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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης αποτελούν ευρέως διαδεδομένες εταιρικές

στρατηγικές επιλογές. Οι στόχοι ανάπτυξης επιβάλλονται από τις συνθήκες που επικρατούν

στην τουριστική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενο και

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητο οι τουριστικές επιχειρήσεις να εκτιμήσουν τις

σημαντικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στη διεθνή τουριστική

βιομηχανία, για να αντιμετωπίσουν τις απειλές και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που

παρουσιάζονται. Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο παρατηρείται η διαρκής αύξηση της δύναμης

των μεγάλων tour operator και η ενίσχυση της θέσης τους παγκοσμίως, μέσα από

διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, που επιτρέπουν τον έλεγχο των ολόκληρων

αγορών – προορισμών. Είναι αρκετές και οι περιπτώσεις μεγάλων tour operator οι οποίοι

επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο των αγορών προχωρούν στην κάθετη ολοκλήρωση,

αναπτύσσοντας κάθετες μορφές οργάνωσης και παραγωγής. Η κάθετη επέκταση τόσο στο

πεδίο των τουριστικών παραγωγών (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές αλυσίδες) όσο

και στο λιανικό εμπόριο με την απόκτηση αλυσίδων τουριστικών γραφείων, ως στρατηγική

επιλογή ανάπτυξης, αποτελεί το πεδίο της ανάλυσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης βρίσκει πολλές εφαρμογές στην τουριστική

βιομηχανία. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της

εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Mouzenidis Group.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η παρουσίαση του Ελληνικού Τουριστικού

Ομίλου Mouzenidis Group, των εταιρειών που συντελούν τον όμιλο, των επιμέρους

δραστηριοτήτων και των τμημάτων της επιχείρησης. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στα

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι του ομίλου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά γίνεται η ανάλυση του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος

και ορίζονται οι βασικοί παράγοντες, τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις της τουριστικής

βιομηχανίας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης της

στρατηγικής. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της

επιχείρησης και συγκεκριμένα των ικανοτήτων και των πόρων της. Ακολουθεί η ανάλυση

SWOT και άλλες τεχνικές, στις οποίες θα βασιστεί η απόφαση της εταιρείας για την επιλογή

και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της.
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Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην βιβλιογραφική επισκόπηση και τη

θεωρητική προσέγγιση κάθετης ολοκλήρωσης, παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογής

της στον τουριστικό τομέα καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που

συνεπάγεται η εφαρμογή αυτή.

Κατ’ επέκταση, παρουσιάζουμε πώς υλοποιείται η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης από

τον Όμιλο Mouzenidis Group και αξιολογούμε την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής,

αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθετοποιημένου ομίλου και

αναλύοντας τις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται

επίσης κάποιες εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης στον Όμιλο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και τα σημεία

ενδιαφέροντος για την παραπέρα έρευνα.

Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία

και πληροφορίες από δευτερογενείς πηγές, όπως τα δημοσιευμένα άρθρα, τα οικονομικά

περιοδικά, τα εταιρικά βιβλία και εγχειρίδια, αλλά και από πρωτογενείς πηγές μέσω

συνεργασίας και συνεντεύξεων με τους διευθυντές και τη διοίκηση του Ομίλου. Ως πηγή

των στοιχείων για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της Κλαδικής Μελέτης για

Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία χρησιμοποιήθηκαν η βάση δεδομένων της ICAP, οι

εγχώριες και διεθνείς πηγές, όπως στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, του ΣΕΤΕ, Στατιστικά δελτία της

Τράπεζας της Ελλάδας, ΕΕΘ, τα στοιχεία των Eurostat και UNWTO, καθώς και τα

ευρήματα των κλαδικών μελετών όπως αυτής της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

και του ΣΕΤΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο τουριστικός όμιλος MOUZENIDIS GROUP, ένας από τους μεγαλύτερους

ελληνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σήμερα στην τουριστική αγορά, ξεκίνησε το

1995 με την ίδρυση από τον Μπόρις Μουζενίδη της ατομικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο

Mouzenidis Tours. Λίγα χρόνια αργότερα η εταιρεία αλλάζει τη νομική μορφή καθώς και

την επωνυμία σε Mouzenidis Travel A.E. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της η εταιρεία

δραστηριοποιήθηκε στην τουριστική αγορά των χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

παρέχοντας υπηρεσίες εισερχόμενου τουρισμού προς την Ελλάδα. Η έδρα της εταιρείας από

την ίδρυσή της έως και σήμερα παραμένει στη Θεσσαλονίκη ενώ το εύρος των

υποκαταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό συνεχώς διευρύνεται.

Το 1998 η εταιρεία γίνεται γενικός αντιπρόσωπος των απευθείας πτήσεων Μόσχα-

Θεσσαλονίκη – Μόσχα, οι οποίες στη συνέχεια αποκτούν ιδιότητα τακτικών γραμμών, σε

συνεργασία με ελληνικές και ρωσικές αεροπορικές εταιρείες και με βάση τον Κρατικό

Αερολιμένα της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», στον οποίο πλέον η εταιρεία έχει μια δυνατή

παρουσία με πολλές δραστηριότητες που συζητηθούν και στη συνέχεια.

Παράλληλα ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων IATA από τα πρώτα

χρόνια συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει πολλές αεροπορικές εταιρείες και παρέχει ευρύ

φάσμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως εκδόσεις αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού

και εξωτερικού, έκδοση βίζας, κρατήσεις ξενοδοχείων και άλλες.

To 1997 ιδρύεται η δεύτερη εταιρεία του Ομίλου σήμερα γνωστή με την επωνυμία

CSR Air Services και νομική μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία αποτελεί

εξειδικευμένο πράκτορα εμπορευματικών μεταφορών και είναι μέλος του διεθνούς

οργανισμού IATA (IATA Cargo Agent), καθώς και μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics.

Το 2013 γίνεται η απορρόφηση της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “BOMO TRAVEL” από την MOUZENIDIS TRAVEL Α.Ε. και το

2014 δημοσιεύεται ο ενοποιημένος πλέον Ισολογισμός της 22ης εταιρικής χρήσεως της

χρονιάς 2013.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

7
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

Την ίδια χρονιά ιδρύεται και η αεροπορική εταιρεία του Ομίλου, η ELLINAIR A.E.

Σήμερα ο όμιλος αποτελείται από 6 κεφαλαιουχικές εταιρείες, με μόνο τη βασική να

αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται σε 16 διαφορετικούς κλάδους τουριστικών

επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, τον όμιλο αποτελούν οι εξής εταιρείες:

1) MOUZENIDIS TRAVEL A.E., τουριστική επιχείρηση με ιδιόκτητα

μεταφορικά μέσα, η οποία αποτελεί το βασικότερο μέλος του Ομίλου.

Ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία της Ελλάδος με ηγετική θέση στην προώθηση

της χώρας στη τουριστική αγορά της Ρωσίας, των χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

και της Ευρώπης. Η τουριστική επιχείρηση Mouzenidis Travel για πάνω από 20 χρόνια

επιτυχημένης πορείας στο χώρο του τουρισμού έχει μια άψογη επιχειρηματική φήμη ως ένα

από τα κορυφαία τουριστικά γραφεία της χώρας και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τουριστικών

προϊόντων και υπηρεσιών και μεγάλη ποικιλία εκδρομών, προορισμών και διαδρομών

εσωτερικού και εξωτερικού. Ιδρύθηκε το 1995 και από το 1998 είναι Μέλος της Διεθνούς

Ένωσης Αερομεταφορών  IATA.

Οι επιμέρους εταιρείες και τα τμήματα της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

Το Ελληνικό ορθόδοξο κέντρο ιερού προσκυνήματος «Solun»

Η πολυετή εμπειρία και η βαθιά γνώση των ιερών τόπων της Ελλάδας και των

ιδιαιτεροτήτων του προσκυνήματος ώθησαν την εταιρεία στη δημιουργία του

προσκυνηματικού κέντρου, με σκοπό να προσφέρει ιδανικές συνθήκες για το ιερό

προσκύνημα στην Ελλάδα. Βασίζεται στην ανεπτυγμένη τεχνική υποδομή της εταιρείας,

παρέχοντας στους προσκυνητές όλα τα απαραίτητα που αντιστοιχούν στις πνευματικές

ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Active Mice και Elion Club, οργάνωση εταιρικών πακέτων διακοπών και VIP τουρισμός

Η εταιρεία Active Mice ασχολείται με τη διοργάνωση διαφόρων MICE-projects: meetings,

incentives, conferences & events. Καταρτισμένο προσωπικό με γνώση του αντικείμενου σε

όλα τα στάδια της προετοιμασίας, διοργάνωσης και διεκπεραίωσης των ταξιδιών και των

πρότζεκτ προσφέρει ιδανικές προτάσεις για εξεζητημένες πολυτελείς διακοπές και την

πληθώρα αποκλειστικών υπηρεσιών για αυτούς που εκτιμούν την πολυτέλεια και θέλουν να

κάνουν τις διακοπές τους μια ασυνήθιστη γιορτή.
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Η «Elion Club» είναι η καινούρια ονομασία του πρώην τμήματος VIP του τουριστικού

πρακτορείου Mouzenidis Travel, το οποίο εξειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών

διακοπών στην Ελλάδα.

Η Mouzenidis Intour ιδρύθηκε αρχικά για την ανάπτυξη, προώθηση και διοργάνωση

ταξιδιών στη Ρωσία. Σήμερα ασχολείται με εξερχόμενο τουρισμό από Ελλάδα προς Ρωσία

και άλλους προορισμούς παγκοσμίως και παρέχει τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Grekomed, ιατρικός και θεραπευτικός τουρισμός

Το τμήμα Grekomed του πρακτορείου Mouzenidis Travel προσφέρει επαγγελματικές

υπηρεσίες στον τομέα του ιατρικού, θεραπευτικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και στον

τουρισμό αποκατάστασης και διοργανώνει αντίστοιχα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα.

Το Εκπαιδευτικό κέντρο Alpha-Mega της εταιρείας Mouzenidis Travel προσφέρει

εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την απόκτηση ανώτατης εκπαίδευσης στην

Ελλάδα. Αποτελεί έναν αξιόπιστο συνοδό στο ξεκίνημα μιας σημαντικής πορείας για την

απόκτηση μόρφωσης και, συνεπώς, μελλοντικού επαγγέλματος, προβάλλοντας

εκπαιδευτικό τουρισμό και την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και παρέχοντας τη

δυνατότητα επιλογής ειδίκευσης και μετεκπαίδευσης σε 20 κρατικά ελληνικά πανεπιστήμια

και σε πολλές ιδιωτικές σχολές της Ελλάδας.

Το τμήμα EllinCamp είναι ένα νέο πρότζεκτ του τουριστικού πρακτορείου Mouzenidis

Travel, έχοντας ως βάση του την γνωστή παιδική κατασκήνωση Skouras Sports Camp στη

Χαλκιδική, η οποία παρέχει ποιοτικά άριστες, ευχάριστες και εποικοδομητικές διακοπές για

παιδιά από 6 έως 16 χρονών.

Η εταιρεία Ellin Yacht είναι μέλος του Ομίλου Μουζενίδη και ειδικεύεται στην οργάνωση

ιστιοπλοϊκών ταξιδιών στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα φημίζεται για τις ιδανικές συνθήκες στον τομέα της ιστιοπλοΐας, έχοντας

θαυμάσιο κλίμα μιας παραθαλάσσιας χώρας της Μεσογείου και την μεγαλύτερη

ακτογραμμή στην Ευρώπη, καθώς και περισσότερα από 2.500 κατοικημένα και ακατοίκητα

νησιά, χιλιάδες παραδοσιακά ψαροχώρια και αναρίθμητα λιμάνια, κολπίσκους και όρμους,

όπου μπορεί κανείς να αγκυροβολήσετε και να απολαύσει ήρεμες και χαλαρές διακοπές.

Family Club Grekoleto είναι από τα νεότερα τμήματα της επιχείρησης και αποτελεί το

κλαμπ για τους μικρούς επισκέπτες στα ξενοδοχεία της Ελλάδας και Κύπρου.
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Το τμήμα Wedding Melody είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα του πρακτορείου Mouzenidis

Travel, το οποίο διοργανώνει μοναδικές γαμήλιες τελετές με βάση τις αποκλειστικές

προτιμήσεις του πελάτη και προτείνει αξέχαστα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα.

Οι διοργανωτές των γαμήλιων τελετών του Wedding Melody προσφέρουν διάφορα στυλ

τελετών - από αρχαίο Ελληνικό μέχρι σύγχρονο, γεμάτο ρομαντισμό και πολυτέλεια.

Η Greek Furs δραστηριοποιείται στην αγορά γούνας της Καστοριάς και αποτελεί μια

σύγχρονη διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε για την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης

των τουριστών στο χώρο της Ελληνικής γούνας καθώς και την προώθηση της τοπικής

κουλτούρας της Καστοριάς στον κόσμο.

Το Grekomania.ru είναι μία πολυβραβευμένη ενημερωτική διαδικτυακή πύλη για την

Ελλάδα που απευθύνεται σε όλους τους ρωσόφωνους που αγαπούν την Ελλάδα. Κύριο

μέλημα του Grekomania είναι να δώσει τη δυνατότητα στο καθένα να μάθει για κάθε τόπο

της Ελλάδας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τα αξιοθέατα που υπάρχουν γύρω του

καθώς και όλων των ειδών τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κάθε περιοχή, στις οποίες

έχει ειδικά προνόμια και εκπτώσεις.

Το τμήμα Perseas Security προτείνει όλο το φάσμα των υπηρεσιών ασφαλείας με την

εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα ασφάλειας και φυσικής προστασίας,

διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των μορφών ιδιοκτησίας.

Mouzenidis Wine & Olive Oil ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία κρασιού και

ελαιόλαδου και τις σχετικές εξαγωγικές δραστηριότητες.

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το τουριστικό προϊόν, αγαθά και υπηρεσίες,

παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: έχει άϋλη μορφή, χαρακτηρίζεται από ετερογένεια

έχοντας άμεση εξάρτηση από τον παροχέα, αδυναμία αποθήκευσης (παραγωγή και

κατανάλωση γίνονται ταυτόχρονα). Άλλες ιδιαιτερότητες αποτελούν η εποχικότητα

ζήτησης, η φθαρτότητα, το αδιαχώριστο (η ταύτιση του τόπου παραγωγής με τον τόπο

κατανάλωσης, αλλά και του παροχέα με το ίδιο το προϊόν) και η αλληλεξάρτηση. Επιπλέον,

χαρακτηρίζεται από υψηλό σταθερό κόστος, με μεγάλη αρχική επενδυτική δαπάνη για

τουριστική υποδομή.
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Η τουριστική επιχείρηση Mouzenidis Travel προσφέρει όλα τα είδη τουριστικών πακέτων,

μια ποικιλία από μοναδικά, εξατομικευμένα  προγράμματα περιήγησης:

- Παραθαλάσσιες διακοπές

- Ατομικές και ομαδικές ξεναγήσεις

- Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός

- Συνεδριακός και επαγγελματικός τουρισμός, εταιρικά ταξίδια

- Κρουαζιέρες

- Παιδικές κατασκηνώσεις

- Εκπαιδευτικός τουρισμός

- Θεραπευτικός, ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

- Θεματικά ταξίδια, π.χ. shopping tour, συνδυασμένα ταξίδια, ταξίδια γευσιγνωσίας,

γαμήλια ταξίδια κ.ά.

- VIP ταξίδια

Οι επιπλέον υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

- Εξυπηρέτηση από ρωσόφωνο ή αγγλόφωνο προσωπικό της εταιρίας στα

ξενοδοχεία

- Δημιουργία καινούργιων προορισμών για εξερχόμενο τουρισμό: οι χώρες της

Βαλτικής και της Κεντρικής Ευρώπης

- Τμήμα ποιοτικού ελέγχου για άμεση επαναπληροφόρηση και feedbacks από

πελάτες

- Αποκλειστικές εξατομικευμένες υπηρεσίες VIP (VIP-lounges στους αερολιμένες

Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Ηρακλείου)

- Εξειδικευμένοι επαγγελματίες - ξεναγοί υψηλής κατάρτισης για όλων των ειδών

ξεναγήσεων στους δημοφιλέστερους εσωτερικούς και εξωτερικούς προορισμούς
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2) CSR Air Services, εταιρία αερομεταφορών και παροχής υπηρεσιών logistics.

Η δεύτερη εταιρεία του Ομίλου Μουζενίδη ιδρύθηκε το 1997 ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία

αρχικά και διακριτικό τίτλο Μουζενίδης Μπόρις Μ.Ε.Π.Ε. Σήμερα γνωστή με την επωνυμία

CSR Air Services και νομική μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η εταιρεία αποτελεί

εξειδικευμένο πράκτορα εμπορευματικών μεταφορών και είναι μέλος του διεθνούς

οργανισμού IATA (IATA Cargo Agent), καθώς και μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε

διάφορους τομείς εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εμπορευματικές αερομεταφορές παγκόσμιας

εμβέλειας. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας CS&R Air Services περιλαμβάνουν

παροχή υπηρεσιών logistics, επεξεργασία και μεταφορά φορτίων, αντιπροσωπεία διεθνών

αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα, επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών στα αεροδρόμια

της Ελλάδας, Επαγγελματική & VIP Αεροπορία, διοργάνωση διακίνησης ανταλλακτικών

και εξαρτημάτων και εφοδιασμός αεροσκαφών (spare parts logistics).

Με την εταιρεία αυτήν ο όμιλος αποκτάει ακόμα ισχυρότερη παρουσία στον Αερολιμένα

Θεσσαλονίκης, εφόσον δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων μη

τουριστικών, στον χώρο του Αεροδρομίου, το οποίο θεωρείται πλέον ένα στρατηγικό σημείο

για τον όμιλο. Εκτός από τα γραφεία του στον ΚΑΘΜ, η εταιρεία διαθέτει επίσης την

αίθουσα εξυπηρέτησης των VIP πελατών, καθώς και τις ιδιόκτητες αποθήκες εμπορευμάτων

με τον σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό στον εμπορευματικό σταθμό του αερολιμένα

προσφέροντας υπηρεσίες logistics και εμπορευματικές μεταφορές σε όλον τον κόσμο.

Επιπλέον, η CSR Air Services συμμετέχει στους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς

για την εκμίσθωση χώρων στάθμευσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η διαχείριση και διοίκηση των χώρων στάθμευσης αυτών αποτελεί μια σημαντική

δραστηριότητα για τον όμιλο. Μέχρι πρόσφατα μίσθωνε και έναν χώρο στον επιβατικό

σταθμό του αερολιμένα για την άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας

μηχανήματος περιτύλιξης των αποσκευών.

3) ELLINAIR Α.Ε., ιδιόκτητη αεροπορική εταιρεία του Ομίλου (IATA: EL /

ICAO: ELB).

Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, έχει νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και ξεκίνησε

τη λειτουργία της με δύο ιδιόκτητα αεροσκάφη τύπου BAe RJ85.
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Σήμερα ο στόλος της Ellinair αποτελείται από συνολικά 7 αεροπλάνα και συγκεκριμένα: 3

αεροπλάνα τύπου Boeing 737, 2 αεροπλάνα τύπου Airbus A319 και 2 αεροπλάνα τύπου

Avro RJ της British Aerospace BAe.

Ιδιωτική αεροπορική εταιρεία του Ομίλου Μουζενίδη, με έμπειρο ιπτάμενο και τεχνικό

προσωπικό, διεξάγει απευθείας πτήσεων από την Ελλάδα προς Ρωσία, Ουκρανία,

Καζακστάν, Λευκορωσία, Γεωργία, χώρες Ευρώπης (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία,

Ουγγαρία, Σερβία, Λετονία κ.ά.), αλλά και σε εσωτερικούς προορισμούς της χώρας.

Έχοντας τη βάση στο Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», η εταιρεία

κατέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη σωστή διεκπεραίωση των διεθνών πτήσεων

με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και πελατοκεντρική προσέγγιση στην

εξυπηρέτηση.

Αρχικά η εταιρεία εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες του ομίλου, προσφέροντας τις

αεροπορικές μεταφορές επιβατών-τουριστών με βάση τα τουριστικά προγράμματα που

διαθέτει. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ellinair είναι το πτητικό πρόγραμμα να

περιλαμβάνει προορισμούς σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα.

4) GREKODOM Development Α.Ε., εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων.

Η εταιρεία Grekodom Development είναι μια επιχείρηση με 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας

στον χώρο των ακινήτων στην Ελλάδα. Παρέχει υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και

αναλαμβάνει έργα στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και στον τομέα αγοραπωλησίας

ακίνητης περιουσίας σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή στην αγορά ως

Mouzenidis Real Estate. Τον Οκτώβριο του 2013 αποκτά ένα νέο όνομα Grekodom

Development, το οποίο ταυτίζεται με την αξιοπιστία, την άψογη εξυπηρέτηση πελατών και

την άριστη ποιότητα εκτελούμενων έργων. Η Grekodom Development ανήκει στον όμιλο

Mouzenidis Group με πρότυπη εταιρεία την Mouzenidis Travel.

Εκτός από την έδρα στη Θεσσαλονίκη διαθέτει  υποκαταστήματα  στην Αθήνα αλλά και σε

άλλα μέρη της Ελλάδος όπως στην περιοχή της Πιερίας, στην Χαλκιδική (Καλλιθέα,

Χανιώτη, Νικήτη, Ουρανούπολη)  καθώς και σε νησιά (Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Θάσος).
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5) MBG consulting services

Η εταιρεία MBG παρέχει τις ολοκληρωμένες και καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε

παγκόσμιο επίπεδο για κάθε μορφή επιχείρησης, όπως οικονομικές, λογιστικές και

φορολογικές υπηρεσίες, τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών, διενέργεια πάσης

φύσεως λογιστικής εργασίας, ίδρυση εταιριών κάθε μορφής σε κάθε μέρος του κόσμου,

συνδρομή σε τραπεζικές εργασίες, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών

προσώπων σε Ελλάδα και εξωτερικό, διαμεσολάβηση στην παροχή νομικών συμβουλών

αλλά και κάθε νομικής υπηρεσίας και στη διεκπεραίωση κάθε νομικής υπόθεσης,

υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, υπηρεσίες διαχείρισης και διεκπεραίωσης κάθε

υπόθεσης ημεδαπών, κοινοτικών και αλλοδαπών πολιτών, κατοικούντων ή μη στην Ελλάδα,

ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας ή άλλης επιχείρησης, διοργάνωση συνεδρίων,

εκθέσεων, εκδηλώσεων, ενημερωτικών φόρουμ και άλλες υπηρεσίες.

6) GREEK ASSIST - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΕ

Η GreekAssist, ο νεότερος μέλος του Ομίλου, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014 ως εταιρία

παροχής ιατρικής βοήθειας και οφείλει τη δημιουργία της σε ενδελεχή έρευνα της ελληνικής

τουριστικής αγοράς, η οποία σημειώνει ταχεία και σταθερή επέκταση του

ανατολικοευρωπαϊκού τομέα. Με γνώση και σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

αυτής της ομάδας στόχου η εταιρεία συγκροτήθηκε για να εξασφαλίσει αμέριμνη παραμονή

των τουριστών στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τη διαφύλαξη της υγείας τους σε περιπτώσεις

απρόβλεπτής ανάγκης. Η GreekAssist παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών assistance,

μεταξύ άλλων: επίσκεψη γιατρού στο σπίτι / ξενοδοχείο, οργάνωση και παρακολούθηση

ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, μεταφορά με ταξί και ασθενοφόρο, διευθέτηση διαμονής

και άλλες.

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων που ακολουθεί αφορά το βασικό μέλος

του ομίλου, την εταιρεία MOUZENIDIS TRAVEL A.E. Οι αναλυτικοί Ισολογισμοί των

τελευταίων εταιρικών χρήσεων και η αντίστοιχη διάθεση αποτελεσμάτων που

χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων αλλά και τη

μεταγενέστερη ανάλυση επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας εργασίας.

Σύμφωνα με τον Ισολογισμό της εταιρείας της 23ης εταιρικής χρήσης (01.01-31.12.2014)

προκύπτουν τα παρακάτω:
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Το μετοχικό κεφάλαιο: 4.859.000 ευρώ (4.859.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)

Πριν την τελευταία αύξηση το 2013 το εταιρικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 4.379.000 ευρώ

διαιρούμενο σε 4.379.000 μετοχές του 1,00 ευρώ. Με την απορρόφηση από την Τουριστική

Κασσάνδρας Α.Ε. αυξήθηκε κατά 480.000 ευρώ (24.000 μετοχές των 20,00 ευρώ).

