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Where’s Cranfield?



Cranfield University

We are an exclusively postgraduate 

university that is a global leader for 

education and transformational 

research in technology and 

management.

• Customised Executive Education 

• Engineering and Technology 

postgraduates.No.1
UK Top 5 UK research-intensive university 

with Universities of Oxford, and Cambridge, 

Imperial College and University College London



Centre for Air Transport 

Management

Post-graduate studies

• Full-Time MSc in Air Transport Management

• Full-Time MSc in Airport Planning and Management

• PhD Programme

Education for executives and companies

• Executive Part-Time MSc in Air Transport Management – Cranfield

• Executive Part-Time MSc in Air Transport Management – Singapore

• Executive Part-Time in Airport Planning and Management – Cranfield

• Short courses of Continuing Professional Development – Cranfield, Singapore and company based.

Academic Research and Consultancy

• Top international peer-review academic journals

• EU Horizon 2020, EPSRC

• Amadeus, Heathrow Airport, Highlands and Islands Airports Limited, Dutch Ministry of Transport, etc.



Aeroport de Reus
Ens hem de preocupar?

Font: Aena

-49%

Aeroport de Reus
Passatgers, 2006-2015

• Disminució de passatgers
• Alta estacionalitat
• Alta dependència d’un únic operador (45-50% Ryanair)
• Reducció significativa de l’oferta de Ryanair

2011 2012 2013 2014

-1.85 -3.55 0.23 0.52

Aeroport de Reus
EBITDA (Milions EUR), 2006-2015

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization)
Operating result without taking into account investment, 
its financing and amortization. It indicates the technical 
efficiency of airport management, given that it does not 
take into account investment decisions and their 
consequences.

Ens hem de 
preocupar?



Aeroport de Reus
Ens hem de preocupar?

Josep M Arauzo i Òscar Oliver
• Evolució tràfic a REU
• Territori i activitat econòmica
• Governança i model de gestió aeroportuari

Ampliarem la mirada al context Europeu

Avui Canvis en el model de negoci de les LCC i Ryanair

Perspectives pel futur (?)

Desmuntarem 
alguns mites!

Focus en entendre 
el comportament 
del principal client 

de l’aeroport

Debat del Cercle a Reus del passat 13 de maig de 2016



Context Europeu

Mite 1:
Les línies aèries low-cost han beneficiat als aeroports 

regionals  



• 1997 – Implementació dels tres paquets (1987, 1990, 1993) de desregularització del 
mercat del transport aeri Europeu. 

Des d’aquell moment, a Europa, les línies aèries poden configurar les seves xarxes i rutes lliurement i 
escollir els aeroports des d’on operar, i determinar les freqüències, la oferta de seients i els preus del 
bitllet.

Línies aèries en xarxa – concentren el seu 
tràfic a pocs aeroports i exploten les 
economies de densitat mitjançant xarxes 
hub-and-spoke disminuït els seus costos 
incrementant el tràfic al nivell de la ruta 
(economies de densitat - avions més grans).

Línies aèries de baix cost – ofereixen serveix 
punt-a-punt per a simplificar l’operació i reduir 
costos operacionals. I es concentren en bases 
per reduir les despeses fixes (economies 
d’escala).

Desregularització



Creença generalitzada sobre les línies aèries i la disponibilitat de serveis

• Linies Aèries en Xarxa:
• Les línies aèries en xarxa contribueixen a la concentració de l’oferta en els aeroports 

més grans.
• Els serveis intercontinentals (Extra-EU) es concentren en els aeroports 

jeràrquicament superiors.

• Linies Aèries de baix cost:
• Les línies aèries de baix cost contribueixen a la desconcentració de l’oferta 

proporcionant més capacitat als aeroports regionals.
• Els serveis regionals (Intra-EU) es distribueixen de manera desconcentrada en 

aeroports mitjans i baixos de la jeràrquicament aeroportupària. 

Desregularització
Creences



These results are in line with previous findings by Goetz and Sutton (1997) and Reynolds-Feighan (1998, 2001, 2007) for the US market, and 
findings by Burghouwt and Hakfoort (2001), Burghouwt et al. (2003), Burghouwt (2005, 2007), Huber (2009), Bel and Fageda (2010) and 
Suau-Sanchez and Burghouwt (2011) for the EU market.

Source: Suau-Sanchez, et al. (2016)

Evolució del índex Gini, 1990-2009
Índex Gini: mesura la distribució de les 
places ofertades a la mostra d’aeroports.

