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ΤΝΟΦΖ 

 

Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο 

ζηηο δηεζλείο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαη θάπνηεο 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο, επξέσο δηαδεδνκέλεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κε 

επηθξαηνχζα ηελ ζηξαηεγηθή cost plus. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε 

ηνπ παξάγνληα ηηκή κε ην πξντφλ, ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. ην 

επφκελν θεθάιαην αλαιχνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη, ηφζν εζσηεξηθνί φζν θαη 

εμσηεξηθνί πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί αλαιχνληαη 

κε βάζε δχν άξζξα ησλ Forman and Hunt θαη ηνπ Cavusgil αληίζηνηρα, θαη ελφο νδεγνχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Patsula. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ηξφπνη πιεξσκήο 

ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Γηφηη ε επηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο δελ 

κπνξεί λα επηθέξεη έζνδα εάλ δελ πξνυπάξμεη ην θνκκάηη ηεο είζπξαμεο. Δλψ ζην 

ηειεπηαίν θαη πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη νη Γηεζλείο Δκπνξηθνί Όξνη 2000. 
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‘‘managing in a borderless world doesn’t mean managing by averages’’ 

(Ohmae K., 1990) 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο εηνηκάδνπλ έλα πξντφλ γηα λα ην εηζάγνπλ ζηελ αγνξά ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επηηπρεκέλν κείγκα κάξθεηηλγθ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σν ζσζηφ πξντφλ 

 Σε ζσζηή ηηκή 

 Σε ζσζηή ηνπνζεζία-ηνπνζέηεζε 

 Σε ζσζηή δηαθήκηζε 

Έλα επηηπρεκέλν κείγκα κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα πξντφλ ην 

νπνίν ζα έρεη ηα ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. απφ άπνςε πνηφηεηαο θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ). Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηιεπηή 

ρξεζηκφηεηα θαη αμία πνπ ηνπ έρεη απνδψζεη ν θαηαλαισηήο-πειάηεο. Δπίζεο, ε ηήξεζε 

ησλ ρξφλσλ θαη ησλ ηφπσλ παξάδνζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ επηρείξεζε παξαγσγφο 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ πειάηε σο πξνο ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

ζσζηή παξάδνζή ηνπο. Σέινο, ε αγνξά-ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί 

γηα ην λέν πξντφλ. Ζ ζσζηή επηινγή πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζα νδεγήζεη ζηελ 

ππνθίλεζε ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη εληέιεη ηεο αγνξάο 

(Porter, 1996).  

Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

κάξθεηηλγθ, έλα θνκκάηη ζην νπνίν ζα αθηεξσζεί πνιχ ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα απφ ηα 

ζηειέρε θάζε εηαηξίαο. Παξαδνζηαθά, έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, 

ζηελ δηαθεκηζηηθή ηνπ πξνψζεζε θαη ζην θαλάιη δηαλνκήο πξνηνχ ιεθζεί νπνηαδήπνηε 

άιιε απφθαζε. Ζ δεκηνπξγία ελφο πεξηεθηηθνχ πιάλνπ ηηκνιφγεζεο πνπ ζα ελζσκαηψλεη 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηκνιφγεζεο ζε έλα εληαίν ζρέδην (ην 

νπνίν ζα αλαιχεη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζεη λα γίλεη εθηθηή ε ζηξαηεγηθή 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο value added strategy), ζεσξείηαη ν ππξήλαο ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί  εθηθηφο θαη ν ζθνπφο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη ν θαηαλαισηήο λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

πνπ ηνπ δίλεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ αγνξάδεη (Lancioni, 2005). 

Απφ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, ε ηηκή είλαη εθείλν πνπ 

δεκηνπξγεί θέξδε. Ζ ηηκή ελφο πξντφληνο είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ φγθνπ 

ησλ πσιήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Θεσξεηηθά, ε ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 

αληηιεπηή αμία πνπ απνδίδνπλ νη πειάηεο ζην πξντφλ. ηελ πξάμε, ε δηελέξγεηα έξεπλαο 
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θαηαλαισηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ζα ππνδείμεη πνην είλαη ην πξντφλ εθείλν πνπ 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ νη θαηαλαισηέο (πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ) θαη κε 

βάζε απηά, πνηα είλαη ε ηηκή πνπ είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα λα ην απνθηήζνπλ.  

Γηα ηα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ ε ηηκή είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο ηνπ κάξθεηηλγθ 

πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πην εχθνια απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο θαη γη‟ 

απηφ πξνζθέξεη επειημία ζηα ζηειέρε φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο ηνπο. Αληίζεηα κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ, 

απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κήλεο ή θαη ρξφληα γηα λα εθαξκνζηνχλ, ε απφθαζε 

γηα αιιαγή ηεο ηηκήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα. Ζ επειημία ηεο ηηκήο σο ζπζηαηηθφ 

ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηειέρε 

ζέινπλ λα επεξεάζνπλ ηελ δήηεζε ή λα αληηδξάζνπλ άκεζα ζε ελέξγεηεο αληαγσληζηψλ 

(Cateora and Graham, 2007).   

Οη ηηκνινγηαθέο απνθάζεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα παιαηφηεξα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ. Τπάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία. Όκσο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνκέσλ πνπ δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, φπσο ε ςπρνινγία θαη ε θνηλσληνινγία, επίζεο έρεη 

βνεζήζεη ζηε ζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ ζε φγθν πιηθνχ ζρεηηθά κε ην ζέκα, 

ζπλδπάδνληαο ηαπηφρξνλα ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά δεδνκέλα (Hugh and Fred, 

1990). 

Ζ ηηκνιφγεζε ζαλ δηαδηθαζία είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη ζρεηηθά ππνθεηκεληθή 

φηαλ αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ κφλν ζηελ εκεδαπή. Δίλαη φκσο αθφκε πην δχζθνιε 

ζαλ δηαδηθαζία φηαλ ε επηρείξεζε είλαη δηεζλψο πξνζαλαηνιηζκέλε θαζψο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε εκπιέθνληαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, εκπφδηα εηζφδνπ ζε αγνξέο 

(επηπξφζζεηα ζηαζεξά θφζηε) θαη πην εθηεηακέλα δίθηπα δηαλνκήο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ άζθεζε κεγάιε πίεζε ζηηο ηηκνινγηαθέο πξαθηηθέο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο παξαδνζηαθέο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εκεδαπή αγνξά 

επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ άλνηγκα ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (Cavusgil, 1996). 

 Οη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ κηαο εηαηξίαο. Δπεηδή ηα ζηειέρε θάζε επηρείξεζεο ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή έρνληαο σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

(εάλ ε επηρείξεζε είλαη λέν-ηδξπζείζα) ή ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ (εάλ ε επηρείξεζε 

βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία), νη ηηκέο πνπ ζα απνθαζηζηεί λα δνζνχλ ζηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο (εθξνέο) ζα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
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φγθνπ ησλ πσιήζεσλ, ζηα επίπεδα ησλ θεξδψλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηελ εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο (Buzzell et al., 1975). 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ή ηελ επηρείξεζε, κηα ζσζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πεξλψληαο ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή ηελ «αμία» πνπ απνδίδεη ε ρξήζε ή ε θαηαλάισζε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ 

πξντφληνο ηεο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα πηνζεηεζεί ε ζσζηή ζηξαηεγηθή ηηκήο, ηα αλψηαηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

παξαγφλησλ, ηφζν εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ ηεο επηρείξεζεο (Forman and Hunt, 

2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1- ΔΞΑΓΧΓΗΚΔ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ άπνςε φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε 

κφλν ηα θφζηε παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ππεξαπινπζηεχεη ηε δηαδηθαζία δηεζλνχο 

ηηκνιφγεζεο, θαζψο ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα θαζνξηζκνχ ηηκήο είλαη θαζαξά 

καζεκαηηθφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην πξφβιεκα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

δπλακηθφ (Kotler et al., 2005). 

Kαζνξίδνληαο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε επηρείξεζε-

παξαγσγφο είλαη επηθνξηηζκέλε θαη κε ην δπζθνιφηεξν έξγν ηεο εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ εθδήισζεο δηαθνξεηηθψλ αληηδξάζεσλ (απφ πιεπξάο 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ), ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηηκήο πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη. Όπσο 

πξναλαθέξακε έλα επξχ θάζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Όκσο ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζα δηαδξακαηίζεη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα αληηιεθζνχλ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη ην 

πψο ζα ηνπο ελζσκαηψζνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε γηα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ 

ζα αθνινπζήζνπλ (Lancioni, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ Patsula, 2002, θάζε εηαηξία έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

ηηκνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί. Γηα κηα εηαηξία πνπ εηζέξρεηαη ζε λέα αγνξά, ζα πξέπεη λα 

πξνεγεζεί έιεγρνο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκψλ πνπ αθνινπζνχλ νη αληαγσληζηηθέο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Παξφια απηά, ηα ζηειέρε θάζε εηαηξίαο δελ ζα πξέπεη λα μερλάλε, 

πσο νη ηηκνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

ζηφρνπο, ζηε δνκή θφζηνπο θαη ζηηο εθηηκήζεηο γηα θέξδε πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο εηαηξίαο ηνπο. 

Ζ ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν, 

θαζψο απφ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ξνέο ρξεκάησλ πνπ 

δηέθπγαλ θαηά ην μεθίλεκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ λέα αγνξά. Καη πάιη ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ δηεμνδηθά νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαζψο ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ίδηνπ πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ αγνξά ζε αγνξά. 

Μπνξεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα ην πξντφλ λα ζεσξείηαη θαηλνηφκν, ελψ ζε θάπνηα 

άιιε λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θχθιν δσήο θαη λα ππάξρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηά 

ηνπ απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφλησλ, ππνρξεψλεη ηηο 
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επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ κηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, παξά κηα ζηξαηεγηθή εληαίαο 

ηηκήο ζε φιεο ηηο αγνξέο (Cannon, 1980). 

Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Cavusgil, 1996, ζα πξέπεη λα είλαη 

δεκηνπξγηθέο θαη λα αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο.  

ΕΙΚΟΝΑ 1 – ΔΙΕΘΝΕΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ 

International Pricing Strategies Under Varying Currency Conditions 

 When the Domestic Currency is 

Weak. 

 Stress price benefits. 

 Expand product line and add more 

costly features. 

 Shift sourcing manufactoring to 

domestic market. 

 Exploit export opportunities in all 

markets 

 Use a full-costing approach, but 

employ marginal-cost pricing to 

penetrate new or competitive 

markets 

 Speed repatriation of foreign-

earned income and collections 

 When the Domestic Currency is 

Strong. 

 Engage in nonprice competition 

by improving quality, delivery 

and after-sale service. 

 Improve productivity and engage 

in vigorous cost reduction. 

 Shift sourcing and manufacturing 

overseas. 

 Give priority to exports to 

countries with relatively strong 

currencies. 

 Trim profit margins and use 

marginal-cost pricing. 

 Keep the foreign-earned income 
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 Minimize expenditures in local or 

host-country currency 

 Buy needed services (advertising, 

insurance, transportation, etc.) in 

domestic market 

 Bill foreign customers in their 

own currency. 

in local or host-country currency.  

 Maximize expenditures in local or 

host-country currency. 

 Buy needed services abroad and 

pay for them in local currencies. 

 Bill foreign customers in their 

domestic currency. 

