = 1,852 χιλιόμετρα.  

 

 Τέλος επισημαίνεται η πληθώρα των στοιχείων που συλλεχθήκαν. 

Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν 12 μεταβλητές για χρονική περίοδο 8 ετών. Αυτό 

αποσκοπούσε στην εξέταση διαφορετικών σεναρίων με την εισαγωγή 

διαφορετικών μεταβλητών. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει τυποποίηση 

των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές 

μεταβλητές για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των αεροπορικών 

εταιρειών. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν διάφορα σενάρια με την 

είσοδο διαφορετικών μεταβλητών χωρίς όμως απαραίτητα να 

χρησιμοποιηθούν στο σύνολο τους.  

 

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvaW7ls_WAhVib5oKHd1cBW8QFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bankofengland.co.uk%2F&usg=AOvVaw2KkM6CE_Q0JSdxVR3tbLxQ
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Το λογισμικό win4deap2 

 Η μέθοδος DEA όπως αναφέρθηκε βασίζεται στον γραμμικό 

προγραμματισμό. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι μια περίπλοκη και 

χρονοβόρα διαδικασία για να εκτελεστεί από έναν άνθρωπο χειρωνακτικά, 

πόσο μάλλον όταν υπάρχει πληθώρα δεδομένων και μονάδων παρατήρησης. 

Έτσι έχουν αναπτυχθεί λογισμικά που επιλύουν προβλήματα γραμμικού 

προγραμματισμού. Επιπλέον υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά που επιλύουν 

προβλήματα DEA. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στο δυνητικό μελετητή να 

εξετάσει πληθώρα σεναρίων και να εκτελέσει μεγάλο εύρος δοκίμων. Λογισμικά 

αυτού του είδους είναι το GAMS, το EMS(Efficiency Measurement System), το 

Warwick DEA softwear, το PIM-DEA, το Win4Deap κ.α. ενώ αξίζει να αναφερθεί 

ότι μέσω του solver στο EXCEL μπορούν να επιλυθούν τέτοιου είδους 

προβλήματα.  

 

 Στις μελέτες που αφορούν τη βιομηχανία των αερομεταφορών έχουν 

χρησιμοποιηθεί πληθώρα λογισμικών. Παρακάτω παρουσιάζονται λογισμικά 

που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες μελέτες(πίνακας 20).  

 

Πίνακας 20: Πρόσφατες μελέτες και λογισμικά που εφαρμόστηκαν από τους συγγραφείς.  

Συγγραφείς  Τίτλος Λογισμικό 

Sebastiαn Lozano και 
Ester Gutiιrrez(2011) 

A multi objective approach to 
fleet, fuel and operating cost 
efficiency of European airlines 

ADBASE  

Rico Merkert και 
David A. 
Hensher(2011)  

The impact of strategic 
management and fleet planning 
on airline efficiency– A random 
effects Tobit model based on DEA 
efficiency scores 

FEAR 1. 15 
και το DEAP 
2. 1 

Rico Merkert και 
George 
Williams(2013) 

Determinants of European PSO 
airline efficiency - Evidence from a 
semi-parametric approach 

FEAR 1. 15  

Ravi Kumar Jain και 
Ramachandran 
Natarajan 

A DEA study of airlines in India DEAP  

Carlos Pestana Barros 
a, 
NicolasPeypoch(2009) 

An evaluation of European 
airlines’ operational performance 

GAMS  
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 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

Win4DEAP2(ver.2.1.0.1.) που αφορά εφαρμογή για πλατφόρμα ''windows'' και 

αποτελεί μετεξέλιξη του λογισμικού DEAP που ήταν συμβατό με πλατφόρμες 

DOS. Αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Tim Coelli του πανεπιστημίου του 

Queensland στην πόλη Brisbane της ομώνυμης επικρατείας Queensland της 

Αυστραλίας. Σε αντίθεση με παρόμοια λογισμικά, το DEAP αποτελεί ένα 

ελεύθερο λογισμικό εξίσου φιλικό προς το χρηστή.  

 

 Το DEAP αποτελεί ένα λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει 

αναπτυχθεί για να επιλύει προβλήματα περιβάλλουσας ανάλυσης 

δεδομένων(DEA). Όπως αναφέρθηκε η DEA περιλαμβάνει τη χρήση 

γραμμικών μεθόδων προγραμματισμού για την κατασκευή μιας περιοχής μέσα 

στην οποία προβάλλονται όλες οι παραγωγικές μονάδες προς παρατήρηση. Οι 

100% αποδοτικές από τις μονάδες αυτές προβάλλονται στα όρια της 

επιφάνειας αυτής δηλαδή στα σύνορα. Καθίσταται λοιπόν δυνατό να 

υπολογιστούν οι σχετικές επιδόσεις των παρατηρήσεων σε σχέση με τα 

σύνορα που πρεσβεύουν οι πιο αποτελεσματικές. Το λογισμικό DEAP μπορεί 

να εξετάσει μια ποικιλία μοντέλων που αφορούν την DEA.  

 

Οι τρεις κύριες επιλογές είναι: 

1) Πρότυπα μοντέλα CRS και VRS DEA που περιλαμβάνουν τον υπολογισμό 

της τεχνικής αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κλίμακας(όπου 

ισχύει). Αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται στο Fare, Grosskopf και Lovell(1994).  

2) H επέκταση των παραπάνω προβλημάτων σε μοντέλα cost and allocative 

efficiencies DEA. Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα κόστους και την 

αποτελεσματικότητα κατανομής πόρων. Αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται 

επίσης στο Fare et el(1994).  

3) Η εφαρμογή της μεθόδου Malmquist DEA στα δεδομένα για τον υπολογισμό 

των δεικτών της μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας των μονάδων 

παρατήρησης στη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η μέθοδος αναπτύσσεται 

διεξοδικά στο Fare(1994) και Fare, Grosskopf and Norris(1997). 

 Όλες οι μέθοδοι είναι διαθέσιμες με προσανατολισμό εισόδου ή 

εξόδου(με εξαίρεση την επιλογή αποδοτικότητας κόστους).  
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 Η εισαγωγή των δεδομένων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

1) Απευθείας εισαγωγή στον πίνακα που εμφανίζεται στο λογισμικό όταν αυτό 

είναι σε λειτουργία.  

2) Εισαγωγή από αρχεία(CSV) αρκεί οι τιμές να είναι καταχωρημένες σωστά. 

(χωρίς κενά και ο διαχωρισμός των δεκαδικών με κόμμα).  

3) Εισαγωγή από αρχεία DED που αφορούν αρχεία του ίδιου του λογισμικού 

και από αρχεία DEAP που αφορούν αρχεία του προγενέστερου λογισμικού.  

 

 Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων γίνεται σε μορφή πίνακα και μπορούν 

να αποθηκευτούν και να εξαχθούν στις μορφές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και επιπλέον σε μορφή html(μορφή σελίδας δικτύου). Επίσης μπορεί να γίνει 

εξαγωγή δεδομένων σε μορφή CSV που αφορά αρχεία EXCEL.  

 

 Κύριο αρνητικό στοιχείο που παρατηρήθηκε κατά την χρήση του 

λογισμικού είναι η αδυναμία του να οπτικοποιήσει τα αποτελέσματα σε 

κάθετους άξονες(άξονες Χ, Υ). Η αδυναμία του όμως αυτή μπορεί να θεωρηθεί 

δευτερεύουσας σημασίας βάση του γεγονότος ότι προσφέρεται ελεύθερο προς 

χρήση.   
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Κεφάλαιο 6 

Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών 

 Έχοντας αναλύσει τα σημαντικότερα σημεία της μεθόδου DEA και 

έχοντας συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα για τις αεροπορικές εταιρείες 

ενδιαφέροντος, παρακάτω θα γίνει η αξιολόγηση τους υπό διαφορετικά 

σενάρια. Είναι απαραίτητο εδώ να αναφερθεί ότι η μέθοδος DEA και τα 

σύγχρονα λογισμικά επίλυσης της, προσφέρουν ένα μεγάλο αριθμό σεναρίων 

προς διερεύνηση. Οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από τα σενάρια 

αυτά είναι μεγάλες σε αριθμό και ποικίλουν ανάλογα του τρόπου προσέγγισης 

κάθε προβλήματος.  

 

 Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί παρουσιάζονται στο προσάρτημα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τις μεταβλητές εξόδου και εισόδου που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεθνής βιβλιογραφία και αφορούν την αξιολόγηση 

αεροπορικών εταιρειών. Επίσης παρουσιάζεται και η συχνότητα εμφάνισης 

τους ως μεταβλητές(πίνακας 21). Έτσι για παράδειγμα η μεταβλητή Employees 

που αναφέρεται στον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε εταιρεία εμφανίζεται ως 

μεταβλητή εισόδου σε 12 δημοσιευμένες μελέτες. Οφείλεται εδώ να 

διευκρινιστεί ότι κάποιες μεταβλητές που παρουσιάζονται παρακάτω δεν 

αφορούν την παρούσα μελέτη. Παράδειγμα τέτοιας μεταβλητής είναι τα 

δεδομένα που εμπεριέχουν την μονάδα μέτρησης βάρους(τόνος) και 

χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες καθώς πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται 

και στην μεταφορά εμπορευμάτων που είναι εκτός πεδίου ενδιαφέροντος της 

παρούσας εργασίας.  
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Πίνακας 21: Αριθμός εμφάνισης των μεταβλητών εισόδου - εξόδου στη διεθνής βιβλιογραφία.  

DEA Input output variables 

Α
Ε  

input Α
Ε 

 input Α
Ε 

Output Α
Ε 

Output  

12 Employees 2 Capital: the total 
number of flying 
hours divided by 
average daily 
revenue hours 

14 Revenue 
passenger 
kilometres(RPK)  

1 Number of 
flights 

10 Operating 
Costs(OC) 

2 Main business 
costs 

7 Revenue ton 
kilometres(RTK) 

2 Passenger 
kilometer 

10 Available 
ton 
kilometres(
ATK) 

1 Aircraft value 5 Total operation 
revenues 

1 Embarked 
passengers 

7 Fuel 
Cost(FC) 

1 FTE_Price(USD/
FTE)(Dividing the 
sum of staff cost, 
by staff) 

2 Carbon 
emissions 

1 Non-
Passenger 
Revenue(NPR
)(revenue from 
non-passenger 
traffic such as 
carrying cargo) 

5 Not fly 
assets 

1 ATK-
Price(Dividing the 
sum of all 
operating costs, 
other than staff 
cost, by ATK) 

2 Available Seat-
Miles(ASM) 

1 Profits 

4 Available 
Seat 
Kilometres(
ASK) 

1 Destinations(DS) 2 Passenger 
kilometer 

  

3 Planes 1 seating capacity 1 Realised 
Departures 

    

3 Labour cost  1 aircraft cost 1 Αvailable Tonne-
Kilometers (TKΑ) 

    

3 Total assets 1 Flight and 
Ground 
Assets(FGA) 

1  EBIT     

3 Materials 1 Energy  1 Inverse load 
factor 

    

2 Fuel 
consumptio
n 

  
1 Earnings per 

share 
    

Α.Ε.: Ο αριθμός εμφανίσεων των μεταβλητών εισόδου-εξόδου στη βιβλιογραφία που 
μελετήθηκε.  
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Σενάριο 1 

 Στο σενάριο 1 γίνεται η επίλυση output oriented DEA προβλήματος με 

την χρήση δημοφιλών μεταβλητών, ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης τους 

στην διεθνή βιβλιογραφία(πίνακας 21). Οι μεταβλητές εισόδου, 

Employees(αριθμός εργαζομένων), Operating cost(λειτουργικό κόστος) και 

Available seat Kilometers(διαθέσιμες θέσεις ανά χιλιόμετρο πτήσης) 

εμφανίζονται 12, 10 και 4 φορές αντίστοιχα. Ενώ οι μεταβλητές εξόδου 

Revenue passenger kilometres(RPK) και Total operation revenues 

εμφανίζονται 14 φορές και 5 φορες αντίστοιχα. Όσο αφορά την πρώτη 

μεταβλητή, αυτή αντιπροσωπεύει τον αριθμό των επιβατών που έχουν 

ταξιδέψει και έχουν πληρώσει κόμιστρα πολλαπλασιασμένο με την απόσταση 

που έχουν ταξιδέψει. Σε αυτό το μέγεθος δεν συμπεριλαμβάνονται π.χ. τα 

παιδεία ή οι εργαζόμενοι της εταιρείας που δεν έχουν καταβάλει τα αντίστοιχα 

ναύλα. Τέλος η μεταβλητή Total operation revenues αναφέρεται στα κέρδη της 

εταιρείας από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Έτσι στο πρώτο σενάριο 

χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές που αποτυπώνονται στον πίνακα 22. Η 

προσέγγιση που εφαρμόστηκε θεωρεί σταθερές αποδόσεις κλίμακας 

CCR(CRS).  