Πάγιο Ενεργητικό: 22.383.421,18 ευρώ

Απαιτήσεις: 36.804.265,57 ευρώ

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού: 60.454.059,44 ευρώ

Ίδια κεφάλαια: 4.859.000 ευρώ

Υποχρεώσεις: 56.693.424,80 ευρώ

Κύκλος Εργασιών: 195.384.084,20 ευρώ

Μικτό Αποτέλεσμα (κέρδος) εκμετάλλευσης: 16.871.374,34 ευρώ

Αποτελέσματα προ φόρων: 1.189.422,91 ευρώ

1.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Το όραμα του Ομίλου είναι να παραμείνει ηγέτης στην τουριστική αγορά και να

επεκταθεί και αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Ο στόχος της διοίκησης του ομίλου είναι να

προσφέρει το τουριστικό προϊόν (τουριστικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες), που είναι

υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα έχει μεγάλο εύρος και παρέχεται σε ανταγωνιστικές

τιμές, να προβάλλει την εικόνα του Mouzenidis Group ως μεγαλύτερου και αξιόπιστου

τουριστικού ομίλου, με άψογη φήμη, που έχει ως τον πρωταρχικό στόχο την καλύτερη

δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, με συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των

υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του Ομίλου Μουζενίδη αποτυπώνονται παρακάτω:

- Να ξεπεραστεί ο αριθμός του 1 εκατομμυρίου εισερχομένων τουριστών –

πελατών το χρόνο.

- Η υλοποίηση της ιδέας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα

για όλο τον χρόνο, η μεγάλη βαρύτητα να δοθεί στις εναλλακτικές μορφές
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τουρισμού (Grekomed, Solun, κ.ά.), με αποτέλεσμα η ακόμα μεγαλύτερη

αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα.

- Η περαιτέρω εδραίωση της θέσης, με αύξηση του μεριδίου αγοράς και διεύρυνση

της πελατειακής του βάσης καθώς και με ενίσχυση της παρουσίας του και των

συνεργασιών του στους ελληνικούς προορισμούς.

- Το πτητικό πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας του ομίλου να περιλαμβάνει

προορισμούς σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα.

- Η Ellinair να διακινεί 100% της πελατείας της Mouzenidis Travel.

- Απόκτηση νέων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση του πτητικού προγράμματος

του ομίλου (σήμερα ο στόλος αποτελείται από 7 αεροσκάφη, στο άμεσο μέλλον

τα αεροσκάφη να γίνουν 10).

- Η κάλυψη με απευθείας πτήσεις τους κύριους εσωτερικούς προορισμούς:

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδο, Ζάκυνθο

και Δυτική Πελοπόννησο (Άραξος), Κεφαλονιά.

- Απευθείας διασυνδέσεις των τοπικών αεροδρομίων της Ελλάδας (Κρήτη,

Κύπρος, Ρόδος) με διάφορες πόλεις της Ρωσίας.

- Η προσθήκη νέων ξενοδοχείων στο δίκτυο συνεργατών, αλλά και μέσω leasing

(να φθάσουν στα 3500 έναντι των 3000 σήμερα).

- Παράλληλα, ο Όμιλος Μουζενίδη να εξακολουθεί να αναπτύσσει τη

δραστηριότητά του και στις άλλες αγορές προέλευσης τουριστών, μεταξύ των

οποίων είναι η Ρουμανία, η Σερβία, η Βουλγαρία, οι χώρες της Βαλτικής, η Κίνα,

η Ισραήλ, το Ιράν κ.ά.

- Η παροχή των ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών (η πλήρης κάλυψη των

αναγκών ενός τουρίστα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του, σε συνδυασμό με

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και τη συνεχή βελτίωση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η τουριστική βιομηχανία επηρεάζεται ιδιαίτερα από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι

αλλαγές που γίνονται σε αυτό θα πρέπει να αναγνωριστούν, να εκτιμηθούν και να ληφθούν

υπόψη στο σχεδιασμό της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ακόλουθη ανάλυση του

ευρύτερου και στη συνέχεια του μίκρο εξωτερικού περιβάλλοντος γίνεται προκειμένου να

αναλυθούν οι τάσεις της αγοράς, να αξιολογηθεί η ελκυστικότητα της βιομηχανίας στην

οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος και να εντοπιστούν οι ευκαιρίες και οι πιθανές απειλές,

εφόσον όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις στρατηγικές του επιλογές.

2.1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο τουρισμός είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, το οποίο τις

τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο (Λαγός, 2005).

Ειδικότερα, η τουριστική ζήτηση αποτελεί βασική παράμετρο της αναπτυξιακής

διαδικασίας, καθώς ενεργοποιεί τους παραγωγικούς συντελεστές για την παραγωγή

τουριστικών προϊόντων που απευθύνονται σε μια διαρκώς διευρυνόμενη και ανταγωνιστική

αγορά (Λαγός, 2005). Το τουριστικό προϊόν θα πρέπει συνεχώς να εμπλουτίζεται και να

διαφοροποιείται ποσοτικά και ποιοτικά για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του

σύγχρονου καταναλωτή.

Στον αναπτυγμένο κόσμο οι άνθρωποι ταξιδεύουν αρκετά συχνά για διάφορους λόγους.

Σύμφωνα με τον Λαγό (2005, σ.42), ο τουρισμός μπορεί να οριστεί ως «ένα πολύπρισματικό

οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει όταν τα άτομα αλλάζουν φυσικό

περιβάλλον και ρυθμούς ζωής που τους ικανοποιούν ψυχοσωματικές ανάγκες και

πνευματικές περιέργειες, μέσα από συνειδητή και αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό

πρόσκαιρη μετακίνηση σε ξένο γεωγραφικό χώρο και παραμονή τους σε αυτόν για χρονικό

διάστημα μέχρι ένα έτος, όπου αναπτύσσονται συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής,

διακοπών, επιχειρηματικές, θρησκευτικές κ.λπ.».

Ενδιαφέρον από την σκοπιά της επιχειρηματικής στρατηγικής παρουσιάζει και ο

ορισμός τουρισμού ως «το σύνολο των φαινομένων και των σχέσεων που προκύπτουν μέσα

από τις συναλλαγές με τους τουρίστες, τους προμηθευτές, τις κυβερνήσεις των τόπων

φιλοξενίας και τις κοινότητες υποδοχής, κατά τη διαδικασία προσέλκυσης και φιλοξενίας
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των τουριστών αυτών και των άλλων επισκεπτών» (McIntosh, Goeldner and Ritchie, 1995

cited in Lagos, 2005, p.42), καθώς αποκαλύπτει τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία

παροχής μιας τουριστικής υπηρεσίας.

Λόγω των πολλών και ετερογενών απαιτήσεων, ο τουρισμός αποτελεί μια βιομηχανία με

πολλές ιδιαιτερότητες, αφού καμία λύση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Από την

άλλη μεριά, πρόκειται για μία βιομηχανία υπηρεσιών στην οποία ο ανθρώπινος παράγοντας

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πελατειακή εμπειρία και ικανοποίηση. Η τουριστική

βιομηχανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου, με την Ευρώπη να κατέχει

πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η προσέλκυση των τουριστών γίνεται μία ολοένα και πιο δύσκολη διαδικασία για τις

εταιρίες που εντάσσονται στην τουριστική βιομηχανία, καθώς ο τρόπος της ζωής των

ανθρώπων αλλάζει και μεταβάλλεται με τη σειρά του και ο τρόπος που κάνουν διακοπές.

Για τους περισσότερους είναι πλέον πολύ εύκολο να αλλάζουν τους προορισμούς τους και

οι παραδοσιακές διακοπές με ήλιο και θάλασσα ανταγωνίζονται με διακοπές που εστιάζουν

στην επαφή με τη φύση, τον πολιτισμό ή τη φυσική δραστηριότητα. Στο σημείο αυτό

ιδιαίτερα πολύτιμη είναι η συμβολή της τεχνολογίας, η οποία λειτουργεί καταλυτικά στη

συμπεριφορά του πελάτη της αγοράς της τουριστικής βιομηχανίας. Η τεχνολογία μπορεί

επίσης να δώσει στην τουριστική βιομηχανία τα εργαλεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί

και να ικανοποιήσει την πελατειακή ζήτηση. Ο προσδιορισμός των παραγόντων που

επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους φορείς άσκησης

της τουριστικής πολιτικής (Λαγός, 2005).

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία συνεχίζει να αναπτύσσεται και παρουσιάζει

συνεχή βελτίωση. Παλιά το κύριο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας ήταν ο ήλιος και η

θάλασσα, μαζί με τον πολιτιστικό και αρχαιολογικό τουρισμό. Σήμερα το προϊόν έχει

επεκταθεί και περιλαμβάνει πολλά περισσότερα κομμάτια όπως ο οικοτουρισμός, τουρισμός

περιπέτειας και extreme sports, επαγγελματικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός,

τουρισμός κινήτρων, ιατρικός τουρισμός και spa. Μετά την οικονομική κρίση του 2012

όπου σημειώθηκε η κατακόρυφη πτώση του αριθμού των ξένων επισκεπτών, τα τελευταία

χρόνια οι τουρίστες επιστρέφουν μαζικά στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο οργανωμένα όσο

συνήθως, σημειώνεται δηλαδή η τάση για πιο ευέλικτα, ατομικά ταξίδια. Πολιτική και

οικονομική αστάθεια επίσης επιδρούν αρνητικά στην επιλογή Ελλάδας ως τουριστικού

προορισμού.
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Σύμφωνα με μια μελέτη της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, η αεροπορική

βιομηχανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο εμπόριο και στην οικονομία της Ελλάδας

και υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα πάνω από 100.000 άτομα.

Όσον αφορά τους παράγοντες που καθιστούν έναν προορισμό δημοφιλή, που θα

λάβουν οι τουρίστες υπόψη τους στην αξιολόγηση και την επιλογή τουριστικών

προορισμών, σύμφωνα με τις νέες τάσεις, φαίνεται να δίδεται η περισσότερη σημασία στην

ασφάλεια (προορισμοί με πολιτική ή και οικονομική σταθερότητα), την προσβασιμότητα

(ευκολία στην έκδοση βίζας), τις υποδομές (δρόμοι, αεροδρόμια, υψηλότερου επιπέδου

καταλύματα), τις τιμές (προσφορές, value for money), τις κλιματικές συνθήκες και τις

ιδιαιτερότητες-διαφορετικότητες του προορισμού (μοναδικά χαρακτηριστικά που

διαφοροποιούν έναν προορισμό από τους άλλους).

Επιπλέον, σημειώνεται η τάση για όλο και περισσότερη προτίμηση για εναλλακτικές

μορφές τουρισμού και ταξίδια «εμπειρίας» (ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός

κινήτρων, ο ιατρικός και αθλητικός τουρισμός) από τους ταξιδιώτες.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες τάσεις που επικρατούν στον

τομέα της φιλοξενίας. Στην παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία που αποτελείται από τον

οργανωμένο κλάδο των ξενοδοχείων, τον κλάδο των τουριστικών μισθώσεων και τον κλάδο

της οικονομίας διαμοιρασμού (εναλλακτικά ή μη-ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικίαση

σπιτιών στα αστικά κέντρα, όπως Airbnb), η τελευταία μετακινείται υψηλότερα στην

αλυσίδα και καταλαμβάνει τα μερίδια των άλλων κλάδων, αντικαθιστώντας τον κλάδο της

τουριστικής μίσθωσης. Συνεχίζεται και ο πόλεμος μεταξύ των ξενοδοχείων και των online

πρακτορείων για άμεσες κρατήσεις. Τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν πλέον πιο επιθετικές

τακτικές, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών να κάνουν τις απευθείας κρατήσεις

στις ιστοσελίδες τους και στα προγράμματα πιστότητας, και προσθέτοντας επιπλέον

παροχές όπως πόντους και δωρεάν Wi-Fi. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία άρχισαν να υιοθετούν

νέους ελκυστικούς τρόπους στη διατροφή, προσφέροντας απλότητα στους πελάτες που είναι

πιο ευαισθητοποιημένα σε θέματα κόστους και ενδιαφέρονται λιγότερο για τα περίπλοκα

brand. Την ίδια προσέγγιση κάνουν και οι αεροπορικές εταιρείες ειδικά οι low cost, όπως οι

Ryanair και EasyJet. Οι αερομεταφορείς κατακερματίζουν το συνολικό το συνολικό κόστος

προϊόντος, διαθέτοντας ως πρόσθετη υπηρεσία οτιδήποτε πέρα από την πτήση καθαυτή.
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2.1.2 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην κλαδική μελέτη του κλάδου των

τουριστικών γραφείων. Μερικοί από τους κύριους παράγοντες που τον συντελούν έχουν ήδη

αναλυθεί στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας ή θα συζητηθούν στα επόμενα

κεφάλαια. Τον σκοπό της μελέτης αποτελεί η παρακολούθηση και η αποτύπωση των

κυριότερων παραμέτρων και της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου στην ελληνική αλλά

και διεθνή αγορά καθώς και η εξέταση και η παρουσίαση των προοπτικών του. Ως πηγή των

στοιχείων για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν η βάση δεδομένων

της ICAP, οι εγχώριες και διεθνείς πηγές, όπως στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, του ΣΕΤΕ,

Στατιστικά δελτία της Τράπεζας της Ελλάδας, ΕΕΘ, τα στοιχεία των Eurostat και UNWTO,

καθώς και τα ευρήματα των κλαδικών μελετών όπως αυτής της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων ΑΕ και του ΣΕΤΕ.

Στην παγκόσμια οικονομία, το τουριστικό προϊόν συμβάλλει στη διαμόρφωση του

9% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με την απασχόληση του περίπου 10% του συνόλου των

εργαζομένων στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Τουρισμού, μακροπρόθεσμα προβλέπεται η περαιτέρω άνοδος του παγκόσμιου τουρισμού,

με το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των διεθνών τουριστικών αφίξεων να διαμορφώνεται έως

το 2030 σε 3%.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιοχές της Ασίας – Ειρηνικού, της Αφρικής και της

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση στις διεθνείς

αφίξεις τουριστών.

Πίνακας 1: Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2013)

Κατάταξη Χώρα Αφίξεις (σε εκατ.) Εισπράξεις (σε δις)

1 Γαλλία 84 56

2 Η.Π.Α. 70 140

3 Ισπανία 61 60

4 Κίνα 56 52

5 Ιταλία 46 44
Πηγή: UNWTO
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNWTO για το 2013, η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση

στις πέντε πρώτες χώρες με τις περισσότερες αφίξεις τουριστών, σημειώνοντας ετήσιες

αφίξεις μεγέθους 84 εκατομμυρίων τουριστών, ενώ οι Η.Π.Α. παρουσιάζει τις περισσότερες

τουριστικές εισπράξεις για την εξεταζόμενη περίοδο. Τα στοιχεία για τις πέντε πρώτες χώρες

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό,  η Ρωσία και η Κίνα ξεχωρίζουν με διαφορά

μεταξύ των δέκα σημαντικότερων χωρών προέλευσης στον κόσμο. Ειδικότερα, σε επίπεδο

τουριστικών αναχωρήσεων και δαπανών, η Κίνα αναδείχθηκε η μεγαλύτερη αγορά

εξερχόμενου τουρισμού το 2012, με δαπάνες $102 δισ. ενώ σημείωσε αύξηση των δαπανών

κατά 28%, τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2013. Την ίδια χρονιά, η Ρωσική Ομοσπονδία, η 5η

μεγαλύτερη αγορά εξερχόμενου τουρισμού, παρουσίασε αύξηση 26% μέχρι τον Σεπτέμβριο

του 2013.

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων ΑΕ όσον αφορά στην ευρωπαϊκή αγορά, τα περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία

δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, την Ιταλία και το Ην. Βασίλειο, χώρες οι οποίες

αποτελούν και τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές τουριστικών γραφείων.

Η Ελλάδα, αναλογικά του μεγέθους της, διαθέτει μεγάλο αριθμό ταξιδιωτικών γραφείων

που εκτιμάται σε 3.700 περίπου το 2013, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός

τους. Η πλειονότητα των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα είναι μικρού μεγέθους. Το

50% περίπου των τουριστικών γραφείων βρίσκονται στην Αττική, ενώ αρκετά γραφεία,

κυρίως σε νησιά, λειτουργούν εποχιακά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σημειώνεται ότι, χώρες συγκρίσιμες με την Ελλάδα όσον αφορά στον πληθυσμό, όπως η

Πορτογαλία και η Ολλανδία, έχουν 1.122 και 949 τουριστικά γραφεία αντίστοιχα (2012).

Με βάση τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα, μετά την

Κύπρο και τη Βουλγαρία, λειτουργούν τα περισσότερα τουριστικά γραφεία ανά κάτοικο.
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Πίνακας 2: Αριθμός τουριστικών γραφείων ανά χώρα (Ευρωπαϊκή αγορά)

Πηγή: Κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, όσον αφορά την εγχώρια τουριστική αγορά, το μέγεθος

της αγοράς των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας το 2014 ανήλθε σε 1,33 δισ. ευρώ

παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% σε σχέση με το 2013. Το 2013 το μέγεθος σημείωσε αύξηση

10,2% σε σχέση με το 2012, φτάνοντας σε 1,19 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό (70%)

της ζήτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα προέρχεται από τον εισερχόμενο

τουρισμό. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση το 2013 προς 2012

σε αφίξεις και τουριστικές εισπράξεις, σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Έναν σημαντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τα αμιγώς on line τουριστικά γραφεία,

τα οποία προωθούν και πωλούν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού

εμπορίου,  σημειώνουν συνεχή ανάπτυξη και έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς του

κλάδου τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι σήμερα στην ελληνική αγορά λειτουργούν

περισσότερα από 20 αμιγώς on line τουριστικά γραφεία, ενώ όλο και περισσότερα

παραδοσιακά τουριστικά γραφεία ξεκίνησαν τελευταία την παροχή υπηρεσιών και μέσω on

line ιστοσελίδων.

Όπως προκύπτει από την κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία», την οποία

εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, τα γραφεία γενικού τουρισμού, τα

οποία ασχολούνται με όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν ένα

διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό από νέα κανάλια διανομής, όπως τα on line τουριστικά

γραφεία, ενώ παράλληλα μειώνονται οι προμήθειες που τους χορηγούνται ως εμπορικές

αμοιβές.
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Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της InfoBank Hellastat, ο δείκτης του κύκλου

εργασιών των ταξιδιωτικών πρακτορείων κατέγραψε σημαντική άνοδο ως αποτέλεσμα της

βελτιωμένης εικόνας που παρουσιάζει η ελληνική τουριστική αγορά. Το 2014 ο δείκτης

κατέγραψε άνοδο 6,6% με χαρακτηριστικό στοιχείο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της

χρονιάς σημειώθηκαν υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας και στα 4 τρίμηνα του έτους. Με

βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης ο κύκλος εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων

του δείγματος το 2013 διαμορφώθηκε σε 1,32 δισ. ευρώ υπό την ευνοϊκή επίδραση της

αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, το 80% των τουριστικών πρακτορείων εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη, ενώ

τα περισσότερα σημείωσαν ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους.

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας παρέχοντας

πολλαπλασιαστικά οφέλη και συμβάλλοντας χαρακτηριστικά στην οικονομική ανάπτυξη

της χώρας. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σχετιζόμενα με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την

περίοδο 2004 – 2013 παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Βασικά οικονομικά μεγέθη σχετιζόμενα με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες,

2004 – 2013 (εκατ. €)

Μέγεθος

(τρέχ.

τιμές)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΑΕΠ

185.2

65

193.049 208.621 223.160 233.197 231.081 222.151 208.531 193.347 182.05

4
Ισοζύγιο

Υπηρεσιών 15.46

7

15.698 15.337 16.591 17.136 12.640 13.249 14.630 15.139 16.979

Ταξιδιωτικό

Ισοζύγιο 8.037

8.591 8.973 8.833 8.957 7.976 7.455 8.238 8.599 10.317

Εισπράξεις¹

10.34

7

10.729 11.356 11.319 11.635 10.400 9.611 10.504 10.443 12.152
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Πληρωμές

2.310

2.445 2.382 2.485 2.679 2.424 2.156 2.266 1.843 1.835

Ως ποσοστό

%

Ταξιδιωτικο

ύ Ισοζυγίου

στο ΑΕΠ

4,3% 4,5% 4,3% 4,0% 3,8% 3,5% 3,4% 4,0% 4,4% 5,7%

Ως ποσοστό

%

Ταξιδιωτικο

ύ Ισοζυγίου

στο Ισοζύγιο

υπηρεσιών

52,0

%

54,7% 58,5% 53,2% 52,3% 63,1% 56,3% 56,3% 56,8% 60,8%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

Σύμφωνα με την περιοδική μελέτη του ΣΕΤΕ, ο τουρισμός, μαζί με τις εξαγωγές

αγαθών, αναμένεται να είναι οι βασικοί τομείς που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη και

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια, με συμβολή στην προσέλκυση

επενδύσεων, στην ανάκαμψη και των άλλων κλάδων της οικονομίας και στην αύξηση της

απασχόλησης. Ο τουρισμός ήδη συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή αφού

σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2013, ένα χρόνο νωρίτερα από την συνολική

οικονομία, και συνέβαλε αποφασιστικά στη διακοπή της κατακόρυφης πτωτικής πορείας

της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2008-2013. Στη συνέχεια σημείωσε εντυπωσιακές

επιδόσεις το 2014 και το 2015.

Πηγή: ΣΕΤΕ, Eurostat, Τράπεζα της Ελλάδος
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Συμβολή στο ΑΕΠ

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται τα στοιχεία για την άμεση και έμμεση συμβολή του

τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας.

Πίνακας 4: Άμεση και έμμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος και Εκτιμήσεις ΙΝΣΕΤΕ (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ εκτιμάται στο 9,8% του ΑΕΠ το 2015

(2014:9,3%, 2013: 8,3%), με τον εσωτερικό τουρισμό και τις επενδύσεις στον τουρισμό να

διαμορφώνονται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της βαθιάς ύφεσης και της

αβεβαιότητας για τα μελλοντικά εισοδήματα στην ελληνική οικονομία. Ο πολλαπλασιαστής

που προσδιορίζει τη συνολική (άμεση και έμμεση) επίπτωση του Τουρισμού στο ΑΕΠ της

χώρας έχει εκτιμηθεί στο 2,2 από το ΙΟΒΕ και στο 2,65 από το ΚΕΠΕ8. Ο πολλαπλασιαστής

αυτός διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε σχετικά υψηλά επίπεδα εξαιτίας και του

γεγονότος ότι η πρόσθετη ζήτηση που δημιουργεί η ανάπτυξη του εξωτερικού Τουρισμού

στην εγχώρια οικονομία καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην ενεργό ζήτηση

στην Ελληνική οικονομία στην περίοδο 2010 - 2015.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συμβολή του Τουρισμού αυξάνεται δεδομένου ότι ο εξωτερικός

τουρισμός αναπτύσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια ζήτηση και το ΑΕΠ της

χώρας σημειώνουν μεγάλη πτώση.
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ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω τουριστικών –

ταξιδιωτικών γραφείων επηρεάζεται κυρίως από την ελκυστικότητα του τουριστικού

προϊόντος που προωθείται και την ανάλογη ικανοποίηση των τουριστών από το οργανωμένο

πακέτο. Κύριο μέλημα των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων είναι να προσφέρουν

ολοκληρωμένα, διαφοροποιημένα και ελκυστικά τουριστικά πακέτα μέσω ενός συνδυασμού

ανταγωνιστικής ποιότητας-τιμής έναντι αυτών που προσφέρουν άλλες χώρες. Στο πλαίσιο

αυτό, τα τουριστικά – ταξιδιωτικά γραφεία διαμορφώνουν τις τουριστικές υπηρεσίες που

προσφέρουν και τις κατηγοριοποιούν ανάλογα με το είδος του τουρισμού.

Εισερχόμενος τουρισμός

Η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα στην εξέλιξη

του κλάδου των τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων, μέσω της προώθησης των

οργανωμένων πακέτων τους για το εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ

το 2013 χαρακτηρίστηκε ως έτος ρεκόρ για τον τουρισμό καθώς η εισερχόμενη τουριστική

κίνηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά +19% σε ετήσια βάση συγκριτικά με το 2012 και

ανήλθε σε 20 χιλ. τουρίστες. Συνολικά παρατηρείται ανάκαμψη του τουρισμού έπειτα από

την εμφανή κάμψη της τουριστικής κίνησης την τριετία 2010 – 2012.