Πεγή: Cavusgil, 1996 

 

 χκθσλα κε ηνλ Lancioni and Gattorna, 1992, ε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο κηαο 

εηαηξίαο δελ πξέπεη λα επεξξεάδεηαη απφ δηάθνξεο θηινζνθίεο ηεο αγνξάο (φπσο πρ. 

„„Πξνζθέξνπκε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηελ αγνξά‟‟ ή „„Ηζνπεδψζακε ηηο ηηκέο‟‟)  δηφηη 

φιεο απηέο νη απφςεηο έρνπλ ραξαθηήξα βξαρππξφζεζκν. Ζ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ζα πξέπεη λα έρεη ραξαθηήξα καθξνπξφζεζκν θαη λα 

ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο: 

 Take margins now (πςειέο δαπάλεο R&D, εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, θαιά 

δνκεκέλα δίθηπα δηαλνκήο, ζηφρνη θαηαλνεηνί απφ φινπο) 

 Take margins later 

 Never take margins (ζε πεξηπηψζεηο δηείζδπζεο ζε λέα αγνξά, φηαλ κηα 

εηαηξία έρεη έλα πεηπρεκέλν πξντφλ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο δεκίεο απφ 

άιια ιηγφηεξν ή κε πεηπρεκέλα) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα καο δίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο 

θαηά Avlonitis and Indounas, ζην άξζξν πνπ δεκνζίεπζαλ ην 2005, ζην πεξηνδηθφ 

Journal of Product & Brand Management, κε ηίηιν „„How are prices set? An exploratory 

investigation in the Greek services sector‟‟. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1- ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο-παξαγσγνί, πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη θαη δπλακηθφ πξφβιεκα, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πνιιέο 

ελαιιαθηηθέο ηηκνινγηαθέο ζηξαηεγηθέο. Δδψ ζα παξαζέζνπκε ηηο πην επξέσο 

εθαξκνδφκελεο. 

 

1.1 ‘‘COST PLUS STRATEGY’’ 

Ζ κέζνδνο απηή ηηκνιφγεζεο είλαη απιή θαη γηα απηφ ην ιφγν πνιχ δεκνθηιήο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Ζ επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη ηα θφζηε παξαγσγήο αλά κνλάδα 

πξντφληνο (κεηαβιεηφ & ζηαζεξφ) θαη πξνζζέηεη ζε απηά έλα πεξηζψξην γηα λα 

εθπιεξψζεη έλα ζηφρν θέξδνπο, π.ρ.  

Πίλαθαο 2- Παξάδεηγκα ηηκνιόγεζεο ‘‘Κόζηνο-ζπλ’’ 

Μεηαβιεηφ θφζηνο αλά κνλάδα ζε € 20€ 

ηαζεξφ θφζηνο αλά κνλάδα ζε € 6€ 
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Πεξηζψξην θέξδνπο 4€ 

Σηκή πψιεζεο 30€ 

 

Γηα ηελ ηηκνιφγεζε έρνπκε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

Σ.Π.:= Υ1+Υ2+Υ3+Υ4+Υ5 

 

Όπνπ : 

Σ.Π.= ηηκή πψιεζεο πξντφληνο 

Υ1= θφζηνο πξψησλ πιψλ 

Υ2= εξγαηηθά 

Υ3= ην αλαινγνχλ πνζνζηφ βηνκεραληθψλ εμφδσλ 

Υ4= έμνδα πψιεζεο 

Υ5= ην αλαινγνχλ πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ 

 

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα κηαο εηαηξίαο βιέπεη παληνχ θφζηνο ην νπνίν 

πξέπεη λα θαιπθζεί άκεζα κέζσ ηεο ηηκήο. Απφξξνηα απηήο ηεο θηινζνθίαο είλαη νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο λα εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν ηηκνιφγεζεο “Κφζηνο – πλ” (cost-

plus pricing). Ζ κέζνδνο ηηκνιφγεζεο cost-plus είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε δηφηη απνπλέεη 

έλαλ αέξα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζχλεζεο (Παπαδφπνπινο θαη Λαδαξίδεο, 2001). 

Σν πξφβιεκα κε ηε κέζνδν ηηκνιφγεζεο “Κφζηνο-πλ” είλαη ην εμήο: ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο είλαη αδχλαηνλ λα θαζνξηζζεί ην κνλαδηαίν θφζηνο (unit cost) 

ελφο πξντφληνο πξηλ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ θη απηφ δηφηη ην κνλαδηαίν θφζηνο 

κεηαβάιιεηαη κε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ. Απηή ε κεηαβνιή ζπκβαίλεη επεηδή έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφζηνπο είλαη “ζηαζεξφ” (fixed costs) θαη πξέπεη κε θάπνηνλ ηξφπν 

λα πξνζδηνξηζζεί ψζηε λα θαζνξηζζεί ην πιήξεο κνλαδηαίν θφζηνο. Γπζηπρψο, φκσο, 

επεηδή απηφο ν πξνζδηνξηζκφο εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ, ν νπνίνο αιιάδεη 
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κε ηηο αιιαγέο ζηελ ηηκή, ην κνλαδηαίν θφζηνο αιιάδεη ζπλερψο (Cateora and Graham, 

2007). 

Γηα λα “ιχζνπλ” ην πξφβιεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο, ηα 

ζηειέρε πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ κέζνδν ηηκνιφγεζεο ζπλήζσο θάλνπλ ηελ παξαδνρή 

φηη κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ ηηκή ρσξίο λα επεξεαζηεί ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ. 

Αο ππνζέζνπκε, φηη έρνπκε ηελ x εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη ην cost-plus pricing θαη 

ε νπνία είλαη εγέηεο ζηνλ θιάδν ηεο. Τπνζέηνπκε, επίζεο, φηη ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ αξρίδεη λα ράλεη κεξίδην αγνξάο. Δθφζνλ εθαξκφδεη ην cost-plus pricing, 

απηφ πνπ ζα θάλεη θαζψο κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ είλαη λα ππνινγίδεη θαη λα 

ππνινγίδεη ζπλερψο ην κνλαδηαίν θφζηνο θαη λα απμάλεη ηελ ηηκή γηα λα ην θαιχςεη 

(Παπαδφπνπινο, 2001). 

Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο γηα λα “θαιπθζεί” ην πςειφηεξν ζηαζεξφ θφζηνο κεηψλεη ηηο 

πσιήζεηο αθφκε πεξηζζφηεξν ελψ παξάιιεια απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην κνλαδηαίν 

θφζηνο. Σν ζχλεζεο απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο λα επηθέξεη κείσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο. Απηφ νδεγεί ζε ζηαζεξφ θφζηνο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε νινέλα κεηνχκελν 

φγθν πσιήζεσλ ελψ ε ηηκή νινέλα θαη απμάλεηαη. Απφ ηελ άιιε, εάλ ε κείσζε ηεο ηηκήο 

επηθέξεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ην ζηαζεξφ θφζηνο θαηαλέκεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο πξντφληνο κε απνηέιεζκα ην κνλαδηαίν θφζηνο λα κεηψλεηαη πξάγκα πνπ 

ζπλήζσο απμάλεη ην θέξδνο. 

Σν cost-plus pricing δελ είλαη επηθίλδπλν κφλν ζε πεξηπηψζεηο, φπσο παξαπάλσ, 

πνπ ππάξρεη απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη κεηνχκελνο φγθνο πσιήζεσλ. Δίλαη εμίζνπ, 

εάλ φρη πεξηζζφηεξν, επηθίλδπλν θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην πξντφλ έρεη εδξαησζεί ζηελ 

αγνξά θη απηφ δηφηη ηφηε δελ ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα (π.ρ., κεηνχκελν κεξίδην 

αγνξάο) φηη θάηη δελ πεγαίλεη θαιά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ελψ ε εηαηξεία ζα 

κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο δελ ην θάλεη αθνχ ν ζηφρνο ηνπ cost-plus 

pricing έρεη ήδε επηηεπρζεί. 

Με άιια ιφγηα, ε κέζνδνο ηηκνιφγεζεο cost-plus (Κφζηνο-πλ) νδεγεί ζε 

ππεξηηκνιφγεζε (overpricing) ζηηο αδχλακεο αγνξέο θαη ζε ππνηηκνιφγεζε 

(underpricing) ζηηο δπλαηέο αγνξέο. 

 



15 
 
 

1.1 ‘‘SKIMMING’’ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ε επηρείξεζε-παξαγσγφο βαζηδφκελε ζε θάπνην 

κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο ηεο, νξίδεη κηα ππεξβνιηθά πςειή ηηκή, ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ην καθξνρξφλην αληίθηππν κηαο ηέηνηαο ηηκνινγηαθήο ζηξαηεγηθήο 

ζηελ εηθφλα ηεο  (Avlonitis and Indounas, 2007). Ζ αλσηέξσ ηηκή δηαηεξείηαη 

ακεηάβιεηε φζν δελ ππάξρνπλ αληαγσληζηέο θαη φζν ε αγνξά αληαπνθξίλεηαη. Παξφια 

απηά, εάλ ε αλσηέξσ ηηκή παξακείλεη ακεηάβιεηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα επδνθηκήζνπλ γθξίδεο αγνξέο
1
.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή επηιέγεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε-

παξαγσγφο εθηηκά: α) φηη δελ ππάξρεη πξννπηηθή καθξνρξφληαο εμαγσγηθήο ή άιιεο 

δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα ρψξα αγνξά-ζηφρν ή β) φηη ην αλσηέξσ κνλαδηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο ηεο ζα αληηγξαθεί ιίαλ ζπληφκσο απφ ηνλ αληαγσληζκφ.
2
 

Ζ πξαθηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (ηηκνινγηαθή πνιηηηθή „„μαθξίζκαηνο‟‟) 

φπσο αλαθέξακε, ζπλεπάγεηαη ηε ρξέσζε κηαο ζρεηηθά πςειήο ηηκήο γηα έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε κηα ήδε ππάξρνπζα αγνξά, ελφο πξντφληνο λένπ, θαηλνηφκνπ, ή 

ηερλνινγηθά βειηησκέλνπ.  

Ο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ην „„μάθξηζκα‟‟ ησλ πειαηψλ πνπ είλαη 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα γηα λα έρνπλ ην πξντφλ πξψηνη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Οη ηηκέο κεηψλνληαη αξγφηεξα, φηαλ ε δήηεζε απφ ηνπο "πξσηνπφξνπο" 

πέθηεη.  

Ζ επηηπρία κηαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο skimming εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ είηε απφ ηελ αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο, ή 

απφ νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.  

Ζ επηρείξεζε παξαγσγφο κπνξεί λα απνιαχζεη ην πξνλφκην ρξέσζεο πςειψλ 

ηηκψλ βξαρππξφζεζκα  φπνπ ε δήηεζε είλαη ζρεηηθά αλειαζηηθή, δειαδή βξαρππξφζεζκα 

ε επηρείξεζε έρεη νθέιε απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί κνλνπψιην. Όκσο, ζην άκεζν 

κέιινλ θαζψο ε θεξδνθνξία απμάλεηαη, ε αγνξά ζα πξνζειθχζεη αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο 

(θάηη πνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή αγνξά) νη 

νπνίεο ζα ζειήζνπλ κεξίδην ζηα θέξδε. αλ απνηέιεζκα νη ηηκέο ζα κεησζνχλ 

αλαγθαζηηθά. Ο θχξηνο ζηφρνο ινηπφλ ηεο πνιηηηθήο είλαη νη επηρεηξήζεηο λα 

                                                           
1
 http://www.investopedia.com/terms/g/greymarket.asp  

2
 http://tutor2u.net  

http://www.investopedia.com/terms/g/greymarket.asp
http://tutor2u.net/
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επσθειεζνχλ απφ ηα πςειά βξαρππξφζεζκα θέξδε (πνπ νθείινληαη ζηελ θαηλνηνκία ηνπ 

πξντφληνο), θαζψο θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο  

 

Τπάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή:  

 

• Όηαλ έλα πξντφλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά θαηλνηφκν εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά, ηα 

έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη πηζαλφ λα είλαη πςειά, φπσο είλαη ηα θφζηε εηζφδνπ 

ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, κέζσ πξνψζεζεο, δηαθήκηζεο θ.ιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ε πξαθηηθή ηεο ηηκνιφγεζεο skimming επηθέξεη θέξδε πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην ζχλνιν 

ησλ αξρηθψλ εμφδσλ έσο φηνπ γίλεη γλσζηφ ην πξντφλ.  