Πίνακας 22: Μεταβλητές εισόδου και εξόδου σενάριο 1 CRS μοντέλο 

output oriented DEA CRS  

input Output 

Employees Passenger Revenue Km(RPK) 

Operating cost Total operation revenues 

Available seat Kilometers   

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του λογισμικού Win4deap 

μετά από επεξεργασία τους στο λογισμικό EXCEL(πίνακας 23).  
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Πίνακας 23: Technical efficiency output oriented DEA CRS 2009-2016 

Technical Efficiency 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
std. 
dev.  Min Max Mean 

EASY JET 0,939 0,983 0,907 0,911 0,921 0,95 1 0,94 0,033 0,907 1 0,944 

AIR BERLIN 0,787 0,745 0,824 0,816 0,828 0,815 0,822 0,823 0,028 0,745 0,828 0,808 

RYANAIR 0,894 1 0,989 0,983 0,915 0,936 1 1 0,043 0,894 1 0,965 

FLYBE 0,627 0,663 0,633 0,563 0,712 0,678 0,735 0,708 0,056 0,563 0,735 0,665 

VUELING 0,751 0,754 0,767 0,795 1 0,855 0,841 0,857 0,082 0,751 1 0,828 

NORWEGIAN 0,794 0,809 0,827 0,834 0,822 0,856 0,919 0,941 0,053 0,794 0,941 0,85 

AEGEAN 0,669 0,686 0,691 0,743 0,888 0,852 1 0,944 0,129 0,669 1 0,809 

BRITISH 
AIRWAYS 0,77 0,787 0,777 0,78 0,797 0,794 0,867 0,858 0,037 0,77 0,867 0,804 

JET2. COM 0,841 0,894 0,915 0,916 0,924 0,908 0,92 0,935 0,029 0,841 0,935 0,907 

WIZZ AIR 0,816 0,937 0,874 0,933 0,937 0,938 0,992 1 0,06 0,816 1 0,928 

std. dev.  0,094 0,121 0,108 0,121 0,084 0,083 0,092 0,09         

Min 0,627 0,663 0,633 0,563 0,712 0,678 0,735 0,708       0,665 

Max 0,939 1 0,989 0,983 1 0,95 1 1       0,965 

Mean 0,789 0,826 0,82 0,827 0,874 0,858 0,91 0,901         

mean 0.851 

 

 Υπενθυμίζεται εδώ ότι η σχετική αποδοτικότητα των εταιρειών έγινε για 

το σύνολο του δείγματος δηλ. για τα έτη από το 2009 έως το 2016 ενώ 

λαμβάνεται σαν ξεχωριστή DMU κάθε εταιρεία για κάθε χρονιά, έτσι για 

παράδειγμα η AEGEAN του 2009 αποτελεί ξεχωριστή DMU από την AEGEAN 

του 2010, 2011…., 2016. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε εταιρεία για κάθε 

χρόνια να παρουσιάζεται ως ξεχωριστή οντότητα (AEGN09,AEGN10…, 

AEGN16 οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητες μεταξύ τους DMU). 

 

Παρατηρείται λοιπόν ότι το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών 

παρουσιάζει μια σχετικά καλή αποδοτικότητα εφόσον όλες τείνουν προς την 

μονάδα εκτός από την Flybe η οποία υστερεί σε σχέση με το παρατηρούμενο 

σύνολο. Συγκεκριμένα η αποδοτικότητα θ για τη RYANAIR τις χρονιές 2010, 

2015 και 2016 είναι ίση με 1 που σημαίνει ότι είναι πλήρως αποδοτική. Για τα 

χρονικά όρια παρατήρησης η RYANAIR παρουσιάζεται να έχει το καλύτερο 

μέσο όρο αποδοτικότητας(meanθ=0,965). Αντίθετα η Flybe παρουσιάζεται να 

είναι αναποτελεσματική με μέσο όρο αποδοτικότητας meanθ= 0,665. Το 2015 
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οι εταιρείες παρουσιάζουν τον υψηλότερο μέσο όρο αποδοτικότητας(meanθ 

=0,91) και το 2009 το μικρότερο(meanθ =0,789).  

 

 Παρακάτω εμφανίζεται σε μορφή πίνακα η υπολειπομένη τιμή για κάθε 

έξοδο κάθε μονάδας έτσι ώστε να καταστεί πλήρως αποδοτική(πίνακας 24). 

Ενώ στο πίνακα 25 εμφανίζονται οι τιμές των εισροών που καταναλώνονται σε 

περίσσεια και καθιστούν τις αντίστοιχες DMU μη αποδοτικές.  

Πίνακας 24: SUMMARY OF OUTPUT SLACKS σενάριο 1.  

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS 

 OPPROFIT RPK  OPPROFIT RPK 

EASJET09 411,598 0 NORW09 33,255 0 
EASJET10 291,256 0 NORW10 123,761 0 
EASJET11 254,477 0 NORW11 127,514 0 
EASJET12 163,19 0 NORW12 165,94 0 
EASJET13 0 0 NORW13 151,248 0 
EASJET14 0 0 NORW14 609,29 0 
EASJET15 0 0 NORW15 395,368 0 
EASJET16 92,998 0 NORW16 311,437 0 
BERLIN09 479,125 0 AEGN09 0 0 
BERLIN10 510,058 0 AEGN10 53,807 0 
BERLIN11 507,795 0 AEGN11 77,937 0 
BERLIN12 489,392 0 AEGN12 40,694 0 
BERLIN13 464,028 0 AEGN13 0 0 
BERLIN14 478,515 0 AEGN14 0 0 
BERLIN15 452,278 0 AEGN15 0 0 
BERLIN16 440,592 0 AEGN16 0 0 
RYAN09 680,669 0 BRTS09 1543,106 0 
RYAN10 0 0 BRTS10 1506,12 0 
RYAN11 55,997 0 BRTS11 545,427 0 
RYAN12 337,375 0 BRTS12 896,266 0 
RYAN13 193,07 0 BRTS13 427,592 0 
RYAN14 347,267 0 BRTS14 0 0 
RYAN15 0 0 BRTS15 0 0 
RYAN16 0 0 BRTS16 0 0 
FLBE09 88,39 0 JT2C09 15,462 0 
FLBE10 0 0 JT2C10 46,932 0 
FLBE11 45,64 0 JT2C11 50,107 0 
FLBE12 54,327 0 JT2C12 62,119 0 
FLBE13 99,451 0 JT2C13 69,798 0 
FLBE14 40,077 0 JT2C14 75,443 0 
FLBE15 63,888 0 JT2C15 66,523 0 
FLBE16 27,864 0 JT2C16 45,909 0 
VUEL09 33,925 0 WIZZ09 112,798 0 
VUEL10 37,594 0 WIZZ10 108,033 0 
VUEL11 107,136 0 WIZZ11 102,037 0 
VUEL12 109,716 0 WIZZ12 125,388 0 
VUEL13 0 0 WIZZ13 59,851 0 
VUEL14 65,378 0 WIZZ14 67,805 0 
VUEL15 100,509 0 WIZZ15 0 0 
VUEL16 237,772 0 WIZZ16 0 0 

   mean 197,229 0 
Υπόμνημα: EASJET=EASY JET(2009-2016) / BERLIN=Air Berlin(2009-2016) / RYAN=Ryanair(2009-2016) / 
FLBE=Flybe(2009-2006) / VUEL= Vueling(2009-2006) / NORW=Norwegian(2009-2006) / 
AEGN=AEGEAN(2009-2006) / BRTS=British Airways(2009-2006) / JT2C=Jet2. Com(2009-2006) / WIZZ=Wizz 
Air(2009-2006) 

  



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 73 
 

Πίνακας 25: SUMMARY OF INPUT SLACKS σενάριο 1.  

SUMMARY OF INPUT SLACKS 

 ASK OP. COS EMPLOY.   ASK OP. COS EMPLOY.  

EASJET09 0 0 1593,43 NORW09 0 0 260,725 
EASJET10 0 0 1625,277 NORW10 0 0 623,454 
EASJET11 0 0 939,866 NORW11 0 0 523,514 
EASJET12 0 0 953,07 NORW12 0 252,396 0 
EASJET13 0 0 1409,486 NORW13 0 0 29,819 
EASJET14 0 0 1078,282 NORW14 0 0 591,772 
EASJET15 0 0 0 NORW15 0 0 1337,227 
EASJET16 0 0 1344,624 NORW16 0 0 2045,754 
BERLIN09 0 0 2597,012 AEGN09 0 54,356 1493,968 
BERLIN10 0 0 2453,857 AEGN10 0 0 974,794 
BERLIN11 0 0 1835,097 AEGN11 0 0 478,452 
BERLIN12 0 0 2050,347 AEGN12 0 0 281,292 
BERLIN13 0 127,951 1997,29 AEGN13 0 0 167,908 
BERLIN14 0 21,061 1317,518 AEGN14 0 2,046 245,413 
BERLIN15 0 237,471 2135,039 AEGN15 0 0 0 
BERLIN16 0 368,631 1924,407 AEGN16 0 0 38,471 
RYAN09 0 0 313,473 BRTS09 0 0 20998,62 
RYAN10 0 0 0 BRTS10 0 0 18776,08 
RYAN11 0 0 530,844 BRTS11 0 0 20575,88 
RYAN12 11,828 0 0 BRTS12 0 166,627 19257,76 
RYAN13 2,378 0 0 BRTS13 0 0 19315,12 
RYAN14 5,001 0 0 BRTS14 0 591,606 19293,29 
RYAN15 0 0 0 BRTS15 0 1393,97 20231,56 
RYAN16 0 0 0 BRTS16 0 0 20485,47 
FLBE09 0 173,555 2331,608 JT2C09 0 0 491,977 
FLBE10 0 161,019 2312,032 JT2C10 0 0 849,501 
FLBE11 0 181,601 2702,063 JT2C11 0 0 731,372 
FLBE12 0 252,685 2658,096 JT2C12 0 0 969,521 
FLBE13 0 271,791 1574,021 JT2C13 0 0 1156,97 
FLBE14 0 265,878 1348,26 JT2C14 0 0 2590,129 
FLBE15 0 451,441 1671,979 JT2C15 0 0 2913,29 
FLBE16 0 444,886 1754,542 JT2C16 0 0 3054,034 
VUEL09 0  203,041 WIZZ09 0 0 42,1 
VUEL10 0 34,423 0 WIZZ10 0 65,117 0 
VUEL11 0 21,501 0 WIZZ11 0 94,379 0 
VUEL12 0 113,375 0 WIZZ12 0 154,091 0 
VUEL13 0  0 WIZZ13 0 134,986 0 
VUEL14 0 565,129 0 WIZZ14 0 141,61 0 
VUEL15 0 134,012 0 WIZZ15 0 101,822 0 
VUEL16 0 129,69 0 WIZZ16 0 0 0 

    mean 0,240 88,864 2793,497 
Υπόμνημα: EASJET=EASY JET(2009-2016) / BERLIN=Air Berlin(2009-2016) / RYAN=Ryanair(2009-2016) / 
FLBE=Flybe(2009-2006) / VUEL= Vueling(2009-2006) / NORW=Norwegian(2009-2006) / AEGN=AEGEAN(2009-
2006) / BRTS=British Airways(2009-2006) / JT2C=Jet2. Com(2009-2006) / WIZZ=Wizz Air(2009-2006) 

 
 
 
 Ο συνδυασμός των δυο αυτών πινάκων και της ακτινωτής κίνησης μιας 

μονάδας σε σχέση με τις ομότιμες(peers) παράγει ένα γόνιμο Bencemarking. 

Σκοπός της κάθε εταιρείας από την σύγκριση της είναι να καταστεί πλήρως 

αποδοτική.   
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Εξέταση της Flybe  

 Η Flybe εμφανίζεται ως η εταιρεία με τη χαμηλότερη τιμή στην μέση 

αποδοτικότητα της σύμφωνα με το Σενάριο 1. Λόγο αυτού του γεγονότος θα 

εξεταστεί εκτενέστερα. Αρχικά στον πίνακα 26 εμφανίζονται οι ομότιμες 

της(peers) πολλαπλασιασμένες με τα αντίστοιχα βάρη τους.  

Πίνακας 26: Ομότιμες(peers) της Flybe σε μοντέλο CRS με τα αντίστοιχα βάρη.  

Εταιρεία  Ομότιμη 

FLBE09  0,308*VUEL13 

FLBE10  0,021*EASJET15   0,208*VUEL13 

FLBE11 0,322*VUEL13 

FLBE12 0,319*VUEL13 

FLBE13 0,307*VUEL13 

FLBE14 0,304*VUEL13 

FLBE15 0,293*VUEL13 

FLBE16 0,314*VUEL13 

 

 Έτσι η εταιρεία Flybe που υπολείπεται από τις υπόλοιπες σε 

αποδοτικότητα μπορεί να βγάλει σημαντικά συμπεράσματα από τα 

αποτελέσματα της DEA. Σύμφωνα με το σενάριο 1 η Flybe για κάθε χρονιά 

χρήσης της συγκρίνεται άμεσα με την Vueling του 2013, ενώ το 2010 έχει ως 

ομότιμη και την EASY JET του 2015.  

