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Περίληψη (Abstract) 

 

Η παρούσα εργασία φέρει το τίτλο «Διεθνοποίηση και ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο: μια 

μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Hellenic Duty Free Shops». Το κύριο μέρος 

αποτελείται από την εισαγωγή, την βιβλιογραφική ανασκόπηση των όρων στρατηγικού 

management, στρατηγικής, εσωτερικού περιβάλλοντος και εξωτερικού περιβάλλοντος, 

κύκλου ζωής κλάδου, ανάλυσης ανταγωνισμού, μοντέλου των πέντε δυνάμεων Porter, 

ανάλυση δυνάμεων – αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών, ανάλυση επιχειρησιακών και 

επιχειρηματικών στρατηγικών, διεθνών στρατηγικών και διεθνοποίησης, ανάλυσης 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, λόγων και τρόπων διεθνούς επέκτασης. Έπεται η 

μεθοδολογική προσέγγιση, η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Hellenic Duty Free 

Shops και ορισμένα συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση. 
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία φέρει το τίτλο «Διεθνοποίηση και ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο: μια 

μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Hellenic Duty Free Shops» και όπως γίνεται αντιληπτό 

αναλύεται η πορεία στρατηγικής διεθνοποίησης της εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

S.A., που δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερο κλάδο λιανικής, το ταξιδιωτικό λιανικό 

εμπόριο. Η επιλογή του θέματος κρίθηκε αναγκαία αφενός λόγω του αυξημένου 

ενδιαφέροντος μελέτης των στρατηγικών διεθνοποίησης σε επιχειρηματικό και 

ακαδημαϊκό επίπεδο, αφετέρου διότι αφορά σε μία μελέτη ελληνικής εταιρείας που 

δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα διαδεδομένο παγκοσμίως κλάδο, εν αντιθέσει με 

την Ελλάδα. Επίσης, καθώς δεν φαίνεται – με κάθε επιφύλαξη – να είναι μέχρι στιγμής 

πολλές οι προσπάθειες ανάλυσης της στρατηγικής διεθνοποίησης για την συγκεκριμένη 

εταιρεία στο εγχώριο ακαδημαϊκό και ειδικότερα σε M.B.A. επίπεδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια βιβλιογραφία και την μελέτη περίπτωσης της 

εταιρείας, στόχος είναι να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε ζητήματα όπως: η 

διαμορφούμενη στρατηγική επέκτασης, οι λόγοι και μέθοδοι διεθνούς επέκτασης όπως 

επίσης και οι συνεπαγόμενες δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που η εταιρεία 

αντιμετωπίζει. Τελικά, δίνονται απαντήσεις με τη μορφή προτάσεων βελτίωσης στα 

ζητήματα που θεωρούνται βάσει της έρευνας καίρια. Απώτερος σκοπός της εργασίας 

είναι η απόδειξη αφενός ότι η χάραξη διεθνούς στρατηγικής δεν περιορίζεται μόνον στα 

ακαδημαϊκά συγγράμματα αλλά έχει και πρακτικές εφαρμογές, ειδικά σε μία εταιρεία η 

οποία υπήρξε από τις πρωτοπόρες της χώρας στη χάραξη διεθνούς στρατηγικής και 

μπορεί να αποτελέσει μελέτη περίπτωσης για περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα. 

Αφετέρου, αποδεικνύεται ότι η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, 

μπορεί έστω και στατικά να υλοποιηθεί, βάσει της μεγάλης πληροφόρησης που παρέχει 

τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από 

συνολικά πέντε υποενότητες, οι οποίες, πλην της παρούσας, αναλύουν τα εξής θέματα: 

στην δεύτερη υποενότητα επιχειρείται βιβλιογραφική ανασκόπηση των όρων του 

στρατηγικού management με αναφορά στις αντίστοιχες λειτουργίες του [Griffin, 2010], 

στην έννοια της στρατηγικής [Heracleous, 2003; Partridge & Sinclair-Hunt, 2005], στο 

στρατηγικό management [Johnson, Scholes & Whittington, 2008] και στα επίπεδα 

στρατηγικής [Hubbard, Rice & Galvin, 2014]. Ακολουθεί, ανάλυση στο εσωτερικό 
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περιβάλλον της επιχείρησης με αναφορές στο όραμα, στο σκοπό, στις αξίες, στις 

αποστολές [Goldman & Nieuwenhuizen, 2006; Snyder, 2010; Erisman & Gautschi, 

2015; Amason, 2011], στη κουλτούρα [Schein, 2009], στη δομή [Griffin, Gully & 

Phillips, 2016], στους πόρους [Laguna & Marklund, 2013; Furrer, 2010; Kourdi, 2009] 

και στην αλυσίδα αξίας [Turner, 2011]. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαφαινόμενες 

δυνάμεις και αδυναμίες [Jay & Sargeant, 2010] και τα είδη των επιχειρηματικών 

στρατηγικών [Chesley & others, 2012]. Έπεται η αναφορά στο εξωτερικό περιβάλλον 

[Blythe, 2008] όπως αυτό διακρίνεται σε μακρο-περιβάλλον [Witcher & Sum Chau, 

2010] με τα επιμέρους πολιτικά, νομικά, δημοσιονομικά, οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτιστικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα [Dransfield & Needham, 2000]. Εν συνεχεία 

αναλύεται το μικρο-περιβάλλον και οι επιμέρους μεταβλητές του όπως αγορά, 

προμηθευτές, ενδιάμεσοι και ανταγωνιστές [Smit, 2007]. Γίνεται επίσης αναφορά στο 

κύκλο ζωής του κλάδου [Friend & Zehle, 2010] και έπειτα στην ανάλυση 

ανταγωνισμού [Hitt, Ireland & Hoskisson, 2014] και στο μοντέλο των πέντε δυνάμεων 

του Porter [Frynas & Mellahi, 2015]. Πλέον είναι σειρά της ανάλυσης των 

διαφαινόμενων ευκαιριών και απειλών για την επιχείρηση [Jay & Sargeant, 2010] και 

έπειτα των επιχειρησιακών και διεθνών στρατηγικών [Johnson, Scholes & Whittington, 

2009; Schermerhor, 2011]. Ακολουθούν αναφορές στις έννοιες της διεθνοποίησης και 

παγκοσμιοποίησης [Quelch & Deshpande, 2004] όπως επίσης στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις [Dunning & Lundan, 2008] και στην ασκούμενη για αυτές κριτική 

[Forsgren, 2009; Bushell, Waugh & Westoby 2001; Sloman, 2007; Gooderham & 

Nordhaug, 2003]. Πλέον με την ανάλυση των λόγων και τρόπων διεθνούς επέκτασης 

[Neelankavil & Rai, 2014; Ajami & Goddard, 2013] γίνεται αναφορά στις άμεσες και 

έμμεσες εξαγωγές [Delaney & Delaney, 1998], στις συμφωνίες παραγωγής [Sweeney & 

McFarlin, 2014], στη παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης [Lasserre,2012], στη 

διεθνή δικαιόχρηση [Hill, 2008], στα διοικητικά συμβόλαια [Cavusgil, Ghauri & 

Agarwal, 2002; Deresky & Christopher, 2011; [Cavusgil, Rammal & Freeman, 2011; 

Martineau & Feller, 2000], στη μέθοδο «με το κλειδί στο χέρι» [Johnson & Turner, 

2010], στις ξένες άμεσες επενδύσεις [OECD, 2016; Ireland, Hoskisson & Hitt, 2012; 

Bitzenis, 2012], στη διεθνή κοινοπραξία [Gutterman, 2002], στη θυγατρική 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας [Hill & Jones, 2011], στη μερική εξαγορά [Dunning & 

Gugler, 2008], στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες [Inkpen & Ramaswamy, 2005] και 

στις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου [LaPier, 2002]. Τέλος, η δεύτερη υποενότητα 

ολοκληρώνεται με την αναφορά στο λιανικό εμπόριο [Clodfelter, 2012] και στο 

παγκόσμιο και ελληνικό κλάδο duty free & travel retail [Duty Free World Council, 
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2016; Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, 2015]. Στη 

τρίτη υποενότητα αναλύεται η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος ενώ με τη 

τέταρτη, γίνεται μελέτη της περίπτωσης της εταιρείας Hellenic Duty Free Shops. Η 

πέμπτη και τελευταία υποενότητα του κυρίου μέρους, περιλαμβάνει μία σειρά από 

συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

 

2.1 Στρατηγικό management 

 

2.1.1  Λειτουργίες του management 

 

Το management ως επιστημονικός όρος διαθέτει τέσσερις κύριες λειτουργίες: το 

σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων, δηλαδή το καθορισμό των τρόπων και σκοπών που 

μπορούν να επιτευχθούν αποδοτικότερα, την οργάνωση των ανθρώπων και των 

υπολοίπων διαθέσιμων πόρων προκειμένου να εκτελεστεί ένα σχέδιο δράσης, την 

ηγεσία δηλαδή τη τέχνη της μεταδοτικότητας και ενθάρρυνσης μιας ομάδας 

προκειμένου τα μέλη της να εργασθούν από κοινού και τον έλεγχο της πορείας των 

διαδικασιών [Griffin, 2010]. 

 

2.1.2 Απαρχές και έννοια της στρατηγικής 

 

Ως στρατιωτικός όρος, η στρατηγική αναφέρεται στην «τέχνη ηγεσίας του στρατού» 

και επινοήθηκε στην αρχαία Αθήνα το 508-507 π. Χ.. Πρώιμοι συγγραφείς όπως οι 

Αινείας ο Τακτικός, Περικλής και Ξενοφών, ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού στρατηγού όπως επίσης και τις αρχές λειτουργίες των στρατευμάτων 

και στρατηγικών στόχων. Κοινό σημείο των αναλύσεων αποτελεί η επιθυμία πλήρους 

ενημέρωσης σχετικά με την επιχείρηση που επρόκειτο να αναληφθεί. Στη σύγχρονη 

εποχή, ήδη από το 1960, η έννοια έχει εξέχουσα θέση στον κόσμο των επιχειρήσεων 

καθώς κορυφαία επώνυμα στελέχη πολυεθνικών εστιάζουν στην ανάγκη στρατηγικής 

της επιχείρησης. Ο Peter Drucker [1954] υποστήριξε μια δραστική προσέγγιση του 

management που συνεπάγεται σχεδιασμό και δράσεις που διαμορφώνουν το 

περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ ο Selznick [1957], ανέφερε την έννοια της 

«διακριτικής αρμοδιότητας». Ακόμη και στους πιο απαιτητικούς κλάδους, 

επιτυγχάνονται υψηλότερες επιδόσεις από ανταγωνιστές λόγω των ιδιαίτερων 

στρατηγικών που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο, εταιρικό και λειτουργικό 
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επίπεδο [Heracleous, 2003]. Η στρατηγική περιλαμβάνει τη κατεύθυνση και το σκοπό 

σε μακροπρόθεσμη προοπτική που επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της 

διαχείρισης πόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αγορών και να 

εκπληρωθούν οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μετόχων ή ιδιοκτητών. Περιέχει 

επίσης, τα μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σχέδια που εκπληρώνουν τους σκοπούς 

όπως η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων ή η απόκτηση νέων πελατών, η επικράτηση 

στον ανταγωνισμό και η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Κατά τη χάραξή 

της, τίθενται ζητήματα κατεύθυνσης, δηλαδή του σημείου στο οποίο η επιχείρηση 

αποσκοπεί να φτάσει, σκοπού και είδους των αγορών που θα πρέπει να 

δραστηριοποιηθεί ή να ανταγωνιστεί, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δηλαδή του 

αποδοτικότερου τρόπου δραστηριότητας, πόρων, δηλαδή του είδους των δεξιοτήτων 

και περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή 

των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία και την κερδοφορία και 

ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των αξιών και προσδοκιών εκείνων που κατέχουν τη 

εξουσία ή την ευθύνη [Partridge & Sinclair-Hunt, 2005]. 

 

2.1.3 Στρατηγικό management 

 

Περιλαμβάνει μια ευρεία έκταση αποφάσεων, ασχολείται κυρίως με τα πολυσύνθετα 

ζητήματα της διοίκησης παρά με τις επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης και 

επιχειρεί την ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων βάσει του συνόλου της επιχείρησης. Χάριν 

της πολυπλοκότητας, η λήψη αποφάσεων οφείλει να βασίζεται στην σύλληψη 

δύσκολων περιστάσεων. Ωστόσο, η κατάρτιση και εμπειρία απαιτεί λεπτομερή 

σχεδιασμό και ανάλυση (Εικόνα 1). Επίσης, δίνεται κύρια σημασία στη κατανόηση των 

στρατηγικών εννοιών που παρέχουν πληροφορίες για ανάλυση και δράση. Διαθέτει τρία 

βασικά στοιχεία: τη κατανόηση της στρατηγικής θέσης μιας επιχείρησης, δηλαδή του 

αντίκτυπου του εξωτερικού περιβάλλοντος, της ικανότητας των πόρων της και τις 

προσδοκίες και την επιρροή των ενδιαφερόμενων μερών, τη πραγματοποίηση των 

στρατηγικών επιλογών για το μέλλον τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε επιχειρηματικό 

επίπεδο και τη στρατηγική δράση, δηλαδή τον έλεγχο πραγματοποίησης των 

στρατηγικών [Johnson, Scholes & Whittington, 2008]. 
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2.2 Επίπεδα στρατηγικής  

 

Διακρίνονται τρία αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα στρατηγικής (Εικόνα 2): 

1. Επιχειρησιακή στρατηγική, που ασχολείται με θέματα της επιχείρησης σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές και κατ’ επέκταση διαχειρίζεται ένα ευρύτερο σύνολο 

στόχων σχετικών με την ενδεχόμενη επέκταση, το είδος των πελατών, τον τρόπο 

ανταγωνισμού, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη θέση στο κλάδο. 

2. Επιχειρηματική στρατηγική, που ασχολείται με το μείγμα διαδικασιών των 

διάφορων τμημάτων όπως το χαρτοφυλάκιο των πόρων που απαιτούνται και την 

ενδεχόμενη αξία που δημιουργεί ένα εναλλακτικό χαρτοφυλάκιο. 

3. Λειτουργική στρατηγική, που ασχολείται με το τρόπο και τη συμβολή κάθε 

λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθεί η καθορισθείσα 

επιχειρηματική στρατηγική [Hubbard, Rice & Galvin, 2014]. 

 

2.3 Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης 

 

2.3.1 Γενικά 

 

Το εσωτερικό περιβάλλον – που συχνά αποκαλείται και ως μικρο-περιβάλλον – 

αναφέρεται στις μεταβλητές που υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των διευθυντικών 

στελεχών εντός των φυσικών ορίων της επιχείρησης και ως κύρια στοιχεία του είναι το 

όραμα, ο σκοπός και οι αξίες της επιχείρησης [Goldman & Nieuwenhuizen, 2006]. 

2.3.2 Όραμα, σκοπός, αξίες και αποστολές  

 

Το όραμα αποτελεί μια ιδεατή εικόνα για το παρόν και το μέλλον, όπου εμπλέκονται η 

λογική και το συναίσθημα καθώς η επίτευξή του δημιουργεί ελπίδα και υπερηφάνεια. 

Σε σχέση με τον ηγέτη, προϋποθέτει την ικανότητα αντίληψης του παρόντος βάση του 

οποίου καθορίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Ο ηγέτης με όραμα προβλέπει το μέλλον 

χωρίς να είναι διορατικός και παραμένει στο παρόν χωρίς να είναι μύωπας: κατευθύνει 

τις διαδικασίες και τους πόρους και κινείται σταθερά παρά τις προσωπικές, 

οργανωτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Με τη μετάδοσή του, οι ηγέτες 

εμπνέονται και εμπνέουν και το εργατικό δυναμικό μεταλλάσσεται σε κάτι ανώτερο 
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από μια τυπική συγκέντρωση ατόμων με συγκεκριμένες θέσεις και καθήκοντα. Ένα 

κοινό όραμα, προάγει την ομαδικότητα και όταν γίνεται κατανοητό δίνει νόημα σε κάθε 

δραστηριότητα ομάδας ή τμήματος [Snyder, 2010]. Ο σκοπός της επιχείρησης 

αναφέρεται αφενός στις ευκαιρίες προκειμένου τα άτομα να εκφράσουν δημιουργικά τη 

προσωπικότητάς τους, επομένως εστιάζει εσωτερικά και επικεντρώνεται στους 

εργαζόμενους και στους προμηθευτές. Αφετέρου στα αγαθά που θα μετουσιωθούν σε 

έργα, επομένως εστιάζει στους πελάτες και στην ευρύτερη κοινότητα. [Erisman & 

Gautschi, 2015]. Οι αξίες και οι αποστολές αποτελούν τη βάση της στρατηγικής 

διαδικασίας καθώς τα συστήματα αξιών καθορίζουν και την αποστολή: τις δηλώσεις 

των θεμελιωδών σκοπών, των πιστεύω και των αρχών για το όραμα. Καθιστούν τους 

σαφείς στόχους και τις φιλοδοξίες και αποτελούν την κατευθυντήρια δραστηριότητα. 

Αποτελούνται από τρεις συνιστώσες: τη προϊοντική, δηλαδή τη παρασκευή, διανομή 

και διάθεση με τη καλύτερη ποιότητα, τη κοινωνική, δηλαδή την αναγνώριση του 

ρόλου στη δομή της κοινωνίας με την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και την οικονομική, δηλαδή τη δημιουργία 

κερδών, αύξηση της αξίας των μετόχων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

ανταπόδοση στους εργαζόμενούς [Amason, 2011]. 

 

2.3.3 Κουλτούρα 

 

Οι επιχειρήσεις είναι μονάδες κουλτούρας βάση της δραστηριότητας αλλά και των 

κοινών βιωμάτων των εργαζομένων τους. Στη σύγχρονη εποχή των εξαγορών και 

κοινοπραξιών, η σημασία της είναι μεγάλη καθώς οι επιχειρήσεις είναι 

πολυπολιτισμικές οντότητες που πρέπει να εργαστούν αποδοτικά. Είναι κάτι 

περισσότερο από «το εταιρικό κλίμα» και συναντάται σε πολλά επίπεδα (Εικόνα 3), 

άλλοτε ορατά και άλλοτε σιωπηρά. Σε αντικειμενικό επίπεδο, είναι ο τρόπος 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, είναι οι καθορισμένες 

αξίες που δημιουργούν την ταυτότητα. Τελικά, περιλαμβάνει τις κοινές σιωπηρές 

παραδοχές, ότι οι αξίες και οι παραδοχές των ιδρυτών υπήρξαν επιτυχημένες και τελικά 

επικράτησαν. Στη κουλτούρα κυριαρχούν τα στοιχεία της σταθερότητας και της 

δυσκολίας μεταβολής καθώς αντιπροσωπεύει το συσσωρευμένο τρόπο μάθησης, 

σκέψης και αντίληψης. Δεν υπάρχει έννοια του σωστού ή λάθους παρά μόνο σε σχέση 

με αυτό που η επιχείρηση επιδιώκει [Schein, 2009]. 
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2.3.4 Δομή 

 

Αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού και το επίσημο σύστημα αποστολής, 

ισχύος και σχέσεων. Είναι ο πυρήνας συντονισμού, ελέγχου και παρακίνησης των 

εργαζομένων στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Όταν ευθυγραμμίζεται με τις 

ανάγκες, οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και λιγότερες συγκρούσεις. Οι δομές 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων, επιτρέποντας ή περιορίζοντας την 

επικοινωνία, την ομαδική εργασία και τη συνεργασία καθώς με το οργανόγραμμα 

(Εικόνες 4 & 5), απεικονίζεται η αλυσίδα και οι σχέσεις διοίκησης. Στα υψηλότερα 

επίπεδα ο υπεύθυνος εποπτεύει τις δραστηριότητες και επιδόσεις των υφισταμένων 

επιπέδων. Ωστόσο, βασική παρανόηση αποτελεί η σύνδεση της θέσης του ατόμου στο 

οργανόγραμμα σε σχέση με τη σημασία του στην επιχείρηση. Αυτό που έχει βαρύτητα 

είναι η συμβολή και η συνεισφορά του κάθε άτομου στην επιχείρηση ανεξάρτητα με τα 

επίπεδα της δομής [Griffin, Gully & Phillips, 2016]. 

 

2.3.5 Πόροι 

 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων. Διακρίνονται στο πάγιο κεφάλαιο, δηλαδή τα ακίνητα και τον 

εξοπλισμό και στην εργασία, δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό και στη γνώση. Σε 

αντίθεση με τις ροές, οι πόροι χρησιμοποιούνται και δεν αναλώνονται [Laguna & 

Marklund, 2013] και αντιπροσωπεύουν την τεχνογνωσία για τη δημιουργία νέου 

περιουσιακού στοιχείου ή την επέκταση υφισταμένων. Όταν είναι μη-εμπορεύσιμοι, 

χρησιμεύουν ως βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και δημιουργούν αξία 

όταν διαρρέουν σε όλη την επιχείρηση [Furrer, 2010]. Ταξινομούνται σε δύο ζεύγη 

κατηγοριών: άμεσους που περιλαμβάνουν τεχνογνωσία, διαθέσιμα και πνευματική 

ιδιοκτησία και σε έμμεσους όπως ποιότητα, δύναμη και αξία των άμεσων πόρων. 

Επίσης διακρίνονται σε ενσώματους όπως διαθέσιμα και μετοχές και σε άυλους όπως 

ποιότητα υπηρεσιών, φήμη και εμπειρία [Kourdi, 2009]. 

 

2.3.6 Αλυσίδα αξίας 
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Αναφέρεται σε όλες τις πρωτοβάθμιες και υποστηρικτικές δραστηριότητες που 

καθορίζουν την επιχείρηση (Εικόνα 6). Περιλαμβάνει εισροές και εκροές – 

δραστηριότητες ή επιχειρηματικές λειτουργίες – που τελικά προσθέτουν κόστος και 

αξία στο τελικό προϊόν. Κύριο μέλημα είναι η ανάλυση και αξιολόγηση κάθε 

δραστηριότητας ξεχωριστά και συνολικά έτσι ώστε να προσδιορισθούν η 

αποτελεσματικότητα και το κόστος και να ανακαλυφθούν ευκαιρίες και τρόποι 

βελτίωσης. Τα τμήματα, οφείλουν να εργάζονται συλλογικά για τη βελτίωση των 

δραστηριοτήτων, γεγονός που απαιτεί επικοινωνία και προθυμία για υψηλότερες 

αποδόσεις [Turner, 2011]. 

 

2.4 Ανάλυση δυνάμεων και αδυναμιών 

 

Αποτελεί την περαιτέρω δομημένη εμβάθυνση στο εσωτερικό περιβάλλον και 

ειδικότερα στις δυνάμεις – δυνατότητες της επιχείρησης δηλαδή στα σημεία όπου είναι 

αποδοτική και στις αδυναμίες, δηλαδή στα σημεία όπου οι ανταγωνιστές προηγούνται 

προκειμένου τα συγκεντρωθέντα δεδομένα να έχουν ουσιαστική συνεισφορά και αξία, 

εστιάζοντας στους παράγοντες με τη μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη 

στρατηγικής [Jay & Sargeant, 2010]. 

 

2.5 Επιχειρηματικές στρατηγικές 

 

2.5.1 Γενικά 

 

Ο Porter διέκρινε τρεις γενικές στρατηγικές βάσει του εύρους της αγοράς και της πηγής 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε επίπεδο εύρους, οποιαδήποτε επιχείρηση 

μπορεί να στοχεύει σε ολόκληρο τον κλάδο ή ένα ευρύ τμήμα του ή να εστιάσει σε μια 

ιδιαίτερη θέση του κλάδου, όπου οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είτε με την επίτευξη χαμηλότερου κόστους, δηλαδή τιμών 

ή να προσφέρουν μοναδικά προϊόντα. 

 

2.5.2 Ηγεσία κόστους 
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Απευθύνεται σε ένα ευρύ τμήμα της αγοράς και βασίζεται στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα χαμηλού κόστους. Οι επιχειρήσεις με κόστος χαμηλότερο από τους 

ανταγωνιστές, διαθέτουν πλεονέκτημα καθώς μπορούν να προσφέρουν προϊόντα σε 

χαμηλότερες τιμές και έτσι να αυξήσουν τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς. Όταν το 

πλεονέκτημα είναι διαρκές, εξυπηρετώντας ένα ευρύ τμήμα η επιχείρηση είναι σε θέση 

να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας και την εμπειρία της μάθησης με τη 

μεγιστοποίηση των πωλήσεων.  

 

2.5.3 Διαφοροποίηση 

 

Στοχεύει σε ευρύ τμήμα της αγοράς προσφέροντας προϊόντα που θεωρούνται μοναδικά. 

Εφαρμόζεται αποδοτικότερα στις αγορές που κυκλοφορούν ιδιαίτερα προϊόντα όπως η 

μόδα, τα αυτοκίνητα και κλάδοι προσωπικών υπηρεσιών. Βέβαια, η εμπειρία δείχνει ότι 

σχεδόν όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως κλάδου, μπορούν να 

διαφοροποιηθούν αποτελεσματικά.  

 

2.5.4 Εστίαση 

 

Απευθύνεται σε ένα εξειδικευμένο κλάδο ή τμήμα της αγοράς εστιάζοντας στο 

συγκεκριμένο τμήμα. Ειδικότερα, είναι πιθανές δύο επιμέρους στρατηγικές: η εστίαση 

στη διαφοροποίηση, όπου προσφέρονται μοναδικά προϊόντα και η εστίαση ηγεσίας 

κόστους, όπου προσφέρονται προϊόντα με χαμηλό κόστος [Chesley & others, 2012]. 