• Με ηελ πηνζέηεζε πςειψλ ηηκψλ αξρηθά, ε εηαηξία θαιιηεξγεί θαη δεκηνπξγεί 

ηελ εληχπσζε ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή ελφο πξντφληνο πςειήο πνηφηεηαο. Ζ ρξέσζε 

αξρηθά κηαο πςειήο ηηκήο δίλεη ζηελ εηαηξία ηελ πνιπηέιεηα λα κπνξεί λα κεηψζεη 

κεηέπεηηα ηελ ηηκή φηαλ αξρίζνπλ λα εηζέξρνληαη αληαγσληζηηθά πξντφληα ζηελ αγνξά. 

Αληίζεηα, ε πηνζέηεζε αξρηθά κηαο ρακειήο ηηκήο θαζηζηά κηα κεηέπεηηα αχμεζε ηεο 

ηηκήο ζην ίδην πξντφλ επηθίλδπλε, κε αληίθηππν ίζσο κηα πηζαλή κείσζε ζηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ (Stern, 1989). 

• Ζ ζηξαηεγηθή skimming κπνξεί λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζηελ 

πεξίπησζε ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρσξίζεη ηελ αγνξά ζε 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη λα κεηψζεη ηε ηηκή αλάινγα κε ην ζηάδην δσήο ηνπ πξντφληνο. 

Έηζη, ζα πεηχρεη ην κέγηζην θέξδνο απφ θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο (Indounas, 2006). 

• Όηαλ έλα πξντφλ δηαθηλείηαη κέζσ αληηπξνζψπσλ, ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

είλαη πνιχ δεκνθηιήο, θαζψο νη πςειέο ηηκέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κεηαθξάδνληαη ζε 

πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηνλ αληηπξφζσπν. 

• Γηα ηα «αγαζά πνιπηειείαο», απηή ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα επηηπρήο, δεδνκέλνπ φηη ν αγνξαζηήο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ 

ηηκή πνπ πιεξψλεη φζν γηα ην "θχξνο" πνπ απνθηά απφ ηελ θαηνρή ησλ αγαζψλ απηψλ.  

1.2 ‘‘SLIDING DOWN THE DEMAND CURVE’’ 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ε επηρείξεζε βαζηδφκελε ζηελ 

θαηλνηνκία ηνπ λένπ πξντφληνο ηεο, νξίδεη αξρηθά κηα πνιχ πςειή ηηκή, ηελ νπνία 

κεηψλεη ζηαδηαθά κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, παξά ηε ζπλερηδφκελε αληαπφθξηζε ηεο 

αγνξάο θαη παξά ηελ απνπζία αληαγσληζκνχ. Ζ κείσζε ηεο ηηκήο επηδηψθεηαη έηζη ψζηε 
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λα απνζαξξπλζεί ε πξφζεζε δεκηνπξγίαο αληαγσληζκνχ ελψ θαζίζηαηαη εθηθηή θαζψο 

επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξαγσγή. Δπηιέγεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

επηρείξεζε-παξαγσγφο απνβιέπεη: α) ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο 

ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, β) ζηελ εδξαίσζε ηεο επηρείξεζεο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ σο απνηειεζκαηηθφο παξαγσγφο (Cateora and Graham, 2007). 

1.3 ‘‘PENETRATION PRICING’’ 

Ζ ηηκή πνπ νξίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή penetration pricing είλαη κηα ηηκή ζε ζρεηηθά 

ρακειφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ άκεζε νηθνδφκεζε πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο. Απηή ε 

κέζνδνο ηηκνιφγεζεο επηιέγεηαη: α) ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ζηελ 

ρψξα αγνξά-ζηφρν είλαη πνιχ πςειή θαη β) απφ βηνκεραληθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο 

ην θφζηνο παξαγσγήο κπνξεί λα κεησζεί δξαζηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε θαη επξέσο δηαδεδνκέλε 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζε κηα λέα αγνξά. Ζ ζηξαηεγηθή 

δηείζδπζεο πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ρακειήο θαη φρη πςειήο ηηκήο κε ζηφρν λα 

επηηεπρζεί ε απφθηεζε ελφο κεγάινπ, εάλ φρη ηνπ θπξίαξρνπ, κεξηδίνπ αγνξάο απφ ηελ 

επηρείξεζε. Απηφ είλαη κφλν δπλαηφ ζε αγνξά φπνπ ε δήηεζε γηα ην πξντφλ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ειαζηηθή, δει. ε δήηεζε είλαη επαίζζεηε σο πξνο ηελ ηηκή θαη είηε ιφγσ ηηκήο 

πξνζειθχνληαη λένη θαηαλαισηέο είηε ήδε ππάξρνληεο θαηαλαισηέο απμάλνπλ ηελ έσο 

ηψξα δεηνχκελε πνζφηεηα ιφγσ ρακειήο ηηκή (Avlonitis and Indounas, 2006). 

Μηα επηηπρήο ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο δηείζδπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιν 

φγθν πσιήζεσλ αη πςειψλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη επνκέλσο ζε ρακειφηεξα θφζηε αλά 

κνλάδα παξαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηεο εκπεηξίαο 

νδεγνχλ ζε ρακειφηεξα θφζηε παξαγσγήο, θάηη πνπ θαζηζηά θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο επηιέγεηαη γηα λα απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

κεξίδην αγνξάο. Οη ζηξαηεγηθέο δηείζδπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ δηαζέηνπλ άθζνλνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο/πφξνπο (π.ρ. παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα (factory capacity)).  

Μηα ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο δηείζδπζεο κπνξεί επίζεο λα πξνζειθχζεη 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Σν θχξην 

πξντφλ κπνξεί λα ηηκνινγεζεί κε πνιχ ρακειή ηηκή πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη πςειέο 
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πσιήζεηο (κπνξεί αθφκε θαη λα είλαη έλα πξντφλ loss-leader
3
). ηε ζπλέρεηα 

αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο πνπιάλε ζηνπο πειάηεο ππνθαηάζηαηα ή ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά 

ζε πςειέο ηηκέο θαη κε πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο. 

 Πξηλ εθαξκνζηεί κηα ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο δηείζδπζεο, ε επηρείξεζε 

παξαγσγφο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξε φηη έρεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα κέζα παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο κηαο πξνζδνθψκελε κεγάιεο αχμεζεο ζε δεηνχκελε πνζφηεηα.  

Σν πην πξνθαλέο ελ δπλάκεη κεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο 

ηηκνιφγεζεο δηείζδπζεο είλαη ε πηζαλφηεηα νη αληαγσληζηέο λα αθνινπζήζνπλ ίδηα 

πνιηηηθή ρακειήο ηηκνιφγεζεο θαη έηζη λα εμαθαλίζνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ (εάλ ηηο ηηκέο δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά κπνξεί λα κεησζεί ν 

αληίθηππνο απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο). Έλα δεχηεξν πηζαλφ κεηνλέθηεκα είλαη ν 

αληίθηππνο ηεο κεησκέλεο ηηκήο ζηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο, ηδηαίηεξα φπνπ νη αγνξαζηέο 

ζπλδένπλ ηελ ηηκή κε ηελ πνηφηεηα. 

 

1.3.1 Expansionistic pricing 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο απνηειεί κηα πην ππεξβνιηθή κνξθή ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηείζδπζεο θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ θαζνξηζκφ πνιχ ρακειψλ ηηκψλ κε ζθνπφ 

ηελ δεκηνπξγία καδηθψλ αγνξψλ, ελδερνκέλσο ζε βάξνο άιισλ πξνκεζεπηψλ.  

ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ην πξντφλ δηαζέηεη κία πςειή ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, έηζη ψζηε ε πηνζέηεζε κηαο ρακειήο ηηκήο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ.  

Ζ expansionistic ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

εηαηξείεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εηζέιζνπλ ζε λέεο ή δηεζλείο αγνξέο κε ηα πξντφληα ηνπο. 

Μία έθδνζε ηνπ πξντφληνο κε ιηγφηεξν θφζηνο, κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ζε πνιχ ρακειή 

ηηκή γηα λα θεξδίζεη ηελ αλαγλψξηζε θαη απνδνρή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ έρεη επηηεπρζεί ε απνδνρή απφ ηνπο θαηαλαισηέο, κπνξνχλ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά πην 

αθξηβά κνληέια ή εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο ζε πςειφηεξεο ηηκέο
4
.  

Ζ αθξαία πεξίπησζε απηή ηεο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο, φπνπ πξντφληα δηαηίζεληαη 

ζην εμσηεξηθφ ζε ηηκή πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη γλσζηή σο 

                                                           
3
 http://www.bizhelp24.com/marketing/the-loss-leader-3.html  

4
 http://tutor2u.net/business/marketing/pricing_strategy_expansionistic.asp  

 

http://www.bizhelp24.com/marketing/the-loss-leader-3.html
http://tutor2u.net/business/marketing/pricing_strategy_expansionistic.asp
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ληάκπηλγθ. Ζ πξαθηηθή απηή εμεηάζηεθε δηεμνδηθά απφ ηηο θπβεξλήζεηο (δεδνκέλνπ φηη νη 

εγρψξηνη παξαγσγνί ππνρξεψλνληαη λα βγνπλ εθηφο αγνξάο ιφγσ αληαγσληζκνχ ηηκψλ) 

θαη έρεη ζεζπηζηεί λνκνζεζία αληηληάκπηλγθ.  

1.4 ‘‘PREEMPTIVE PRICING ΚΑΗ EXTINCTION PRICING’’ 

Ζ επηρείξεζε-παξαγσγφο νξίδεη κηα ηηκή α) ζε έλα πνιχ ρακειφ επίπεδν, κε 

ζηφρν ηελ απνζάξξπλζε εηζφδνπ δηεζλψλ αληαγσληζηψλ ζε αγνξά-ζηφρν θαη ηελ κείσζε 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ-παξαγσγψλ (preemptive pricing) ή β) 

ζε έλα ππεξβνιηθά ρακειφ επίπεδν (αθφκα θαη θάησ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο) κε ζηφρν 

λα νδεγήζεη ηνπο εγρψξηνπο θαη θάπνηνπο δηεζλείο αληαγσληζηέο ζε παχζε παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (extinction pricing). Καη νη δπν ηαθηηθέο πηνζεηνχληαη, θπξίσο, απφ 

επηρεηξήζεηο-παξαγσγνχο κεγάινπ κεγέζνπο θαη κεγάιεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο.  