  

 Όσο αφορά την εταιρεία για το 2016, τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

πίνακα 27. Επίσης φανερώνονται και οι στόχοι που πρέπει να θέσει.  

Πίνακας 27: PROJECTION SUMMARY / PEERS για την Flybe το 2016.  

Results for FLBE16      
Technical 
efficiency=0,708      
PROJECTION 
SUMMARY:      

variable   
original 
value 

radial 
movement 

slack 
movement 

projected 
value 

output OPPROFIT 10,730 4,418 27,864 43,012 

output RPK 3,810 1,569 0,000 5,379 

input ASK 5,250 0 0,000 5,250 

input OPERCOST 840,170 0 -444,886 395,284 

input EMPLOYEES 2,388 0 -1,754,542 633,458 

LISTING OF PEERS:      

peer lambda weight      

VUEL13 weight=0,314      
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Διοικητικός διάλογος στο συμβούλιο της Flybe  

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα(πίνακας 27) η Flybe από το 

2016 θα μπορούσε να θέσει στόχους αποδοτικότητας για το 2017. Οι στόχοι 

αυτοί φυσικά δεν μπορεί να είναι πάντα εφικτοί. Έτσι το ανωτέρω μοντέλο 

προτείνει να μειώσει η εταιρεία το προσωπικό της κατά 73,47%. Kάτι τέτοιο 

όμως πρακτικά ίσως να είναι αδύνατον αλλά φανερώνει την κατεύθυνση που 

μπορεί να ακολουθήσει. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί να αντιγράψει 

καλές πρακτικές από την ομότιμη εταιρεία της, την Vueling η οποία αποτελεί τη 

μονάδα αναφοράς(efficient referents) με βαρύτητα 0,314. Σε αυτό το σημείο θα 

ήταν ενδιαφέρων να αναπτυχθεί ένας υποτιθέμενος διοικητικός διάλογος που 

να αφορά το σχεδιασμό της Flybe για το επόμενο έτος του 2017 ή το στρατηγικό 

σχεδιασμό της Flybe για τα επόμενα έτη.  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα τελευταία χρόνια κάποιες μελέτες από εξωτερικούς 

φορείς αναφέρονται στη χαμηλή αποδοτικότητα μας. Ισχύει κάτι τέτοιο; 

 

 ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Εξαρτάται από το δείγμα που γίνεται η 

εμπειρική παρατήρηση και από τις παραμέτρους που μελετούνται. Σε 

διαφορετικό δείγμα ή σε μεγαλύτερο μπορεί η αποδοτικότητα μας να 

παρουσιαζόταν αυξημένη.  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά παρόλα αυτά σε συγκεκριμένο δείγμα έχουμε την 

χαμηλότερη αποδοτικότητα; 

 

 Δ. Σ. : Ναι.  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό; 

 

 Δ. Σ. :(παίρνοντας ως παράδειγμα τον πίνακα 27). Καλό θα ήταν να 

κάνουμε μια εκ βάθους σύγκριση με την εταιρεία Vueling. Επιπλέον μπορεί να 

ειπωθεί ότι υστερούμε στα λειτουργικά έσοδα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

ανέλθουν στο πόσο των 43,012 εκ. ευρώ. Μια αξιοσημείωτη διαφορά η οποία 

είναι της τάξεως των 27,864 εκ. ευρώ ή άνοδος 400%. Χρειάζεται λοιπόν να 

επανεξετάσουμε την τιμολογιακή μας πολιτική. Επιπλέον το τμήμα marketing 
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πρέπει να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή. Τα κερδοφόρα χιλιόμετρα, 

δηλαδή οι πωλήσεις μας πρέπει να αυξηθούν. Φυσικά η τιμή στόχος 5,379δισ 

RPK, δηλαδή πουλημένα χιλιόμετρα πτήσης δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω του 

ότι τα χιλιόμετρα πτήσης που είναι διαθέσιμα προς πώληση είναι λιγότερα και 

της τάξεως των 5,25δισ. (ASK=5,25δισ). Διαθέτουμε δηλαδή στην αγορά 

λιγότερα χιλιόμετρα πτήσης από το στόχο που τίθεται για πώληση, οφείλουμε 

όμως να αυξήσουμε το ποσοστό πωλήσεων αρχικά και εν συνεχεία τη διάθεση 

παραπάνω πτήσεων  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, εμείς όμως μήπως 

σπαταλάμε πόρους; 

 

 Δ. Σ. :(παίρνοντας ως παράδειγμα τον πίνακα 27). Πράγματι η μονάδα 

αναφοράς πραγματοποιεί τις ανάλογες εκροές με λιγότερες εισροές. Το 

μοντέλο στο οποίο αναφερόμαστε αποκαλύπτει ότι το λειτουργικό μας κόστος 

είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έπρεπε να ήταν. Έτσι από τα 840,17 εκ 

ευρώ στόχος είναι να μειωθεί στα 395,284 εκ ευρώ. Το θετικό είναι ότι τα 

διαθέσιμα χιλιόμετρα για πτήση που διαθέτουμε είναι σε πολύ καλά επίπεδα 

οπότε δεν θα απαιτήσουν επιπλέον πόρους. Τέλος εκεί που χωλαίνουμε είναι 

στο μέγεθος του εργατικού προσωπικού μας, και το οποίο εμφανίζεται 

υπέρογκο. Μάλιστα θα πρέπει να μειώσουμε το προσωπικό μας κατά 1.754 

άτομα σχεδόν τα 2/3 του συνολικού αριθμού εργαζομένων μας και να 

παραμείνουμε με 634 άτομα προσωπικό. Είναι μια πολύ δύσκολη και 

ευαίσθητη απόφαση η μείωση προσωπικού που θα εγείρει πληθώρα 

αντιδράσεων. Μπορούμε όμως να υιοθετήσουμε καλές πρακτικές σε αυτόν τον 

τομέα, από την μονάδα αναφοράς ή από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα θα 

πρέπει να σκεφτούμε τεχνολογικές καινοτομίες που μπορούν να μας 

ωφελήσουν.  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα! Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάποια από αυτά 

που προτείνετε είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν αλλά τουλάχιστον 

ξέρουμε που υστερούμε. Ευχαριστώ πολύ! 
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Εταιρείες ενδιαφέροντος.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπήρξε προσωπικό ενδιαφέρον για την 

Aegean επειδή αποτελεί αεροπορική εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων. 

Επιπλέον, έχει κινήσει το ενδιαφέρον και η Air berlin που τον Αύγουστο του 

2017 κήρυξε πτώχευση. Το ενδιαφέρον εδώ είναι αν η μέθοδος DEA φανερώνει 

την πορεία της προς την πτώχευση.  

 

 Η Aegean παρουσιάζεται με καλό δείκτη αποδοτικότητας κατά μέσο όρο 

ίσο με 0,809 ενώ το 2015 πέτυχε δείκτη αποδοτικότητας 1 και το 2016 δείκτη 

αποδοτικότητας = 0,944. Τα αποτελέσματα της λοιπόν μπορούν να κριθούν 

ικανοποιητικά και άνω του μέσου όρου του δείγματος.  

 

 Η Air berlin αντίστοιχα έχει κατά μέσο όρο αποδοτικότητα 0,808 ενώ το 

2015 πέτυχε δείκτη αποδοτικότητας 0,822 και το 2016 δείκτη αποδοτικότητας 

ίσο με 0,823. Δεν υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις που να φανερώνουν την μετέπειτα 

πορεία της.  
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Σενάριο 2 

 

 Στο σενάριο αυτό πραγματοποιείται επίλυση ενός output oriented DEA 

προβλήματος με τη χρήση των μεταβλητών εισόδου και εξόδου που 

εξετάστηκαν στο σενάριο 1. Η προσέγγιση όμως αλλάζει και εφαρμόζεται η 

φιλοσοφία των οικονομιών κλίμακας BCC(VRS).  

 

Πίνακας 28: Μεταβλητές εισόδου και εξόδου σενάριο 2 VRS μοντέλο.  

output oriented DEA VRS  

input Output 

Employees Passenger Revenue Km(RPK) 

Operating cost Total operation revenues 

Available seat Kilometers   

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του λογισμικού Win4deap 

μετά από επεξεργασία τους στο λογισμικό EXCEL.  

 

(Οι πίνακες μεταφέρθηκαν στην επόμενη σελίδα για διευκόλυνση της ανάγνωσης τους) 

 

 

  



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 79 
 

Πίνακας 29: Pure Technical Efficiency output oriented DEA VRS 2009-2016.  

Pure Technical Efficiency 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 st. d.  Min Max Mean 

EASY JET 0,948 1,000 0,927 0,950 0,965 0,978 1,000 0,985 0,026 0,927 1,000 0,969 

AIR BERLIN 0,803 0,770 0,873 0,868 0,879 0,866 0,872 0,872 0,041 0,770 0,879 0,850 

RYANAIR 0,897 1,000 1,000 0,983 0,917 0,938 1,000 1,000 0,043 0,897 1,000 0,967 

FLYBE 1,000 1,000 0,891 0,766 1,000 1,000 1,000 1,000 0,086 0,766 1,000 0,957 

VUELING 0,860 0,957 0,817 0,816 1,000 0,877 0,844 0,858 0,066 0,816 1,000 0,879 

NORWEGIAN 0,830 0,836 0,844 0,853 0,833 0,860 0,927 0,948 0,045 0,830 0,948 0,866 

AEGEAN 0,800 0,772 0,747 0,827 1,000 0,927 1,000 0,959 0,104 0,747 1,000 0,879 

BRITISH 
AIRWAYS 0,828 0,843 0,841 0,861 0,877 0,918 1,000 1,000 0,070 0,828 1,000 0,896 

JET2. COM 1,000 1,000 1,000 0,975 0,971 0,940 0,949 0,966 0,024 0,940 1,000 0,975 

WIZZ AIR 0,879 1,000 0,942 0,987 0,974 0,966 1,000 1,000 0,042 0,879 1,000 0,969 

std. dev.  0,076 0,100 0,081 0,079 0,061 0,048 0,060 0,053         

Min 0,800 0,770 0,747 0,766 0,833 0,860 0,844 0,858       0,850 

Max 1,000 1,000 1,000 0,987 1,000 1,000 1,000 1,000       0,975 

Mean 0,885 0,918 0,888 0,889 0,942 0,927 0,959 0,959         

Mean 0,921 

 

 

Πίνακας 30:Scale Efficiency output oriented DEA VRS 2009-2016.  

Scale Efficiency 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 st. d.  Min Max Mean 

EASY JET 0,991 0,983 0,978 0,959 0,954 0,971 1,000 0,954 0,017 0,954 1,000 0,974 

AIR BERLIN 0,980 0,968 0,944 0,940 0,942 0,941 0,943 0,944 0,015 0,940 0,980 0,950 

RYANAIR 0,997 1,000 0,989 1,000 0,998 0,998 1,000 1,000 0,004 0,989 1,000 0,998 

FLYBE 0,627 0,663 0,710 0,735 0,712 0,678 0,735 0,708 0,037 0,627 0,735 0,696 

VUELING 0,873 0,788 0,939 0,974 1,000 0,975 0,996 0,999 0,076 0,788 1,000 0,943 

NORWEGIAN 0,957 0,968 0,980 0,978 0,987 0,995 0,991 0,993 0,013 0,957 0,995 0,981 

AEGEAN 0,836 0,889 0,925 0,898 0,888 0,919 1,000 0,984 0,053 0,836 1,000 0,917 

BRITISH 
AIRWAYS 0,930 0,934 0,924 0,906 0,909 0,865 0,867 0,858 0,031 0,858 0,934 0,899 

JET2. COM 0,841 0,894 0,915 0,939 0,952 0,966 0,969 0,968 0,045 0,841 0,969 0,931 

WIZZ AIR 0,928 0,937 0,928 0,945 0,962 0,971 0,992 1,000 0,028 0,928 1,000 0,958 

std. dev.  0,111 0,104 0,079 0,074 0,085 0,096 0,086 0,092         

Min 0,627 0,663 0,710 0,735 0,712 0,678 0,735 0,708       0,696 

Max 0,997 1,000 0,989 1,000 1,000 0,998 1,000 1,000       0,998 

Mean 0,896 0,902 0,923 0,928 0,930 0,928 0,949 0,941         

Mean 0,925 
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Πίνακας 31: Σχέση μεγέθους αποτελεσματικότητας output oriented DEA VRS σενάριο 2(2009-2016) 

Σχέση μεγέθους - αποδοτικότητας 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EASY JET drs drs drs drs drs drs crs drs 

AIR BERLIN drs drs drs drs drs drs drs drs 

RYANAIR irs crs drs  crs drs drs crs crs 

FLYBE irs irs irs irs irs irs irs irs 

VUELING irs irs irs irs crs irs irs irs 

NORWEGIAN irs irs irs irs irs irs irs irs 

AEGEAN irs irs irs irs irs irs crs irs 

BRITISH AIRWAYS drs drs drs drs drs drs drs drs 

JET2. COM irs irs irs irs irs irs irs irs 

WIZZ AIR irs irs irs irs irs irs irs crs 

 

 Υπενθυμίζεται ότι η σχετική αποδοτικότητα των εταιρειών έγινε για το 

σύνολο του δείγματος δηλ. για τα έτη από 2009-2016. Παρατηρείται λοιπόν ότι 

το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών παρουσιάζει μια σχετικά καλή 

αποδοτικότητα εφόσον όλες τείνουν προς τη μονάδα εκτός από την Flybe η 

οποία υστερεί σε σχέση με το παρατηρούμενο σύνολο. Για παράδειγμα η 

αποδοτικότητα για την RYANAIR τις χρονιές 2010,2012,2015 και 2016 είναι ίσο 

με 1 που σημαίνει ότι είναι πλήρως αποδοτική. Αντίθετα η Flybe παρουσιάζεται 

να είναι αναποτελεσματική με μέσο όρο αποδοτικότητας mean= 0,696 ελαφρά 

βελτιωμένο σε σχέση με το CRS μοντέλο.  