Διάγραμμα 1: Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση* μη κατοίκων στην Ελλάδα (σε €

2010-2013)

* Περιλαμβανομένης της κρουαζιέρας

Πηγή: ΣΕΤΕ
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Πίνακας 5: Οι χώρες προέλευσης του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα

Πηγή: Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ

Σε ότι αφορά τις οδηγίες προετοιμασίας του ταξιδιού τους στην Αθήνα, οι τουρίστες

ως επί το πλείστων συμβουλεύονται το διαδίκτυο. Δημοφιλέστερα σημεία αναζήτησης

αποτελούν οι ιστοσελίδες όπως το trip advisor (56%) ενώ πολλοί είναι εκείνοι που

συμβουλεύονται website ξενοδοχείων ή ακόμα και sites μουσείων. Τα παραδοσιακά μέσα

τουριστικών υπηρεσιών όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία ή οδηγούς πόλης παρουσιάζουν

μικρότερη ζήτηση ως μέσο προετοιμασίας. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν έντυπους

οδηγούς πόλης ενώ μόλις το 19% (507.000 επισκέπτες) ανατρέχουν σε τουριστικά –

ταξιδιωτικά γραφεία. Σε κάθε περίπτωση το 73% βρίσκει τις πληροφορίες που λαμβάνει

επαρκείς.
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Διάγραμμα 2: Μέσο προετοιμασίας ταξιδιού εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης στην

Αθήνα (2013)

Πηγή: ΣΕΤΕ

Στους Πίνακες 6 και 7 παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων μη κατοίκων στην

Ελλάδα στην περίοδο 2008 - 2015 ανά 3μηνο και οι προβλέψεις του ΣΕΤΕ για την εξέλιξη

των αφίξεων το 2016. Σημειώνεται, η εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων στην 3ετία 2013 -

2015, στα 23,6 εκατ. το 2015, από 15,2 εκατ. το 2012. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση προήλθε

από την σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις παραδοσιακές αγορές της χώρας (Γερμανία,

Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, λοιπές χώρες της ΕΕ-28, ΗΠΑ, κ.ά.), αλλά σε μεγάλο βαθμό

και από τις γειτονικές χώρες (ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία) με σημαντική αύξηση

και του οδικού τουρισμού.
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Πίνακας 6: Αφίξεις ξένων κατοίκων

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εκτιμήσεις SETE Intelligence για το 2016 (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Πίνακας 7: Αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τουριστικό Ισοζύγιο (Απρίλιος 2016) - εκτιμήσεις SETE Intelligence

(Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)
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Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων και των

διανυκτερεύσεων ξένων κατοίκων στην Ελλάδα με βάση την Έρευνα Συνόρων, η εξέλιξη

των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό και από την κρουαζιέρα, η δαπάνη των μη

κατοίκων που επισκέπτονται την Ελλάδα ανά ταξίδι χωρίς την κρουαζιέρα, οι

διανυκτερεύσεις ανά ταξίδι και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση.

Η δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε στα € 580 το 2015, από € 590 το 2014 και € 653 το 2013.

Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι:

α) η διαχρονική σταθερότητα της δαπάνης ανά διανυκτέρευση και

β) η ανάκαμψή της το 2015 κατά 4,6% στα € 74 μετά την πτώση της το 2014.

Η μείωση στην δαπάνη ανά ταξίδι οφείλεται στην πραγματοποίηση διακοπών μικρότερης

διαρκείας από τους ταξιδιώτες και όχι σε χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη.

Πίνακας 8: Αφίξεις, έσοδα και δαπάνη ανά ταξίδι

Πηγή: Έρευνα Συνόρων Τράπεζας της Ελλάδος - Εκτιμήσεις: SETE Intelligence (Περιοδική Κλαδική

μελέτη του ΣΕΤΕ)

Η πτώση της δαπάνης ανά ταξίδι τα τελευταία έτη οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των

αφίξεων από την ΠΓΔΜ (όπου η δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε στα € 81,7 το 2015) και

από τη Βουλγαρία (όπου η δαπάνη ανά ταξίδι ήταν το 2015 στα € 102,9). Η δαπάνη ανά

ταξίδι αναμένεται να αυξηθεί από το 2016 αφού εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης των

αφίξεων από τη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, ΗΠΑ, Σουηδία,

Ελβετία, και από άλλες χώρες με υψηλή δαπάνη ανά ταξίδι θα είναι υψηλότερος από το

ρυθμό αύξησης των αφίξεων από τη Βουλγαρία και από την ΠΓΔΜ. Αυτό συνεπάγεται την
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υπόθεση για αύξηση των αφίξεων κατά 5,9% το 2016, με αύξηση των εσόδων από τον

εισερχόμενο τουρισμό κατά 6,0%.

Εξερχόμενος τουρισμός

Σε ότι αφορά την ταξιδιωτική κίνηση των κατοίκων της Ελλάδας στο εξωτερικό το

2013 ανήλθε σε 4,6 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 4,7 εκατ. το 2012 παρουσιάζοντας μικρή μείωση

1,9%. Διαχρονικά η τουριστική κίνηση των ημεδαπών στο εξωτερικό παρουσιάζει

υποχώρηση, με εξαίρεση το 2011 όπου ο αριθμός των κατοίκων της χώρας που ταξίδεψαν

στο εξωτερικό παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 35%.

Διάγραμμα 3: Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων της Ελλάδας σε χιλ. (2010-

2013)

Πηγή: ΣΕΤΕ

Σημειώνεται ότι καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο η πλειοψηφία των κατοίκων της

Ελλάδας προτιμούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνοι τους χωρίς να καταφεύγουν στη

χρήση τουριστικών υπηρεσιών, με την σχετική τάση ωστόσο να αντιστρέφεται αργά αλλά

σταθερά. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι μόλις το 10% κατά μέσο όρο απευθύνεται σε κάποιο

ταξιδιωτικό γραφείο ή πρακτορείο, ενώ το υπόλοιπο επιλέγει να ταξιδέψει μεμονωμένα. Την

τελευταία διετία, η ανάγκη των ταξιδιωτών να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες έχει

μειωθεί δραματικά, καθώς το 2013 ο οργανωμένος εξερχόμενος τουρισμός είχε υποχωρήσει

σε ποσοστό 64% έναντι του 2012.

Σε όρους συνολικών πληρωμών των κατοίκων της Ελλάδας στο εξωτερικό, το 2013

ανήλθαν στο ύψος των €1,8 δισ., ενώ το ποσοστό των ταξιδιωτικών πληρωμών που
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πραγματοποιήθηκαν μέσω οργανωμένων ταξιδιών κάλυψε μόλις το 13,5% του συνόλου.

Συνολικά οι χρηματικές ροές που αφιερώνουν ανά ταξίδι όσοι ζουν στην Ελλάδα έχουν

μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Από το 2010 μέχρι και το 2013 η συνολικές

πληρωμές συρρικνώνονται σε ποσοστό 15%. Η τάση αυτή παρατηρείται έντονα και στις δύο

κατηγορίες των ταξιδιωτών (μεμονωμένοι ταξιδιώτες & οργανωμένα ταξίδια).

Διάγραμμα 4: Συνολικές πληρωμές εξερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης σε εκατ. €

(2010-2013)

Πηγή: ΣΕΤΕ

Εγχώριος τουρισμός

Ο εγχώριος τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής τουριστικής

κίνησης στη χώρα και ταυτόχρονα διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό την ζήτηση για

ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τουριστικά γραφεία. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της Έρευνας

Διακοπών η οποία διεξάγεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προκύπτουν ενδιαφέροντα

συμπεράσματα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ταξιδιών που πραγματοποιούν οι

ημεδαποί στο εσωτερικό της χώρας. Διαχρονικά τα ταξίδια που πραγματοποίησαν οι

κάτοικοι της Ελλάδας στο εσωτερικό της χώρας παρουσιάζουν καθοδική τάση.

Χαρακτηριστική είναι η μείωση των ταξιδιών το 2012 η οποία ανήλθε σε ποσοστό -26,7%

συγκριτικά με το 2011.

Αναφορικά με τον τρόπο που επιλέγουν να οργανώσουν τις εκδρομές τους στο

εσωτερικό της χώρας, οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να ταξιδέψουν μεμονωμένα

κάνοντας άμεση κράτηση ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό που επιλέγουν οργανωμένα

ταξίδια μέσω τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων. Συγκεκριμένα τα πιο πρόσφατα

στοιχεία κατανομής ταξιδιών των ημεδαπών αναδεικνύουν ποσοστό 98% για άμεση

κράτηση ενώ μόλις το 2% μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου. Χαρακτηριστικό είναι το



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

32
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

γεγονός ότι η τάση προτίμησης μεμονωμένων ταξιδιών διευρύνεται ανά τον χρόνο ενώ

αντίθετα για οργανωμένα ταξίδια και αξιοποίηση τουριστικών υπηρεσιών συρρικνώνεται.

Διάγραμμα 5: Εγχώρια ταξιδιωτική κίνηση (2010-2012)

Πηγή: ΣΕΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος αγοράς

Οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν κλειδί στην διαμόρφωση της τουριστικής

βιομηχανίας διότι αφενός συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου

συμμετέχουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα

στοιχεία του HATTA εκτιμάται ότι σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λειτουργούν περίπου

3.500 επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων. Συγκεκριμένα

ο σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων το 2014 είχε 1.275

μέλη τα οποία απασχόλησαν περίπου 18.000 εργαζομένους. Ο μεγαλύτερος αριθμός μελών

δραστηριοποιείται στην Αττική (586 μέλη) ενώ σημαντικό είναι το μερίδιο που λαμβάνει

χώρα στις νήσους (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια νησιά & Κρήτη).

Η εκτιμώμενη εξέλιξη του συνολικού μεγέθους της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών από

τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία για την περίοδο 1994-2013 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα

6. Σημειώνεται ότι το μέγεθος της εξεταζόμενης αγοράς (σε αξία) αναφέρεται στον κύκλο

εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων εκείνων που

παρέχουν υπηρεσίες εισερχόμενου τουρισμού (incoming), εσωτερικού και εξερχόμενου

τουρισμού (outgoing).
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Διάγραμμα 6: Συγκριτικός πίνακας μεγέθους αγοράς σε όρους εγχώριου οργανωμένου

εσωτερικού, εξωτερικού & εισερχόμενου τουρισμού, εκατ. € (1994-2013)

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Συνολικά, τα μεγέθη του κύκλου εργασιών δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο εισερχόμενος

οργανωμένος τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων στα τουριστικά γραφεία

και πρακτορεία και κατ’ επέκταση δηλώνει ότι η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση προέρχεται

από ανθρώπους που ταξιδεύουν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Αντίθετα, ο εσωτερικός

και εξωτερικός τουρισμός κυμαίνονται πάνω-κάτω στα ίδια χαμηλά επίπεδα καθόλη τη

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την προσφορά

τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, η αύξηση του Ξενοδοχειακού Δυναμικού στην

Ελλάδα στην περίοδο 2008-2014 ήταν μεγαλύτερη από τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες

στην Ευρώπη.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

34
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

Πίνακας 9: Ξενοδοχειακός εξοπλισμός σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή: Eurostat (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Η αύξηση ήταν σημαντική και κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης στην ελληνική

οικονομία στην περίοδο 2008 - 2014, όπου οι επενδύσεις και η γενικότερη οικονομική

δραστηριότητα στους άλλους κλάδους της οικονομίας σημείωνε κατακόρυφη πτώση. Τέλος,

αναμένεται και περαιτέρω σημαντική αύξηση αυτού του ξενοδοχειακού δυναμικού στα

επόμενα έτη, παρά τη διαφαινόμενη ταχεία ανάπτυξη και στη χώρα μας των εναλλακτικών

μορφών τουριστικών καταλυμάτων, όπως οι ενοικιαζόμενες κατοικίες, βίλες και δωμάτια

από ιδιώτες μέσω εξειδικευμένων εταιριών διαμεσολάβησης παγκοσμίου εμβέλειας.

Σύμφωνα με την περιοδική κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ, η επιδιωκόμενη αύξηση των

αφίξεων και των εσόδων από τον εισερχόμενο και από τον εσωτερικό τουρισμό στην

Ελλάδα θα προσδιοριστεί κατά κύριο λόγο από τον εμπλουτισμό και την διαφοροποίηση

του τουριστικού προϊόντος καθώς και τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς διεθνώς

ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα και σε μικρότερο βαθμό από τη ζήτηση

τουριστικών υπηρεσιών που σε περιόδους θετικής ανάπτυξης των χωρών προέλευσης είναι

σε μεγάλο βαθμό απεριόριστη για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα. Ειδικότερα, η ζήτηση για

τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα προσδιορίζεται κυρίως από την επιχειρηματική λειτουργία

των επιχειρήσεων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα γενικά και σε κάθε επί

μέρους τουριστική περιοχή στη χώρα ειδικότερα.
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Τουριστικές Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την περιοδική κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ, αυτή η αναγκαία

επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και στην Ελλάδα και έχει παίξει

σπουδαίο ρόλο στην Ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται πράγματι

ουσιαστική αναβάθμιση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ελληνικών τουριστικών

επιχειρήσεων (ξενοδοχειακών, εστίασης, τουριστικών πρακτορείων, μεταφορικών, κ.λπ.),

τόσο με την είσοδο στην ελληνική αγορά και την ανάπτυξη - σε μεγάλο βαθμό με

συγχωνεύσεις και εξαγορές - μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ακόμη και διεθνούς

εμβέλειας, όσο και με ουσιαστική βελτίωση της επιχειρηματικής, οργανωτικής και

επαγγελματικής λειτουργίας των κυρίως μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

που λειτουργούν σε κάθε τουριστική περιοχή. Το στελεχιακό δυναμικό των τουριστικών

επιχειρήσεων αναβαθμίζεται και αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς συμβάλλοντας στη

συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα. Σύμφωνα με το

“The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015” του World Economic Forum (WEF),

η Ελλάδα κατατάσσεται στην 45η θέση μεταξύ 141 χωρών ως προς το βαθμό ανάπτυξης του

ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι αναγκαίο για τη στελέχωση των τουριστικών

επιχειρήσεων και το βαθμό ευελιξίας και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Στον

τομέα αυτό η Ισπανία κατατάσσεται στην 34η θέση με βαθμό 4,87, έναντι 4,75 της Ελλάδος,

ενώ η Ιταλία κατατάσσεται στην 75η θέση με 4,45.

Σύμφωνα με την περιοδική κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ, η χρήση του διαδικτύου για

την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα αυξάνεται ταχύτατα και αλλάζει

δραστικά τον τρόπο διασύνδεσης των πελατών παγκοσμίως με τις εγχώριες τουριστικές

επιχειρήσεις. Στον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο

“The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015” του World Economic Forum (WEF),

η Ελλάδα κατατάσσεται στην 49η θέση μεταξύ των 141 χωρών, χαμηλότερα από τη

Βουλγαρία (47η θέση), αλλά υψηλότερα από τη Ρουμανία, την Τουρκία (68η Θέση) και από

την Κύπρο (50ή Θέση). Γενικά, η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

εκσυγχρονίζεται ταχέως συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό και στην αύξηση της ζήτησης για

τουρισμό στην Ελλάδα.

Η εγχώρια επιχειρηματικότητα είναι τώρα σε θέση να εξασφαλίσει την ζήτηση από

παλαιές και νέες αγορές για την προσδοκώμενη ταχεία ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας και στην ουσιαστική εξομάλυνση της εποχικότητας που

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του τομέα έως σήμερα.
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Εστιάζοντας στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία ως μέσο οργάνωσης ταξιδιών,

είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων επιλέγει να ταξιδεύει στη χώρας μας

μεμονωμένα παρά μέσω οργανωμένου πακέτου. Ωστόσο, διαχρονικά παρουσιάζεται

σταδιακή μεταστροφή των επισκεπτών προς τη λύση των ταξιδιωτικών γραφείων και

πρακτορείων για την οργάνωση των διακοπών τους, με το σχετικό μερίδιο να σημειώνει

διαρκή ενίσχυση καθόλη την περίοδο αναφοράς (από 26,7% σε 34,7%). Σε απόλυτα

νούμερα το 2013 η εισροή τουριστών σε τουριστικά γραφεία έφτασε σωρευτικά τα €6,9

εκατ. ενώ το 2012 κυμαίνονταν στα €4 εκατ. Αντίθετη πορεία ακολουθεί ο αριθμός των

επισκεπτών που επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνοι τους στη χώρα μας, με το σχετικό μερίδιο

να υποχωρεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 10% (από 73,3% σε 65,3%).

Συμπερασματικά προκύπτει ότι τόσο η άνοδος των τουριστικών αφίξεων στην χώρα

όσο και η βαθμιαία κατεύθυνση των ταξιδιωτών σε οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα

αμβλύνει την ακτίνα δραστηριότητας των ταξιδιωτικών – τουριστικών γραφείων στην

Ελλάδα, επηρεάζοντας θετικά την εξελικτική πορεία των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά

και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Απασχόληση

Σε ότι αφορά την συνολική απασχόληση του κλάδου των τουριστικών –

ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα από το 2010 και μετά, αυτή χαρακτηρίζεται σε γενικές

γραμμές σταθερή με εξαίρεση το τρέχον έτος όπου σημειώνεται ιδιαίτερα σημαντική

αύξηση. Το γεγονός ερμηνεύεται και ως αποτέλεσμα της αύξησης της εισερχομένης

τουριστικής κίνησης την τελευταία διετία και της γενικότερης ανάκαμψης της τουριστικής

βιομηχανίας.
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Διάγραμμα 7: Εξέλιξη απασχόλησης (ηλικία 15-64, 2011-2014)

Πηγή: Eurostat

Σε όρους μεριδίων, το ποσοστό των απασχολούμενων στον κλάδο των ταξιδιωτικών

γραφείων και πρακτορείων στο σύνολο της οικονομίας διαμορφώνει θετική εξέλιξη τόσο

στην ΕΕ-27 όσο και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης στον

κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτορείων ως προς το σύνολο της οικονομίας είναι

πολύ εντονότερο (0,595%) συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ - 27 (0,283%). Το

γεγονός αυτό αναδεικνύει τον ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος των

ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτορείων.

Διάγραμμα 8: Μερίδιο απασχόλησης ως προ το σύνολο της οικονομίας

Πηγή: Eurostat
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Η άμεση και έμμεση συμβολή του τουρισμού στη συνολική απασχόληση στην

Ελλάδα παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.

Πίνακας 10: Συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και εκτιμήσεις ΙΝΣΕΤΕ (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Ποιοτικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του SETE Intelligence, η ικανοποίηση των πελατών από

την παροχή υπηρεσιών στα ελληνικά ξενοδοχεία είναι σημαντικά υψηλότερη από την

αντίστοιχη σε διεθνώς ανταγωνιστικούς προορισμούς. Είναι ενδιαφέρον ότι το υψηλότερο

επίπεδο ικανοποίησης είναι διαχρονικά σταθερό.

Από την άλλη πλευρά ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα

ποιότητας στα περιφερειακά αεροδρόμια, στα λιμάνια, σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου

εκτός αυτοκινητοδρόμων καθώς και σε θέματα αρμοδιότητας ΟΤΑ (καθαριότητα, πράσινο

κλπ.).

Διάγραμμα 9: Δείκτης ποιότητας ξενοδοχείων

Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διάγραμμα 10: Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών

Πηγή: Κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαπιστώνεται ότι, μετά από διακυμάνσεις μεταξύ του ρυθμού είσπραξης των

απαιτήσεων και των πιστώσεων από προμηθευτές στη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής

περιόδου, το συναλλακτικό κύκλωμα το 2013 επανήλθε στα επίπεδα του 2008,

παραμένοντας ωστόσο διαχρονικά ελλειμματικό, αλλά σε περιορισμένα επίπεδα.

Διάγραμμα 11: Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων / εξόφλησης προμηθευτών

Πηγή: Κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Η άνοδος του τουρισμού το 2013 αποτυπώνεται εύληπτα στον βαθμό ικανότητας

των επιχειρήσεων στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων και την

αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους.

Διάγραμμα 12: Αποδοτικότητα κεφαλαίων

Πηγή: Κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Από την άλλη μεριά, η αναλογία κερδών/ζημιών το 2013, όπως διατυπώνεται στο

παρακάτω διάγραμμα, διαμορφώθηκε σε 3,1:1, όταν το 2008 και το 2010 ήταν 12,6:1 και

12,8:1 αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 13: Αναλογία κερδών/ζημιών

Πηγή: Κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Σημειώνεται ότι 4 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, εμφανίζουν

συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων (ως % του κύκλου εργασιών

του 2013) μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

Διάγραμμα 14: EBITDA / Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων

Πηγή: Κλαδική μελέτη «Τουριστικά γραφεία» ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Κύκλος εργασιών στους Τομείς Καταλύματος – Εστίασης και στις Mεταφορές

Στον Πίνακα 11 και στο Διάγραμμα 15 παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου

Εργασιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης που αποτελεί τον

κεντρικό τομέα στον οποίο απεικονίζεται η οικονομική δραστηριότητα του Τουρισμού.

Πίνακας 11: ΔΚΕ (Τομέας υπηρεσιών καταλύματος – εστίασης)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Διάγραμμα 15: ΔΚΕ (Τομέας υπηρεσιών καταλύματος – εστίασης)

Πηγή: Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ

Σημειώνεται η αξιοσημείωτη ανάκαμψη του κύκλου εργασιών του σημαντικού

αυτού κλάδου κατά 4,9% το 2013, 11,8% το 2014 και κατά 3,5% το 2015, παρά τη

σημαντική πτώση του Δείκτη κατά -8,0% στο 4ο 3μηνο 2015. Η ανάκαμψη αυτή

σημειώθηκε μετά την κατακόρυφη πτώση του ΔΚΕ στον τομέα κατά -8,2% το 2010, -7,4%

το 2011 και κατά -17,3% το 2012. Ειδικότερα, το 2012 ήταν ένα πολύ αρνητικό έτος για τον

Ελληνικό τουρισμό που ήταν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα των εγχώριων -



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

43
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

υπονομευτικών για τον τουρισμό - κινητοποιήσεων και της κακής εικόνας της χώρας στο

εξωτερικό. Για το 2016 αναμένεται τώρα περαιτέρω αύξηση του ΔΚΕ στον τομέα, λόγω και

της αναμενόμενης ανάκαμψης και του εσωτερικού τουρισμού, η οποία, ωστόσο, μπορεί να

περιοριστεί, ή και να αντιστραφεί εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ

στα προϊόντα του τομέα.

Πίνακας 12: ΔΚΕ (Χερσαίες μεταφορές)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΔΚΕ στις χερσαίες μεταφορές. Παρά

την μεγάλη άνοδο του τουρισμού στην περίοδο 2013 - 2015, ο κύκλος εργασιών στους

κλάδους αυτούς δεν έχει σημειώσει ανάκαμψη έως το 2015. Η πτώση της εγχώριας ζήτησης

και του εσωτερικού τουρισμού συμβάλουν σε αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, αυτό

ενδεχομένως οφείλεται και στη μεγάλη άνοδο των αεροπορικών μεταφορών τα τελευταία

χρόνια με τη δυναμική είσοδο και στην Ελλάδα των αεροπορικών εταιριών χαμηλού

κόστους. Αυτό φαίνεται από τη μεγάλη άνοδο του ΔΚΕ στις αεροπορικές μεταφορές που

παρουσιάζεται στον Πίνακα 13. Η ανάκαμψη στις αεροπορικές μεταφορές άρχισε

ταυτόχρονα με την ανάκαμψη του εξωτερικού τουρισμού, με αύξηση του ΔΚΕ στις

αεροπορικές μεταφορές κατά 3,9% το 2013, μετά τη συνεχή πτώση του στην περίοδο 2010

- 2012, και συνεχίστηκε με αύξηση κατά 7,1% το 2014 και κατά 9,7% το 2015.
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Πίνακας 13: ΔΚΕ (Αεροπορικές μεταφορές)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)

Τέλος, στον Πίνακα 14 παρουσιάζεται η ανάκαμψη του ΔΚΕ στον τομέα των

ταξιδιωτικών πρακτορείων, κατά 11,3% το 2013 και κατά 6,9% το 2014, ενώ το 2015

σημειώθηκε μικρή πτώση του δείκτη κατά -3,9%. Αυτή η πτώση το 2015 οφείλεται στη

μεγάλη πτώση του δείκτη κατά -11,0% στο 3ο 3μηνο 2015 και κατά -16,1% στο 4ο 3μηνο

2015, προφανώς ως αποτέλεσμα των capital controls. Ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών σε

όλους τους ανωτέρω τομείς αναμένεται κυρίως από το 2ο 6μηνο 2016, σε συνδυασμό με την

αναμενόμενη ανάκαμψη και του εσωτερικού τουρισμού, αν αυτή η ανάκαμψη δεν

καταπνιγεί τελικά από τη διαφαινόμενη περεταίρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης

των νοικοκυριών και των δραστηριοτήτων του τουρισμού.

