
  
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 
ΠΕΤΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: Χατζηδημητρίου Ιωάννης 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 
 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκη 

 
Σεπτέμβριος 2006 

 

1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Copyright © Πετσιά Ευσταθία-Ελένη, 2006  
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved 

 
Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των 

απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 

2 



Σύνοψη 
 
Η εξαγωγική δραστηριότητα και το διεθνές εμπόριο αποτελούν τον βασικό 

τρόπο επέκτασης μιας επιχείρησης σε νέες αγορές, της διεύρυνσης του 

κύκλου εργασιών της και της αύξησης της κερδοφορίας της. Η διεθνοποίηση 

των επιχειρήσεων, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και τα δυνητικά κέρδη 

αποτελούν βασικό κίνητρο για την εξαγωγική επέκταση και την επιβίωση της 

επιχείρησης στην παγκόσμια αρένα. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια 

διερεύνηση των στρατηγικών εισόδου σε εξαγωγικές αγορές για μια εταιρία, 

των παραγόντων που επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα και της 

σημασίας της στρατηγικής του διεθνούς μάρκετινγκ στην όλη διαδικασία. 

Τέλος, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των πρακτικών που 

εφαρμόζονται ανά την υφήλιο και των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων εξαγωγικών 

αγορών.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά της πορείας της εξαγωγικής 

δραστηριότητας μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται μια 

συνοπτική ανάλυση του στρατηγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται εξαγωγικά ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι 

μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση για την 

είσοδό της σε εξαγωγικές αγορές. Οι εξαγωγικές στρατηγικές και οι 

πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές εταιρίες, οι εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζονται στο τέταρτο 

κεφάλαιο. Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται οι παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την είσοδο σε μια εξαγωγική αγορά και 

στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται μια διερεύνηση της σημασίας της στρατηγικής 

του διεθνούς μάρκετινγκ για την επιτυχή εξαγωγική επέκταση. Τέλος, στο 

έβδομο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας σε παγκόσμια κλίμακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

Η διαχρονική πορεία της εξαγωγικής δραστηριότητας 
 
 
Η απαρχή των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των ανθρώπων συμπίπτει 

χρονικά με την αρχή της επικοινωνίας στην προϊστορική εποχή. Το εμπόριο 

αποτελούσε την κύρια ασχολία των προϊστορικών ανθρώπων, οι οποίοι 

αντάλλασαν αγαθά και υπηρεσίες, πολύ πριν υπάρξει ως έννοια η 

συναλλαγματική ισοτιμία. Ο Watson (2005) ισχυρίζεται ότι το εμπόριο 

μεταξύ ομάδων ανθρώπων που ζούσαν σε διαφορετικές περιοχές (long 

distance commerce) ξεκίνησε πριν από περίπου 150.000 χρόνια. 

 

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι το εμπόριο υπάρχει σε όλη την διάρκεια της 

ανθρωπότητας. Υπάρχουν αποδείξεις ανταλλαγής οψιανού λίθου και 

πυρόλιθου κατά τη λίθινη εποχή. Οι Αιγύπτιοι εξήγαγαν πρώτες ύλες για την 

κατασκευή κοσμημάτων από το 3000 π.Χ. Από τον 3ο αιώνα π.Χ. 

παρουσιάζονται εμπορικές διαδρομές μεγάλης έκτασης, όπου οι Σουμέριοι 

στη Μεσοποταμία συναλλάσσονταν εμπορικά με Ινδούς. Οι Φοίνικες, όπως 

αναφέρεται από τους ιστορικούς πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές 

μέσω θαλάσσης, ταξιδεύοντας σε όλο το μήκος της Μεσογείου, μέχρι τη 

Βρετανία, σε αναζήτηση χαλκού. Για το σκοπό αυτό έχτιζαν ολόκληρες 

αποικίες, οι οποίες ονομαζόταν από τους αρχαίους Έλληνες εμπόρια.  

 

Από τις αρχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέχρι και την πτώση της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τον 5ο αιώνα, στην Ευρώπη έφταναν πολύτιμα 

μπαχαρικά που εισάγονταν από τα βάθη της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της Κίνας, γεγονός που αποτελούσε μια πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση. Το 

ρωμαϊκό εμπόριο με τη μορφή εισαγωγών και εξαγωγών ήταν αυτό που 

διατηρούσε σε ακμή ολόκληρη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η αχανής έκταση 

της αυτοκρατορίας ευνοούσε τη δημιουργία και διατήρηση ασφαλών δικτύων 
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μεταφοράς τα οποία διευκόλυναν την αποστολή εμπορευμάτων χωρίς 

σημαντική απειλή πειρατείας. 

 

Η πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και μετέπειτα ο Μεσαίωνας 

προκάλεσαν αστάθεια στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης και σχεδόν 

κατάρρευση των διεθνών εμπορικών δικτύων. Παρόλα αυτά, εμπόριο 

υπήρξε. Για παράδειγμα, υπήρχαν Εβραίοι έμποροι, οι οποίοι 

συναλλάσσονταν με Χριστιανούς στην Ευρώπη, αλλά και Μουσουλμάνους 

στην Ανατολή. 

 

Από τον 8ο μέχρι τον 11ο αιώνα, οι Βίκινγκς συναλλάσσονταν εμπορικά με 

άλλους σκανδιναβικούς λαούς (Varangians), στις σκανδιναβικές ακτές, ενώ 

από τον 13ο μέχρι τον 17ο αιώνα παρατηρείται και η ίδρυση της Hanseatic 

League, μιας συμμαχίας πόλεων –σε σύγκριση με το σύγχρονο φαινόμενο 

στρατηγικής συμμαχίας επιχειρήσεων- που είχε ως σκοπό τη διατήρηση του 

εμπορικού μονοπωλίου στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ευρώπης και 

στη Βαλτική. 

 

Ο Βάσκο ντα Γκάμα επανέφερε το εμπόριο των μπαχαρικών στην Ευρώπη 

το 1498. Πριν το ταξίδι του στην Αφρική, η εισαγωγή μπαχαρικών στην 

Ευρώπη ήταν ελεγχόμενη μόνο από ισλαμικές δυνάμεις, κυρίως τους 

Αιγύπτιους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε μεγάλη οικονομική 

σημασία, και ήταν αυτή που έφερε την εποχή της εξερεύνησης. Τα 

μπαχαρικά που εισάγονταν στην Ευρώπη από μακρινές χώρες ήταν τόσο 

σημαντικά ως μονοπωλιακά προϊόντα που κάλυπταν καταναλωτικές 

ανάγκες, που μερικές φορές ξεπερνούσαν σε αξία το χρυσό. 

 

Κατά το 16ο αιώνα η Ολλανδία υπήρξε το κέντρο του ελεύθερου εμπορίου, 

καθώς δεν επέβαλλε ελέγχους συναλλαγών και προωθούσε την ελεύθερη 

μετακίνηση αγαθών. 
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Το 1776, ο Adam Smith δημοσίευσε το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών» 

(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), στο οποίο 

κάνει λόγο για την εξειδίκευση στην εργασία και αναφέρει ότι οι χώρες που 

διεισδύουν σε μεγαλύτερες αγορές, μπορούν να εκμεταλλευτούν την 

εξειδίκευση και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Επιπλέον, θεωρεί 

απάτη τους ελέγχους στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς αυτοί 

βλάπτουν τις εμπορικές συναλλαγές των κρατών (Watson, 2005). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 Στρατηγικός Προσανατολισμός 
 

2.1 Εισαγωγικά 

 
Στο δυναμικό περιβάλλον της σημερινής διεθνούς αγοράς οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται δεν ταυτίζονται απόλυτα με τους στρατηγικούς 

προσανατολισμούς των διευθυντικών στελεχών. Συχνά οι επιχειρήσεις 

οδηγούνται σε διεθνείς, ακόμη και σε παγκόσμιες αγορές καλύπτοντας ή 

δημιουργώντας καταναλωτικές ανάγκες, αφήνοντας την στρατηγική σκέψη 

σε δεύτερη μοίρα μετά την αύξηση των πωλήσεων.  

 

Εντούτοις ο Harzing (2000), χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η πλειοψηφία των 

συγγραφέων δίνει προτεραιότητα στην επιχειρησιακή στρατηγική. 

Συγκεκριμένα οι Cateora and Graham (2005) προτείνουν τρεις σχετικά 

διακριτές προσεγγίσεις που κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές οι οποίες 

παρατίθενται εδώ και αναλύονται στη συνέχεια: 

• Επέκταση της εγχώριας αγοράς 

• Προσανατολισμός σε επιμέρους εγχώριες αγορές 

• Προσανατολισμός στην παγκοσμιοποιημένη διαφορά 

 

2.2 Επέκταση της εγχώριας αγοράς 
 
 
Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία αντιμετωπίζει τις διεθνείς δραστηριότητές 

της ως προέκταση της εγχώριας παραγωγής της. Ο κύριος στόχος της είναι 

να διοχετεύσει το πλεόνασμα της εγχώριας παραγωγής στη διεθνή αγορά 

καταβάλλοντας ελάχιστη έως καμία προσπάθεια προσαρμογής του μίγματος 

μάρκετινγκ στα δεδομένα των ξένων αγορών. Η εγχώρια αγορά αποτελεί τη 

10 



βασική προτεραιότητά της και οι εξαγωγές προϊόντος θεωρούνται μια 

επικερδής επέκταση της εγχώριας επιχειρησιακής δραστηριότητας. Αναζητεί 

ξένες αγορές στις οποίες η ζήτηση προσομοιάζει σε αυτή της εσωτερικής 

αγοράς, και όπου το προϊόν θα γίνει εύκολα αποδεκτό με βάση τα 

υπάρχοντα καταναλωτικά πρότυπα. Αυτή η στρατηγική της επέκτασης της 

εγχώριας αγοράς μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικερδής για την επιχείρηση. 

Μεγάλες και μικρές εξαγωγικές εταιρίες προσεγγίζουν το διεθνές μάρκετινγκ 

μέσω αυτής της καθαρά εθνοκεντρικής προοπτικής με επιτυχία και 

εξαπλώνονται σε εξαγωγικές αγορές (Erramilli and Rao, 1990).                        

 

 

2.3  Προσανατολισμός σε επιμέρους εγχώριες αγορές 
 

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της διαφοροποίησης στις ξένες αγορές 

καθώς και τη μεγάλη σημασία της εξαγωγικής δραστηριότητας και 

μεταβάλλει τη στρατηγική της με έναν προσανατολισμό σε όλες τις 

επιμέρους εγχώριες αγορές. Η εταιρία που διέπεται από αυτή την πολιτική 

έχει την αίσθηση ότι η κάθε αγορά διαφέρει πάρα πολύ από την άλλη και η 

επιτυχής εξαγωγική διείσδυση σε αυτές απαιτεί έναν σχεδόν ανεξάρτητο 

προγραμματισμό για την κάθε χώρα. Οι εταιρίες με αυτό τον 

προσανατολισμό ενεργούν σε διαφορετική βάση και με διαφορετικές 

στρατηγικές μάρκετινγκ για κάθε χώρα. 

 

Οι ενέργειες των υπευθύνων στα πλαίσια του σχεδιασμού των εταιρικών 

στόχων για κάθε αγορά είναι ανεξάρτητες. Έτσι, η εγχώρια αγορά και κάθε 

μια από τις χώρες- στόχους υπόκεινται σε διαφορετικά μίγματα μάρκετινγκ 

με μικρή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Τα προϊόντα προσαρμόζονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς με κάποιο συντονισμό σε 

περίπτωση ομοιότητας των καταναλωτικών αναγκών σε περισσότερες από 

μία αγορές. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής οι διαφημιστικές εκστρατείες 

ανασχεδιάζονται σε τοπική βάση όπως και οι αποφάσεις σχετικά με την 
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τιμολόγηση και την διανομή. Απεικονίζοντας την πεποίθηση ότι κάθε αγορά 

έχει ανάγκη ενημέρωσης για τα τοπικά δεδομένα και άμεσης αντίδρασής της 

σε αυτά, ο έλεγχος αποκεντρώνεται. Οι εταιρίες με αυτό τον 

προσανατολισμό θεωρούνται σύμφωνα με τους Cateora and Graham 

(2005) καθαρά πολυκεντρικές. 

 

 

2.4  Προσανατολισμός στην παγκοσμιοποιημένη αγορά 
 

Φαινόμενο των καιρών όμως αποτελεί η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

και η παγκοσμιοποίηση των αγορών. Η αλματώδης ανάπτυξη και τα 

δυνητικά κέρδη των νέων αγορών είναι βασικό κίνητρο για την επιβίωση της 

επιχείρησης στην παγκόσμια αρένα (Rosenweig, 1998). Η εταιρία, λοιπόν, 

που προσανατολίζεται στην παγκόσμια αγορά και διέπεται από μια τέτοια 

φιλοσοφία συναντάται με τον όρο «παγκόσμια επιχείρηση». Η αγοραστική 

κάλυψη γι’ αυτήν είναι όλη η υφήλιος. Στα πλαίσια της στρατηγικής της 

αυτής, η επιχείρηση προσβλέπει σε οικονομίες κλίμακας αναπτύσσοντας 

ένα μίγμα μάρκετινγκ που μπορεί να εφαρμοστεί πέρα από τα εθνικά 

σύνορα. Οι αγορές συνεχίζουν να τμηματοποιούνται, όμως, με βάση 

μεταβλητές όπως δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, γλώσσα, εισόδημα), 

νομικούς περιορισμούς, καταναλωτικά πρότυπα και όχι τα εθνικά σύνορα 

(Hammond et al.,1996). Ολόκληρη η υφήλιος θεωρείται το σύνολο της 

αγοράς κι έτσι η επιχείρηση αναπτύσσει μια παγκόσμια στρατηγική 

μάρκετινγκ εντοπίζοντας ομάδες δυνητικών αγοραστών ως τμήμα της 

παγκόσμιας αγοράς- στόχου με όμοιες καταναλωτικές ανάγκες. 