 

2.6 Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης 

 

2.6.1 Γενικά 

                                       

Το εξωτερικό περιβάλλον αφορά σε όλους τους παράγοντες που δρουν έξω από τα όρια 

της επιχείρησης. Μία επιμέρους διάκριση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι το 

μακρο-περιβάλλον που αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και το μικρο-περιβάλλον που 

περιλαμβάνει τους πλησιέστερους στην επιχείρηση παράγοντες [Blythe, 2008 ]. 
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2.6.2 Μακρο-περιβάλλον 

 

Αποτελείται από τις συνθήκες που επηρεάζουν τις εξωτερικές αλλαγές στο κλάδο και 

κυρίως την ένταση του ανταγωνισμού (Εικόνα 7). Καθώς οι εξωτερικές συνθήκες 

αλλάζουν, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επανεξετάζουν τη στρατηγική τους προκειμένου 

να διαχειριστούν αποτελεσματικά τυχόν συμφέρουσες ευκαιρίες ή αναδυόμενες 

απειλές. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί μέθοδοι ανάλυσης: η σάρωση, δηλαδή η 

επισκόπηση σε σύνολο και η σύνδεση με το όραμα, την αποστολή και τους 

στρατηγικούς στόχους, τα σενάρια για πιθανά γεγονότα, η απεικόνιση, δηλαδή ο 

τακτικός έλεγχος των αλλαγών στο περιβάλλον προκειμένου να εντοπισθούν πιθανές 

ευκαιρίες και απειλές και οι προβλέψεις βάσει υπολογισμών και εκτιμήσεων των 

υφισταμένων δεδομένων  [Witcher & Sum Chau, 2010]. Μπορεί να ομαδοποιηθεί σε 

τέσσερα κύρια περιβάλλοντα: 

1. πολιτικό/νομικό/δημοσιονομικό, όπου οι επιχειρηματικές αποφάσεις 

επηρεάζονται από την πολιτική κατάσταση, τη φορολογία και τη νομοθεσία. 

2. οικονομικό, που εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομική τάση, τους ρυθμούς 

ανάπτυξης, τον πληθωρισμό, την ανεργία, τα καταναλωτικά πρότυπα και τη 

κατανομή του εισοδήματος. 

3. κοινωνικό/πολιτιστικό, δηλαδή οι δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, ο 

πληθυσμός, η ηλικιακή κατανομή καθώς και οι αλλαγές στις πολιτιστικές αξίες, 

τα κοινωνικά πρότυπα, το μέγεθος της οικογένειας και η κοινωνική 

συμπεριφορά. 

4. τεχνολογικό περιβάλλον, δηλαδή οι επιρροές στις νέες τεχνολογικές διαδικασίες, 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και στους εξοπλισμούς [Dransfield & Needham, 

2000]. 

 

2.6.3 Μικρο-περιβάλλον 

 

2.6.3.4 Γενικά 
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Το μικρο-περιβάλλον αναφέρεται και ως «περιβάλλον της αγοράς» ή «περιβάλλον 

στόχος». Περιλαμβάνει την αγορά, τους προμηθευτές, τους μεσάζοντες, τους 

ανταγωνιστές, τα υποκατάστατα, τους πιθανούς νεοεισερχόμενους και τα εργατικά 

συνδικάτα τα οποία αποτελούν πηγή ευκαιριών και απειλών για την επιχείρηση. 

 

2.6.3.5 Αγορά 

 

Αποτελείται από τους ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και διαθέτουν 

ορισμένη συμπεριφορά και οικονομικά μέσα. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνεται 

για όλες τις πτυχές των αναγκών των καταναλωτών, την αγοραστική δύναμη και την 

καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και να γνωρίζει εάν οι πτυχές αυτές επηρεάζονται 

άμεσα από το μακρο-περιβάλλον με το οποίο και αλληλεπιδρά.  

 

2.6.3.6 Προμηθευτές  

 

Η επιχείρηση προσελκύει εισροές και τις μετατρέπει σε εκροές, προϊόντα και 

υπηρεσίες, που διατίθενται στην αγορά. Οι εισροές αυτές όπως υλικά, πρώτες ύλες, 

εξοπλισμός κεφαλαίου και εργασίας, παρέχονται από τους προμηθευτές της. Η 

επιχείρηση οφείλει να αντλεί τα αποδοτικότερα στοιχεία στη βέλτιστη ποσότητα και 

τιμή για να επιτύχει τους στόχους της και να επικρατήσει στον ανταγωνισμό. Επίσης, 

μέσω της παροχής εργασίας, τα συνδικάτα και άλλες ομάδες, θεωρούνται προμηθευτές 

εργατικού δυναμικού. 

 

2.6.3.7 Ενδιάμεσοι 

 

Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή και δημιουργούν ανάγκες 

τόπου, χρόνου και ιδιοκτησίας και περιλαμβάνουν τους χονδρέμπορους, λιανοπωλητές, 

εμπορικούς πράκτορες και μεσίτες. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με 

τους ενδιάμεσους σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες δυναμικές: νέες τάσεις στο 

marketing και στην κατανάλωση δημιουργούν νέους τύπους μεσαζόντων, επομένως 

νέες ευκαιρίες και απειλές. 
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2.6.3.8 Ανταγωνιστές  

 

Είναι η μεταβλητή που στο περιβάλλον της αγοράς συχνά καθορίζει, εντονότερα από 

τους καταναλωτές, την ποσότητα του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 

των τιμών. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί στα επίπεδα της εργασίας, του κεφαλαίου και 

των υλικών, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός της αγοράς να διατηρεί τα υπερκέρδη υπό 

έλεγχο, να παρέχει κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και να ενθαρρύνει την 

καινοτομία [Smit, 2007]. 

 

2.7 Κύκλος ζωής κλάδου 

 

Αφορά στην εξέλιξη του κλάδου από άποψης δομής και μεγέθους (Εικόνα 8) και 

μετράται ως προς τις συνολικές πωλήσεις και την αύξηση των συνολικών πωλήσεων. 

Καθώς η δομή και οι ανταγωνιστικές δυνάμεις αλλάζουν, η στρατηγική οφείλει να 

διαμορφώνεται αναλόγως. Διακρίνονται τέσσερα στάδια: 

1. Εισαγωγή, όπου υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές και δεν υπάρχει απειλή από 

υποκατάστατα επειδή ο κλάδος είναι νέος, η δύναμη των αγοραστών είναι 

χαμηλή διότι τα προϊόντα είναι περιορισμένα και οι προμηθευτές ασκούν 

κάποια σχετική δύναμη λόγω των χαμηλών ποσοτήτων προϊόντων και της 

ασημαντότητας του κλάδου. 

2. Ανάπτυξη, όπου ο αριθμός των ανταγωνιστών αυξάνεται ραγδαία καθώς άλλες 

επιχειρήσεις εισέρχονται. Επειδή η ζήτηση ξεπερνά τις δυνατότητες παραγωγής, 

υπάρχει άμιλλα μεταξύ των επιχειρήσεων. Η δύναμη των αγοραστών είναι 

ακόμη χαμηλή διότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Επίσης, η ανάπτυξη 

συχνά συνδέεται με την υψηλή κερδοφορία, ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος 

εκτροχιασμού των δαπανών των επιχειρήσεων για τη θέση και το μερίδιο 

αγοράς. 

3. Ωρίμανση, όπου η δύναμη των αγοραστών αυξάνεται καθώς η προσφορά 

ικανοποιεί ή υπερβαίνει τη ζήτηση, η ισχύς των προμηθευτών μειώνεται λόγω 

της μεγάλης ποσότητας, η απειλή από υποκατάστατα αυξάνεται, ο κλάδος 

εδραιώνεται μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι κίνδυνοι είναι χαμηλοί και η 
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ρευστότητα αυξάνεται. Ωστόσο, σοβαρές απειλές αποτελούν ο έντονος 

ανταγωνισμός είναι σκληρός και η πτώση των τιμών. 

4. Παρακμή, καθώς η χωρητικότητα του κλάδου υπερβαίνει την προσφορά 

αυξάνοντας έτσι τη δύναμη των αγοραστών. Οι αδύναμοι ανταγωνιστές 

αποσύρονται, προκαλώντας εξασθένιση του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις 

ενώνουν τις δυνάμεις τους απαιτώντας κρατική παρέμβαση, επιδοτήσεις και 

προστασία και η απειλή υποκατάστατων είναι υψηλή. Βέβαια, το κατάλληλο 

management μπορεί να παράγει αποδόσεις ελλείψει νέων επενδύσεων. 

Ο κύκλος ζωής του κλάδου είναι παρόμοιος με τον κύκλο ζωής προϊόντος όταν ο 

κλάδος συνδέεται με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ενώ σε περιπτώσεις 

συνεχών ροών νέων προϊόντων οι δύο κύκλοι διαφέρουν [Friend & Zehle, 2010]. 

 

2.8 Ανάλυση ανταγωνισμού 

 

Εστιάζει στην επιχείρηση που αποτελεί τον άμεσο ανταγωνιστή (Εικόνα 9) και κατ’ 

επέκταση στις αιτίες που καθορίζουν τους μελλοντικούς στόχους, το είδος των 

ενεργειών που μαρτύρα τη στρατηγική, τη στάση απέναντι στη αγορά και το είδος των 

δυνατοτήτων του. Επίσης, βοηθά στη κατανόηση, ερμηνεία και πρόβλεψη των δράσεων 

και αντιδράσεών του και συμβάλλει στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταγωνιστεί 

με επιτυχία. Όταν οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στην ανάλυση ανταγωνιστών, 

δημιουργούν ένα δυναμικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα [Hitt, Ireland & Hoskisson, 

2014]. 

 

2.9 Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 

 

Ο Porter (1980, 1985) σημείωσε ότι οι manager οφείλουν να κατανοούν τα ιδιαίτερα 

οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του κλάδου που λειτουργούν οι επιχειρήσεις 

τους με θεμελιώδη παράγοντα την ελκυστικότητα. Επίσης, οφείλουν να κατανοούν τους 

κανόνες ανταγωνισμού, έτσι ώστε να γνωρίζουν τόσο την ελκυστικότητα του κλάδου 

όσο και την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησής τους. Με το γνωστό μοντέλο των 

πέντε δυνάμεων υποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα του κλάδου και η ανταγωνιστική 

θέση επηρεάζονται από πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις (Εικόνα 10): 
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1. την απειλή των νέων ανταγωνιστών, 

2. την απειλή των υποκατάστατων, 

3. τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, 

4. τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, 

5. την αντιπαλότητα μεταξύ των υφιστάμενων ανταγωνιστών, 

των οποίων η ισχύς διαφέρει και διαφοροποιείται καθώς ο κλάδος εξελίσσεται. Οι 

δυνάμεις αυτές επιδρούν θετικά και αρνητικά με αντίστοιχες επιπτώσεις στην 

κερδοφορία. Επιπλέον το μοντέλο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη κατανόηση του 

κλάδου στο εσωτερικό μίας χώρας, μίας γεωγραφικής περιοχής ή ολόκληρου του 

κόσμου [Frynas & Mellahi, 2015]. 

 

2.10 Ανάλυση ευκαιριών και απειλών 

 

Όπως με το εσωτερικό περιβάλλον, η ανάλυση στο εξωτερικό περιβάλλον εμβαθύνει 

στις ενδεχόμενες ευκαιρίες που εντοπίζονται όπως νέο καταναλωτικό κοινό ή νέες 

εξελίξεις στα πλαίσια της επιχείρησης και απειλές που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, 

δηλαδή προσπάθειες ενός σημαντικού ανταγωνιστή, οι οικονομικές αλλαγές και οι 

αλλαγές στη νομοθεσία που ενδέχεται να περιορίσει την κερδοφορία. Βέβαια, οι 

αναλύσεις δυνάμεων – αδυναμιών και ευκαιριών – απειλών (SWOT analysis) διαθέτουν 

ορισμένα διακριτικά χαρακτηριστικά: 

1. είναι συνοπτικές περιλήψεις της ανάλυσης των βασικών παραγόντων, 

2. αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις και αδυναμίες διαφέρουν ως προς τη φύσης τους, 

3. είναι σαφείς όσον αφορά στους καθοριστικούς παράγοντες, 

4. πρέπει να επιχειρούνται δευτεροβάθμιες αναλύσεις για κάθε τμήμα των δομών 

της επιχείρησης, 

προκειμένου να καταλήγουν σε ένα κοινό παράγοντα για το σύνολο της επιχείρησης 

[Jay & Sargeant, 2010]. 

 

2.11 Επιχειρησιακές στρατηγικές 
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2.11.1 Γενικά 

 

Οι επιχειρησιακές στρατηγικές χαράσσονται για τα εν συνόλω ζητήματα της 

επιχείρησης αλλά και για τον τρόπο προσθήκης αξίας στις διάφορες επιχειρηματικές 

μονάδες. Τα ζητήματά τους αφορούν στη γεωγραφική έκταση, στη πολυμορφία των 

προϊόντων ή των επιχειρηματικών μονάδων και στο τρόπο καταμερισμού των πόρων 

μεταξύ των τμημάτων. Γενικά, αφορούν στις προσδοκίες των ιδιοκτητών/μετόχων και 

στις τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Μπορεί επίσης να αποτελούν ρητή ή 

σιωπηρή δήλωση της αποστολής που συνεπάγονται αντίστοιχες προσδοκίες [Johnson, 

Scholes & Whittington, 2009]. 

 

2.11.2 Στρατηγική χαρτοφυλακίου 

 

Ο όμιλος Boston Consulting Group προσεγγίζει τη στρατηγική με ένα θεμελιακό 

μοντέλο, τη γνωστή μήτρα BCG (Εικόνα 11) και αναλύει τις στρατηγικές των 

επιχειρήσεων και των προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου 

και το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης.  Οι επιχειρήσεις ταξινομούνται σε τέσσερις 

κατηγορίες καθεμία από τις οποίες συνδέεται με την καταλληλότερη στρατηγική 

κατανομής πόρων. Έτσι, διακρίνονται σε: 

1. Σκύλους, που χαρακτηρίζονται από χαμηλά μερίδια, δρουν σε αγορές χαμηλής 

ανάπτυξης, παράγουν από λίγο έως καθόλου κέρδος και έχουν χαμηλή δυναμική 

για μελλοντική βελτίωση. Προτιμώμενη στρατηγική αποτελεί η περισυλλογή. 

2. Αστέρια, που έχουν υψηλά μερίδια αγοράς σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη και 

παράγουν μεγάλα κέρδη μέσα από ουσιαστικές διεισδύσεις στις 

αναπτυσσόμενες αγορές. Η προτιμώμενη στρατηγική είναι η ανάπτυξη και 

μάλιστα με περαιτέρω επενδύσεις πόρων. Επιπλέον, οι υψηλές επιδόσεις τους 

στο παρόν προσφέρουν παρόμοιες δυνατότητες και για το μέλλον. 

3. Ερωτηματικά, που διαθέτουν χαμηλά μερίδια σε αγορές υψηλής ανάπτυξης. 

Παρόλο που τα κέρδη δεν είναι υψηλά, διαθέτουν περιθώρια ανόδου λόγω των 

αναπτυσσόμενων αγορών, γεγονός που συνεπάγεται δυσκολίες στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων. Το μοντέλο, συνιστά στρατηγικές ανάπτυξης και 

συγκέντρωσης για τα περισσότερο και αντίστοιχα λιγότερο ελπιδοφόρα 

ερωτηματικά. 
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4. Αγελάδες μετρητών, που χαρακτηρίζονται από υψηλά μερίδια σε αγορές 

χαμηλής ανάπτυξης. Παράγουν μεγάλα κέρδη, διαθέτουν ισχυρές ταμειακές 

ροές αλλά το περιθώριο ανόδου είναι περιορισμένο. Επειδή οι αγορές 

προσφέρουν ελάχιστες ευκαιρίες ανάπτυξης, η συνιστώμενη στρατηγική είναι η 

σταθερότητα ή η μέτρια ανάπτυξη. Επίσης, το μοντέλο συμβουλεύει τις 

επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμά τους επενδύοντας σε άλλες πιο 

ελπιδοφόρες αγορές [Schermerhor, 2011].  

 

2.11.3 Στρατηγική ανάπτυξης και διαποίκιλσης  

 

Επιδιώκεται η επέκταση του μεγέθους και του πεδίου δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

ως προς τα μερίδια αγοράς, τις πωλήσεις και του τόπου δραστηριότητας. Παραδείγματα 

αποτελούν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις και οι διεθνείς επεκτάσεις. Οι επιχειρήσεις 

διαθέτουν ποικιλία από στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης όπως η ανάπτυξη μέσω της 

συγκέντρωσης όπου η επέκταση λαμβάνει χώρα στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα και 

μπορεί να επεκταθεί παγκόσμια προκειμένου να επιφέρει αύξηση στις πωλήσεις αλλά 

και μέσω της διαποίκιλσης, όπου η επιχείρηση επεκτείνεται σε νέες και διαφορετικές 

επιχειρηματικές περιοχές. Η διαποίκιλση μπορεί να πάρει τη μορφή της κάθετης 

ολοκλήρωσης, όπου μια επιχείρηση αποκτά προμηθευτές ή νέα κανάλια διανομής 

[Schermerhor, 2010]. 

 

2.11.4 Στρατηγική περισυλλογής και μετασχηματισμού 

 

Εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής φύσης ή 

ανάπτυξης και διαφοροποίησης και προσανατολίζεται σε ριζικές αλλαγές. Σε ακραίες 

περιπτώσεις, μπορεί να λάβει τη μορφή πτώχευσης ή εκκαθάρισης. Επίσης, μπορεί να 

στραφεί στη συρρίκνωση του μεγέθους των δραστηριοτήτων όπως μείωση του 

εργατικού δυναμικού, εκποίηση ορισμένων τμημάτων και μεταστροφή προκειμένου να 

εστιάσει στην επίλυση ειδικών προβλημάτων απόδοσης [Schermerhor, 2010].  

 

2.11.5 Στρατηγική συνεργασίας 
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Αποτελεί σύγχρονη τάση όπως οι στρατηγικές συμμαχίες, όπου δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις συνεργάζονται σε μια περιοχή αμοιβαίου ενδιαφέροντος είτε με τη μορφή 

εξωτερικής ανάθεσης είτε μέσω συναγωνισμού με δυνητικούς αντιπάλους 

[Schermerhor, 2010]. 

 

2.11.6 Διεθνής στρατηγική 

 

Διέπεται από τη σύγχρονη προσέγγιση της παγκόσμιας οικονομίας και των 

επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών. Έτσι, επιδιώκεται η στρατηγική 

παγκοσμιοποίησης όπου αντικρίζει τον κόσμο σαν μια μεγάλη αγορά που είναι 

απαραίτητη η τυποποίηση και διαφήμιση των προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα. 

Επιπλέον, με την πολυεγχώρια στρατηγική, η επιχείρηση προσπαθεί να προσαρμόσει τα 

προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερο στις τοπικές ανάγκες των διαφόρων χωρών ή 

περιφερειών. Μια τρίτη προσέγγιση είναι η διακρατική στρατηγική όπου η επιχείρηση 

προσπαθεί να λειτουργήσει χωρίς εθνική ταυτότητα και να εναρμονίζεται με την 

παγκόσμια οικονομία [Schermerhor, 2010]. 

 

2.12 Διεθνοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις 

 

2.12.1 Διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση 

 

Η διάκριση μεταξύ διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης είναι σημαντική για τα 

σημερινά στελέχη επιχειρήσεων καθώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά με το 

μέγεθος και το βαθμό επέκτασης των αγορών εφάπτονται και των δύο εννοιών 

δεδομένου του κοινού τους γνωρίσματος για την περιγραφή του κόσμου και την 

ερμηνεία της οικονομικής αλληλεξάρτησης των κοινωνιών ανά την υφήλιο. Η 

παγκοσμιοποίηση περιγράφει το χαρακτήρα των ανταλλαγών που επηρεάζει τις 

κοινωνίες και συνεπάγεται οικονομική δραστηριότητα και απουσία των εθνικών 

συνόρων. Αντίθετα, η διεθνοποίηση συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των συναλλαγών 

πέρα από τα σύνορα των εθνών/κρατών, τα οποία ωστόσο εξακολουθούν να είναι 

αρκετά ελεγχόμενα από τις κυβερνήσεις. Επίσης, οι παγκόσμιες επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε παγκοσμιοποιημένη οικονομία και παράγουν τυποποιημένα προϊόντα 
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για όλες τις αγορές, ενώ οι πολυεθνικές ανθούν σε διεθνοποιημένη οικονομία και 

παράγουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις εκάστοτε εθνικές αγορές. Η παγκοσμιοποίηση 

περιγράφει ένα νέο είδος οικονομικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιών, ενώ η 

διεθνοποίηση συνεπάγεται μείωση των εθνικών περιορισμών προκειμένου να 

επιτευχθούν εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές. Η παγκοσμιοποίηση είναι 

αποτελέσματα σύγκλισης των προτιμήσεων των καταναλωτών μιας παγκόσμιας 

κοινωνίας, ενώ η διεθνοποίηση προκύπτει από τη συμπεριφορά επιχειρήσεων και 

κυβερνήσεων στη διεθνή και μόνο οικονομία. Τελικά, η παγκοσμιοποίηση αφορά στους 

τύπους των σχέσεων και οικονομικών παραγόντων ενώ η διεθνοποίηση τονίζει τη 

συμπεριφορά των παραδοσιακών παραγόντων δηλαδή τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και 

τις εθνικές κυβερνήσεις [Quelch & Deshpande, 2004]. 

 

2.12.2 Πολυεθνικές επιχειρήσεις 

 

Είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν ξένες άμεσες επενδύσεις και κατέχουν ή ελέγχουν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περισσότερες από μία χώρες. Διακρίνονται αυτές 

που διέπουν μια ομάδα θυγατρικών μεγάλου βαθμού ανεξαρτησίας και εκείνες που 

αντιμετωπίζουν τις θυγατρικές τους ως ένα σημαντικό κομμάτι διεθνούς δημιουργίας, 

εκμετάλλευσης και αξιοποίησης κεφαλαίων. Τα κριτήρια του βαθμού πολυεθνικότητας 

μία επιχείρησης αναφέρονται: 

1. στο πλήθος και το μέγεθος των ξένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων με τη 

μητρική επιχειρήσεων, 

2. στο πλήθος των ξένων χωρών στις οποίες η μητρική κατέχει ή ελέγχει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

3. στο ποσοστό που η ξένη θυγατρική αντιπροσωπεύει στα παγκόσμια μεγέθη της 

μητρικής, 

4. στο βαθμό διεθνοποίησης της διοίκησης και των δραστηριοτήτων υψηλότερης 

αξίας όπως έρευνα και ανάπτυξη, 

5. στην έκταση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διακυβέρνηση του 

διεθνούς δικτύου, 

6. στην έκταση της μεταβίβασης ευθύνης στις θυγατρικές για τη χρήση των 

οργάνων διοίκησης [Dunning & Lundan, 2008]. 
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2.12.3 Κριτική για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

 

Το μέγεθός τους, τους παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας στην 

παραγωγή και ανάπτυξη όπως επίσης και πρόσβαση σε νέες ιδέες και ευκαιρίες 

ανεξάρτητα του τόπου δραστηριότητας [Forsgren, 2009]. Κατά κύριο λόγο 

εγκαθίστανται σε σχετικά φτωχότερες χώρες προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερα 

κέρδη ενώ παράλληλα οι αμοιβές που προσφέρουν είναι εξαιρετικά χαμηλές. Από την 

άλλη, βοηθούν στην ανάπτυξη των φτωχών χωρών και δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα 

να εργασθούν και να αποκτήσουν προοπτική. Από τη μία, αναπτύσσουν εργασιακές και 

εκπαιδευτικές δεξιότητες, επενδύουν κεφάλαια, βοηθούν στην ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και της ενέργειας, βελτιώνουν τις υποδομές των 

χωρών, προωθούν την τεχνολογία και την εξειδίκευση και δημιουργούν εμπορικούς 

διαύλους με άλλες χώρες. Από την άλλη, προσλαμβάνουν ελάχιστους τοπικούς 

εξειδικευμένους εργαζόμενους, συχνά εξάγουν τα κέρδη τους σε άλλους προορισμούς 

(transfer pricing), εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο κυρίως για εξαγωγές, συχνά 

εισάγουν ακατέργαστα υλικά από άλλες χώρες, διανέμουν την παραγωγή σε ελάχιστα 

άτομα των χωρών υποδοχής και συχνά απο-επενδύουν μη λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών υποδοχής [Bushell, Waugh & Westoby, 2001]. Κατ’ 

επέκταση, η λειτουργία τους συνεπάγεται ορισμένα επιπλέον πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Από τη μία, λειτουργούν με χαμηλά κόστη σε συνδυασμό με τη 

διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με την ποιότητα των πόρων και 

την ποιότητα της παραγωγής, διαθέτουν καινοτόμα και ταλαντούχα στελέχη, 

προσφέρουν εμπειρίες στο εργατικό δυναμικό, λειτουργούν με μειωμένα κόστη 

συναλλαγών και μεταφορών και συχνά αντιμετωπίζονται ευνοϊκά από τις κυβερνητικές 

πολιτικές μέσω της αποφυγής καταβολής δασμών. Από την άλλη όμως, αντιμετωπίζουν 

εμπόδια λόγω γλωσσικών διαφορών, παρουσιάζουν διαφορές στις στρατηγικές 

πωλήσεων και marketing, οι κυβερνητικές πολιτικές ενίοτε τους δημιουργούν πίεση 

κατά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών και συχνά αντιμετωπίζουν αντιοικονομίες 

κλίμακας δηλαδή προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού. Μπορεί μεν στις 

οικονομίες υποδοχής να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, ωστόσο 

αντιμετωπίζουν εντεταμένους ελέγχους. Επίσης, δέχονται αυστηρή κριτική λόγω των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον των χωρών υποδοχής καθώς εκμεταλλεύονται τους 

φυσικούς πόρους και τον ορυκτό πλούτο με τρόπο που συχνά είναι επιβαρυντικός 

[Sloman, 2007]. Ως προς τη σχέση τους με τις τοπικές επιχειρήσεις, επιτυγχάνουν 

οικονομίες κλίμακας, έχουν πρόσβαση σε νέες ιδέες, διαθέτουν αυξημένη 
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διαπραγματευτική δύναμη και ισχύ για ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας. Ωστόσο, 

αντιμετωπίζουν δυνητικές υποχρεώσεις λόγω γραφειοκρατίας και δεν είναι απαραίτητα 

κερδοφόροι οργανισμοί στο εξωτερικό σε σχέση με τις αντίστοιχες εγχώριες 

δραστηριότητές τους. Επιπλέον, δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές στη διαχείριση διεθνών 

εξαγορών, λειτουργώντας μακριά από την κύρια έδρα τους αντιμετωπίζουν κατά 

τόπους εγχώριες δυσκολίες και δυσκολίες κουλτούρας, οι εγχώριοι ανταγωνιστές έχουν 

το πλεονέκτημα της καλύτερης πληροφόρησης και έχουν ήδη αναπτύξει πελατειακή 

βάση και επιπλέον, η αφοσίωση σε τοπικό ανταγωνιστή μπορεί να προκαλέσει εγχώρια 

κοινωνική αντίδραση και επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες. Επιπλέον, πολλές 

εγχώριες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα 

γεγονός που εμποδίζει την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

κάνουν διακρίσεις εις βάρος των θυγατρικών του εξωτερικού καθώς οι περισσότερες 

γίνονται αντικείμενο επίμονων ελέγχων και ενίοτε διώξεων. Τελικά, δεν διαθέτουν 

θεσμική και πολιτική διορατικότητα και γνώση [Gooderham & Nordhaug, 2003]. 