Πίνακας 14: ΔΚΕ (Ταξιδιωτικά πρακτορεία)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Περιοδική Κλαδική μελέτη του ΣΕΤΕ)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η σύνοψη και τα συμπεράσματα που ακολουθούν αποτελούνται από τα ευρήματα

της περιοδικής μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός: Εξελίξεις και Προοπτικές» του ΣΕΤΕ

(Ελληνικός τουρισμός - Εξελίξεις και προοπτικές, Τεύχος 1, INΣΕΤΕ © Iούνιος 2016).

Ο Κλάδος του Τουρισμού σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2013, ένα χρόνο

νωρίτερα από την συνολική οικονομία, και συνέβαλε αποφασιστικά στη διακοπή της

κατακόρυφης πτωτικής πορείας της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2008 - 2013. Στη

συνέχεια σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις το 2014 και το 2015, τόσο όσον αφορά τις

αφίξεις μη κατοίκων στη χώρα, όσο και τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό και την

κρουαζιέρα. Ο τουρισμός και οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να είναι οι βασικοί τομείς

που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα

χρόνια, με συμβολή στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ανάκαμψη και των άλλων κλάδων

της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Η πορεία ανάπτυξης του τουρισμού στην περίοδο 2013-2015 οφείλεται τόσο στις

σχετικά ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης του ελληνικού τουρισμού και

σε σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως οφείλεται στη σημαντική βελτίωση της

εικόνας της Ελλάδος ως «ασφαλούς προορισμού» στο εξωτερικό και στην αλλαγή της

κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής της χώρας με τις εκ βάθρων μεταρρυθμίσεις σε

όλους τους τομείς και την κατακόρυφη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της

οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Αρνητικός παράγων στην

ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα παραμένει η υπέρμετρη

φορολογική επιβάρυνση τόσο από τους έμμεσους όσο και από τους άμεσους φόρους.

Η συμβολή του τουρισμού στην αποτροπή της ύφεσης και στην ανάκαμψη της

ελληνικής οικονομίας και στη σημαντική αύξηση της απασχόλησης συνεχίστηκε και το

2015, όπου σημειώθηκε νέα αύξηση:

α) στις αφίξεις μη-κατοίκων στη χώρα κατά 7,6%

β) στα έσοδα από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 5,5%

γ) στον κύκλο εργασιών στους τομείς καταλύματος και εστίασης κατά 3,1% (-9,1% στο 4ο

3μηνο 2015) και
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δ) στον κύκλο εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές κατά 9,7%, αλλά με πτώση του κύκλου

εργασιών στον κλάδο ταξιδιωτικών πρακτορείων κατά -3,9% (με μεγάλη πτώση του κατά -

11,0% και -16,4% στο 3ο και το 4ο 3μηνο 2015, προφανώς λόγω της επιβολής των capital

controls).

Ως αποτέλεσμα ο τουρισμός συνέβαλε στη συγκράτηση της πτώσης του ΑΕΠ το

2015 στο -0,2% συμβάλλοντας θετικά στο ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ κατά 0,41 π.μ. με

βάση την αύξηση των εσόδων από τον εξωτερικό τουρισμό, κατά 0,31 π.μ. με βάση την

αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον κλάδο του Χ&Λ Εμπορίου, Μεταφορών και Παροχής

Υπηρεσιών Καταλύματος και Εστίασης και κατά 0,92 π.μ. με βάση την αύξηση της

συνολικής άμεσης και έμμεσης δαπάνης που προκλήθηκε στη χώρα από τον τουρισμό. Είχε

επίσης μεγάλη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, όπως προαναφέρθηκε.

Σημαντική εξέλιξη στις αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα με βάση την Έρευνα

Συνόρων, είναι η εντυπωσιακή άνοδος στις αφίξεις από τη Βουλγαρία (1,9 εκατ. το 2015,

από 0,69 εκατ. το 2013) και από την ΠΓΔΜ (3,02 εκατ. το 2015, από 1,6 εκατ. το 2013),

που έφτασαν συνολικά τα 4,92 εκατ. από τις δύο χώρες, με αύξησή τους κατά 114,8% από

το 2013. Οι αφίξεις αυτής της κατηγορίας είναι αφίξεις για ολιγοήμερες διακοπές – σε

μεγάλο βαθμό τα Σαββατοκύριακα και φυσιολογικά συνεπάγονται μειωμένη δαπάνη ανά

ταξίδι. Αυτή η εξέλιξη εξηγεί κατά κύριο λόγο και την παρατηρούμενη πτώση της δαπάνης

ανά ταξίδι (με βάση τις αφίξεις που προκύπτουν από την Έρευνα Συνόρων) στα € 582 το

2015, από € 590,2 το 2014, € 653,4 το 2013 και € 697 το 2009, παρά το ότι τα συνολικά

έσοδα της χώρας από τον εξωτερικό τουρισμό ανήλθαν στα € 13,76 δισ. το 2015, από € 10,4

δισ. το 2009.

Αντίθετα το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση 6% της Μέσης Δαπάνης ανά

Διανυκτέρευση. Επομένως, η παρατηρούμενη πτώση των εσόδων ανά ταξίδι από τον

εξωτερικό τουρισμό είναι συνέπεια της ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού και στον

τομέα των ολιγοήμερων διακοπών κατοίκων από γειτονικές χώρες, η οποία λαμβάνει χώρα

ταυτόχρονα με τη σημαντική αύξηση των τουριστικών αφίξεων από τις παραδοσιακές χώρες

προέλευσης.

Για παράδειγμα, σημειώνεται η σημαντική αύξηση των αφίξεων από χώρες όπως η

Γερμανία (2015: +14,3%, 2014: +8,5%), Ηνωμένο Βασίλειο (2015: +14,7%, 2014:

+13,2%), Γαλλία (2015: +4,0%, 2014: +27,0%), η Ιταλία (2015: +21,3%, 2014: +15,9%)

και οι ΗΠΑ (2015: +26,8%, 2014: +26,9%), με σημαντική εξαίρεση τη μεγάλη πτώση των

αφίξεων από τη Ρωσία το 2015.
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Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιθανό ότι στα επόμενα χρόνια οι αφίξεις για

ολιγοήμερες διακοπές από τις γειτονικές χώρες θα σταθεροποιηθούν σε (ή θα αυξηθούν

ελαφρά από) τα υψηλά ήδη επίπεδα του 2015 και ότι οι αφίξεις από τις παραδοσιακές χώρες

προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, ή και από νέες χώρες προέλευσης

(σημειώνεται η εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων το 2014 και το 2015 από την Πολωνία,

την Τσεχία και την Ουγγαρία) θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς

και στα επόμενα έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ικανοποιητική ανάπτυξη των

οικονομιών των χωρών προέλευσης, θα αυξήσει και πάλι το ποσοστό των αφίξεων για

διακοπές περισσότερων ημερών και θα συμβάλει στην ανάκαμψη της δαπάνης ανά ταξίδι -

ταυτόχρονα με την περαιτέρω σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων από τον εξωτερικό

τουρισμό.

Η ανάπτυξη του τουρισμού το 2015, για 3ο συνεχόμενο έτος, ευνοήθηκε ουσιαστικά

από τους ακόλουθους παράγοντες:

 Από την αυξημένη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία

ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη διαμόρφωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας

του Ευρώ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση το Ρούβλι της Ρωσίας και την

Τουρκική Λίρα.

 Από την ικανοποιητική θετική ανάπτυξη στις χώρες προέλευσης των ξένων

τουριστών στην Ελλάδα, η οποία προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική

μηδενικών ή αρνητικών επιτοκίων και την πολιτική ποσοτικής αύξησης της

ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και της εγχώριας ζήτησης, πολιτική που

αναμένεται να συνεχιστεί και στη διετία 2016 - 2017.

 Από τη θεώρηση της Ελλάδος ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού τα τελευταία

χρόνια στα οποία η τρομοκρατία και οι αρνητικές επιπτώσεις σημαντικών

γεωπολιτικών αναταραχών επιβαρύνουν πολλές από τις ανταγωνίστριες χώρες.

 Στην υψηλού επιπέδου οικονομική υποδομή στους τομείς των μεταφορών και των

επικοινωνιών που συνέβαλαν στην αναβάθμιση πολλών περιοχών της χώρας όσον

αφορά την ανάδειξή τους ως περιοχές προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών.

 Από την ικανοποιητική ανάπτυξη και αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της

χώρας, των παντός είδους καταλυμάτων και των επιχειρήσεων εστίασης και από την

σταδιακά βελτιούμενη επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς προσφοράς

τουριστικών υπηρεσιών, ακόμη και στην περίοδο 2010 - 2013 που η ελληνική

οικονομία αντιμετώπιζε συνθήκες επιδεινούμενης ύφεσης.
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Ο τουρισμός αναδεικνύεται πλέον σε κατεξοχήν εξαγωγικό τομέα που δεσπόζει στην

ελληνική οικονομία και επωφελείται από την συντελούμενη αναδιάρθρωση της οικονομίας

υπέρ των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός επιβαρύνθηκε το 2015 από τις ακόλουθες εξαιρετικά

αρνητικές εξελίξεις:

 Την εκτροπή από την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής

και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΔΠ&ΔΜ) και της άρνησης συνεργασίας με

τους δανειστές στην περίοδο Ιαν.- Ιουλ. 2015, που οδήγησε στο κλείσιμο των

τραπεζών τον Ιούλιο 2015 και στην επιβολή των capital controls και επιπλέον

επώδυνων δημοσιονομικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και η αύξηση των

συντελεστών ΦΠΑ σε κατεξοχήν τουριστικούς τομείς.

 Από την έξαρση του προσφυγικού προβλήματος και από την μη ικανοποιητική

διαχείρισή του στα αρχικά στάδια.

 Από τη μεγάλη ύφεση (πτώση του ΑΕΠ κατά -3,7%) στην οικονομία της Ρωσίας, με

κατακόρυφη διολίσθηση του Ρουβλίου έναντι του Ευρώ.

Ειδικότερα, η έξαρση του προσφυγικού προβλήματος από το 4ο 3μηνο 2015, σε

συνδυασμό με τα capital controls και τη σημαντική αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ για

τον τουρισμό, πιθανότατα συνέβαλαν στην ανακοπή στο 4ο 3μηνο 2015 της δυναμικής

αυξητικής πορείας των βασικών μεγεθών του Τουρισμού έως το τέλος του 9μηνου του 2015.

Η ανάπτυξη του Τουρισμού το 2016 επηρεάζεται ευνοϊκά από τους ίδιους

παράγοντες που επηρέασαν ευνοϊκά τον Τουρισμό και κατά το 2015 και το 2013-2014.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη των οικονομιών των βασικών χωρών προέλευσης των ξένων

τουριστών στην Ελλάδα το 2016 αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2015 (Ζώνη

του Ευρώ: 1,5%, ΗΠΑ: 2,4%, Ηνωμένο Βασίλειο: 1,9% - από 2,2% το 2015). Αναμένεται

δε βελτίωση της κατάστασης και στη Ρωσία, όπου εκτιμάται τώρα πτώση του ΑΕΠ κατά -

1,8% το 2016, από -3,7% το 2015, αλλά η ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου σε επίπεδα

κοντά στα $ 45/βαρέλι έχει ήδη συμβάλλει στην ανάκαμψη του Ρουβλίου και μπορεί να

οδηγήσει σε καλύτερη πορεία και τη ρωσική οικονομία ως σύνολο. Επίσης, ικανοποιητική

είναι και η αναπτυξιακή πορεία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων το

2015 και στο 1ο 3μηνο του 2016 (Ρουμανία: 3,7% και 4,2% αντίστοιχα, Βουλγαρία: 3,0%

και 2,9% αντίστοιχα, Πολωνία: 3,6% και 2,5%, Τσεχία: 4,2%).
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Ωστόσο, σημαντική συμβολή στην προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα το 2016

αναμένεται από τον παράγοντα «Ασφαλής Προορισμός», σε μια εποχή έξαρσης των

τρομοκρατικών επιθέσεων σε σημαντικές ανταγωνίστριες χώρες της Ανατολικής

Μεσογείου. Επιπλέον, υπήρχαν οι προϋποθέσεις να περιοριστούν ουσιαστικά και οι

σημαντικοί εσωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τον Τουρισμό το 2015.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από την εμμονή των Θεσμών και

ιδιαίτερα του ΔΝΤ σε αστήριχτες προβλέψεις υπερδιογκωμένων μελλοντικών

δημοσιονομικών κενών και στη χρήση τους ως πρόσχημα για την επιβολή στις ελληνικές

Κυβερνήσεις υπερβολικών και επώδυνων αντιαναπτυξιακών μέτρων πολιτικής που

πλήττουν την ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον Τουρισμό.

Η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων και η διαχείρισή τους από

μεγάλη εξειδικευμένη εταιρεία παγκοσμίου εμβέλειας, και ιδιαίτερα, η έναρξη της

διαδικασίας της αναγκαίας αναβάθμισης και ανάπτυξής τους από το τρέχον έτος, αναμένεται

να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατάσταση στις αεροπορικές μεταφορές στη χώρα.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών στη χώρα έχει ήδη λάβει

εντυπωσιακές διαστάσεις με την είσοδο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και

πολλών ξένων αεροπορικών εταιρειών σε πτήσεις εσωτερικού που προφανώς επωφελούνται

από την αυξανόμενη ταξιδιωτική κίνηση προς και από την Ελλάδα αλλά και στο εσωτερικό

της χώρας. Ήδη οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για δρομολόγια εσωτερικού

προς τα βασικά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας παρουσιάζονται αυξημένες το 2016

κατά 46% (ή κατά 1,11 εκατ. θέσεις) έναντι του 2015 (Πηγή ΕΑΣΠ, Επεξεργασία: SETE

INTELLIGENCE). Το στοιχείο αυτό δείχνει ασφαλώς τον έντονο ανταγωνισμό που

διεξάγεται από τις αεροπορικές εταιρείες στις πτήσεις εσωτερικού της χώρας, αλλά δείχνει

και τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρονται στους ταξιδιώτες (και ιδιαίτερα στους

τουρίστες) για χαμηλού κόστους μεταφορά τους στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Επίσης, οι αεροπορικές αφίξεις ξένων κατοίκων στην Ελλάδα (στα κυριότερα αεροδρόμια

της χώρας) ήταν αυξημένες κατά 8,2% στο 1ο 3μηνο 2016, μετά τη σημαντική αύξησή τους

κατά 29,4% στο 1ο 3μηνο 2015 και κατά 20,6% στο 1ο 3μηνο 2014.

Η επιδιωκόμενη αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον εισερχόμενο και από

τον εσωτερικό τουρισμό στην Ελλάδα θα προσδιοριστεί κατά κύριο λόγο από τον

εμπλουτισμό και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος καθώς και τον ρυθμό

αύξησης της προσφοράς διεθνώς ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα και σε
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μικρότερο βαθμό από τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, που σε περιόδους θετικής

ανάπτυξης των χωρών προέλευσης είναι σε μεγάλο βαθμό απεριόριστη για μικρές χώρες

όπως η Ελλάδα. Ειδικότερα, η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα προσδιορίζεται

κυρίως από την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων προσφοράς τουριστικών

υπηρεσιών στην Ελλάδα γενικά και σε κάθε επί μέρους τουριστική περιοχή στη χώρα

ειδικότερα.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τουριστικό Ισοζύγιο (Απρίλιος 2016) - εκτιμήσεις SETE Intelligence

Εκτιμάται ότι η αγορά των τουριστικών γραφείων θα συνεχίσει την ανοδική πορεία,

υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του κλίματος εμπιστοσύνης που έχει διαμορφώσει τα

τελευταία χρόνια η Ελλάδα στον κλάδο του τουρισμού.

Η αισθητή μείωση των εσόδων και της κερδοφορίας τους έχει ως αποτέλεσμα, μέρος

αυτών να διακόπτουν τις δραστηριότητές τους ή να διαφοροποιούν τις υπηρεσίες τους,

στρεφόμενες προς τον εισερχόμενο τουρισμό, την παροχή των on line υπηρεσιών, την

ποιότητα και την ποικιλία προορισμών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της

ανταγωνιστικότητάς τους.

Η προσφορά εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και οι συνεργασίες και

συγχωνεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου με σκοπό την επίτευξη οικονομιών

κλίμακας αποτελούν επίσης σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και πρέπει να διερευνηθούν

και εξεταστούν προσεκτικά από τις εταιρείες του κλάδου.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

51
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

2.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ (ΜΑΚΡΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η υψηλή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη των τουριστικών προορισμών

είναι ένα από τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας για την χώρα

συνολικά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική αγορά.

Υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα ευνοϊκά χαρακτηριστικά αλλά και προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός και αυτά θα συζητηθούν παρακάτω.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Η πολιτική αστάθεια από το 2010 στην Ελλάδα δημιουργεί αρκετά προβλήματα για τις

τουριστικές εταιρείες κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης στην εικόνα της χώρας που

δημιουργείται για τους δυνητικούς ταξιδιώτες.

- Οι δυσμενείς συνθήκες του πολιτικού περιβάλλοντος των γειτονικών χωρών, όπως  οι

τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, δρουν εξίσου αρνητικά για την εικόνα της Ελλάδας.

- Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα και οι πολιτικές αστάθειες που σημειώθηκαν

τελευταία στην Τουρκία και την Αίγυπτο, οι οποίες θεωρούνται παραδοσιακά κύριοι

προορισμοί των τουριστών από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στρέφουν την

προσοχή των ταξιδιωτών αυτών στις χώρες της Ευρώπης.

- Οι πολλαπλές αλλαγές του φορολογικού νόμου δρουν αποθαρρυντικά για την ανάληψη

των επενδυτικών πρωτοβουλιών για τους επιχειρηματίες του κλάδου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Στο δυσμενές οικονομικό κλίμα (οικονομική αστάθεια, μείωση του Α.Ε.Π., μείωση των

ημερομισθίων) της χώρας λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης οφείλεται η μείωση

της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και ως αποτέλεσμα η μείωση εσωτερικού τουρισμού.

- Η μείωση του κόστους ακινήτων μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα, συμβάλλοντας

στην επένδυση των επιχειρήσεων σε εγκαταστάσεις, σε ίδρυση των υποκαταστημάτων και

σε καινούριες υποδομές.

- Το χαμηλό ημερομίσθιο προσωπικού μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για τις

επιχειρήσεις εφόσον η μισθωτή εργασία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για τις

επιχειρήσεις έντασης εργασίας.
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- Η αλλαγή ισοτιμίας – πτώση του ρουβλιού έναντι ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση της

αγοραστικής ικανότητας των δυνητικών πελατών από Ρωσία. Σήμερα η τουριστική

βιομηχανία διεθνώς δέχεται ισχυρή επίθεση από την οικονομική ύφεση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις (στροφή από οργανωμένο

τουρισμό (τουριστικά πακέτα) προς αυτοσχδιαζόμενο, στροφή προς εναλλακτικές μορφές

τουρισμού, καινοτομίες στον τομέα φιλοξενίας κ.ά.) αποτελούν μια σημαντική απειλή ή και

πρόκληση για τις τουριστικές επιχειρήσεις που διοργανώνουν ομαδικά τουριστικά

προγράμματα.

- Έντονος ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Κροατία, με

χαμηλότερο κόστος παροχής τουριστικών υπηρεσιών, και η παρουσία στη διεθνή

τουριστική αγορά νέων προορισμών οι οποίοι προσφέρουν φθηνά τουριστικά προϊόντα.

- Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να συμβάλουν στην επιμήκυνση της

τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση των καινούριων πελατών.

- Η γενικότερη αύξηση του τουριστικού κύματος που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια

αποτελεί επίσης μια ευνοϊκή συνθήκη για τον τουριστικό κλάδο, εφόσον συμβάλλει στην

αύξηση αριθμού των δυνητικών καταναλωτών και αύξηση τζίρου των τουριστικών

επιχειρήσεων.

- Η υστέρηση σε τουριστικές υποδομές της χώρας αποτελούν ένα εμπόδιο στην προσέλκυση

των τουριστών, ιδιαίτερα σήμερα που επικρατεί το κόνσεπτ «πόλη ως μια πλατφόρμα»,

σύμφωνα με το οποίο οι έξυπνες πόλεις αποτελούν πλέον πλατφόρμες και οι ταξιδιωτικές

υπηρεσίες διαμορφώνονται επάνω τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Η αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής δικτύωσης και η αυξημένη κοινωνικοποίηση της

νεολαίας μέσω social media απαιτούν από τις τουριστικές επιχειρήσεις τον εκσυγχρονισμό

και την ανάπτυξη νέων μέσων επικοινωνίας και της τεχνολογίας web και καθιστούν

ευκολότερο για τους οργανισμούς και τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες

και τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετέχουν στην διαδικασία παροχής υπηρεσίας και

δημιουργίας της προστιθέμενης αξίας.

- Η χρήση των social media, οι εφαρμογές για On-line πωλήσεις και συστήματα κρατήσεων

καθώς και η χρήση των mobile εφαρμογών μπορούν να αποτελέσουν ένα βάσιμο
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια τουριστική επιχείρηση. Η ευρεία χρήση κινητών

τηλεφώνων αλλά και η πρόθεση των καταναλωτών να επιδρούν με τα ταξιδιωτικά brand

συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων από αυτούς με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των

ταξιδιωτικών τους συνηθειών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Η Ελλάδα αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό για πολλούς τουρίστες που επιλέγουν την

χώρα για παραθαλάσσιες διακοπές, χάρη του μεσογειακού της κλίματος.

- Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, οι αεροπορικές μεταφορές έχουν μεγάλη

σημασία και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι αερομεταφορές είναι σημαντικός

παράγοντας της τουριστικής βιομηχανίας, εφόσον περίπου το 70% των ξένων επισκεπτών

φτάνουν στη χώρα αεροπορικώς.

- Η εποχικότητα και η γεωγραφική συγκέντρωση του Ελληνικού τουρισμού αποτελούν

δυσμενείς συνθήκες, αλλά μπορούν να ξεπεραστούν με την ανάπτυξη εναλλακτικών

μορφών τουρισμού.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Συνεχής αναθεώρηση εργασιακών δικαιωμάτων και οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές

διαδικασίες αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη του κλάδου.

- Η εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από μεγάλους διεθνείς

τουριστικούς οργανισμούς δρουν επίσης αρνητικά στις προσπάθειες των επιχειρηματιών

του κλάδου για περαιτέρω ανάπτυξη και ανάληψη πρωτοβουλιών.

- Η απελευθέρωση των αερομεταφορών και η παρουσία των low cost αερογραμμών έχει

διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση σε απομακρυσμένους, διαφορετικούς από παλαιούς

και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς.

- Η αδυναμία της κυβέρνησης να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα στον τουριστικό τομέα

και να χαράξει μια βιώσιμη μακροχρόνια στρατηγική, αλλά και η αδράνεια των

επιχειρηματιών του τουρισμού στην ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργούν κίνδυνο

υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας και μείωσης της ανταγωνιστικής της

θέσης.
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2.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΙΚΡΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που ακολουθεί

βοηθάει στον προσδιορισμό του βαθμού της ελκυστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας

ο οποίος καθορίζεται από την αξιολόγηση των παραγόντων της.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της InfoBank Hellastat, ο δείκτης του κύκλου

εργασιών των ταξιδιωτικών πρακτορείων κατέγραψε σημαντική άνοδο ως αποτέλεσμα της

βελτιωμένης εικόνας που παρουσιάζει η ελληνική τουριστική αγορά. Το 2014 ο δείκτης

κατέγραψε άνοδο 6,6% με χαρακτηριστικό στοιχείο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της

χρονιάς σημειώθηκαν υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας και στα 4 τρίμηνα του έτους. Με

βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης ο κύκλος εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων

του δείγματος το 2013 διαμορφώθηκε σε 1,32 δισ. ευρώ υπό την ευνοϊκή επίδραση της

αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, το 80% των τουριστικών πρακτορείων εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη, ενώ

τα περισσότερα σημείωσαν ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους.

Όσον αφορά τους γενικούς παράγοντες της αγοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο

που δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των δύο υπό εξέταση ετών,

μπορούν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις τάσεις του ελληνικού τουρισμού.