 

 Αναφέρθηκε στην αρχή της εργασίας ότι η αποτελεσματικότητα του CRS 

μοντέλου(πίνακας 23) αποσυντίθεται σε "καθαρή" τεχνική αποδοτικότητα(PTE) 

και αποδοτικότητα κλίμακας(Scale Efficiency). Υπενθυμίζεται επίσης ότι Scale 

Efficiency= TE/PTE. Όπως αναφέρουν οι Barros & Peypoch(2008), η σχετική 

αποδοτικότητα που μετράται από το μοντέλο BCC VRS(PTE) μπορεί να 

συνδεθεί άμεσα με την ικανότητα διαχείρισης διοίκησης της DMU. Η "καθαρή" 

τεχνική αποδοτικότητα(PTE) υποδηλώνει την ικανότητα διοίκησης της 

μονάδας. Έχοντας ως μέσο όρο PTE=0,921 μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι το σύνολο του δείγματος διοικείται αποτελεσματικά.  

 

 Ο αναγνώστης σε αυτό το σημείο πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή 

στην παρατήρηση της εταιρείας Flybe που εμφανίζεται με PTE σε πολλά σημεία 

ίσο με ένα(1). Η PTE εμφανίζεται με τιμή ένα γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία 

αποτελεί τα κάτω όρια της περιβάλλουσας. Είναι οι ελάχιστες παρατηρούμενες 

τιμές και τα όρια που περικλείουν το δείγμα διέρχονται από αυτά τα σημεία.  



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 81 
 

 Επιπλέον αν εξεταστούν οι εταιρείες σε σχέση με τη θέση τους στην 

περιβάλλουσα που διαμορφώνεται από την εμπειρική παρατήρηση του 

δείγματος θα διαπιστωθεί ότι μεγάλο ποσοστό βρίσκεται στην περιοχή με 

αύξουσα απόδοση κλίμακας(irs). Αυτό σημαίνει πρακτικά οτι για μια μονάδα 

που βρίσκεται σε irs περιοχή είναι προς όφελος της να αυξήσει το μέγεθος της. 

Η αύξηση κατανάλωσης πόρων που πιθανόν να προκύψει θα οδηγήσει σε 

εκροές οι οποίες θα αυξηθούν αναλογικά περισσότερο και θα την καταστήσουν 

πιο αποτελεσματική. Αντίθετα κάποιες εταιρείες βρίσκονται σε περιοχή drs το 

οποίο σημαίνει ότι η αύξηση του μεγέθους τους έχει αρνητικά αποτελέσματα. 

Τέλος παρατηρείται ότι η Ryanair είναι στο μεταίχμιο αλλαγής περιοχής μεταξύ 

irs και drs. Η διοίκηση της λοιπόν καλείται να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση 

σχετικά με την αύξηση του μεγέθους της εταιρείας η την παραμονή της σε 

τρέχουσα επίπεδα σύμφωνα πάντα με το εξεταζόμενο δείγμα.  

 

 Παρακάτω εμφανίζονται σε μορφή πίνακα η υπολειπομένη τιμή για κάθε 

έξοδο κάθε μονάδας(πίνακας 32). Ενώ στον πίνακα 33 εμφανίζονται οι τιμές 

των εισροών που καταναλώνονται σε περίσσεια.  

 

(Οι πίνακες μεταφέρθηκαν στην επόμενη σελίδα για διευκόλυνση της ανάγνωσης τους) 
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Πίνακας 32: SUMMARY OF OUTPUT SLACKS σενάριο 2 

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: 

  OPPROFIT ASK   OPPROFIT ASK 

EASJET09 261,553 0 NORW09 0 0 

EASJET10 0 0 NORW10 87,306 0 

EASJET11 30,496 0 NORW11 99,88 0 

EASJET12 0 0 NORW12 81,48 0 

EASJET13 0 0 NORW13 108,147 0 

EASJET14 0 0 NORW14 593,405 0 

EASJET15 0 0 NORW15 370,743 0 

EASJET16 0 0 NORW16 283,583 0 

BERLIN09 196,505 0 AEGN09 0 0 

BERLIN10 232,714 0 AEGN10 14,908 0 

BERLIN11 246,431 0 AEGN11 47,1 0 

BERLIN12 223,782 0 AEGN12 28,223 0 

BERLIN13 196,762 0 AEGN13 0 0 

BERLIN14 208,562 0 AEGN14 0 0 

BERLIN15 194,508 0 AEGN15 0 0 

BERLIN16 192,498 0 AEGN16 0 0 

RYAN09 660,953 0 BRTS09 1571,855 0 

RYAN10 0 0 BRTS10 1504,213 0 

RYAN11 0 0 BRTS11 663,115 0 

RYAN12 285,796 0 BRTS12 1052,489 0 

RYAN13 289,65 0 BRTS13 635,337 0 

RYAN14 441,303 0 BRTS14 213,752 0 

RYAN15 0 0 BRTS15 0 0 

RYAN16 0 0 BRTS16 0 0 

FLBE09 0 0 JT2C09 0 0 

FLBE10 0 0 JT2C10 0 0 

FLBE11 0 0 JT2C11 0 0 

FLBE12 0 0 JT2C12 22,963 0 

FLBE13 0 0 JT2C13 33,706 0 

FLBE14 0 0 JT2C14 45,816 0 

FLBE15 0 0 JT2C15 41,551 0 

FLBE16 0 0 JT2C16 16,992 0 

VUEL09 0 0 WIZZ09 12,198 0 

VUEL10 0 0 WIZZ10 0 0 

VUEL11 54,53 0 WIZZ11 22,24 0 

VUEL12 57,59 0 WIZZ12 45,51 0 

VUEL13 0 0 WIZZ13 10,663 0 

VUEL14 0 0 WIZZ14 0 0 

VUEL15 79,769 0 WIZZ15 0 0 

VUEL16 229,395 0 WIZZ16 0 0 

      mean 146,125 0 
Υπόμνημα: EASJET=EASY JET(2009-2016) / BERLIN=Air Berlin(2009-2016) / RYAN=Ryanair(2009-2016) / 
FLBE=Flybe(2009-2006) / VUEL= Vueling(2009-2006) / NORW=Norwegian(2009-2006) / AEGN=AEGEAN(2009-
2006) / BRTS=British Airways(2009-2006) / JT2C=Jet2. Com(2009-2006) / WIZZ=Wizz Air(2009-2006) 

 



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 83 
 

Πίνακας 33: SUMMARY OF INPUT SLACKS σενάριο 2 

SUMMARY OF INPUT SLACKS 

  ASK 
OP. 
COS STAFF   ASK 

OP. 
COS STAFF 

EASJET
09 

0 0 762,528 NORW0
9 

0 0 0 

EASJET
10 

0 326,403 0 NORW1
0 

0 0 0 

EASJET
11 

0 1033,88
8 

0 NORW1
1 

0 154,31 16,888 

EASJET
12 

0 1524,90
8 

1019,28
1 

NORW1
2 

0 0 0 

EASJET
13 

0 1638,69 2872,99
2 

NORW1
3 

0 0 0 

EASJET
14 

0 0 3067,74 NORW1
4 

0 0 331,669 

EASJET
15 

0 1558,56 0 NORW1
5 

0 0 900,583 

EASJET
16 

0 72,799 2277,70
3 

NORW1
6 

0 191,813 1528,594 

BERLIN
09 

0 487,966 1113,58
5 

AEGN0
9 

0 0 1168,869 

BERLIN
10 

0 1166,01
5 

1427,65
4 

AEGN1
0 

0 90,954 202,913 

BERLIN
11 

0 1220,02
5 

1596,42
2 

AEGN1
1 

0 91,358 0 

BERLIN
12 

0 1234,40
6 

1843,87
9 

AEGN1
2 

0 0 0 

BERLIN
13 

0 1202,22
7 

1664,55
5 

AEGN1
3 

0 36,868 0 

BERLIN
14 

0 1304,63
4 

1047,03
6 

AEGN1
4 

0 0 0 

BERLIN
15 

0 1395,68
3 

1814,12 AEGN1
5 

0 19,857 0 

BERLIN
16 

0 0 1615,55 AEGN1
6 

0 4690,70
1 

0 

RYAN09 0 0 0 BRTS09 0 4182,81
9 

26114,58 

RYAN10 0 0 0 BRTS10 0 5194,14
8 

23200,67 

RYAN11 0 0 0 BRTS11 0 7071,22
5 

26289,42 

RYAN12 11,095 0 0 BRTS12 0 6808,35
6 

27040,52 

RYAN13 1,845 0 0 BRTS13 0 8258,7 27038,54 

RYAN14 4,48 0 0 BRTS14 0 0 28410 

RYAN15 0 0 0 BRTS15 0 0 0 

RYAN16 0 0 0 BRTS16 0 0 0 

FLBE09 0 0 0 JT2C09 0 0 0 

FLBE10 1,199 0 0 JT2C10 0 0 0 

FLBE11 0 0 1424,32
4 

JT2C11 0 0 0 

FLBE12 0 0 1349,00
5 

JT2C12 0 0 254,116 

FLBE13 0 0 0 JT2C13 0 0 496,884 

FLBE14 0 0 0 JT2C14 0 0 2046,139 

FLBE15 0 0 0 JT2C15 0 0 2452,145 

FLBE16 0 103,405 0 JT2C16 0 0 2498,989 

VUEL09 0 173,399 0 WIZZ09 0 0 0 

VUEL10 0 86,428 0 WIZZ10 0 17,174 0 

VUEL11 0 76,498 0 WIZZ11 0,601 64,384 0 

VUEL12 0 0 0 WIZZ12 0,222 39,856 0 

VUEL13 0 424,745 0 WIZZ13 0,039 0 0 

VUEL14 0 101,238 0 WIZZ14 0 0 0 

VUEL15 0 116,691 0 WIZZ15 0 0 0 

VUEL16 0 0 0 WIZZ16 0 0 0 

        mean 0,356 652,014 2436,099 
Υπόμνημα: EASJET=EASY JET(2009-2016) / BERLIN=Air Berlin(2009-2016) / RYAN=Ryanair(2009-2016) / 
FLBE=Flybe(2009-2006) / VUEL= Vueling(2009-2006) / NORW=Norwegian(2009-2006) / AEGN=AEGEAN(2009-
2006) / BRTS=British Airways(2009-2006) / JT2C=Jet2. Com(2009-2006) / WIZZ=Wizz Air(2009-2006) 
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 Παρακάτω εμφανίζονται οι ομότιμες(peers) της πιο αδύναμης εταιρείας 

από άποψη αποδοτικότητας, της Flyby πολλαπλασιασμένες με τα αντίστοιχα 

βάρη τους.  

 

Πίνακας 34: Ομότιμες(peers) της Flybe σε μοντέλο VRS με τα αντίστοιχα βάρη.  

Εταιρεία  Ομότιμη 

FLBE09  FLBE09 

FLBE10  FLBE10 

FLBE11 0,181* JT2C09   0,247* FLBE13  0,507* FLBE14   0,065* FLBE10 

FLBE12 0,203* FLBE13   0,205*JT2C09   0,196* FLBE14   0,396* FLBE15 

FLBE13 FLBE13 

FLBE14 FLBE14 

FLBE15 FLBE15 

FLBE16 FLBE16 

 

 Από τον πίνακα 34 η εταιρεία Flybe που υπολείπεται από τις υπόλοιπες 

σε συνολική αποδοτικότητα κλίμακας μπορεί να βγάλει σημαντικά 

συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της DEA. Έτσι σύμφωνα με το σενάριο 

2 η Flybe συγκρίνεται άμεσα με τον εαυτό της παλαιότερων η μελλοντικών 

χρόνων και με την Jet2. com του 2009.  