Καη νη δπν αλσηέξσ ζηξαηεγηθέο νδεγνχλ ζε ππνηηκνιφγεζε (dumping) ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε πηνζέηεζή ηνπο εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Μέζσ 

θαλνληζκψλ ελάληηα ζηηο ππνηηκνινγεκέλεο εηζαγσγέο (antidumping regulation), ην 

πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο αγνξάο-ζηφρνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα θιείζεη 

ηελ πφξηα ζηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφ. Οη ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ κέγηζηα απνδεθηά επίπεδα ηηκψλ ζηελ αληίιεςε ηεο 

αγνξαζηηθήο βάζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηδηαίηεξα δχζθνιε ηε κειινληηθή πξνζπάζεηα 

ηεο επηρείξεζεο-παξαγσγνχ λα επαλαθέξεη ηελ ηηκή ζε θεξδνθφξν επίπεδν. 

 

1.5 TRANSFER PRICING STRATEGY 

Ζ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κεηαθνξάο θφζηνπο (transfer pricing strategy) 

αλαθέξεηαη ζηελ ηηκνιφγεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (πιηθψλ θαη άπισλ), θεθαιαίσλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα αγαζά απφ ην ηκήκα παξαγσγήο 

κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζην εκπνξηθφ ηκήκα, ή ηα αγαζά απφ κηα κεηξηθή εηαηξεία 

κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζε κηα μέλε ζπγαηξηθή. Γεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο θαζνξίδνληαη κέζα 

ζηελ ίδηα επηρείξεζε (δει. είλαη ε ηηκή είλαη ειεγρφκελε), νη ηππηθνί  κεραληζκνί ηεο 

αγνξάο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηηκέο αλάινγσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηξίησλ, είλαη πηζαλφ 

λα κελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Ζ επηινγή ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο κεηαθνξάο 

θφζηνπο έρεη επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ απνηειεί κηα ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ 
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αλεζπρνχλ φηη νη πνιπεζληθέο νληφηεηεο- επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ απηή ηελ 

πνιηηηθή ζηηο δηαζπλνξηαθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξίεο γηα λα 

κεηψζνπλ ηα θνξνινγήζηκα ηνπο θέξδε. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ κέηξσλ 

πνπ ιακβάλνληαη, θαζηζηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή απηή έλα ζεκαληηθφ δήηεκα θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο (Borkowski, 1990). 

 

1.6 BREAK- EVEN ANALYSIS (ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΚΡΟΤ ΖΜΔΗΟΤ) 

Νεθξό ζεκείν: είλαη ην πνζφ εθείλν ησλ πσιήζεσλ (θχθινπ εξγαζηψλ), κε ην 

νπνίν κηα επηρείξεζε θαιχπηεη αθξηβψο ηφζν ηα ζηαζεξά φζν θαη ηα κεηαβιεηά ηεο 

έμνδα, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. 

Ζ βαζηθή αξρή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» 

(break even point), είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα κέξνο 

ηνπ θφζηνπο είλαη κεηαβιεηφ θαη αλάινγν ησλ πσιήζεσλ, ελψ έλα άιιν είλαη ζηαζεξφ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κεγάιν εχξνο πσιήζεσλ (Λαδαξίδεο θαη Παπαδφπνπινο, 2001).  

Σα ζεκαληηθφηεξα είδε δαπαλψλ (θφζηνπο) είλαη δχν: 

Οη ζηαζεξέο δαπάλεο απνηεινχληαη απφ ηηο δαπάλεο εθείλεο πνπ παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ην χςνο ησλ πσιήζεσλ. Σέηνηεο δαπάλεο απνηεινχλ ηα 

έμνδα δηνηθήζεσο, νη απνζβέζεηο, ηα ελνίθηα γξαθείσλ κεραλψλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα θιπ. Χζηφζν, νη ζηαζεξέο δαπάλεο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη, αιιά ε κεηαβνιή 

ηνπο λα νθείιεηαη ζε άιιεο αηηίεο αλεμάξηεηεο απφ ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο δαπάλεο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη 

ελφο νξηζκέλνπ χςνπο πσιήζεσλ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαη πξφζζεηεο δαπάλεο. 

Αληίζεηα, νη κεηαβιεηέο δαπάλεο είλαη αλάινγεο πξνο ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ή 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηέηνηεο είλαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, νη 

ππεξσξίεο θ.ν.θ. 

Σελ αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» ζα πξέπεη λα ηελ ζεσξήζνπκε ζαλ νδεγφ γηα 

ηε ιήςε νξζνινγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη φρη ζαλ κέζν θξηηηθήο ησλ 

δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» δείρλεη ην ειάρηζην 

χςνο πσιήζεσλ (θχθινπ εξγαζηψλ), πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε, γηα λα 

θαιχπηνληαη ηφζν νη ζηαζεξέο φζν θαη νη κεηαβιεηέο δαπάλεο ηεο. 

Με άιια ιφγηα, δείρλεη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ησλ 

πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο απηή λα παξνπζηάδεη θέξδνο ή δεκηά. Κάζε επηρείξεζε 



21 
 
 

έρεη ην δηθφ ηεο «λεθξφ ζεκείν» θαη είλαη εθείλν ζην νπνίν νη πσιήζεηο ηεο ηζνχληαη κε 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο, νπφηε ην νηθνλνκηθφ ηεο απνηέιεζκα 

είλαη κεδέλ. Αλ νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ «λεθξνχ 

ζεκείνπ», ηφηε ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί θέξδνο ελψ αλ είλαη ρακειφηεξεο ηφηε 

πξαγκαηνπνηεί δεκηά. Σν λεθξφ ζεκείν κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

βάζε έλα καζεκαηηθφ ηχπν, φπσο ζην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

Τπάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

«λεθξνχ ζεκείνπ» κηαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο είλαη: 

- Ζ κέζνδνο ηεο καζεκαηηθήο ηζόηεηαο. 

- Ζ κέζνδνο ηνπ κηθηνύ πεξηζωξίνπ. 

- Ζ κέζνδνο ηεο γξαθηθήο παξαζηάζεωο. 

 

Σν «λεθξφ ζεκείν» ππνινγίδεηαη αιγεβξηθά κε ηελ εμήο κέζνδν. Οξίδνπκε: 

T = ηελ ηηκή πψιεζεο κηαο κνλάδαο πξντφληνο 

Π = ηελ πνζφηεηα πξντφληνο πνπ παξάγεηαη θαη πσιείηαη 

Κ = ην ζηαζεξφ θφζηνο 

ΜΜΚ = ην κεηαβιεηφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο 

Πλ = ε πνζφηεηα λεθξνχ ζεκείνπ 

 

Δπεηδή ζην «λεθξφ ζεκείν» ηα ζπλνιηθά έζνδα ηζνχληαη κε ην άζξνηζκα ηνπ 

ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ζα ηζρχεη ε παξαθάησ εμίζσζε: 
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ΧΗΜΑ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BREAK EVEN ANALYSIS 

 

Πεγή: http://www.bizbound.com/figure1.gif 

1.7 TARGET PRICING 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεζνχλ ηα εμήο βήκαηα. Πξψηνλ, ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο κέζσ εξεπλψλ 

αγνξάο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηηκή ζηελ νπνία ην πξντφλ πνπ ζέινπλ λα 

εηζάγνπλ ζα είλαη αληαγσληζηηθφ ζηελ αγνξά. Γεχηεξνλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ην 

επηζπκεηφ θέξδνο πνπ επηδηψθνπλ απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο. Σξίηνλ, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπλ ην θφζηνο-ζηφρν (target cost) ηνπ πξντφληνο αθαηξψληαο ην επηζπκεηφ 

θέξδνο απφ ηελ ηηκή –ζηφρν (target price) πνπ ζα δψζνπλ ζην πξντφλ (Clarke et al, 1999).  

Ο ηχπνο πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ν εμήο: 

 Σηκή-ζηφρνο - Δπηζπκεηφ θέξδνο = Κφζηνο-ζηφρνο 

 Target Price - Desired Profit = Target Cost 

 

Δλαιιαθηηθά ππάξρεη θαη ν εμήο δεχηεξνο ηχπνο: 

Σηκή πψιεζεο = θφζηε επέλδπζεο × πνζνζηφ απφδνζεο (%) 

Selling price = investment costs × target return (%) 

http://www.bizbound.com/figure1.gif
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Γηα ζπγθεθξηκέλν φγθν παξαγσγήο 

 Σν θφζηνο-ζηφρνο (target cost) ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη ζηνπο κεραληθνχο 

παξαγσγήο θαη ζηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ πξντφληνο, νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέγηζην 

θφζηνο (αλψηαην θφζηνο) αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ησλ ππνινίπσλ πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Δίλαη ε επζχλε ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

πξντφλ κε ή θάησ απφ ην θφζηνο- ζηφρν (βιέπε Παξάξηεκα 1).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη θπξίσο απφ εηαηξίεο δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

φπσο εηαηξίεο ειεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη εηαηξίεο πνπ έρνπλ πςειέο επελδχζεηο 

θεθαιαίνπ φπσο ζηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ελδείθλπηαη 

γηα εηαηξίεο κε ρακειέο επελδχζεηο θεθαιαίνπ επεηδή ε ηηκή πψιεζεο ζα είλαη 

ππνεθηηκεκέλε. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ζηεξίδεηαη ζηε δήηεζε γηα ην 

πξντφλ, θαη εάλ δελ πσιεζεί φινο ν φγθνο παξαγσγήο ε εηαηξία ζα ράζεη ηα ρξήκαηα πνπ 

επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (φιν ηνλ πξνυπνινγηζκφ). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ αγνξά ή 

ηνπο κνλνπσιεηέο. 

 

1.8 MARGINAL PRICING 

Ζ εηαηξία πνπ πηνζεηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πηνζεηεί κηα ηηκή πνπ είλαη 

πςειφηεξε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο αλά κνλάδα αιιά ρακειφηεξε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

αλά κνλάδα (πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα θφζηε ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά). 

Ζ νξηαθή ηηκνιφγεζε (marginal pricing) είλαη βαζηζκέλε ζηελ ππφζεζε φηη νη 

ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ ην ηξέρνλ επίπεδν παξαγσγήο άξα ην 

θφζηνο νπνηαδήπνηε πξφζζεηεο κνλάδαο (νξηαθή κνλάδα) ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα 

κεηαβιεηά θφζηε ηεο πξφζζεηεο εξγαζίαο θαη ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ηηκή πψιεζεο ππεξβαίλεη ηηο κεηαβιεηέο δαπάλεο 

(ηα κεηαβιεηά θφζηε), ζα είλαη θαζαξφ θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

Δληνχηνηο, καθξνπξφζεζκα, απηφ είλαη κηα ιαλζαζκέλε ππφζεζε επεηδή νη 

αληαγσληζηέο ζηελ αγνξά γηα ην ίδην πξντφλ ζα αλαγθαζηνχλ λα ρακειψζνπλ ηηο ηηκέο 

ηνπο επίζεο. Δάλ νη πειάηεο επηκείλνπλ ζε απηέο ηηο ρακειέο ηηκέο θαη ηηο ζεσξήζνπλ σο 
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θαλφλα, ε εηαηξία πνπ εθάξκνζε ηελ ζηξαηεγηθή αξρηθά, γηα λα επηβηψζεη νηθνλνκηθά, ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηα θέξδε ηεο απφ άιια πξντφληα. 