Τα βασικά μεγέθη της αγοράς, σύμφωνα με τη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), για τα έτη 2014 και 2015 παρουσιάζονται στον Πίνακα

15.

Πίνακας 15. Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού

Βασικά Μεγέθη 2014 2015

Συμμετοχή στο ΑΕΠ 17,3% 18,5%

Συμμετοχή στην

απασχόληση

17,3% της συνολικής

απασχόλησης

23,1% της συνολικής

απασχόλησης

Συνολική Απασχόληση 699.000 821.900
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Έσοδα 13 δισ. €  (δεν

περιλαμβάνονται τα έσοδα

από κρουαζιέρα)

13,6 δισ. €  (δεν

περιλαμβάνονται τα έσοδα

από κρουαζιέρα)

Αφίξεις Αλλοδαπών 22  εκατ. (δεν

περιλαμβάνονται οι αφίξεις

από κρουαζιέρα)

23,6  εκατ. (δεν

περιλαμβάνονται οι αφίξεις

από κρουαζιέρα)

Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 590 € (δεν

περιλαμβάνονται τα ποσά

κρουαζιέρας)

580 € (δεν

περιλαμβάνονται τα ποσά

κρουαζιέρας)

Μερίδιο Αγοράς 1,8% Παγκόσμια, 3,8%

Ευρώπη

2% Παγκόσμια, 3,1%

Ευρώπη

Εποχικότητα 56% των αφίξεων

αλλοδαπών

πραγματοποιείται Ιούλιο -

Αύγουστο - Σεπτέμβριο

55% των αφίξεων

αλλοδαπών

πραγματοποιείται Ιούλιο -

Αύγουστο - Σεπτέμβριο

Συγκέντρωση Προσφοράς 70% των ξενοδοχειακών

κλινών συγκεντρώνονται σε

4 περιοχές της Ελλάδας

69% των ξενοδοχειακών

κλινών συγκεντρώνονται σε

4 περιοχές της Ελλάδας

Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.851 ξενοδοχεία / 792.304

κλίνες

9.757 ξενοδοχεία / 784.315

κλίνες

Top 5 αγορές Γερμανία (2.459.228), Ην.

Βασίλειο (2.089.529),

Γαλλία (1.463.159), Ρωσία

(1.250.174), Ιταλία

(1.117.711)

Γερμανία (2.810.350), Ην.

Βασίλειο (2.397.169),

Γαλλία (1.522.100),Ιταλία

(1.355.327), Ρωσία

(512.789)

Top 5 αεροδρόμια (σε

αφίξεις αλλοδαπών

Αθήνα (3.388.647),

Ηράκλειο (2.595.702),

Ρόδος (1.926.675),

Θεσσαλονίκη (1.569.814),

Κέρκυρα (1.074.289)

Αθήνα (4.158.330),

Ηράκλειο (2.559.805),

Ρόδος (1.902.051),

Θεσσαλονίκη (1.569.224),

Κέρκυρα (1.092.647)
Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Τα συνολικά έσοδα του κλάδου, μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από

κρουαζιέρα, αυξάνουν κατά 600 εκατομμύρια ευρώ και το 2015 φτάνουν στα 13,6 δισ.

ευρώ. Το 2015 φαίνεται να αυξάνει και το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ
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της χώρας από 17,3% το 2014 στο 18,5%  το 2015 καθώς και η συμμετοχή του στη συνολική

απασχόληση της χώρας.

Οι αφίξεις των αλλοδαπών επίσης παρουσιάζουν μια αυξητική τάση. Ενώ η μέση

κατά κεφαλή δαπάνη για τουρισμό μειώνεται σε 10 ευρώ κατά άτομο, η συνολική δαπάνη

το 2015 αυξάνει κατά 708 εκατομμύρια ευρώ λόγω της απόλυτης αύξησης των αφίξεων η

οποία ανέρχεται σε 1,6 εκατομμύρια αλλοδαπών. Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της

Τράπεζας της Ελλάδος, οι αφίξεις των τουριστών παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση τα

τελευταία 5 έτη, με εξαίρεση το 2012 όπου σημειώνεται μια μείωση στις αφίξεις, με το 2015

να φτάνουν σε αριθμό των 23599 χιλιάδων ατόμων, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως

7,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (23%) των

αφίξεων ωστόσο παρουσιάζεται το 2014. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις επίσης ακολουθούν

μια αυξητική πορεία, παρουσιάζοντας το 2015 μια αύξηση της τάξεως 7,7% σε σύγκριση με

το 2014. Η ανάλυση της τουριστικής κίνησης για τα τελευταία 5 έτη της Τράπεζας της

Ελλάδος παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας εργασίας.

Η εποχικότητα των πωλήσεων η οποία αναφέρεται στη διακύμανση των πωλήσεων

μέσα στο ίδιο έτος και γενικά θεωρείται ένα μη ελκυστικό χαρακτηριστικό της τουριστικής

βιομηχανίας, παραμένει σχεδόν σταθερή, με ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις το τρίτο

τρίμηνο. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος

πραγματοποιείται το 55-56% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών, ενώ στους υπόλοιπους

εννέα μήνες λιγότερο από το μισό όλων των αφίξεων. Η έντονη εποχικότητα παρουσιάζεται

και στο εσωτερικό τουρισμό, καθώς οι μεγαλύτερες δαπάνες για ταξίδια πραγματοποιούνται

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τις αργίες και τις γιορτές.

Επιπλέον, παρουσιάζεται η έντονη συγκέντρωση προσφοράς, με το 69-70% των

ξενοδοχειακών κλινών να συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παράγοντες της τουριστικής ζήτησης, ειδικά αυτός

που αναφέρεται στην προέλευση των ταξιδιωτών που επιλέγουν για τουρισμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, οι 5 κύριες χώρες προέλευσης παραμένουν η Γερμανία,

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ρωσία και η Ιταλία. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση της

τάξεως σχεδόν 59% του τουριστικού κύματος από τη Ρωσία που παρουσιάζεται το 2015 σε

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται κατά πολύ στη μείωση της

αγοραστικής ικανότητας των τουριστών από Ρωσία ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης

και της πτώσης του ρουβλιού έναντι ευρώ.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Οι κύριοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 5 δυνάμεων του Porter, οι οποίοι

χαρακτηρίζουν την βιομηχανία τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ελκυστικότητά της, συνοψίζονται στον Πίνακα 16 και

αναλύονται στη συνέχεια.

Πίνακας 16. Παράγοντες βιομηχανίας

Βαθμός συγκέντρωσης Μέτριος προς υψηλός

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών Μέτρια προς υψηλή

Εμπόδια εισόδου Σχετικά περιορισμένα

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών Υψηλή

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Υψηλή

Ένταση ανταγωνισμού Υψηλή

Πίεση από υποκατάστατα Μέτρια προς υψηλή

Δυναμικότητα παραγωγής Άγνωστη

Εμπόδια εξόδου Χαμηλά

Ο Βαθμός συγκέντρωσης αποτελεί έναν δείκτη της έντασης ανταγωνισμού στη

βιομηχανία. Αναφερόμενοι στην Ελληνικά αγορά τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων,

παρατηρούμε την τάση για την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά τον τομέα διαμονής και εστίασης επικρατούν πολλές μικρές οικογενειακές

εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα οι αλυσίδες tour operator αυξάνουν τα μερίδιά τους σε βάρος των

μικρών επιχειρήσεων – τουριστικών πρακτόρων.

Η διαδικασία της συγκέντρωσης της αγοράς στον κλάδο του τουρισμού ξεκίνησε

σχετικά πρόσφατα.  Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύσσεται πολύ γρήγορα,

καλύπτοντας όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Στους τομείς της στέγασης

και εστίασης διαμορφώθηκαν γιγαντιαίες αλυσίδες ξενοδοχείων και εστιατορίων, ενδιάμεσα

σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις γίνεται ο λόγος για μεγάλους τουριστικούς ομίλους που
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ελέγχουν τις βασικές αγορές οργανωμένων ταξιδιών, η αγορά αεροπορικών μεταφορών

ελέγχεται από τις λίγες κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες.

Το σημερινό στάδιο ανάπτυξης του τουρισμού χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός

μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων κυρίως οικογενειακού τύπου, οι οποίες

συνυπάρχουν με έναν αριθμό πολύ ισχυρών μεγάλων εταιρειών.

Ο κύριος λόγος της συγκέντρωσης στον τομέα του τουρισμού δεν διαφέρει από άλλους

τομείς της οικονομίας και αναφέρεται στα οφέλη που συνεπάγονται οι οικονομίες κλίμακας.

Μαζί με αυτά, είναι και οι ιδιαιτερότητες και η πολυμορφία του τουριστικού προϊόντος. Ένα

από τα χαρακτηριστικά του κλάδου των τουριστικών γραφείων αποτελούν και οι πρακτικές

αθέμιτου ανταγωνισμού όπως για παράδειγμα περιπτώσεις αποκλειστικής συνεργασίας

ξενοδοχείων με συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία. Μια σημαντική αλλαγή σε επίπεδο

τουριστικής προσφοράς σχετίζεται και με την παγκοσμιοποίηση, μέσα από τις συνεργασίες

και συγχωνεύσεις των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και μη ή την εξαγορά τους από

μεγάλες.

Τα εμπόδια που υπάρχουν στην βιομηχανία των τουριστικών γραφείων τα οποία

αποθαρρύνουν την είσοδο ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισμένα,

κυρίως λόγω του ότι δεν απαιτούνται σημαντική τεχνογνωσία, πολύ υψηλές κεφαλαιακές

δαπάνες και υψηλές επενδύσεις σε τεχνολογία. Επιπλέον, ο αγοραστής γενικά δεν

αντιμετωπίζει κάποια κόστη προκειμένου να αλλάξει προμηθευτή της τουριστικής

υπηρεσίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να στραφεί σε έναν καινούριο παροχέα της

τουριστικής υπηρεσίας. Ωστόσο ένα σημαντικό εμπόδιο μπορεί να αποτελεί η αυξημένη

τάση για διαφοροποίηση προϊόντος που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην τουριστική

αγορά. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών

είναι μέτρια (κυρίως λόγω της διαφοροποίησης) προς υψηλή (κυρίως λόγω έλλειψης

οικονομικών εμποδίων εισόδου).

Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών που παρουσιάζεται στον κλάδο

των ελληνικών τουριστικών γραφείων, ιδιαίτερα σε γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει

μεγάλη συγκέντρωση τοπικών πρακτορείων και σε δημοφιλέστερους προορισμούς,

οφείλεται κυρίως στην όλο αυξανόμενη τάση για αναζήτηση διαφοροποιημένων

τουριστικών προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών και συνδέεται αρνητικά με την

ελκυστικότητα της βιομηχανίας αυτής. Επομένως, εάν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν

είναι μη διαφοροποιημένο οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να πιέζουν τις τιμές προς τα
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κάτω και να οδηγούν τις τουριστικές εταιρείες σε πόλεμο μεταξύ τους με αποτέλεσμα την

προσφορά της καλύτερης ποιότητας και επιπλέον εξυπηρέτησης.

Στην τουριστική βιομηχανία υπάρχει υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των

προμηθευτών καθώς υπάρχει σημαντική εξάρτηση από τους μεγάλους διεθνείς tour

operators και τις αεροπορικές εταιρείες. Οι προμηθευτές λοιπόν καθορίζουν την τιμή και

άλλους όρους πώλησης των προϊόντων και επομένως επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και

την κερδοφορία της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, ειδικά λόγω της

απελευθέρωσης των αερομεταφορών και της παρουσίας των low cost αερογραμμών, η

εξάρτηση από τους προμηθευτές που παρέχουν την αεροπορική μεταφορά έχει μειωθεί

σημαντικά.

Η ένταση ανταγωνισμού στον κλάδο θεωρείται υψηλή λόγω της ύπαρξης του

μεγάλου αριθμού των ανταγωνιστών που οφείλεται σε περιορισμένα εμπόδια εισόδου στον

κλάδο αλλά και στην έλλειψη σημαντικών εμποδίων εξόδου από αυτόν. Τα τελευταία

αναφέρονται στην έλλειψη των εξειδικευμένων πόρων και ικανοτήτων που αναπτύσσει η

επιχείρηση που δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε άλλες δραστηριότητες εάν αυτή

αποφασίσει να αποχωρήσει από τον κλάδο. Ως προς το μέγεθος και τη νομική μορφή των

τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα, η πλειοψηφία τους είναι μικρές προσωπικές

επιχειρήσεις, μετά ακολουθούν Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ομόρρυθμες

εταιρείες, ενώ ο αριθμός των Ανώνυμων Εταιρειών είναι πολύ περιορισμένος.

Όσον αφορά την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη

τις νέες τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, κυρίως λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών

και της εξάπλωσης του internet στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Συγκεκριμένα η

βιομηχανία των τουριστικών γραφείων απειλείται σήμερα από τουριστικές επιλογές μέσω

internet. Για παράδειγμα, στον χώρο της εστίασης σημειώνεται η τάση για εναλλακτικά ή

μη-ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικίαση σπιτιών στα αστικά κέντρα, όπου τα online

πρακτορεία αποτελούν ένα υποκατάστατο των ξενοδοχειακών τμημάτων κρατήσεων για

άμεσες κρατήσεις. Τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία συνεχώς αυξάνουν την πελατεία

τους σε βάρος των tour operator. H προώθηση και η πώληση μέσω των social media, των

εφαρμογών online πωλήσεων και συστημάτων κρατήσεων και οι διάφορες mobile

εφαρμογές αποτελούν σήμερα υποκατάστατα των παραδοσιακών υπηρεσιών που

προσφέρουν τα ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία.

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος συμπεραίνουμε

ότι η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος μπορεί να θεωρηθεί ελκυστική, εφόσον
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παρουσιάζει την ανάπτυξη και αυξητικές τάσεις στα μεγέθη όπως ο κύκλος εργασιών και τα

έσοδα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην διαφοροποίηση των

προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών λόγω του έντονου ανταγωνισμού και των

ιδιαίτερων τάσεων στην τουριστική ζήτηση.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ομίλου

Mouzenidis Group, τα οποία συντελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της

στρατηγικής του. Το εσωτερικό περιβάλλον αναφέρεται στη δομή, την κουλτούρα και τους

υλικούς και άϋλους πόρους της επιχείρησης.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ομίλου, οι πόροι και οι ικανότητές του, τα οποία

συμβάλλουν στην απόκτηση και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος,

είναι τα παρακάτω:

1. Ισχυρή θέση στην αγορά και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα:

Σήμερα ο Όμιλος αποτελεί τον τουριστικό οργανισμό με τη μεγαλύτερη διακίνηση

επισκεπτών προς την Ελλάδα από τη Ρωσία και τις γειτονικές της αγορές, ενώ η τάση των

Ρώσων τουριστών για την Ελλάδα είναι σταθερά αυξητική. Αυτή η ισχυρή θέση στην αγορά

και η αναγνωρισιμότητα επιτρέπει την εταιρεία να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα στην περαιτέρω επέκταση στις διεθνείς αγορές, αλλά και να βοηθήσει σε

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

2. Το ισχυρό brand name:

«Mouzenidis Group» ταυτίζεται στα μάτια του καταναλωτή με την αξιοπιστία, τη δύναμη,

την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση.

3. Η σταθερή υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών:

Επιτυγχάνεται χάρη στον συνεχή ποιοτικό έλεγχο και τη μεγάλη σημασία που προσδίδει ο

όμιλος στη διαχείριση των feedback πελατών και τυχόν παραπόνων.

4. Κοινή ευρεία πελατειακή βάση για όλες τις εταιρείες του ομίλου:

Η ευρεία πελατειακή βάση που έχει αποκτήσει η Mouzenidis Travel δίνει την ευκαιρία στον

όμιλο να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς όπου αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί

(συσχετισμένη και ασυσχέτιστη διαφοροποίηση). Όπως για παράδειγμα, η εταιρεία του
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ομίλου Grekodom Development A.E. χρησιμοποιεί την πελατεία για την προώθηση των

υπηρεσιών της, την αγοραπωλησία ακινήτων, η MBG – τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

5. Οικονομικά εύρωστος όμιλος:

Η δυνατότητα επένδυσης των κεφαλαίων σε καινούριες δραστηριότητες, η συνεχής

ανάπτυξη και η επένδυση σε τεχνολογία, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις.

6. Καινοτόμος επιχείρηση:

Ο όμιλος έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και έχει λανσάρει στην αγορά

καινοτόμα προϊόντα, όπως το προσκυνηματικό (Solun) και ιατρικό τουρισμό (Grekomed),

γαμήλια ταξίδια (Wedding Melody), εταιρικός και επαγγελματικός τουρισμός (Active

Mice).

Θα πρέπει να αναφέρουμε και την επιτυχή προσπάθεια του ομίλου στον χώρο mobile

εφαρμογών. Η εταιρεία Grekomania, η οποία δημιουργήθηκε πρωτίστως για όλους τους

ρωσόφωνους επισκέπτες και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του ταξιδιωτικού οργανισμού

Mouzenidis Travel, είναι η βασικότερη και πιο ολοκληρωμένη ενημερωτική διαδικτυακή

πύλη (internet portal http://www.grekomania.com/ ) για την Ελλάδα ενώ αποτελεί επίσημο

πληροφοριακό εταίρο του Υπουργείου τουρισμού προβάλλοντας θετικά  την χώρα μας

κυρίως στην  Ρωσία και την Ουκρανία.

Ισχυρό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης η προβολή των γνωστών ελληνικών και ξένων

επιχειρήσεων τις οποίες επιλέγει, προτείνει και προωθεί βασιζόμενη στην άριστη γνώση της

αγοράς και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τις

ελκυστικές τιμές που μπορούν αυτές να προσφέρουν στους πελάτες. Ο σχετικός

ηλεκτρονικός κατάλογος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στοχεύει στην εύκολη εύρεση

προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καφέ, μπαρ,

κοσμηματοπωλεία, επώνυμα καταστήματα ρούχων, μουσικά κέντρα, ιδιωτικές εκθέσεις και

γενικά κάθε είδους επιχείρηση που μπορεί να αποτελέσει  ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον

για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα διαθέτει τις υπηρεσίες της και σε μορφή της εφαρμογής

mobile app, αξιοποιώντας την ευκολία χρόνου και τόπου, προσφέροντας εκπτώσεις και

προβάλλοντας επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας.
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7. Μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις με τους προμηθευτές:

Ακόμα και με την καθετοποίηση προς τα πίσω του ομίλου, οι ισχυρές σχέσεις του με τους

προμηθευτές του αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, λόγω της ισχυρής

θέσης στην αγορά και των οικονομιών κλίμακας ο όμιλος έχει υψηλή διαπραγματευτική

δύναμη απέναντι στους προμηθευτές του.

8. Υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών:

Η εταιρεία ακολουθεί την πελατοκεντρική φιλοσοφία, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας

εξυπηρέτησης αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της εταιρείας. Έχει αποκτήσει

φανατικούς καταναλωτές που την ακολουθούν σε όλα τα βήματά της, όπως μπορεί να

διαπιστώσει κανείς από τα social media. Έχει επίσης εφαρμόσει προγράμματα πιστότητας

που βασίζονται στην προώθηση προγραμμάτων ανταμοιβών τόσο των πελατών όσο και των

συνεργατών της.

9. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού:

Ο όμιλος αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους της ως το κύριο και το σημαντικότερο

περιουσιακό στοιχείο της. Η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού, οι

εταιρικές εκδηλώσεις, τα επαγγελματικά ενημερωτικά ταξίδια, η έμφαση στην εσωτερική

επικοινωνία, η δυνατότητα για προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη, η προώθηση μιας

ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και των αξιών του ομίλου είναι από τα λίγα παραδείγματα της

επιτυχημένης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που αξιοποιεί ο όμιλος.

10. Τεχνογνωσία και τεχνολογία:

Η ιδιόκτητη IT τεχνολογία που συμβάλλει στην συνεκτική και εύρυθμη λειτουργία και

συνεργασία όλων των εταιρειών, υποκαταστημάτων και τμημάτων του Ομίλου. Η

αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών της προώθησης και προβολής των προϊόντων και

υπηρεσιών (social media, on-line συστήματα κρατήσεως, γεφύρωση με δικτυακούς τόπους,

ισχυρή παρουσία στα συστήματα mobile μάρκετινγκ). Τεχνολογική υποστήριξη και ERP,

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και ενδοδίκτυα.
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Στον όμιλο παρέχεται άμεση και εύκολη επικοινωνία μέσω ενδοδικτύων (intranet), στα

οποία είναι δικτυωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του ομίλου ανεξαρτήτως της

γεωγραφικής περιοχής, της θέσης εργασίας και του πόστου.

Ενώνει όλες τις επιχειρήσεις, όλα τα γραφεία και υποκαταστήματα, αλλά και τους

συνεργάτες  και προμηθευτές του ομίλου από όλον τον κόσμο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα

ενοποίησης και γεφύρωσης με το CRM και τα ERP συστήματα του ομίλου και με τις επαφές

του Outlook και του Google.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του Oktell αποτελεί και η δυνατότητα αποτύπωσης

της οργανωτικής δομής του ομίλου σε οργανόγραμμα. Η απεικόνιση αυτή γίνεται όσο σε

λειτουργικό οργανωτικό επίπεδο (functional structure), χωρίζοντας τον όμιλο σε βασικές

λειτουργίες και τμήματα, τόσο και σε γεωγραφικό (geographical structure), δηλαδή είναι

οργανωμένη βάσει τοποθεσιών, πόλεων και κρατών.

Αναμφισβήτητα, τα διαδικτυακά και online μέσα επικοινωνίας αποτελούν στις μέρες μας

ένα από τα πιο υποσχόμενα και ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Το κυριότερό

τους πλεονέκτημα έγκειται στην μοναδική ικανότητα του να παρέχει πληροφορίες

εξατομικευμένα, με διαδραστική επικοινωνία χωρίς τον περιορισμό του χρόνου και του

τόπου.

Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εταιρείας

και διάφορων ομάδων κοινού, ενισχύοντας την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους,

δημιουργώντας βάσεις δεδομένων των χρηστών και την άμεση εκτίμηση της αντίδρασής

τους σε μία επικοινωνιακή ενέργεια της εταιρείας.

Σήμερα ο όμιλος Mouzenidis Group αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα

επικοινωνίας με ισχυρή παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον ιστότοπο

http://www.mouzenidis.com μπορεί κανείς να βρει την παρουσίαση όλων των επιχειρήσεων

και των επιμέρους τμημάτων του ομίλου. Η ιστοσελίδα της Mouzenidis Travel, η οποία είναι

διαθέσιμη σε οκτώ γλώσσες, δίνει στους πελάτες και συνεργάτες αλλά και στο ευρύτερο

κοινό την πλήρη ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, παρέχει

δυνατότητα on-line κρατήσεων και επικοινωνίας με εκπρόσωπο της εταιρείας, ενημερώνει

για τα προγράμματα και εκδρομές, καθώς ταυτόχρονα προβάλλει την Ελλάδα ως

προορισμό, παρουσιάζοντας τα αξιοθέατα, πολιτιστικά νέα και ιστορικά γεγονότα. Κάθε

εταιρεία αλλά και κάθε επιμέρους τμήμα του ομίλου λειτουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες,

για παράδειγμα http://www.ellinair.com, http://www.csr-air.com, http://www.grekodom.ru,
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http://www.Solun.gr, http://www.wine.mouzenidis.com, http://www.Potidea-palace.com

και άλλες.

Οι εταιρείες του ομίλου αξιοποιούν τις ευκαιρίες προβολής της εικόνας και των

δραστηριοτήτων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Twitter, Instagram,

Facebook, VKontakte, LinkedIn, διατηρώντας τους λογαριασμούς σε αυτά και

συμμετέχοντας στις συζητήσεις, και διαλόγους με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες,

συνεργάτες και προμηθευτές αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους και την ευρύτερη

κοινωνία. Επίσης διαθέτει το δικό της κανάλι στο Youtube, επικοινωνώντας με το ευρύτερο

κοινό, ανεβάζοντας διάφορα βίντεο από εκδηλώσεις, ταξίδια και εκδρομές, προωθώντας τις

υπηρεσίες, αλλά και διοργανώνοντας σεμινάρια μέσω διαδικτύου (webinars) για όλους τους

ενδιαφερόμενους.