Παραδείγματα τέτοιων γεωκεντρικών εταιριών αποτελούν η Coca Cola 

Company και η Intel.  
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2.5  Ανακεφαλαίωση 

 
Παρατηρούμε ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός κάθε επιχείρησης μπορεί 

να διαφέρει ανάλογα με τις επιδιώξεις πού έχει η κάθε μία. Για τις 

επιχειρήσεις που απλά επιθυμούν να διοχετεύσουν το πλεόνασμα της 

παραγωγής τους η εξαγωγική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως προέκταση 

της εγχώριας παραγωγής τους ενώ δίνεται βαρύτητα στην εγχώρια 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που 

προσανατολίζονται σε επιμέρους εγχώριες αγορές διαφοροποιούν τόσο το 

προϊόν όσο και τη στρατηγική μάρκετινγκ ώστε να προσαρμόζονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς στην οποία στοχεύουν. Τέλος, οι 

επιχειρήσεις με παγκόσμιο προσανατολισμό αναπτύσσουν μια παγκόσμια 

στρατηγική μάρκετινγκ εντοπίζοντας ομάδες δυνητικών αγοραστών ως 

τμήμα της παγκόσμιας αγοράς- στόχου με όμοιες καταναλωτικές ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Εναλλακτικές μέθοδοι διείσδυσης σε ξένες αγορές 
 

3.1 Εισαγωγικά 

 
Από τη στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί στο 

διεθνή χώρο, οφείλει να επιλέξει την στρατηγική εισόδου της στις εξαγωγικές 

αγορές. Είναι μια απόφαση πρωτεύουσας σημασίας που πρέπει να έπεται 

μιας εις βάθος ανάλυσης των χαρακτηριστικών της αγοράς-στόχου, όπως 

των πολιτισμικών διαφορών (Brouthers, 2000), των δυνητικών πωλήσεων, 

των νομικών περιορισμών (Pehrsson, 2004), των ικανοτήτων της ίδιας της 

επιχείρησης και της δέσμευσής της να αναλάβει αυτό το βήμα, καθώς και 

της γνώσης της αντίστοιχης περιοχής (Mitra and Golder, 2002). Δεδομένης 

της έλλειψης εξοικείωσης με το περιβάλλον με το οποίο οι εξαγωγικοί 

οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι (McAuley, 1993), οποιαδήποτε 

πληροφόρηση σχετικά με τη νέα αγορά-στόχο αποτελεί ειδοποιό διαφορά 

για την απόδοση του εξαγωγικού εγχειρήματος.  

 

Ο χρονικός ορίζοντας που απαιτείται για να εγκαθιδρυθεί σωστά η 

στρατηγική διείσδυσης ώστε το προϊόν να αφομοιωθεί στη νέα αγορά είναι 

σύμφωνα με τον Root (1994) από τρία έως πέντε έτη. Συνήθως οι εταιρίες 

εισέρχονται στις εξαγωγικές αγορές που στοχεύουν, αρχικά με μετριοπαθείς 

στρατηγικές. Στην πορεία, όμως, η εμπειρία σε ένα πλήθος εξαγωγικών 

αγορών αυξάνει τον αριθμό και την ποιότητα των στρατηγικών εισόδου που 

χρησιμοποιούνται από την κάθε επιχείρηση (Guillen, 2003). 
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3.2 Εξάγοντας προϊόντα 
 
Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι εξαγωγές 

είναι η σχετικά απλούστερη μέθοδος εισόδου σε μια εξαγωγική αγορά. 

Ωστόσο, η διαδικασία των εξαγωγών είναι ιδιαιτέρα πολύπλοκη διαδικασία 

συγκριτικά με την δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά της επιχείρησης 

και απαιτεί προσοχή. Η επιχείρηση μπορεί να έχει μια διεθνή παρουσία στον 

κόσμο του εμπορίου εξάγοντας τα προϊόντα της είτε άμεσα είτε έμμεσα 

(Albaum et al., 1998). 

 

Η άμεση εξαγωγή προϊόντων είναι η πλέον γνωστή και ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος από εταιρίες που ξεκινούν τη διεθνή τους δράση 

στο χώρο του εμπορίου γιατί με αυτή την προσέγγιση ελαχιστοποιούν τον 

κίνδυνο για οικονομική ζημία. Η εταιρία επιλέγει τις εξαγωγικές αγορές στις 

οποίες επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα στάδια 

της εξαγωγικής διαδικασίας μέχρι και την παράδοση του προϊόντος στον 

τελικό πελάτη. Η υιοθέτηση των εξαγωγών ως μεθόδου εισόδου 

προϋποθέτει  ότι η επιχείρηση διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για να 

υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή.  

 

Στην έμμεση εξαγωγή, η παραγωγός εταιρία δεν ασχολείται με τη διαδικασία 

της εξαγωγής των προϊόντων της και συνεπώς δεν ασκεί έλεγχο σε κανένα 

στάδιο της. Επιλέγει να διοχετεύει τα προϊόντα της σε άλλη εταιρία η οποία 

αναλαμβάνει το ρόλο του εξαγωγέα ή του διανομέα και διεκπεραιώνει τις 

εξαγωγικές διαδικασίες ως διαμεσολαβητής μεταξύ της παραγωγού 

επιχείρησης και του αλλοδαπού αγοραστή. Η επιχείρηση-διαμεσολαβητής 

μπορεί να είναι είτε εγχώριας ιδιοκτησίας είτε αλλοδαπής και αντιμετωπίζεται 

από την παραγωγό εταιρία ως ένας από τους υπόλοιπους εγχώριους 

πελάτες της. Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν οι χονδρέμποροι, οι μεγάλες 

αλυσίδες λιανικής όπως η Wall-Mart, και μεγάλοι προμηθευτές.  
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Τα πρώτα βήματα στο εξαγωγικό κομμάτι μιας επιχείρησης είναι 

αναγνωριστικά και στοχεύουν στην διοχέτευση του πλεονάσματος της 

παραγωγής. Η εμπλοκή είναι στην αρχή καθαρά ευκαιριακή και το έναυσμα 

έρχεται συνήθως κατόπιν παρακίνησης του ενδιαφερόμενου αγοραστή ή 

εισαγωγέα. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές 

μπορούν να επιλέξουν από ένα πλήθος συγκεκριμένων μεθόδων που 

εμπίπτουν στις δύο μεγάλες κατηγορίες των άμεσων και των έμμεσων 

εξαγωγών. Για την απόφαση αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί το ύψος των 

απαιτούμενων κεφαλαίων, το μέγεθος του χρηματοοικονομικού κινδύνου και 

οι ιδιαιτερότητες της αγοράς-στόχου. 

 

Εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η εξαγωγή προϊόντος είναι συνήθης 

προσέγγιση και για ώριμες πολυεθνικές επιχειρήσεις με μεγαλύτερο 

παράδειγμα αυτό της εταιρίας Boeing (Holmes, 2003). 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι αντιπροσωπευτικές μέθοδοι εξαγωγής στα 

πλαίσια των άμεσων και έμμεσων εξαγωγών σύμφωνα με τον 

Χατζηδημητρίου (2003). 

 

 

3.3 Άμεσες εξαγωγές 
 
 
3.3.1 Η δημιουργία τμήματος εξαγωγών  
 
Πολύ συχνά η διοίκηση της εξαγωγικής επιχείρησης δημιουργεί ένα 

αυτόνομο τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με τις εξαγωγές των 

προϊόντων της. Η οργάνωση του τμήματος αυτού μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους.  

 

Ο πρώτος τρόπος περιλαμβάνει μια οργανωσιακή δομή σύμφωνα με την 

οποία, οι αρμοδιότητες του τμήματος εξαγωγών περιορίζονται στη 
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διεκπεραίωση των πωλήσεων, την λήψη των παραγγελιών από τους 

πελάτες και την προώθηση αυτών των παραγγελιών στο αρμόδιο τμήμα της 

επιχείρησης για την αποστολή των προϊόντων στη χώρα προορισμού. Οι 

υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως η προώθηση, η διαφήμιση και 

ο έλεγχος, εκτελούνται από τα αντίστοιχα τμήματα που είναι αρμόδια για 

αυτές παράλληλα με την διεκπεραίωση των ίδιων λειτουργιών και για τους 

εγχώριους πελάτες.  

 

Ο δεύτερος συνήθης τρόπος οργάνωσης τους τμήματος εξαγωγών 

αναφέρεται σε μια δομή σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο τμήμα είναι 

αυτόνομο και υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την 

εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος της 

όλης διαδικασίας χωρίς τη μεσολάβηση άλλων τμημάτων και στελεχών. Σε 

περιπτώσεις μεγάλου γεωγραφικού εύρους και όγκου εξαγωγικών 

συναλλαγών, υπάρχουν μέσα στο τμήμα στελέχη υπεύθυνα ανά 

γεωγραφική περιοχή ή ανά ομάδα ομοειδών εξαγόμενων προϊόντων. 

 

Ο πρώτος τρόπος οργάνωσης που αναφέρθηκε πιο πάνω παρουσιάζει 

σοβαρά μειονεκτήματα και όταν υπάρχει η δυνατότητα συνήθως 

αποφεύγεται από τις επιχειρήσεις. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

στελέχη του τμήματος εξαγωγών έχουν να κάνουν με την έλλειψη 

συντονισμού καθώς στη διαδικασία της εξαγωγής εμπλέκονται και άλλα 

τμήματα που δεν ελέγχονται από αυτούς. Επιπλέον, τα υπόλοιπα τμήματα 

συνήθως προσδίδουν χαμηλό βαθμό προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση 

των αλλοδαπών πελατών και δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη 

διεκπεραίωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, ειδικά όταν οι εξαγωγές 

αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό των πωλήσεων. Τέλος, διάχυτη είναι η 

απροθυμία των υπολοίπων εργαζομένων να κατανοήσουν τη σημασία και 

τις ιδιαιτερότητες της εξαγωγικής διαδικασίας. 

 

Ωστόσο η δεύτερη οργανωσιακή δομή που αναφέρθηκε, προϋποθέτει τη 

δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων, την επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου 
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δυναμικού και την κατανάλωση πολύτιμου χρόνου από πλευράς της 

επιχείρησης.  

 

Συμπερασματικά, η δημιουργία και η συντήρηση ενός τμήματος εξαγωγών, 

αυτόνομου ή μη, έχει νόημα και αποδίδει μόνο όταν ο εξαγωγές αποτελούν 

μεγάλο μέρος των πωλήσεων της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση 

προτιμότερη είναι η επιλογή μιας διαφορετικής μεθόδου. 
 

 

3.3.2 Η εγκαθίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής  
 
Η ίδρυση ενός υποκαταστήματος σε ξένη αγορά αποτελεί μια μέθοδο 

άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων και επιλέγεται αφού η επιχείρηση 

εδραιώσει τα προϊόντα της στην αγορά αυτή χρησιμοποιώντας αρχικά μια 

στρατηγική με χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ένα διοικητικό 

κέντρο που βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις και αντιλαμβάνεται άμεσα τις 

παρεκκλίσεις από τον στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί να προβεί σε 

διαφοροποίηση και επανεξέταση της στρατηγικής που χρησιμοποιείται από 

την επιχείρηση χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία της ανατροφοδότησης 

στοιχείων στην έδρα της (Lassere, 1996). 

 

Η ύπαρξη του υποκαταστήματος ουσιαστικά αποτελεί παρουσία της ίδιας 

της εταιρίας στην εξαγωγική αγορά που επιλέγεται. Η στελέχωσή του 

πραγματοποιείται συνήθως από στελέχη και υπαλλήλους της χώρας στην 

οποία ιδρύεται αλλά και από ένα μικρό σχετικά αριθμό στελεχών από την 

έδρα της εταιρίας. Ο ρόλος των παλιών στελεχών συνοψίζεται κυρίως στην 

εκπαίδευση των νεότερων, την καθοδήγησή τους και τη μεταλαμπάδευση 

της εταιρικής φιλοσοφίας. Τα τοπικά στελέχη οφείλουν να εναρμονιστούν με 

τις πρακτικές διοίκησης και διαχείρισης της μητρικής επιχείρησης, μιας και το 

υποκατάστημα αποτελεί τη φυσική προέκτασή της.  
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Η λειτουργία του υποκαταστήματος διέπεται από τους νόμους και τους 

κανονισμούς της χώρας στην οποία εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της. Ωστόσο, συχνά οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με τη 

νομοθεσία της χώρας – έδρας της επιχείρησης. Η κάθε επιχείρηση ανάλογα 

με τις ανάγκες και τους στρατηγικούς στόχους που θέτει, οριοθετεί το εύρος 

και την έκταση  των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων που υπανατίθενται 

στο εκάστοτε υποκατάστημα. Οι εργασίες που οφείλει να φέρει εις πέρας 

είναι κυρίως η εύρεση νέων πελατών, η εξυπηρέτηση των αλλοδαπών 

πελατών, η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την τοπική 

αγορά,  η διαφήμιση και προώθηση της προϊοντικής παλέτας, η λήψη και 

διαβίβαση παραγγελιών στη μητρική εταιρία. Η ομαλή λειτουργία του 

υποκαταστήματος προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων χώρων και 

εξοπλισμού τους. 

 

Μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος η επιχείρηση αποκομίζει άμεση επαφή 

με την εξαγωγική αγορά και τους εγχώριους πελάτες. Αυτό συνεπάγεται ότι 

αποκτά άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν 

στην εξαγωγική αγορά, τον ανταγωνισμό, καθώς και για τις καταναλωτικές 

ανάγκες των εκεί πελατών της και ενημερώνεται για τα τυχόν προβλήματα 

της εξαγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ελέγχου 

της όλης εξαγωγικής διαδικασίας και επεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά 

για την εξομάλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Τέλος, δίνεται η 

δυνατότητα στην επιχείρηση να ασκεί έλεγχο της διαδικασίας διανομής του 

προϊόντος της και της προβολής και προώθησής του στην τοπική αγορά. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι το υποκατάστημα δίνει τη δυνατότητα στην 

εξαγωγική επιχείρηση να προσεγγίσει γειτονικές προς το υποκατάστημα 

χώρες και να προωθήσει τα προϊόντα της και σε άλλες εξαγωγικές αγορές. 

 

Πέρα από τα σημαντικότατα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση με την 

εγκατάσταση υποκαταστήματος, ανασταλτικός παράγοντας για μια τέτοια 

κίνηση είναι η πολύ μεγάλη δέσμευση κεφαλαίων και πόρων, όπως επίσης 

και η ύπαρξη μεγάλου κόστους από την πλευρά της εταιρίας. Οι 
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εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η εκπαίδευση του προσωπικού και η 

συστηματική προώθηση των προϊόντων της, προϋποθέτουν μεγάλα 

κονδύλια. Καταλήγει λοιπόν κανείς στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος αυτή 

ενδείκνυται για εξαγωγικές αγορές που έχουν μεγάλη σημασία για την 

επιχείρηση, είτε λόγω του μεγάλου όγκου πωλήσεων σε αυτή τη χώρα είτε 

στην στρατηγική θέση που τυχόν κατέχει.  

 
 
3.3.3 Εξαγωγή μέσω αντιπροσώπευσης  
 
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει τη μέθοδο της άμεσης εξαγωγής 

μέσω κάποιου τμήματος εξαγωγών, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν 

θα προμηθεύει η ίδια τους πελάτες της ξένης αγοράς ή αν αναθέσει αυτή τη 

διαδικασία σε κάποια τοπική επιχείρηση σαν αντιπρόσωπο της. Η 

αντιπροσώπευση συνηθίζεται ως μέθοδος εισαγωγής σε μια αγορά, ακόμη 

κι όταν η επιχείρηση έχει ιδρύσει υποκατάστημά της. Οι τοπικοί 

αντιπρόσωποι προμηθεύονται τα εμπορεύματα από το υποκατάστημα και 

στη συνέχεια τα διοχετεύουν στην αγορά, στους τελικούς πελάτες. Συνήθη 

πρακτική αποτελεί ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή να είναι αποκλειστικός. 