1.9 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

Οη ηηκνινγηαθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη ρσξίο επαξθή έξεπλα, αλάιπζε 

θαη ζηξαηεγηθφ φξακα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε απψιεηα θεξδψλ. Δάλ 

πηνζεηεζνχλ πνιχ ρακειέο ηηκέο κπνξεί ε επηρείξεζε λα ράζεη επηπιένλ έζνδα ηα νπνία 

ζα κπνξνχζαλ λα θεξδεζνχλ επεηδή ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη πξφζπκν λα πιεξψζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξα γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ. Δπηπιένλ, ν θαζνξηζκφο αξρηθά ρακειήο 

ηηκήο ζην πξντφλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο ζε κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο 

επηρείξεζεο λα απμήζεη ηελ ηηκή, θαζψο νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα ληψζνπλ πσο ε 

επηρείξεζε ηνπο εθκεηαιιεχεηαη. Αληηζέησο, πνιχ πςειά δηακνξθνχκελεο ηηκέο κπνξνχλ 

λα κελ επηθέξνπλ ηα αλακελφκελα θέξδε, θαζψο ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ ηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο απνηξεπηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζσζηήο ηηκήο θαη ε 

επηινγή ηεο ηδαληθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απαηηεί θαιή γλψζε: α) ησλ πξνηηκήζεσλ 

ηνπ θαηαλαισηή (ειαζηηθφηεηα δήηεζεο), β) ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληαγσληζκνχ, γ) 

θαζψο θαη εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμεη ζηξαηεγηθή 

ηηκνιφγεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

χκθσλα κε ηνπο Lancioni and Gattorna, 1992, ε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ 

απνηειεί ην θιεηδί γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε (απφ άπνςε θεξδψλ) γηα απηήλ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο. Ζ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα επηιεγεί ηειηθά ζα απνηειέζεη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ 

δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εθάζηνηε εηαηξία. Ζ ίδηα απηή πνιηθή ζα έρεη 

θαη άκεζε επηξξνή ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο φπσο 

είλαη: ε ζηξαηεγηθή ηνπ πξντφληνο, ε ζηξαηεγηθή δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο θαζψο θαη 

ε ζηξαηεγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 

Καηά ηελ πηνζέηεζε κηαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα θέξεη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη αξρηθά ε γεληθή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Οη ζηφρνη πνπ ζα ηεζνχλ θαη ζα έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηνπο εηαηξηθνχο 

ζηφρνπο θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κάξθεηηλγθ. Πξνηνχ ε επηρείξεζε εθαξκφζεη ην 

ηηκνινγηαθφ ζρέδηφ ηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ πηζαλή επίπησζε πνπ ζα έρεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ζηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηεο, ζηα έζνδά ηεο απφ πσιήζεηο, ζηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε θαη θπζηθά ζηελ θεξδνθνξία ηεο (Patsula, 2001). 

Ζ ηηκνιφγεζε κε βάζε ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο πξντφληνο ζα πξέπεη λα 

απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν θάζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ζπγθξηλφκελε κε άιιεο πνιηηηθέο (φπσο π.ρ. απηή ηνπ ιαλζαξίζκαηνο ζηελ αγνξά ελφο 

λένπ πξντφληνο), είλαη κηα πνιηηηθή πνπ απαηηεί ειάρηζηε επέλδπζε ζε ρξήκα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, είλαη κηα πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη εχθνια θαη γεληθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο γίλνληαη εκθαλή ζρεηηθά γξήγνξα. Μηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή 

ηηκνιφγεζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ επηρείξεζε λα απειεπζεξψζεη παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ έσο ηψξα είρε αιιά δελ κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί. Μηα επηηπρεκέλε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απνηειεί ζηξαηεγηθφ εξγαιείν θαη φρη απιά έλα γξαλάδη ζην 

κεραληζκφ ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο (Stern, 1989). 
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2.2 ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝ 

Ζ ηηκή πνπ ρξεψλεη κία εηαηξία γηα ην πξντφλ ηεο φπσο πξναλαθέξακε ζα πξέπεη 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνδίδεη ην πξντφλ ζηνλ ρξήζηε. Σν 

ζηνηρείν ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ελφο πξντφληνο κπνξεί λα θαλεί απφ ηνπο εμήο ηέζζεξηο 

ηνκείο: απηφλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο (product availability), ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο (form utility), ηνπ επηπέδνπ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξίαο πνπ θαηαζθεπάδεη ην πξντφλ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο (Lancioni, 

2005). 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζην απφζεκα πνπ έρεη ή δηαηεξεί ε εηαηξία 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άκεζα ηε δήηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ζεσξείηαη απφ ηνπο πειάηεο σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζζέηεη αμία 

δηφηη κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη πσο ν πξνκεζεπηήο ηνπ πξντφληνο είλαη αμηφπηζηνο θαη 

είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζεη ην πξντφλ άκεζα φηαλ ηνπ δεηεζεί. Αλ θαη ηα πςειά 

επίπεδα δηαηήξεζεο απνζέκαηνο ζηνηρίδνπλ ζηελ επηρείξεζε, ηα πςειά πεξηζψξηα 

θέξδνπο απφ πξνλνκηαθέο ηηκέο (premium prices) κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ απηφ ην 

θφζηνο. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο κνξθήο ελφο πξντφληνο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα παξέρεη ην πξντφλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζηάληαξ ησλ πειαηψλ. 

Έλα εμεηδηθεπκέλν πξντφλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ή έλα πξντφλ ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα επειημίαο σο πξνο ηελ ηηκή. ε πνιιέο 

ρψξεο, νη ηνπηθνί παξαγσγνί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα, ζαλ απνηέιεζκα νη δαζκνί θαη ηα εκπφδηα πνπ βάδεη ην θξάηνο ζηα εηζαγφκελα 

πξντφληα είλαη ειάρηζηα έσο θαη αλχπαξθηα. Καηά ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο εηζαγσγείο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαηά ηε ιήςε ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο. Παξάγνληεο πνπ είλαη παξφκνηνη γηα φιεο ηηο εηαηξίεο-εηζαγσγείο (Cavusgil, 

1996). Ίζσο εληέιεη ην ζηνηρείν απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο εηζαγσγείο κεηαμχ ηνπο άξα 

θαη ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ πνπ ρξεψλνπλ λα είλαη ε επειημία θαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο 

ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ζε αιιαγέο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε 

ηεο φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ παξαγγειηψλ ή ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο. Καη 

πάιη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα πςειά θφζηε κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κέζσ 

πςειφηεξσλ ηηκψλ θαη κεγαιχηεξσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Οη ηηκέο θπζηθά πνπ ζα 

πηνζεηεζνχλ εμαξηψληαη θαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ πξντφληνο (ι.ρ. νη ηηκέο ησλ 

πξψησλ πιψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ην ηειηθφ πξντφλ βξίζθνληαη ζε αθζνλία). Σν 
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πξντφλ είλαη έλα πξντφλ βαξηάο βηνκεραλίαο φπνπ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξψηεο 

χιεο; θ.ν.θ.)  

Σν επίπεδν ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) κηαο επηρείξεζεο ζπληειεί ζηελ 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο καθξνπξφζεζκα. Ζ χπαξμε ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ απνηειεί θιεηδί ζηελ πηνζέηεζε πξνλνκηνχραο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο 

(premium pricing strategy). Τςειά επίπεδα R&D είλαη απαξαίηεηα ζε αγνξέο φπνπ ν 

θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ είλαη ζχληνκνο θαη φπνπ  ε εηζαγσγή ζηελ αγνξά ζπλερψο 

λέσλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε. 

Ζ πηνζέηεζε πςειψλ ηηκψλ απαηηεί ζπγρξφλσο θαη παξνρή πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Ζ πνηφηεηα είλαη έλαο γεληθφο φξνο 

θαη αλάινγα κε ηνλ άλζξσπν παίξλεη θαη δηαθνξεηηθή εξκελεία. Γεληθά σο πνηφηεηα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αληηιεπηή ή ππαξθηή ππεξνρή (excellence), ε νπνία εκπεξηέρεηαη 

ζε έλα πξντφλ ή ππεξεζία. Ζ αληηιεπηή πνηφηεηα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην „„φλνκα‟‟ 

πνπ έρεη θηηάμεη κηα επηρείξεζε (brand name) θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ πιηθή ππεξνρή 

(απφ άπνςε πξψησλ πιψλ, ζπζθεπαζίαο θηι) ηνπ πξντφληνο. Ζ αλψηαηε πνηφηεηα είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δνζεί κηα πςειή ηηκή ζην πξντφλ (Lancioni and 

Gattorna, 2007).  

2.2 ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ/ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο απνηειεί θιεηδί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

επηρεηξήζεηο δηαθεκίδνπλ θαη „„επηθνηλσλνχλ‟‟ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. Ζ δηαθήκηζε επεξεάδεη ηελ ηηκνιφγεζε ζηα αθφινπζα ζεκεία (Lancioni 

and Gattorna, 1993): 

 Γηνίθεζε ηεο νκάδαο ησλ πσιεηψλ (sales force administration) 

 Οη ζρέζεηο κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο (channel of distribution relationships) 

 ηξαηεγηθή κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (mass media strategy) 

 ηελ αληίιεςε ηεο ηηκήο απφ ηνλ πειάηε (customer communication of 

price) 

 Ζ θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ δίλεη ε δηνίθεζε ζηελ νκάδα ησλ πσιεηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ δηεζλή αγνξά, είλαη εθείλε πνπ δείρλεη πσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νη πσιεηέο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αγνξαπσιεζίαο. Αλ ε ηηκή 
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ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πσιεηή σο ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο-θίλεηξν θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο, ν πειάηεο ζα κείλεη κφλν ζηελ ηηκή θαη δελ ζα ελδηαθεξζεί νχηε 

γηα ηελ πνηφηεηα νχηε θαη γηα ηελ επίδνζε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο. Ζ ηηκή είλαη έλαο κεγάιεο ζεκαζίαο παξάγνληαο  ζην λα πεηζζεί ν δπλεηηθφο 

πειάηεο λα αγνξάζεη αιιά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πξνζνρή θαη κφλν πξνο ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. Έλα βαζηθφ αμίσκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη 

φηη „„ε ηηκή κεηψλεη ηελ αληηιεπηή αμία ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ‟‟ (ή „„ε ηηκή απαμηψλεη 

ηελ αληηιεπηή αμία ηνπ πξντφληνο‟‟) αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο 

πψιεζεο (Lancioni and Gattorna, 1993). 

Ζ επηθνηλσλία ηεο ηηκήο απφ ηα κέιε ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο, φπσο νη πξάθηνξεο, 

νη ρνλδξέκπνξνη, νη έκπνξνη, θαη νη αληηπξφζσπνη, απνηειεί κηα ζπλερή έλλνηα ησλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Μπνξεί γεληθά λα εηπσζεί φηη ν 

έκπνξνο ή ν αληηπξφζσπνο δελ είλαη γλψζηεο ηνπ πψο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηηκή ζηηο 

πξνζπάζεηεο πψιεζήο ηνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο αληηπξνζψπνπ, ην 

ζπλεζέζηεξν είλαη λα επηιέγεηαη ν αληηπξφζσπνο εθείλνο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν φγθν 

πσιήζεσλ. Οη αληηπξφζσπνη ζπλήζσο πξνβάιινπλ ηελ ηηκή σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, επεηδή είλαη επθνιφηεξν γηα απηνχο απφ ην λα 

πξνβάιινπλ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (πρ. πνηφηεηα, εμεηδίθεπζε ηνπ πξντφληνο). ηελ 

νπζία, απηή ε αλάξκνζηε ρξήζε ηεο ηηκήο απφ ηα κέιε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ηελ ζηξαηεγηθή πξνζηηζεκέλεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 

2003).  

Μηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Θα πξέπεη λα πεξάζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή ε αληίιεςε φηη ε ηηκή πνπ πιεξψλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ/ππεξεζία 

ζπλάδεη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληηιεπηή αμία πνπ ηνπ δίλεη ν ίδηνο ν θαηαλαισηήο. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην πσο νη θαηαλαισηέο πνπ αγφξαζαλ ην πξντφλ ην ζπζηήλνπλ 

ζηνπο άιινπο ή ηνπο απνζαξξχλνπλ απφ ηελ αγνξά ηνπ. Απηφ ην θαλάιη επηθνηλσλίαο 

είλαη ην πην ηζρπξφ. Γηα απηφ ην ιφγν ε εζηθή απέλαληη ζηνλ πειάηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαθαλνληζκψλ γηα ηελ ηηκή. Γηφηη έλαο δπζαξεζηεκέλνο πειάηεο 

ζα ην πεη ζε άιινπο δέθα ελψ έλαο ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο κπνξεί λα ζεσξήζεη θαη ζαλ 

δεδνκέλε ηελ ρξεζηηθφηεηα πνπ έιαβε απφ ην πξντφλ θαη λα κελ ην δηαθεκίζεη ζε 

θαλέλαλ. Δάλ έλαο πειάηεο αηζζαλζεί φηη έρεη εμαπαηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε, ην γεγνλφο 

απηφ ζα ην κεηαθέξεη ζχληνκα θαη ζε άιινπο πειάηεο. Ζ θήκε ινηπφλ ηεο εηαηξίαο ζα 
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ακθηζβεηεζεί θαη δχζθνια ζα μεπεξαζηεί ε άζρεκε εληχπσζε αθφκε θαη αλ εληζρπζεί ην 

πξντφλ κε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο (Κσηνχδε, 2008).  

 

2.3 ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο πςειήο ηηκήο απαηηεί ε επηρείξεζε λα δηαηεξεί πςειά 

ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο έηζη ψζηε λα δηθαηνινγνχληαη ηα πςειά 

πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα παξέρεηαη πςειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζρέζεο ηεο εηαηξίαο κε ηνπο πειάηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ηεο παξάδνζεο, ηεο ππνζηήξημεο 

πσιήζεσλ, ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηνπ ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ, ηεο εθηέιεζεο 

παξαγγειίαο, ηεο ηηκνιφγεζεο θ.ιπ. Ζ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ζηνλ 

πειάηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε λα απνηξέςεη ηε δηάβξσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη ηεο επηηξέπεη λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη, 

ζε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο αγνξέο (Lancioni and Gattorna, 2007). 

 

2.4 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (product availability), ε ρξεζηκφηεηα ηεο κνξθήο 

ηνπ (form utility), ην επίπεδν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο πνπ θαηαζθεπάδεη ην 

πξντφλ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ εμεηάδεη έλαο 

θαηαλαισηήο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ιακβάλεη απφ ηελ 

αγνξά απηνχ. Αλάινγα κε ην πφζν εμππεξεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνλ 

θαηαλαισηή πξέπεη λα νξίδεηαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη θπζηθά αλάινγα δηακνξθψλεηαη 

θαη ε πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξψζεη κηα ρακειή ή πςειή ηηκή πξνθεηκέλνπ λα 

ην απνθηήζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Καζψο ηα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ, ηε δηαθεκηζηηθή πξνψζεζε ηνπο θαη ηελ εχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο, ζπρλά ε επηινγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο είλαη κηα 

απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη βηαζηηθά θαη γξήγνξα, δίρσο λα αλαιχνληαη θαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηειηθή επηινγή νη παξάγνληεο εθείλνη ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

αγνξάο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί (Lancioni and Gattorna, 2007). 

Ο βαζηθφο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο ιακβάλεη ππ' φςε ην ζπλνιηθφ ηνπ 

θφζηνο ζπλ θάπνην θέξδνο. Ο ηξφπνο απηφο φκσο, θαζαξά εζσζηξεθήο κπνξεί λα είλαη 

ιαλζαζκέλνο. Ζ ηηκνιφγεζε πξέπεη λα ιάβεη επίζεο ππ' φςηλ ηε δήηεζε ηνπ πξντφληνο 

θαζψο θαη φιν ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, δει. παξάγνληεο εμσηεξηθνχο. Πνιχ ζπρλά 

νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη θαη νη πιένλ ζεκαληηθνί ζηελ ηηκνιφγεζε - κε ηελ 

πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ε ζρεηηθή ηηκή πνπ πξνθχπηεη δεκηνπξγεί θάπνην θέξδνο (Forman 

and Hunt, 2005).  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηε ζρεηηθή κε ηηο εμαγσγέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, πνιινί είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κηαο επηρείξεζεο θαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηηκνιφγεζεο. πρλά απηνί νη παξάγνληεο δίλνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αιινδαπή (Myers, 

2004).  
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ΧΗΜΑ 2 - ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΙΜΗ 

 

Πεγή: Απφ παξνπζίαζε ηεο Λέθηνξα, Υξηζηίλαο Μπνπηζνχθε
5
 ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ  

 

χκθσλα κε ηνλ Patsula, 2002 νη ηηκέο πνπ πξέπεη λα ρξεψζεη κηα επηρείξεζε γηα 

ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο ζα εμαξηεζνχλ απφ ηνπο εμήο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο: 

 Απφ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ 

 Απφ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε 

 Απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θεξδνθνξίαο πνπ αλακέλεη  επηρείξεζε 

Οη παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη αξθεηά θαζνξηζηηθνί 

είλαη νη εμήο: 

 Οη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ 

 Σα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν/ηνκέα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε 

 Ζ αληηιεπηή αμία ηνπ πξντφληνο ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ 

                                                           
5
 chbouts@econ.auth.gr  

 

mailto:chbouts@econ.auth.gr


32 
 
 

Όπσο θαη κε θάζε ζηξαηεγηθή απφθαζε, έηζη θαη ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζε 

κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ δχν ηχπνπο παξαγφλησλ, ηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αζθεί ηδηαίηεξε επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο είλαη απηφο ηνπ θφζηνπο (ηφζν 

παξαγσγήο ή/θαη κάξθεηηλγθ). Σν γεγνλφο φηη θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο αγνξάο 

επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο είλαη δεδνκέλν ζηελ 

νηθνλνκηθή θνηλφηεηα. Ζ ειαζηηθφηεηα ηηκήο, ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνπο θιάδνπο ηεο 

αγνξάο θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο αζθνχλ επίδξαζε ζηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζνπλ ηειηθά. Λφγσ ηνπ φηη απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο ζα ζηεξηρζνχλ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζα δηαθέξνπλ ηειείσο απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο εζσηεξηθνί 

(Diamantopoulos, 1995). 

χκθσλα κε ηνπο Knowles and Mathur, 1985, παξάγνληεο φπσο εζηθνί θαη 

λνκηθνί πεξηνξηζκνί, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο, νη εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ησλ ζηειερψλ 

επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηηο απνθάζεηο θαζνξηζκνχ ηηκήο.  

Σα ζηειέρε θάζε εηαηξίαο αλαγλσξίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ηηκέο ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο λα αλνηρζεί  ε εηαηξία ζε μέλεο 

αγνξέο. Γηα απηφ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη νπνίνη 

επεξξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο εμαγσγηθήο ηκνινγηαθήο πνιηηηθήο είλαη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Cavusgil, 1996, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο κε ην εγρψξην θαη 

θαηά πφζν επκαηάβιεηε είλαη απηή ε ηζνηηκία, ην θφζηνο ηνπ λαχινπ θαη ηεο αζθάιηζεο 

θηι. χκθσλα πάληα κε ηνλ Cavusgil, 2006, έμη είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εμαγσγηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή: 1) ε θχζε ηνπ πξντφληνο, 

2) ε ηνπνζεζία ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, 3) ην επηιερζέλ θαλάιη δηαλνκήο, 4) ε 

ηνπνζεζία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο εηζαγσγήο, 5) νη λνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη 

θαλφλεο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο θαη 6) ε γεληθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εμαγσγηθήο 

εηαηξίαο . 

Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο γηα 

ηνλ Laric, 1980, ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

γεληθή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή (κείγκα κάξθεηηλγθ) θαη ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηηο ηαθηηθέο θάζε εηαηξίαο (ρξεζηκνπνίεζε πνζνηηθψλ κνληέισλ, κέζνδνη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θφζηνο, δέληξα απνθάζεσλ θηι). Όζνλ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, απηνί δηαθξίλνληαη ζε παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήηεζε θαη ζε 
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θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζε παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

εληάζζεηαη ε επηρείξεζε θαη ην νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί (Laric, 1980).  
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3.1 ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ  

ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα παξαζέζνπκε ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηηκνιφγεζεο, ζηεξηδφκελνη ζην άξζξν 

„„Managing the influence of internal and external determinants on international industrial 

pricing strategies‟‟ ησλ Forman and Hunt, 2005, ζην textbook „„The Entrepreneur's 

Guidebook’’ ηνπ Patsula , 2002 θαη ζην άξζξν „„Pricing for Global Market‟‟  ηνπ 

Cavusgil, 1996. 

 

3.1.1 Δζωηεξηθνί παξάγνληεο ζύκθωλα κε ηνπο Forman & Hunt 

1. Γπλακηθόηεηα παξαγωγηθήο κνλάδαο: νη εηαηξίεο καθξνπξφζεζκα 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ δπλακηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο κνλάδσλ, 

αιιά βξαρππξφζεζκα δελ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ζρέζε ηνπ παξάγνληα παξαγσγηθφηεηα θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηηκνιφγεζεο κε βάζε ην θφζηνο (cost-based strategies) βξαρππξφζεζκα 

είλαη ζεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε 

δπλακηθφηεηα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλείκνπλ ηα ζηαζεξά θφζηε κεηαμχ 

πνιιψλ κνλάδσλ πξντφληνο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνπλ 

κεγαιχηεξε επειημία ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο 

(νηθνλνκίεο θιίκαθαο). ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπεζληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ 

ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο, ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά ηκήκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιενλάδνπζα δπλακηθφηεηα ησλ θαηά 

ηφπνπο εξγνζηαζίσλ ψζηε λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θαη λα πεηχρνπλ 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο αληίζηνηρεο.  

2. Γνκέο θόζηνπο: Οξηζκέλεο εηαηξίεο έρνπλ πην αληαγσληζηηθέο δνκέο 

θφζηνπο απφ άιιεο. Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ cost-plus ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο θαηαδεηθλχεη φηη ηα 

πιενλεθηήκαηα θφζηνπο κεηαθξάδνληαη ζε πιενλεθηήκαηα ζηα επίπεδα 

ηηκψλ. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα Heckscher- Ohlin, εηαηξίεο κε γξακκή 

παξαγσγήο ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή αθζνλία εξγαζίαο, ζα έρνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο ζε ζρέζε κε εηαηξίεο φπνπ ζηηο 

ρψξεο πνπ έρνπλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππάξρεη άθζνλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο παξάγνληαο ηερλνινγία θπζηθά έρεη γίλεη θηλεηήξηνο 
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δχλακε ζηε δηακφξθσζε ησλ δνκψλ θφζηνπο. Πνιιέο εηαηξίεο 

θαηλνηνκνχλ ζπρλά, εθκεηαιιεπφκελεο ηα ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ απνθνκίδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα έρνπλ 

νθέιε θφζηνπο ηα νπνία επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηηκνιφγεζεο. 