11. Υπεύθυνα Κοινωνικές Πρωτοβουλίες:

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και η συμβολή του ομίλου Mouzenidis Group στην ανάπτυξη

και βελτίωση των διμερών σχέσεων Ελλάδος – Ρωσίας. Ο όμιλος συμμετέχει ως χορηγός σε

διάφορες εκδηλώσεις, που ενισχύουν την εικόνα του οργανισμού και τους δεσμούς που έχει

με διάφορες ομάδες κοινού. Για παράδειγμα, με την ευγενική προσφορά και χορηγία του

ομίλου έχει υλοποιηθεί η εκπαιδευτική  εκδρομή των φοιτητών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Μόσχα. Επίσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού

της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την χορηγία

του ομίλου Mouzenidis Group, προσφέρονται δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της

ρωσικής γλώσσας για κατοίκους Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η τοπική κοινωνία, όπως πολίτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις, αποτελεί μια σημαντική

ομάδα κοινού για τον όμιλο. Οι επιχειρήσεις του ομίλου συμμετέχουν αλλά και

διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις. Οι συνεργασίες με δημόσιους φορείς, όπως αυτή με το

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αποβλέπουν στην αποτελεσματική επικοινωνία με την

τοπική κοινωνία. Ο όμιλος επενδύει συνεχώς στις τουριστικές υποδομές της Ελλάδας και

προωθεί την Ελλάδα σε ευρύτερο κοινό του εξωτερικού ως τουριστικό προορισμό,

προβάλλοντας ταυτόχρονα και την τοπική κοινωνία.

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και η συμβολή του ομίλου Mouzenidis Group στην ανάπτυξη

και βελτίωση των διμερών σχέσεων Ελλάδος – Ρωσίας. Ο όμιλος συμμετέχει ως χορηγός σε
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διάφορες εκδηλώσεις, που ενισχύουν την εικόνα του οργανισμού και τους δεσμούς που έχει

με διάφορες ομάδες κοινού. Για παράδειγμα, με την ευγενική προσφορά και χορηγία του

ομίλου έχει υλοποιηθεί η εκπαιδευτική  εκδρομή των φοιτητών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Μόσχα. Επίσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού

της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την χορηγία

του ομίλου Mouzenidis Group, προσφέρονται δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της

ρωσικής γλώσσας για κατοίκους Δήμου Θεσσαλονίκης.

12. Εργαζόμενοι και η εσωτερική επικοινωνία:

Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου αποτελεί ένα ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Στον

όμιλο δίδεται μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και στην επίτευξη

του ανοικτού επικοινωνιακού κλίματος, το οποίο επιτυγχάνεται με τις στρατηγικές όπως η

εντατικοποίηση της εργασιακής και διοικητικής εξειδίκευσης, η προσπάθεια για τυποποίηση

της παρεχόμενης υπηρεσίας, η ενθάρρυνση της επαναπληροφόρησης της διοίκησης, η

αποτύπωση της οργανωτικής δομής με χρήση οργανογραμμάτων διάταξης των χώρων

εργασίας και κατανομής του προσωπικού, η ανάπτυξη άτυπων καναλιών επικοινωνίας

(εταιρικά ταξίδια και εκδηλώσεις, εταιρικά event) που επιδιώκουν την εξασφάλιση της

συνεκτικότητας της ομάδας και συμμόρφωσής της στους κοινούς στόχους.

Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των υποδιευθυντών των επιμέρους τμημάτων με τη διοίκηση

του ομίλου συζητούνται τα κύρια θέματα ή τυχόν προβλήματα του ομίλου, τίθενται

βραχυχρόνιοι στόχοι, αξιολογούνται τα αποτελέσματα των επιμέρους πολιτικών και

τακτικών του ομίλου.

Στον όμιλο δίδεται μεγάλη σημασία στην ικανοποίηση των εργαζομένων, η οποία

επιτυγχάνεται με την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους και συνεχή εκπαίδευση

εργαζομένων (σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και ταξίδια). Επιπλέον γίνονται πολλές

προσπάθειες για ενημέρωση για τις δραστηριότητες των άλλων τμημάτων και ενθάρρυνση

συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις του ομίλου.

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Οι κύριες δυνάμεις και αδυναμίες του ομίλου που προκύπτουν από την μελέτη του

εσωτερικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της ανάλυσης του

εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και οι πιθανές ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται

για τον Όμιλο μπορούν να συνοψιστούν στην παρακάτω Ανάλυση SWOT (Πίνακας 17).
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Πίνακας 17. SWOT Analysis

ΔΥΝΑΜΕΙΣ (S)

1) Παγκόσμια αναγνωρισιμότητα
2) Ισχυρό brand name
3) Σταθερή υψηλή ποιότητα

προϊόντων (έλεγχος ποιότητας)
4) Κοινή ευρεία πελατειακή βάση για

όλες τις εταιρείες του ομίλου
5) Οικονομικά εύρωστος όμιλος
6) Καινοτόμος επιχείρηση
7) Μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις

με τους προμηθευτές (υψηλή
διαπραγματευτική δύναμη)

8) Υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης
πελατών / loyalty programs

9) Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού

10) Τεχνογνωσία και τεχνολογία
11) Κοινωνικές πρωτοβουλίες
12) Εσωτερική κουλτούρα

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W)

1) Υψηλό λειτουργικό κόστος και
κόστος συντήρησης, ειδικά για την
αεροπορική εταιρεία

2) Υψηλή ανάγκη για εξειδικευμένο
προσωπικό (ιπτάμενο προσωπικό,
νομική διεύθυνση, τεχνολογική
υποστήριξη κ.ά.)

3) Υψηλό σταθερό κόστος (δεδομένη
χωρητικότητα, δεδομένο πτητικό
πρόγραμμα)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O)

1) Διαφοροποίηση προϊόντων
2) Ανάπτυξη αγοράς
3) Τμηματοποίηση αγοράς
4) Μεταφορά ικανοτήτων σε νέα

προϊόντα
5) Χαμηλό ημερομίσθιο προσωπικού
6) Υψηλή θέση της Ελλάδας στην

παγκόσμια κατάταξη των
τουριστικών προορισμών

7) Αύξηση τουριστικού κύματος
8) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

για επιμήκυνση τουριστικής
περιόδου

9) Χρήση των social media
10) On-line πωλήσεις και συστήματα

κρατήσεων
11) Πτώχευση ανταγωνιστικών

ρωσικών τουριστικών γραφείων
12) Χαμηλό κόστος ακινήτων

ΑΠΕΙΛΕΣ (T)

1) Κοινωνικές και πολιτικές απειλές
(πόλεμος στην Ουκρανία,

τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη)
2) Οικονομικοί παράγοντες

(οικονομική αστάθεια, αλλαγή
ισοτιμίας – πτώση του ρουβλιού
έναντι ευρώ, μείωση αγοραστικής
ικανότητας πελατών)

3) Κορεσμός τοπικής αγοράς
(εσωτερικός τουρισμός)

4) Εποχικότητα και γεωγραφική
συγκέντρωση του Ελληνικού
τουρισμού

5) Αλλαγές στις καταναλωτικές
συνήθειες και προτιμήσεις (στροφή
από οργανωμένο τουρισμό
(πακέτα) προς αυτοσχδιαζόμενο)

6) Έντονος ανταγωνισμός από
γειτονικές χώρες

7) Ευαισθησία του καταναλωτή ως
προς την τιμή
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Η παραπάνω ανάλυση SWOT αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού

σχεδιασμού για τον όμιλο καθώς παρουσιάζει τις ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν από

την εξέταση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και επομένως

προσφέρει μια βάση για καθορισμό των στρατηγικών επιλογών και τη διαμόρφωση της

επιχειρηματικής στρατηγικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Πίνακα 17, προτείνεται

η προσπάθεια υλοποίησης Δυναμικών Στρατηγικών (S-O), που προκύπτουν από την

εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων της επιχείρησης για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που

παρουσιάζονται.

Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εξαρτάται τόσο από τους παράγοντες του

κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση όσο και από εσωτερικούς πόρους που διαθέτει και

οι οποίοι αποτελούν τη βάση για ιδιαίτερες ικανότητες της και ως συνέπεια τη δυνατότητα

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διαμόρφωση στρατηγικής καθορίζεται από

τον απώτερο σκοπό του Ομίλου, ο οποίος είναι να παραμείνει ηγέτης στην τουριστική αγορά

και να επεκταθεί και αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο Για την επιλογή της προτεινόμενης

στρατηγικής θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο επιχειρηματικής στρατηγικής βασιζόμενο σε

δύο διαστάσεις, εφόσον η ενδεικνυόμενη στρατηγική είναι συνάρτηση αυτών. Ο Πίνακας

18 απεικονίζει μια ταξινόμηση των προτεινόμενων στρατηγικών βάσει δύο κριτηρίων: της

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στην αγορά και της ελκυστικότητας της αγοράς στην

οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Λόγω της υψηλής ελκυστικότητας της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο

όμιλος, σε συνδυασμό με ιδιαίτερους εσωτερικούς πόρους που διαθέτει και ισχυρή

ανταγωνιστική του θέση, προτείνεται επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης και

συγκεκριμένα η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης. Η ανάπτυξη είναι ο βασικός στόχος των

περισσοτέρων επιχειρήσεων και πολλές φορές αυτή επιβάλλεται από τις συνθήκες που

επικρατούν στην αγορά.

Ο Όμιλος είναι οικονομικά εύρωστος και επομένως υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης των

κεφαλαίων σε καινούριες δραστηριότητες, στη συνεχή ανάπτυξη και την επένδυση σε

τεχνολογία, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

Με την στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης ο Όμιλος επιδιώκει την κάθετη επέκταση τόσο

στο πεδίο των τουριστικών παραγωγών όσο και στο λιανικό εμπόριο, στοχεύει στην

καθετοποιημένη προσφοράς του τουριστικού προϊόντος στους καταναλωτές – τουρίστες,

την ανάπτυξη του συνόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην
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παραγωγή και διάθεση των τουριστικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Με αυτόν τον

τρόπο προχωράει στην προσαρμογή της στρατηγικής του στα νέα δεδομένα με τον κύριο

στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας του διεθνώς.

Πίνακας 18. Μοντέλο για επιλογή επιχειρηματικής στρατηγικής

Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης

Ελκυστικότητα

αγοράς

Δυνατή Μέτρια Αδύναμη

Υψηλή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
/ Κάθετη

Ολοκλήρωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ /

Οριζόντια

Ολοκλήρωση

ΔΙΑΣΩΣΗ /

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Μέτρια

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ /

Στρατηγικό

Διάλειμμα ή

Προσεκτικών

βημάτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ /

Οριζόντια

Ολοκλήρωση

ΔΙΑΣΩΣΗ /

Αιχμαλωσία ή

Ρευστοποίηση

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
/ Καμία αλλαγή ή

Συγκομιδής

κερδών

Χαμηλή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ /
Συσχετισμένη

Διαποίκιλση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ /
Ασυσχέτιστη

Διαποίκιλση

ΔΙΑΣΩΣΗ /

Πτώχευση και

Εκποίηση
Πηγή: J.D .Hunger , E.J .Flynn and T.I. Wheelen, 1990

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Στρατηγική Κάθετης Ολοκλήρωσης αποτελεί μια από τις βασικές επιχειρηματικές

στρατηγικές ανάπτυξης της σύγχρονης επιχείρησης, που χρησιμοποιείται με σκοπό την

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται στον βαθμό

που η μια επιχείρηση κυριαρχεί σε έναν όμιλο επιχειρήσεων, ελέγχει υποδομές και

επιχειρηματικές διαδικασίες, τεχνολογία και ικανότητες σε μία αλυσίδα παραγωγής αγαθών

ή παροχής υπηρεσιών. Η προσπάθεια μιας επιχείρησης να αποκτήσει «παρουσία» είτε προς

τα μπροστά (διανομείς ή/και λιανοπωλητές των προϊόντων-υπηρεσιών της), είτε προς τα

πίσω (προμηθευτές της) (Παπαδάκης, Μ.Β., 2002).  Οι εταιρείες ενός καθετοποιημένου
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ομίλου ελέγχονται από έναν κοινό ιδιοκτήτη. Συνήθως η κάθε μία εταιρεία του ομίλου

παράγει ένα διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία για την κάλυψη κοινών αναγκών και την

επίτευξη κοινών στόχων.

Η ολοκλήρωση είναι η ένωση των τεχνολογικά ομοιογενών εταιρειών (οριζόντια)

είτε εταιρειών που σχηματίζουν μια ενιαία τεχνολογική αλυσίδα ξεκινώντας από την

επεξεργασία των πρώτων υλών ή πόρων και τελειώνοντας με την διάθεση των τελικών

προϊόντων ή υπηρεσιών (κάθετη). Γενικότερα έχει να κάνει με την ενοποίηση των

οικονομικών φορέων, της αλληλεπίδρασής τους, στην κατανομή και από κοινού χρήση των

πόρων και την ένωση των κεφαλαίων τους.

Οι λόγοι εφαρμογής της στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης ποικίλλουν αναλόγως με τον

απώτερο σκοπό της κάθε εταιρείας που την εφαρμόζει. Οι αποφάσεις καθετοποίησης

βασίζονται συνήθως σε ορισμένα βασικά ερωτήματα όπως το ποιά είναι τα όρια των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ποιες είναι οι σχέσεις της με άλλες επιχειρήσεις

προμηθευτών και πελατών, το πόσο υψηλή είναι η διαπραγματευτική δύναμη των

τελευταίων και θα είναι η επίδραση των αλλαγών στις σχέσεις αυτές στην ανταγωνιστική

της θέση.

Οι πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που επικεντρώνουν τις

προσπάθειές τους αποκλειστικά στο εσωτερικό της επιχείρησης, μπορεί να βελτιώνουν την

λειτουργική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά περιορίζουν τις πιθανότητες για

καινοτομία. Σύμφωνα με μια μελέτη του Implement Consulting Group, τα κύρια

πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της κάθετης ολοκλήρωσης είναι τα παρακάτω (Innovate

Through Vertical Integration, Kayser, Blomgren):

Αποτελεσματικότητα (εσωτερική, λειτουργική, αλλά κυρίως η απλοποίηση της διαδικασίας

αγοράς και χρήσης του σύνθετου προϊόντος από την πλευρά του τελικού καταναλωτή)

Καινοτομία (δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ήταν αδύνατη με τις

ανεξάρτητες εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγική αλυσίδα)

Δέσμευση ή «κλείδωμα» της πελατείας (υψηλότερο κόστος και χρονοβόρα διαδικασία

αλλαγής προμηθευτή από την πλευρά του αγοραστή)

Συμπληρωματικότητα (περισσότερα προϊόντα, πρόσθετες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη

εξυπηρέτηση)
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Σύμφωνα με τους Ted Kumpe και Piet T. Bolwijn, η προς τα πίσω κάθετη

ολοκλήρωση οδηγεί στην εξάλειψη κάποιων από τις βασικές λειτουργίες προμηθειών και

εφοδιασμού και συγκεντρώνει τις επιχειρηματικές προσπάθειες σε περισσότερο στρατηγικά

ζητήματα, όπως σχεδιασμός, έρευνα και ανάπτυξη. Η κάθετη ολοκλήρωση επιτρέπει την

ευελιξία και την παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων που στοχεύουν σε αγορές niche

(Ted Kumpe and Piet T. Bolwijn, Manufacturing: The New Case for Vertical Integration,

HBR, March 1988, p.4). Στη μελέτη τους για βιομηχανίες έντασης τεχνολογίας οι

συγγραφείς αναφέρουν ότι για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε ένα συνεχώς

μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον μια επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να

διαφοροποιεί το προϊόν σε αρχικά στάδια της παραγωγικής αλυσίδας, χωρίς να έχει

αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα ή και την τιμή του προϊόντος για τον τελικό

καταναλωτή. Σε συνέχεια θα πρέπει να είναι ευέλικτη αρκετά ώστε να μπορεί να αυξάνει

την παραγωγική δυναμικότητα για τμήματα αγοράς όπου η ζήτηση παρουσιάζει την

αυξητική τάση. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να ανασχεδιάζει και αναπροσαρμόζει το προϊόν

ανάλογα με την μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. (Ted Kumpe and Piet T.

Bolwijn, Manufacturing: The New Case for Vertical Integration, HBR, March 1988, p.4).

Η κάθετη ολοκλήρωση ενδείκνυται σε επιχειρήσεις που καινοτομούν αλλάζοντας

την καταναλωτική εμπειρία (Rita McGrath, Why Vertical Integration is Making a

Comeback, HBR, December 02, 2009). Σύμφωνα με τη συγγραφέα, σε μια αγορά όπου οι

καταναλωτές έχουν επιλογές και είναι πρόθυμοι να κάνουν έρευνα αγοράς ώστε να

καταλήξουν σε ένα μείγμα επιθυμητών προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορους

προμηθευτές, η επιχείρηση που μπορεί να εξαλείψει το «σπάσιμο» της αλυσίδας αξίας και

να μειώσει τη συμμετοχή του καταναλωτή στην εύρεση της καλύτερης δυνατής επιλογής,

μπορεί να αποκτήσει ένα βάσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βασιζόμενη στην επιθυμία

του πελάτη για αυτήν την μοναδική λύση.

Στο άρθρο του “The choice of organizational form: Vertical financial ownership

versus other methods of Vertical integration”, ο Joseph T. Mahoney αναλύει θεωρητικούς

ισχυρισμούς και πρακτικά ευρήματα για να καταλήξει στα πλεονεκτήματα και

μειονεκτήματα των διάφορων μορφών της κάθετης ολοκλήρωσης και προτείνει τις

τέσσερεις κατηγορίες για την ομαδοποίηση των βασικών κινήτρων που οδηγούν μια

επιχείρηση στην καθετοποίηση: 1) θεώρηση του κόστους συναλλαγών 2) θεώρηση της

στρατηγικής 3) πλεονεκτήματα κόστους εισροών / εκροών 4) αβεβαιότητα κόστους ή και

τιμής (Joseph T. Mahoney, The choice of organizational form: Vertical financial ownership

versus other methods of Vertical integration, Strategic Management Journal, Vol. 13, No. 8,
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pp.559-584). Η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο για το

χτίσιμο φραγμών εισόδου και τη μείωση ανταγωνισμού στον κλάδο. Επίσης μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του κόστους παραγωγής των ανταγωνιστών ως αποτέλεσμα

της μείωσης αριθμού προμηθευτών. Ένα κίνητρο σχετικό με τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο

αποτελεί η στρατηγική «πίεσης τιμών», όταν μια καθετοποιημένη επιχείρηση μπορεί να

εξαλείψει ανταγωνισμό μειώνοντας τιμές των εκροών και αυξάνοντας ταυτόχρονα το

κόστος των εισροών (Joskow P.L., Mixing regulatory and antitrust policies in the electric

power industry: The price squeeze and retail market competition, 1985).

Η αβεβαιότητα ως προς την ποιότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που

μπορεί να οδηγήσει μια εταιρεία σε καθετοποίηση. Η ανάγκη για τη μείωση της

αβεβαιότητας ως προς την ποιότητα των κυρίων εισροών ή πόρων ωθεί μια επιχείρηση στην

εφαρμογή της προς τα πίσω ολοκλήρωσης, ενώ η δυνατότητα της προστασίας του τελικού

προϊόντος φανερώνει την χρησιμότητα της προς τα εμπρός ολοκλήρωση. (Jones G.R.,

Organizational-client transactions and organizational governance structures, Academy of

Management Journal, 30, 1987, pp.197-218).

Όσον αφορά την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ο Harrigan K.R. (Matching

vertical integration strategies to competitive conditions, Strategic Management Journal, 7,

1986, pp.535-555) συμφωνεί πειστικά ότι τα καινοτόμα προϊόντα και τα υψηλής ποιότητας

διαφοροποιημένα προϊόντα απαιτούν την εφαρμογή της κάθετης ολοκλήρωσης για την

εγγύηση ποιότητας που διατηρείται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας. Επομένως, ένας

παραγωγός μπορεί να εφαρμόσει προς τα μπροστά ολοκλήρωση για τη διαφοροποίηση του

προϊόντος παρέχοντας υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτηση στο δίκτυο διανομής από ότι θα

μπορούσε ένας ανεξάρτητος διανομέας.

Όταν οι προμηθευτές είναι ακριβοί και έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, τότε η

επιχείρηση  μπορεί να επενδύσει τα χρηματοοικονομικά πλεονάσματα εφόσον τα διαθέτει

στην εξαγορά των προμηθευτών. Επίσης δίνεται ο λόγος για την ανάληψη επενδύσεων σε

εξειδικευμένους πόρους, όπως στην απόκτηση τεχνολογικής καινοτομίας είτε για τη μείωση

του κόστους παραγωγής είτε για την βελτίωση της ποιότητας και επομένως στη

διαφοροποίηση του προϊόντος (Παπαδάκης, Β.Μ., Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική

και διεθνής εμπειρία, 2002, pp.209-210).

Σύμφωνα με το θεώρημα του κόστους των συναλλαγών, τα πλεονεκτήματα για μια

επιχείρηση από την εφαρμογή της στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης περιλαμβάνουν τα

υψηλότερα περιθώρια κέρδους εφόσον ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που
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ολοκληρώνονται κάθετα δεν είναι τόσο οξύς όσο μεταξύ των ανεξάρτητων εταιριών, τον

καλύτερο συντονισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση

των πόρων λόγω καλύτερης πληροφόρησης μέσω των εταιρειών. Ένα σημαντικό

πλεονέκτημα αποτελεί και η βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας

καθετοποιημένης επιχείρησης σε σχέση με τις ανεξάρτητες εταιρείες όπου μπορεί να

υπάρχουν εταιρικά μυστικά και να μην αποκαλύπτονται στρατηγικής σημασίας ζητήματα.

Όπως η κάθε στρατηγική, η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης δεν στερείται τα

μειονεκτήματά της. Σύμφωνα με τον J. T. Mahoney, αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε

τρεις κύριες κατηγορίες: 1) κόστη γραφειοκρατίας 2) στρατηγικά κόστη και 3) παραγωγικά

κόστη.

Αναφερόμενοι στην γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος του ελέγχου και του συντονισμού των

δραστηριοτήτων, καθώς και η αποτυχία επίτευξης συνεργειών που συνεπάγεται το μεγάλο

μέγεθος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν έναν

αντικίνητρο για την εφαρμογή της καθετοποίησης. Η χρήση απαρχαιωμένων μεθόδων και

διαδικασιών μπορούν να μειώσει την ικανότητα της επιχείρησης στην ευελιξία και να

αποτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη. Οι πιθανές συνέργειες μέσω της καθετοποίησης

μπορεί να είναι υπερεκτιμημένες και όχι υποχρεωτικά να δικαιολογούν τα σχετικό κόστος

που καταβάλλεται για την επίτευξή τους (Buzzell R. D., HBR, 61, 1983, pp.92-102).

Ενώ ο Arrow K. J. (Vertical Integration and communication, Bell Journal of Economics, 6,

1975, pp.173-183) ισχυρίζεται ότι εφαρμογή της κάθετης ολοκλήρωσης μπορεί να εξαλείψει

το πρόβλημα της ασυμμετρίας της πληροφορίας μεταξύ των συνεταίρων, είναι οι πολλοί

που αναφέρουν ως μειονέκτημα την αδυναμία της πρόσβασης στις ζωτικής σημασίας

πληροφορίες και τεχνογνωσία όταν οι συνεργασίες με τους έμπειρους προμηθευτές

λιγοστεύουν. Αυτό το μειονέκτημα μαζί με τον κίνδυνο της υπερβάλλουσας δυναμικότητας

και χαμηλή κερδοφορία ανήκουν στα στρατηγικά κόστη που ενδεχομένως να συνεπάγεται

η κάθετη ολοκλήρωση. Η μείωση της στρατηγικής ευελιξίας και η δυσκολία εξόδου από τον

κλάδο μιας καθετοποιημένης μονάδας η οποία είναι δεσμευμένη με τον συγκεκριμένο κλάδο

θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην απόφαση για καθετοποίηση.

Τα παραγωγικά κόστη είναι κρίσιμης σημασίας στην απόφαση μιας επιχείρησης να

ολοκληρωθεί κάθετα. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να εγγυάται ότι οι εσωτερικοί

προμηθευτές μπορούν να παράγουν το προϊόν τους φθηνότερα και θα έχουν κίνητρο να το

κάνουν.
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Η παλαιότερη μορφή της στρατηγικής ολοκλήρωσης στον τουριστικό τομέα που

εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη και σήμερα θεωρείται η οριζόντια ολοκλήρωση.