 

Η τελική επιλογή του τοπικού αντιπροσώπου από την εξαγωγική επιχείρηση 

και η διαπραγμάτευση μαζί του πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική προώθηση των 

προϊόντων της στην ξένη αγορά. Αποτελεί κοινό τόπο ότι πλέον οι 

συμφωνίες αντιπροσώπευσης υπογράφονται για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα και υπόκεινται σε ρήτρες με επαχθή πρόστιμα σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων του συμβολαίου ή πρόωρης αποχώρησης από τη 

συνεργασία. Διασφαλίζεται έτσι η ομαλή και αποτελεσματική εισαγωγή, 

προώθηση και εδραίωση των προϊόντων της επιχείρησης στη νέα εγχώρια 

αγορά από τη μια και η αποκλειστικότητα στη διάθεση αυτών των 

προϊόντων από την άλλη. 

20 



 

Στο βιβλίο τους, οι Albaum, Strandskov and Duerr (1998), αναφέρουν τα 

βασικά κριτήρια επιλογής αντιπροσώπου από την εν δυνάμει εξαγωγική 

επιχείρηση. Σύμφωνα με αυτά η υγιής οικονομική κατάσταση του 

αντιπροσώπου καθώς και οι ικανότητες προώθησης και οι γνώσεις για την 

αγορά-στόχο είναι βασικές προϋποθέσεις επιλογής του. Επιπρόσθετα, το 

πλήθος, η ποιότητα και η κατηγορία των υπόλοιπων προϊόντων που 

αντιπροσωπεύει θα πρέπει να είναι συμβατά με το προϊόν της παραγωγού 

επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη προώθησή τους. Τέλος, η 

αφοσίωση του αντιπροσώπου στον προμηθευτή και η χρήση όλων των 

διαπραγματευτικών οδών με τις αρχές της τοπικής αγοράς για την 

διεκπεραίωση της εισαγωγής των προϊόντων του είναι ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που η εκάστοτε επιχείρηση αναζητά. 

 

Πολύ συχνό φαινόμενο είναι η δημιουργία κοινοπρακτικών εμπορικών 

επιχειρήσεων μεταξύ της παραγωγού εταιρίας και των βασικών 

αντιπροσώπων της σε μια χώρα, από τη στιγμή που αυτοί αποδειχθούν 

αξιόπιστοι και συνεργάσιμοι. Οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν 

την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της παραγωγού επιχείρησης. 

Είναι η ιδανική μέθοδος διείσδυσης σε μια ξένη αγορά μιας και δίνει 

πρόσβαση σε αγορές που προστατεύονται από τις εισαγωγές με δασμούς 

και ποσοστώσεις ή σε αγορές που η αμιγώς ξένη ιδιοκτησία απαγορεύεται 

νομικά (Zhang and Rajagopalan, 2002). 

 

Η χρήση αντιπροσώπων είναι μια μέθοδος εισόδου σε εξαγωγικές αγορές 

χαμηλού σχετικά κόστους και εμπεριέχει χαμηλούς χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους για την εξαγωγική εταιρία. Το ουσιαστικό, όμως, πλεονέκτημα 

είναι ότι ο αντιπρόσωπος έχει βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς 

και του τρόπου λειτουργίας της και με τις διασυνδέσεις πού συνήθως 

διαθέτει αποφεύγει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και κωλύματα. Επιπλέον 

έχει οργανωμένο δικό του δίκτυο διανομής και συνεπώς 

αποτελεσματικότερη διείσδυση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει. 
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Εντούτοις, με την αντιπροσώπευση η επιχείρηση που παράγει το προϊόν 

χάνει μεγάλο μέρος του ελέγχου πάνω στην τιμολόγηση, την προώθηση και 

τη διανομή του. Χάνει την επαφή με τους τελικούς καταναλωτές και μαζί με 

αυτή, την ευκαιρία να διαμορφώσει την εταιρική της εικόνα. Το βασικότερο 

όμως μειονέκτημα, είναι ότι η εταιρία που αντιπροσωπεύει κι άλλα προϊόντα 

άλλων εταιριών πολλές φορές δεν δείχνει τον απαιτούμενο ζήλο και η 

δυναμικότητά της μοιράζεται σε όλη την προϊοντική της παλέτα, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη και ελλιπής προσπάθεια 

εδραίωσης στη εξαγωγική αγορά. 

 

Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στη μορφή της αντιπροσώπευσης που 

χρησιμοποιείται και αυτή οφείλεται σε πληθώρα παραγόντων. Παρόλα αυτά, 

δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι εταιρίες-

αντιπρόσωποι: οι τοπικοί εμπορικοί πράκτορες ή εκπρόσωποι (host country 

brokers / agents) και οι τοπικοί έμποροι ή διανομείς (host country merchants/ 

distributors). 

 

 

3.3.3. α Οι τοπικοί εμπορικοί πράκτορες ή εκπρόσωποι  

 

Ο τοπικός εμπορικός πράκτορας ή ο τοπικός εμπορικός εκπρόσωπος (host 

country broker/agent) μπορεί να είναι είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο που 

είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται στην εξαγωγική αγορά-στόχο. 

Ουσιαστικά αποτελεί τον συνδετικό κρίκο και τον διαμεσολαβητή μεταξύ της 

επιχείρησης και των πελατών της στην εξαγωγική αγορά-στόχο.  

 

Οι δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο τοπικός 

εμπορικός πράκτορας σχετίζονται με την εύρεση των δυνητικών πελατών 

και την επικοινωνία μαζί τους, τη λήψη και διαβίβαση παραγγελιών και την 

πληροφόρηση της επιχείρησης για τις συνθήκες στην τοπική αγορά. Ο 

πράκτορας δεν αγοράζει τα προϊόντα της εξαγωγικής επιχείρησης με σκοπό 
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να τα μεταπωλήσει, δεν ευθύνεται για τη μεταφορά τους και δεν 

διαμορφώνει σε καμία περίπτωση την τιμολογιακή πολιτική. Η αμοιβή για 

την εμπλοκή του στην εξαγωγική διαδικασία περιορίζεται σε μια προμήθεια 

που εισπράττει από την εξαγωγική επιχείρηση, η οποία υπολογίζεται βάσει 

της αξίας των παραγγελιών που λαμβάνει. 

 

Ενώ η παράκαμψη του τοπικού εμπορικού πράκτορα φαντάζει ως 

επικερδέστερη μέθοδος πώλησης των προϊόντων της σε εξαγωγικές αγορές, 

η επιχείρηση συνήθως δεσμεύεται με συμβόλαια που της απαγορεύουν την 

απευθείας πώληση των προϊόντων της στους πελάτες του αντιπροσώπου. 

Σε περίπτωση αθέτησης των όρων ο αντιπρόσωπος μπορεί να διεκδικήσει 

τεράστια ποσά ως αποζημίωση. Ωστόσο, η βοήθεια του αντιπροσώπου είναι 

σημαντική όχι μόνο επειδή προσελκύει νέους πελάτες αλλά και επειδή 

παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για την τοπική αγορά. 

 

 

3.3.3. β Οι τοπικοί έμποροι ή διανομείς  

 

Σε αντίθεση με τον εμπορικό πράκτορα, ο τοπικός έμπορος ή διανομέας 

(host country merchant/ distributor) αγοράζει τα προϊόντα της εξαγωγικής 

επιχείρησης και στη συνέχεια τα μεταπουλάει στους τελικούς πελάτες. Η 

εξαγωγική επιχείρηση δεν πληροφορείται για τους τελικούς αγοραστές των 

προϊόντων της ενώ ο τοπικός διανομέας έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής 

αντιπροσώπευσης και διάθεσης των προϊόντων.  

 

Ο τοπικός διανομέας αγοράζει και διατηρεί αποθέματα του εξαγόμενου 

προϊόντος και διαμορφώνει τη δική του τιμολογιακή πολιτική. Η αμοιβή του 

είναι το κέρδος από τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης των αποθεμάτων 

και της τιμής πώλησής τους. Είναι εμφανές ότι ο έμπορος ή διανομέας 

αναλαμβάνει οικονομικούς κινδύνους μιας και η πώληση των προϊόντων 

στις απαιτούμενες τιμές δεν είναι εξασφαλισμένη και φέρει την ευθύνη για τη 

μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 
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Επιπλέον ο τοπικός διανομέας διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της  στρατηγικής 

προώθησης του προϊόντος και της ανατροφοδότησης εκτός κι αν η 

συμφωνία αντιπροσώπευσης οριοθετεί τις τακτικές που μπορούν να 

ακολουθηθούν. Μαζί με τη διάθεση των προϊόντων ο διανομέας συνήθως 

αναλαμβάνει και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση 

ενδυναμώνοντας περισσότερο τη θέση του στην εγχώρια αγορά. Για τους 

λόγους αυτούς οι συμφωνίες αντιπροσώπευσης αυτού του είδους είναι 

μακροχρόνιες και χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

 
 
3.3.4 Η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην εξαγωγική αγορά  
 
Μια εξαγωγική επιχείρηση λαμβάνει την απόφαση ίδρυσης θυγατρικής της 

εταιρίας σε μια ξένη αγορά, συνήθως ύστερα από μια επιτυχημένη 

εξαγωγική δραστηριοποίηση σε αυτή. Η θυγατρική εταιρία είναι μια νέα, 

αυτόνομη, τοπική εταιρία με, αρκετά συχνά, διαφορετική επωνυμία, που 

ασκεί εμπορικές δραστηριότητες και είναι ξένης ιδιοκτησίας, αφού ανήκει 

εξολοκλήρου στη μητρική εταιρία. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται από τη 

μητρική εταιρία και άτυπα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη τοποθετούνται 

επίσης από αυτή. Η κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της κέρδη, αλλά η μητρική 

εισπράττει και τα κέρδη της θυγατρικής ως μόνος μέτοχος με τη μορφή 

μερίσματος. Η θυγατρική εταιρία αγοράζει τα εμπορεύματα από τη μητρική 

και τα διοχετεύει, μεταπουλώντας τα, στην τοπική αγορά, ως αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος.  

 

Η ίδρυση και η λειτουργία μιας τέτοιας πλήρως οργανωμένης θυγατρικής 

εταιρίας, προϋποθέτει τη δέσμευση μεγάλου ύψους κεφαλαίων για 

εγκαταστάσεις και την επιλογή του κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης για την ίδρυσή της 

πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην 

επιτυχία ή μη του εγχειρήματος. Παράγοντες όπως το μέγεθος της τοπικής 
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αγοράς, η γειτνίαση με δυνητικές εξαγωγικές αγορές, η ύπαρξη της 

απαραίτητης υποδομής και οργανωμένου δικτύου διανομής, η φορολογική 

πολιτική και η οικονομική πορεία της χώρας εν γένει. 

 

Το τελευταίο ζήτημα, της φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται, 

επηρεάζει πολύ την απόφαση για ίδρυση θυγατρικής εταιρίας. Η 

ιδιοκτησιακή σχέση που υπάρχει μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρίας 

τους επιτρέπει να εφαρμόζουν διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές στις 

μεταξύ τους συναλλαγές με αποτέλεσμα να αυξομειώνουν τα κέρδη τους 

ανάλογα με τη φορολογική νομοθεσία που υπάρχει στην εξαγωγική χώρα. 

Έτσι, εμφανίζουν μεγαλύτερα κέρδη στη χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία 

και αυξάνουν τα μετά φόρων κέρδη του ομίλου επιχειρήσεων. 

 

 

3.4 Έμμεσες εξαγωγές 
 
 
3.4.1 Ο εγχώριος πράκτορας  
 
Οι εγχώριοι πράκτορες (home country export agents/brokers) είναι 

ανεξάρτητες, αυτόνομες επιχειρήσεις με έδρα στη χώρα της επιχείρησης 

που παράγει το εξαγωγικό προϊόν και οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

αλλοδαπές επιχειρήσεις – αγοραστές. Οι επιχειρήσεις από τη δυνητική 

εξαγωγική αγορά που ενδιαφέρονται να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα 

με συγκεκριμένες προδιαγραφές απευθύνονται σε κάποιο εγχώριο 

πράκτορα, ο οποίος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τις εγχώριες εταιρίες 

παραγωγής και να λάβει οικονομικές προσφορές. Βασική προϋπόθεση για 

την εταιρία-αγοραστή είναι να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές που 

ορίζει η ίδια.  

 

Ο εγχώριος πράκτορας αφού επιλέξει την επιχείρηση από την οποία θα 

προμηθευτεί τα προϊόντα, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητάς 
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τους και για τη διαδικασία αποστολής τους στον αγοραστή στη χώρα 

εξαγωγής. Ανάλογα με το διακανονισμό η πληρωμή του παραγωγού μπορεί 

να γίνει είτε απευθείας από τον τελικό αγοραστή, είτε από τον πράκτορα. Η 

αμοιβή της εταιρίας πρακτόρευσης είναι η προμήθεια που λαμβάνει από τον 

αγοραστή και κατά περίπτωση από τον παραγωγό, ως ποσοστό επί της 

αξίας των εμπορευμάτων. 

 

Ο αγοραστής της ξένης αγοράς χρησιμοποιεί εγχώριους πράκτορες στην 

προσπάθειά του να εντοπίσει την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά. 

Δεδομένων των προδιαγραφών που θέτει, το κύριο κριτήριο επιλογής είναι η 

χαμηλότερη τιμή, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει διαφορετικό κάθε φορά 

προμηθευτή. Για το λόγο αυτό, οι εγχώριοι πράκτορες δεν αναζητούν 

μακροχρόνιες συνεργασίες με τις παραγωγικές μονάδες από τις οποίες 

προμηθεύονται προϊόντα για τους ξένους αγοραστές. 

 

Η χρήση, λοιπόν, των εγχώριων πρακτόρων προτιμάται αρκετές φορές από 

τις παραγωγικές επιχειρήσεις, αφού δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια 

εύρεσης εξαγωγικών πελατών, διατηρούν την υφιστάμενη οργανωτική τους 

δομή και δεν δεσμεύουν κεφάλαια για την ίδρυση παραρτημάτων και την  

προώθηση των προϊόντων τους. Επιπλέον στην περίπτωση που η 

πληρωμή της αξίας του εμπορεύματος γίνεται από τον πράκτορα, 

εκμηδενίζονται οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και εξασφαλίζεται η καταβολή 

του αντιτίμου. 