 

2.13 Λόγοι διεθνούς επέκτασης – άσκησης διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε διεθνή επέκταση (Εικόνες 12 & 13) των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για λόγους όπως ο κορεσμός της εσωτερικής 

αγοράς, οι ευκαιρίες για πωλήσεις και marketing στις ξένες αναδυόμενες αγορές στις 

οποίες η ζήτηση είναι αυξημένη και σε βαθμό που μόνο μία πολυεθνική μπορεί να 

ικανοποιήσει, η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού με χαμηλό κόστος, οι 

διαφαινόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης σε συγκεκριμένες αναδυόμενες αγορές και η 

δημιουργία καλής πελατειακής βάσης. Επίσης λόγω ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων εντός και εκτός αγοράς, θετικής απελευθέρωσης της ζήτησης στις μέχρι 

πρότινος δυσπρόσιτες αγορές, προσπάθειας διαφοροποίησης και μείωσης του ρίσκου 

των επενδύσεων, σταδιακής άρσης των φραγμών για διεθνείς συναλλαγές, σύγκλισης 

της κουλτούρας αξιών και επιλογών και διάδοσης της οικονομικής ολοκλήρωσης μέσω 

της άνθησης του διεθνούς εμπορίου. Τελικά, λόγω της προόδου σε τομείς όπως η 

τεχνολογία, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και ο τουρισμός [Neelankavil & Rai, 

2014]. 
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2.14 Τρόποι διεθνούς επέκτασης – άσκησης διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

Γενικές μέθοδοι επέκτασης θεωρούνται οι εξαγωγές, άμεσες και έμμεσες, η παραχώρηση 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, τα διοικητικά συμβόλαια, τα συμβόλαια παραγωγής, οι 

ξένες άμεσες επενδύσεις και οι στρατηγικές συμμαχίες [Ajami & Goddard, 2013]. 

 

2.14.1 Άμεσες και έμμεσες εξαγωγές 

 

Οι άμεσες εξαγωγές διεξάγονται απευθείας προς το πελάτη που ενδιαφέρεται για την 

αγορά του προϊόντος. Η επιχείρηση/εξαγωγέας είναι υπεύθυνη για το κύκλωμα logistics 

και για την είσπραξη των επικείμενων οφειλών. Τα ενδεχόμενα κέρδη είναι μεγαλύτερα 

λόγω έλλειψης ενδιάμεσων, διατηρείται ο έλεγχος, υπάρχει ακριβής γνώση των 

πελατών, οι πελάτες διαθέτουν άμεση γνώση για τον εξαγωγέα, τα επαγγελματικά 

ταξίδια είναι αποτελεσματικά, υπάρχει δυνατότητα άμεσης διευθέτησης προβλημάτων, 

οι πελάτες προσφέρουν ταχύτερη ενημέρωση σχετικά με το προϊόν και τις επιδόσεις 

του, υπάρχει ασφάλεια της προστασίας των εμπορικών σημάτων, ενισχύεται η πλήρης 

δέσμευση της διαδικασίας, υπάρχει καλύτερη κατανόηση της αγοράς και τελικά 

μεγαλύτερη ευελιξία για βελτίωση του marketing. Από την άλλη, απαιτείται 

περισσότερος χρόνος και κεφάλαια, ισχύς για εύρεση και διατήρηση πελατών και 

υπευθυνότητα για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων. Επίσης, ο εξαγωγέας είναι 

υπόλογος για ό, τι συμβεί, υπάρχει αδυναμία ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες ανάγκες, 

απαιτείται πλήρης χειρισμός των logistics και σε περίπτωση τεχνολογικού προϊόντος, 

απαιτείται προετοιμασία για τη κάλυψη και παροχή επί τόπου εκπαίδευσης. Στις 

έμμεσες εξαγωγές, τα προϊόντα πωλούνται σε ενδιάμεσο ο οποίος μεταπουλά τα 

προϊόντα απευθείας σε κάποιο άλλο πελάτη ή χονδρέμπορο. Με τις εταιρείες 

διαχείρισης εξαγωγών, ο ενδιάμεσος λειτουργεί ως επέκταση της επιχείρησης σε κάποιο 

ξένο πελάτη και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αλλά και ειδίκευση καθώς 

διαθέτουν εδραιωμένη βάση πελατών σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Οι 

εταιρείες αυτές διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικασίες της εξαγωγικής συναλλαγής όπως 

εντοπισμό διεθνών αγορών και πελατών, διεκπεραίωση της διανομής, προετοιμασία 

των διαπραγματεύσεων, συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, ταξίδια στο εξωτερικό και 

δημιουργία καναλιών διανομής. Επιπλέον, οι εμπορικές εταιρείες εξαγωγής, 

λειτουργούν με βάση τη ζήτηση, αγοράζοντας εμπορεύματα και ποσότητες για 
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μακροχρόνιους πελάτες με τους οποίους έχουν τακτική συνεργασία. Αναζητούν 

αξιόπιστους κατασκευαστές που αν ικανοποιούν τη ζήτηση, μεριμνούν για τη μεταφορά 

των αγαθών στο τελικό πελάτη. Τελικά, οι μεσάζοντες στις ξένες χώρες πωλούν τα 

προϊόντα σε άλλους διανομείς. Με τις έμμεσες εξαγωγές, η έναρξη των διαδικασιών 

έχει χαμηλό ρίσκο, απαιτεί ελάχιστη συμμετοχή, επιτρέπει τη συνέχεια της 

ενασχόλησης με την εγχώρια επιχείρηση, δεν απαιτείται ιδιαίτερο marketing, δίνεται η 

ευκαιρία εμπειρίας στις διεθνείς αγορές και δυνατότητα δοκιμών των προϊόντων και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ο τοπικός πράκτορας μπορεί διευθετήσει τεχνικά ζητήματα. Από 

την άλλη, τα κέρδη είναι χαμηλά, ο έλεγχος των πωλήσεων είναι περιορισμένος, 

υπάρχει ελλιπής γνώση των πελατών, ο ενδιάμεσος μπορεί να πουλά παρόμοια 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπάρχει κίνδυνος λήξης της συνεργασίας [Delaney & 

Delaney, 1998]. 

 

2.14.2 Συμφωνίες παραγωγής 

 

Αφορούν ανάθεση έργων επιχειρήσεων  σε άλλες επιχειρήσεις εν συνόλω ή εν μέρει, 

αποφεύγοντας τις δαπάνες κεφαλαίου και συντήρησης όπως επίσης επιτρέπουν στη 

προσήλωση σε κρίσιμες περιοχές προστιθέμενης αξίας όπως το marketing και το 

σχεδιασμό προϊόντων. Ωστόσο, εκχωρούν τον έλεγχο της ποιότητας και της έγκαιρης 

παράδοσης του έργου σε άλλη επιχείρηση και μπορεί να δεχθούν ανεπιθύμητη κριτική 

λόγω ενδεχόμενης κακής μεταχείρισης των εργαζομένων στις χώρες παραγωγής. Συχνά 

δημιουργούνται ερωτήματα για το επιζήμιο της οικονομίας μίας χώρας όταν οι 

επιχειρήσεις της αναζητούν εξωτερικούς συνεργάτες για ανάθεση έργων με αποτέλεσμα 

το κλείσιμο των εγχώριων εργοστασίων και την αύξηση της ανεργίας [Sweeney & 

McFarlin, 2014]. 

 

2.14.3 Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης  

 

Οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων ή licensing (Εικόνα 14) είναι συμβατικές συμφωνίες με 

τις οποίες μια επιχείρηση μεταφέρει σε μία άλλη το δικαίωμα χρήσης και 

εκμετάλλευσης των προϊόντων της ή/και της τεχνολογικής διαδικασίας. Το εμπορικό 

σήμα, άλλοτε περιλαμβάνεται και άλλοτε όχι κατά τη σύναψη της αδειοδότησης, όπου 
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τελικά ο δικαιοπάροχος εισπράττει την αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση με τη μορφή 

δικαιωμάτων και ενός κατ’ αποκοπή ποσού εκ των προτέρων. Εκτός από τη μεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ο δικαιοπάροχος μπορεί να αποστέλλει εξειδικευμένα 

στελέχη του για να βοηθήσει στη διαδικασία και να λάβει επιπρόσθετη αμοιβή. Μπορεί 

επίσης να υποχρεώσει το δικαιοδόχο να αγοράσει τα ενδιάμεσα προϊόντα ή υλικά, 

λαμβάνοντας όλα τα συνδεόμενα οφέλη όπως χαμηλή δέσμευση προσωπικού και 

κεφαλαίων. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος της τεχνολογικής αφομοίωσης από τον κάτοχο 

της άδειας ο οποίος μπορεί να καταστεί μελλοντικός ανταγωνιστής και ο κίνδυνος της 

χαμηλής ποιότητας και απώλειας ελέγχου λόγω των απομακρυσμένων αγορών 

[Lasserre,2012]. 

 

2.14.4 Διεθνής δικαιόχρηση 

 

Η διεθνής δικαιόχρηση ή franchising σε γενικές γραμμές συμπίπτει με τo licensing σε 

ότι αφορά στη παραχώρηση, μέσω συμβολαίου του εμπορικού σήματος Η κύρια 

διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι δικαιούχοι ασκούν σημαντικό έλεγχο τόσο κατά 

την παραγωγική διαδικασία όσο και κατά τη χάραξη εμπορικής στρατηγικής και 

στρατηγικής marketing. Συναντάται σε δημοφιλείς πολυεθνικές fast food, παροχής 

υπηρεσιών, βιομηχανίες και αποτελεί μία αποδοτική και χρήσιμη στρατηγική διεθνούς 

επέκτασης, απαιτεί ωστόσο, σημαντικά ποσά επενδύσεων κεφαλαίου. Κύρια σημεία της 

μεθόδου είναι ο έλεγχος όπου μπορεί να επιτραπεί στους κατά τόπους δικαιοπαρόχους 

να διαχειριστούν έναν πλήθος συμφωνιών εντός της αγοράς και ταυτόχρονα η μητρική 

εταιρεία να ασκεί περιορισμένο έλεγχο στις διαδικασίες ή να μειώσουν τη δύναμη των 

μεμονωμένων δικαιοδόχων παραχωρώντας τους μόνο ένα μέρος της παραγωγής ή 

διάθεσης και διατηρώντας σε κεντρική επιτήρηση κύριο έλεγχο όπως επίσης και το 

ποσοστό των ξένων μεριδίων. Επίσης, άλλο σημείο είναι η αντιμετώπιση των τοπικών 

προβλημάτων λόγω τοπικών συνθηκών της αγοράς συμπεριλαμβανομένων του 

απαρχαιωμένου νομικού πλαισίου, της γραφειοκρατίας, της πολιτικής αναταραχής και 

των μεγάλων πολιτισμικών διαφορών [Hill, 2008]. 

 

2.14.5 Διοικητικά συμβόλαια 
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Με τα συμβόλαια αυτά παραχωρείται το δικαίωμα διαχείρισης των καθημερινών 

λειτουργιών σε κάποια ξένη επιχείρηση και χρησιμοποιούνται κυρίως για να 

εκπληρώσουν συμφωνίες τύπου κοινοπραξίας ή «με το κλειδί στο χέρι». Δεν αποτελούν 

αποτελεσματική μέθοδο καθώς δεν επιτρέπουν στη δημιουργία μόνιμης ανταγωνιστικής 

θέσης. Επίσης, πριν τη σύναψή τους προηγούνται χρονοβόρες διαπραγματεύσεις και 

δημιουργούνται εμπόδια στο ταλαντούχο management. Θεωρούνται εφικτή 

εναλλακτική λύση για ξένες επενδύσεις καθώς οι πολυεθνικές όντας κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, λαμβάνουν αποφάσεις βάσει των στόχων ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες 

δυσκολίες [Cavusgil, Ghauri & Agarwal, 2002]. Δεν διαθέτουν έλεγχο για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την ιδιοκτησία, τη χρηματοδότηση, τις στρατηγικές και τις 

πολιτικές αλλαγές και συνήθως συνάπτονται σε συνδυασμό με άλλες συμφωνίες 

[Deresky & Christopher, 2011]. Ο ανάδοχος παρέχει διευθυντική τεχνογνωσία ενώ η 

επιχείρηση – πελάτης λαμβάνει μέρος στη διαχείριση των τοπικών δραστηριοτήτων και 

δημιουργεί έσοδα χωρίς κεφαλαιουχική επένδυση. Βοηθούν τις ξένες κυβερνήσεις στα 

έργα υποδομής, όταν η χώρα στερείται καταρτισμένων στελεχών και περιστασιακά, 

αποτελούν το κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία μετάβασης σε άλλους τύπους 

στρατηγικών εισόδου. Βασικό μειονέκτημα, είναι το άνοιγμα της εισόδου σε 

κατηρτισμένους οργανισμούς του εξωτερικού που ενδεχόμενα μπορούν να γίνουν 

ανταγωνιστές [Cavusgil, Rammal & Freeman, 2011]. Επίσης, η επιχείρηση ενοικιάζει 

την τεχνογνωσία της σε μια κυβέρνηση ή άλλη επιχείρηση, παραχωρώντας στελέχη της 

για να εκτελέσουν ένα έργο. Ως στρατηγική μέθοδος συχνά εφαρμόζεται μετά από 

προβλήματα ή κρίσιμες περιόδους κυβερνήσεων ή επιχειρήσεων [Martineau & Feller, 

2000]. 

 

2.14.6 «Με το κλειδί στο χέρι» 

 

Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται  ανάληψη ενός έργου στα πλαίσια ενός συμβολαίου που 

μετά την ολοκλήρωσή του παραδίδεται στον ιδιοκτήτη έτοιμο και το μόνο που 

απομένει είναι να «γυρίσει το κλειδί» και να ξεκινήσει τη λειτουργία. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής ή βιομηχανικής 

ανάπτυξης και δεδομένου του μεγέθους τους, είναι σχετικά λίγες οι εταιρείες που είναι 

σε θέση να τα αναλάβουν. Συνήθως συνάπτονται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες που 

έχουν επείγουσες ανάγκες υποδομών και εκβιομηχάνισης και πελάτες είναι συνήθως 

κυβερνήσεις ή κρατικές επιχειρήσεις. Τα συμβόλαια αυτά εμφανίζονται με τρεις κύριες 
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παραλλαγές που οι ονομασίες τους καθορίζουν τα χρονοδιαγράμματα και το καθεστώς 

ιδιοκτησίας:  

1. Αποπεράτωση – Διατήρηση – Διαχείριση, 

2. Αποπεράτωση – Διαχείριση – Παράδοση, 

3. Αποπεράτωση – Διατήρηση – Διαχείριση – Παράδοση. 

Βοηθούν στη μείωση της επιβάρυνσης των δημόσιων δαπανών και επίσης, η χώρα 

υποδοχής διαθέτει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία. Ωστόσο, υπάρχει ο 

κίνδυνος κατά το τέλος του έργου και την έλευση της ημερομηνίας παράδοσης, τα 

κίνητρα διατήρησης του έργου για τον ανάδοχο να μειώνονται. Επίσης, θέτουν μεγάλες 

προκλήσεις για τον ανάδοχο καθώς δραστηριοποιούνται σε αφιλόξενες ή 

απομακρυσμένες περιοχές, υπόκεινται σε υπερβάσεις κόστους, η έκβαση είναι 

απροσδιόριστη και η τελική παράδοση δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Ακόμη είναι σαφής 

ο κίνδυνος μη ανταπόκρισης των μελλοντικών αποδόσεων και η δημιουργία τοπικών 

ανταγωνιστών από ενδεχόμενες κοινοπραξίες ή συνεργασίες με τις τοπικές επιχειρήσεις 

[Johnson & Turner, 2010]. 

 

2.14.7 Ξένες άμεσες επενδύσεις 

 

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις (Εικόνες 15 & 16) είναι διασυνοριακές επενδύσεις όπου 

κάποιος επενδυτής μιας οικονομίας αποκτά δικαιώματα και ασκεί μεγάλη επιρροή σε 

μία άλλη επιχείρηση μιας άλλης οικονομίας. Το ελάχιστο όριο απόδειξης ύπαρξης μίας 

τέτοιας σχέσης είναι η κυριότητα του δέκα τοις εκατό (10%) της επιχείρησης. Οι ΞΑΕ 

αποτελούν βασικό στοιχείο της διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι 

δημιουργούν σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των οικονομιών όπως επίσης 

είναι ένα σημαντικό κανάλι μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των χωρών, προώθησης του 

διεθνούς εμπορίου και συνεπώς αποτελούν σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης 

[OECD, 2016 ]. Οι μέθοδοι εισόδου των ΞΑΕ περιλαμβάνουν τις διεθνείς κοινοπραξίες 

και τις παγκόσμιες εξαγορές και συγχωνεύσεις, μέσω θυγατρικών ή μερικών εξαγορών, 

καθεμία από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Διεθνής κοινοπραξία 
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Αποτελεί δημοφιλή μορφή στρατηγικής επέκτασης και αποτελεί μία ξεχωριστή 

επιχειρηματική οντότητα όπου δύο ή περισσότερα μέρη συνεργάζονται από κοινού στη 

διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποκτώντας διακριτά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους. Ορισμένα 

κύρια χαρακτηριστικά βάσει των περισσότερων εθνικών νομοθεσιών είναι οι από 

κοινού συμφωνίες συμβολαίων, με συγκεκριμένο σκοπό και χρονική διάρκεια, με 

δικαιώματα σε ιδιοκτησίες, με κοινούς οικονομικούς και άυλους στόχους και σκοπούς 

και με κοινή ευθύνη στα κέρδη ή στις ζημίες, στο management και στον έλεγχο. 

Ορισμένες λειτουργικές μορφές είναι οι κοινοπραξίες έρευνας και ανάπτυξης, 

παραγωγής και βιομηχανοποίησης και οι υβριδικές σχέσεις. Σε επίπεδο απαιτήσεων 

κεφαλαίου βασικό πλεονέκτημα αποτελεί οι από κοινού χρήση των 

χρηματοοικονομικών πόρων ενώ από τη άλλη οι από κοινού απαιτήσεις στα κέρδη 

καθώς περιλαμβάνουν και άυλα στοιχεία που δύσκολα εκτιμώνται. Σε επίπεδο μείωσης 

του επιχειρηματικού κινδύνου, δίνουν τη δυνατότητα για διαποίκιλση του κινδύνου και 

αποφυγή των τοπικών προστριβών. Επίσης, επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας με 

μείωση του σταθερού κόστους ανά μονάδα και δίνουν τη δυνατότητα άμεσου 

management των δραστηριοτήτων. Ως προς τη κοινή χρήση των τεχνολογικών 

δεξιοτήτων και management, συνδυάζουν τις ανταγωνιστικές δυνατότητες αλλά από 

την άλλη είναι πιθανή η καλλιέργεια πολλαπλών ταχυτήτων γνώσης με το ικανότερο 

μέρος να ενισχύεται και το ασθενέστερο να ακολουθεί. Επίσης οδηγούν σε συγκρούσεις 

μεταξύ των μερών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στις τοπικές αγορές. Ως προς τη 

διείσδυση στη τοπική αγορά, η ιδιαίτερη γνώση από τον τοπικό εταίρο μπορεί να 

κατανείμει τους πόρους πολύ πιο εύστοχα. Τέλος, δημιουργεί οικονομικά κίνητρα που 

προσθέτουν αξία [Gutterman, 2002]. 

 

Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

 

Είναι η επιχείρηση στην οποία η μητρική κατέχει το σύνολο  (100%) των μετοχών της 

θυγατρικής. Προκειμένου να δημιουργηθεί σε μια ξένη αγορά, θα πρέπει μία 

εταιρεία/μητρική είτε να ιδρύσει μια εντελώς νέα εταιρεία στη χώρα υποδοχής ή να 

εξαγοράσει εξολοκλήρου μία ήδη υπάρχουσα εταιρεία στη χώρα υποδοχής και να τη 

χρησιμοποιήσει για την προώθηση των δικών της προϊόντων στην αγορά υποδοχής. 

Βασίζεται στον έλεγχο της τεχνολογικής ικανότητας και μειώνει τον κίνδυνο απώλειας 
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ελέγχου της μητρικής. Επίσης, δίνει στη μητρική τη δυνατότητα αυστηρού ελέγχου επί 

των εργασιών όταν οι δραστηριότητες είναι διεθνείς και ο στρατηγικός καταμερισμός 

των κερδών είναι παγκόσμιος. Τελικά, αποτελεί τη καλύτερη επιλογή, αν μια εταιρεία 

θέλει να επωφεληθεί από τις οικονομίες τοποθεσίας και κλίμακας. Η θυγατρική μπορεί 

να ειδικεύεται στην παραγωγή ενός μόνο μέρους της γραμμής παραγωγής ή ορισμένων 

στοιχείων του τελικού προϊόντος, ανταλλάσοντας προϊόντα με άλλες θυγατρικές στο 

παγκόσμιο δίκτυο της μητρικής, γεγονός που απαιτεί υψηλό βαθμό ελέγχου επί των 

λειτουργιών των κατά τόπους θυγατρικών. Οι κατά τόπους θυγατρικές, αποδέχονται τις 

κεντρικά καθορισμένες αποφάσεις ως προς τον τρόπο παραγωγής και τιμολόγησης, 

οπότε η θυγατρική οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις εντολές. Από την άλλη 

πλευρά, πρόκειται για μία εξαιρετικά δαπανηρή μέθοδο επένδυσης σε ξένη αγορά 

καθώς η μητρική αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους και επίσης 

αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας των διαφορών εταιρικής κουλτούρας τα οποία 

μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντισταθμιστικά οφέλη [Hill & Jones, 2011]. 

 

Μερική εξαγορά 

 

Εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις μεταβατικών οικονομιών και περιλαμβάνει 

στοιχεία κοινοπραξιών, αλλά επιπλέον διαθέτει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά: ο 

επενδυτής αποκτά μερική συμμετοχή στο κεφάλαιο της υφιστάμενης επιχείρησης χωρίς 

όμως να κατέχει την πλήρη κυριότητά της, δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής 

της επιχείρησης και επομένως έχει περιορισμένη ισχύ στη λήψη οργανωτικών αλλαγών. 

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις ανάληψης της διοίκησης [Dunning & Gugler, 2008]. 

