Βιβλίο του ΚΕΠΕ για τισ Αερομεταφορζσ και τα Αεροδρόμια
Το Κζντρο Προγραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν (ΚΕΠΕ) εξζδωςε βιβλίο ςτθ
ςειρά Εκκζςεισ, αρικμόσ 68, με τίτλο «Αεροπορικζσ Μεταφορζσ και Αεροδρόμια
ςτην Ελλάδα: Σύγχρονεσ Εξελίξεισ, Οικονομική Σημαςία και Αποδοτικότητα» από
τουσ Ερευνθτζσ Θεόδωρο Τςζκερθ και Κλιμθ Βογιατηόγλου. Το βιβλίο αναδεικνφει
τον ςθμαντικό ρόλο των αεροπορικϊν μεταφορϊν και των αεροδρομίων ςτθν
ελλθνικι οικονομία. Διαπιςτϊνεται πωσ το μικρό μζγεκοσ, οι ιδιαιτερότθτεσ και
περιοριςμοί τθσ αγοράσ, θ λειτουργία άγονων γραμμϊν και θ οικονομικι φφεςθ
δυςχεραίνουν τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ και επιδροφν ςτα μακροοικονομικά,
χρθματοοικονομικά και λειτουργικά μεγζκθ του κλάδου. Η κετικι ςυνειςφορά των
αερομεταφορϊν αφορά κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των τουριςτικϊν ροϊν, τθν
περιφερειακι ανάπτυξθ και τθν εδαφικι ςυνοχι τθσ χϊρασ. Οι δθμοςιονομικζσ
πιζςεισ για περιοριςμό των δαπανϊν, θ τεχνολογικι πρόοδοσ, μεταβολζσ ςτθν
παγκόςμια κατανομι των προοριςμϊν των επιβατϊν και εμπορευμάτων, διεκνείσ
ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ και περιβαλλοντικά ηθτιματα εντείνουν τθν ανάγκθ για
πλιρθ αναδιάρκρωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και
υποδομϊν ςτισ αερομεταφορζσ.
Προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου κεςμικοφ πλαιςίου, ςτθ
βάςθ των πρόςφατων διατάξεων αναδιοργάνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Πολιτικισ
Αεροπορίασ. Στόχοσ του είναι θ διαςφάλιςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ όλων
των αεροδρομίων, θ παροχι κινιτρων για ςυνεργαςίεσ και θ διατιρθςθ του
επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και των επιβαρφνςεων ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα, ϊςτε να
ευνοθκεί θ προςζλκυςθ αεροπορικϊν εταιρειϊν, ιδιαίτερα αυτϊν χαμθλοφ
κόςτουσ. Σθμαντικι κρίνεται θ προςζλκυςθ επενδφςεων για τον εκςυγχρονιςμό και
τθν εκμετάλλευςθ περιφερειακϊν αεροδρομίων από ιδιωτικοφσ φορείσ, ϊςτε να
αντιμετωπιςτεί θ ςχετικά χαμθλι αποδοτικότθτά τουσ, που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ
επαρκοφσ διαχείριςθσ των διακζςιμων πόρων και τθν αδυναμία αξιοποίθςθσ των
οικονομιϊν κλίμακασ, ιδίωσ τθ χειμερινι περίοδο λειτουργίασ.
Τα προτεινόμενα μζτρα πολιτικισ περιλαμβάνουν τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ
ευζλικτων επενδυτικϊν και τιμολογιακϊν ςτρατθγικϊν. Σε οργανωτικό επίπεδο,
αναφζρεται θ χωρικι αναδιάρκρωςθ του δικτφου ςε τοπικά ςυςτιματα
αερολιμζνων (ι περιφερειακϊν κόμβων), κακϊσ και του ςυςτιματοσ των άγονων
γραμμϊν, ςε ςυνδυαςμό με τα ακτοπλοϊκά και χερςαία μζςα ςυγκοινωνιακισ
εξυπθρζτθςθσ. Τα άμεςα αποτελζςματα αφοροφν ςτθν αφξθςθ των τουριςτικϊν
ροϊν και των απευκείασ ςυνδζςεων με αεροδρόμια του εξωτερικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των αμιγϊσ εμπορευματικϊν πτιςεων από/προσ τθν
περιφζρεια. Τζτοιεσ πολιτικζσ αναμζνεται να προωκιςουν τθν αποκζντρωςθ του
εγχϊριου μεταφορικοφ ζργου, ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ ενόσ ενιαίου
πολυτροπικοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν, και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των
εφοδιαςτικϊν αλυςίδων ςτθν περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, τονϊνοντασ
τθν απαςχόλθςθ και το ειςόδθμα ςτθν περιφζρεια.