 

Εντούτοις, στην έμμεση εξαγωγή μέσω πράκτορα η επιχείρηση χάνει τον 

πλήρη έλεγχο στην τιμολόγηση και τις προωθητικές ενέργειες των 

προϊόντων της και δεν έρχεται σε επαφή με την εξαγωγική αγορά, τις 

ιδιαιτερότητές της και συνεπώς δεν αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που πρέπει 

να κάνει για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της. Πέρα από αυτά αναγκάζεται 

να προσφέρει το προϊόν της σε αρκετά χαμηλή τιμή για να διατηρήσει τον 

πελάτη και έτσι μειώνει αισθητά την κερδοφορία της. 
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Λόγω του ότι η εξαγωγική πώληση μέσω αυτής της μεθόδου δεν 

χαρακτηρίζεται από επαναληπτικότητα, η παραγωγός επιχείρηση αδυνατεί 

να εξασφαλίσει πελάτες σε μακροχρόνια βάση. Συνίσταται, λοιπόν, για 

επιχειρήσεις που βλέπουν την εξαγωγή ως μια ευκαιρία διάθεσης του 

πλεονάσματος της παραγωγής σε περιστασιακή βάση και όχι σαν 

στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. 

 

 

 
3.4.2 Συνεργασία με έμπορο της αρχικής αγοράς  
 
Οι εγχώριοι έμποροι (home country merchants) είναι μεγάλες εταιρίες με 

έδρα όμοια με την έδρα της παραγωγού επιχείρησης. Η λειτουργία τους 

προσομοιάζει με αυτή των χονδρεμπόρων. Αγοράζουν τα προϊόντα από τις 

παραγωγικές μονάδες και πληρώνουν το χρηματικό αντίτιμο όπως οι τοπικοί 

πελάτες αυτών. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν να βρουν αγοραστές σε 

εξαγωγικές αγορές και να προωθήσουν τα προϊόντα εκεί. Έχουν υπ’ ευθύνη 

τους την τιμολόγηση, τις τακτικές προώθησης, τη μεταφορά του 

εμπορεύματος και τη διανομή του στην εξαγωγική χώρα. 

 

Μαζί με αυτές τις λειτουργίες, όμως, αναλαμβάνουν και τους 

χρηματοοικονομικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους που προκύπτουν 

από την αφερεγγυότητα των πελατών τους και από τις μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι 

εγχώριοι έμποροι αγοράζουν σε πολύ χαμηλές τιμές τα προϊόντα. Με την 

πληθώρα των παραγωγών που υπάρχουν, οι χονδρέμποροι αποκτούν 

μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ και δεδομένου του ότι αναλαμβάνουν κάθε 

κίνδυνο, αγοράζουν στις χαμηλότερες δυνατές τιμές. 

 

Πολλές φορές οι έμποροι που γνωρίζουν καλά τις εξαγωγικές αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιούνται, ζητούν από τους παραγωγούς να 

τροποποιήσουν το προϊόν ή την συσκευασία του, προκειμένου να 
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εναρμονιστεί με τους κανονισμούς της χώρας εξαγωγής ή να αφομοιωθεί 

από το καταναλωτικό κοινό της, με τις όποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να έχει 

αυτό. Συνηθίζεται ακόμη και η αλλαγή της ονομασίας του προϊόντος. 

 

Οι παραγωγοί που συνεργάζονται με εμπόρους οφείλουν να γνωρίζουν ότι 

αυτές οι συνεργασίες είναι σχετικά βραχυχρόνιες μιας και το κίνητρο για τη 

συνεργασία είναι η χαμηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές. Αυτή η 

μέθοδος εξαγωγής δεν εμπεριέχει κανένα κίνδυνο μεν, αλλά αφήνει πολύ 

μικρά περιθώρια κέρδους. Η επιδίωξη της παραγωγού επιχείρησης θα 

πρέπει να είναι η εδραίωση της επωνυμίας και του εμπορικού σήματός της 

στην εξαγωγική αγορά, ώστε να προετοιμάζει το έδαφος για πιο άμεσες 

μεθόδους εξαγωγής των προϊόντων της. 

 

 
 

3.4.3 Οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών  
 
Η εταιρία διαχείρισης εξαγωγών (export management company) είναι μια 

ανεξάρτητη εταιρία που προκύπτει από πολλές εταιρίες - παραγωγούς με 

ομοειδή συμπληρωματικά προϊόντα. Συνήθως οι εταιρίες που συμμετέχουν 

σε μια τέτοια συνένωση είναι μικρού μεγέθους και τα προϊόντα τους αρκετά 

εξειδικευμένα, ομοειδή, αλλά όχι ανταγωνιστικά.  

 

Οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών αναλαμβάνουν την έρευνα της εξαγωγικής 

αγοράς, την εξεύρεση αγοραστών, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και 

την πώληση και ευθύνονται για την ασφάλιση, τη μεταφορά, την προώθηση 

και τη διανομή των προϊόντων καθώς και για την αποπληρωμή από την 

πλευρά των αγοραστών. Αναλυτικά τα καθήκοντά τους καθορίζονται από 

την εκάστοτε συμφωνία συνεργασίας με την παραγωγό επιχείρηση. Η 

τιμολόγηση πάντα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης και έγκρισής της. 

Όλες οι εργασίες που αναλαμβάνονται από την εταιρία διαχείρισης 

εξαγωγών και οι συναλλαγές με τους ξένους αγοραστές γίνονται στο όνομα 
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της παραγωγού εταιρίας, με αποτέλεσμα οι εισαγωγείς συχνά να μην 

αντιλαμβάνονται την ύπαρξη ενδιάμεσης εταιρίας.  

 

Παλαιότερα η αμοιβή της εταιρίας διαχείρισης ήταν μια προμήθεια ως 

ποσοστό της αξίας των πωλήσεων που πραγματοποιούνταν. Κοινή 

πρακτική αποτελεί, πλέον, η αγορά των προϊόντων προς εξαγωγή από την 

εταιρία διαχείρισης και η μεταπώλησή τους στην εξαγωγική αγορά, 

ελέγχοντας έτσι παράλληλα και την τιμολόγησή τους. Στην περίπτωση αυτή 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την εξαγωγική επιχείρηση.  

 

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εξαγωγική επιχείρηση οι οικονομίες 

κλίμακας που επιτυγχάνονται από την εταιρία διαχείρισης εξαγωγών. Η 

εταιρία διαχείρισης έχει αξιόλογη τεχνογνωσία σε θέματα διεθνούς 

μάρκετινγκ και διείσδυσης σε εξαγωγικές αγορές. Από τη στιγμή που 

διαχειρίζεται εξαγωγές ομοειδών προϊόντων μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

δίκτυο πωλήσεων που διαθέτει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, 

προωθώντας παράλληλα ένα πακέτο συμπληρωματικών αγαθών. Εξαιτίας 

του μεγάλου όγκου προϊόντων που εμπορεύεται επιτυγχάνει χαμηλότερα 

κόστη και βαθιά διείσδυση στα τοπικά κανάλια διανομής και καθίσταται 

περισσότερο ανταγωνιστική. Για να επιτύχει όλες αυτές τις διευκολύνσεις μια 

μεμονωμένη εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να παρέλθει μεγάλο χρονικό 

διάστημα και να διαθέσει ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους, πράγμα 

δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις που καταφεύγουν σε αυτή τη λύση.    

 

Η μέθοδος, λοιπόν, εξαγωγής μέσω κάποιας εταιρίας διαχείρισης εξαγωγών 

συνιστάται για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν εμπειρία 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων και δεν επιθυμούν να δεσμεύσουν τα κεφάλαια 

που απαιτεί μια πιο άμεση εξαγωγική μέθοδος, όπως επίσης και για εταιρίες 

των οποίων τα προϊόντα μπορούν εύκολα να ομαδοποιηθούν και να 

πωληθούν ταυτόχρονα με άλλα συμπληρωματικά τους. 
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3.4.4 Οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου  
 
 
Το μέγεθος των εταιριών διεθνούς εμπορίου (international trading 

companies) κυμαίνεται, και μπορούν να είναι σχετικά μικρές επιχειρήσεις 

μέχρι τεράστιοι κολοσσοί. Συνήθως, οι εταιρίες αυτές διατηρούν θυγατρικές 

εταιρίες ή λειτουργούν υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες σε διάφορες 

χώρες ανά την υφήλιο και ασχολούνται με εξαγωγές και εισαγωγές 

προϊόντων και πρώτων υλών. Οι μεγάλου μεγέθους εταιρίες διεθνούς 

εμπορίου, ονομάζονται και εταιρίες γενικού εμπορίου και παράλληλα με το 

εξαγωγικό και το εισαγωγικό εμπόριο ασχολούνται και με το γενικό εμπόριο 

στην εγχώρια αγορά. 

 

Σε αντίθεση με τις εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών, οι εταιρίες διεθνούς 

εμπορίου διερευνούν τις ανάγκες των αγοραστών και προσπαθούν να 

εντοπίσουν στην παγκόσμια αγορά την επιχείρηση που παράγει το προϊόν 

με τις επιθυμητές προδιαγραφές και με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Δεν 

ενεργούν μόνο ως αντιπρόσωποι των εγχώριων παραγωγών. Κατά τη 

διαδικασία του εξαγωγικού εμπορίου είτε αγοράζουν το προϊόν από τον 

παραγωγό είτε διαμεσολαβούν σαν πράκτορες. Στην πρώτη περίπτωση 

μπορούν παράλληλα να προσφέρουν και χρηματοδότηση στον αγοραστή 

διακανονίζοντας την αποπληρωμή ενώ στη δεύτερη περίπτωση η αμοιβή 

τους είναι προμήθεια επί της αξίας της συναλλαγής.  

 

Οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου συνήθως χρησιμοποιούνται από μικρές 

σχετικά παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία, 

την εμπειρία και την οικονομική δυνατότητα για τη διεξαγωγή εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούνται όμως και από μεγαλύτερες εταιρίες που 

αποφεύγουν να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες και που δεν επιθυμούν να 

δεσμεύσουν κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό και να αναλάβουν τους 

συνεπαγόμενους κινδύνους. 
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Οι λόγοι για τους οποίους οι εταιρίες καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο 

εξαγωγής είναι προφανείς. Μόνο η τεράστια εμπειρία, το εξαπλωμένο δίκτυο 

πωλήσεων και το οργανωμένο σύστημα διανομής αρκούν. Η 

αποτελεσματική λειτουργία των εταιριών διεθνούς εμπορίου εκτός από τα 

οφέλη που προσφέρει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, θεωρείται ότι 

συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών, την ενίσχυση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας των  τοπικών επιχειρήσεων και την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. Για το λόγο αυτό σε πολλές χώρες δίνονται 

φορολογικά κίνητρα για την δημιουργία τέτοιων εταιριών. 

 

 

 

3.5 Παράλληλη εξαγωγή 
 

Αμφιλεγόμενο θέμα στην εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί η γκρίζα 

εξαγωγή (gray market export) ή αλλιώς η παράλληλη εξαγωγή. Οι 

παράλληλες εξαγωγές είναι η διαδικασία κατά την οποία μια τοπική εταιρία 

εισάγει τα αυθεντικά προϊόντα της παραγωγού εταιρίας όχι μέσω των 

επισήμων και εξουσιοδοτημένων καναλιών διανομής, αλλά από επιχειρήσεις 

που τα διαθέτουν σε μια άλλη χώρα. Έτσι, συχνά οι επίσημοι αντιπρόσωποι 

και διανομείς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από αυτές τις εταιρίες που 

προσφέρουν τα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.  

 

Οι παράλληλες εξαγωγές μπορούν να βλάψουν τις παραγωγικές 

επιχειρήσεις, αφού με αυτή τη διαδικασία διαβρώνονται οι σχέσεις μεταξύ 

παραγωγών και αντιπροσώπων, η εταιρική εικόνα φθείρεται και στρατηγική 

μάρκετινγκ που ακολουθείται αυτοαναιρείται. Επιπλέον, είναι δυνατό ο 

παραγωγός να υποστεί νομικές κυρώσεις σε περίπτωση που το προϊόν του 

εξαχθεί σε μια χώρα εν αγνοία του χωρίς να πληροί τις προδιαγραφές που 

θέτουν οι υπηρεσίες της (Cavusgil and Sikora, 1987). Και παρόλο που μια 

τέτοια πρακτική είναι νομότυπη, οι επίσημοι διανομείς διατηρούν το 

31 



δικαίωμα να κινηθούν δικαστικά έναντι εταιριών που υιοθετούν τις 

παράλληλες εξαγωγές. 

 

Βέβαια, οι ίδιες οι συνθήκες που ευνοούν τις στρατηγικές παγκόσμιας 

επέκτασης είναι αυτές που μεγιστοποιούν, σύμφωνα με τον Bucklin (1990), 

τις ευκαιρίες για παράλληλες εξαγωγές.  

 

 

3.6 Ανακεφαλαίωση 
 

Η επιχείρηση, λοιπόν, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί εξαγωγικά μπορεί 

να επιλέξει κάποια μέθοδο άμεσης ή έμμεσης εξαγωγής των προϊόντων της. 

Η επιλογή τόσο μεθόδου εισόδου σε μια εξαγωγική αγορά όσο και 

συνεργατών γι’ αυτό το εγχείρημα είναι αποφάσεις κρίσιμες γιατί η ποιότητα 

των επιχειρηματικών δράσεων καθώς και των αποτελεσμάτων τους 

επηρεάζεται και εξαρτάται από τις εναλλακτικές μεθόδους που είναι 

διαθέσιμες να επιλεγούν. Είναι μια διαδικασία που επηρεάζει οποιεσδήποτε 

μελλοντικές αποφάσεις μιας και κάθε μέθοδος εισόδου σε μια αγορά 

συνεπάγεται τη δέσμευση χρηματοοικονομικών κεφαλαίων και ανθρώπινου 

δυναμικού. Η εναλλαγή, λοιπόν, μεταξύ στρατηγικών διείσδυσης αν και 

απόλυτα εφικτή δεν συνίσταται από τους χρηματοοικονομικά υπεύθυνους 

της εξαγωγικής επιχείρησης αφού συνεπάγεται αξιοσημείωτη απώλεια 

χρόνου και κεφαλαίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Εξαγωγικές στρατηγικές για πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 
 

4.1 Πολυεθνικές επιχειρήσεις  

 
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν τους ουσιαστικότερους μοχλούς της 

παγκοσμιοποίησης και της εισόδου σε εξαγωγικές αγορές, καθώς 

καλλιεργούν αυξημένη οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των εθνικών 

αγορών. Οι Hamel and Prahalad (1985) όρισαν την παγκόσμια επιχείρηση 

ως την εταιρία με κανάλια διανομής σε καίριες εξαγωγικές αγορές που 

επιτρέπουν την αλληλοϋποστήριξη, την διεθνή ανταπόδοση και την 

παγκοσμίου κλίμακας ισχύ. Το βασικό σημείο ελέγχου προκειμένου να 

κατηγοριοποιηθούν οι πολυεθνικές εταιρίες στο σύνολο των 

παγκοσμιοποιημένων εταιριών είναι ο πραγματικός βαθμός διείσδυσής τους 

στις αγορές ανά την υφήλιο και ειδικά στην ευρύτερη «τριάδα», όπως 

χαρακτηριστικά αποκαλούνται οι αγορές της Βορείου Αμερικής, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ασίας (Ohmae, 1985). 