 

2.14.8 Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 

 

Αποτελούν ενώσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να 

ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ανταγωνιστικών στρατηγικών. Περιλαμβάνει 

την ανταλλαγή ή την αμοιβαία ανάπτυξη προϊόντων, τεχνολογιών ή υπηρεσιών και 

μπορεί να συγκροτηθεί από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοιους ή 

διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Όταν σκοπός είναι η επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας και ο επιμερισμός κόστους, συνήθως οι σύμμαχοι δραστηριοποιούνται σε 
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παρόμοιες αγορές. Αντίθετα, υπάρχουν συμμαχίες που συνδυάζουν διαφορετικές και 

συμπληρωματικές δραστηριότητες συνήθως διότι τα διάφορα μέρη διαθέτουν 

ετερογενείς ικανότητες. Χαρακτηρίζονται με γνώμονα την οικονομική σχέση που 

διαμορφώνεται και διαθέτουν τρία διακριτά στοιχεία σε σχέση με άλλες 

επιχειρηματικές σχέσεις: υπάρχει εκατέρωθεν ενδιαφέρον και ανησυχία, η σχέση 

περιλαμβάνει ανταλλαγή γνώσεων σχετικών με τις τεχνολογίες, τις δεξιότητες ή τα 

προϊόντα και κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η εμπιστοσύνη. Περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα πιθανών διεπιχειρησιακών σχέσεων όπως κοινοπραξίες κεφαλαίων, μη 

μετοχικές και συμμαχίες μειοψηφίας. Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

προβαίνουν σε στρατηγικές συμμαχίες είναι η ταχύτητα δράσης στις ανάγκες της 

αγοράς, ο καταμερισμός του κινδύνου, οι οικονομίες κλίμακας, η εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων, η εξερεύνηση σε νέες αγορές και η έλλειψη άλλων επιλογών. Γίνονται όλο 

και περισσότερο στρατηγική επιλογή λόγω της απορρύθμισης των αγορών, της 

ενίσχυσης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, της παγκοσμιοποίησης, της 

καινοτομίας στο τομέα των συμμαχιών, της σημασίας του χρόνου και της ταχύτητας 

των αγορών, της βελτίωσης του management συμμαχιών, της ευκολότερης 

επικοινωνίας και της αποδέσμευσης της αλυσίδας αξίας. Από την άλλη υπάρχουν 

διαφαινόμενοι κίνδυνοι καιροσκοπικής συμπεριφοράς, αδυναμίας της επιχείρησης να 

εκτελέσει τη συμφωνία και εξειδίκευσης και διάθεσης πόρων και προσπαθειών που 

απαιτούνται για τη σύναψη της συμμαχίας. Επιπλέον, αποτελούν παίγνιο μηδενικού 

αθροίσματος και υπάρχει δυσαναλογία ως προς το μέγεθος και τη σημασία της 

συμμαχίας [Inkpen & Ramaswamy, 2005]. 

 

2.14.9 Διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

 

Αναφέρεται σε οποιαδήποτε διεθνή ή διασυνοριακή επένδυση η οποία δεν διασφαλίζει 

έλεγχο στην επένδυση όπως η αγορά και πώληση μετοχικών τίτλων, τα μακροπρόθεσμα 

και βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, η χρηματοδότηση εμπορίου ή ο τραπεζικός δανεισμός 

καθώς και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα όταν αυτά δημιουργούν 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προσώπων που δεν κατοικούν εντός της 

χώρας επένδυσης. Βέβαια, μερικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση 

αγοράς γης ή κατασκευών. Ωστόσο, λαμβάνεται υπόψη μόνο η επένδυση ανεξάρτητα 

από τη τελική ροή κεφαλαίων [LaPier, 2002]. 
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2.15 Λιανικό εμπόριο 

 

Αναφέρεται και ως λιανική (Εικόνα 17) και συναντάται σε όλες τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σχετικές με πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε τελικούς καταναλωτές. 

Επίσης συναντάται, εκτός των καταστημάτων λιανικής, σε άλλα δίκτυα πωλήσεων 

μέσω καταλόγων, αυτόματους πωλητές, μέσω του διαδικτύου και πωλήσεων «πόρτα-

πόρτα». Κοινό σημείο αποτελούν οι λειτουργίες της αγοράς, δηλαδή της 

δραστηριότητας ικανοποίησης των αναγκών και της πώλησης, δηλαδή της πληρωμής 

έναντι αντιτίμου. Ως πρακτική ενέργεια περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σε τομείς 

όπως πρόβλεψη των επιθυμιών και αναγκών, σχεδιασμός συνδυασμών εμπορευμάτων, 

επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών, διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, 

τιμολόγηση εμπορευμάτων, τήρηση αρχείου πωλήσεων και απογραφών και 

αναπλήρωση των εμπορευμάτων [Clodfelter, 2012]. 

 

2.16 Λιανικό εμπόριο duty free & travel retail 

 

2.16.1 Χαρακτηριστικά του κλάδου διεθνώς 

 

Ο κλάδος duty free & ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου (travel retail) είναι η παγκόσμια 

βιομηχανία που αφορά στις πωλήσεις εμπορευμάτων σε διεθνείς ταξιδιώτες. Οι αγορές 

από καταστήματα duty free υπάγονται σε καθεστώς απαλλαγής από τοπικούς ή 

εθνικούς φόρους και δασμούς, με την προϋπόθεση τα αγαθά που πωλούνται να 

απευθύνονται σε ταξιδιώτες που θα τα καταναλώσουν εκτός χώρας. Τα προϊόντα, οι 

πωλήσεις των οποίων απαλλάσσονται των φόρων και των δασμών, ποικίλλουν ανάλογα 

με τη δικαιοδοσία και τους διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των δασμών που 

ισχύουν κατά περίπτωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πλειονότητα των καταστημάτων του 

κλάδου, λειτουργούν σε τερματικά αναμονής αναχωρήσεων αεροδρομίων αλλά είναι 

επίσης διαθέσιμα και σε σύνορα μεταξύ κρατών όπου υπό ορισμένες συνθήκες 

απαιτείται από τον αγοραστή να διανύσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα εκτός της 

χώρας, σε κρουαζιέρες και ferryboat όταν πλέουν σε διεθνή ύδατα, εντός των 

αεροσκαφών κατά τη διάρκεια διεθνών πτήσεων, σε ορισμένους διεθνείς 

σιδηροδρομικούς σταθμούς αλλά και κατά τον εφοδιασμό των πλοίων που πλέουν 
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επίσης σε διεθνή ύδατα. Πολύ συχνά, συμπεριλαμβάνονται και καταστήματα σε 

κεντρικά σημεία μεγάλων αστικών κέντρων όπου απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης 

της ταξιδιωτικής αγοράς. Σε πολλά κράτη και σε ορισμένους διεθνείς οργανισμούς 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα αγορών σε καθεστώς απαλλαγής φόρων στο διπλωματικό 

και στρατιωτικό προσωπικό όταν αυτοί κατοικούν εκτός της χώρας προέλευσής τους. 

Πολλά ανά τον κόσμο καταστήματα duty free αν και εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες 

αγορές, δεν θεωρούνται κομμάτι του κλάδου. Σε ορισμένες χώρες του κόσμου όπως 

χώρες στην Ευρώπη (εκτός ΕΕ), στην Αυστραλία, στη Μέση Ανατολή και στη 

Λατινική Αμερική, δίνεται η δυνατότητα ατελών αγορών στους επιβάτες κατά την 

άφιξή σε συγκεκριμένες περιοχές των αεροδρομίων, καθεστώς το οποίο αποτελεί 

σημαντική πηγή εσόδων για τα αεροδρόμια. Εν αντιθέσει με τον όρο duty free, ο όρος 

travel retail επινοήθηκε για να προσδιορίσει την πώληση προϊόντων σε περιβάλλον 

καταβολής φόρων και δασμών ακόμη και αν ο επιβάτης ταξιδεύει σε διεθνείς 

προορισμούς. Το εν λόγω καθεστώς ισχύει κατά κύριο λόγο εντός των ορίων της ΕΕ 

από το 1999, όπου η πώληση αδασμολόγητων ειδών σε πελάτες που ταξιδεύουν εντός 

της ΕΕ καταργήθηκε. Επίσης, αναφέρεται συχνά στις πωλήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε ταξιδιωτικά περιβάλλοντα όπου οι αγορές υπόκεινται σε 

φόρους και δασμούς και στις οποίες οι πελάτες οφείλουν να επιδείξουν απόδειξη για το 

επικείμενο ταξίδι, όπως την κάρτα επιβίβασης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση 

στην συγκεκριμένη εμπορική περιοχή. Γενικά ο κλάδος duty free & travel retail 

δημιουργεί ζωτικής σημασίας έσοδα στα αεροδρόμια, στις αεροπορικές βιομηχανίες, 

στις εθνικές οικονομίες και στον τουρισμό. Πολλά αεροδρόμια, βασίζονται όλο και 

περισσότερο στα έσοδα που αποκομίζουν από τον κλάδο πρωτίστως για να 

χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τους αλλά και να διατηρήσουν τα τέλη 

προσγείωσης που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες όσο το δυνατόν χαμηλότερα. 

Σημειωτέον ότι στα διεθνή αεροδρόμια, το λιανικό εμπόριο αποτελεί το μεγαλύτερο μη 

αεροναυτικό συνεισφέροντα παράγοντα εσόδων [Duty Free World Council, 2016]. 

 

2.16.2 Χαρακτηριστικά του κλάδου εντός Ελλάδας 

 

Το δικαίωμα αγοράς αφορολογήτων και αδασμολόγητων ειδών παρέχεται μόνο στους 

εξερχόμενους της χώρας ή διερχόμενους από αυτή ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιβάτες 

με προορισμό τρίτη χώρα καθώς επίσης και στα πληρώματα των μεταφορικών μέσων 

που έχουν προορισμό τρίτη χώρα και παραδίδονται σε αυτούς κατά το χρόνο 
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αναχώρησής τους από την Ελλάδα. Το δικαίωμα αγοράς φορολογημένων ειδών από τα 

μεικτά καταστήματα φορολογημένων, αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών 

παρέχεται σε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν ως προορισμό άλλο σημείο της ΕΕ. 

Όσον αφορά την μέγιστη ανά είδος ποσότητα που μπορεί να πωληθεί από τα 

καταστήματα, δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός, όμως οι αγοραζόμενες ποσότητες 

πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ικανοποιούν μόνο τις προσωπικές – οικογενειακές και 

σε καμία περίπτωση εμπορικές, ανάγκες των επιβατών. Η διαδικασία πώλησης 

αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών πραγματοποιείται ως εξής: 

 για τα καταστήματα που λειτουργούν σε λιμένες και αερολιμένες, με την 

σφράγιση από τα καταστήματα duty free ή την επικύρωση μέσω ταμειακής 

μηχανής ή μέσω μηχανογραφημένου συστήματος του εισιτηρίου/κάρτας 

επιβίβασης του επιβάτη, η οποία χρησιμεύει σαν στοιχείο απόδειξης του 

προορισμού σε τρίτη χώρα του επιβάτη καθώς και με την από τα καταστήματα 

duty free απόδειξης λιανικής πώλησης για κάθε αγοραστή. 

 για τα καταστήματα που λειτουργούν στους μεθοριακούς σταθμούς, με την 

έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης. 

Αντίστοιχα, η διαδικασία πώλησης φορολογημένων ειδών από τα μεικτά καταστήματα 

duty free, πραγματοποιείται με την έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης. Στους 

επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα που έχουν πραγματοποιήσει αγορές αδασμολόγητων 

και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα duty free διενεργούνται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι με βάση την κάρτα επιβίβασης και την απόδειξη λιανικής 

πώλησης. Στους λοιπούς επιβάτες ασκείται διακριτική εποπτεία και στις περιπτώσεις 

βάσιμων υπονοιών, έλεγχος των αγορασθέντων από το κατάστημα ειδών σε σχέση, με 

την εκδοθείσα σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης. Η τυχόν αγορά ειδών από τα 

καταστήματα duty free από μη δικαιούχα πρόσωπα διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Τελωνειακού Κώδικα [Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, 2015]. 
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3. Μεθοδολογία 

 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος της παρούσας είναι η ανάλυση μελέτης 

περίπτωσης (case study) καθώς αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική αλλά και 

επαγγελματική μέθοδο ανάλυσης. Από τη μία προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και 

αναπτύσσει την αναλυτική ικανότητα, μέσα από εκτεταμένα πραγματικά στοιχεία και 

δεδομένα. Από την άλλη όμως, ως μέθοδος μειονεκτεί σε ό, τι αφορά στο ρεαλισμό και 

στην απόσταση των εξεταζόμενων περιπτώσεων και της πραγματικότητας, καθώς οι 

πληροφορίες που λαμβάνονται και αναπτύσσονται εμπεριέχουν το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας. Το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου που επιλέχθηκε, αφορά στην 

επισκόπηση της στρατηγικής πορείας διεθνοποίησης της εταιρείας Hellenic Duty Free 

Shops S.A., όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία και δεδομένα που είναι δημοσιευμένα 

προς το ευρύ κοινό κυρίως μέσω του διαδικτύου και των ιστοσελίδων, συνδυασμένα με 

την παγκόσμια ακαδημαϊκή και επαγγελματική βιβλιογραφία επί των θεμάτων 

στρατηγικής, διεθνοποίησης, marketing και management. Ωστόσο, αναφέρονται 

ορισμένοι περιορισμοί της τεχνικής: 

1. Η απόσταση μεταξύ της μελέτης περίπτωσης και της πραγματικότητας είναι 

υποκειμενική. Και αυτό διότι η ανάλυση και τα συμπεράσματα βασίζονται 

αποκλειστικά στα δημοσιευμένα στο ευρύ κοινό δεδομένα και στοιχεία της 

εταιρείας, επομένως και η πληροφόρηση που παρέχεται είναι πρωτίστως 

εκπαιδευτική. 

2. Η ανάλυση περιορίζεται στα δεδομένα και στοιχεία εκείνα που αφορούν στο 

θέμα της στρατηγικής διεθνοποίησης, επομένως απομονώνονται εκείνες οι 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποδώσουν μία πιο ρεαλιστική εικόνα για 

την εταιρεία. 

3. Υπάρχει χρονική διάσταση μεταξύ της ανάλυσης που ακολουθεί και του προς 

εξέταση θέματος, καθώς η στατική ανάλυσή του πιθανόν να έχει επιπτώσεις στις 

αρχικές μεταβλητές του θέματος. 
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4. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

 

Μελέτη περίπτωσης εταιρείας Hellenic Duty Free Shops S.A. 

Ιστορικό  

 

Η εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (Κ.Α.Ε. Α.Ε.) ή απλώς Hellenic 

Duty Free Shops (HDFS) (Εικόνα 18 & Πίνακας 1) λειτούργησε για πρώτη φορά στις 

αρχές του 1979 με δύο σημεία πώλησης και δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερο κλάδο 

λιανικής, γνωστό διεθνώς ως ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο (travel retail). Σήμερα το 

δίκτυο πωλήσεων περιλαμβάνει 114 καταστήματα σε 44 σημεία/τερματικά 

αναχωρήσεων (departure terminals) της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα σε 22 

αεροδρόμια, 11 μεθοριακούς σταθμούς και 14 λιμάνια. Το 1998 η εταιρεία εισάγεται 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκδίδοντας 7.625.000 νέες μετοχές με δημόσια εγγραφή 

7.525.000 μετοχών, γεγονός που αποτέλεσε για την περίοδο τη μεγαλύτερη εισαγωγή 

λιανεμπορικής εταιρείας εγγεγραμμένης στο Χ.Α.. Την ίδια χρονιά, υπογράφεται η 

Σύμβαση Αποκλειστικής Πώλησης Αφορολογήτων Ειδών στα σημεία εξόδου από την 

Ελλάδα με ισχύ έως και το έτος 2048. Κατά το επόμενο έτος, 1999, η εταιρεία 

ιδιωτικοποιείται με πώληση του 25,25% και παράλληλα εκχωρείται η διοίκησή της σε 

ομάδα Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Το 2000, ιδρύει τη θυγατρική Ελληνικές 

Διανομές Α.Ε., με κύριο  αντικείμενο δραστηριότητας τον ανεφοδιασμό 

κρουαζιερόπλοιων, ferryboat, εμπορικών πλοίων και άλλων εταιρειών ανεφοδιασμού, 

στρατιωτικών βάσεων και πρεσβειών. Η ίδια θυγατρική λειτουργεί καταστήματα 

λιανικής στην εσωτερική ελληνική αγορά. Το έτος 2001, η εταιρεία μετεγκαθίσταται 

από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α. – 

Athens International Airport, A.I.A.) με την λειτουργία αρχικά τριών καταστημάτων. 

Δύο χρόνια μετά, το 2003, υπογράφεται εκ νέου σύμβαση αγοράς και πώλησης πακέτου 

μετοχών ποσοστού 40% μεταξύ της τότε «Α.Τ.Ε». – που κατείχε την πλειοψηφία των 

μετοχών – και των εταιρειών «Folli Follie ABEE» και «Γερμανός ΑΒΕΕ» με τη 

διοίκηση να εκχωρείται από κοινού στις  δύο τελευταίες εταιρείες. Κατά το 2005, η 

εταιρεία προχώρησε σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες αποκτώντας το σύνολο 

των μετοχών της «The Nuance Group Hellas Γενική Εμπορική Α.Ε.» εμπλουτίζοντας τα 

καταστήματα του Δ.Α.Α. με επιπλέον επώνυμα προϊόντα όπως επίσης και στη σύναψη 

συμφωνίας διανομής μεταξύ της θυγατρικής Ελληνικές Διανομές Α.Ε. και των 
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εταιρειών “Philip Morris World Trade” και «Παπαστράτος ΑΒΕΣ». Πρωταρχικός 

στόχος της εταιρείας παρέμεινε η επέκταση των δραστηριοτήτων της και η αξιοποίηση 

ευκαιριών στο εξωτερικό είτε αυτόνομα, είτε με εξαγορές, είτε με τη σύναψη 

στρατηγικών συμμαχιών. Προμήθευσε με συγκεκριμένα είδη τα καταστήματα 

αεροδρομίων των Σκοπίων και της Οχρίδας, συνέχισε τον εφοδιασμό των ειρηνευτικών 

αποστολών στο Κόσσοβο και αργότερα ξεκίνησε να λειτουργεί νέο κατάστημα στη 

Π.Γ.Δ.Μ. μέσω της θυγατρικής “HDFS Skopje DOO”. Το 2006, η εταιρεία προχωρά 

στην εξαγορά της ξένης εταιρείας “Links of London Ltd” και κατά το ίδιο έτος η Folli 

Follie εξαγοράζει το επιπλέον ποσοστό του 25% των μετοχών που άνηκε στην εταιρεία 

Γερμανός. Το 2007, προχωρά στην εξαγορά της εταιρείας «Elmec Sport Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

Ήταν το έτος 2008, όπου η εταιρεία λανσάρει ένα νέο σύγχρονο λογότυπο ορμώμενη 

από τις διεθνείς για την εποχή τάσεις στο ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο. Επίσης, το 

σχέδιο του λογότυπου – με την διεθνή επωνυμία και το χερούλι μίας τσάντας αγορών – 

προσδιορίζει και το αντικείμενο δραστηριότητας. Τρία χρόνια αργότερα, το 2011, 

ιδρύεται ο όμιλος “Folli Follie Group” με τη συγχώνευση των εταιρειών Folli Follie 

ABEE, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. και Elmec Sport Α.Β.Ε.Τ.Ε με 

απορροφώσα εταιρεία την Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Κατά το ίδιο έτος, 

ο όμιλος Folli Follie συμμαχεί με τον μεγάλο κινεζικό επενδυτικό όμιλο “Fosun”, που 

παρίσταται δυναμικά στις αγορές του τουρισμού και του travel retail. Τέλος, τον 

Απρίλιο του 2013, η Folli Follie Group μεταβιβάζει το 51% των μετοχών της εταιρείας 

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε στον πολυεθνικό  Όμιλο “Dufry AG”, ηγέτιδα 

δύναμη στον κλάδο του ταξιδιωτικού λιανεμπορίου, με έδρα την Ελβετία, ενώ στις 11 

Δεκεμβρίου του 2013, ολοκληρώνεται η πώληση της εταιρείας με τη μεταβίβαση του 

υπόλοιπου 49% των μετοχών. 

Αποστολή, όραμα, αξίες, εταιρικές διακρίσεις, εταιρική κοινωνική ευθύνη και 

περιβαλλοντική συνείδηση 

 

Η αποστολή περιγράφεται ως: «Η διάθεση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων 

σε όλους όσους ταξιδεύουν, μετατρέποντας όλο και περισσότερους ταξιδιώτες σε πελάτες, 

επιτυγχάνοντας την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας». Ως όραμα  

αναφέρεται: «Να ξεχωρίζουμε παγκοσμίως μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών 

ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των πελατών μας και 

τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης προς τους μετόχους μας». Οι αξίες περιγράφονται 

παρακάτω: 
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 Προτεραιότητα στον πελάτη με σωστή εξυπηρέτηση σε ένα σύγχρονο, 

ελκυστικό περιβάλλον και παροχή των καλύτερων προϊόντων στις 

ανταγωνιστικότερες τιμές. 

 Διασφάλιση της ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. 

 Αναζήτηση καινοτόμων εμπορικών προτάσεων και συνεργασιών και ανάπτυξη 

νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την περεταίρω ανάπτυξη. 

 Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, με την 

αναζήτηση συνεχώς νέων τρόπων αποτελεσματικότερης διαχείρισης και 

μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 

 Συνεχής ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και ανταπόδοση της εμπιστοσύνης 

των μετόχων, μεγιστοποιώντας την απόδοση των επενδύσεών τους. 

 Ανάπτυξη μέσω νέων επενδύσεων που επιφέρουν μείωση της ανεργίας, αύξηση 

του ΑΕΠ και τελικά θετική προοπτική για το μέλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

κατά το Επενδυτικό Σχέδιο 2009 - 2011, η εταιρεία διέθεσε 31.200.000 ευρώ για 

να ανακαινίσει, να επεκτείνει και να δημιουργήσει νέα καταστήματα. 

 Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό και στις ανάγκες του παράλληλα με την 

συνεχή ενίσχυση της αξιοκρατίας και διαρκή φροντίδα για την επιμόρφωση και 

ανάπτυξή του σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον ομαδικής εργασίας και 

ανοικτής επικοινωνίας. 

 

Ορισμένες εταιρικές διακρίσεις: 

 7η θέση στους “The World's Top 50 Giant Operators, 2010” (Generation 

Research). 

 Βραβείο «Εξαγωγικής Δραστηριότητας 2007» (ΕΒΕΑ, 2008). 

 Βραβείο “THE BEST NEW BEAUTY STORE” για το κατάστημα αρωμάτων και 

καλλυντικών στην Intra Schengen περιοχή του ΔΑΑ (Duty Free News 

International Product Award 2010). 

 Βραβείο Social Media Award στην κατηγορία Best Use of Pinterest. 

 

Η εταιρεία έχει εντάξει στην στρατηγική της τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και 

αναπτύσσει πολιτικές κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης με στόχο τόσο τη 

βιώσιμη ανάπτυξη όσο και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών κοντά στις οποίες 
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δραστηριοποιείται. Προσέφερε 335.000 ευρώ για την υποστήριξη των τοπικών 

κοινωνιών της περιφέρειας Καστανεών, Φερών, Ανοίξεως, Προμαχώνα, των νήσων 

Καρπάθου και Σύμης καθώς και της πυρόπληκτης περιοχής της Ηλείας, σε συνεργασία 

με τον Όμιλο Folli Follie. Παράλληλα, προσφέρει δωρεές στο «Ίδρυμα Βρεφών 

Μητέρα», στο «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής» και σε άλλα κοινωφελή ιδρύματα. Επίσης, 

λαμβάνει μέρος ως χορηγός σε πλήθος εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε τοπικές 

κοινότητες όπου η εταιρία λειτουργεί καταστήματα. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για 

τους ανθρώπους: συγκροτώντας ομάδα ποδοσφαίρου με υπαλλήλους της ενώ 

επιβραβεύει ετησίως αριστούχους μαθητές και φοιτητές, παιδιά εργαζομένων με 

αξιόλογα χρηματικά ποσά. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης 

εξοικονομώντας βασικούς πόρους. 

 

Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος  

 

Με την εξαγορά της από τον πολυεθνικό όμιλο Dufry AG, η εταιρεία Hellenic Duty 

Free Shops ουσιαστικά συμπορεύεται με την στρατηγική του ομίλου που αποτελείται 

από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (Εικόνα 19): 

 Οργανική ανάπτυξη – νέες παραχωρήσεις – εξαγορές. 

 Παγκόσμια εμβέλεια και γνώση της τοπικής αγοράς μέσα από την 

διαφοροποίηση οπότε και βελτιστοποίηση του κινδύνου παράλληλα με την 

βελτίωση της τεχνογνωσίας και την απόκτηση εμπειρίας στο παγκόσμιο κλάδο 

του duty free & travel retail. 

 Έμφαση στην κερδοφόρο ανάπτυξη με βελτίωση και επέκταση των 

υφιστάμενων καταστημάτων. Κύριος στόχος η ενίσχυση της περαιτέρω 

παρουσίας σε ελκυστικές αγορές ανά τον κόσμο. Κατά την αξιολόγηση νέων 

ευκαιριών, εφαρμόζεται αυστηρή και οικονομικά πειθαρχημένη προσέγγιση. 

 Εστίαση στις ανάγκες των πελατών με άμεση διαχείριση όλων των λειτουργιών 

και στελέχωση όλων των καταστημάτων από εργαζόμενους του ομίλου 

προκειμένου να επιτευχθεί η σε βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς και των 

προτιμήσεων των πελατών. 

 Σύναψη μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών σχέσεων με αμοιβαία οφέλη ειδικά 

με ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων. Ειδικότερος στόχος, η προσφορά 
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ολοκληρωμένων πακέτων, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 

επιχειρηματικών σχεδίων που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και στον όμιλο τη 

μεγιστοποίηση των εσόδων. 

 Βελτίωση των κεντρικών λειτουργιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

μέσα από τυποποίηση των διαδικασιών μεταξύ επιχειρήσεων, κεντρική 

διαχείριση διαπραγματεύσεων με προμηθευτές και εφαρμογή κοινών 

πλατφόρμων σε επίπεδο πληροφορικής, λογιστικής, οικονομικής και ελεγκτικής 

λειτουργίας. 