 Όσο αφορά την εταιρεία για το 2016 τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα. Επίσης φανερώνονται και οι στόχοι που πρέπει να θέσει.  

Πίνακας 35: PROJECTION SUMMARY για την Flybe to 2016 

RESULTS FOR FLΥBΕ16: 

PROJECTION SUMMARY:  

variable   original value 
radial 
movement 

slack 
movement 

projected 
value 

output OPPROFIT 10,730 0 0 10,730 

output RPK 3,810 0 0 3,810 

input ASK 5,250 0 0 5,250 

input OPERCOST 840,170 0 0 840,170 

input Employees 2,388 0 0 2,388 

Technical efficiency = 1 

Scale efficiency= 0,708 

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα η Flybe για το 2016 βρίσκεται 

στο σύνορο αποδοτικότητας σύμφωνα με το μοντέλο BCC(VRS) και δεν 

χρειάζονται βελτιώσεις. Κάτι τέτοιο όπως έχει αναλυθεί στο μοντέλο 1 δεν 

ισχύει. Ο πίνακας 30 φανερώνει τον πιο μικρό μέσο όρο στην αποδοτικότητα 
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κλίμακας ίσο με 0,696. Ενώ τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν, όπως 

προαναφέρθηκε ότι η Flybe βρίσκεται στα κάτω όρια αποδοτικότητας και 

αποτελεί σύνορο της περιβάλλουσας της εμπειρικής παρατήρησης. Υπάρχουν 

άλλες μέθοδοι που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία και οι οποίες 

μπορούν να αποκαλύψουν την κατάσταση αυτή. Στα παρακάτω διαγράμματα 

απεικονίζονται οι παραγωγικές δυνατότητες των εταιρειών σε σχέση με το 

εργατικό δυναμικό τους.  

 

Διοικητικός διάλογος.  

 ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δυο 

σεναρίων υστερούμε στην τεχνική αποτελεσματικότητα μας. Ενώ σύμφωνα με 

τον πίνακα 33 μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα μας κατά 103,405 εκ ευρώ και 

να αναμένουμε τα ίδια αποτελέσματα. Επιπλέον λειτουργούμε σε καμπύλη 

αύξουσας οικονομίας κλίμακας irs. Οφείλουμε να αναλογιστούμε τη δυνατότητα 

να αυξήσουμε το μέγεθος μας το οποίο με τη σειρά του θα μας οδηγήσει σε 

αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση εκροών(output). Μια προσέγγιση ίσως θα ήταν 

η αύξηση των ASK, έναν πόρο που καταναλώνουμε αποτελεσματικά 

διατηρώντας σταθερή την κατανάλωση σε όλους τους άλλους πόρους.   
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Διάγραμμα 1 Παραγωγικές δυνατότητες εταιρειών δείγματος. 
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Εταιρείες ενδιαφέροντος.  

 Η Aegean παρουσιάζεται με καλό δείκτη αποδοτικότητας κλίμακας κατά 

μέσο όρο στο 0,917 ενώ το 2015 πέτυχε δείκτη αποδοτικότητας κλίμακας 1 και 

το 2016 δείκτη αποδοτικότητας κλίμακας ίσο με 0,984. Η καθαρή τεχνική 

αποδοτικότητα PTE είχε ως μέσο όρο την τιμή 0,879 και βρίσκεται σε irs 

καμπύλη.  

 

 Η Air berlin αντίστοιχα έχει κατά μέσο όρο αποδοτικότητα κλίμακας 

0,950. Η καθαρή τεχνική αποδοτικότητα PTE είχε ως μέσο όρο την τιμή 0,850 

και βρίσκεται σε drs καμπύλη. Δεν υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις που να 

φανερώνουν την μετέπειτα πορεία της.  

 

Σενάριο 3 

 Στο σενάριο τρία(3) γίνετε επίλυση ενός output oriented DEA VRS 

προβλήματος με την χρήση μεταβλητών εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται 

στη διεθνής βιβλιογραφία αλλά επιλέχθηκαν από τον γράφων. Οι μεταβλητές 

εισόδου που επιλέχθηκαν είναι: Employees(αριθμός εργαζομένων), Operating 

cost(λειτουργικό κόστος) και Fleet size(αριθμός αεροσκαφών) εμφανίζονται 12, 

10 και 4 φορές αντίστοιχα. Οι δυο πρώτες μεταβλητές είναι δημοφιλής στη 

διεθνής βιβλιογραφία. Η μεταβλητή Fleet size επιλέχθηκε βάση της λογικής ότι 

ο στόλος αεροσκαφών μιας αεροπορικής εταιρείας αποτελεί σημαντικό πόρο 

που απαιτεί ορθή διαχείριση.  

 

 Οι μεταβλητές εξόδου που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι Load Factor και 

EBT. Η μεταβλητή Load Factor αναφέρεται στο συντελεστή φόρτου των 

αεροσκαφών. Στην ουσία είναι οι επιβάτες που ταξίδεψαν προς τις διαθέσιμες 

θέσεις που διατέθηκαν και στην ουσία αντικατοπτρίζει την πληρότητα των 

αεροσκαφών. Το μέγεθος EBT αφορά τα κέρδη των εταιρειών πριν από τους 

φόρους. Η λογική είναι ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική φορολογική πολιτική. Τα 

μεγέθη των πωλήσεων όμως μέχρι να οδηγηθούν στην μορφή EBT έχουν 

σχεδόν κοινή πορεία για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Η προσέγγιση που θα 

εφαρμοστεί θεωρεί μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας BCC(VRS).  
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Πίνακας 36: Μεταβλητές εισόδου και εξόδου σενάριο 1 CRS μοντέλο 

output oriented DEA VRS  

input Output 

Employees EBT 

Operating cost Load Factor 

Fleet size   

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του λογισμικού Win4deap 

μετά από επεξεργασία τους στο λογισμικό EXCEL.  

Πίνακας 37: Technical efficiency output oriented DEA σενάριο 3(2009-2016).  

Technical Efficiency 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
std. 
dev.  Min Max Mean 

EASY JET 0,202 0,283 0,355 0,415 0,531 0,623 0,756 0,491 0,182 0,202 0,756 0,457 

AIR BERLIN 0,177 0,168 0,171 0,200 0,225 0,208 0,205 0,225 0,023 0,168 0,225 0,197 

RYANAIR 0,175 0,465 0,453 0,558 0,535 0,469 0,733 1,000 0,239 0,175 1,000 0,549 

FLYBE 0,481 0,511 0,435 0,399 0,414 0,500 0,469 0,429 0,041 0,399 0,511 0,455 

VUELING 0,902 0,955 0,741 0,671 0,816 0,832 0,598 0,428 0,173 0,428 0,955 0,743 

NORWEGIAN 0,809 0,509 0,476 0,682 0,424 0,317 0,324 0,407 0,172 0,317 0,809 0,494 

AEGEAN 0,755 0,972 0,885 0,917 0,938 0,778 0,660 0,509 0,159 0,509 0,972 0,802 

BRITISH 
AIRWAYS 0,117 0,122 0,329 0,109 0,189 0,370 1,000 0,601 0,311 0,109 1,000 0,355 

JET2. COM 1,000 1,000 0,897 0,770 0,674 0,615 0,575 0,631 0,174 0,575 1,000 0,770 

WIZZ AIR 0,925 0,995 0,909 0,840 0,926 1,000 0,940 0,892 0,052 0,840 1,000 0,928 

std. dev.  0,360 0,354 0,270 0,270 0,268 0,248 0,250 0,233         

Min 0,117 0,122 0,171 0,109 0,189 0,208 0,205 0,225       0,197 

Max 1,000 1,000 0,909 0,917 0,938 1,000 1,000 1,000       0,928 

Mean 0,554 0,598 0,565 0,556 0,567 0,571 0,626 0,561         

mean 0,575 

 

Πίνακας 38: Pure Technical efficiency output oriented DEA σενάριο 3(2009-2016).  

Pure Technical Efficiency 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
std. 
dev.  Min Max Mean 

EASY JET 0,928 0,941 0,944 0,958 0,963 0,976 0,986 0,987 0,022 0,928 0,987 0,960 

AIR BERLIN 0,836 0,825 0,844 0,902 0,916 0,901 0,909 0,910 0,038 0,825 0,916 0,880 

RYANAIR 0,885 0,885 0,886 0,884 0,894 0,894 0,948 1,000 0,042 0,884 1,000 0,910 

FLYBE 0,732 0,720 0,687 0,693 0,711 0,782 0,830 0,800 0,053 0,687 0,830 0,744 

VUELING 0,905 1,000 0,878 0,889 0,907 0,916 0,896 0,907 0,037 0,878 1,000 0,912 

NORWEGIAN 0,907 0,861 0,873 0,888 0,859 0,876 0,931 0,947 0,033 0,859 0,947 0,893 

AEGEAN 0,804 1,000 0,885 0,933 0,951 0,899 0,858 0,850 0,063 0,804 1,000 0,898 
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BRITISH 
AIRWAYS 0,829 0,846 0,842 0,860 0,875 0,872 1,000 0,905 0,054 0,829 1,000 0,879 

JET2. COM 1,000 1,000 1,000 0,992 1,000 0,996 0,992 1,000 0,004 0,992 1,000 0,998 

WIZZ AIR 0,998 1,000 1,000 1,000 0,998 1,000 1,000 1,000 0,001 0,998 1,000 1,000 

std. dev.  0,084 0,096 0,090 0,087 0,084 0,066 0,061 0,069         

Min 0,732 0,720 0,687 0,693 0,711 0,782 0,830 0,800       0,744 

Max 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000       1,000 

Mean 0,882 0,908 0,884 0,900 0,907 0,911 0,935 0,931         

mean 0,907 

 

Πίνακας 39: Scale efficiency output oriented DEA σενάριο 3(2009-2016).  

Scale Efficiency 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
std. 
dev.  Min Max Mean 

EASY JET 0,218 0,301 0,376 0,433 0,551 0,638 0,767 0,497 0,180 0,218 0,767 0,473 

AIR BERLIN 0,212 0,204 0,203 0,222 0,246 0,231 0,226 0,247 0,017 0,203 0,247 0,224 

RYANAIR 0,198 0,525 0,511 0,631 0,598 0,525 0,773 1,000 0,230 0,198 1,000 0,595 

FLYBE 0,657 0,710 0,633 0,576 0,582 0,639 0,565 0,536 0,057 0,536 0,710 0,612 

VUELING 0,997 0,955 0,844 0,755 0,900 0,908 0,667 0,472 0,174 0,472 0,997 0,812 

NORWEGIAN 0,892 0,591 0,545 0,768 0,494 0,362 0,348 0,430 0,193 0,348 0,892 0,554 

AEGEAN 0,939 0,972 1,000 0,983 0,986 0,865 0,769 0,599 0,141 0,599 1,000 0,889 

BRITISH 
AIRWAYS 0,141 0,144 0,391 0,127 0,216 0,424 1,000 0,664 0,309 0,127 1,000 0,388 

JET2. COM 1,000 1,000 0,897 0,776 0,674 0,617 0,580 0,631 0,173 0,580 1,000 0,772 

WIZZ AIR 0,927 0,995 0,909 0,840 0,928 1,000 0,940 0,892 0,052 0,840 1,000 0,929 

std. dev.  0,379 0,339 0,270 0,275 0,266 0,248 0,243 0,220         

Min 0,141 0,144 0,203 0,127 0,216 0,231 0,226 0,247       0,224 

Max 1,000 1,000 1,000 0,983 0,986 1,000 1,000 1,000       0,929 

Mean 0,618 0,640 0,631 0,611 0,618 0,621 0,663 0,597         

mean 0,625 

 

Πίνακας 40: Σχέση μεγέθους αποτελεσματικότητας output oriented DEA VRS σενάριο 3(2009-2016) 

Σχέση μεγέθους - αποδοτικότητας 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EASY JET drs drs drs drs drs drs drs drs 

AIR BERLIN drs drs drs drs drs drs drs drs 

RYANAIR drs drs drs drs drs drs drs CRS 

FLYBE drs drs drs drs drs drs drs drs 

VUELING drs drs drs drs drs drs drs drs 

NORWEGIAN drs drs drs drs drs drs drs drs 

AEGEAN drs IRS CRS drs drs drs drs drs 

BRITISH AIRWAYS drs drs drs drs drs drs CRS drs 

JET2. COM CRS CRS drs drs drs drs drs drs 

WIZZ AIR drs drs drs drs drs drs drs drs 
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 Στο σενάριο 3 υπάρχει καλή διακριτότητα μεταξύ των εταιρειών. Ο μέσος 

όρος τεχνικής αποτελεσματικός αυτών είναι 0,575 και καθαρής τεχνικής 

αποδοτικότητας 0,907. Η αποδοτικότητα κλίμακας του δείγματος εμφανίζεται 

με μέσο όρο 0,625.  