 

Εντούτοις, τα στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων των πεντακοσίων 

μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιριών αποδεικνύουν ότι πολύ λίγες είναι 

επιτυχώς δραστηριοποιημένες σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τις τριακόσιες 

είκοσι επιχειρήσεις από τις τριακόσιες ογδόντα για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή, ένα ποσοστό της 

τάξεως του 80,3% από της συνολικές πωλήσεις πραγματοποιείται στην 

αρχική εγχώρια αγορά από την οποία η κάθε μία ξεκίνησε (Rugman and 

Verbeke, 2003).  
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Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου δεν 

είναι παγκόσμια προσανατολισμένες, με την έννοια ότι δεν έχουν μια ευρεία 

και σε βάθος επέκταση σε εξαγωγικές αγορές ανά τον κόσμο, αλλά 

στοχεύουν περιφερειακά και προσβλέπουν στην κάλυψη καταναλωτικών 

αναγκών μεγαλύτερου εύρους αγορών. 

 

Σύμφωνα με τη δεσπόζουσα τάση στην διεθνή επιχειρηματικότητα, η 

στρατηγική άμεσης αντίδρασης και διαδραστικότητας μπορεί να οδηγήσει σε 

τεράστια οικονομικά οφέλη και οικονομίες κλίμακας (Rugman and Verbeke, 

2003). Η στρατηγική αυτή καθοδηγείται από την προσαρμογή της εταιρίας 

στα νέα τοπικά δεδομένα και από την αναγκαία εσωτερική διαφοροποίηση. 

 

 Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση αντικατοπτρίζει ένα ιδιαίτερο και όχι σύνηθες 

αποτέλεσμα της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μία σχετικά 

πολύ μικρή ομάδα πολυεθνικών επιχειρήσεων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό του διεθνούς εμπορίου και της εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Πραγματικά, οι πεντακόσιες μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

συγκεντρώνουν το 90% άμεσης εξωτερικής επένδυσης (foreign direct 

investment) και διενεργούν το μισό όγκο του διεθνούς παγκόσμιου εμπορίου 

(Rugman, 2000). Η περιφερειακή συγκέντρωση πωλήσεων επιφέρει πολλά 

οικονομικά οφέλη και αποτελεί έναυσμα για προσεκτικότερη ανάλυση στον 

σχεδιασμό των βέλτιστων στρατηγικών και οργανωσιακών δομών για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (Rugman and Verbeke, 2003). 

 

 

4.2 Εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

 
Μια ανάρμοστη και ατυχής μέθοδος εισόδου σε μία εξαγωγική αγορά είναι 

δυνατό να εμποδίσει επενδυτικές ευκαιρίες και να περιορίσει ουσιαστικά το 

εύρος των στρατηγικών επιλογών που διαθέτει μια εταιρία (Alderson, 1957). 
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Μπορεί να την οδηγήσει ακόμη και σε τεράστιες οικονομικές απώλειες, 

συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας εξόδου της από την αγορά όπως 

συνέβη με την Federal Express, την Allianz και την McKinsey στην Ευρώπη 

(Mathe and Perras, 1994). Εξαιτίας αυτών των παραδειγμάτων είναι λοιπόν 

βασικό για τον επιχειρηματία και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη να 

γνωρίζουν το κατά πόσο οι θεωρίες προσεγγίσεις νέων αγορών είναι 

εφαρμόσιμες στη δική τους επιχείρηση. 

 

Καθώς, λοιπόν, οι υπηρεσίες είναι το πιο γοργά αναπτυσσόμενο συστατικό 

του διεθνούς εμπορίου (Mathe and Perras, 1994), είναι σημαντικό για τους 

μάνατζερς των εταιριών παροχής υπηρεσιών να γνωρίζουν το βαθμό στον 

οποίο οι αρχές, οι πρακτικές και οι θεωρίες επέκτασης σε εξαγωγικές 

αγορές, που αναπτύχθηκαν σε μελέτες επιχειρήσεων παραγωγής 

προϊόντων, είναι εφαρμόσιμες  σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Μια μερίδα 

ερευνητών τάσσεται με την άποψη ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

επιλογής των στρατηγικών εισόδου σε μια εξαγωγική αγορά μπορούν να 

γενικευθούν και να χρησιμοποιηθούν από εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

χωρίς σημαντική τροποποίηση (Agarwal and Ramaswami, 1992). Υπάρχει 

πάντα και η αντίθετη άποψη που πρεσβεύει ότι τα αποτελέσματα των μέχρι 

τώρα ερευνών χρειάζονται ουσιαστική τροποποίηση προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στον τομέα των υπηρεσιών (Erramilli and Rao, 

1990,1993). Σύμφωνα με τους Ekeledo and Sivakumar (2003) η 

κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών σε διαχωρίσιμες και μη διαχωρίσιμες είναι 

αυτή που συνήθως επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο τα συμπεράσματα των 

μέχρι τώρα μελετών μπορούν να εφαρμοστούν και σε άϋλα προϊόντα. 

 

 Στις  διαχωρίσιμες υπηρεσίες, όπως η μουσική ψυχαγωγία, η εκπαίδευση 

και τα τηλεοπτικά προγράμματα, η παραγωγή και η κατανάλωσή τους δεν 

είναι συνδεδεμένες και εξαρτημένες η μία από την άλλη (Erramilli and Rao, 

1990). Οι τεχνικές για προώθηση υλικών προϊόντων μπορούν να 

εφαρμοστούν και στα άϋλα προϊόντα χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις 
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(Sampson and Snape, 1985). Τα άϋλα αυτά αγαθά μπορούν να εξαχθούν 

σε ξένες αγορές όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα (Palmer and Cole, 1995). 

 

Αντίθετα, οι μη διαχωρίσιμες υπηρεσίες αξιώνουν την ταυτόχρονη 

παραγωγή και κατανάλωση του προϊόντος (εστιατόρια). Ο καταναλωτής 

έρχεται σε φυσική επαφή με τον προμηθευτή της υπηρεσίας ενώ η 

παραγωγή και η κατανάλωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Εξαιτίας του 

γεωγραφικού και χωροταξικού περιορισμού, η μη διαχωρίσιμη υπηρεσία 

μπορεί να προσφερθεί στον καταναλωτή μόνο μέσω της άμεσης επένδυσης, 

της δικαιόχρησης (franchising) και της εκχώρησης δικαιωμάτων (licensing) 

σε κάποια τοπική επιχείρηση, όπως είναι τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία 

αυτοκινήτων. 

 

4.3 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 
Οι στρατηγικές προώθησης που χρησιμοποιούνται οφείλουν να 

εναρμονίζονται με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του διεθνούς 

εμπορίου προκειμένου να έχουν το ανάλογο κύρος. Στον κυκεώνα των 

συνεχών μεταβολών της παγκόσμιας πραγματικότητας αναδύθηκαν τρία νέα 

σημαντικά ζητήματα σύμφωνα με τον Monwarul (1999). Το συνεχώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την αέναη ανάπτυξη, η 

σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως εξαγωγικοί οργανισμοί 

και το πλαίσιο του εμπορίου των υπηρεσιών ανακηρύσσονται σε μείζονα 

ζητήματα. 

 

Το εξαγωγικό δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσελκύει ολοένα 

και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μόνο ένα μικρό ποσοστό ΜΜΕ των 

αναπτυσσόμενων χωρών δραστηριοποιείται στο εξαγωγικό εμπόριο, 

εντούτοις συγκεντρώνει το 40% των κερδών που προκύπτουν από την 

εξαγωγική δραστηριότητα. Η τρέχουσα τάση καταλήγει σε μια διατηρήσιμη 

ανάπτυξη που υποστηρίζεται από αυξανόμενη παραγωγή και απασχόληση. 
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Ο Οργανισμός Διεθνούς Εμπορίου δημιούργησε ένα νέο νομικό πλαίσιο για 

ένα περισσότερο ελεύθερο εξαγωγικό σύστημα, με σημαντικές θετικές 

επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις. Μειώνοντας δασμολογικά, ή μη, 

εμπόδια εγγυάται ίση μεταχείριση στις ξένες αγορές, μιας και οι μικρότεροι 

εξαγωγείς απολαμβάνουν της ίδιας πρόσβασης σε αγορές που μέχρι 

πρότινος ήταν ανοιχτές μόνο για μεγάλες πολυεθνικές που είχαν τα 

κεφάλαια να στήσουν μια μονάδα παραγωγής εκεί. 

 

Οι τεχνολογικές πρόοδοι στις επικοινωνίες, μείωσαν σημαντικά τα 

μεταφορικά κόστη, διευκολύνοντας έτσι και τις μικρομεσαίες εταιρίες στην 

εξαγωγική τους προσπάθεια. 

 

Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου μετέβαλε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

μεγάλων και μικρών εταιριών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντέδρασαν με 

ευελιξία και προσαρμόστηκαν στο νέο περιβάλλον αποκτώντας δεσμούς με 

νέους συνεργάτες και σχηματίζονται στρατηγικές συμμαχίες με άλλες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Μια σωστή στρατηγική επέκτασης σε εξαγωγικές αγορές πρέπει να 

υποδεικνύει σε μια μικρομεσαία επιχείρηση πώς να εκμεταλλεύεται τις 

ευκαιρίες και τα δυνατά της σημεία και πώς να υπερνικά τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται και τα τρωτά της σημεία. Η μικρομεσαία επιχείρηση οφείλει 

να υιοθετήσει εκείνη τη στρατηγική που να της εξασφαλίζει ικανοποιητικά 

κεφάλαια χρηματοδότησης, να αξιοποιεί την εξαγωγική υποδομή και να την 

βοηθά να ισχυροποιήσει την παρουσία της και να ενισχύσει τα κανάλια 

διανομής της (Monwarul, 1999). 
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4.4 Ανακεφαλαίωση 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν τους κύριους μοχλούς της 

διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Επωφελούνται των 

οικονομιών κλίμακας και δραστηριοποιούνται με επιτυχία στη διεθνή 

παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ασχολούνται με το διεθνές 

εμπόριο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα έντονα κι ενώ ένα μικρό 

μόνο ποσοστό ΜΜΕ των αναπτυσσόμενων χωρών δραστηριοποιείται στο 

εξαγωγικό εμπόριο, εντούτοις συγκεντρώνει το 40% των κερδών που 

προκύπτουν από την παγκόσμια εξαγωγική δραστηριότητα. Τέλος, για τις  

εταιρίες παροχής υπηρεσιών έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις σχετικά με 

τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους. Πάντως οι διαχωρίσιμες 

υπηρεσίες παρέχονται με επιτυχία σε εξαγωγικές αγορές ακριβώς όπως και 

τα υλικά αγαθά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν την 
είσοδο της επιχείρησης σε εξαγωγικές αγορές 
 

5.1 Η επίδραση του προστατευτισμού 

 
Οι επιχειρήσεις πού θέτουν ένα παγκόσμιο προσανατολισμό και στοχεύουν 

στην επέκταση σε νέες εξαγωγικές αγορές, οφείλουν να αντιμετωπίσουν την 

πραγματικότητα μιας παγκόσμιας αγοράς δασμών, ποσοστώσεων και 

άλλων μη δασμολογικών εμποδίων, τα οποία θεσπίστηκαν προκειμένου να 

διαφυλάξουν τις εγχώριες αγορές από την εισβολή ξένων εταιριών. Παρά το 

Γενικό Σύμφωνο Δασμών και Εμπορίου (GATT), τα κράτη ακόμη θεσπίζουν 

μέτρα προστατευτισμού των οικονομιών τους. Χρησιμοποιούν νόμιμους 

περιορισμούς (Pottinger, 2003), συναλλακτικούς και ψυχολογικούς, για να 

συγκρατήσουν την έλευση ανεπιθύμητων αγαθών. Οι εγχώριες εταιρίες 

συνεργάζονται για την εγκαθίδρυση ιδιωτικών «εμποδίων» στην αγορά, ενώ 

και η ίδια η οργανωσιακή δομή της οικονομίας θέτει δεινά εμπόδια σε 

εισαγόμενα αγαθά.  

 

Οι υπέρμαχοι του προστατευτισμού επικαλούνται αναρίθμητους λόγους 

υπέρ της διατήρησης των κυβερνητικών περιορισμών αλλά ουσιαστικά οι 

αντιρρήσεις τους εστιάζονται πάνω στα εξής θέματα όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι Cateora and Graham (2005): 

 
- η προστασία μιας βιομηχανίας που κάνει τα πρώτα της βήματα και 

δεν έχει ακόμη ορθοποδήσει 

- η προστασία της εγχώριας τοπικής αγοράς 

- η ανάγκη να διαφυλαχθούν τα αποθέματα συναλλάγματος 
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- η ενθάρρυνση συγκέντρωσης κεφαλαίου 

- η διατήρηση της ποιότητας ζωής μέσω της συγκράτησης του 

πραγματικού εισοδήματος 

- η διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων της χώρας 

- η διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης και η προσπάθεια μείωσης 

της ανεργίας 

- η εθνική άμυνα 

- η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικονομίας 

- θέματα ανταποδοτικότητας και διαπραγματεύσεων. 

 

Οι οικονομολόγοι εν γένει θεωρούν ως ισχυρούς τους λόγους που άπτονται 

της εθνικής άμυνας, του νεοσύστατου κλάδου της βιομηχανίας και την 

ανάγκη βιομηχανοποίησης των υπανάπτυκτων χωρών. Η διαφύλαξη των 

φυσικών πόρων αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη ισχύ σαν επιχείρημα σε μια 

εποχή περιβαλλοντολογικής συνείδησης και έλλειψης πρώτων υλών και 

ενέργειας. 

 

Στη διαμάχη του προστατευτισμού, τα βασικά οικονομικά οφέλη του 

διεθνούς εμπορίου παραβλέπονται. Το γεγονός ότι ο τελικός καταναλωτής 

επωμίζεται το κόστος των δασμών και των άλλων προστατευτικών μέτρων 

αγνοείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υψηλές τιμές της ζάχαρης 

στις Η.Π.Α. χωρίς καμία σοβαρή οικονομική αιτία σύμφωνα με το περιοδικό 

World Trade (2003). 

 
 

5.2 Δασμολογικοί Περιορισμοί 

 
Ο δασμός ως μορφή φορολογίας που επιβάλλεται από μία κυβέρνηση στα 

εισαγόμενα προϊόντα που περνούν τα σύνορά της, χρησιμοποιείται είτε ως 

μέσο συγκέντρωσης χρημάτων στα δημόσια ταμεία είτε ως μέθοδος 

αποθάρρυνσης εισόδου ξένων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά. Οι 

δασμοί εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τον κυβερνητικό έλεγχο και την 

40 



πολιτική ανάμειξη σε οικονομικά ζητήματα, ενώ αποδυναμώνουν το ισοζύγιο 

πληρωμών και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Η σημαντικότερη επίπτωση 

της ύπαρξής τους όμως είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού και των 

διαθέσιμων επιλογών για τον καταναλωτή καθώς και η μείωση των 

προμηθευτών των παραγωγικών μονάδων. 