Από την 1η Ιανουαρίου, το 2016, ο όμιλος Dufry AG δραστηριοποιείται σε πέντε 

γεωγραφικές περιοχές (Εικόνα 20). H εταιρεία όντας μέλος του πολυεθνικού ομίλου 

ανήκει στην γεωγραφική περιοχή Southern Europe & Africa, που αποτελεί τον πιο 

σημαντικό τουριστικό προορισμό κατά τον όμιλο και επιτυγχάνει το 22% των 

παγκόσμιων πωλήσεων. Στην ίδια περιοχή ανήκουν η Ιταλία και η Γαλλία, καθώς και 

διάφορες τοποθεσίες της Βόρειας Αφρικής. Πρόσφατα ο όμιλος προέβη σε 

ολοκληρωμένες επενδυτικές ενέργειες στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών αεροδρομίων της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης και των Κανάριων Νήσων 

όπως επίσης στο αεροδρόμιο της Αττάλειας που εξυπηρετεί τους τουρκικούς 

τουριστικούς προορισμούς. Η έδρα της περιοχής βρίσκεται στη Μαδρίτη όπου 

επιβλέπει εκτός των προηγούμενων, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Πράσινο 

Ακρωτήριο, στην Αίγυπτο, στην Αλγερία, στην Γκάνα, στην Ακτή Ελεφαντοστού, στη 

Κένυα, στο Μαρόκο και στη Νιγηρία. Συνολικά η περιοχή περιλαμβάνει περισσότερες 

από 120 τοποθεσίες σε 14 χώρες στη Νότια Ευρώπη και την Αφρική (Εικόνα 21). Το 

2015, στην περιοχή περατώθηκαν δύο μεγάλες ανακαινίσεις: στην Αθήνα και στο 

Μιλάνο. Στο ΔΑΑ η μεταμόρφωση ήταν αξιοσημείωτη καθώς όλοι οι εμπορικοί χώροι 

μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο πέρασμα μεγάλης απόστασης διαμέσου των 

καταστημάτων, προβάλλοντας γνωστές μάρκες με ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά 

τοπικά προϊόντα. 

 

4.1 Δομή 

 

Στην Εικόνα 22 του προσαρτήματος παρουσιάζεται το ισχύον οργανόγραμμα της 

Hellenic Duty Free Shops. 
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4.1.1 Ανώτατη διοίκηση 

 

Στον Πίνακα 2 του προσαρτήματος παρουσιάζεται η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

4.1.2 Εκπροσώπηση της εταιρείας 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται με συλλογική απόφαση για προτάσεις για 

διανομή μερισμάτων, προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 

υλοποίηση των αποφάσεών της, έγκριση των ετήσιων Επιχειρηματικών Σχεδίων της 

Εταιρείας και των θυγατρικών, κεφαλαιακές δαπάνες που υπερβαίνουν το ένα 

1.000.000 ευρώ ή υπερβαίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, λήψη ή χορήγηση δανείων, 

εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων που υπερβαίνουν το ένα 1.000.000 ευρώ, πώληση, 

μίσθωση ή παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο των σημάτων ιδιοκτησίας, επέκταση 

σε νέες αγορές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο 

απαιτείται συλλογική απόφαση του Δ.Σ. όπως πρόταση προς τη Γ.Σ. για αύξηση ή 

μείωση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, τυχόν 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

 

4.1.3 Γενική Διεύθυνση 

 

Για τα λοιπά ζητήματα, η εταιρεία αντιπροσωπεύεται από δύο πρόσωπα: 

 ως προς όλες τις έννομες σχέσεις, από το Γενικό Διευθυντή ενεργώντας από 

κοινού είτε την με Γενική Οικονομική Διευθύντρια ή τον Αντιπρόεδρο ή ένα εκ 

των Μελών του Δ.Σ.. 

 ως προς τις δημόσιες αρχές, από τον Γενικό Διευθυντή καθώς και οποιονδήποτε 

από την Γενική Οικονομική Διευθύντρια ή τον Αντιπρόεδρο ή ένα εκ των 

Μελών του Δ.Σ.. Μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους ή τρίτους, 

ώστε οι τελευταίοι να εκπροσωπούν την εταιρεία αναφορικά με συγκεκριμένες 

εργασίες. 
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 ως προς τις εξαγωγικές και εισαγωγικές δραστηριότητες, η εταιρεία δεσμεύεται 

αποκλειστικά με μόνη την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή ή της Γενικής 

Οικονομικής Διευθύντριας. 

 ως προς τις τραπεζικές συναλλαγές, ο Γενικός Διευθυντής ενεργώντας από 

κοινού με είτε την Γενική Οικονομική Διευθύντρια ή τον Αντιπρόεδρο ή ένα εκ 

των Μελών του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα 

τραπεζικά ζητήματα. 

 ως προς τα  εργασιακά ζητήματα, για αυτά που αφορούν σε εργασιακά θέματα 

όπως προσλήψεις, απολύσεις, αυξήσεις μισθών, διμερείς συμφωνίες με ενώσεις 

εργαζομένων, εκπροσώπηση ενώπιον των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις 

απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων 

εκπαιδευτικών ή παρόμοιων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή ελληνικούς φορείς, η εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή 

υπογραφή Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Για 

την απόλυση στελεχών, όπως του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, απαιτείται η 

κοινή υπογραφή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου & 

Γενικού Διευθυντή. 

Σε απόσπασμα συνέντευξής του σε ηλεκτρονικό περιοδικό του ομίλου Dufry AG, 

σχετικά με την ενοποίηση των δύο εταιρειών, ο με μεγάλη εμπειρία στο κλάδο και στην 

εταιρεία Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Βελέντζας μεταξύ 

άλλων ανέφερε πως η καλή επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων είναι το 

σήμα κατατεθέν μίας καλής επιχείρησης, άποψη κοινή και για τις δύο εταιρείες, Dufry 

και ΚΑΕ. Επίσης, θεωρεί πως και οι δύο εταιρείες μοιράζονται κοινό όραμα και 

πρακτικές, όπως επίσης ότι είναι αρκετά παρόμοιος ο τρόπος οργάνωσης και 

λειτουργίας, ο επαγγελματισμός και η εμπειρία των στελεχών τους. Αυτό το οποίο 

αποτελεί τη βασική στρατηγική είναι η ανάπτυξη που θα προσφέρει αξία στους 

μετόχους της εταιρείας. 

 

4.1.4 Λοιπές διευθύνσεις  

 

Η υπόλοιπη δομή της εταιρείας περιλαμβάνει τις διευθύνσεις: Εσωτερικού Ελέγχου, 

Οικονομικού, Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορικής, Στρατηγικής & Ανάπτυξης, 
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Πωλήσεων & Καταστημάτων, Εμπορική Διεύθυνση / Marketing / Αγορών, Ανάπτυξης 

Δικτύου, Logistics, Τεχνικών Έργων, Επικοινωνίας και Ελληνικές Διανομές ΑΕ. 

 

4.2 Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος 

 

Καθώς η εταιρεία ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο Dufry AG, η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται ρητά και είναι πλήρως δεσμευμένη βάσει της Ετήσιας 

Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2015 του ομίλου, προς όφελος των μετόχων, των 

πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων. Αποτελεί μια ανεξάρτητη λειτουργία 

που παρέχει αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα με στόχο τη βελτίωση 

των λειτουργιών του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους ακολουθείται 

συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχου σε όλο τον Όμιλο Dufry και περιλαμβάνει την 

εξέταση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Η Ελεγκτική Επιτροπή αξιολογεί 

τακτικά το πλάνο εσωτερικού ελέγχου και οι εκθέσεις κοινοποιούνται σε συνεχή και 

τακτική βάση στην Ανώτατη Διοίκηση. Με το παγκόσμιο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

παρέχονται ανεξάρτητες ως προς το κίνδυνο και αντικειμενικές συμβουλές πρόληψης 

του επιχειρηματικού κινδύνου μέσα από τρεις κύριες δραστηριότητες: εσωτερικός 

έλεγχος, πρόληψη απώλειας και διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου. 

 

4.3 Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  

 

Η οικονομική διεύθυνση μαζί με τη διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. όπως και εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που καθορίζονται ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια. Σημειωτέον, ότι η 

εταιρεία από την εξαγορά της και έπειτα αναθέτει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στην ελεγκτική εταιρεία “Ernst & Young”. Στον Πίνακα 3 του 

προσαρτήματος παρουσιάζονται ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες του ομίλου της 

εταιρείας για τα έτη 2014 και 2013 ενώ οι λογιστικές καταστάσεις για τα ίδια έτη 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 23 ενώ στην Εικόνα 24 παρουσιάζονται οι παγκόσμιες 
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ακαθάριστες, καθαρές πωλήσεις, EBITDA και τα καθαρά κέρδη του ομίλου Dufry AG 

ετών 2011-2015. Ορισμένες αναλύσεις επί των αριθμοδεικτών: 

 Ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας από 0,82 το 2013 μειώθηκε σε 0,73 το 2014 

γεγονός που δείχνει ότι η ρευστότητα και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί 

η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν ανεπιθύμητες εξελίξεις στη 

ροή κεφαλαίων κίνησης έχει μειωθεί. 

 Ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας, όντας πιο αυστηρός, από 0,37 το 2013 

μειώθηκε σε 0,37 το 2014 γεγονός που δείχνει ότι μειώθηκε η ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και εκτιμά την 

πιθανή προσφυγή σε πρόσθετο δανεισμό. 

 Ο Δείκτης Ρευστότητας Διαθεσίμων, από 23,37% το 2013 μειώθηκε σε 15,57 % 

το 2014 γεγονός που δείχνει ότι μειώθηκε η ικανότητα της επιχείρησης να 

εξοφλεί τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που 

έχει στη διάθεσή της. 

 Ο Δείκτης Ρευστότητας Κεφαλαίου Κίνησης, από 5.395 το 2013 αυξήθηκε σε 

17.401 το 2014 γεγονός που δείχνει ότι αυξήθηκε η αξία των κυκλοφορούντων 

στοιχείων του Ενεργητικού, που απομένει, αν υποτεθεί ότι όλες οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί. 

 Ο Δείκτης Δραστηριότητας Κυκλοφορίας Κυκλοφορούντος Ενεργητικού από 

3,37 το 2013 αυξήθηκε σε 3,97 το 2014 γεγονός που δείχνει ότι η ταχύτητα 

κυκλοφορίας του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και η μετατροπή τους σε 

πωλήσεις αυξήθηκε. 

 Ο Δείκτης Δραστηριότητας Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων από 2,32 

το 2013 αυξήθηκε σε 3,26 το 2014 γεγονός που δείχνει ότι η ταχύτητα 

κυκλοφορίας των αποθεμάτων και η μετατροπή τους σε πωλήσεις αυξήθηκε. 

 Ο Δείκτης Δραστηριότητας Ημερών Αποθεμάτων από 157,26 το 2013 μειώθηκε 

σε 112,11 το 2014 γεγονός που δείχνει ότι η χρονική περίοδος που απαιτείται να 

περιμένει η επιχείρηση για την πώληση των εμπορευμάτων της μειώθηκε. 

 Ο Χρηματοοικονομικός Δείκτης Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια από 1,06 το 2013 

μειώθηκε σε 0,76 το 2014 γεγονός που δείχνει ότι μειώθηκε ο βαθμός 

χρηματοδότησης της επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια. 

 Ο Δείκτης Κερδοφορίας Μικτού Κέρδους από 56,65% το 2013 μειώθηκε σε 

55,63% το 2014, γεγονός που δείχνει ότι μειώθηκε η λειτουργική ικανότητα της 

επιχείρησης όπως επίσης ότι δεν απέδωσε πλήρως η πολιτική σε επίπεδο τιμών. 
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 Ο Δείκτης Κερδοφορίας Απόδοσης Ενεργητικού από 6,92% το 2013 μειώθηκε 

ελαφρώς σε 6,83% το 2014, γεγονός που δείχνει ότι μειώθηκε ελαφρώς η 

ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύσει κεφάλαια για επενδύσεις. 

 Ο Δείκτης Κερδοφορίας Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων από 18,23% το 2013 

μειώθηκε ελαφρώς σε 14,95% το 2014, γεγονός που δείχνει ότι μειώθηκε η 

κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης σε σχέση με τα κεφάλαια των 

μετόχων. 

 

4.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν το προσωπικό 

της εταιρείας. Εναρμονισμένο με τις αξίες και το όραμα του ομίλου Dufry, μεριμνά 

ώστε το δυναμικό να συμβάλλει καθημερινά στην επιτυχία της εταιρείας με την εις 

βάθος κατανόηση των τοπικών αγορών και πελατών, σε συνδυασμό με τις ελκυστικές 

εμπορικές αντιλήψεις. Στον Πίνακα 4 του προσαρτήματος παρουσιάζεται το ανθρώπινο 

δυναμικό ανά κατηγορία. 

 

4.5 Πληροφορική  

 

Ήδη από το 2013, η εταιρεία επέλεξε την πλατφόρμα Microsoft Lync 2010 προκειμένου 

να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των περισσότερων 

υπαλλήλων που απασχολεί σε όλη την Ελλάδα και έχει ήδη διαπιστώσει ουσιαστικά 

οφέλη στη λειτουργία με σημαντική μείωση στις δαπάνες για ενοικίαση τηλεφωνικών 

γραμμών, με υπολογιζόμενο κόστος δαπανών 40.000 ευρώ. Αντιστοίχως σε επίπεδο 

τηλεφωνικών κλήσεων το κόστος που εξοικονομείται υπολογίζεται στα 140.000 ευρώ 

ετησίως, καθώς όλη η επικοινωνία γίνεται πλέον μέσω της πλατφόρμας. Κόστη επίσης 

εξοικονομούνται από τη μείωση μετακινήσεων, καθώς πλέον οι συναντήσεις γίνονται 

μέσω διαδικτυακών συσκέψεων. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Dufry σκοπεύει στη αλλαγή 

του λογισμικού, από το ERP Microsoft Dynamics Nav στο SAP. 

 

4.6 Πωλήσεις και Δίκτυο Καταστημάτων 
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4.6.1 Πωλήσεις  

 

Στον Πίνακα 5 του προσαρτήματος, παρουσιάζονται οι πωλήσεις του ομίλου της 

εταιρείας για τα έτη 2013 και 2014 μετά από απαλοιφές όπου φαίνεται ότι τα 

αεροδρόμια βρίσκονται στην υψηλότερη θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια 

διανομής και ακολουθούν οι μεθοριακοί σταθμοί με περισσότερο από το 1/3 του 

ετήσιου τζίρου. Επίσης στην Εικόνα 25 παρουσιάζονται οι παγκόσμιες καθαρές 

πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, κατηγορία προϊόντων, κανάλι διανομής και τμήμα 

κλάδου του ομίλου Dufry AG για το έτος 2015.  

 

4.6.2 Δίκτυο καταστημάτων 

 

Το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας (Εικόνα 26) περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια 

τερματικά αναχωρήσεων: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ, Athens International 

Airport, ΑΙΑ) - Ελευθέριος Βενιζέλος, Λοιπά Αεροδρόμια, Λιμάνια και Μεθοριακοί 

Σταθμοί. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ, Athens International Airport, AIA) - 

Ελευθέριος Βενιζέλος (Εικόνα 27) περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές που 

λειτουργούν όλο το 24ωρο σε εβδομαδιαία βάση, συμπεριλαμβανομένων και των 

αργιών: 

 Περιοχή Αναχωρήσεων – All Passengers, δηλαδή για επιβάτες που ταξιδεύουν 

σε ελληνικούς προορισμούς, χώρες εντός Schengen, Νορβηγία, Ισλανδία και 

Ελβετία. Οι αγορές επιτρέπονται σε όλους  ακόμα και στα άτομα που 

αναχωρούν από την Περιοχή Εκτός Schengen, ανεξαρτήτως προορισμού. 

 Περιοχή Αναχωρήσεων Εκτός Schengen, δηλαδή για επιβάτες που ταξιδεύουν 

σε χώρες εκτός Schengen (Ιρλανδία, Αγγλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, 

Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Τρίτες χώρες). 

 Περιοχές Ελεύθερης Πρόσβασης, δηλαδή για όλους τους επισκέπτες του 

αεροδρομίου. 

 Περιοχές Παραλαβής Αποσκευών κατά την άφιξη. Διακρίνονται στις επιμέρους 

περιοχές παραλαβής αποσκευών: 

o Ιntra Schengen, δηλαδή των επιβατών που διέρχονται από ελληνικούς 

προορισμούς, από χώρες της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της 

Ελβετίας. 
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o Εxtra Schengen, δηλαδή των επιβατών που διέρχονται από την Ιρλανδία, 

την Αγγλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αμερική, τον Καναδά, την 

Αυστραλία και από Τρίτες χώρες. 

Τα καταστήματα των λοιπών αεροδρομίων (Εικόνα 28) είναι τα ακόλουθα με 

αλφαβητική σειρά τα οποία επίσης λειτουργούν όλο το 24ωρο σε εβδομαδιαία βάση: 

Ακτίου, Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 

Καλαμάτας, Καρπάθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Λήμνου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, 

Νέας Αγχιάλου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων. Αντίστοιχα, τα 

καταστήματα στους λιμένες (Εικόνα 29) λειτουργούν επίσης όλο το 24ωρο σε 

εβδομαδιαία βάση: Ηγουμενίτσας, Καστελόριζου, Κατακόλου, Κέρκυρας, Κω, 

Μυτιλήνης, Πάτρας, Πειραιά, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σύμης. Τα καταστήματα 

των μεθοριακών σταθμών (Εικόνα 30) έχουν διαφοροποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας. 

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα στους μεθοριακούς σταθμούς: Ευζώνων, Κακκαβιάς, 

Κήπων, Κρυσταλλοπηγής και Προμαχώνα λειτουργούν σε 24ωρη εβδομαδιαία βάση. 

Ενώ τα υπόλοιπα διατηρούν διαφορετικά ωράρια λειτουργίας επίσης σε εβδομαδιαία 

βάση: Δοϊράνης (08:00πμ-24:00μμ), Καστανιών (06:00πμ-02:00πμ), Μέρτζιανης 

(08:00πμ-22:00μμ), Νίκης (07:00πμ-23:00μμ), Ορμένιου (08:00πμ-22:00μμ) και 

Σαγιάδας (07:00πμ-09:00μμ). Η παγκόσμια παρουσία καταστημάτων του ομίλου Dufry 

σε επίπεδο χωρών και γεωγραφικών περιοχών παρουσιάζονται στους Πίνακες 6 και 7.  

 

4.7 Logistics 

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με το πολυεθνικό όμιλο Goldair cargo (Εικόνα 31) που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών και logistics προσφέροντας υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες που διασφαλίζουν ταχύτητα και αξιοπιστία. Ισχυρότερα 

πλεονεκτήματα της εταιρείας αποτελούν τα υψηλά επίπεδα ποιότητας στην 

εξυπηρέτηση των πελατών της και στο transit time ακόμη και σε περιόδους αιχμής. Το 

σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας εξασφαλίζει: άμεση ανταπόκριση, κάλυψη 

ευρείας γκάμας αναγκών, τριγωνικές μεταφορές, ενημέρωση για την πορεία της 

αποστολής, ανταγωνιστικό κόστος μεταφοράς, παροχή τελωνειακών υπηρεσιών, 

ευελιξία στις πληρωμές, ταχεία μεταφορά, μεταφορά ευαίσθητου υλικού και ασφάλιση 

μεταφοράς. Αξιοσημείωτη είναι η εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διανομής της 

Dufry Ag που εξυπηρετεί το σύνολο των λειτουργιών των Dufry και Nuance σε 
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Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή σε κατηγορίες προϊόντων καπνού, 

οινοπνευματωδών, ζαχαροπλαστικής, αρωμάτων και καλλυντικών. Η νέα αποθήκη 

Fiege στο Oftringen αποτελεί πλέον το μόνο ευρωπαϊκό χώρο αποθήκευσης και 

προμηθειών του ομίλου με συνολική έκταση 12.500 m2 και επιπλέον περιοχή 2.000 m2 

για έκτακτες περιόδους. Η αποθήκη διαχειρίζεται 45.000 ενεργούς κωδικούς σε όλες τις 

κατηγορίες και εξυπηρετεί περισσότερες από 20 χώρες. Περαιτέρω οφέλη αποτελούν η 

βελτιστοποιημένη ροή αγαθών, οι εξελιγμένες λύσεις αποθήκευσης και η πρόσθετη 

επιφάνεια εγκάρσιας σύνδεσης. Επιπλέον, με το κέντρο διανομής προσφέρονται πολλές 

ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη. Το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου περιλαμβάνει 

60 υπαλλήλους αποθήκης και 10 διοικητικούς υπαλλήλους. Αξιοσημείωτη είναι η νέα 

παγκόσμια πρωτοβουλία “Project lean” της διεύθυνσης Logistics των Hellenic Duty 

Free Shops με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών.  

 

4.8 Marketing 

 

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων διεθνών και ελληνικών brand όπως 

επώνυμα αρώματα, καλλυντικά, οινοπνευματώδη, καπνικά είδη, σοκολατοειδή, 

ελληνικά τρόφιμα και ποτά, είδη ένδυσης, αξεσουάρ, γυαλιά ηλίου, ταξιδιωτικά είδη, 

σουβενίρ, παιχνίδια και ηλεκτρονικά,. Τα προϊόντα είναι 100% αυθεντικά καθώς 

αποστέλλονται απευθείας από οίκους και προμηθευτές του εξωτερικού, χωρίς 

μεσάζοντες ή αντιπροσώπους, διασφαλίζοντας τη ποιότητα, την αυθεντικότητα και τις 

χαμηλές τιμές που είναι ίδιες ανεξαρτήτως προορισμού (Ελλάδα, χώρες EE, Τρίτες 

χώρες) με εξαίρεση τα προϊόντα καπνού. Η αγορά υγρών προϊόντων είναι ελεύθερη, 

χωρίς κανένα περιορισμό κατά την αναχώρηση και άφιξη των ταξιδιωτών. Επίσης, τα 

οινοπνευματώδη διατίθενται σε συσκευασίες μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες της 

εσωτερικής αγοράς. Υλοποιούνται συνεχείς προσφορές και προωθητικές ενέργειες όσο 

πουθενά αλλού στην εσωτερική αγορά. Οι μειωμένες τιμές επιτυγχάνονται διότι τα 

Hellenic Duty Free Shops και οι προμηθευτές της εταιρείας, απορροφούν τους δασμούς 

και τους φόρους και παρέχουν όλα τα προϊόντα σε τιμές σαν να είναι αφορολόγητα. Οι 

επιβάτες που ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες, μπορούν να πραγματοποιήσουν 

αφορολόγητες αγορές ενώ όσοι ταξιδεύουν εντός Ελλάδος ή Ε.Ε., οι αγορές είναι travel 

value, οι οποίες, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα, είναι ίδιες με τις αφορολόγητες. Ο 

ταξιδιώτης βρίσκει επίσης τα επονομαζόμενα travel exclusive προϊόντα. Ειδικά στα 

αρώματα και καλλυντικά υπάρχουν τα travel set, τα οποία, εκτός από προσωπική 
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χρήση, συχνά προτιμούνται ως συλλεκτικά δώρα. Οι travel exclusive συσκευασίες των 

αρωμάτων και καλλυντικών διευκολύνουν τους συχνούς ταξιδιώτες επειδή διατίθενται 

σε μικρότερο μέγεθος και σε συσκευασία μεταφοράς. Επίσης, ειδικές συσκευασίες 

travel exclusive διατίθενται στα σοκολατοειδή και στα οινοπνευματώδη τα οποία 

διατίθενται όχι μόνο σε συσκευασίες των 0,75 λίτρων αλλά και σε συσκευασίες του 1 

λίτρου δημιουργώντας επιπρόσθετα οφέλη με την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων σε 

χαμηλότερες τιμές. Οι τιμές, τα προϊόντα, οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες 

που υλοποιούνται στα καταστήματα παρουσιάζονται και στην επίσημη ιστοσελίδα της 

εταιρείας (www.dutyfreeshops.gr). Παράλληλα, λειτουργεί το τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών που απαντά, εντός δύο ημερών, στα μηνύματα που αποστέλλονται στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@dutyfreeshops.gr). Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η 

ηλεκτρονική αγορά προϊόντων καθώς το δικαίωμα αγορών αφορά αποκλειστικά τα 

άτομα που ταξιδεύουν. 

 

4.8.1 Προσφορές 

 

Τα είδη των κυριότερων προσφορών και προωθητικών ενεργειών της εταιρείας 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 8 του προσαρτήματος. 

 

4.8.2 Best Price Guarantee 

 

Τα καταστήματα του ΔΑΑ δεσμεύονται για τις καλύτερες τιμές της Αθήνας, στις 

επώνυμες μάρκες αρωμάτων, καλλυντικών, ενδυμάτων και αξεσουάρ. Στην περίπτωση 

που βρεθεί από πελάτη σε κατάστημα των Αθηνών χαμηλότερη τιμή σε προϊόντα από 

τις κατηγορίες ειδών που συμμετέχουν στο Best Price Guarantee, η εταιρεία επιστρέφει 

τη διαφορά στο διπλάσιο. 

 

4.8.3 Aegean Airlines Miles & Bonus 

 

Τα μέλη του προγράμματος Miles & Bonus της Aegean κερδίζουν 2 μίλια για κάθε 1 

ευρώ αγορών και εξαργυρώνουν τα μίλια τους με προϊόντα της εταιρείας. 

http://www.dutyfreeshops.gr/
mailto:info@dutyfreeshops.gr
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4.8.4 Προ-παραγγελία ειδών 

 

Η υπηρεσία προ-παραγγελίας ειδών χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, είναι προς το 

παρόν διαθέσιμη μόνο για όσους ταξιδεύουν από το ΔΑΑ, υπό τους παρακάτω όρους 

και προϋποθέσεις: 

 να υλοποιείται 3 ημέρες πριν την αναχώρηση, 

 να γίνεται online, μέσω της ιστοσελίδας, 

 για την αγορά των ειδών είναι απαραίτητη η επίδειξη της Κάρτας Επιβίβασης, 

 οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα δεν συμπεριλαμβάνουν επιπλέον 

προσφορές που ισχύουν για το συγκεκριμένο είδος, 

 η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών των ειδών. Η τιμή πώλησης 

των προϊόντων είναι η ισχύουσα κατά την ημερομηνία αγοράς, 

 στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία επικοινωνεί με 

τον πελάτη ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για να ενημερώσει, 

 οι αλλαγές υλοποιούνται με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και εφόσον το 

προϊόν βρίσκεται σε άρτια κατάσταση. Χρήματα δεν επιστέφονται. 