3. Μεξίδην ζπλεηζθνξάο ηεο αγνξάο (Market contribution rate): Σν 

κεξίδην ζπλεηζθνξάο ηεο αγνξάο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξίαο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. ηα πξντφληα αζηέξηα 

(BCG Growth-Share Matrix) πνπ ζπλεηζθέξνπλ αξθεηά ζηα θέξδε κηαο 

εηαηξίαο ζα δνζεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ φηη ζε έλα ιηγφηεξν 

πξνζνδνθφξν πξντφλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα επεξεαζηνχλ θαη  νη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο. 

 

ΧΗΜΑ 3 -DECISION MAKING FACTORS 

 

Πεγή: Μνληέιν έξεπλαο Forman & Hunt, 2004 
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3.1.2 Δζωηεξηθνί παξάγνληεο ζύκθωλα κε ηνλ Patsula 

1. Κόζηνο: Σν πξντφλ/ππεξεζία πξέπεη λα ηηκνινγεζεί κε βάζε ηε δνκή 

θφζηνπο ηεο εηαηξίαο. Ζ δνκή θφζηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φια 

ηα ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά θφζηε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα θφζηε 

κάξθεηηλγθ (θφζηε απφ δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ή εθπησηηθέο 

ελέξγεηεο) θαη ηα θφζηε δηαλνκήο (πρ. έμνδα λαχισλ). 

2. Δκπεηξία: Σν πξντφλ πξέπεη λα ηηκνινγεζεί κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία. Πξέπεη ηα ζηειέρε λα ζέζνπλ ηηκέο κε βάζε ην πνζφ πνπ νη 

θαηαλαισηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα αλάινγν πξντφλ ζην 

παξειζφλ. 

3. Σνπνζεζία ηεο παξαγωγηθήο κνλάδαο: Ζ ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεη 

κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο. Μηα επηρείξεζε κε πξνλνκηαθή 

ζέζε κπνξεί ζπλήζσο λα ρξεψζεη πςειφηεξε ηηκή γηα ηελ 

ππεξεζία/πξντφλ ηεο (πρ. δχν μελνδνρεία, ην έλα έρεη ζέα ζηελ παξαιία 

ελψ ην άιιν δελ έρεη ζέα). 

 

3.1.3 Δζωηεξηθνί παξάγνληεο ζύκθωλα κε ηνλ Cavusgil 

1. Φύζε ηνπ πξνϊόληνο/βηνκεραλίαο: Έλα εμεηδηθεπκέλν πξντφλ ή έλα 

πξντφλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο δίλεη δπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ εηαηξία σο 

πξνο ηελ ηηκή πνπ ζα δηακνξθψζεη. ε ηέηνηα πξντφληα νη αληαγσληζηηθέο 

εηαηξίεο είλαη ιίγεο. Δλψ νη ηνπηθνί παξαγσγνί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάγνπλ φια ηα πξντφληα. Έηζη ν εηζαγσγέαο έρεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη είλαη πην εχθνιν γηα εθείλνλ λα θαζνξίζεη ν ίδηνο ηελ 

ηηκή ζηελ αγνξά. Οη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο αθνχ ζα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 

2. Σνπνζεζία ηεο παξαγωγηθήο κνλάδαο: Πνιιέο εηαηξίεο κεηαθέξνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο ηνπο κνλάδεο ζε μέλεο ρψξεο. Απηέο, έρνπλ ην πιενλέθηεκα 

λα βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ „„μέλν‟‟ θαηαλαισηή άξα απνθηνχλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αιινδαπή. Δπίζεο έρνπλ πεξηζψξην λα 
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αληηδξάζνπλ πην γξήγνξα ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο. 

3. Δπηιερζέλ δίθηπν δηαλνκήο: Σα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ επηιέγεη κηα 

εμαγσγηθή εηαηξία θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή.  

Γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε ζπγαηξηθψλ ζηηο ρψξεο εμαγσγήο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ε κεηξηθή εηαηξία απφ πξψην ρέξη ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο θαη ηα ηνπηθά δίθηπα δηαλνκήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

θαλάιηα δηαλνκείο δελ απνηεινχλ θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξίαο αιιά αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο δηαλνκείο, ν έιεγρνο πνπ έρεη ε 

εηαηξία πεξηνξίδεηαη. Τπάξρεη ζρεηηθή δπζθνιία ζην λα δηαηεξεζεί ε ηηκή 

πνπ έρεη ζέζεη ν εμαγσγέαο. 

4. ηάζε ηεο δηνίθεζεο: Πνιιέο εηαηξίεο βιέπνπλ ην εμαγσγηθφ θνκκάηη σο 

έλα θνκκάηη ζπκπιεξσκαηηθφ, σο κηα επθαηξία γηα λα επεθηείλνπλ ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν κηθξέο θπξίσο εηαηξίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζσζηή 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εμαγσγψλ. Γελ ππάξρνπλ νη γλψζεηο απφ ηα ζηειέρε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Έηζη ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ 

πηνζέηεζε ηεο ζσζηήο ηηκνινγηαθήο ζηξαηεγηθήο (ζπλήζσο πηνζεηείηαη ε 

ζηξαηεγηθή πιήξνπο θνζηνιφγεζεο). 

 

3.2 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηηκνιφγεζεο θαη πάιη ζηεξηδφκελνη ζην άξζξν „„Managing 

the influence of internal and external determinants on international industrial pricing 

strategies‟‟ ησλ Forman and Hunt, 2005, ζην textbook „„The Entrepreneur's Guidebook’’ 

ηνπ Patsula , 2002 θαη ζην άξζξν „„Pricing for Global Market‟‟  ηνπ Cavusgil, 1996. 

 

3.2.1 Δμωηεξηθνί παξάγνληεο ζύκθωλα κε ηνπο Forman & Hunt 

1. ‘‘Δπαηζζεζία’’ ωο πξνο ηελ ηηκή: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

κηαο ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο, ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα ηηκήο ηνπ πξντφληνο ηνπο. Δίλαη έλαο 
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ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη κεηξάεη ηελ επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο αιιαγέο ηηκψλ. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, ε ειαζηηθφηεηα 

ηηκήο ηνπ πξντφληνο επεξεάδεη ηελ „„επαηζζεζία‟‟ ησλ θαηαλαισηψλ σο 

πξνο ηελ ηηκή. θνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα βξεη κηα ηηκή απνδεθηή 

απφ ηνλ αγνξαζηή ε νπνία λα παξέρεη θαη θάπνην θέξδνο. Ζ βαζηθή 

απνζηνιή ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο είλαη λα θάλνπλ ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο ηφζν δηαθνξνπνηεκέλα θαη δεκνθηιή ψζηε ε δήηεζή ηνπο λα 

είλαη φζν ην δπλαηφ πην αλειαζηηθή. Κάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο brand πνπ φηαλ θαζηεξσζεί είλαη πνιχ δχζθνιν ε 

θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο λα κεησζεί φηαλ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα 

απμήζεη ηε ηηκή ηνπ. 

2. Γαπάλεο αιιαγήο θαηαλαιωηηθώλ ζπλεζεηώλ (Switching costs): Σν 

θφζηνο γηα ηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ 

ζπλήζεηεο πνηθίιεη απφ πξντφλ ζε πξντφλ θαη απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ επειημία θαζνξηζκνχ ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ απφ απηέο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

ηηκνιφγεζεο. Οη εηαηξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εηζέιζνπλ ζε αγνξέο φπνπ ην 

θφζηνο κεηαηξνπήο είλαη κεγάιν, ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε κηα δχζθνιε 

αγνξά. Γεληθφηεξα, ν βαζκφο ηνπ θφζηνπο αιιαγήο θαηαλαισηηθψλ 

ζπλεζεηψλ ζα ππαγνξεχζεη ηελ επειημία ηεο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο.  

3. Δκπόδηα εηζόδνπ: Σα εκπφδηα εηζφδνπ πεξηιακβάλνπλ κε δαζκνινγηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο ή θαη ηερλνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα. Οη εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε θιάδνπο φπνπ ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ είλαη πςειά ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε αθνχ 

κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ πςειέο ηηκέο ρσξίο λα ππάξρεη κεγάιε απεηιή απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ.  

4. Μεζάδνληεο ελόο θιάδνπ: Γηαλνκείο, ρνλδξέκπνξνη θαη ιηαλνπσιεηέο 

είλαη επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ ηηκνιφγεζε. Καζψο έλα πξντφλ 

κεηαθηλείηαη απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ 

θαηά θάπνην πνζνζηφ πνπ ηειηθά επηβαξχλεη ηνλ πειάηε. Καζψο ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο πνιιψλ ιηαλνπσιεηψλ έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά 
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ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη πάληα λα είλαη 

θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

κεζάδνληεο ηνπ θιάδνπ θαη ην πνζνζηφ θεξδνθνξίαο κε ην νπνίν 

δνπιεχνπλ. 

5. Αληαγωληζκόο: Οη άκεζνη αληαγσληζηέο θαη ν ηξφπνο πνπ ηηκνινγνχλ ηα 

πξντφληα ηνπο είλαη έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ηηκνιφγεζε. 

Οη έκκεζνη αληαγσληζηέο, δειαδή απηνί πνπ παξάγνπλ ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα, είλαη επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Ζ ηηκνιφγεζε πξέπεη λα 

είλαη ελαξκνληζκέλε θαη κε ηνπο δχν ψζηε ε ηηκή πνπ απνθαζίδεη ε 

επηρείξεζε λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 

3.2.2 Δμωηεξηθνί παξάγνληεο ζύκθωλα κε ηνλ Patsula 

1. Αληαγωληζκόο: Σα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηηκέο 

πνπ ρξεψλεη ν αληαγσληζκφο θαη αλάινγα λα δηακνξθψλνπλ ηηο 

ηηκνινγηαθέο ηνπο πξαθηηθέο. Θα πξέπεη κέζσ παξαθνινχζεζεο ηεο 

αγνξάο, mystery shopping ή άιισλ κεζφδσλ λα έρνπλ πιήξε ελεκέξσζε 

γηα ηηο ηηκέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξνηνχ θαηαιήμνπλ ζηελ ηηκή ρξέσζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

2. Θεωξία πξνζδνθηώλ θαηαλαιωηή: Ζ ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

έρνληαο σο γλψκνλα ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Οξηζκέλνη 

θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή, άιινη απαηηνχλ λα 

ππάξρνπλ άξηηα εθπαηδεπκέλνη πσιεηέο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ην 

πξντφλ. Δμαηηίαο απηψλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ε 

εηαηξία ζε πνην είδνο αλήθεη ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ ηεο, έηζη 

ψζηε λα επηιέμεη ηειηθά ηε ζσζηή ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή. 

3. Εήηεζε: Ο παξάγνληαο δήηεζε είλαη ζεκαληηθφο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηηκήο. Αλάινγα κε ηελ δήηεζε (πφζν γξήγνξα θαη πφζν πνιχ είλαη δεκέλνη 

νη θαηαλαισηέο κε ην πξντφλ) θαη ηελ πξνζθνξά απφ αληαγσληζηέο κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεψζεη αληίζηνηρα κηα πςειή ηηκή ή κηα ηηκή πνπ 

λα ζπλάδεη κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ.  