 

Οι δασμοί είναι αυθαίρετοι και μεροληπτικοί και απαιτούν συνεχή διαχείριση 

και εποπτεία. Συχνά χρησιμοποιούνται ως αντίποινα σε άλλα είδη 

προστατευτισμού που θεσπίζονται από συνεργάτιδες χώρες. Πρόσφατο 

παράδειγμα ανάμεσα στις Η.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η 

εμπορική διαμάχη για την δασμολόγηση των μπανανών. Οι λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες διατυπώνουν ολοένα και περισσότερα παράπονα για 

τους αμερικάνικους και του ευρωπαϊκούς δασμούς σε αγροτικά προϊόντα 

(Pitcher, 2003). 

 

 

5.3 Ποσοστώσεις Εισαγωγών 

 
Οι εισαγωγές περιορίζονται με πολλούς άλλους τρόπους πέραν των 

δασμών. Ένα μη δασμολογικού ύφους εμπόδιο αποτελεί η ποσόστωση 

εισαγωγής αγαθών. Η ποσόστωση είναι ένα συγκεκριμένο όριο μονάδων 

προϊόντος ή αντίστοιχης χρηματικής αξίας που μπορεί να εισάγει μία 

οικονομία και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα είδη προϊόντος. Παράδειγμα 

αυτής της πρακτικής είναι το όριο στις εισαγόμενες συσκευές τηλεόρασης 

στη Μεγάλη Βρετανία και όπως επίσης τα όρια εισαγωγής ζάχαρης, 

υφασμάτων (Sulivan, 2003) και φιστικιών στην Αμερική.  

 

Οι ποσοστώσεις θέτουν έναν απόλυτο περιορισμό πάνω στην ποσότητα 

που μπορεί να εισαχθεί από κάθε είδος. Όταν η Ιαπωνία άνοιξε τα σύνορα 

για εισαγωγή ρυζιού στην εγχώρια αγορά, η εισαγωγή γινόταν με 
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ποσόστωση, ενώ από το 2000 και έπειτα το περιοριστικό μέτρο που 

χρησιμοποιείται είναι οι δασμοί (USA Rice Federation website).  

 

 5.4 Μποϊκοτάζ και Εμπάργκο 

 
Ένα κυβερνητικό μποϊκοτάζ είναι η απόλυτη απαγόρευση αγοράς και 

εισαγωγής συγκεκριμένων προϊόντων από άλλες οικονομίες. Αντίθετα το 

εμπάργκο είναι η κάθετη άρνηση μιας κυβέρνησης να πουλήσει προϊόντα 

της σε κάποια άλλη χώρα. Ένα γενικό μποϊκοτάζ μπορεί να είναι επίσημο ή 

ανεπίσημο και μπορεί να υποστηρίζεται από την κυβέρνηση ή από ένα 

κλάδο της βιομηχανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εφαρμόζουν τις 

μεθόδους του μποϊκοτάζ και του εμπάργκο για χώρες με τις οποίες έχουν 

ανοιχτή διένεξη. Για παράδειγμα, η Κούβα, το Ιράκ και το Ιράν έχουν τέτοιου 

είδους κυρώσεις επιβεβλημένες από τις Η.Π.Α. 

 

Υπάρχει βέβαια έντονη ανησυχία ότι τέτοιου είδους πρακτικές 

υποστηριζόμενες από κυβερνήσεις προκαλούν περιττές βλάβες στις 

οικονομίες των εμπλεκόμενων χωρών  χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο οι πολίτες μιας χώρας να 

μποϊκοτάρουν αγαθά άλλων χωρών κάτω από την πίεση της κυβέρνησής 

τους ή των αστικών τάξεων (Cateora and Graham, 2005). 

 

 

5.5 Νομισματικοί Περιορισμοί 

 
Μια κυβέρνηση είναι δυνατό να στηρίξει ή να επηρεάσει το ισοζύγιο 

εισαγωγών-εξαγωγών της με διάφορες μορφές ελέγχου και περιορισμών. 

Είναι σύνηθες να επιστρατεύει περιορισμούς προκειμένου να διατηρήσει το 

ισοζύγιο πληρωμών της και ιδιαίτερα για να υποβοηθήσει συγκεκριμένους 

κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας. Τα βασικά της εργαλεία είναι η 

δέσμευση του νομίσματος, οι διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι 
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προϋποθέσεις κυβερνητικής έγκρισης για την διασφάλιση ξένου 

συναλλάγματος. 

 

Η νομισματική δέσμευση χρησιμοποιείται είτε ως πολιτικό όπλο είτε ως 

απάντηση σε περιπτώσεις δυσμενούς ισοζυγίου πληρωμών. Στην πράξη ο 

περιορισμός αυτός διακόπτει όλες τις εισαγωγές ή όλες τις εισαγωγές πέραν 

ενός ορίου. Η παρεμπόδιση αυτή επιτυγχάνεται με την άρνηση της 

κυβέρνησης να επιτρέψει στους εισαγωγείς την ανταλλαγή συναλλάγματος 

από το εθνικό νόμισμα στο νόμισμα του εξαγωγέα. 

 

Η διαφοροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι μια ιδιαίτερα 

επινοητική μέθοδος ελέγχου τω εισαγωγών. Ενθαρρύνει την εισαγωγή 

προϊόντων που η κυβέρνηση θεωρεί επιθυμητά και αποθαρρύνει την 

εισαγωγή αγαθών που θεωρεί ανεπιθύμητα.  Αυτός ο μηχανισμός αναγκάζει 

τον εισαγωγέα να πληρώσει διαφορετικά κάθε φορά ποσά εγχώριου 

νομίσματος για το ίδιο ποσό συναλλάγματος προκειμένου να αγοράσει 

προϊόντα διάφορων κατηγοριών. Η συναλλαγματική ισοτιμία για επιθυμητά 

αγαθά είναι πιο ευνοϊκή ενώ για τα μη επιθυμητά αγαθά είναι δυσβάσταχτη. 

 

Η κυβερνητική έγκριση χρησιμοποιείται για την διασφάλιση των 

αποθεματικών ξένου συναλλάγματος, ειδικά από χώρες που παρουσιάζουν 

έλλειψη συναλλαγματικών αποθεμάτων. Οι εισαγωγείς που επιθυμούν να 

αγοράσουν ένα ξένο προϊόν είναι αναγκασμένοι να κάνουν αίτηση για ειδική 

άδεια μετατροπής του εγχώριου νομίσματος σε ξένο συνάλλαγμα. Η ειδική 

συναλλαγματική άδεια μπορεί ακόμα να ορίσει την συναλλαγματική ισοτιμία 

σε λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκή ανάλογα με την πολιτική της 

κυβέρνησης. Επιπλέον μπορεί η κυβέρνηση να υποχρεώσει τον εισαγωγέα 

σε μια υποχρεωτική κατάθεση του συνόλου των χρημάτων της συναλλαγής 

σε τοπική τράπεζα για συγκεκριμένο διάστημα. Αυτές οι πρακτικές 

δημιουργούν προβλήματα ταμειακών ροών για τον εισαγωγέα και αυξάνουν 

την τιμή των εισαγόμενων προϊόντων (Cateora and Graham, 2005). 
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5.6 Ποιοτικά Πρότυπα 

 
Από τους μη δασμολογικούς περιορισμούς, συνήθης είναι αυτός που 

αναφέρεται στις απαραίτητες προδιαγραφές τις οποίες οφείλουν να πληρούν 

τα εξαγόμενα προϊόντα. Αυτές οι προδιαγραφές τίθενται για τη διασφάλιση 

της ποιότητας και της δημόσιας υγειάς και ασφάλειας. Τα ποιοτικά πρότυπα 

είναι πολύ συχνά ιδιαίτερα αυστηρά και αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην 

διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου (Tavernise, 2003). Η κατηγορία των 

τροφίμων είναι αυτή που υπόκειται στους πιο εξονυχιστικούς ελέγχους. Από 

τη στιγμή που κάθε χώρα θέτει τις δικές της προδιαγραφές οι παραγωγοί 

τροφίμων που επιδιώκουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε 

χώρες του εξωτερικού πρέπει να είναι διατεθειμένοι να διαφοροποιούν το 

προϊόν τους κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε ποιοτικά πρότυπα. 

 

Παρόλο που οι ίδιες οι χώρες εγείρουν εμπόδια ενάντια στην είσοδο ξένων 

εταιριών στην εσωτερική αγορά τους, εκτιμούν την αυξανόμενη 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις διαφορετικές οικονομίες και κινούνται προς 

την εναρμόνιση των προδιαγραφών και την ελαχιστοποίηση των 

περιορισμών. 

 

 

 

5.7 Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 
Μια σημαντική μορφή ανταγωνισμού που είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί 

αποτελεί η «πειρατική» χρήση εμπορικών σημάτων, κατοχυρωμένων 

ευρεσιτεχνιών, διαδικασιών και πνευματικών δικαιωμάτων. Άϋλα αγαθά 

όπως το ηλεκτρονικό λογισμικό, ένα εμπορικό σήμα, η εμπορική επωνυμία 

και άλλα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι εύκολο να αντιγραφούν και 

δύσκολο να προστατευθούν (Apke, 1998).  
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Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί 

σημαντικότατο πρόβλημα της παγκόσμιας βιομηχανίας παροχής 

υπηρεσιών. Οι περισσότερες χώρες σπάνια διαθέτουν αντίστοιχη 

θεσπισμένη νομοθεσία και όταν υπάρχουν ειδικοί νόμοι, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να επιβληθούν. Παγκόσμιες συνθήκες σχετικές με το συγκεκριμένο 

ζήτημα υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη που τις συνυπογράφουν να παρέχουν 

ισχυρή προστασία για όλα τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διεθνείς 

συνθήκες είναι ένα πρώτο βήμα αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά 

οπωσδήποτε απαιτείται η πλήρης συνεργασία των ενδιαφερόμενων κρατών 

και η προσπάθεια επιβολής του νόμου και πάταξης του εγκλήματος της 

παράνομης διακίνησης προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ένα ζήτημα με 

οικονομικές προεκτάσεις όπως παραδείγματος χάρη η  φοροδιαφυγή.  

 
 

5.8 Ανακεφαλαίωση 

 
Η προσαρμογή ή έστω και η προθυμία προσαρμογής του ανθρώπινου 

δυναμικού της σε νέες συνθήκες αποτελεί πρωταρχικό εφόδιο για μια εταιρία 

που στοχεύει σε ξένες εξαγωγικές αγορές. Είναι αναγκαία η αποδοχή μιας 

νοοτροπίας σύμφωνα με την οποία το «διαφορετικό» δεν παύει να είναι 

«ισότιμο». Η βαθιά γνώση, λοιπόν, των δεδομένων της κάθε αγοράς και η 

σφαιρική εικόνα των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα δίνει τη 

δυνατότητα λήψης των σωστών κάθε φορά αποφάσεων για την ομαλή 

είσοδο της εταιρίας στην εξαγωγική αγορά. Σκοπός της επιχείρησης είναι η 

αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της νέας αγοράς, χωρίς αυτές να 

αποτελέσουν εμπόδιο στην είσοδό της και την επιχειρηματική της δράση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 

Η στρατηγική του διεθνούς μάρκετινγκ και η σημασία 
της για την επιτυχία της εξαγωγικής επέκτασης 
 

6.1 Εισαγωγικά 

 

Οι προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την πλευρά της 

επιχείρησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή είσοδο ενός 

προϊόντος στην αγορά. Η στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθείται από την 

εκάστοτε επιχείρηση διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν, τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται το προϊόν. Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιδιώκει 

εξαγωγική επέκταση, θα πρέπει να διαμορφώσει μια στρατηγική διεθνούς 

μάρκετινγκ, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των εξαγωγικών 

αγορών, θα επαναπροσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των εξαγόμενων 

προϊόντων, την τιμολογιακή πολιτική, τις προωθητικές ενέργειες που πρέπει 

να γίνουν και τη διανομή τους στην εξαγωγική αγορά. 

 

6.2 Το προϊόν στην παγκόσμια αγορά 

 

Το προϊόν που παράγεται από κάθε επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να 

καλύπτει τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού, πάντα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αυτό θέτει. Ωστόσο, όταν η επιχείρηση 

επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιχειρηματικό άλμα και σε εξαγωγικές 

αγορές, οφείλει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της αναφορικά με το προϊόν 

και να επαναδιαπραγματευθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Το εξαγόμενο 
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προϊόν πρέπει να εναρμονιστεί με τις ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτεί η 

αγορά εξαγωγής και να φέρει καινοτόμα χαρακτηριστικά προκειμένου να 

γίνει αποδεκτό και να εδραιωθεί επιτυχώς στη συγκεκριμένη αγορά. 

 
 

6.2.1 Προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας 

 
Ο παγκόσμιος πλέον ανταγωνισμός θέτει διαφορετικές προτεραιότητες στη 

σχεδίαση του προϊόντος που θα διανεμηθεί σε εξαγωγικές αγορές. Η 

ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η καινοτομία στο προϊόν είναι οι 

παράγοντες που οριοθετούν την πορεία του προϊόντος στην παγκόσμια 

αγορά. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών προσφέρει στους καταναλωτές 

πληθώρα εναλλακτικών αγαθών για την κάλυψη των αναγκών τους, γεγονός 

που εντείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για την παραγωγή και διάθεση 

ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

 

Η βασική διάσταση της ποιότητας ενυπάρχει στο βαθμό στον οποίο το 

προϊόν καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού στο 

οποίο απευθύνεται (Ulaga and Chacour, 2001). Θα πρέπει να τονιστεί εδώ 

ότι η χαμηλή ποιότητα δεν προσδιορίζεται μόνο από την ανεπαρκή κάλυψη 

των αναγκών, αλλά και από την υπέρβαση των προσδοκιών των 

καταναλωτών. Συμπερασματικά ένα προϊόν θεωρείται ποιοτικό μόνο όταν 

ανταπεξέρχεται ακριβώς στις προδιαγραφές που θέτει η αγορά-στόχος της 

εταιρίας. Τα χαρακτηριστικά που η εξαγωγική αγορά δεν επιθυμεί ή δεν 

προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει δεν προσδίδουν περαιτέρω ποιότητα στο 

προϊόν. 
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6.2.2 Η προσαρμογή του προϊόντος στις διεθνείς προδιαγραφές 

 

Το προϊόν μπορεί να υποστεί μια πληθώρα αλλαγών προκειμένου να 

ικανοποιήσει τις προδιαγραφές της αγοράς στην οποία εξάγεται. Αυτές οι 

μεταβολές κυμαίνονται από μικρές διορθώσεις στη συσκευασία μέχρι τον 

ανασχεδιασμό του βασικού προϊόντος και πραγματοποιούνται με στόχο την 

εναρμόνισή του  με τις προδιαγραφές που τίθενται σε κάθε αγορά. 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας είναι η χρήση 

πολύγλωσσων ετικετών, η αλλαγή της καλωδίωσης για διαφορετική τάση 

ρεύματος, οι αλλαγές λόγω της διαφορετικότητας του κλίματος ή ακόμα και η 

απλούστευση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για χώρες που δεν 

έχουν το ανάλογο υπόβαθρο να χρησιμοποιήσουν την πιο προηγμένη. Η 

απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές γενετικά 

μεταλλαγμένων τροφών έθεσε σε διαφορετική βάση την εξαγωγή τροφίμων 

από τις Η.Π.Α. (Alvarez, 2003). 