 

 Παρατηρείται λοιπόν ότι το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών 

παρουσιάζει μια σχετικά καλή καθαρή αποδοτικότητα εφόσον όλες τείνουν 

προς την μονάδα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε μέσο όρο 

αποτελεσματικότητας κλίμακος ίση με 0,625 συμπεραίνεται ότι μέρος του 

δείγματος δεν λειτουργεί στο βέλτιστο μέγεθος. Κατά αναλόγια με τα σενάρια 1 

και 2 ο αναγνώστης μπορεί να εξάγει γόνιμα συμπεράσματα.  

 

 Παρακάτω εμφανίζεται σε μορφή πίνακα η υπολειπομένη τιμή για κάθε 

έξοδο κάθε μονάδας(πίνακας 41). Ενώ στον πίνακα 42 εμφανίζονται οι τιμές 

των εισροών που καταναλώνονται σε περίσσεια. 

 

(Οι πίνακες μεταφέρθηκαν στην επόμενη σελίδα για διευκόλυνση της ανάγνωσης τους) 
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Πίνακας 41: SUMMARY OF OUTPUT SLACKS σενάριο 3 

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: 

 EBT 
Load 
Factor  OPPROFIT Load Factor 

EASJET09 518,527 0 NORW09 33,255 0 

EASJET10 558,519 0 NORW10 123,761 0 

EASJET11 496,857 0 NORW11 127,514 0 

EASJET12 555,530 0 NORW12 165,94 0 

EASJET13 402,523 0 NORW13 151,248 0 

EASJET14 302,110 0 NORW14 609,29 0 

EASJET15 170,414 0 NORW15 395,368 0 

EASJET16 605,626 0 NORW16 311,437 0 

BERLIN09 667,460 0 AEGN09 0 0 

BERLIN10 703,149 0 AEGN10 53,807 0 

BERLIN11 709,330 0 AEGN11 77,937 0 

BERLIN12 620,044 0 AEGN12 40,694 0 

BERLIN13 531,523 0 AEGN13 0 0 

BERLIN14 584,922 0 AEGN14 0 0 

BERLIN15 608,669 0 AEGN15 0 0 

BERLIN16 526,151 0 AEGN16 0 0 

RYAN09 777,172 0 BRTS09 1543,106 0 

RYAN10 318,719 0 BRTS10 1506,12 0 

RYAN11 501,557 0 BRTS11 545,427 0 

RYAN12 303,900 0 BRTS12 896,266 0 

RYAN13 410,852 0 BRTS13 427,592 0 

RYAN14 595,990 0 BRTS14 0 0 

RYAN15 195,696 0 BRTS15 0 0 

RYAN16 0,000 0 BRTS16 0 0 

FLBE09 82,561 0 JT2C09 15,462 0 

FLBE10 0,000 0 JT2C10 46,932 0 

FLBE11 39,516 0 JT2C11 50,107 0 

FLBE12 53,372 0 JT2C12 62,119 0 

FLBE13 103,368 0 JT2C13 69,798 0 

FLBE14 23,854 0 JT2C14 75,443 0 

FLBE15 93,791 0 JT2C15 66,523 0 

FLBE16 32,156 0 JT2C16 45,909 0 

VUEL09 0,000 0 WIZZ09 112,798 0 

VUEL10 0,000 0 WIZZ10 108,033 0 

VUEL11 24,484 0 WIZZ11 102,037 0 

VUEL12 0,000 0 WIZZ12 125,388 0 

VUEL13 0,000 0 WIZZ13 59,851 0 

VUEL14 0,000 0 WIZZ14 67,805 0 

VUEL15 0,000 0 WIZZ15 0 0 

VUEL16 0,000 0 WIZZ16 0 0 

    mean 241,920 0 

Υπόμνημα: EASJET=EASY JET(2009-2016) / BERLIN=Air Berlin(2009-2016) / RYAN=Ryanair(2009-2016) / 
FLBE=Flybe(2009-2006) / VUEL= Vueling(2009-2006) / NORW=Norwegian(2009-2006) / AEGN=AEGEAN(2009-
2006) / BRTS=British Airways(2009-2006) / JT2C=Jet2. Com(2009-2006) / WIZZ=Wizz Air(2009-2006) 
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Πίνακας 42: SUMMARY OF INPUT SLACKS σενάριο 3.  

SUMMARY OF INPUT SLACKS 

  OP. COS FLEET EMPLO.    OP. COS FLEET EMPLO.  

EASJET09 617,61 33,90 0,00 NORW09 0,00 2,24 0,00 

EASJET10 696,35 16,15 0,00 NORW10 148,04 8,73 0,00 

EASJET11 1010,87 16,66 0,00 NORW11 368,11 11,14 0,00 

EASJET12 1255,95 0,00 184,32 NORW12 374,60 15,30 0,00 

EASJET13 1282,18 0,00 727,43 NORW13 736,07 28,39 0,00 

EASJET14 1589,85 0,00 1062,69 NORW14 1053,57 33,18 0,00 

EASJET15 1974,64 0,00 850,12 NORW15 626,68 13,81 0,00 

EASJET16 1362,37 0,00 912,58 NORW16 293,22 0,00 395,58 

BERLIN09 909,62 0,00 1264,88 AEGN09 92,72 0,00 1212,58 

BERLIN10 1355,56 0,00 1737,05 AEGN10 0,00 0,00 0,00 

BERLIN11 2037,95 0,00 1925,08 AEGN11 364,49 0,00 515,00 

BERLIN12 2289,84 0,00 2473,65 AEGN12 320,14 0,00 167,00 

BERLIN13 2453,19 0,00 2466,22 AEGN13 0,00 5,91 0,00 

BERLIN14 2341,94 0,00 1776,48 AEGN14 0,00 4,67 0,00 

BERLIN15 2254,40 0,00 2105,59 AEGN15 13,09 0,00 0,00 

BERLIN16 2490,14 0,00 2067,19 AEGN16 248,03 8,53 0,00 

RYAN09 755,04 62,90 0,00 BRTS09 5929,74 0,00 27890,24 

RYAN10 151,76 86,80 0,00 BRTS10 5369,85 0,00 24902,09 

RYAN11 0,00 59,81 683,66 BRTS11 6462,26 0,00 28220,24 

RYAN12 452,61 82,46 0,00 BRTS12 8051,45 0,00 28592,04 

RYAN13 603,55 60,43 0,00 BRTS13 7767,87 0,00 28591,19 

RYAN14 507,37 34,37 0,00 BRTS14 9211,96 0,00 29958,22 

RYAN15 806,26 49,66 0,00 BRTS15 0,00 0,00 0,00 

RYAN16 0,00 0,00 0,00 BRTS16 4742,79 0,00 21909,61 

FLBE09 0,00 24,64 844,22 JT2C09 0,00 0,00 0,00 

FLBE10 0,00 22,70 919,82 JT2C10 0,00 0,00 0,00 

FLBE11 0,00 36,20 1170,34 JT2C11 0,00 0,00 0,00 

FLBE12 0,00 45,83 639,83 JT2C12 54,21 0,00 58,59 

FLBE13 24,37 49,13 0,00 JT2C13 0,00 0,00 496,88 

FLBE14 0,00 20,00 0,00 JT2C14 67,51 0,00 792,08 

FLBE15 193,31 16,31 0,00 JT2C15 66,43 0,00 476,54 

FLBE16 208,65 23,42 0,00 JT2C16 0,00 0,00 0,00 

VUEL09 91,26 2,63 0,00 WIZZ09 62,54 0,00 0,00 

VUEL10 0,00 0,00 0,00 WIZZ10 0,00 0,00 0,00 

VUEL11 130,63 7,13 0,00 WIZZ11 0,00 0,00 0,00 

VUEL12 351,09 9,50 0,00 WIZZ12 99,93 5,05 0,00 

VUEL13 233,01 7,79 0,00 WIZZ13 29,85 6,39 0,00 

VUEL14 492,30 28,16 0,00 WIZZ14 0,00 0,00 0,00 

VUEL15 685,38 28,19 0,00 WIZZ15 0,00 0,00 0,00 

VUEL16 1051,51 52,22 0,00 WIZZ16 0,00 0,00 0,00 

        mean 1065,196 12,754 2719,777 
Υπόμνημα: EASJET=EASY JET(2009-2016) / BERLIN=Air Berlin(2009-2016) / RYAN=Ryanair(2009-2016) / 
FLBE=Flybe(2009-2006) / VUEL= Vueling(2009-2006) / NORW=Norwegian(2009-2006) / AEGN=AEGEAN(2009-
2006) / BRTS=British Airways(2009-2006) / JT2C=Jet2. Com(2009-2006) / WIZZ=Wizz Air(2009-2006) 
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Εταιρείες ενδιαφέροντος.  

 Από την ανάλυση του σεναρίου 3 μπορεί να εξαχθούν επίσης χρήσιμα 

συμπεράσματα για τις εταιρείες Aegean και Air berlin.  

 

 Η Aegean παρουσιάζεται με καλό δείκτη τεχνικής αποδοτικότητας κατά 

μέσο όρο στο 0,802 ο οποίος σχεδόν ταυτίζεται με το σενάριο 1. Η καθαρή 

τεχνική αποδοτικότητα κατά μέσο όρο εμφανίζεται στο 0,898 και 

αποτελεσματικότητα κλίμακας στο 0,889. Το 2010 πέτυχε το μεγαλύτερο δείκτη 

τεχνικής αποδοτικότητας ίσο με 0,972 και το 2016 τον μικρότερο ίσο με 0,509. 

Η καθαρή τεχνική αποδοτικότητα είχε μέγιστο το 2010 και ίσο με 1 και ελάχιστο 

το 2009 και ίσο με 0,804. Τέλος η αποτελεσματικότητα κλίμακος παρουσίασε 

μέγιστο το 2011 και ίσο με 1 και ελάχιστο το 2016 και ίσο με 0,599.  

 

 Η Air berlin εμφανίζεται με μειωμένο δείκτη τεχνικής αποδοτικότητας ο 

οποίος έχει μέση τιμή 0,197 που δεν ταυτίζεται με το σενάριο 1. Η καθαρή 

τεχνική αποδοτικότητα κατά μέσο όρο εμφανίζεται στο 0,880 και 

αποτελεσματικότητα κλίμακας στο 0,224. Το 2016 πέτυχε τον μεγαλύτερο 

δείκτη τεχνικής αποδοτικότητας ίσο με 0,225 και το 2010 τον μικρότερο ίσο με 

0,168. Η καθαρή τεχνική αποδοτικότητα είχε μέγιστο το 2013 και ίσο με 0,916 

και ελάχιστο το 2010 και ίσο με 0,825. Τέλος η αποτελεσματικότητα κλίμακος 

παρουσίασε μέγιστο το 2016 και ίσο με 0,247 και ελάχιστο το 2011 και ίσο με 

0,203. Στο σύνολο του δείγματος εξέτασης υπό αυτό το σενάριο η Air berlin 

παρουσιάζεται η πιο αδύναμη σε όρους τεχνικής αποδοτικότητας και 

αποδοτικότητας κλίμακος. Μπορεί να ειπωθεί λοιπόν ότι υπήρχαν κάποιες 

ενδείξεις που φανέρωναν την μετέπειτα πορεία της ώστε να κινητοποιήσουν 

έγκαιρα την διοίκηση της προς δράση.  

 

Σενάριο 4 

 Στο σενάριο αυτό εξετάζεται η μεταβολή της αποδοτικότητας στο 

πέρασμα του χρόνου για το σύνολο του δείγματος βάση του σεναρίου 1.  

 

 Σύμφωνα με τον τύπο(1.16) προηγούμενης παραγράφου ισχύει ότι 

MI=TFP=TC*TEC. Οι παράγοντες αυτοί μας φανερώνουν ο καθένας 
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διαφορετικές έννοιες. Έτσι ο TC(Technical Change) αναφέρεται στις 

τεχνολογικές αλλαγές που δύναται να έχουν προκύψει στο πέρασμα του 

χρόνου όπως είναι οι βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία που μπορεί να 

έχουν εφαρμόσει οι εταιρείες. Ο παράγοντας TEC(Technical Efficiency 

Change) αναφέρεται στις μεταβολές τεχνικής αποδοτικότητας όπως είναι η 

υϊοθέτηση κάποιας καλής πρακτικής. Ο συνδυασμός αυτών των δυο μας δίνει 

τον TFP(Total Factor Productivity), δηλαδή το συνολικό συντελεστή 

παραγωγικότητας που εκφράζει ο δείκτης MI(Malmquist index).  