Resultats pròxims a 0  Distribució no 
concentrada (les places són ofertes de manera 
equilibrada entre tots els aeroports)

Resultats pròxims a 1 Distribució concentrada 
(les places són ofertes en molt pocs aeroports)

Però aquests 
només són 
resultats 
agregats

Desregularització
Distribució de l’oferta de places a Europa



Així doncs, descomposem el índex de Gini per a estimar la 
contribució real de cada línia aèria.

Estimarem la contribució al valor de Gini de cada línia aèria al 
augmentar la capacitat oferta en 1%

Desregularització
Distribució de l’oferta de places

El índex de Gini no és suficient per descodificar totes les dinàmiques: 



RyanairEasyjet - Vueling Olympic

Southwest

Source: Suau-Sanchez, et al. (2016)



Continental – Delta
(Hub by-passing strategies)

Alitalia – Swiss – Iberia – SAS
(multi-hub networks and

hubs not in the top of the airport hierarchy)   

Continental – Delta/Northwest –US Airways
Hubs not in the top of the airport hierarchy:
Newark, Houston, La Guardia, Salt Lake City, 

Philadelphia 

Source: Suau-Sanchez, et al. (2016)



• La creença generalitzada és només valida des d’un punt de vista agregat.

• Serveis Extra-EU/Intercontinentals es concentren en menys aeroports
• Però alguns aeroports de rang inferior es beneficien de les estratègies de les línies 

aèries estrangeres (p.e., hub-bypassing).

• La desconcentració dels serveis intra-EU només es pot atribuir al comportament d’un 
número molt reduït de línies aèries, encapçalades per Ryanair.

Aeroports regionals

• Construeixen un model de negoci en base a una creença generalitzada, que no respon a 
la realitat.

• El seu futur depèn d’un únic operador  dèbil posició competitiva.

• Risc de la seva viabilitat com a negoci a llarg termini en cas de que l’operador marxi.

Desregularització
La realitat pels aeroports regionals



Mite 1:
Les línies aèries low-cost han beneficiat als aeroports 

regionals  



Canvis en els models de negoci

Mite 2:
L’espai natural de Ryanair seguiran essent els aeroports 

regionals
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Limited airport business 
opportunities outside this 
scheme.

Extreme rigidity and 
polarization of airport 
profiles.

Traditional perspective on airline 

business models and airport profiles



Els models de negoci evolucionen 



Els models de negoci evolucionen 



Els models de negoci evolucionen 



Perquè canvien i que significa pels 

aeroports regionals?



Els models de negoci de les línies aèries no són estàtics

Canvien per donar resposta  al problema basic del transport aeri:
aconseguir economies de densitat

Economies de densitat: el cost mitjà per unitat disminueix com a resultat d’incrementar el 
volum del tràfic al nivell de ruta.

En altres paraules:
Quanta gent pots posar dins un mateix avió al mateix temps, cap a la mateixa destinació, a 
una combinació de preus de bitllet que, en conjunt, permeti cobrir el cost operatiu del vol.

Perquè canvien i que significa pels 

aeroports regionals?



Les línies aèries de baix cost tradicionalment han aconseguit solucionar els seus problemes 
d’economies de densitat:

• Generant nova demanda entrant a nous mercats (i.e., aeroports regionals).

• Atraient passatgers d’altres modes de transport i línies aèries en xarxa. 

• Reduint els seus costos operatius i per oferir preus més competititius i així entrar en 
mercats que tenen menors densitats/demanda (estimulació del tràfic). 

Però tot té un límit.

Solucions tradicionals al problemes 

de densitat



Evolució del número de rutes per LCC

Font: de Wit and Zuidberg, 2012.

Proporció de freqüències per mida d’aeroport, 2010

Número de rutes per freqüència setmanal, 2010

Ryanair:
≃70% de les 
freq en 
aeroports 
<5M pax

Conseqüència la continua necessitat 
de generar demanda 

“Race to the bottom”:
• Serveis poc atractius
• Dependència de l’estimulació del preu.

Problemes d’economies de densitat

Rutes de poca densitat 
Poques freq

Ryanair: Forçat a afegir 
noves rutes 
constantment



Font: de Wit and Zuidberg, 2012.

Evolució de la distancia mitjana de les rutes

Increment del 75% en la distància mitjana 
de les rutes de Ryanair de 2001 a 2010:

• Mostra que cada cop han de buscar 
més combinacions per trobar rutes 
viables.

• El yield  (op revenue/RPK) tendeix a 
disminuir a mesura que la llargada del 
sector incrementa.