 

 

6.2.3 Πιστοποίηση κατά ISO 

 

Ο ακρογωνιαίος λίθος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι πια η ποιότητα και 

στα πλαίσια αυτής της λογικής οι εταιρίες ζητούν από τους διεθνείς 

προμηθευτές τους διασφάλιση της ποιότητας του  εισαγόμενου προϊόντος, 

ακριβώς όπως τη ζητούν οι τελικοί καταναλωτές. Το πιστοποιητικό ISO 

9000 για τα προϊόντα της εταιρίας επηρεάζει άμεσα την απόδοσή της και τις 

πωλήσεις της στις εξαγωγικές αγορές εισόδου. 

 

Η σειρά ISO 9000 αποτελείται από πέντε διεθνή πιστοποιητικά που 

σχεδιάστηκαν αρχικά από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης στη Γενεύη 

και γρήγορα κατέληξε να γίνει το βασικό μέσο διασφάλισης της ποιότητας 

όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως (Mitchener, 2003).  
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Ασχολείται με την καταγραφή και την πιστοποίηση του συστήματος 

ποιότητας που εφαρμόζει ο παραγωγός. Η πιστοποίηση κατά ISO 9000 

είναι μια πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και δεν αποτελεί σε 

καμία περίπτωση εγγύηση της ποιότητας του ίδιου του προϊόντος.  

 

Για την απόκτηση πιστοποίησης ISO η εταιρία πρέπει να ελεγχθεί από ένα 

τρίτο οργανισμό που εγκρίνει τη διαδικασία παραγωγής και συνεχίζει τους 

ελέγχους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ισχύος του 

πιστοποιητικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαζική εκδήλωση ενδιαφέροντος 

των εταιριών για τη συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν προήλθε από την 

ανάγκη εναρμόνισης των χαρακτηριστικών του προϊόντος με τις νομικές 

προδιαγραφές των τοπικών αγορών, αλλά από την έντονη αναζήτησή της 

από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού (Landon, 2003). 

 

6.2.4 Καινοτόμα προϊόντα 

 

Ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα στην προσαρμογή ενός προϊόντος σε μια 

εξαγωγική αγορά είναι ο βαθμός στον οποίο η αγορά αυτή το εκλαμβάνει ως 

νέο πρωτοποριακό προϊόν. Παρά την πολυετή ύπαρξη ενός προϊόντος στην 

αρχική αγορά, σε μια νέα ξένη αγορά μπορεί να θεωρηθεί καινοτόμο και 

πρωτοποριακό για τα εκεί δεδομένα. Η γνώση αυτή της επικρατούσας 

αντίληψής από την αγορά στόχο βοηθά τα διευθυντικά στελέχη να 

σχεδιάσουν την καταλληλότερη στρατηγική εισόδου και να εκπονήσουν το 

αντίστοιχο σχέδιο μάρκετινγκ. 

 

Η ακολουθούμενη στρατηγική εισόδου είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση 

και τον έλεγχο του ρυθμού διάχυσης ενός προϊόντος στην αγορά σε μεγάλο 

βαθμό δεδομένου ότι η επιτυχής αφομοίωσή του στην τοπική αγορά 

εξαρτάται από την ικανότητα της εταιρίας να επικοινωνήσει τις σχετικές 

πληροφορίες και τα τεχνικά καινοτόμα χαρακτηριστικά για το προϊόν.  
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6.3 Η επιλογή τιμολογιακής πολιτικής 

 
Στην παγκόσμια αγορά εφαλτήριο της τιμολογιακής πολιτικής που 

ακολουθείται είναι η σκοπιμότητα παρά ο οικονομικός σχεδιασμός. Η χώρα 

στην οποία εξάγεται η παραγωγή, το είδος του προϊόντος, οι μεταβολές στις 

συνθήκες ανταγωνισμού και άλλοι στρατηγικοί παράγοντες επηρεάζουν την 

ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική.  

 

Γενικά, δύο είναι οι βασικοί άξονες τιμολόγησης: η δυναμική και η στατική 

τιμολόγηση. Στη δυναμική τιμολόγηση, η επιχείρηση επιδιώκει μέσω της 

τιμής να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως συγκεκριμένο όγκο 

πωλήσεων και έλεγχο συγκεκριμένου μεριδίου της αγοράς (Cavusgil et al., 

2003).  Στην περίπτωση της στατικής τιμολόγησης η εταιρία συνήθως εξάγει 

το πλεόνασμα της τοπικής παραγωγής και θέτει μικρή προτεραιότητα στην 

παγκοσμιοποίηση της δραστηριότητάς της. 

 

Πολύ συχνά οι επιχειρηματίες παρακολουθούν τις τιμές υποκατάστατων 

προϊόντων σε μερικές αγορές και οι υψηλές τιμές τους οδηγούν στην 

υπόθεση ότι η είσοδος σε αυτή την αγορά θα είναι προσοδοφόρα κίνηση. 

Για την κλιμάκωση των τιμών, όμως,  ευθύνεται το επιπρόσθετο κόστος που 

προκύπτει από τη διαδικασία της εξαγωγής του προϊόντος. Αυτό που 

πραγματικά συμβαίνει είναι ότι οι υψηλότερες τιμές αντικατοπτρίζουν και τα 

μεγαλύτερα κόστη που κρύβονται πίσω από την εξαγωγική διαδικασία. Τα 

μεταφορικά και ασφαλιστικά κόστη, τα κόστη συσκευασίας, οι δασμοί, τα 

πολυπλοκότερα κανάλια διανομής, οι προμήθειες των μεσαζόντων, οι ειδικοί 

φόροι και οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι μερικοί μόνο 

από τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή του προϊόντος στην 

εξαγωγική αγορά και την κλιμακώνουν σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό της 

εγχώριας αγοράς. 
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6.4 Προωθητικές ενέργειες 

 

Οι στόχοι της διαφήμισης διαφέρουν ουσιαστικά στις διεθνείς αγορές. Ο 

έντονος ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά και η πολυπλοκότητα των 

καταναλωτών οδήγησαν στην ανάγκη για πιο σύνθετες και εξεζητημένες 

διαφημιστικές στρατηγικές. Τα αυξημένα κόστη, ο ελλιπής συντονισμός των 

διαφημιστικών προγραμμάτων σε πολλές ταυτόχρονα χώρες και η επιθυμία 

για μια ευρύτερη εταιρική ταυτότητα ανάγκασαν τις πολυεθνικές εταιρίες να 

αναζητήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των προωθητικών δραστηριοτήτων χωρίς 

να θυσιάσουν την τοπική ανταπόκριση.  

 

Στην αναζήτηση πιο αποδοτικών και διαδραστικών προωθητικών 

προγραμμάτων, οι πολιτικές κεντροποιημένης  ή αποκεντροποιημένης 

εξουσίας (Solberg, 2003), η χρήση πολλαπλών εγχώριων η διεθνών 

πρακτορείων, η χρήση διαφορετικών διαδικασιών διανομής, η αναζήτηση 

των κατάλληλων μέσων μαζικής επικοινωνίας εξετάζονται διεξοδικά. 

Συνεχώς περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την 

ισορροπία ανάμεσα στην τυποποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας και την 

προσαρμογή της στα τοπικά κάθε φορά δεδομένα.  

 

Η τηλεόραση ως βασικό εργαλείο διαφήμισης, χρησιμοποιείται κατά κόρον 

από εξαγωγικές επιχειρήσεις (Takeuchi and Nishio, 2000). Στοχεύει στην 

αναγνωσιμότητα του προϊόντος, τη μνήμη και την καθιέρωση της φίρμας. 

Πολλές φορές η διαφημιστική εκστρατεία στοχεύει στη γρηγορότερη είσοδο 

στην εξαγωγική αγορά, αδιαφορώντας για τη μακροχρόνια δημιουργία καλής 

εικόνας για την εταιρία ή το προϊόν. 
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6.5 Η ιδιαιτερότητα των καναλιών διανομής 

 

Σε κάθε χώρα και σε κάθε αγορά, αστική η αγροτική, όλα τα προϊόντα,  

καταναλωτικά και βιομηχανικά, τελικά θα περάσουν από μια διαδικασία 

διανομής. Η διαδικασία διανομής περιλαμβάνει τη φυσική διανομή και 

διακίνηση των προϊόντων, τη μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας και –το 

ουσιαστικότερο από την οπτική της στρατηγικής μάρκετινγκ – τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραγωγών, των διαμεσολαβητών 

χονδρεμπόρων και των εταιριών-πελατών (Min, 1996).  

 

Η επιλογή της σωστής πολιτικής και στρατηγικών καναλιών διανομής είναι 

ζητήματα που αντιμετωπίζει η διεύθυνση εξαγωγών. Τα ζητήματα αυτά δεν 

διαφέρουν από τα αντίστοιχα της εγχώριας διανομής, αλλά η ανάλυσή τους 

διαφέρει εξαιτίας των εναλλακτικών καναλιών, των αγοραστικών προτύπων 

και της ποικιλομορφίας των παραδοσιακών μορφών διανομής που δεν 

αφήνει περιθώρια για εδραίωση ενός νέου καναλιού διανομής, όπως 

χαρακτηριστικά συμβαίνει στην Ιαπωνία (Min,1996).  

 

Κάθε αγορά έχει μια μοναδική δομή διανομής προϊόντων, μέσω της οποίας 

τα αγαθά μεταφέρονται από τον παραγωγό στον χρήστη. Μέσα σε αυτή τη 

δομή ενυπάρχει μια πληθώρα μεσαζόντων, των οποίων οι συνήθεις 

λειτουργίες, δραστηριότητες και υπηρεσίες αντανακλούν τον υπάρχοντα 

ανταγωνισμό, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τοπικής αγοράς, την 

παράδοση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

 

Τα παραδοσιακά κανάλια διανομής στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελούν 

εξέλιξη των οικονομιών με μεγάλη εξάρτηση από τα εισαγόμενα προϊόντα. 

Σε αυτές τις δομές ο εισαγωγέας ελέγχει μια σταθερή ποσότητα προϊόντων 

και η εξαγωγική στρατηγική αναπτύσσεται γύρω από μια φιλοσοφία 

περιορισμένης προσφοράς προϊόντων σε υψηλές τιμές που απευθύνονται 

σε οικονομικά ισχυρότερους καταναλωτές. Ιδιαίτερες στρατηγικές εισόδου 
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δεν απαιτούνται μιας και η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά και όλη η 

ποσότητα προϊόντος διανέμεται. 

 

Στην Ιαπωνία, χαρακτηριστικά, η διανομή αποτέλεσε το πιο σθεναρό 

εμπόδιο στην είσοδο εξαγωγικών επιχειρήσεων. Το ιαπωνικό σύστημα 

διανομής προϊόντων διακρίνεται για την πολυπλοκότητά του (Min,1996). Η 

δομή του κυριαρχείται από πολλούς μικρούς μεσάζοντες που συνεργάζονται 

με πολλούς μικρούς λιανεμπόρους και το κανάλι ελέγχεται από τους 

παραγωγούς. Η επιχειρησιακή φιλοσοφία διαμορφώνεται στα πλαίσια μιας 

ιδιαίτερης κουλτούρας (Kim and Oh, 2002) και το νομικό σύστημα είναι 

σχεδιασμένο με σκοπό την απόλυτη προστασία των θεμελίων του όλου 

συστήματος, των μικρών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. 

 

6.6 Ανακεφαλαίωση 

 

Για την επιτυχή εξαγωγή ενός προϊόντος σε νέες αγορές, η επιχείρηση 

οφείλει να επανεξετάσει, μέσω μιας διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ, 

θέματα ποιότητας και προσαρμογής του σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές. Η διαφοροποίησή του από τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά 

αγαθά εξαρτάται από τα καινοτόμα και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά που 

θα έχει έναντι των υπολοίπων, για τη συγκεκριμένη, πάντα, αγορά 

εξαγωγής. Η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί και οι προωθητικές 

ενέργειες οφείλουν να είναι σε άμεση συνάρτηση με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην εξαγωγική αγορά, ενώ για τη διανομή του προϊόντος 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η δομή των καναλιών διανομής έχει 

ουσιαστικές διαφορές από χώρα σε χώρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

Η εξαγωγική δραστηριότητα ανά την υφήλιο  

 

7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Ο χαρακτήρας της παγκόσμιας αγοράς άλλαξε ριζικά με την συνένωση 

εθνών σε πολυεθνικές ομαδοποιημένες αγορές. Στις ανά τον κόσμο 

πολυεθνικές εταιρίες, οι τέτοιου είδους ενώσεις φαντάζουν ως μοναδικές 

ευκαιρίες εξαγωγικής επέκτασής τους από τη στιγμή που αποκτούν 

πρόσβαση σε διευρυμένες αγορές με μειωμένους ή καταργημένους 

δασμούς και μηδαμινούς περιορισμούς (LeClair, 2000). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη οικονομική 

περιοχή στον κόσμο, με περίπου 31% του παγκόσμιου ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Η ενοποιημένη αγορά των κρατών – μελών είναι 

μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

και της Ιαπωνίας (Association for the Monetary Union of Europe, 1998). 

Πέραν της οικονομικής οπτικής, υιοθετούνται από την Ε.Ε. πρωτοβουλίες 

για τη μείωση του συναλλακτικού κόστους και την κατάργηση των 

υπολοίπων περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων.  Συνεπώς, η 

ολοκλήρωση που επιτεύχθηκε από αυτή την πολυμερή εμπορική συνθήκη 

αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία για οικονομική διείσδυση και 

επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη μιας διεθνούς 

στρατηγικής προώθησης υπήρξε πάντα αρκετά πολύπλοκη, αλλά η 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εισάγει ένα συμπληρωματικό σύνολο νομικών 

προεκτάσεων για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε μία από τις 

επιμέρους αγορές. Η δράση μιας εταιρίας στην Ευρωπαϊκή αγορά 

ρυθμίζεται τόσο από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από τη 

νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται (Middlemas,1995). 