Όλα τα είδη καλύπτονται από εγγύηση, 1 ή 2 ετών, που παρέχει ο κατασκευαστής βάσει 

διεθνούς νομοθεσίας. Για επισκευές και service, ο ταξιδιώτης μπορεί να προσκομίσει 

την απόδειξη αγοράς στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα του κατασκευαστή, εντός του 

χρόνου εγγύησης. 

Εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης για τα εταιρικά νέα και προβολής των προϊόντων, 

προσφορών και γεγονότων, είναι τα πιο γνωστά παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα όπως:  

 LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hellenic-duty-free-shops) 

 Facebook (https://www.facebook.com/DutyFreeShops) 

 Twitter (https://twitter.com/dutyfreeshopsgr) 

 Google+ (https://plus.google.com/+HellenicDutyFreeShopsgr) 

 Foursquare (https://foursquare.com/p/hellenic-duty-free-shops/29526322) 

 Instagram (https://www.instagram.com/hellenicdutyfreeshops/) 

 Pinterest (https://www.pinterest.com/dutyfreeshops/)  

Οι σχέσεις της Dufry με τους 1.500 και πλέον προμηθευτές, περιλαμβάνουν 

αποκλειστικές συμφωνίες μεταξύ των οποίων επώνυμοι διεθνείς οίκοι πολυτελείας. 

https://www.linkedin.com/company/hellenic-duty-free-shops
https://www.facebook.com/DutyFreeShops
https://twitter.com/dutyfreeshopsgr
https://plus.google.com/+HellenicDutyFreeShopsgr
https://foursquare.com/p/hellenic-duty-free-shops/29526322
https://www.instagram.com/hellenicdutyfreeshops/
https://www.pinterest.com/dutyfreeshops/
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Στον Πίνακα 9 του προσαρτήματος, παρουσιάζονται τα ποσοστιαία μερίδια επί των 

καθαρών πωλήσεων ανά κατηγορία ειδών για τον όμιλο Dufry. 

Εξωτερικό περιβάλλον 

 

4.9 Γενικά 

 

Γενικά, το έτος 2015 ξεκίνησε µε δυσμενείς οιωνούς όσον αφορά τις οικονομικές 

εξελίξεις με κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία ήδη από το τέλος του 2014 που 

κορυφώθηκε µε την προκήρυξη δημοψηφίσματος, την τραπεζική αργία και την επιβολή 

περιορισμών μεταξύ άλλων, στις αναλήψεις μετρητών από τράπεζες, στις 

διασυνοριακές πληρωμές και τη κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου. Ο κίνδυνος 

διολίσθησης σε καταστροφικές εξελίξεις ήταν ορατός. Οι δυσμενείς εξελίξεις 

ανακόπηκαν µε τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου όπου οι ελληνικές 

αρχές δεσμεύτηκαν για εφαρμογή ενός συνόλου προαπαιτούμενων μέτρων προκειμένου 

ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να διαπραγματευθεί ένα νέο Πρόγραμμα 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης προς την Ελλάδα. Επίσης, η συμφωνία επιβεβαίωσε τη 

βούληση για παραμονή της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

4.10 Πολιτικό και κοινωνικό 

 

Η κυβέρνηση µε τη συμφωνία που συνομολόγησε, έδειξε ότι απορρίπτει την επιλογή 

της ρήξης και επιλέγει την οδό της συνεργασίας και συνεννόησης µε τους εταίρους. 

Επίσης, η συμφωνία στηρίχθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της αντιπολίτευσης. Η 

σύγκλιση στον κοινό στόχο  παραμονής της χώρας στην ευρωζώνη και στην ΕΕ είναι 

ένα νέο δεδομένο στην πρόσφατη πολιτική ιστορία, η οποία χαρακτηρίστηκε από 

οξύτατες αντιπαραθέσεις και κάθετους διαχωρισμούς. Αν διατηρηθεί, ανεξάρτητα από 

τις επιμέρους προσεγγίσεις και απόψεις των πολιτικών δυνάμεων, θα αποτελέσει 

εγγύηση για πολιτική σταθερότητα, αναγκαία για την οριστική απεμπλοκή από την 

κρίση, την επαναφορά στην κανονικότητα και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 

θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. 
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4.11 Οικονομικό και κοινωνικό 

 

Μετά την επίτευξη θετικού ρυθμού ανάπτυξης το 2014, για πρώτη φορά μετά το 2007, 

η οικονομία το 2015 επανήλθε σε ύφεση (-0,7%). Η σταθεροποίηση της οικονομίας στο 

9µηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 βασίστηκε κυρίως στην πορεία της ιδιωτικής 

κατανάλωσης και στη βελτίωση του εξωτερικού τομέα, λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών αγαθών και του τουρισμού και της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών. Το 

9µηνο του 2015 συνεχίστηκαν οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας που ξεκίνησαν 

το 2014. Ειδικότερα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2014, σημειώνοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Σε κλαδικό επίπεδο, οι υπηρεσίες τουρισμού κατέγραψαν σημαντική 

αύξηση της απασχόλησης κατά το 9µηνο του 2015 για δεύτερη συνεχή χρονιά (9,9%, 

έναντι 13,0% το 9µηνο του 2014), µε αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου τους στη 

συνολική απασχόληση. Καταλυτική ήταν επίσης η ανάκαμψη της απασχόλησης στο 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο (5,3%, έναντι -1,6% το 9µηνο του 2014). Βέβαια, το 

2015 χαρακτηρίστηκε από έντονα αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού 

επιπέδου των τιμών κυρίως κατά το πρώτο 6µηνο και εξασθένηση των 

αποπληθωριστικών πιέσεων το δεύτερο, µε επιστροφή του πληθωρισμού σε θετικό 

πρόσημο το Δεκέμβριο. Ο πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) κατέγραψε αρνητικό µέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής για τρίτο 

συνεχές έτος (-1,1% το 2015, -1,4% το 2014 και -0,9% το 2013). Επίσης, κατά το 

9µηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2015 καταγράφηκε μικρή βελτίωση των 

σημαντικότερων μεγεθών των εισηγμένων στο ΧΑ επιχειρήσεων του µη 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα µε δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις 165 εισηγμένων στο ΧΑ, η αύξηση των πωλήσεων έφθασε στο 0,8% και 

των μικτών κερδών στο 13,2%. Ωστόσο, η καθαρή κερδοφορία των επιχειρήσεων 

μειώθηκε στα 533,6 εκατ. ευρώ, έναντι 622,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου έτους και το περιθώριο καθαρού κέρδους υποχώρησε στο 3%. Οι 

επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του εμπορίου φαίνεται ότι βελτίωσαν περισσότερο τις 

επιδόσεις τους, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λοιπών 

δραστηριοτήτων είχαν κέρδη μειωμένα κατά 18,7% την ίδια περίοδο. Με τους 

ευρύτερους δείκτες σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας που υπολογίζει η 

Τράπεζα της Ελλάδος, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 

βελτιώθηκε περαιτέρω το 2015, κατά 5,7% µε βάση το σχετικό κόστος εργασίας και 

κατά 4,5% µε βάση το σχετικό δείκτη τιμών καταναλωτή. Στη θετική αυτή εξέλιξη 
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συνέβαλε η υποχώρηση του δείκτη ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας κατά 2,7% το 2015. Οι συνθήκες που θα επηρεάσουν την ελληνική οικονομία 

το 2016 διαφαίνονται ευνοϊκότερες σε σχέση με πέρσι. Προβλέπεται ανάσχεση της 

ύφεσης και ελαφρά ανάκαμψη από το 2ο εξάμηνο του έτους υπό την προϋπόθεση 

διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας και άρσης της αβεβαιότητας που βλάπτει την 

επενδυτική εμπιστοσύνη. Διατηρούνται ωστόσο ισχυρές αβεβαιότητες και υψηλοί 

κίνδυνοι που συνδέονται αφενός µε τις διεθνείς εξελίξεις και αφετέρου µε την ταχύτητα 

επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα και την προσαρμοστικότητά 

της στις νέες συνθήκες. Οι κίνδυνοι αφορούν στην προσφυγική κρίση και τον τρόπο 

αντιμετώπισή της από το σύνολο της ΕΕ, την ενδεχόμενη έξοδο του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ, την έξαρση της τρομοκρατίας, την επιβράδυνση της μεγέθυνσης 

της παγκόσμιας οικονομίας και ίσως μιας νέας ασιατικής κρίσης.  Οι εξελίξεις στο 

διεθνές περιβάλλον θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις φυγόκεντρες τάσεις στην ΕΕ και 

να υπομονεύσουν την ευρωπαϊκή συνοχή. Στο εσωτερικό της χώρας, οι βασικές 

προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ανάταξη της ελληνικής οικονομίας είναι η επίτευξη 

συμφωνίας για την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, η αξιόπιστη προσήλωση 

στην εφαρμογή του και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εμπέδωση κλίματος 

πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και επιστροφής στην κανονικότητα. 

 

4.12 Τεχνολογικό 

 

Η Ελλάδα για το 2015 βαθμολογήθηκε (Πίνακας 10) μεταξύ άλλων 143 χωρών για τις 

επιδόσεις της στην διαδικτυακή ετοιμότητα και τεχνολογία και έλαβε την 66η, ενώ κατά 

το 2014 την 74η θέση και το 2013 την 64η. Μεταξύ των επιμέρους δεικτών 

βαθμολόγησης ξεχωρίζουν η ηλεκτρονική συμμετοχή (17η θέση και βαθμολογία 0,8/1), 

οι σταθερές συνδέσεις στο Internet (21η θέση και 26,2 %), οι PCT εφαρμογές 

πληροφορικής (37η θέση με 2,4/1000.000 άτομα), το εύρος ζώνης Internet (38η θέση με 

72,1 kbps / χρήστη), η κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας (39η θέση με 99,9 % ανά 

κάτοικο) οι PCT εφαρμογές (39η θέση με 9/1000.000 άτομα) και η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας (44η θέση με 5.189,4 κιλοβατώρες / κάτοικο). Αντίθετα, οι 

χαμηλότερες επιδόσεις παρατιρούνται στα πεδία προπληρωμένης κινητής (133η με 

κατανάλωση € 0,56 / λεπτό), επιτυχίας κυβερνητικής προώθησης της πληροφορικής 

(127η θέση με 3,3/7), σημασίας της πληροφορικής στο κυβερνητικό όραμα (122η θέση 

με 3/7), επίδρασης της πληροφορικής στα νέα προϊόντα & υπηρεσίες (120η θέση με 
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3,6/7), επίδρασης της πληροφορικής στα νέα οργανωσιακά μοντέλα (120η θέση με 

3,4/7), έκτασης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων (111η θέση με 3,6/7) 

και κυβερνητικής χρήσης και απόδοσης της πληροφορικής (110η θέση με 3,4/7). 

 

4.13 Κλάδος duty free & travel retail 

 

4.13.1 Παγκόσμιες πωλήσεις του κλάδου 

 

Οι παγκόσμιες πωλήσεις του κλάδου φαίνονται στο Πίνακα 11 και οι αντίστοιχοι 

ρυθμοί μεταβολής των πωλήσεων στο Πίνακα 12. Όπως φάινεται, οι πωλήσεις στους 

πελάτες – ταξιδιώτες διπλασιάσθηκαν από το 2006 έως και το 2014, ανακτώντας 

δυναμική από την παγκόσια κρίση αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων φαίνεται 

πως επιβραδύνθηκε κυρίως από το 2011 έως και το 2013 ενώ κατά το 2014 φαίνεται 

πως επανήλθε δυναμικά. Η Ευρώπη για το 2014 (Πίνακας 13) κατείχε την τρίτη θέση 

σε ποσοστό των παγκόσμιων πωλήσεων μετά από την Ασία και τις περιοχές του 

Ειρηνικού που παραμένουν σταθερά ηγέτιδες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. 

Βεβαια, η διαφορά τους δεν φαίνεται να είναι αισθητή (6,3%). Τα αρώματα και 

καλλυντικά παρέμειναν στην κορυφή των κατηγοριών με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από 

τα οινμοπνευματώδη που κατατάχθηκαν στη τρίτη θέση ενώ τα σοκολατικά και τα είδη 

gourmet διατήρησαν ένα σημαντικό ποσοστό παρά την κατάταξή τους στη τελευταία 

θέση (Πίνακας 14). Τα αεροδρόμια παρέμειναν το ηγετικό κανάλι διανομής του κλάδου 

με ποσοστό που φτάνει το 60%, ενώ τα άλλα καταστήματα, δηλαδή καταστήματα 

λιμένων, μεθοριακών σταθμών και καταστημάτων duty και tax free εντός πόλεων 

αποτελούν το δεύτερο ισχυρότερο κανάλι. Τα ποσοστά πωλήσεων των αεροπορικών 

πτήσεων και πλεύσεων πλοίων αθροιστικά δεν συγκεντρώνουν ούτε καν το 10% των 

παγκόσμιων πωλήσεων (Πίνακας 15).  

 

4.13.2 Πωλήσεις του κλάδου εντός Ελλάδας 

 

Οι πωλήσεις του κλάδου στην Ελλάδα, αντιστοιχούν στο ύψος των πωλήσεων της 

εταιρείας (Πίνακας 16). Όπως φαίνεται το ύψος των πωλήσεων του κλάδου από το 

2008 έως και το 2014 ανέρχεται σχεδόν στα 2 δις. ευρώ. Αξιοσημείωτοι είναι οι ρυθιμοί 

ανάπτυξης του κλάδου κατά το έτος 2011 όπου επήλθε αύξηση κατά 13,15 % σε σχέση 
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με το προηγούμενο έτος όπως επίσης και το 2014 όπου οι πωλήσεις ανήλθαν κατά 

11,00% των ετών αναφοράς παρά τις όποιες αντιξοότητες στο εγχώριο και διεθνές 

περιβάλλον. Όπως είναι φανερό, οι πωλήσεις των αεροδρομίων παραμένουν στην 

υψηλότερη θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ακολουθούν οι 

μεθοριακοί σταθμοί με ποσοστό παγιωμένα ανώτερο του 30% του ετήσιου τζίρου 

(Πίνακας 17). 

 

4.13.3 Τάσεις και προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα 

 

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους 2015 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 14,2% 

στις αφίξεις ταξιδιωτών μη κατοίκων, οι οποίες έφθασαν στις 11.974 χιλ. ταξιδιώτες, 

έναντι 10.487 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η σημαντική μείωση 

των αφίξεων από τη Ρωσία (-65,2%) αντισταθμίστηκε από την αύξηση που σημειώθηκε 

στις αφίξεις από σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία +23,6%, Ηνωμένο Βασίλειο 

+29,3%, Γαλλία +7,3%) καθώς και από τις ΗΠΑ (+34,8%). Η αύξηση αυτή 

τροφοδοτήθηκε ενμέρει από τη μεταστροφή των τουριστικών ροών εξαιτίας των 

αναταραχών σε χώρες της ευρύτερης περιοχής (Τυνησία, Αίγυπτος και Τουρκία). Από 

τις εξελίξεις αυτές επωφελήθηκαν και ορισμένοι ανταγωνιστές της Ελλάδας όπως 

Ισπανία, Βουλγαρία και Κροατία. Η διατήρηση της αυξητικής τάσης της τουριστικής 

κίνησης και κατά το 2015 επιβεβαιώνεται και από την πορεία των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων κατά το πρώτο 7μηνο του έτους, που παρουσιάζουν αύξηση κατά 6,2% σε 

σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2014, συνυπολογίζοντας τις εισπράξεις από 

κρουαζιέρες. Κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, εμφανίστηκε κάμψη της τάσης 

(αύξηση μόνο κατά 1,2% και 3,5% αντίστοιχα ως προς τους ίδιος μήνες του 2014) και η 

μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 10%, γεγονός που εξηγείται από την υστέρηση 

του ρυθμού αύξησης των εισπράξεων σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης των αφίξεων. 

Ορισμένοι προορισμοί επλήγησαν περισσότερο από την πτώση των αφίξεων από τη 

Ρωσία, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα και η Χαλκιδική, βάσει ενδείξεων 

για τις αφίξεις στα αεροδρόμια της χώρας από το εξωτερικό. Την περίοδο Απριλίου-

Ιουλίου 2015 εμφανίστηκε αύξηση των συνολικών αεροπορικών αφίξεων ταξιδιωτών 

από το εξωτερικό κατά 4,9%, ωστόσο, χαμηλό ποσοστό αύξησης εμφάνισε το 

αεροδρόμιο της Κέρκυρας (+1,3%) ενώ το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εμφάνισε 

μείωση (-2,5%), όπως και της Θεσσαλονίκης (-2,3%), της Ρόδου (-4,1%), της Κω (-

2,5%), της Καλαμάτας (-2,9%) και των Χανίων (-0,5%). Αντίθετα, η Αθήνα, η 
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Σαντορίνη και η Μύκονος διατήρησαν την αυξημένη ελκυστικότητά τους, βάσει της 

αύξησης των αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό (αντίστοιχα +20,1%, +17,1% και 

+10,8%), καθώς και της αύξησης των πληροτήτων των ξενοδοχειακών και των άτυπων 

καταλυμάτων. Η καθυστερημένη έναρξη της περιόδου των θερινών διακοπών, λόγω 

των εσωτερικών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, επέφερε πτώση της κίνησης 

τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ιδιαίτερα σε προορισμούς που στηρίζονται κατά κύριο 

λόγο στον εσωτερικό τουρισμό και σε συνδυασμό με την έξαρση των εισροών 

προσφύγων από τη Συρία και μεταναστών από χώρες της Ασίας, εκτιμάται ότι 

ανέκοψαν προσωρινά την ανοδική τάση. Οι εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή, οι 

μεταβολές στις αγορές της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας καθώς και στην τιμή των 

ενεργειακών πόρων, η κλιματική αλλαγή και οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν τους 

παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον του διεθνούς τουρισμού. Οι προοπτικές στην 

Ελλάδα θα εξαρτηθούν από την ικανότητα προσαρμογής του τουριστικού προϊόντος και 

των φορέων που το διαχειρίζονται στις αυξανόμενες και ανανεούμενες απαιτήσεις της 

διεθνούς ζήτησης. Κρίσιμοι παράγοντες θα αποτελέσουν η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας στη διεθνή τουριστική αγορά, η αξιοποίηση ευκαιριών και 

προκλήσεων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων που θα 

διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον. Το 2016 αναμένεται να αποτελέσει άλλη μία 

καλή χρονιά για τη τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το 2015 ο 

αριθμός των τουριστών αυξήθηκε σε περίπου 26 εκατομμύρια από 22 εκατομμύρια το 

2014 με αντίστοιχα ανοδική πορεία στα έσοδα: από 14,3 δισεκατομμύρια το 2014 

ανήλθαν στα 14,5 το 2015. Για το 2016 αναμένονται τουλάχιστον 2 εκατομμύρια 

επιπλέον τουρίστες, κυρίως από τη Ρωσία καθώς δεν φαίνεται να επιλέγουν τους μέχρι 

πρόσφατα αγαπημένους προορισμούς της Αιγύπτου και της Τουρκίας λόγω της 

συντριβής του ρωσικού αεροσκάφους στη χερσόνησο του Σινά αλλά και της 

κατάρριψης ρωσικού μαχητικού από την Τουρκία. Αύξηση αναμένεται να σημειώσει 

και ο αριθμός των Γερμανών τουριστών καθώς αρκετοί από τους μεγάλους 

γερμανικούς tour operators προσφέρουν για την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο 

περισσότερα ξενοδοχεία στους ενδιαφερόμενους σε σχέση με πέρυσι. 

 

4.14 Ανταγωνισμός 

 

Οι κορυφαίοι ανταγωνιστές στο κλάδο παγκοσμίως φαίνονται στο Πίνακα 18 του 

προσαρτήματος. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Dufry AG δεν λογίζεται ως ανταγωνιστής 
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καθώς είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία των ΚΑΕ ΑΕ όπως επίσης και ο όμιλος World Duty 

Free Group. 

 

4.14.1 Όμιλος DFS 

 

Θεωρείται ο βασικότερος ανταγωνιστής και αυτoπροσδιορίζεται ως κορυφαίος και 

προτεινόμενος προορισμός στον κόσμο ταξιδιωτών για αγορά ειδών πολυτελείας 

(luxury) δηλαδή προϊόντων στις κατηρίες Μόδας & Αξεσουάρ, Ομορφιάς & 

Αρωμάτων, Ρολογιών & Κοσμημάτων, Κρασιών & Οινοπνρευματωδών, Τροφίμων & 

Δώρων. Λειτουργεί σε καταστήματα αεροδρομίων αλλά και στα αστικά κέντρα πόλεων 

σε περισσότερες πάνω από 420 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο με εικονικούς 

ταξιδιωτικούς προορισμούς (Τ Gallerias) όπου οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον αγορών για τον ταξιδιώτη.  

 

4.14.2 Όμιλος Lotte Duty Free Shop 

 

Στεγάζει μεγάλες premium μάρκες (Louis Vuitton, Hermes και Chanel). Σήμερα 

διαθέτει προς πώληση περίπου 850 διεθνείς μάρκες και θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη 

εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης 

αφορολογήτων ειδών στην Ασία. Στον όμιλο ανήκει η ιδέα marketing “Enter-tour-

ment”, δηλαδή ένας συνδυασμός tour και ψυχαγωγίας, όπου οι τουρίστες εξωτερικού 

μπορούν να απολαύσουν το περιεχόμενο Hallyu καθώς απολαμβάνουν τις αγορές τους. 

Ως εκ τούτου, διαδραματίζει κύριο ρόλο εφιστώντας την προσοχή του κόσμου στην 

περιοχή της Κορέας. Στα χρόνια που έπονται, στοχεύει να γίνει ο παγκόσμιος leader του 

κλάδου. 

 

4.14.3 Όμιλος Lagardere Travel Retail 

 

Αντιπροσωπεύει την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με πωλήσεις 3,1 δις ευρώ το 2014 και 

παρουσία σε 30 χώρες, 150 αεροδρόμια και 700 σιδηροδρομικούς σταθμούς στις 

περιοχές Ευρώπη, Μέση Ανατολή / Αφρική (ΕΜΕΑ), Βόρεια Αμερική και στις 
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περιοχές Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC). Λειτουργεί αφορολόγητα καταστήματα και 

πολυτελή καταστήματα μαζικής εστίασης. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και 

υπηρεσιών για να ικανοποιήσει το ταξιδιώτη σε όλο το μήκος του ταξιδιού του. Στην 

Ασία και τον Ειρηνικό, ο όμιλος λειτουργεί σε περισσότερα από 300 σημεία πώλησης 

σε 16 αεροδρόμια και υποστηρίζεται από επαγγελματίες και τοπικές ομάδες στην 

Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νέα Καληδονία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, το 

Χονγκ Κονγκ και την Κίνα. 

 

4.14.4 Όμιλος Heinemann 

 

Δραστηριοποιείται στο κλάδο με επώνυμα προϊόντα σε διεθνή αεροδρόμια, 

αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια και καταστήματα συνόρων σε 100 και πλέον 

χώρες. Ξεκίνησε ως μικρή οικογενειακή επιχείρηση το 1879 και έχει αναπτύξει 

περισσότερες από τέσσερις γενιές διανομής και λιανικής πώλησης του κλάδου. Οι 

προϊοντικές κατηγορίες που εμπορεύεται περιλαμβάνουν αρώματα και καλλυντικά, 

κρασιά, οινοπνευματώδη και είδη ζαχαροπλαστικής και εξυπηρετεί πάνω από 40 

εκατομμύρια πελάτες ετησίως. Παρά το διεθνές προφίλ, διατηρηρεί τις αρχικές 

οικογενειακές αξίες. 

 

4.15 Δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές (SWOT) 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ορισμένες από τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την εταιρεία Hellanic Duty Free Shops σε συνδυασμό με 

το μητρικό πολυεθνικό όμιλο Dufry AG. Επίσης, παρουσιάζονται ομαδοποιημένες 

ορισμένες από τις εκτιμώμενες και ενδεχόμενες ευκαιρίες και απειλές λαμβάνοντας 

υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα: 

 

4.15.1 Δυνάμεις (Strengths) 

 

 Η Σύμβαση Αποκλειστικής Πώλησης Αφορολογήτων Ειδών με ισχύ έως και το 

έτος 2048. 
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 Η σημαντικότητα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας καθώς 

η Ελλάδα αποτελεί ένα παγκόσμιας προτεραιότητας ιδανικό τουριστικό 

προορισμό σε συνδυασμό με την αύξηση των χωρών δραστηριότητας της Dufry 

και του μεριδίου στο παγκόσμιο κλάδο. 

 Το κοινό όραμα, οι πρακτικές και ο κοινός τρόπος οργάνωσης με τον όμιλο 

Dufry AG. 

 Η μεγάλη και πολυετής εμπειρία της Ανώτατης Διοίκησης, του Γενικού 

Διευθυντή και των υπολοίπων στελεχών. 