• Els passatgers no pagaran el doble 
per un vol dos vegades més llarg!

Problemes d’economies de densitat



Font: Paton, 2012

Problemes d’economies de densitat

Network design implications for revenue



Font: Flightglobal.

Comanda de Ryanair l’any 2014 
de 100 B737 Max 200:

• pot intensificar els 
problemes d’economies de 
densitat

• i la necessitat d’operar en 
mercats que siguin capaços 
de generar més demanda.

Problemes d’economies de densitat



Algunes de les solucions que han considerat les línies aèries de baix cost:

• Generen ingressos complementaris (ancillary revenues – à la carte fees):
• Ryanair al 2014 va generar $1,906,616,921 en ancillary revenues (25% dels seus ingressos) 

(IdeaWorks, 2015).

• Moviment upmarket per atreure els segments que tenen major freqüència de vol
• Millorar el producte (experiència a l’aeroport i a l’avió) 
• Millorar el producte amb més freqüències (moure´s als grans centres de demanda).
• Estar més a prop dels segments que tenen major freqüència de vol (moure´s als grans centres 

econòmics).
• Facilitar el procés de compra de productes complementaris (fare category system).

• Entrada als grans GDS (Global Distribution Systems)
• Atreure més demanda
• Atreure clients corporatius

• Oferir connexions 
• Capturar els passatgers que ja estan fent self-connections.
• Permet servir mercats distants i més diversos sense minar les economies lligades a la utilització 

de l’aeronau.
Font: Fageda, Suau-Sanchez, Mason, 2015; de Wit and Zuidberg, 2012.

Models de negoci híbrids?



Models de negoci híbrids?



Models de negoci híbrids?



Regional
Airports

A
ir

p
o

rt
 P

ro
fi

le
s

Low-cost 
carrier

A
ir

lin
e 

B
u

si
n

es
s 

M
o

d
el

s

Ultra
Low-Cost

Low-cost

Full Service 
Network 
Carrier

Hybrid Models

Secondary
Airports

&
Legacy

Airports in
Transition

A new world of
business and 

strategic
opportunities

Main
Hub Airport

Evolution of airline business models 

and airport profiles



Airline market consolidation will take place in form of efficient airlines 
surviving

by filling capacity gaps

A renaissance of 
European Secondary 

Airports and Hubs

Survival will depend on increasing airline-airport collaboration

Regional
Airports

A
ir

p
o

rt
 P

ro
fi

le
s

Main
Hub Airports

Secondary
Airports

&
Legacy

Airports in
Transition

Congestion

Major Network Carriers will 
increasingly consider multi-hub 

strategies

Second 
level hubs

New 
generation 

hubs

- Complementary multi-hub systems
- Overflow multi-hub systems

Opening new niche markets via:
- Commercial dimension: Route development 
- Management dimension: inter-carrier 
transfers, self-help hubbing, etc.

The successful secondary airport will 
be a network manager, not an 

infrastructure provider



Mite 2:
L’espai natural de Ryanair seguiran essent els aeroports 

regionals



Opcions pel futur



La solució ha de venir dels actors implicats

... Però aquí segueixen algunes idees per obrir el debat...

Opcions pel futur



Opció 1: Esperar passivament

Esperar a que l’Aeroport de Barcelona es saturi i part del tràfic torni a l’Aeroport de Reus

Opcions pel futur



Opció 2: Buscar un pla B

Els vols charter i els low-cost ja no són la millor opció, hi ha alternatives?

Opcions pel futur



UK regions’ gateways to 

worldwide markets

Connecting Rate 13%

Hub Airport Ci'

Heathrow 20.3%

Amsterdam 19.9%

Dubai 10.6%

Paris CDG 6.0%

Frankfurt 6.0%

Gatwick 3.2%

Newark 2.9%

Dublin 2.8%

Istanbul Ataturk 2.7%

Munich 2.1%

South East hubs 24.1%

Alt. EEA hubs 47.0%

Non-UK hubs 73.7%

WORLD

[*May 2013 Values] Source: Suau-Sanchez, Voltes-Dorta, Rodriguez-Deniz, 2016Source: OAG-MIDT



Norwich International Airport



Source: CAA

Source: OAG

Norwich International Airport



Norwich International Airport



Norwich International Airport



Opció 3: Deixar de ser un aeroport regional

Si ser un aeroport regional ja no té futur. Deixeu de ser-ho!

Opcions pel futur





Moltes gràcies per la seva atenció

p.suausanchez@cranfield.ac.uk

@peresuau
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