54 



 

7.2 Κεντροανατολική Ευρώπη 

 

Είναι επικίνδυνο να γενικεύσει κανείς κάποια συμπεράσματα για την 

Ανατολική Ευρώπη πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, δεδομένου ότι κάθε 

μία από τις εκεί χώρες έχει διαφορετικά οικονομικά προβλήματα και 

βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο στην εξέλιξή της από σοσιαλιστική σε 

ελεύθερη οικονομία.  

 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις προτιμούν μεθόδους εισόδου με κεφαλαιακή 

δέσμευση πρωτίστως στις χώρες που έχουν φτάσει σε προχωρημένο 

στάδιο μετάβασης. Οι στρατηγικές με χαμηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

όπως οι αμιγείς εξαγωγές, χρησιμοποιούνται στις πιο ασταθείς οικονομίες 

σε αρχικό στάδιο μετάβασης (Shama, 1995). Δηλαδή, η εξαγωγή ως 

μέθοδος εισόδου είναι η πλέον ασφαλής και χρησιμοποιείται στην 

πλειοψηφία των βαλκανικών αγορών. Η αυξανόμενη σταθερότητα των 

οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης και η σύγκλισή τους με τις 

Δυτικοευρωπαϊκές δομές αφήνει περιθώρια για στρατηγικές πιο άμεσης 

διείσδυσης. 

 

Παρόλο που η προσαρμογή του προϊόντος για την εξαγωγή του σε αυτές τις 

αγορές είναι απαραίτητη, λόγω των έντονων διαφορών στον τρόπο ζωής και 

την κουλτούρα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ακόμα. Οι όγκοι πωλήσεων είναι 

χαμηλοί και η κερδοφορία πεσμένη εξαιτίας της οικονομικής αστάθειας, 

οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για ακριβές προϊοντικές μεταβολές από την 

πλευρά των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η γεωγραφική εγγύτητα με την 

υπόλοιπη Ευρώπη δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεταβάλουν την 

τιμολογιακή τους πολιτική προκειμένου να αποφευχθεί η παράλληλη 

εισαγωγή και οι διασυνοριακές πωλήσεις (Schuh, 2000). 
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Η ενσωμάτωση των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγιστοποιεί την 

πιθανότητα της εναρμόνισής τους με τις δυτικές αγορές σε θέματα 

καταναλωτικών προτύπων και προαναγγέλλει μια αποδοτικότερη 

τμηματοποίηση της παγκόσμιας αγοράς.  

 

 

7.3 Ρωσία 

 

Λόγω της μεγάλης και μακροπρόθεσμης αγοραστικής δυναμικής αυτής της 

χώρας και του χαμηλού σε γενικές γραμμές επιπέδου του υπάρχοντος 

ανταγωνισμού, η Ρωσία προβάλλει ως μια χώρα με απεριόριστες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για εξαγωγικές επιχειρήσεις (Ring, 1993). Το 

γιγάντιο μέγεθος της ρωσικής αγοράς από τη μια, και η υπερβάλλουσα 

ζήτηση για το σύνολο σχεδόν των προϊόντων, καθιστούν τη Ρωσία μια 

κοιτίδα κερδοφορίας.  

 

Ωστόσο, οι δραστικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η οικονομική και 

κοινωνική αταξία της μεταβατικής περιόδου απαιτούν την σε βάθος ανάλυση 

των εναλλακτικών στρατηγικών προσεγγίσεων από την πλευρά των 

επιχειρηματικών μονάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη ρωσική αγορά 

(Zhuplev, 1994). Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι επενδυτικές ευκαιρίες 

της Ρωσίας καθιστούν πρόσφορο το έδαφος για την όποια εξαγωγική 

δραστηριότητα. Η εδραίωση των εξαγόμενων προϊόντων μιας επιχείρησης 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αμοιβαίας αποδοχής και προσαρμογής των 

επιχειρησιακών κουλτούρων και της εγκαθίδρυσης ισχυρών και αποδοτικών 

συνεργασιών. 
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7.4 Ασία 

 

Η Ασία υπήρξε η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη γεωγραφική περιοχή τις 

τελευταίες δεκαετίες και οι προοπτικές της για περαιτέρω οικονομική 

ανάπτυξη είναι ενθαρρυντικές. Οι πιο γοργά αναπτυσσόμενες οικονομίες της 

ηπείρου είναι η Νότια Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν. 

Είναι οι πρώτες χώρες στην Ασία, εκτός από την Ιαπωνία, που εξελίχθηκαν 

από την κατηγορία των αναπτυσσόμενων αγορών σε αυτή των 

βιομηχανοποιημένων χωρών.  

 

Η οικονομία της Κίνας με στοιχεία σοσιαλιστικής και καπιταλιστικής 

κουλτούρας μαζί, ήταν μια από τις εκπλήξεις στην παγκόσμια αγορά. Η 

οικονομική της έκρηξή την έφερε σε ευνοϊκή θέση αναφορικά με την 

εξαγωγική δραστηριότητα τόσο των κινεζικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, 

όσο και των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην κινεζική οικονομία. Τα προϊόντα 

των εξαγωγικών εταιριών βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην πολυπληθή και 

ποικιλόμορφη αγορά της Κίνας, σε μια περίοδο που οι καταναλωτικές 

ανάγκες των υπηκόων της παρουσίασαν ραγδαία αύξηση. Η ζήτηση για νέα 

προϊόντα υπήρξε καθοριστική. 

 

Παράλληλα, πολύ ευοίωνο διαφαίνεται το κλίμα για την ανάπτυξη της Ινδίας. 

Η αλλαγή του πολιτικού κλίματος και της επιχειρηματικής φιλοσοφίας στη 

χώρα αυτή, την αναγάγουν σε μέγιστο επιχειρηματικό εξαγωγικό 

προορισμό, μιας και θεωρείται η «νέα Κίνα» της Ασίας. Η Ινδία, μια χώρα με 

τεράστιες δυνατότητες απορρόφησης νέων εισαγόμενων προϊόντων, 

αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα θρησκευτικού, εθνικού και πολιτικού 

ύφους (Sullivan, 2003), και υπάρχουν ανησυχίες για τη γραφειοκρατία που 

υπάρχει και που δυσχεραίνει όποια διεθνή συναλλαγή. 
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7.5 Αφρική  

 
Η ανάπτυξη πολυεθνικών δραστηριοτήτων στην Αφρική έχει σημειώσει 

πολύ μικρή πρόοδο. Παρά την ύπαρξη πολλών οργανισμών, η πραγματική 

οικονομική ολοκλήρωση είναι σε χαμηλό επίπεδο λόγω της πολιτικής 

αστάθειας που χαρακτηρίζει την Αφρική τις τελευταίες δεκαετίες (The 

economist, 2003) και της ασταθούς οικονομίας πάνω στην οποία πρέπει να 

στηριχθεί. 

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής 

περιορίζεται από την κυβερνητική απειρία σε τέτοιου είδους χειρισμούς, από 

τη γραφειοκρατική καθυστέρηση και την έλλειψη επαρκών δομών και 

καναλιών διανομής. Ωστόσο, η Αφρική παραμένει μια τεράστια 

ανεκμετάλλευτη ήπειρος με μελλοντικές εξαγωγικές ευκαιρίες. 

 

 

7.6 Νότιος Αμερική 

 
Μια πολιτική και οικονομική ανακατανομή έλαβε χώρα στη Νότιο Αμερική 

την τελευταία εικοσαετία. Οι περισσότερες χώρες μεταπήδησαν από 

στρατιωτικές δικτατορίες σε δημοκρατικά εκλεγμένες δημοκρατίες. Η 

απελευθέρωση του εμπορίου και οι αλλαγές στην οικονομική και 

νομισματική πολιτική δείχνουν μια μεταστροφή από τον προστατευτισμό, 

που κυριαρχούσε πρωτύτερα, στην ελεύθερη εισαγωγή και διακίνηση 

προϊόντων. 

 

Σήμερα η Λατινική Αμερική είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά, σε 

σημαντικό βαθμό οικονομικής απελευθέρωσης. Οι επενδυτές αντέδρασαν 

θετικά σε αυτή τη μεταστροφή της δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποδομών 

που θα βοηθήσει στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκεί. Λόγω του 

μεγέθους της και της ομοιομορφίας της, οι δυνατότητες για επιτυχή 
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οικονομική διείσδυση είναι σημαντικές και διαφαίνεται η ανάγκη για νέα 

προϊόντα που απουσίασαν από το καλάθι του καταναλωτή τα τελευταία 

χρόνια. 

 

 

7.3 Ανακεφαλαίωση 

 
Το διεθνές εμπόριο αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου 

εμπορικού κόσμου, καθώς οι παραγωγικές επιχειρήσεις προτιμούν να 

αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά κέρδη από τη δραστηριοποίησή τους σε μια 

διευρυμένη αγορά παρά να περιοριστούν στην πώληση των προϊόντων τους 

στα στενά όρια της έδρας τους.  

 

Παρά τη δυσαρέσκεια για τις επιπτώσεις του στα εμπορικά ισοζύγια, τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε αρκετές περιπτώσεις τη μείωση της 

εγχώριας παραγωγής, το διεθνές εμπόριο αποτελεί την κινητήρια δύναμη 

πολλών εξαγωγικών χωρών. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organization, 2006), η ανάπτυξη της 

εξαγωγικής δραστηριότητας υπήρξε ραγδαία. Το 1948 οι εξαγωγές ανά την 

υφήλιο ανήλθαν σε 58 δις δολάρια, ενώ το 2004 η αξία των εξαγωγών 

άγγιξε τα 8.907 δις δολάρια. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της εξαγωγικής 

δραστηριότητας την τελευταία δεκαετία. Το 1993 η εξαγωγική δραστηριότητα 

άθροιζε 3.670 δις δολάρια έναντι 7.342 δολαρίων το 2003, αξία σχεδόν 

διπλάσια μέσα σε δέκα μόλις έτη.  

 

Αυτή η τελευταία μεταβολή δείχνει την τάση που επικρατεί ανά την υφήλιο 

και εδραιώνει την πεποίθηση ότι το εξαγωγικό εμπόριο θα εξακολουθήσει να 

κατέχει σημαντική θέση στην εμπορική δραστηριότητα τόσο των οικονομικά 

ανεπτυγμένων, όσο και των υπό ανάπτυξη χωρών. 
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Συμπεράσματα 
 

Η εξαγωγική δραστηριότητα αναζητείται από την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων από την πιο απλή της μορφή, που είναι η διάθεση του 

πλεονάσματος της παραγωγής σε κάποια άλλη εξαγωγική αγορά, έως και 

την πιο πολύπλοκη εξαγωγική διαδικασία. Από τη μικρή και μικρομεσαία 

επιχείρηση μέχρι και την πολυεθνική εταιρία οι εξαγωγές προϊόντων 

αποτελούν ένα τρόπο επέκτασης σε νέες αγορές και διεύρυνσης του κύκλου 

εργασιών και της κερδοφορίας. 

 

 Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι εξαγωγές 

είναι η σχετικά απλούστερη μέθοδος εισόδου σε μια εξαγωγική αγορά. 

Ωστόσο, η διαδικασία των εξαγωγών είναι ιδιαιτέρα πολύπλοκη διαδικασία 

συγκριτικά με τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά και 

απαιτεί μεγάλη προσοχή. Η επιχείρηση μπορεί να έχει διεθνή παρουσία 

στον κόσμο του εμπορίου εξάγοντας τα προϊόντα της είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

 

Η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων της εξαγωγικής αγοράς και των συνθηκών 

που επικρατούν στην οικονομία της αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική 

διαδικασία τα συμπεράσματα της οποίας καθορίζουν τη στρατηγική που θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση και τη μέθοδο των εξαγωγών της. Η βαθιά 

γνώση, λοιπόν, των δεδομένων της κάθε αγοράς και η σφαιρική εικόνα των 

συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα δίνει τη δυνατότητα λήψης των 

σωστών κάθε φορά αποφάσεων για την ομαλή και αποτελεσματική είσοδο 

της εταιρίας στην εξαγωγική αγορά. Η επιλογή της μεθόδου για την είσοδο 

της εξαγωγικής επιχείρησης σε μια ξένη αγορά και της στρατηγικής που θα 

ακολουθήσει είναι αποφάσεις κρίσιμες γιατί η ποιότητα των επιχειρηματικών 

δράσεων καθώς και των αποτελεσμάτων τους επηρεάζεται και εξαρτάται 

από τις εναλλακτικές μεθόδους που επιλέγονται. Είναι μια διαδικασία που 

επηρεάζει οποιεσδήποτε μελλοντικές αποφάσεις, μιας και κάθε μέθοδος 
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εισόδου σε μια αγορά συνεπάγεται τη δέσμευση χρηματοοικονομικών 

κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Pauwels and 

Matthyssens (2004) η στρατηγική αποχώρηση από μια εξαγωγική αγορά 

θεωρείται ως ακραία έκφραση της ευελιξίας που έχει η επιχείρηση στο 

εξαγωγικό της σκέλος. Η απόσυρση από μια εξαγωγική αγορά είναι μια 

σκόπιμη ενέργεια από την πλευρά της επιχείρησης με στόχο να μειώσει την 

εμπλοκή της σε εμπορικές δραστηριότητες σε αυτή την αγορά. Αυτή η 

τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σαν στρατηγικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

επιχειρηματικής απόδοσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα 

(Benito and Welch, 1993). Πολύ συχνά μια εταιρία βελτιστοποιεί την 

εξαγωγική της απόδοση, αλλά μέσα στα πλαίσια του συνεχώς 

μεταβαλλόμενου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος η ισορροπία 

μεταβάλλεται. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διαχειριστεί και να 

ισορροπήσει το χαρτοφυλάκιο των εξαγόμενων προϊόντων της 

μεταβάλλοντας τους συνδυασμούς εξαγωγικών προϊόντων σε αντίστοιχες 

εξαγωγικές αγορές μέσω αποφάσεων ενίσχυσης, επέκτασης και απόσυρσης 

(Douglas and Craig, 1996). Για μια δεδομένη περίοδο, είναι δυνατό η 

απόσυρση των προϊόντων που εξάγει η επιχείρηση σε μια αγορά να 

αποτελεί την ιδανική στρατηγική προκειμένου να αξιολογήσει την αγορά, να 

ανασχεδιάσει τα προϊόντα της, ή να τα επανεντάξει σ’ αυτή με διαφορετική 

προσέγγιση μάρκετινγκ. Η αποχώρηση από μια εξαγωγική αγορά θεωρείται 

σαν έκφραση ενός ανώτερου βαθμού παγκοσμιοποίησης και διεθνικότητας 

(Benito and Welch, 1993) και αντιμετωπίζεται περισσότερο ως στρατηγική 

ευελιξίας παρά ως απλή τακτική ή προσαρμογή στα πλαίσια μιας 

διαφορετικής αγοράς, δεδομένου του χαρτοφυλακίου εξαγόμενων 

προϊόντων. 
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