 Το υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου και οι 

κοινές πλατφόρμες ελεγκτικής λειτουργίας. 

 Η κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και η ανάθεση του ελέγχου των καταστάσεων 

στην αναγνωρισμένη παγκοσμίως ελεγκτική εταιρεία E&Y. Επίσης οι αρκετά 

ικανοποιητικοί δείκτες ρευστότητας κεφαλαίου κίνησης, δραστηριότητας, 

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, ημερών αποθεμάτων και δανείων προς 

ίδια κεφάλαια. Επίσης, η τάση συνεχούς αναζήτησης νέων τρόπων 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης και μείωσης των λειτουργικών εξόδων, η 

ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και η ανταπόδοση της εμπιστοσύνης των 

μετόχων, μεγιστοποιώντας την απόδοση των επενδύσεών τους και οι κοινές 

πλατφόρμες λογιστικής, οικονομικής και ελεγκτικής λειτουργίας. 

 Τα σημεία λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων, όπως επίσης η βελτίωση και 

επέκταση του υφιστάμενου δικτύου με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΔΑΑ, οι 

υψηλές πωλήσεις σε αεροδρόμια και μεθοριακούς σταθμούς, το εκτεταμένο 

δίκτυο καταστημάτων στο ΔΑΑ για ταξιδιώτες όλων των προορισμών όπως 

επίσης το συνεχές ωράριο λειτουργίας (24ωρο / 7 ημέρες). 

 Η ίδρυση και η λειτουργία της θυγατρικής Ελληνικές Διανομές Α.Ε. 

 Η τάσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων, αξιοποίησης ευκαιριών και σύναψης 

συμμαχιών σε Ελλάδα και αλλοδαπή όπως επίσης η στρατηγική ανάπτυξη μέσω 

νέων επενδύσεων και η αυστηρή και οικονομικά πειθαρχημένη προσέγγιση 

επενδύσεων. 

 Το νέο λογότυπο. 

 Η προτεραιότητα στον πελάτη, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το Best Price 

Guarantee, το Aegean Airlines Miles & Bonus, η Προ-Παραγγελία ειδών και η 

ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων. 
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 Η διασφάλιση της ποιότητας στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες με την 

ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά τοπικά προϊόντα. Επίσης, η μεγάλη γκάμα 

προϊόντων, η αυθεντικότητα, οι χαμηλές τιμές, οι έλλειψη περιορισμών στις 

ποσότητες, οι μεγαλύτερες συσκευασίες, οι συνεχείς προσφορές και 

προωθητικές ενέργειες, οι ίδιες τιμές ανεξάρτητα του προορισμού, οι αγορές 

travel value, τα travel exclusive και travel set προϊόντα, οι ειδικές συσκευασίες, 

η προ-παραγγελία ειδών και οι προσφερόμενες εγγυήσεις, οι αποκλειστικές 

συμφωνίες με περισσότερους από 1.500 προμηθευτές και επώνυμους διεθνείς 

οίκους πολυτελείας. 

 Ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό και στις ανάγκες του, η καλή επικοινωνία 

διοίκησης και εργαζομένων, η μέριμνα για συμβολή στην επιτυχία και ο 

αμετάβλητος αριθμός του προσωπικού. 

 Οι πλατφόρμες λογισμικών Microsoft Lync 2010 και ERP Microsoft Dynamics 

Nav καθώς επίσης και οι κοινές πλατφόρμες σε επίπεδο πληροφορικής. 

 Η συνεργασία με την εταιρεία logistics Goldair Cargo σε συνδυασμό με το νέο 

logistic center της Dufry καθώς επίσης και η νέα παγκόσμια πρωτοβουλία 

“Project lean”. 

 Οι εταιρικές διακρίσεις. 

 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική συνείδηση. 

 Ο συνδυασμός της παγκόσμιας εμβέλειας με την γνώση της τοπικής αγοράς και 

η απόκτηση εμπειρίας στο παγκόσμιο κλάδο του duty free & travel retail. 

 Η τάσεις βελτίωσης της τεχνογνωσίας. 

 Η επικοινωνία με τα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα. 

 

4.15.2 Αδυναμίες (Weaknesses) 

 

  Οι πολλές και συχνές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

 Η αρχική εταιρική μορφή καθεστώτος ΔΕΚΟ που δυσχεραίνει το έργο εύκολης 

οργανικής ανάπτυξης των νέων παραχωρήσεων και των εξαγορών λόγω 

επικρατούσας κουλτούρας. 

 Το αυστηρό ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας βάσει των περιορισμών του στην 

εκπροσώπηση. 
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 Οι εγκατεστημένες έδρες του πολυεθνικού ομίλου στην Ελβετία και της 

γεωγραφικής περιοχής (region) στη Μαδρίτη που δυσχεραίνουν την άμεση και 

κατ’ ιδίαν επικοινωνία και επίβλεψη. 

 Ο πλήρης εναρμονισμός με τις αξίες και το όραμα του ομίλου Dufry. 

 Η ραγδαία επέκταση του μεγέθους του ομίλου που δημιουργεί δυσκολίες στο 

συντονισμό και στην άσκηση εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Η μερική αυτονομία στη λήψη αποφάσεων λόγω των δεσμεύσεων από τη 

σύναψη συμμαχιών όπως επίσης και αδυναμία αλλαγής των διαδικασιών λόγω 

συγχώνευσης. 

 Το περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας ελληνικής εταιρείας σε σχέση με τους 

παγκόσμιους κολοσσούς του κλάδου γεγονός που δυσκολεύει την επιτυχία του 

οράματος για παγκόσμια αναγνώριση μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών 

ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου. 

 Η αποκλειστική ανάθεση των ελέγχων σε μία μόνο ελεγκτική (E&Y). Επίσης, οι 

μειωμένοι δείκτες γενικής, άμεσης και ρευστότητας διαθεσίμων όπως και οι 

δείκτες κερδοφορίας μικτού κέρδους, απόδοσης ενεργητικού και κερδοφορίας 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αλλά και η εμπέδωση των κοινών πλατφόρμων σε 

επίπεδο λογιστικής, οικονομικής και ελεγκτικής λειτουργίας. 

 Η μικρή μεταβολή στο ανθρώπινο δυναμικό που δυσχεράνει την καινοτομία. 

Επίσης, με το συνεχές ωράριο δημιουργείται κόπωση και αυξάνεται η ρουτίνα. 

 Η συρρίκνωση των στόχων για επενδύσεις λόγω της αναζήτησης τρόπων 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης και μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 

 Οι περιορισμοί των αγορών που απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους πελάτες 

(ταξιδιώτες), η αδυναμία άμεσου καθορισμού και επιρροής για αύξηση της 

τουριστικής κίνησης και δημιουργία νέων πελατών και οι διαφορετικές 

εθνικότητες με διαφορετική συμπεριφορά και προτιμήσεις καθώς δυσχεραίνουν 

το έργο συνολικής εξυπηρέτησης. 

 Η λειτουργία του δικτύου καταστημάτων σε συγκεκριμένους χώρους μόνον και 

όχι στην ευρύτερη επικράτεια με εξαίρεση την περίπτωση της εταιρείας 

Ελληνικές Διανομές Α.Ε.. Επίσης το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χώρων 

εγκατάστασης που δεν είναι ιδιόκτητοι αλλά ανήκουν στο κράτος και σε 

ιδιώτες, η δυσκολία εκ νέου ανακαινίσεων στο ΔΑΑ λόγω μεγέθους του έργου, 

η μεγάλη διαφορά των πωλήσεων των καταστημάτων λιμένων σε σχέση με τα 

υπόλοιπα καταστήματα, η απουσία εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων άλλων 

αεροδρομίων για πολλαπλούς προορισμούς πέραν του ΔΑΑ και καταστημάτων 
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σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, η έμφαση του ομίλου Dufry κυρίως στα 

αεροδρόμια και η μικρή επέκταση σε χερσαία και παραθαλάσσια κανάλια 

διανομής, η απουσία από το προϊοντικό μείγμα ειδών λιανικής όπως φαρμάκων, 

λιπαντικών και ειδών αυτοκινήτου, ειδών καθαρισμού, χαρτικών, ορθοπεδικών 

ειδών, οικιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου, νωπών ειδών διατροφής, 

οι απευθείας προμήθεια από τους προμηθευτές καθώς εμπεριέχει εξάρτηση και 

αδυναμία ευελιξίας, η απουσία ειδών ιδιωτικής ετικέτας, η έμφαση σε είδη 

πολυτελείας, η μεγάλη γκάμα προϊόντων οπότε και δυσκολία συνεχούς 

παρακολούθησης ποιότητας και καινοτόμων εμπορικών προτάσεων. 

 Η διατήρηση του ίδιου εταιρικού λογότυπου για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 

μία εποχή που οι τάσεις του κλάδου κινούνται ραγδαία. 

 Ο καθορισμός ανταγωνιστικότερων τιμών υπό τις οδηγίες της μητρικής. 

 Η μείωση της περαιτέρω χρηματοδότησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

λόγω οικονομικών δεικτών. 

 Η δυσκολία συνδυασμού της παγκόσμιας εμβέλειας με την γνώση της τοπικής 

αγοράς παράλληλα με την βελτίωση της τεχνογνωσίας και την απόκτηση 

εμπειρίας στο παγκόσμιο κλάδο του duty free & travel retail. 

 Οι μειωμένες επενδύσεις λόγω αυστηρής και οικονομικά πειθαρχημένης 

προσέγγισης. 

 Η εφαρμογή και εμπέδωση κοινών πλατφόρμων σε επίπεδο πληροφορικής όπως 

επίσης και η αλλαγή λογισμικού του ομίλου. 

 Οι απομακρυσμένες και κεντρικά ελεγχόμενες υπηρεσίες logistics του ομίλου 

οπότε και αδυναμία εξυπηρέτησης όλης της γεωγραφικής περιοχής (region 1) σε 

επίπεδο “just in time”. 

 Η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης της πληροφόρησης για τις τιμές των 

ανταγωνιστών, η απουσία εκτέλεσης του “Miles and bounus” σε περισσότερες 

αεροπορικές εταιρείες, σε εταιρείες οδικών ή ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, η 

διαθεσιμότητα υπηρεσίας προ-παραγγελίας μόνο στο ΔΑΑ και όχι ακόμη σε 

άλλα κανάλια διανομής. 

 Η εξάρτηση από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης. 

 

4.15.3 Ευκαιρίες (Opportunities) 
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 Η συνεργασία και συνεννόηση µε τους ευρωπαίους εταίρους και η στήριξη της 

συμφωνίας από την συντριπτική πλειοψηφία της αντιπολίτευσης της χώρας με 

κοινό στόχο τη παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη σε σχέση με τη διατήρηση 

επίτευξης του κοινού όραματος της εταιρείας με τον όμιλο Dufry AG. 

 Η προσδοκόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κατά το 2ο εξάμηνο του 

2016 όπως επίσης βελτίωση του εξωτερικού τομέα, αύξηση εξαγωγών και 

τουρισμού, θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, εξασθένηση των αποπληθωριστικών πιέσεων, βελτίωση των µεγεθών 

των εισηγµένων μη-χρηματοπιστωτικού τομέα στο ΧΑ, βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και υποχώρηση του δείκτη 

ονοµαστικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε σχέση με τη 

διατήρηση επίτευξης του κοινού όραματος της εταιρείας με τον όμιλο Dufry 

AG. 

 Η έμφαση από τον όμιλο Dufry για επέκταση σε χερσαία και παραθαλάσσια 

κανάλια διανομής σε σχέση με την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, 

αναβάθμισης, διαχείρισης και λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων. 

 Οι αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα σε σχέση με την εμπειρία της Ανώτατης 

Διοίκησης, το υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, τη δυνατότητα 

προλυπτικής υπαγωγής της επιχείρησης σε διαδικασία εξυγίανσης, με τους 

χαμηλούς αριθμοδείκτες αλλά και με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

προμηθευτών. 

 Τα ηλεκτρονικά συστήματα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου που θα 

συνεισφέρουν θετικά στο ήδη υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, 

εσωτερικού ελέγχου και παλτφόρμων λογισμικών. 

 Η κατάργηση των φόρων υπερ τρίτων σε σχέση με το Τέλος 0,1% επί του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα επιφέρει βελτίωση των 

αριθμοδεικτών και στροφή προς τις επενδύσεις. 

 Οι αλλαγές για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία σε σχέση με τους χαμηλούς 

αριθμοδείκτες. 

 Οι μειώσεις στις τιμές φαρμάκων που δημιουργούν αύξηση της ζήτησής τους 

οπότε και ευκαιρία ένταξής τους στο προϊόντικό μείγμα για ικανοποίηση του 

πελάτη και βελτίωση των πωλήσεων και των αριθμοδεικτών. 

 Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τη τάση 

συνεχούς αναζήτησης νέων τρόπων αποτελεσματικότερης διαχείρισης και 

μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 
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 Η απελευθέρωσης της αγοράς φορτηγών μεταφορών καθώς θα επιτρέπεται υπο 

προϋποθέσεις η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και 

με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης σε σχέση με την εξυπηρέτηση από την εταιρεία 

όλης της γεωγραφικής περιοχής σε επίπεδο “just in time”. 

 Η άρση των περιορισμών στην πώληση του ψωμιού καθώς θα επιτρέπεται το 

εμπόριο και από άλλες επιχειρήσεις σε σχέση με την ένταξή του στο προϊόντικό 

μείγμα για ικανοποίηση του πελάτη και βελτίωση των πωλήσεων και των 

αριθμοδεικτών. 

 Η απελευθέρωση στα τουριστικά λεωφορεία και επαγγέλματα, σε σχέση με την 

επέκταση των δραστηριοτήτων, αξιοποίηση ευκαιριών και σύναψη συμμαχιών. 

 Η ελαστικοποίηση στις διώξεις για χρέη στο δημόσιο σε σχέση με την 

εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του νόμου. 

 Η αυστηροποίηση στη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε σχέση με το υψηλό 

επίπεδο εταιρική διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και ελεγκτικής 

λειτουργίας και με τη ανάλυση και πληροφόρηση των αριθμοδεικτών  των 

ανταγωνιστών. 

 Οι αξιόλογες τάσεις και διάδοση της ηλεκτρονικής συμμετοχής, των σταθερών 

συνδέσεων στο Internet, των εφαρμογών πληροφορικής, του εύρους ζώνης 

Internet και της κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τη 

λειτουργία του δικτύου καταστημάτων και την βελτίωση των πωλήσεων, την 

επέκταση του προϊόντικού μείγματος, την εξυπηρέτηση των πελατών, την 

αξιοποίηση πλατφόρμων λογισμικών, την πρωτοβουλία “Project lean" και την 

επικοινωνία με τα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα. 

 

4.15.4 Απειλές (Threats) 

 

 Η επαφορά στην ύφεση, η διατήρηση των περιορισμών στις αναλήψεις 

μετρητών, η μείωση της καθαρής κερδοφορίας των επιχειρήσεων, οι κίνδυνοι 

που αφορούν στην προσφυγική κρίση και την αντιμετώπισή της από την ΕΕ, η 

ενδεχόμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η έξαρση της 

τρομοκρατίας, η επιβράδυνση της μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, η 

ενδεχόμενη νέα ασιατική κρίση και οι φυγόκεντρες τάσεις στην ΕΕ που 
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υπομονεύουν τη διατήρηση επίτευξης του κοινού όραματος της εταιρείας με τον 

όμιλο Dufry AG. 

 Η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, αναβάθμισης, διαχείρισης και 

λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων σε σχέση με την ισχύ της 

σύμβασης αποκλειστικής πώλησης αφορολογήτων ειδών στα τερματικά 

αναχωρήσεων, με το καθεστώς λειτουργίας και τη δυνατότητα επέκτασης και 

ανακαίνισης του δικτύου καταστημάτων, την απουσία δικτύου καταστημάτων 

της εταιρείας στην ευρύτερη επικράτεια όπως επίσης με την έμφαση του ομίλου 

Dufry κυρίως στα αεροδρόμια και τη μικρή επέκταση σε χερσαία και 

παραθαλάσσια κανάλια διανομής. 

 Οι αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα που διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για 

τους επισφαλείς προμηθευτές της επιχείρησης και υποχρεώνουν στη διατήρηση 

των μειωμένων επενδύσεων λόγω ακόμη πιο αυστηρής οικονομικά 

προσέγγισης. 

 Τα ηλεκτρονικά συστήματα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου που 

δημιουργούν ακόμη πιο πιεστικές συνθήκες στον τρόπο λειτουργίας των 

καταστημάτων και του προσωπικού, κλίμα φόβου στο ευρύτερο αγοραστικό 

κοινό και αρνητικές επιπτώσεις σε πωλήσεις, αριθμοδείκτες και αποτελέσματα. 

 Οι αλλαγές στις κατώτατες συντάξεις σε σχέση με την αύξηση των ορίων 

συνταξιοδότησης και τη μικρή μεταβολή στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας 

που δυσχεράνει την καινοτομία και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας. 

 Οι επερχόμενες αλλαγές στις προσφορές και εκπτώσεις των καταστημάτων 

όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες 

σε σχέση με τις ήδη καθιερωμένες εκπτώσεις της εταιρείας αλλά και την ανάγκη 

συνεχούς ανανέωσης της πληροφόρησης για τις τιμές των ανταγωνιστών. 

 Οι αλλαγές στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων σε 

σχέση με την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του νόμου. 

 Η αύξηση προκαταβολής των φόρων σε σχέση με την ανάπτυξη των 

οικονομικών μεγεθών, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του νόμου και 

την ισχύ της σύμβασης αποκλειστικής πώλησης αφορολογήτων ειδών. 

 Ο περιορισμός φοροαπαλλαγών για ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε σχέση με τη 

διατήρηση χαμηλών πωλήσεων των καταστημάτων λιμένων και την απουσία 

εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. 

 Οι χαμηλές επιδόσεις σε επίπεδα προπληρωμένης κινητής, επιτυχίας 

κυβερνητικής προώθησης της πληροφορικής, σημασίας της πληροφορικής στο 
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κυβερνητικό όραμα, επίδρασης της πληροφορικής στα νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, στα νέα οργανωσιακά μοντέλα, εκπαίδευσης του προσωπικού των 

επιχειρήσεων και κυβερνητικής χρήσης και απόδοσης της πληροφορικής σε 

σχέση με το πλήρη εναρμονισμό με τις αξίες και το όραμα του ομίλου Dufry, τις 

δυσκολίες στο συντονισμό και στην άσκηση εταιρικής διακυβέρνησης, το 

περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας ελληνικής εταιρείας σε σχέση με τους 

παγκόσμιους κολοσσούς του κλάδου, με την μικρή μεταβολή στο ανθρώπινο 

δυναμικό και τη δυσκολία εισαγωγής καινοτομίας, τη λειτουργία του δικτύου 

καταστημάτων, τη δυσκολία βελτίωσης της τεχνογνωσίας και την απόκτηση 

εμπειρίας, τις απομακρυσμένες και κεντρικά ελεγχόμενες υπηρεσίες logistics, 

την ανάγκη συνεχούς ανανέωσης της πληροφόρησης για τις τιμές των 

ανταγωνιστών και την εξάρτηση από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης. 

 

4.16 Ανάλυση Porter 

 

4.16.1 Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

 

 Είναι χαμηλή στην ελληνική επικράτεια, καθώς τα εμπόδια εισόδου είναι πολύ 

υψηλά κυρίως λόγω της υπογεγραμένης Σύμβασης Αποκλειστικής Πώλησης 

Αφορολογήτων Ειδών με ισχύ έως και το έτος 2048, των αυστηρών κανονισμών 

λειτουργίας και της επίβλεψης των δημόσιων αρχών, της μεγάλης και πολυετούς 

εμπειρίας της Ανώτατης Διοίκησης, του Γενικού Διευθυντή και των υπολοίπων 

στελεχών στο κλάδο και της ενοποίησης με την ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη του 

κλάδου Dufry AG. 

 Είναι σχετικά χαμηλή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ποικίλει ανάλογα με τις 

κατά τόπους νομοθεσίες και τα καθεστώτα λειτουργίας των τερματικών 

αναχωρήσεων και αφίξεων. Στη παρούσα φάση, φαίνεται πως είναι χαμηλή 

λόγω υψηλών εμποδίων εξαιτίας της εδραίωσης μεγάλων πολυεθνικών ομίλων 

με πολυετή εμπειρία και μεγάλη οικονομική ισχύ. 

 

4.16.2 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών  
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Είναι υψηλή τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των 

αποκλειστικών συμφωνιών με επώνυμους και παγκόσμια δημοφιλείς προμηθευτές και 

διεθνείς οίκους πολυτελείας όπως επίσης και λόγω των από κοινού αποφάσεων για την 

πολιτική των τιμών, προσφορών και προωθητικών ενεργειών και την αποκλειστική 

προμήθεια με travel exclusive, travel set και ειδικών συσκευασιών που δεν 

κυκλοφορούν στις κατά τόπους εγχώριες αγορές. 

 

4.16.3 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

 

Είναι πολύ υψηλή τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 

αγοραστές θεωρούνται μόνον οι ταξιδιώτες και: 

 ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος οπότε οι επιχειρήσεις του κλάδου 

εξαρτώνται και επηρεάζονται για κάθε μεμονωμένη απώλεια ή δημιουργία 

πελάτη. 

 καθορίζουν το κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς λειτουργούν 

ανελαστικά στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 για πολλές κατηγορίες προϊόντων μπορούν να αναζητήσουν αγορές στις χώρες 

αφίξεων ή αναχωρήσεων, εντός ή εκτός των τερματικών. 

 διαθέτουν υψηλή πληροφόρηση για τα είδη που προσφέρονται στο κλάδο. 

 

4.16.4 Απειλή από υποκατάστατα 

 

Τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σχετικά χαμηλή 

όταν λαμβάνονται υπόψη τα προϊόντα travel exclusive, travel set και οι ειδικές 

συσκευασίες και σχετικά υψηλή για όλα τα υπόλοιπα είδη καθώς μπορούν να βρεθούν 

σε πολλές κατηγορίες και πιο συμφέρουσες τιμές. 

 

4.16.5 Ένταση ανταγωνισμού μεταξύ των υφιασταμένων επιχειρήσεων 

 

 Ποικίλει στην ελληνική επικράτεια ανάλογα με τις κατηρορίες προϊόντων που 

εξετάζονται. Έτσι, είναι υψηλή στα επώνυμα αρώματα και καλλυντικά, χαμηλή 
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στα οινοπνευματώδη και καπνικά είδη, υψηλή στα σοκολατοειδή, ελληνικά 

τρόφιμα, είδη ένδυσης, αξεσουάρ, οπτικά ηλίου, ταξιδιωτικά είδη, souvenir, 

παιχνίδια, ηλεκτρονικά διεθνών και ελληνικών brand. 

 Εξαιρετικά υψηλή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το μέγεθος των μεγάλων 

ανταγωνιστών του κλάδου παγκόσμια είναι συναφές και ο ανταγωνισμός σε 

επίπεδο τιμών είναι αυξημένος λόγω της χαμηλής διαφοροποίησης των 

προϊόντων. 

 

4.17 Διαμόρφωση Στρατηγικής 

 

Η επιχειρησιακή στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία από την ίδρυσής της έως και 

σήμερα είναι η στρατηγική προσανατολισμένη στην ανάπτυξη δηλαδή της επέκτασης 

του επιπέδου των οργανωσιακών λειτουργιών της. Πιο συγκεκριμένα, επεκτάθηκε 

αρχικά εσωτερικά, με την εισαγωγή της το 1998 στο ΧΑΑ και την μετέπειτα 

ιδιωτικοποίησή της. Στη συνέχεια εκχώρησε τη διοίκησή της σε ομάδα Ελλήνων και 

ξένων επενδυτών. Συνέχισε την εσωτερική της επέκταση το έτος 2000 με την ίδρυση 

της θυγατρικής Ελληνικές Διανομές ΑΕ και μετά από τρία έτη ξεκίνησε την μερική 

εξωτερική επέκτασή της με την από κοινού διοίκηση στη Folli Follie και Γερμανός. 

Συνέχισε την ανάπτυξή της, το 2005, με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων αποκτώντας την The Nuance Group Hellas και σύναψε συμφωνίες με 

τις Philip Morris World Trade και Παπαστράτος ΑΒΕΣ. Από εκεί και έπειτα ο στόχος 

της εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της και αξιοποίηση ευκαιριών στο 

εξωτερικό αυτόνομα, με εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες ήταν ξεκάθαρος: με τη 

προμήθεια των καταστημάτων αεροδρομίων των Σκοπίων και της Οχρίδας, τον 

εφοδιασμό των ειρηνευτικών αποστολών στο Κόσσοβο, το νέο κατάστημα στη 

Π.Γ.Δ.Μ. μέσω της θυγατρικής “HDFS Skopje DOO”, την εξαγορά της Links London 

Ltd και έπειτα της Elmec Sport και με την εμφάνιση του νέου λογότυπου. Με τη 

συγχώνευση και ίδρυση του ομίλου Folli Follie Group και τη μετέπειτα συμμαχία με το 

μεγάλο κινεζικό επενδυτικό Όμιλο Fosun, η διεθνοποίηση της εταιρείας ήταν πλέον μία 

εδραιωμένη στρατηγική. Με την αρχική μεταβίβαση και έπειτα πλήρη εξαγορά της από 

τον πολυεθνικό  Όμιλο Dufry AG, ολοκληρώνεται η διαμορφούμενη στρατηγική 

ανάπτυξης μέσω της διεθνούς επέκτασης. 