Πίνακας 43: Μεταβολή αποδοτικότητας - παραγωγικότητας ανά έτος.  

Δείκτης Malmquist 

 EASY JET AIR BERLIN RYANAIR FLY BE VUELING 

 TC TEC TFP TC TEC TFP TC TEC TFP TC TEC TFP TC TEC TFP 

2009-2010 1,00 1,08 1,08 0,90 1,06 0,96 1,00 1,38 1,38 1,41 1,04 1,47 1,08 1,09 1,18 

2010-2011 1,00 0,99 0,99 1,23 0,92 1,13 1,00 0,98 0,98 0,73 0,82 0,60 0,87 0,96 0,83 

2011-2012 1,00 1,13 1,13 0,98 1,02 1,00 1,00 1,18 1,18 0,87 1,02 0,89 1,02 1,02 1,03 

2012-2013 0,99 1,22 1,21 0,90 1,13 1,01 1,00 0,96 0,96 1,11 1,13 1,26 1,14 1,25 1,42 

2013-2014 1,01 1,01 1,02 1,10 0,90 0,98 1,00 0,97 0,97 1,06 0,90 0,95 0,92 0,96 0,88 

2014-2015 1,00 1,14 1,14 1,00 1,01 1,01 1,00 1,22 1,22 1,07 1,01 1,08 0,98 1,02 1,00 

2015-2016 1,00 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 0,96 1,00 0,96 0,99 1,03 1,02 

mean 1,00 1,08 1,08 1,01 1,01 1,01 1,00 1,11 1,11 1,03 0,99 1,03 1,00 1,05 1,05 

 NORWEGIAN AEGEAN 
BRITISH 
AIRW.  JET2COM WIZZ AIR 

 TC TEC TFP TC TEC TFP TC TEC TFP TC TEC TFP TC TEC TFP 

2009-2010 0,85 0,99 0,84 0,72 0,96 0,69 0,96 1,06 1,02 0,93 0,95 0,88 1,05 1,18 1,24 

2010-2011 1,08 0,95 1,02 1,10 0,92 1,00 1,09 0,96 1,04 1,08 0,95 1,03 1,00 0,96 0,96 

2011-2012 1,00 1,02 1,01 1,05 1,02 1,08 1,00 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,06 

2012-2013 0,98 1,02 1,00 1,20 1,45 1,73 0,91 1,13 1,02 0,98 1,03 1,01 1,00 1,01 1,01 

2013-2014 1,04 1,00 1,05 1,00 0,88 0,88 1,10 0,91 1,00 1,01 0,97 0,98 1,00 1,01 1,01 

2014-2015 1,05 1,03 1,07 1,00 1,39 1,39 1,00 1,07 1,07 1,01 1,01 1,02 1,00 1,14 1,14 

2015-2016 0,97 1,05 1,02 1,00 0,90 0,90 1,03 0,96 0,99 0,99 1,02 1,00 1,00 1,01 1,01 

mean 0,99 1,01 1,00 1,01 1,07 1,10 1,01 1,01 1,02 1,00 0,99 0,99 1,01 1,05 1,06 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων(πίνακας 43) 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει σταθερότητα στην παραγωγικότητα των εταιρειών. 

Έτσι η Aegean(διάγραμμα 4) έχει μεταβολή στην συνολική παραγωγικότητα 

κατά ΜΙ(TFP)=1,1. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στην υιοθέτηση 

καλών πρακτικών που φανερώνεται από το δείκτη TEC με αύξηση 7%. Ενώ οι 

τεχνολογικές αλλαγές ή βελτιώσεις που έχουν επέλθει στην εταιρεία 

συνεισφέρουν με 1% αύξηση. Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση αυτών των δεικτών 
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παρατηρείται το 2013 όπου συμπίπτει χρονολογικά με τη συγχώνευση της 

Olympic Air στην Aegean. Μετέπειτα οι δείκτες σταθεροποιούνται εφόσον 

συγκρίνουν πλέον τον προηγούμενο με το επόμενο έτος. Ανάλογα μπορεί να 

ειπωθεί για την Air Berlin(διάγραμμα 5) και την Fly be(διάγραμμα 6) με 

ΜΙ(TFP)=1,01 και ΜΙ(TFP)=1,03 αντίστοιχα. Επίσης την μεγαλύτερη μέση τιμή 

του δείκτη ΜΙ(TFP)=1,11 την παρουσιάζει η Ryanair 

 

 Συγκεκριμένα για την εταιρεία AEGEAN, ο δείκτης Malmquist 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2. Επιπλέον παρουσιάζεται ο δείκτης Malmquist 

για τις εταιρείες Air Berlin και Fly Be στα διαγράμματα 3 και 4 αντίστοιχα. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 mean

TC 0,72 1,1 1,05 1,2 1 1 1 1,01

TEC 0,96 0,92 1,02 1,45 0,88 1,39 0,9 1,07

TFP 0,69 1 1,08 1,73 0,88 1,39 0,9 1,1

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Aegean malmquist

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 mean

TC 0,9 1,23 0,98 0,9 1,1 1 1 1,01

TEC 1,06 0,92 1,02 1,13 0,9 1,01 1 1,01

TFP 0,96 1,13 1 1,01 0,98 1,01 1 1,01

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Air Berlin malmquist

Διάγραμμα 2: Μεταβολή Malmquist index της εταιρείας AEGEAN 

Διάγραμμα 3: Μεταβολή Malmquist index της εταιρείας Air Berlin 
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2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 mean

TC 1,41 0,73 0,87 1,11 1,06 1,07 0,96 1,03

TEC 1,04 0,82 1,02 1,13 0,9 1,01 1 0,99

TFP 1,47 0,6 0,89 1,26 0,95 1,08 0,96 1,03

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Fly be malmquist

Διάγραμμα 4 Μεταβολή Malmquist index της εταιρείας Fly be 
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Κεφάλαιο 7 

Συμπεράσματα 

 Το δείγμα που εξετάστηκε αφορούσε δέκα ευρωπαϊκές αεροπορικές 

εταιρείες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή χρονικού ορίζοντα της 

μελέτης. Η μελέτη συμπεριέλαβε συνολικά οχτώ χρόνια από την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη έως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 

2016.  

 

 Τα μοντέλα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν τόσο σταθερές οικονομίες 

κλίμακας όσο και μεταβαλλόμενες. Επιπλέον οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν 

είναι ευρέως αποδεκτές και συναντιούνται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία.  

 

 Αναφορικά με το σενάριο 1&2 εξάγεται το συμπέρασμα ότι στο δείγμα 

των αεροπορικών εταιρειών που επιλέχθηκαν  αυτές παρουσιάζονται με 

ικανοποιητική αποδοτικότητα. Ως η εταιρεία με την χαμηλότερη αποδοτικότητα 

εμφανίζεται η Flybe.  

 

Στο σενάριο 3 πραγματοποιήθηκε αλλαγή των μεταβλητών εισόδου και 

εξόδου παραμένοντας στα πλαίσια μεταβλητών που χρησιμοποιηθήκαν στην 

διεθνή βιβλιογραφία. Η εταιρεία με την χαμηλότερη αποδοτικότητα πλέον 

εμφανίζεται η Air berlin η οποία τον Αύγουστο του 2017 εισήχθη σε καθεστώς 

πτώχευσης. Το σύνολο των εταιρειών παρουσιάζει ικανοποιητική 

αποδοτικότητα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, όπως προαναφέρθηκε, ότι η μέθοδος 

DEA είναι ευαίσθητη στα δεδομένα που επεξεργάζονται. Καλείται λοιπόν ο 

μελετητής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή των μεταβλητών 

εισόδου και εξόδου ενώ τα δεδομένα πρέπει να είναι έγκυρα.  

 

 Όπως διαπιστώνεται από τη μεθοδολογία DEA, δεν μπορεί κάποιος 

εξωτερικός παρατηρητής να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία μιας 

εταιρείας που μπορεί να οδηγηθεί στην πτώχευση. Αποτελεί όμως ένα 

σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των ασκούντων διοίκηση για γόνιμη 

σύγκριση(benchmarking) με ομότιμες εταιρείες. Μπορούν να θεσπιστούν 
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στόχοι και να εντοπιστούν σημεία στα οποία μια εταιρεία υστερεί σε σχέση με 

τις ομότιμες της. Λαμβάνοντας μέτρα και υϊοθετώντας(ή αντιγράφοντας) καλές 

πρακτικές η εταιρεία που υστερεί μπορεί συνεχώς να βελτιώνεται. Οι βελτιώσεις 

αυτές και ο εντοπισμός στόχων μπορεί να γίνει κατά μεγάλο ποσοστό μέσω της 

DEA. Φυσικά οι στόχοι μπορεί να μην είναι πάντα εφικτοί άλλα δύναται να 

χαράσσουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί από μια εταιρεία. 

Τέλος ο δείκτης Malmquist αποκαλύπτει μικρές ή μέσες μεταβολές της 

παραγωγικότητας στο σύνολο του δείγματος.  

 

Αδυναμίες - μειονεκτήματα παρούσας μελέτης. 

 

 Στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια προσέγγισης 

του θέματος με ορθότητα. Η έλλειψη στοιχείων και ο περιορισμένος αριθμός 

αεροπορικών εταιρειών του δείγματος πιθανότατα να οδήγησαν σε κενά και 

αδύνατα σημεία.  

 

 Ως κύριο μειονέκτημα θεωρείται το μικρό εύρος εταιρειών που 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Μεγαλύτερο εύρος θα έδινε πιο αξιόπιστη εικόνα 

για την αξιολόγηση του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης. 

Επιπλέον ίσως αποκαλύπτονταν περαιτέρω στοιχεία αδυναμίας ή δυνατών 

σημείων των εταιρειών που μελετήθηκαν.  

 

 Αδύνατο σημείο επίσης μπορεί να θεωρηθεί και το περιορισμένο εύρος 

σεναρίων που εφαρμόστηκαν. Η μεθοδολογία DEA παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών. Έτσι δεν εφαρμόστηκαν input oriented σενάρια και η έρευνα 

περιορίστηκε σε output oriented DEA τα οποία θεωρήθηκαν και τα πιο 

σημαντικά ενώ εφαρμόστηκε single stage DEA.  

 

 Τέλος η έλλειψη στοιχείων οδήγησε σε χρήση γραμμικής παρεμβολής 

και άλλων υπολογιστικών μεθόδων για τον καθορισμό των τιμών που ήταν σε 

έλλειψη. Σίγουρα τα έγκυρα στοιχεία εξασφαλίζουν και την εγκυρότητα της 

μεθόδου. Τα προσεγγιστικά στοιχεία επιτρέπουν μια πρώτη αξιολόγηση των 
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εταιρειών του δείγματος. Θεωρήθηκε ότι η προσεγγιστική αυτή αξιολόγηση δεν 

απέχει πολύ από την αξιολόγηση με όλα τα δεδομένα διαθέσιμα λόγω του ότι 

τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν ήταν μικρά σε αριθμό. Επιπλέον οι τιμές τους 

ήταν οι αναμενόμενες σύμφωνα με τις τιμές του υπόλοιπου δείγματος. Η 

έλλειψη όμως του συνόλου των στοιχείων παραμένει αδύνατο σημείο της 

παρούσας εργασίας.  

 

Προτάσεις μελλοντικής έρευνας.  

 Η παρούσα εργασία μελετά 10 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες με 

κύρια ενασχόληση την απο αέρος μετακίνηση επιβατών. Τα συμπέρασμα που 

εξήχθησαν ήταν σημαντικά και χρήσιμα. Φυσικά αυτά τα συμπεράσματα 

αφορούν το δείγμα μελέτης. Με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί υπάρχει η 

δυνατότητα εφαρμογής πληθώρας σεναρίων. Επιπλέον η ίδια η μεθοδολογία 

DEA έχει ανεξάντλητες δυνατότητες και προσφέρεται για εκτενή μελέτη.  

 

 Με βάση τα παραπάνω, αντικείμενο μελλοντικής μελέτης θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ανανεωμένα με μελλοντικά 

στοιχειά. Μια τέτοια προσέγγιση θα προσέφερε εκτενέστερη εικόνα του κλάδου 

σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Επιπλέον μέσω του δείκτη Malmquist θα 

μπορούσαν να παρατηρηθούν παραγωγικές μεταβολές που συντελούνταν.  

 

 Ένα πολύ σημαντικό θέμα μελέτης θα μπορούσε να αποτελέσει η 

σύγκριση μεταξύ των εταιρειών FSC(Full Service Carrier) και LCC(Low Cost 

Carrier). Η DEA προσφέρεται για την άμεση σύγκριση μεταξύ των δυο αυτών 

διαφορετικών προσεγγίσεων των εταιρειών μέσα στον ίδιο κλάδο. Το δείγμα 

που μελετήθηκε αφορά κυρίως την σύγκριση μεταξύ LCC εταιρειών. Κατά τη 

διάρκεια συγγραφής της εργασίας αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον για 

σύγκριση μεταξύ των δυο τύπων εταιρειών. Μια τέτοια μελέτη πιθανόν να 

αποκάλυπτε τη βέλτιστη προσέγγιση πάνω στην οποία μπορούν να εξελιχθούν 

οι εταιρείες του κλάδου.  