Σε εκείνη οφείλεται η ύπαρξη για παράδειγμα των αλυσίδων ξενοδοχείων. Οι τουριστικές

επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της παραγωγικής και τεχνολογικής

διαδικασίας, δηλαδή αυτές που παράγουν ίδιο τουριστικό προϊόν ή παρέχουν όμοιες

τουριστικές υπηρεσίες, ενώνονται σχηματίζοντας αλυσίδες και συμμαχίες για να πετύχουν

οικονομίες κλίμακας, μοιραστούν τα έξοδα προώθησης και προβολής, αυξήσουν τον όγκο

παραγωγής ή και πωλήσεων, να περιορίσουν ή να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό. Η κάθε

μεμονωμένη εταιρεία εδώ μπορεί είτε να έχει έλλειψη των απαραίτητων κεφαλαίων,

παραγωγικών δυνατοτήτων και πόρων μάρκετινγκ είτε να μην είναι ριψοκίνδυνη για την

περαιτέρω επιτυχή δραστηριοποίηση στον χώρο ως ανεξάρτητη επιχείρηση είτε να βλέπει

περισσότερο όφελος για τον εαυτό της από μια τέτοια συμμαχία.

Η οριζόντια ολοκλήρωση στον τουρισμό φέρνει τη μεγαλύτερη απόδοση στον τομέα

της διανομής του τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας έχοντας ως κύριο σκοπό την αύξηση

του όγκου των πωλήσεων. από την άλλη πλευρά, ως αποτέλεσμα μιας κάθετης

ολοκλήρωσης σχηματίζονται καθετοποιημένα συστήματα μάρκετινγκ που αμφισβητούν τα

παραδοσιακά κανάλια διανομής.

Σε μια συμβατική παραγωγική αλυσίδα το κάθε στάδιο αποτελείται από μια ξεχωριστή

ανεξάρτητη εταιρεία που επιδιώκει να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό κέρδος για τον

εαυτό της ακόμη και σε βάρος των άλλων παικτών του συνόλου της αλυσίδας. Την κυρίαρχη

δύναμη στο πλαίσιο ενός καθετοποιημένου συστήματος μπορεί να αποτελεί τόσο ο κύριος

παραγωγός όσο και ο χονδρέμπορος και ο διανομέας του τελικού τουριστικού προϊόντος.

Κάθετα συστήματα διοίκησης έχουν αναδειχθεί ένα αποτελεσματικό μέσο του

ελέγχου της συμπεριφοράς της παραγωγικής αλυσίδας και της πρόληψης των συγκρούσεων

μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών της που επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους. Επίσης

είναι οικονομικά από την άποψη του μεγέθους τους, έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ

στην αγορά και αποκλείουν την επικάλυψη των προσπαθειών.

Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης αναφέρεται στην παραγωγική και οργανωτική

συνένωση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν από κοινού στην προμήθεια, παραγωγή,

διάθεση και πώληση του τελικού προϊόντος. Ως παράδειγμα της κάθετης ολοκλήρωσης στον

τουρισμό μπορούμε να αναφέρουμε την απόκτηση ή την ίδρυση από μια τουριστική

επιχείρηση (tour operator) τουριστικά πρακτορεία (tour agents) είτε ανοίγοντας τα

υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες που διανέμουν το τουριστικό προϊόν στους τελικούς



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

74
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

χρήστες (προς τα εμπρός) ή που αποκτά την παρουσία της στους προμηθευτές (αεροπορικές

εταιρείες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, μεταφορικές εταιρείες), μέσω

συμμαχιών ή εξαγορών (προς τα πίσω). Η κάθετη ολοκλήρωση προϋποθέτει προσθήκη νέων

δομών και επέκταση δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα δημιουργία πρόσθετων (νέων) ή

ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με σκοπό την ενοποίηση των χρηματοοικονομικών πόρων. Σε

παγκόσμιο επίπεδο η καθετοποίηση αποτελεί συχνή πρακτική αλλά είναι εφικτή μόνο

εφόσον έχει επιτευχθεί ένα ορισμένο επίπεδο της κεφαλαιοποίησης και του κύκλου

εργασιών.

Η οριζόντια ολοκλήρωση γίνεται μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών των

τουριστικών πρακτόρων με όμοιους τεχνολογικούς συντελεστές και τουριστικό προϊόν που

παράγουν, ακόμα και των ανταγωνιστικών μεταξύ τους εταιρειών, με δημιουργία

κοινοπραξιών, συνδέσμων. Η στρατηγική αυτή οδηγεί στην προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο

καινούριων προϊόντων, όπως για παράδειγμα οι καινούριοι προορισμοί, οι εκδρομές, η

ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, δημιουργείται ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν.

Ανάλογα με τον βαθμό της ολοκλήρωσης, μπορεί να συνεπάγεται το άνοιγμα

υποκαταστημάτων, την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται σε

παρεμφερή τομέα, την εξαγορά των εταιρειών ανταγωνιστών, τον σχηματισμό των

επαγγελματικών συλλόγων και ομίλων εταιρειών.

Στη σημερινή τουριστική αγορά επικρατούν τάσεις όσο για την αυξημένη οριζόντια

ολοκλήρωση μέσω συνεργασιών μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων με μεσαίες και

μικρομεσαίες τουριστικές και μη εταιρείες, τόσο και για την καθετοποίηση δραστηριοτήτων

μέσω δημιουργίας στρατηγικών τουριστικών συμμαχιών και τη διεθνοποίηση των

τουριστικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της υλοποίησης της στρατηγικής επιλογής του

ομίλου επιχειρήσεων Mouzenidis Group, πρέπει να παρουσιάσουμε την κλαδική διάρθρωση

της τουριστικής βιομηχανίας και τον ρόλο του τουριστικού πρακτορείου Mouzenidis Travel

στον κλάδο των ενδιάμεσων φορέων.

Η λεπτομερής εξέταση της δομής της τουριστικής δραστηριότητας ως ενιαίου

κλάδου συμβάλλει στην σύλληψη των απαραίτητων στοιχείων για την πραγματοποίηση της

στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης, εφόσον δίνει τις πληροφορίες για το πώς οι επιμέρους
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κλάδοι της τουριστικής βιομηχανίας, στους οποίους θα έχει παρουσία ο όμιλος, μπορούν να

λειτουργήσουν συνεκτικά και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην αλυσίδα παραγωγής

και προσφοράς των τουριστικών υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του ομίλου

εστιάζεται στους παρακάτω κλάδους της τουριστικής δραστηριότητας:

1) Ο κλάδος των υπηρεσιών φιλοξενίας

Περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας

και χαρακτηρίζεται από την καθορισμένη χωρητικότητα, την περιοδικότητα και τα

υψηλά σταθερά κόστη. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης αποτελούν

προμηθευτές για τα τουριστικά γραφεία που προσφέρουν ολοκληρωμένες τουριστικές

λύσεις στους ταξιδιώτες και επομένως η απόκτηση παρουσίας του Ομίλου στον κλάδο

φιλοξενίας προϋποθέτει την εφαρμογή στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης προς τα

πίσω.

2) Ο κλάδος των ενδιάμεσων φορέων

Στην τουριστική βιομηχανία ο ρόλος των ενδιάμεσων φορέων, όπως οι tour operators

και τουριστικοί πράκτορες, στους οποίους ανήκει και η υπό εξέταση τουριστική

επιχείρηση Mouzenidis Travel, είναι να προσφέρουν τουριστικά πακέτα και να

διευκολύνουν τη σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών ταξιδιών, ξενοδοχείων και

υπηρεσιών στους τόπους προέλευσης και προορισμού των τουριστών. Στην τουριστική

αγορά οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί έχουν μεγάλη οικονομική ισχύ και τα κύρια

χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού αποτελούν η ευαισθησία στις συνθήκες της αγοράς,

όπως η διακύμανση της ζήτησης, ο αυξημένος όγκος των πωλήσεων των μεγάλων

πρακτόρων με χαμηλά περιθώρια κέρδους, ο έντονος ανταγωνισμός ως προς τις τιμές

και η ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς. Οι οικονομίες κλίμακας επίσης χαρακτηρίζουν

τον κλάδο των ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Τα τουριστικά γραφεία ως δραστηριότητα λιανικής πώλησης, που έρχονται σε επαφή με

τους τελικούς καταναλωτές ή και τους δυνητικούς πελάτες – τουρίστες, παρουσιάζουν

ενδιαφέρον για τον Όμιλο, εφόσον αποτελούν τους διανομείς των τουριστικών

υπηρεσιών και επομένως η απόκτηση παρουσίας του Ομίλου στον κλάδο των

λιανοπωλητών των τουριστικών προϊόντων προϋποθέτει την εφαρμογή στρατηγικής

κάθετης ολοκλήρωσης προς τα μπροστά.
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3) Ο κλάδος των μεταφορών

Περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς των τουριστών

στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Χαρακτηρίζεται από την σταθερή

χωρητικότητα, τα υψηλά σταθερά κόστη, την περιοδικότητα και την εποχικότητα. Τα

αεροπορικά ταξίδια έχουν επιδείξει υπερβολικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κλάδος

αυτός παρουσιάζει επίσης υψηλή ανταγωνιστικότητα αλλά και σημαντική συμβιωτική

σχέση και εξάρτηση ή συμπληρωματικότητα των διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Όσον αφορά τον επιμέρους κλάδο των αερομεταφορών, η δομή του κόστους των

αεροπορικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, τα λειτουργικά κόστη συνδέονται με

τεχνικές παραμέτρους και τα σταθερά κόστη είναι υψηλά. Οι επιχειρήσεις που

προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς αποτελούν προμηθευτές για την τουριστική

επιχείρηση Mouzenidis Travel και επομένως η απόκτηση παρουσίας του Ομίλου στον

κλάδο των μεταφορών προϋποθέτει την εφαρμογή στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης

προς τα πίσω.

4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Με σκοπό να αποκτήσει περισσότερο έλεγχο στο δίκτυο διανομής ο όμιλος προχωρά

στην κάθετη ολοκλήρωση προς τα μπροστά, ισχυροποιώντας τη θέση του στον κλάδο των

ενδιάμεσων φορέων – τουριστικών πρακτορείων. Σήμερα διαθέτει γύρω στους 3.000

συνεργάτες, αλλά και πάνω από 80 ιδιόκτητα τουριστικά πρακτορεία και υποκαταστήματα

σε όλον τον κόσμο, τα οποία αποτελούν δίκτυα που διανέμουν αποκλειστικά τα προϊόντα

και τις υπηρεσίες του ομίλου.

Τα κεντρικά γραφεία του πρακτορείου βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν τα 14

υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Αθήνα, Ζάκυνθος, Θάσος,

Καστοριά, Κέρκυρα,  Κρήτη, Πελοπόννησο, Πιερία, Ρόδος, Χαλκιδική.

Οι τουριστικοί πράκτορες λειτουργούν ως μεσίτες, διευθετώντας όλες τις πλευρές

των ταξιδιών, αλλά ενεργούν και ως πράκτορες, αφού αντιπροσωπεύουν μεγάλες εταιρείες,

είτε αυτές είναι τουριστικές επιχειρήσεις, είτε οι τελικοί προμηθευτές, όπως μεταφορείς,

ξενοδόχοι, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και ασφαλιστικές εταιρείες.

Το δίκτυο των διανομέων των προϊόντων του Ομίλου, οι οποίοι προωθούν

αποκλειστικά προϊόντα της εταιρίας χρησιμοποιώντας το brand name και το σήμα της
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εταιρίας συνεχώς μεγαλώνει, ο αριθμός τους σε πόλεις της Ρωσίας, Ουκρανίας,

Λευκορωσίας, Μολδαβίας, Καζακστάν, Σερβίας, Ρουμανίας, Λετονίας, Βουλγαρίας,

Γερμανίας, Γεωργίας, Κύπρο, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία στις μέρες μας, ξεπερνάει τα 80

και η ανοδική πορεία συνεχίζεται. Η ανάγκη για την προστασία της ποιότητας του τελικού

προϊόντος φανερώνει την χρησιμότητα για τον όμιλο της εφαρμογής της προς τα εμπρός

ολοκλήρωσης. Τα περισσότερα πρακτορεία του δικτύου είναι ιδιόκτητα, υπάρχουν όμως και

περιπτώσεις της εξαγοράς των εταιρειών οι οποίες πλέον χρησιμοποιούν το διακριτικό τίτλο

του Ομίλου και προβάλλουν τη γενικότερη φιλοσοφία και τις αξίες του Ομίλου. Τα

τελευταία δύο χρόνια συνεχίζεται και η διεύρυνση της παρουσίας του ομίλου στην Κεντρική

και Δυτική Ευρώπη, όπως στη Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία.

Στο δίκτυο διανομής ανήκουν και τα συστήματα on-line κρατήσεων ξενοδοχείων και

εισιτηρίων. Για παράδειγμα, οι πτήσεις της Ellinair εμφανίζονται στα συστήματα

κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων, όπως Amadeus, Sabre, Galileo και στο διαδικτυακό

τόπο Airtickets.gr.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των τουριστικών υπηρεσιών στην οποία αναφερθήκαμε

προηγουμένως, ο σχεδιασμός της ενιαίας στρατηγικής μάρκετινγκ και η επιλογή των

καναλιών διανομής και επικοινωνίας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια αυτή της

διοίκησης.

Συγκεκριμένα, η άϋλη μορφή του παρεχόμενου προϊόντος και η αδυναμία

αποθήκευσης και η φθαρτότητα μιας υπηρεσίας ωθεί στην χρήση των καναλιών διανομής

που έχουν άμεση πρόσβαση στο στοχούμενο κοινό και με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης

και επαναπληροφόρησης. Για να εξασφαλιστεί για παράδειγμα η πληρότητα θέσεων στο

αεροπλάνο σε μια συγκεκριμένη πτήση ή πληρότητα των δωματίων σε ένα ξενοδοχείο σε

μια δεδομένη ημερομηνία θα πρέπει να γίνεται μια άμεση ενημέρωση των δυνητικών

καταναλωτών και των συνεργατών.

Εφόσον υπάρχει έντονη ετερογένεια και ταύτιση του προϊόντος με τον παροχέα γίνονται

επίσης μεγάλες προσπάθειες για τυποποίηση προσφερόμενων υπηρεσιών και έλεγχο της

ποιότητας καθόλη τη διάρκεια της προσφοράς από τα μέλη του δικτύου διανομής του

Ομίλου. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, βελτίωση της

εσωτερικής κουλτούρας του οργανισμού, κατάρτιση ενός ενιαίου συστήματος και τακτικών

σε καθημερινές λειτουργίες, ειδικά για το προσωπικό της πρώτης γραμμής που έχει άμεση

επικοινωνία και συναλλαγές με τους καταναλωτές.
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Επιπλέον, η ολοκλήρωση προς τα εμπρός με αποτέλεσμα την παρουσία του Ομίλου

σε πολλά μέρη του κόσμου, πολλές πόλεις και χώρες, έχει ως σκοπό την πρόσβαση σε

περισσότερες τουριστικές αγορές και την προσέγγιση περισσότερων δυνητικών πελατών. Η

αξιοποίηση της μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας του καθετοποιημένου Ομίλου δεν

εξαρτάται πλέον από μια αποκλειστικά τουριστική αγορά. Για παράδειγμα, η αλλαγή

ισοτιμίας – πτώση του ρουβλιού έναντι ευρώ επέφερε τη μείωση αγοραστικής ικανότητας

των Ρώσων πελατών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλη απειλή για τον Όμιλο,

εφόσον οι Ρώσοι επισκέπτες παραδοσιακά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς

στόχου. Σήμερα όμως με την διείσδυση σε καινούριες αγορές και την προώθηση του

προϊόντος της εταιρείας μέσω του ευρέος και σύγχρονου δικτύου διανομής, εξαλείφεται η

εξάρτηση από μία μόνο αγορά.

4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

Τους άμεσους προμηθευτές της εταιρείας για την παροχή των τουριστικών

υπηρεσιών περιλαμβάνουν τα ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες εστίασης. Ο

όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις με τους προμηθευτές και τους

συνεργάτες της. Οι στρατηγικές της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αγορά σε

εγγυημένες τιμές, την υπογραφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων και τη δημιουργία σχέσεων

με Κρατικούς Οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Τουρισμού Ελλάδας, η Ένωση ξενοδόχων,

οι Δήμοι και Περιφέρειες, η  Πολιτικής Αεροπορίας, τα Επιμελητήρια και οι Σύνδεσμοι και

διάφορες άλλες ενώσεις, καθώς και μεγάλοι διεθνείς παγκόσμιοι τουριστικοί οργανισμοί.

Παρόλη την επιτυχημένη μακροχρόνια συνεργασία με ελληνικές και ευρωπαϊκές

αεροπορικές εταιρίες όπως Astra Airlines, Aeroflot, VIM Avia, Ural Airlines, Yamal,

Orenair, UIA, Belavia και άλλες για την εξυπηρέτηση των πτήσεων του, τον Φεβρουάριο

του 2013, ο όμιλος  Mouzenidis Group διεύρυνε την επιχειρηματική του δραστηριότητα,

ιδρύοντας την ιδιόκτητη αεροπορική εταιρία Ellinair. Αρχικά η Ellinair δημιουργείται για

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ομίλου σε αεροπορική μεταφορά των πελατών του

(συγκεκριμένοι προορισμοί και δρομολόγια, εξυπηρέτηση ενός δεδομένου τμήματος

αγοράς), σήμερα όμως προσφέροντας αποκλειστική αεροπορική μεταφορά με απευθείας

πτήσεις σε κάποιους από τους προορισμούς κερδίζει καινούριους πελάτες προσφέροντας

ένα καινούριο προϊόν.
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Με την καθετοποίηση προς τα πίσω με την προσθήκη της Ellinair ο όμιλος

προσφέρει απευθείας αεροπορική σύνδεση 36 πόλεων των χωρών της Κοινοπολιτείας

Ανεξάρτητων Κρατών και της Ευρώπης, με τα θέρετρα της Ελλάδας, με πάνω από 120

πτήσεις την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Τα λειτουργικά κόστη και η απόδοση της

αεροπορικής εταιρείας συνδέονται με παραμέτρους που σχετίζονται με την απόσταση που

πρέπει να διανυθεί, το μέγεθος και τον τύπο αεροσκαφών και του φορτίου, καθώς και

υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης, όπως το σύστημα κρατήσεων και προώθησης

πωλήσεων. Ο στόλος της Ellinair αποτελείται από συνολικά 7 αεροπλάνα και συγκεκριμένα:

3 αεροπλάνα τύπου Boeing 737, 2 αεροπλάνα τύπου Airbus A319 και 2 αεροπλάνα τύπου

Avro RJ της British Aerospace BAe.    Εξ ορισμού οι αεροπορικές εταιρείες είναι εταιρείες

με υψηλά σταθερά κόστη και με σταθερή χωρητικότητα, χρειάζονται να διατηρούν υψηλή

πληρότητα. Η μεγιστοποίηση του φορτίου και των εσόδων επιτυγχάνεται με την εκ των

προτέρων εξασφάλιση της ζήτησης. Η αβεβαιότητα της αγοράς μειώνεται κατά πολύ με τις

υπηρεσίες εκμισθωμένων πτήσεων (τσάρτερ), όταν η πληρότητα των θέσεων εξασφαλίζεται

πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, η Ellinair διατηρεί τα δρομολόγια τσάρτερ σε διάφορες

πόλεις του εξωτερικού κατά την καλοκαιρινή περίοδο όταν έχει μεγάλη ζήτηση για ταξίδια

διακοπών προς Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την πληρότητα των θέσεων των αεροσκαφών.

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας είναι η δυνατότητα χρήσης μιας κοινής πελατειακής

βάσης του Ομίλου, δηλαδή η εξυπηρέτηση ως προς την αεροπορική μεταφορά των ήδη

πελατών – τουριστών της Mouzenidis Travel, οι οποίοι αγοράζουν πακέτα διακοπών

συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών μεταφοράς. Το όραμα της Ellinair είναι να

εξυπηρετεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο των πελατών του ομίλου Μουζενίδη, εφόσον

η λειτουργία της σήμερα περιορίζεται κατά πολύ στο πτητικό έργο του ομίλου. Μελλοντικά

έχει σκοπό να νοικιάζει τα αεροσκάφη της για πτήσεις τσάρτερ και σε τρίτους, μη

αποκλείοντας τα τακτικά δρομολόγια.

Στον κλάδο των μεταφορών ανήκουν και οι εταιρείες που παρέχουν μεταφορά με

λεωφορεία. Οι μεταφορές με λεωφορεία στο εσωτερικό της χώρας χρησιμοποιούνται πολύ

από τον όμιλο, καθώς σε αυτές βασίζονται τα βασικά προγράμματα εκδρομών και οι

εσωτερικές μετακινήσεις (τράνσφερ) των τουριστών. Η απελευθέρωση της αγοράς είχε ως

αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού στον κλάδο μεταφορών με

λεωφορεία, ο μεγάλος αριθμός των νέων εταιρειών δημιούργησε σημαντική περίσσεια

χωρητικότητα με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στα κύρια δρομολόγια. Σήμερα ο

Όμιλος διαθέτει ιδιόκτητο στόλο των λεωφορείων, τον οποίον αποτελούν πάνω από 100

λεωφορεία και άλλα σύγχρονα οχήματα A-Class μάρκας Mercedes και Setra με δωρεάν Wi-
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Fi. Η παρουσία στον επιμέρους αυτόν κλάδο μεταφορών προσφέρει στη Mouzenidis Travel

την πληρέστερη κάλυψη και την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας σε παράγοντες

όπως οι κρατήσεις, οι επισκευές και η συντήρηση, καθώς και η πληρέστερη χρήση των

οχημάτων. Ο όμιλος δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή διαχείριση του στόλου, με συνεχή

επένδυση και σε πληροφοριακά προγράμματα – εργαλεία για την παρακολούθηση και την

αποτελεσματική διαχείριση του στόλου της εταιρείας.

Η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω εφαρμόζεται από τον όμιλο και

στον κλάδο των υπηρεσιών της φιλοξενίας. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση της

εταιρείας BоMо Club, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση και την ανάπτυξη ενός

δικτύου ξενοδοχειακών μονάδων από 3* έως 4*.

Το Bоmо Club με ιδιόκτητες είτε ενοικιασμένες ξενοδοχειακές μονάδες ( Palace Hotel στη

Γλυφάδα Αττικής, Assa Maris Hotel BoMo Club στη Χαλκιδική, Palmariva Hotel BoMo

Club στην Εύβοια, και μέχρι πρόσφατα Potidea Palace BoMo Club στην Ποτίδαια

Χαλκιδικής) και έχοντας αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης πακέτων διακοπών στα

δημοφιλέστερα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της  χώρας, προσφέρει μεγάλη ποικιλία στην

επιλογή διαμονής στα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και εγγυάται την άμεση

διαδικτυακή επιβεβαίωση της κράτησης σε όλα τα ξενοδοχεία καθώς και την επιστροφή

χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης λόγω ανωτέρας βίας. Τα ξενοδοχεία του

Bomo Club παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, καθώς η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται

στην ικανοποίηση των αναγκών του κάθε επισκέπτη ακολουθώντας τη παραδοσιακή

Ελληνική φιλοξενία. Ο στόχος του ομίλου είναι το χαρτοφυλάκιο της αλυσίδας Bomo Club

εντός του 2017 να φθάσει τουλάχιστον στις 10 μονάδες.

Όπως και οι αεροπορικές μεταφορές, ο ξενοδοχειακός κλάδος υπόκειται σε καθορισμένη

χωρητικότητα, την φθαρτότητα, την περιοδικότητα και την εποχικότητα ζήτησης. Επίσης

παρουσιάζει υψηλά σταθερά κόστη που κάνουν απαραίτητη τη διατήρηση υψηλών βαθμών

πληρότητας με διάφορες στρατηγικές όπως διαφοροποίηση των προϊόντων και κατάτμηση

της αγοράς. Η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Ομίλου καθώς και η

πρόβλεψη της ζήτησης για αυτά επιτυγχάνεται με την χρήση της πελατειακής βάσης και την

εξυπηρέτηση των υφισταμένων τουριστών - πελατών της εταιρείας. Ουσιαστικά η διαμονή

παρέχεται ως ένα μέρος του συνολικού πακέτου διακοπών που αγοράζει ο τουρίστας,

επομένως η πληρότητα εξασφαλίζεται με τις πωλήσεις των τουριστικών πακέτων από τα

τουριστικά γραφεία του Ομίλου.
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Όσον αφορά την τεχνολογική υποστήριξη, υπάρχει ιδιόκτητη IT τεχνολογία. Στην

συνεκτική και εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία όλων των υποκαταστημάτων βοηθάει η

τεχνική και λογισμική υποστήριξη, που παρέχουν, εξασφαλίζουν και διατηρούν τα τμήματα

πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών στη Θεσσαλονίκη, στη Μόσχα και στο

Κίεβο.