67 
 

5. Συμπεράσματα και προτάσεις  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια βιβλιογραφία αλλά και την μελέτη περίπτωσης της 

εταιρείας εξάγονται ορισμένα κύρια συμπεράσματα: 

1. Η επιχειρησιακή στρατηγική που ακολουθεί εδώ και χρόνια η εταιρεία είναι η 

στρατηγική ανάπτυξης: εισαγωγή στο ΧΑΑ, ιδιωτικοποίηση, εκχώρηση της 

διοίκηση σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, ίδρυση της θυγατρικής Ελληνικές 

Διανομές ΑΕ, μερική εξωτερική επέκταση με την Folli Follie και Γερμανός, 

απόκτηση της The Nuance Group Hellas, συμφωνία με τις “Philip Morris World 

Trade” και «Παπαστράτος ΑΒΕΣ». Η στρατηγική ανάπτυξης, μετατράπηκε σε 

διεθνή στρατηγική διεθνοποίησης, με την επέκταση των δραστηριοτήτων στο 

εξωτερικό αυτόνομα, με εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες: προμήθεια των 

καταστημάτων αεροδρομίων των Σκοπίων και Οχρίδας, εφοδιασμός 

ειρηνευτικών αποστολών στο Κόσσοβο, νέο κατάστημα στη Π.Γ.Δ.Μ. μέσω της 

θυγατρικής “HDFS Skopje DOO”, εξαγορά της Links London Ltd και Elmec 

Sport και εμφάνιση νέου διεθνοποιημένου λογοτύπου. Έπειτα, ίδρυση του 

ομίλου Folli Follie Group, συμμαχία με τον Όμιλο Fosun και αρχικά μερική και 

έπειτα πλήρης εξαγορά της από τον Όμιλο Dufry AG. 

2. Οι εταιρεία προέβη σε διεθνή επέκταση για λόγους κορεσμού της εσωτερικής 

αγοράς, ευκαιριών για πωλήσεις και marketing σε αναδυόμενες αγορές, 

διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού με μικρό κόστος, διαφαινόμενων 

ευκαιριών ανάπτυξης, θετικής απελευθέρωσης της ζήτησης στις μέχρι πρότινος 

δυσπρόσιτες αγορές, προσπάθειας διαφοροποίησης και μείωσης του ρίσκου των 

επενδύσεων, σταδιακής άρσης των φραγμών για διεθνείς συναλλαγές, 

σύγκλισης της κουλτούρας αξιών και επιλογών και διάδοσης της οικονομικής 

ολοκλήρωσης μέσω της άνθησης του διεθνούς εμπορίου και προόδου στο 

τουρισμό. 

3. Οι ασκούμενες μέθοδοι άσκησης διεθνών δραστηριοτήτων υπήρξαν οι άμεσες 

και έμμεσες εξαγωγές, τα διοικητικά συμβόλαια, οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων 

(licensing) και κατόπιν η διεθνής δικαιόχρηση (franchising), η διεθνής 

κοινοπραξία, οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες με μερική εξαγορά και τελικά 

με τη μορφή της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. 

4. Εμφανίζει μία σειρά από δυνάμεις όπως: η Σύμβαση Αποκλειστικής Πώλησης 

Αφορολογήτων Ειδών, η σημαντικότητα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής 
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δραστηριότητας, ο κοινός τρόπος οργάνωσης με τον όμιλο Dufry AG, η 

πολυετής εμπειρία της Διοίκησης, το υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, 

η εμπεριστατωμένη κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, οι ικανοποιητικοί 

δείκτες κεφαλαίου κίνησης, κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, ημερών 

αποθεμάτων και δανείων προς ίδια κεφάλαια, η συνεχής αναζήτηση 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης, η ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών, η 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων, οι κοινές πλατφόρμες 

λειτουργίας, τα σημεία λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων και οι 

επεκτάσεις, οι υψηλές πωλήσεις σε αεροδρόμια και μεθοριακούς σταθμούς, το 

εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων για ταξιδιώτες όλων των προορισμών, το 

συνεχές ωράριο λειτουργίας, η λειτουργία της θυγατρικής Ελληνικές Διανομές 

Α.Ε., οι τάσεις επέκτασης και σύναψης συμμαχιών σε Ελλάδα και αλλοδαπή, η 

στρατηγική ανάπτυξης, η οικονομικά πειθαρχημένη προσέγγιση επενδύσεων, το 

νέο λογότυπο, η προτεραιότητα στον πελάτη, η ενημέρωση μέσω ιστοσελίδων 

και κοινωνικών δικτύων, η διασφάλιση της ποιότητας στα προσφερόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες, οι ίδιες προσιτές τιμές ανεξάρτητα του προορισμού, οι 

αποκλειστικές συμφωνίες με επώνυμους διεθνείς οίκους πολυτελείας, ο 

σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, οι κοινές πλατφόρμες λογισμικών, οι 

συνεργασίες logistics και το νέο logistic center, οι εταιρικές διακρίσεις, η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική συνείδηση, η παγκόσμια 

εμβέλεια με την γνώση της τοπικής αγοράς και την εμπειρία στο παγκόσμιο 

κλάδο, οι τάσεις βελτίωσης της τεχνογνωσίας και η επικοινωνία με τα 

παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα. 

5. Εμφανίζει μία σειρά από αδυναμίες όπως: συχνές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, αρχική εταιρική μορφή σε καθεστώς ΔΕΚΟ, αυστηρό ΦΕΚ ίδρυσης 

και λειτουργίας, απομακρυσμένες έδρες του πολυεθνικού ομίλου, πλήρης 

εναρμονισμός με τον όμιλο Dufry, ραγδαία επέκταση του μεγέθους, μερική 

αυτονομία, περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας ελληνικής εταιρείας σε σχέση 

με τους παγκόσμιους κολοσσούς, αποκλειστική ανάθεση των ελέγχων σε μία 

μόνο ελεγκτική, μειωμένοι δείκτες γενικής, άμεσης και ρευστότητας 

διαθεσίμων, κερδοφορίας μικτού κέρδους, απόδοσης ενεργητικού και 

κερδοφορίας ιδίων κεφαλαίων, εμπέδωση κοινών πλατφόρμων, μικρή μεταβολή 

στο ανθρώπινο δυναμικό, συνεχές ωράριο λειτουργίας, συρρίκνωση των στόχων 

για επενδύσεις λόγω μείωσης των λειτουργικών εξόδων, περιορισμοί των 

αγορών σε συγκεκριμένους πελάτες, αδυναμία άμεσης επιρροής τουριστικής 
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κίνησης, διαφορετικές εθνικότητες πελατών, λειτουργία του δικτύου 

καταστημάτων σε συγκεκριμένους χώρους, ιδιοκτησιακό καθεστώς χώρων 

εγκατάστασης, μεγάλες αποκλίσεις των πωλήσεων των καταστημάτων, απουσία 

εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων, έμφαση του ομίλου Dufry κυρίως στα 

αεροδρόμια, απουσία από το προϊοντικό μείγμα άλλων ειδών λιανικής, 

απευθείας προμήθεια από τους προμηθευτές, απουσία ειδών ιδιωτικής ετικέτας, 

δυσκολία συνεχούς παρακολούθησης ποιότητας, διατήρηση του ίδιου εταιρικού 

λογότυπου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθορισμός τιμών από τη μητρική, 

μείωση της περαιτέρω χρηματοδότησης για κοινωνική ευθύνη, δυσκολία 

συνδυασμού της παγκόσμιας εμβέλειας με την γνώση της τοπικής αγοράς, 

μειωμένες επενδύσεις λόγω οικονομικά πειθαρχημένης προσέγγισης, εφαρμογή 

και εμπέδωση κοινών πλατφόρμων, απομακρυσμένες και κεντρικά ελεγχόμενες 

υπηρεσίες logistics, ανάγκη συνεχούς πληροφόρησης των τιμών των 

ανταγωνιστών, απουσία εκτέλεσης του “Miles and bounus” σε περισσότερες 

εταιρείες, διαθεσιμότητα υπηρεσίας προ-παραγγελίας μόνο στο ΔΑΑ και 

εξάρτηση από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την παγκόσμια βιβλιογραφία αλλά και την μελέτη 

περίπτωσης της εταιρείας γίνονται ορισμένες προτάσεις όπως: διατήρηση επίτευξης του 

κοινού όραματος με τον όμιλο Dufry AG, έμφαση του ομίλου Dufry για επέκταση σε 

χερσαία και παραθαλάσσια κανάλια διανομής, δυνατότητα προλυπτικής υπαγωγής σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ηλεκτρονικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και 

εσωτερικού ελέγχου, ένταξη των φαρμάκων και του ψωμιού στο προϊόντικό μείγμα, 

αναζήτηση αποτελεσματικότερης διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύσεις σε 

φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, επέκταση των δραστηριοτήτων σε τουριστικά επαγγέλματα, 

διάδοση της ηλεκτρονικής συμμετοχής στο Internet, κάλυψη δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας και επικοινωνίας με τα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, επέκταση 

των μεθόδων πλωρωμών αντί μετρητών, εντατικότεροι έλεγχοι και συστήματα 

ασφάλειας, περαιτέρω έλεγχος της πιστωληπτικής ικανότητας των προμηθευτών, 

εξασθένιση των πιεστικών συνθηκών λειτουργίας των καταστημάτων, καμπάνιες για 

εξασθένισης του κλίματος φόβου του αγοραστικού κοινού, εναλλακτικοί τρόποι 

συνταξιοδότησης παλαιού προσωπικού, περισσότερες προσφορές, εκπτώσεις και 

προωθητικές ενέργεις των καταστημάτων, ευκολότεροι τρόποι ελέγχου τιμών 

ανταγωνιστών, αποδέσμευση των σχέσεων πληροφορικής με τις δημόσιες αρχές, 
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εκπαίδευση του προσωπικού στη πληροφορική και τεχνολογία, κατευθυντήριες οδηγίες 

συντονισμού με την άσκηση εταιρικής διακυβέρνησης, προσωρινή παύση περαιτέρω 

διεθνούς επέκτασης, νέα ωράρια λειτουργίας δικτύου καταστημάτων, εγκατάσταση 

κοντινότερων υπηρεσιών logistics και μείωση της εξάρτησης από τις εταιρείες 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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Εικόνα 10: Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 

 

 

Εικόνα 11: Μήτρα BCG 
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Εικόνα 12: Μοντέλο στρατηγικών επέκτασης 

 

 

Εικόνα 13: Ολοκληρωμένο μοντέλο στρατηγικών επέκτασης 
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Εικόνα 14: Μοντέλο licensing 

 

 

Εικόνα 15: Ξένες άμεσες επενδύσεις ανά χώρα (εκατ. $) 
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Εικόνα 16: Ροές ξένων άμεσων επενδύσεων ανά έτος (εκατ. $) 

 

 

Εικόνα 17: Πολυεθνική δομή λιανικού εμπορίου 
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Εικόνα 18: Κεντρικές εγκαταστάσεις εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

 

 

Εικόνα 19: Παγκόσμιες λειτουργίες ομίλου Dufry AG 
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Εικόνα 20: Παγκόσμιο οργανόγραμμα ομίλου Dufry AG 

 

 

Εικόνα 21: Παγκόσμιος χάρτης δικτύου ομίλου Dufry AG 
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Εικόνα 22: Οργανόγραμμα εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 
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Εικόνα 23: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί εταιρείας Hellenic Duty Free Shops ετών 

2013/2014 
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Εικόνα 24: Παγκόσμιες ακαθάριστες και καθαρές πωλήσεις, EBITDA και καθαρά 

κέρδη ομίλου Dufry AG ετών 2011-2015 

 



90 
 

 

Εικόνα 25: Παγκόσμιες καθαρές πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, κατηγορία 

προϊόντων, κανάλι διανομής και τμήμα κλάδου ομίλου Dufry AG έτους 2015 

 

 

Εικόνα 26: Χάρτης πανελλήνιου δικτύου καταστημάτων εταιρείας Hellenic Duty 

Free Shops 
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Εικόνα 27: Χάρτης καταστημάτων ΔΑΑ εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

 

 

Εικόνα 28: Χάρτης καταστημάτων λοιπών αεροδρομίων εταιρείας Hellenic Duty 

Free Shops 
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Εικόνα 29: Χάρτης καταστημάτων λιμένων εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

 

 

Εικόνα 30: Χάρτης καταστημάτων μεθοριακών σταθμών εταιρείας Hellenic Duty 

Free Shops 
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Εικόνα 31: Άποψη των ελληνικών εγκαταστάσεων εταιρείας Goldair Cargo 

 

Πίνακες 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

 

Πίνακας 2: Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Δημ. Κουτσολιούτσος 

Αντιπρόεδρος ΔΣ Julian Gonzalez Sev. Diaz 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 

Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. 

Έδρα Άγ. Στέφανος 

Διεύθυνση 

23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ.: 145 65, Άγ. 

Στέφανος, Αττική 

Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2106269400 

Φαξ 2106269602 

Ε-mail info@dutyfreeshops.gr  

Επίσημη 

ιστοσελίδα www.dutyfreeshops.gr  

Αριθμός 

υπαλλήλων 900 

mailto:info@dutyfreeshops.gr
http://www.dutyfreeshops.gr/
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Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Παν. Βελέντζας 

Μέλος ΔΣ Δημήτριος Γεώ. Κουτσολιούτσος 

Μέλος ΔΣ Jose - Antonio Gea 

Μέλος ΔΣ Pascal Christ Chr. Duclos 

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο υπ’ αριθμ.: 8951 / 18.12.2013 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία έως  την 22/4/2016 

 

Πίνακας 3: Αριθμοδείκτες εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

Αριθμοδείκτες 

Έτη 

2014 2013 

Δείκτες Ρευστότητας 

Γενική 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

77.389 

/ 

106.712 0,73 

80.328 

/ 

97.603 0,82 

Άµεση 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - 

Αποθέµατα) / 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

33.572 

/ 

106.712 0,31 

36.198 

/ 

97.603 0,37 

∆ιαθέσιµα 

(∆ιαθέσιµα + χρεόγραφα) /  

Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 

18.746 

/ 

106.712 17,57% 

22.808 

/ 

97.603 23.37% 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

(Απαιτήσεις + Αποθέµατα) - 

(Προµηθευτές + Λοιπές 

Β.Υ.) 

58.613 

-41.212 17.401 

57.490 

- 

52.095 5.395 

Δείκτες Δραστηριότητας 

Κυκλοφορίας 

Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

Καθαρές Πωλήσεις / 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

307.528 

/ 

77.389 3,97 

270.581 

/ 

80.328 3,37 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

Αποθεµάτων 

Κόστος πωλήσεων / Μέσο 

απόθεµα 

143.521 

/ 

44.000 3,26 

124.423 

/ 

63.607 2,32 

Ηµέρες 

Αποθεµάτων 

Μέσο απόθεµα / Κόστος 

πωλήσεων 

44.000 

/ 

143.521 112,11 

63.607 

/ 

124.432 157,26 
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Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

∆άνεια προς Ίδια 

Κεφάλαια 

Ξένα Κεφάλαια / Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων 

240.142 

/ 

314.330 0,76 

285.031 

/ 

267.810 1,06 

Δείκτες Κερδοφορίας 

Μικτό Κέρδος Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις 

170.915 

/ 

307.258 55,63% 

153.288 

/ 

270.581 56,65% 

Απόδοση 

Ενεργητικού 

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο 

Ενεργητικού 

46.983 

/ 

687.995 6,83% 

48.814 

/ 

704.905 6,92% 

Απόδοση Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων 

46.983 

/ 

314.330 14,95% 

48.814 

/ 

267.810 18,23% 

 

Πίνακας 4: Ανθρώπινο δυναμικό εταιρείας Hellenic Duty Free Shops 

Κατηγορία 

Προσωπικού 

Όμιλος Εταιρεία 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Μόνιμο 

Προσωπικό 1.134 1.155 971 997 

Εποχικό 159 141 146 125 

Σύνολα 1.293 1.296 1.117 1.122 

 

Πίνακας 5: Πωλήσεις 2013/2014 ανά κανάλι διανομής εταιρείας Hellenic Duty 

Free Shops 

ΈΤΟΣ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

2013 166.204.000,00 15.879.000,00 79.507.000,00 261.590.000,00 

2014 178.575.000,00 14.068.000,00 97.320.000,00 289.963.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 344.779.000,00 29.947.000,00 176.827.000,00 
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Πίνακας 6: Παγκόσμια παρουσία ετών 2013-2015 ανά κανάλι διανομής ομίλου 

Dufry AG 

Παγκόσμια παρουσία σε κανάλια διανομής 

 

 

Έτη 

2015 2014 2013 

Χώρες 63 60 47 

Αεροδρόμια 276 217 184 

Μερίδιο Αγοράς 24% 15% 9% 

 

Πίνακας 7: Καταστήματα ετών 2013-2015 ανά παγκόσμια γεωγραφική περιοχή 

ομίλου Dufry AG 

Καταστήματα 

Περιοχή 

Έτη 

2015 2014 2013 

Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Αφρική, Ασία 387 381 370 

Αμερική Ι 259 251 248 

Αμερική ΙΙ 98 82 66 

ΗΠΑ & Καναδάς 707 713 705 

Nuance 252 261 - 

World Duty Free 505 - - 

Σύνολα 2.208 1.688 1.389 

 

Πίνακας 8: Κυριότερες προσφορές και προωθητικές ενέργειες εταιρείας Hellenic 

Duty Free Shops 

Κατηγορίες Προσφορών & Προωθητικών ενεργειών 

Special Offers Global Offers Offers Perfumes & Cosmetics 

-10% -10% Buy Any 2 for 79 € 

-15% -15% Buy Any 2 for 59 € 

-20% Buy any 2 Get 15% Off 

The Perfect Gift 

-25% Our Price 

-30% 

Buy any 2 Get 20% Off 

-50% 

Buy 2 10,90 € 

Buy any 3 & Get -25% 

Special Price 
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Πίνακας 9: Μερίδιο παγκόσμιων καθαρών πωλήσεων 2015 ανά προϊοντική 

κατηγορία ομίλου Dufry AG 

Καθαρές πωλήσεις ανά κατηγορία έτους 2015 

Κατηγορία % 

Αρώματα και καλλυντικά 31 

Ζαχαροπλαστική, τρόφιμα & εστίαση 17 

Κρασιά και αλκοολούχα 15 

Προϊόντα καπνού 11 

Λογοτεχνία, δημοσιεύσεις 8 

Ρολόγια, κοσμήματα & αξεσουάρ 7 

Μόδα, δερμάτινα & αποσκευές 7 

Ηλεκτρονικά 4 

 

Πίνακας 10: Ελληνικές επιδόσεις έτους 2015 στη διαδικτυακή ετοιμότητα και 

τεχνολογία 

Επιμέρους δείκτες διαδικτυακής 

ετοιμότητας 

Θέση σε 

σύνολο 143 Βαθμολογία 

Ηλεκτρονική συμμετοχή 17 0,8/1 

Σταθερή σύνδεση στο Internet 21 26,2 % 

PCT εφαρμογές σε πληροφορική 37 2,4/1000.000 άτομα 

Εύρος ζώνης Internet 38 72,1 kbps / χρήστη 

Κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας 39 99,9 % / κάτοικο 

PCT εφαρμογές 39 9/1000.000 άτομα 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 44 

5.189,4 κιλοβατώρες / 

κάτοικο 

Ασφάλεια διακομιστών Internet 45 136,2/1000.000 άτομα 

On-line διακυβέρνηση 47 0,61/1 

Σταθερό Internet 48 € 24,09 / μήνα 

Νοικοκυριά με πρόσβαση στο Internet 52 56,30% 

Άτομα - χρήστες Internet 54 59,90% 

Νοικοκυριά με Η/Υ 56 59,50% 

Πειρατεία κατά την εγκατάσταση 

λογισμικού 57 62% 

Διαθεσιμότητα τελευταίων 61 5/7 
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τεχνολογιών 

Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας 61 116,80% 

Κινητή σύνδεση στο Internet 62 36,1 

Απορρόφηση τεχνολογίας σε επίπεδο 

επιχείρησης 74 4,5/7 

Σχολεία με πρόσβαση στο Internet 77 4,1/7 

Ανταγωνισμός Internet & τηλεφωνίας 80 1,8/2 

B2C  χρήση Internet 81 4,3/7 

Χρήση κοινωνικών δικτύων 85 5,5/7 

Επίδραση της πληροφορικής για 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 100 3,6/7 

B2B  χρήση Internet 102 4,3/7 

Ικανότητα για καινοτομία σε επίπεδο 

επιχείρησης 109 3,3/7 

Κυβερνητική χρήση και απόδοση της 

πληροφορικής 110 3,4/7 

Έκταση εκπαίδευσης προσωπικού 111 3,6/7 

Επίδραση της πληροφορικής στα νέα 

προϊόντα & υπηρεσίες 120 3,6/7 

Επίδραση της πληροφορικής στα νέα 

οργανωσιακά μοντέλα 120 3,4/7 

Σημασία της πληροφορικής στο 

κυβερνητικό όραμα 122 3/7 

Επιτυχία κυβερνητικής προώθησης 

της πληροφορικής 127 3,3/7 

Προπληρωμένη κινητή 133 € 0,56 / λεπτό 

 

Πίνακας 11: Παγκόσμιες πωλήσεις κλάδου duty free & travel retail ετών 2005-

2014 (€ & $) 

ΈΤΟΣ $ € 

2005 32.100.000.000,00 28.400.000.000,00 

2006 32.100.000.000,00 28.400.000.000,00 

2007 37.700.000.000,00 33.400.000.000,00 

2008 41.000.000.000,00 36.300.000.000,00 
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2009 38.200.000.000,00 33.800.000.000,00 

2010 43.200.000.000,00 38.300.000.000,00 

2011 51.000.000.000,00 45.200.000.000,00 

2012 55.800.000.000,00 49.400.000.000,00 

2013 60.000.000.000,00 53.200.000.000,00 

2014 63.480.000.000,00 63.500.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 454.580.000.000,00 409.900.000.000,00 

 

Πίνακας 12: Παγκόσμιες πωλήσεις και ρυθμοί ανάπτυξης κλάδου duty free & 

travel retail ετών 2006-2014 (€) 

ΈΤΟΣ € % 

2006 28.400.000.000,00 - 

2007 33.400.000.000,00 17,61% 

2008 36.300.000.000,00 8,68% 

2009 33.800.000.000,00 -6,89% 

2010 38.300.000.000,00 13,31% 

2011 45.200.000.000,00 18,02% 

2012 49.400.000.000,00 9,29% 

2013 53.200.000.000,00 7,69% 

2014 63.500.000.000,00 19,36% 

ΣΥΝΟΛΟ 381.500.000.000,00 

  

Πίνακας 13: Παγκόσμιο μερίδιο κλάδου duty free & travel retail έτους 2014 ανά 

γεωγραφική περιοχή 

Περιοχή 

Μερίδιο (%) των Παγκόσμιων Πωλήσεων 

2014 

Ασία & Ειρηνικός Ωκεανός 38,60 

Ευρώπη 32,30 

Αμερική 18,50 

Μέση Ανατολή 9,20 

Αφρική 1,30 

 

Πίνακας 14: Παγκόσμιο μερίδιο πωλήσεων κλάδου duty free & travel retail έτους 

2014 ανά προϊοντική κατηγορία 
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Κατηγορίες Προϊόντων 

Μερίδιο (%) των Παγκόσμιων 

Πωλήσεων 2014 

ΑΡΩΜΑΤΑ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 30,00 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 16,40 

FASHION ACCESSORIES 14,60 

ΚΑΠΝΙΚΑ 12,50 

ΡΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 10,40 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 8,10 

ΣΟΚΟΛΑΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ GOURMET 8,00 

 

Πίνακας 15: Παγκόσμιο μερίδιο πωλήσεων κλάδου duty free & travel retail έτους 

2014 ανά κανάλι διανομής 

Κανάλια διανομής 

Μερίδιο (%) των Παγκόσμιων 

Πωλήσεων 2014 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 57,70 

ΆΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 34,20 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4,60 

FERRY BOAT 3,50 

 

Πίνακας 16: Πωλήσεις και ρυθμοί ανάπτυξης ελληνικού κλάδου duty free & travel 

retail ετών 2008-2014 

ΈΤΟΣ € % 

2008 268.200.000,00 - 

2009 274.100.000,00 2,20% 

2010 257.100.000,00 -6,20% 

2011 290.900.000,00 13,15% 

2012 300.300.000,00 3,23% 

2013 266.300.000,00 -11,32% 

2014 295.600.000,00 11,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.952.500.000,00 

  

Πίνακας 17: Μερίδιο πωλήσεων ελληνικού κλάδου duty free & travel retail ετών 

2013/2014 ανά κανάλι διανομής 
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ΈΤΟΣ 

Μερίδιο (%) Πωλήσεων 

ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

2013 63,54% 6,07% 30,39% 

2014 61,59% 4,85% 33,56% 

 

Πίνακας 18: Παγκόσμιες πωλήσεις ανταγωνιστών κλάδου duty free 7 travel retail 

ετών 2014 ανά κανάλι διανομής 

Βάσει πωλήσεων του έτους 2014 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΥΡΩ % 

1 DUFRY AG* 4.850.000.000,00 24,20% 

2 DFS GROUP 3.750.000.000,00 18,71% 

3 LOTTE DUTY FREE 3.535.000.000,00 17,64% 

4 LS TRAVEL RETAIL 3.100.000.000,00 15,47% 

5 WORLD DUTY FREE GROUP* 2.406.000.000,00 12,01% 

6 GEBR HEINEMANN 2.400.000.000,00 11,98% 

 

ΣΥΝΟΛΑ 20.041.000.000,00 100,00% 
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