 

https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHMO_elGR559GR559&q=%CE%B5%CE%BE%CE%AE%CF%87%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi7u-GB3OrWAhWlC5oKHWthCPwQvwUIIigA
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 Επιπλέον, αντικείμενο μελέτης θα μπορούσε να αποτελέσει και η 

αξιολόγηση αεροπορικών εταιρειών διαφορετικών ηπείρων. Φυσικά σε μια 

τέτοια προσέγγιση οι κανονισμοί των χώρων και η πολιτική που ακολουθείται 

σε κάθε μια από αυτές θα ήταν διαφορετική. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας 

έρευνας θα ήταν πολυδιάστατα και τα συμπεράσματα ίσως να μην 

περιορίζονταν αποκλειστικά στις αεροπορικές εταιρείες.  

 

 Τέλος, και ίσως ρηξικέλευθο αντικείμενο μελέτης θα αποτελούσε η 

αξιολόγηση μέσω DEA διαφορετικών τύπων μεταφορών με συναφή 

δραστηριότητα. Έτσι η μελέτη αποδοτικότητας μεταξύ εταιρειών που έχουν ως 

μέσο μεταφοράς το αεροπλάνο και εταιρειών που εκμεταλλεύονται 

αμαξοστοιχίες(τραίνα) η ναυτιλιακές εταιρείες μπορεί να αποκάλυπτε 

σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον ένα γόνιμο Benchmarking 

ίσως προέκυπτε. Συνήθως η σύγκριση γίνεται μέσω των άμεσων 

ανταγωνιστών των εταιρειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως πιθανόν να 

υπάρχουν καλές πρακτικές και συμφέρουσες λύσεις σε άλλους κλάδους και 

μακριά από τους ανταγωνιστές μιας εταιρείας. Μια τέτοια μελέτη ίσως 

αποκάλυπτε πρακτικές που πιθανόν να εφαρμόζονται και στις αεροπορικές 

εταιρείες. 

  



Παρασκευάς Α. Ξανθόπουλος  

 

Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών με  

τη μέθοδο Data Envelopment Analysis(DΕΑ).   Σελίδα 100 
 

Προσάρτημα  

 

 Παρακάτω παρατίθενται σε μορφή πινάκων το σύνολο των δεόμενων 
που συλλέχθηκαν για την παρουσία εργασία. Αφορούν τα έτη 2009-2016 για 
10 Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.  
 

EASY JET 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST 

CASK(
p) 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
ASK 
KM 

LOAD 
FACT
OR 

2009 55,69 2742,76 5,07 46,1 117 183 6666 67,40 61,78 50,57 5,14 86,0 

2010 58,17 3248,19 5,17 49,6 125 193 7359 202,95 179,63 56,13 5,51 87,2 

2011 69,32 3693,25 5,33 55,5 130 202 7571 310,08 285,87 61,35 5,74 87,5 

2012 72,18 4363,60 6,05 59,2 137 213 8446 408,35 391,08 65,23 6,59 88,9 

2013 74,22 4451,33 6,01 61,4 139 217 9089 585,27 562,89 67,57 6,76 89,3 

2014 79,53 4897,38 6,16 64,8 135 226 9649 721,08 721,08 72,93 7,06 90,6 

2015 83,85 5512,80 6,57 68,6 136 241 9811 948,20 945,45 77,62 7,70 91,5 

2016 87,72 5146,54 5,87 73,1 132 257 10273 614,03 610,34 81,50 6,56 91,6 

 

 
 
 

Air Berlin 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 56,66 3248,50 5,73 32,37 134 163 8278 3,24 -0,02 43,91 5,94 77,5 

2010 61,04 3786,69 6,2 34,89 163 169 8900 3,85 -0,14 45,24 5,79 76,5 

2011 62,16 4484,46 7,21 35,30 162 170 9113 4,23 -0,36 52,14 6,8 78,2 

2012 60,3 4505,72 7,47 33,35 174 155 9284 4,31 0,00 50,38 7,15 83,6 

2013 57,25 4438,43 7,75 31,54 171 140 8905 4,15 -0,31 48,58 7,24 84,9 

2014 59,03 4465,56 7,54 31,72 147 149 8440 4,16 -0,38 49,27 7,04 83,5 

2015 55,81 4439,53 7,86 30,25 138 153 8869 4,08 -0,43 47,01 7,31 84,2 

2016 54,34 4460,01 8,19 28,92 135 139 8481 3,79 -0,81 45,82 6,97 84,3 
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Ryanair 
 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 87,23 2849,4 3,13 65,3 150 210 6616 92,6 -180,5 72,60 2,81 82,0 

2010 99,03 2586 2,54 72,7 160 256 7168 402,1 341 83,05 2,32 82,0 

2011 117,34 3141,3 2,65 76,4 162 275 9000 488,2 420,9 98,63 2,43 82,2 

2012 131,75 3707 2,75 79,6 174 305 8500 683,2 633 108,50 2,59 82,0 

2013 134,88 4165,8 3,02 81,4 185 303 9000 718,2 650,9 110,87 2,81 83,0 

2014 144,30 4378,1 2,97 81,7 186 297 9501 658,6 591,4 119,40 2,65 83,0 

2015 147,59 4611,1 2,81 90,6 189 308 9394 1042,9 982,4 130,25 2,86 88,0 

2016 161,96 5075,7 2,70 106,4 200 341 11458 1460,1 1721,9 150,28 3,29 93,0 

 
 

Flybe 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 5,15 561,31 12,76 7,3 54 71 2953 -28,98 -37,86 3,31 5,35 65,4 

2010 5,25 539,34 12,92 7,3 63 68 2939 32,19 28,69 3,45 5,21 63,5 

2011 5,37 585,92 12,64 7,4 97 84 3350 -1,04 -4,96 3,48 5,27 61,7 

2012 5,32 653,24 13,67 7,2 73 98 3300 -6,05 -8,39 3,07 5,90 63,1 

2013 5,13 658,04 13,80 7,5 73 98 2193 -40,86 -48,40 3,74 5,70 64,1 

2014 5,07 647,61 14,69 7,7 70 66 1960 0,99 10,05 3,52 6,10 69,5 

2015 4,89 819,62 15,95 8,2 68 66 2262 -17,50 -49,06 3,68 6,70 75,2 

2016 5,25 840,17 13,97 8,8 64 74 2388 10,73 3,33 3,81 6,04 72,6 

 
 

Vueling 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 10,20 557,73 5,21 8,2 46 35 1195 40,23 40,15 7,50 5,94 72,8 

2010 13,57 729,14 6,88 11 40 36 1266 60,09 65,71 9,94 5,79 72,6 

2011 14,31 844,77 5,7 12,3 110 47 1438 11,40 14,86 10,82 6,8 75,6 

2012 17,62 1057,84 5,78 14,8 58 53 1692 33,24 40,13 13,69 7,15 77,7 

2013 16,70 1257,38 5,94 17,2 126 66 2015 136,82 132,61 17,11 7,24 79,6 

2014 26,69 1549,33 5,94 17,2 131 88 2056 147,45 143,51 21,45 7,04 80,4 

2015 30,48 1625,22 5,91 24,8 145 96 2765 138,15 130,40 24,78 7,31 81,3 

2016 33,88 1787,74 5,92 27,78 145 110 3074 48,40 62,80 28,05 6,97 82,8 
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Norwegian 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 13,56 771,88 5,61 10,83 93 46 1614 65,53 71,38 10,60 5,38 78,2 

2010 17,80 787,03 5,75 13,00 97 57 2143 26,23 30,35 13,77 5,00 77,4 

2011 21,96 1003,38 5,90 15,70 114 62 2435 53,38 21,43 17,42 5,26 79,3 

2012 25,92 1221,69 6,02 17,70 121 68 2012 54,05 83,35 20,35 5,75 78,5 

2013 34,32 1456,14 5,38 20,70 125 85 2890 124,22 56,09 26,88 4,99 78,3 

2014 46,48 1838,79 5,03 24,00 130 95 4314 -168,91 -194,77 37,62 4,19 80,9 

2015 49,03 1769,13 4,69 25,70 138 99 5070 38,87 8,38 42,28 4,24 86,2 

2016 57,91 1940,21 4,41 29,30 130 118 6285 195,91 162,33 50,80 3,88 87,7 

 
 

AEGEAN 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM 

LOAD 
FACT
OR 

2009 8,10 642,52 6,5 6,6 30 33 2463 49,12 32,53 5,40 6,9 66,0 

2010 8,31 600,61 6,3 6,2 37 26 1949 10,11 -18,68 5,80 6,3 68,0 

2011 9,84 696,20 6,2 6,5 50 29 1615 2,43 -31,15 6,90 5,9 69,0 

2012 9,14 655,49 6,4 6,1 65 30 1347 25,84 -12,62 6,90 6,2 74,0 

2013 10,73 619,39 6,3 88,8 104 45 1459 113,06 83,61 8,40 8 78,0 

2014 12,19 802,75 5,8 10,1 119 50 1678 117,95 71,78 9,60 7,6 78,0 

2015 14,67 890,58 6,15 11,6 134 58 2344 217,32 100,32 11,29 6,8 77,0 

2016 16,38 957,70 6 12,5 145 61 2334 206,92 51,60 12,72 6,3 77,0 

 
 

British airways 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 148,50 9529,40 6,52 33,12 148 245 37041 -227,58 -414,86 114,35 5,93 77,0 

2010 141,18 8892,63 7,35 31,83 400 240 33838 -249,49 -489,54 110,85 5,76 78,5 

2011 150,15 10061,92 7,26 34,25 400 245 37281 549,84 720,44 117,35 6,70 78,2 

2012 158,25 12081,62 8,27 37,58 400 273 38352 312,13 -159,02 126,44 7,40 79,9 

2013 161,44 11874,92 7,85 39,96 400 278 38476 717,51 330,91 131,33 7,38 81,3 

2014 170,92 13334,38 7,81 41,52 400 279 39868 1144,67 1008,52 138,02 7,60 81,0 

2015 174,27 13086,01 7,97 43,32 400 284 40712 1642,81 3415,18 142,02 8,09 81,5 

2016 178,73 11592,31 6,88 44,46 1000 293 40840 1604,13 1821,14 145,17 7,13 81,2 
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Jet2. com 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 6,58 331,71 5,04 3,2 49 29 1100 34,93 32,69 5,37 5,58 78,0 

2010 7,20 349,92 4,86 3,3 52 34 1500 14,00 18,43 6,22 5,05 84,7 

2011 9,22 397,57 4,31 3,4 51 38 1507 28,36 27,78 8,05 4,99 85,0 

2012 10,57 542,33 5,13 4,3 54 42 1957 26,77 26,77 9,41 5,38 87,0 

2013 12,03 623,54 5,18 4,84 57 50 2288 31,44 34,50 10,81 5,44 90,7 

2014 13,78 759,43 5,51 5,61 51 55 3937 38,72 29,66 12,26 5,79 91,0 

2015 13,38 813,06 6,08 6,05 55 59 4307 43,00 32,94 12,22 7,38 91,2 

2016 15,70 801,34 5,10 6,07 61 63 4516 84,02 75,04 14,26 6,44 92,5 

 
 

Wizz Air 

YEAR ASK 
OPERATIO
NAL COST CASK 

PAX 
ΕΠΙΒΑ
ΤΕΣ 

DESTI
NATIO
NS 

FLEET 
SIZE 

EMPL
OYEES 

OPER. 
PROFIT ΕΒΤ 

REVENU
E PASS. 
KM. 
(RPK) 

REVE
NUE 
PER 
SEAT 
KM(RA
SK) 

LOAD 
FACT
OR 

2009 15,97 595,67 3,62 9,6 69 34 1280 24 22 12,27 5,79 84,0 

2010 16,31 608,08 3,51 9,8 59 34 1190 36 33 14,25 6,8 84,0 

2011 19,97 721,92 3,74 12 83 39 1365 44 42 16,00 7,15 85,7 

2012 20,99 813,32 3,88 13,5 95 45 1445 38 33,7 18,00 4,06 86,1 

2013 24,39 902,03 3,7 15,8 91 54 1650 109 95,3 20,87 4,15 86,3 

2014 29,27 1060,00 3,62 16,5 110 55 2040 167,3 191,7 25,35 4,19 86,7 

2015 34,84 1193,60 3,43 20 124 67 2250 235,5 201,4 30,79 4,1 88,2 

2016 41,69 1314,50 3,15 23,8 128 79 2725 246 246 37,63 3,8 90,1 
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