Όσο αναπτύσσεται ο όμιλος, ιδρύονται καινούριες εταιρείες και προστίθενται νέες

δραστηριότητες, τόσο περισσότερη ανάγκη για συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες

υπάρχουν. Έτσι έρχεται η απόφαση για την ίδρυση της εταιρείας MBG, η οποία θα

εξυπηρετούσε σε πρώτη φάση τις ανάγκες του Ομίλου για πάσης φύσεως οικονομικές,

λογιστικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες. Σήμερα αξιοποιώντας την παραγωγική

δυναμικότητα η εταιρεία παρέχει τις ολοκληρωμένες και καινοτόμες συμβουλευτικές

υπηρεσίες και σε άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ο όμιλος Μουζενίδη κάνει ισχυρή παρουσία και σε

άλλους επιμέρους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας καθετοποιώντας και άλλο τις

δραστηριότητές του προς τα πίσω, όπως για παράδειγμα τον κλάδο της ενοικίασης

αυτοκινήτων, των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ), της επίγειας εξυπηρέτησης

στα αεροδρόμια της χώρας, των υπηρεσιών περιτυλίγματος αποσκευών,  αλλά και στον

κλάδο των θεαμάτων, εμπλουτίζοντας το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν.

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4.3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Τα κύρια οφέλη για τον Όμιλο που προκύπτουν από την εφαρμογή της κάθετης

ολοκλήρωσης αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργική αποτελεσματικότητα, απλοποίηση

των διαδικασιών αγοράς και προμήθειας των τουριστικών υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές

και η παροχή στον τελικό πελάτη ενός σύνθετου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος.

Η κάθετη ολοκλήρωση συμβάλλει στην καινοτομία και τη δημιουργία από τον Όμιλο

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή των ολοκληρωμένων λύσεων για τους

τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής, ξενάγησης και
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άλλων υποστηρικτικών και πρόσθετων τουριστικών και μη υπηρεσιών δεσμεύει την

πελατεία, καθώς πλέον δεν χρειάζεται στροφή σε άλλους προμηθευτές από την πλευρά του

αγοραστή, ο οποίος απολαμβάνει την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από έναν φορέα.

Επιπλέον, η κάθετη ολοκλήρωση επιτρέπει την τμηματοποίηση και την παραγωγή και

παροχή των εξατομικευμένων προϊόντων σε διάφορα τμήματα αγοράς.

Η καθετοποίηση προς τα εμπρός επιτρέπει στον όμιλο να ελέγχει την ποιότητα των

εκροών ή του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στους τελικούς καταναλωτές. Το

δίκτυο των διανομέων των προϊόντων του Ομίλου, οι οποίοι προωθούν αποκλειστικά

προϊόντα της εταιρίας, χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο και το σήμα της εταιρίας. Επομένως

η κατάρτιση και η διατήρηση ενός ενιαίου πλαισίου συμπεριφοράς και επικοινωνίας των

επιμέρους τμημάτων και υποκαταστημάτων, και η συνεχής έλεγχος ποιότητας των

παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής αποτελούν την εγγύηση

ποιότητας που διατηρείται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Ένα άλλο πλεονέκτημα αναφέρεται στην συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών που

επιτρέπεται με την κάθετη ολοκλήρωση. Η χρήση της κοινής ευρείας πελατειακής βάσης

από όλες τις εταιρείες του ομίλου επιτρέπει εξάλειψη της αβεβαιότητας ως προς την ζήτηση

και την εγγύηση πληρότητας των θέσεων στα αεροσκάφη της Ellinair και τις ξενοδοχειακές

μονάδες της Bomo Club. Επίσης αποτελεί την ευκαιρία στον όμιλο να δραστηριοποιηθεί και

σε άλλους τομείς όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πελατειακή αυτή βάση, όπως για

παράδειγμα, η εταιρεία του ομίλου Grekodom Development A.E. χρησιμοποιεί την πελατεία

για την προώθηση των υπηρεσιών της, την αγοραπωλησία ακινήτων, η MBG – τις

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ευρεία πελατειακή βάση επιτρέπει στον Όμιλο την περαιτέρω

ανάπτυξη λόγω των οικονομιών κλίμακας.

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα, ένα από αυτά είναι τα υψηλά σταθερά κόστη, ειδικά

για την αεροπορική εταιρεία Ellinair και τις ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες

χαρακτηρίζονται από σταθερή χωρητικότητα και χρειάζονται να διατηρούν υψηλές

πληρότητες για να αντισταθμίσουν τα έξοδα. Υψηλό κόστος συντήρησης των αεροσκαφών

καθώς και η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό (τεχνικό και ιπτάμενο) αποτελούν επίσης

μειονεκτήματα της εφαρμογής της προς τα πίσω κάθετης ολοκλήρωσης. Ένα επιπλέον

κόστος–μειονέκτημα αποτελούν και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη λόγω του αυξημένου

αριθμού των εταιρειών του ομίλου που συμμετέχουν στην παραγωγική αλυσίδα.
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Η περαιτέρω αξιολόγηση θα γίνει με την βοήθεια της χρηματοοικονομικής

ανάλυσης, καθώς η τελευταία μπορεί να μας οδηγήσει στα ενδιαφέροντα συμπεράσματα για

την οικονομική πορεία του Ομίλου.

4.3.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε την πορεία της εταιρείας καθώς και την στρατηγική

της κάθετης ολοκλήρωσης που εφαρμόζει με βάση την χρηματοοικονομική ανάλυση.

Επιλέξαμε σκόπιμα να αναλύσουμε τις δύο διαχειριστικές χρήσεις, του 2013 και του 2014,

εφόσον το 2013 ολοκληρώνεται ένα μεγάλο μέρος της κάθετης ολοκλήρωσης, κυρίως με

την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Ellinair, και επομένως μετά το 2013 μπορούμε να

παρατηρήσουμε τα πρώτα αποτελέσματα για την πορεία της επιχείρησης από οικονομική

άποψη.

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για τις δύο υπό εξέταση

διαχειριστικές χρήσεις, οι αντίστοιχοι αναλυτικοί Ισολογισμοί και η διάθεση

αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας

διπλωματικής εργασίας.

Πίνακας 19. Συγκριτική κατάσταση των βασικών χρηματοοικονομικών στοιχείων

Σε χιλ. € 2013 2014

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
164.281,07 195.384,08

ΚΠΦ 284,48 714,19

Κόστος πωλήσεων 151.508,15 179.019,7

Αποθέματα 227,8 142,51

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37.920,82 36.804,27

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (ΚΕ) 37.920,82 37.824,4

Πάγιο Ενεργητικό 21.538,35 22.383,42

Σύνολο Ενεργητικού 60.056,2 60.454,06

Ίδια κεφάλαια 4.859 4.859

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13.955,13 11.234,79

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ΒΥ) 42.900,78 45.458,63

Σύνολο Υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) 56.855,91 56.693,42
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Μελετώντας τις συγκριτικές καταστάσεις για την περίοδο 2013-2014 μπορούμε να

βγάλουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εταιρεία Mouzenidis Travel.

Αρχικά, όσον αφορά στο πάγιο ενεργητικό μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί μια ανοδική

πορεία, παρατηρείται η αύξηση των επενδύσεων στα ακίνητα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό

και κυρίως στα μεταφορικά μέσα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξάνει το 2014 (όπου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή

της τελευταίας τριετίας) σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα έτος

παρουσιάζεται η αύξηση της τάξης σχεδόν 19% του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη της

εταιρίας παρουσιάζουν επίσης μια αυξητική τάση. Τα Καθαρά κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ)

αυξάνουν με σημαντικό ρυθμό, υπερβαίνοντας 714 χιλιάδες ευρώ το 2014, δηλαδή το ποσό

2,5 φορές μεγαλύτερο του αντίστοιχου δείκτη του 2013.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η επιχείρηση μειώνει τις μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις το 2014 και συγκεκριμένα τα τραπεζικά δάνεια μειώνονται κατά 2,7

εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2013.

Τέλος, αυξάνουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Mouzenidis Travel A.E., όπως

φαίνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά 3 εκατομμύρια

ευρώ. Αυτή η αύξηση μπορεί να δικαιολογηθεί κατά πολύ από την καθετοποίηση του

ομίλου, την αύξηση ή και την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και τη διεύρυνση της

γκάμας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών που ακολουθεί επιτρέπει την εκτίμηση της

χρηματοοικονομικής κατάστασης και της απόδοσης της Mouzenidis Travel, πριν την κάθετη

ολοκλήρωση και μετά, και αποκαλύπτει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, δηλαδή βοηθάει

στην αξιολόγηση της στρατηγικής που εφαρμόζει η επιχείρηση.

Οι δείκτες απόδοσης παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα με την οποία διοικείται

η επιχείρηση.
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Δείκτες Αποδοτικότητας:

2013 2014 Μεταβολή
13/14

Περιθώριο Μεικτού

Κέρδους

7,8% 8,4% 7,7% (↑)

ROE 5,9% 14,7% 149,15% (↑)

ROI 0,47% 1,18% 151,06% (↑)

Ο δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους αυξάνει και φτάνει στο 8,4% το 2014,

δηλαδή το 8,4% των πωλήσεων της εταιρείας είναι διαθέσιμα να πληρώσουν τις σταθερές

δαπάνες της και να προστεθούν στα κέρδη της. Ο δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων

(ROE) το 2014 επίσης βελτιώνεται, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 2,5 φορές σε σχέση

με το προηγούμενο έτος και δείχνοντας την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα με την οποία

η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια. Η αυξητική πορεία του δείκτη βασίζεται στο

γεγονός ότι η μόχλευση της εταιρίας συνεχώς μειώνεται, ενώ τα καθαρά κέρδη γενικότερα

αυξάνουν. Η αύξηση παρατηρείται και στον δείκτη απόδοσης επί της  επένδυσης (ROI),

παρουσιάζοντας μια βελτιωμένη αποτελεσματικότητα για το 2014 σε σχέση με το

προηγούμενο έτος όσον αφορά όσον αφορά την επιστροφή των επενδυμένων κεφαλαίων.

Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα

κεφάλαια των ιδιοκτητών ή των μετόχων της.

Όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας, παρατηρείται μια μικρή μείωση της

ρευστότητας που έχει η επιχείρηση το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σχετικά

χαμηλοί δείκτες ρευστότητας, μικρότεροι από μονάδα, υποδεικνύουν μια ανησυχητική τάση

όσον αφορά την ικανότητα της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης άμεσης ρευστότητας τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση της

επιχείρησης στον κίνδυνο να μην μπορέσει να αποπληρώσει ορισμένες βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις της.
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Δείκτες Ρευστότητας:

2013 2014 Μεταβολή
13/14

Κυκλοφοριακή

Ρευστότητα

0,88 0,83 -5,7% (↓)

Άμεση Ρευστότητα 0,88 0,83 -5,7% (↓)

Κεφάλαιο Κίνησης,

σε Ευρώ

-4.979,96 -7.634,23

Οι δείκτες χρέους ή μόχλευσης δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση

χρηματοδοτεί τις συνολικές της επενδύσεις ή το ενεργητικό της. Τα ξένα κεφάλαια της

εταιρείας Mouzenidis Travel, το σύνολο δηλαδή των υποχρεώσεών της, ανέρχεται στα 56,86

και 56,69 εκατομμύρια ευρώ για το 2013 και το 2014 αντίστοιχα. Επομένως παρατηρείται

μια σχετικά μικρή μείωση στο ποσό των ξένων κεφαλαίων. Ο βαθμός δανειακής

επιβάρυνσης, δηλαδή ο λόγος των ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο ενεργητικού, ανέρχεται

το 2013 στο 94,7% και παρουσιάζει μια μείωση της τάξεως 1% το 2014 φτάνοντας στο

93,8%.

Δείκτες μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης:

2013 2014 Μεταβολή
13/14

ΚΕ προς Συνολικά Ξένα

Κεφάλαια

66,7% 66,7% -

Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 94,7% 93,8% -1% (↓)

Δανειακή Επιβάρυνση 2,87 2,31 -19,5% (↓)

Χρηματοδότησης Παγίων με

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1,54 1,99 29% (↑)

Όπως προκύπτει από την εξέταση των οικονομικών στοιχείων και

αριθμοδεικτών της επιχείρησης Mouzenidis Travel, έχουμε μια εικόνα υγιούς επιχείρησης,

με διαρκή κερδοφορία και πολύ καλούς δείκτες αποδοτικότητας. Οι πιο εντυπωσιακοί είναι
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οι δείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι παρουσιάζουν μια συνεχώς αυξητική τάση, λόγω του

αυξανόμενου κύκλου εργασιών και της συνεχόμενης κερδοφορίας, με αποτέλεσμα να

αυξάνει και το περιθώριο μεικτού κέρδους. Δύο ανησυχητικά στοιχεία θα μπορούσαν να

είναι η σημαντικά μειωμένη ρευστότητα και η υψηλή δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης.

Ο υψηλός δείκτης της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης σημαίνει ότι η επιχείρηση

χρησιμοποιεί μεγάλη χρηματοοικονομική μόχλευση και αυτό έχει ως συνέπεια η

Mouzenidis Travel να έχει υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων αλλά ταυτόχρονα να είναι

εκτεθειμένη και σε μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Η συνολική εικόνα των

χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας όμως θεωρείται πολύ ικανοποιητική, με τάση

προς ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της.

Συμπεραίνουμε ότι η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης έχει θετικές επιδράσεις

στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, η οποία παρουσιάζει συνεχόμενες

κερδοφόρες χρήσεις, αυξάνει συνεχώς τον κύκλο εργασιών της και γενικά τα μεγέθη της.

4.4 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι κύριοι τύποι των εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης, που βασίζονται στη

μήτρα προϊόντων – αγορών, την οποία ανέπτυξε ο Ansoff (1965), παρουσιάζονται στον

Πίνακα 20.

Πίνακας 20. Εναλλακτικές Στρατηγικές Ανάπτυξης

Υπάρχοντα Προϊόντα Νέα Προϊόντα

Υπάρχουσες Αγορές

1. ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ /

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

(Market penetration)

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(Product Development)

Νέες Αγορές

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΓΟΡΑΣ

(Market Development)

4. ΔΙΑΠΟΙΚΙΛΣΗ

(Diversification)

Πηγή: Aaker (2001)

Στο πρώτο τεταρτημόριο της μήτρας αναφερόμαστε στις υπάρχουσες αγορές και

υπάρχοντα προϊόντα με την προτεινόμενη στρατηγική τη Στρατηγική διείσδυσης –

συγκέντρωσης αγοράς. Οι υπάρχουσες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος
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αποτελούν τη βάση από την οποία μπορεί να χτίσει την ανάπτυξή του, προσπαθώντας να

αυξήσει τις πωλήσεις της με τα ήδη υπάρχοντα τουριστικά προϊόντα του. Αυτό μπορεί να

γίνει με την αύξηση χρήσης ή κατανάλωσης των προϊόντων από τους υπάρχοντες πελάτες

(για παράδειγμα με τακτικές υπενθυμιστικής επικοινωνίας μάρκετινγκ, μέσω social media,

με παροχή κινήτρων – προγράμματα πιστότητας (loyalty programs) και άλλες τακτικές), και

την αύξηση του μεριδίου της αγοράς (προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών,

προσφέροντας πρόσθετες υπηρεσίες ή και άλλα κίνητρα).

Στο δεύτερο τεταρτημόριο του Πίνακα 20 αναφερόμαστε στην δημιουργία και την

παροχή νέων προϊόντων σε υπάρχουσες αγορές.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά τα

τελευταία χρόνια, κυρίως ως αποτέλεσμα των αλλαγών στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι

αλλαγές αυτές συμβάλλουν στην αναζήτηση εμπλουτισμένων και περισσότερο

διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων.

Λόγω της σταδιακής μείωσης της δύναμης των πακέτων διακοπών και της ενδυνάμωσης της

ανεξάρτητης οργάνωσης ταξιδιών η επιχείρηση πρέπει να στραφεί στην ικανοποίηση των

αναγκών των τουριστών που σταδιακά προσανατολίζονται σε επιλογές τύπου “tailor-made”.

Προτεινόμενη στρατηγική για τον Όμιλο Μουζενίδη: Ανάπτυξη προϊόντος

(Διαφοροποίηση)

Τρόποι υλοποίησης:

- Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων τουριστικών δραστηριοτήτων,

ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (εξατομικευμένος τουρισμός,

διακοπές εμπειρίας), παραγωγή περισσότερο σύνθετων προϊόντων, για να

ανταποκριθεί στη διαρκώς μεταβαλλόμενη τουριστική ζήτηση

- Ενίσχυση της ζήτησης για τους μήνες εκτός αιχμής για την αντιμετώπιση της

έντονης εποχικότητας

- Η εποχικότητα ζήτησης μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσθήκη

καινούριων προϊόντων και διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων

υπηρεσιών, που επιτρέπουν εξυπηρέτηση των πελατών όλον τον χρόνο.

Αυτές οι δράσεις απαιτούν και τις κατάλληλες επικοινωνιακές ενέργειες για

την σωστή και πλήρη ενημέρωση του κοινού



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MOUZENIDIS GROUP

89
Mouzenidou Maria, MBA EXECUTIVE, UOM, GREECE, 2016

- Προώθηση του προτύπου των ολιγοήμερων διακοπών με την ταυτόχρονη

αύξηση της συχνότητας των διακοπών (για παράδειγμα διακοπές

Σαββατοκύριακου, shopping tours, διακοπές των αργιών)

Στο τρίτο τεταρτημόριο του Πίνακα 20 αναφερόμαστε στην παροχή υπαρχόντων

προϊόντων σε νέες αγορές, με προτεινόμενη στρατηγική την Ανάπτυξη της αγοράς, η οποία

μπορεί να επιτευχθεί με την γεωγραφική επέκταση και την στόχευση νέων τμημάτων της

αγοράς. Οι συνθήκες και οι παράγοντες της υπάρχουσας αγοράς στην οποία

δραστηριοποιείται ο Όμιλος (όπως οι οικονομικοί παράγοντες (οικονομική αστάθεια,

αλλαγή ισοτιμίας – πτώση του ρουβλιού έναντι ευρώ, μείωση αγοραστικής ικανότητας

Ρώσων πελατών), ο κορεσμός της τοπικής αγοράς (εσωτερικός τουρισμός)), αλλά και η

υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου κάνουν απαραίτητη την επέκταση σε

νέες μη κορεσμένες αγορές.

Προτεινόμενη στρατηγική για τον Όμιλο Μουζενίδη: Ανάπτυξη της αγοράς

Τρόποι υλοποίησης:

- Γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές για την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης

από την υπάρχουσα

- Στροφή σε νέες αγορές όπως οι Αραβικές χώρες, Ιράν, Ισραήλ, Κίνα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ελληνικού ταξιδιωτικού οργανισμού Travel Plan,

αύξηση-ρεκόρ της τάξης του 55% κατέγραψε η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα από τις

χώρες του Αραβικού Κόλπου κατά τους θερινούς μήνες, σε σχέση με τους αντίστοιχους

μήνες του 2015. Η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από το Ντουμπάι (70%) και το Άμπου

Ντάμπι (60%). Σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σημειώνονται και σε άλλες

χώρες, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί στην αύξηση της πρόθεσης των

κατοίκων για ταξίδια αναψυχής και τουρισμό.

- Στόχευση νέων τμημάτων της αγοράς, εντοπισμός αγορών niche (όπως για

παράδειγμα αυτή των ατόμων τρίτης ηλικίας, γαμήλια ταξίδια νεόνυμφων,

παιδικές διακοπές)

Όσον αφορά την προτεινόμενη στρατηγική στο τέταρτο τεταρτημόριο της μήτρας, η

Διαποίκιλση είναι η τέχνη εισόδου της επιχείρησης σε αγορές προϊόντων που είναι

διαφορετικές από αυτές στις οποίες αυτή ήδη δραστηριοποιείται. Πρέπει να σημειωθεί ότι

ο Όμιλος επιχειρήσεων Mouzenidis Group ήδη εφαρμόζει τη στρατηγική Διαποίκιλσης,
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τόσο συσχετισμένης όσο και ασυσχέτιστης. Συγκεκριμένα, με την συσχετισμένη

διαποίκιλση επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε τομείς που παρουσιάζουν ομοιότητες με

τον τουριστικό κλάδο ή παρεμφερείς τομείς, όπως για παράδειγμα τον κλάδο της ενοικίασης

αυτοκινήτων και της επίγειας εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια της Ελλάδας, την παροχή

γιατρικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, την επαγγελματική & VIP Αεροπορία,

αξιοποιώντας την πλεονάζουσα δυναμικότητα παραγωγής και τη δυνατότητα δημιουργίας

οικονομιών κλίμακας, καθώς εκμεταλλεύει ορισμένες ικανότητες της επιχείρησης, όπως τη

λειτουργία εξυπηρέτησης των πελατών, την ικανότητα και την δυναμικότητα της διανομής,

το ισχυρό brand name και τις ικανότητες Μάρκετινγκ. Η μη συσχετισμένη διαποίκιλση

συνεπάγεται την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους για αυτό τομείς. Εδώ

τα παραδείγματα αποτελεί η δραστηριοποίηση στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών και

Logistics (η εταιρεία CSR Air Services ΜΕΠΕ), στον κατασκευαστικό τομέα και στον

τομέα αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας (GREKODOM Development A.E.), στον τομέα

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (MBG consulting services).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ

Ο επαγγελματισμός του προσωπικού, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και

παρεχόμενων υπηρεσιών, η καλή φήμη των επιχειρήσεων, το ισχυρό brand name, οι υψηλής

ποιότητας υπηρεσίες, οι συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες και, τέλος, οι απεριόριστες

προοπτικές είναι ένας ισχυρός συνδυασμός που επιτρέπουν στο Mouzenidis Group να

παραμένει μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική επιχείρηση.

Η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί ο Όμιλος είναι γενικά συνδεδεμένη με θετικές

προκλήσεις και ανταμοιβές. Οι στόχοι ανάπτυξης επιβάλλονται από τις συνθήκες που

επικρατούν στην τουριστική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενο

και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όπως έδειξε η προηγηθείσα ανάλυση, η στρατηγική

κάθετης ολοκλήρωσης που εφαρμόζεται έχει θετικές επιδράσεις στα οικονομικά

αποτελέσματα του Ομίλου, με διαρκή κερδοφορία και υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας με

συνεχώς αυξητική τάση.

Με την στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης ικανοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι

του Ομίλου, όπως η απόκτηση υψηλού ROI, η αποτελεσματική διοίκηση και κατανομή της

χρηματορροής και η μείωση κινδύνου με τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε πολλούς
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διαφορετικούς, τουριστικούς και μη, τομείς. Η καθετοποιημένη ολοκλήρωση επιτρέπει

στον Όμιλο την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας των λειτουργιών, την πρόσβαση στα

συστήματα προσφοράς και ζήτησης, τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

με την παρουσία στην αλυσίδα παραγωγής και τα δίκτυα διανομής των τουριστικών

προϊόντων.

Ωστόσο, η καθετοποίηση του Ομίλου Mouzenidis Group ξεκίνησε σχετικά

πρόσφατα (θεωρούμε ότι η σημαντικότερη ολοκλήρωση έλαβε μέρος το 2013 με την ίδρυση

της αεροπορικής εταιρείας Ellinair) και φυσικά δεν στερείται τα μειονεκτήματα και απειλές

από την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής. Για αυτόν τον λόγο η αποτελεσματικότητα και

οι επιδράσεις θα πρέπει να ξαναεξεταστούν σε μεταγενέστερη περίοδο, ενώ στην παρούσα

διπλωματική εργασία η ανάλυση της τωρινής κατάστασης της επιχείρησης,

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, βασίστηκε κυρίως στις τρείς

τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.

Επιπλέον, στην παραπέρα έρευνα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να εξεταστεί

λεπτομερώς και η σύγχρονη τάση για απο-ολοκλήρωση των μεγάλων επιχειρήσεων, οι

οποίες αντιθέτως προσπαθούν να διαχωριστούν σε μικρότερες, πιο εύκολα διοικούμενες,

πιο ενεργητικές μονάδες, με σκοπό την βελτίωση της ευελιξίας. Μια σύγχρονη τάση

αποτελούν επίσης και οι εναλλακτικές μορφές ολοκλήρωσης μέσω των στρατηγικών

συμμαχιών, των συνεργασιών προστιθέμενης αξίας και των μακροχρόνιων συμφωνιών

συνεργασίας.
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