4. Γεληθή ηάζε ηνπ θιάδνπ: Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζπλάδεη 

θαη κε ηε γεληθή ηάζε ηνπ θιάδνπ φπνπ αλήθεη ε επηρείξεζε θαζψο θάζε 

θιάδνο έρεη κία ζπγθεθξηκέλε δνκή ηηκνιφγεζεο (π.ρ. άιια ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ζηα θαιιπληηθά, άιια ζηα ηξφθηκα). 
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5. Ννκηθνί πεξηνξηζκνί: Ζ ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηπρφλ 

λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο (πρ. ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) θαη 

θαλνληζκνχο. Οη θαλνληζκνί κπνξεί λα επηβάινπλ ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζψξηα ηηκψλ κέζα ζηα νπνία κπνξεί λα θηλεζεί ε πνιηηηθή ηεο 

εθάζηνηε εηαηξίαο. 

6. Αληηιακβαλόκελε αμία ηνπ πξνϊόληνο: Δίλαη απαξαίηεην ηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξίαο λα γλσξίδνπλ ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία πνπ ιακβάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο απφ ηελ αγνξά/παξνρή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο. Ζ 

αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ην πφζν 

απαξαίηεην είλαη ην πξντφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνπο θαηαλαισηέο, ην 

πφζν μερσξηζηφ ην ζεσξνχλ, έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

απηά ησλ αληαγσληζηψλ θηι.  

 

3.2.3 Δμωηεξηθνί παξάγνληεο ζύκθωλα κε ηνλ Cavusgil 

1. Σνπνζεζία θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ μέλεο αγνξάο: Γηα ηηο εμαγσγηθέο 

εηαηξίεο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο μέλεο αγνξάο κπνξεί λα επηβάιινπλ 

ηξνπνπνηήζεηο πρ. ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Απηφ είλαη έλα 

επηπιένλ θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή ρξέσζεο. 

Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο φπσο δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 

πιεζσξηζκφο, αλεξγία κπνξεί θαη πάιη λα νδεγήζνπλ ζε αλαπξνζαξκνγέο 

ζηε ηηκή θαη λα επεξεάζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο. 

2. Ννκηθό πιαίζην: Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο εηζαγσγήο επίζεο 

επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο. πγθεθξηκέλνη φξνη ζηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ζηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο εηζαγσγέα-

εμαγσγέα είλαη θξηηήξηα επηξξνήο ησλ ηηκψλ. Δπίζεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ή πξνδηαγξαθέο γηα ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξψησλ πιψλ δηακνξθψλνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. 

 

3.3 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  

Ζ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ δνκψλ θφζηνπο θαη ε ηνπνζεζία ηεο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο ηηκνιφγεζεο. Παξαηεξνχκε πσο ν αληαγσληζκφο, ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο 
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ηελ ηηκή θαη ην λνκηθφ πιαίζην απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο ηηκψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4-ΣΡΟΠΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ πειάηε-εηζαγσγέα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη θαηά 

ζεηξά βαζκνχ επηζθάιεηαο πιεξσκήο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πεξηζζφηεξν πξνο ζηνλ 

ιηγφηεξν επηζθαιή ηξφπν γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφ: 

 Παξαθαηαζήθε (consignment) 

 Πιεξσκή κε αλνηθηφ ινγαξηαζκφ (open account) 

 Πιεξσκή αληί θνξησηηθψλ εγγξάθσλ (documentary collection) 

 Πιεξσκή κε ηξαπεδηθή ελέγγπν πίζησζε (Letter of Credit) 

 Πιεξσκή κε αληηθαηαβνιή (cash on delivery) 

 Πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο α) κε ηελ ππνβνιή παξαγγειίαο (cash with 

order) β) πξηλ ηε θφξησζε (cash before shipment) 

 

4.1 CONSIGNMENT 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ν πειάηεο-εηζαγσγέαο ππφζρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή αθνχ έρεη παξαιάβεη ή αθνχ έρεη κεηαπνπιήζεη ην 

εκπφξεπκα. Ο αθξηβήο ρξφλνο πιεξσκήο απνηειεί αληηθείκελν ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ 

πειάηε-εηζαγσγέα θαη ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο-παξαγσγνχ θαη γίλεηαη είηε κε 

έκβαζκα, είηε κε επηηαγή ηνπ πειάηε είηε κε ηξαπεδηθή επηηαγή (Θεκειή, 2003). Ζ κφλε 

εμαζθάιηζε γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε- παξαγσγφ είλαη φηη εθδίδεηαη ιεπθή 

ζπλαιιαγκαηηθή (clean draft) κε ηελ νπνία δεηείηαη ε εθηέιεζε ηεο πιεξσκήο, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο ρξνληθή ζηηγκή Απηφο ν ηξφπνο πιεξσκήο έρεη πνιχ πςειφ 

βαζκφ επηζθάιεηαο γηα ηελ εμαγσγηθή-επηρείξεζε παξαγσγφ (θαη πνιχ ρακειφ θφζηνο 

γηα ηνλ πειάηε-εηζαγσγέα), θαζψο: 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο ελαπφθεηηαη ζηνλ πειάηε- εηζαγσγέα 

 ε πεξίπησζε άξλεζεο ή αδπλακίαο εθηέιεζεο πιεξσκήο, δελ ππάξρεη 

ζαθέο λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ην πνηα πιεπξά δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα 

ηνπ εκπνξεχκαηνο. Απηή ε αζάθεηα δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν 

πειάηεο- εηζαγσγέαο έρεη ήδε κεηαπνπιήζεη ην εκπφξεπκα 



43 
 
 

4.2 ΑΝΟΗΚΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ 

Καηά ηελ δηαδηθαζία απηνχ ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο, ν πειάηεο-εηζαγσγέαο 

ππφζρεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή κε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο-παξαγσγνχ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο πιεξσκήο 

Ο ηξφπνο απηφο ελέρεη πνιχ πςειφ θίλδπλν γηα ηελ επηρείξεζε-παξαγσγφ (θαη 

πνιχ ρακειφ θφζηνο γηα ηνλ πειάηε-εηζαγσγέα). Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα επηιέγεηαη 

κφλν ζε πεξηπηψζεηο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε εηζαγσγείο-πειάηεο πνπ έρνπλ άξηζην 

πηζησηηθφ παξειζφλ. Δάλ, παξφια απηά, ε επηρείξεζε αλαγθαζηεί λα επηιέμεη ηνλ ελ 

ιφγσ ηξφπν πιεξσκήο γηα λέεο ζπλεξγαζίεο, είλαη πξνο φθειφο ηεο λα πξνβεί ζε 

αζθάιηζε ηεο πιεξσκήο 

 

4.3 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΝΣΗ ΦΟΡΣΧΣΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πιεξσκήο νλνκάζηεθε έηζη δηφηη πξνθεηκέλνπ ε 

εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφο λα κεηαβηβάζεη ηα θνξησηηθά έγγξαθα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ππνρξεψλεη ηνλ 

πειάηε-εηζαγσγέα λα δερηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, θάηη πνπ ηνλ δεζκεχεη ζε κεγάιν βαζκφ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ηξφπνπ 

πιεξσκήο, ε ηξάπεδα ηεο εμαγσγηθήο-επηρείξεζεο παξαγσγνχ απνζηέιιεη κηα 

ζπλαιιαγκαηηθή (draft) θαη ηα ζπλνδεπηηθά θνξησηηθά έγγξαθα (documentary collection) 

ζηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα, κε ηελ εληνιή λα ηνπ ηα παξαδψζεη κφλνλ φηαλ 

εθείλνο ππνγξάςεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ε νπνία νξίδεη πιεξσκή ζε πξνζπκθσλεζείζα 

ρξνληθή ζηηγκή. 

Πξηλ ππνγξάςεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή, ν πειάηεο-εηζαγσγέαο δελ έρεη δηθαίσκα λα 

ειέγμεη ην εκπφξεπκα, θαζψο δελ ζα ηνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ηα θνξησηηθά έγγξαθα θαη 

ζπλεπψο νη ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπ δελ ζα επηηξέςνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. 

 πγθξηηηθά κε ηνπο δπν πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο πιεξσκήο, ν ηξφπνο απηφο έρεη 

ρακειφηεξν βαζκφ επηζθάιεηαο γηα ηελ επηρείξεζε-παξαγσγφ. Καζψο φκσο ε ηξάπεδα 

ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα δελ δεζκεχεηαη φηη ε πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ν θίλδπλνο κε 

εθηέιεζεο πιεξσκήο παξακέλεη ππαξθηφο  

Ζ εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφο έρεη ηηο εμήο δπν επηινγέο ινηπφλ: 
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1. Να πξνβεί ζε κεηαβίβαζε θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κεηά απφ δέζκεπζε 

πιεξσκήο ζε ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή (documents 

against acceptance). ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε επηρείξεζε 

εθδίδεη ζπλαιιαγκαηηθή κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο (date 

draft), ζηελ νπνία ν πειάηεο εηζαγσγέαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηελ πιεξσκή. πλήζσο ε εκεξνκελία ιήμεο (maturity date) νξίδεηαη 

30, 60, 90 ή 120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

2. Να πξνβεί ζε κεηαβίβαζε θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κεηά απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο πιεξσκήο (documents against payment). Δδψ, ε 

εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφο εθδίδεη ζπλαιιαγκαηηθή πνπ νξίδεη 

άκεζε πιεξσκή (sight draft), απφ ηε ζηηγκή πνπ θνξησηηθά έγγξαθα 

θζάζνπλ ζηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα. Άηππα, πνιιέο θνξέο, 

δίλεηαη πεξηζψξην ζην πειάηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή φηαλ 

ην εκπφξεπκα θζάζεη ζηε ρψξα ηνπ.  

 

Παξφια απηά, ε εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη 

θίλδπλν κε εθηέιεζεο πιεξσκήο θαζψο: 

 Ο πειάηεο-εηζαγσγέαο κπνξεί λα κε δερηεί ηειηθψο λα ππνγξάςεη ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή φηαλ ηα θνξησηηθά έγγξαθα θζάζνπλ ζηελ ηξάπεδά ηνπ. 

Παξφηη θάηη ηέηνην δελ δεκηνπξγεί ζέκα απψιεηαο θπξηφηεηαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο απφ ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφ, δεκηνπξγεί 

δηαρεηξηζηηθέο δπζθνιίεο θαζψο ην εκπφξεπκα ζα βξίζθεηαη πηζαλφηαηα 

θαζνδφλ. 

 Παξά ην φηη ππέγξαςε ηε ζπλαιιαγκαηηθή, ν πειάηεο- εηζαγσγέαο κπνξεί 

λα αδπλαηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή ζηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο. 

 

4.4 ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΝΔΓΓΤΟ ΠΗΣΧΖ (LETTER OF CREDIT) 

Ζ ηξαπεδηθή ελέγγπνο πίζησζε (LC) απνηειεί επίζεκν δηαηξαπεδηθφ έγγξαθν πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα (θαη‟ εληνιή ηνπ) θαη νξίδεη φηη ε 

αλσηέξσ ηξάπεδα ζπκθσλεί λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο πξνο ηε δηθαηνχρν 
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εμαγσγηθή επηρείξεζε- παξαγσγφ (beneficiary): α) εάλ ε παξαγγειία εθηειεζηεί 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πίζησζεο θαη β) αθνχ ε ηξάπεδα ηεο εμαγσγηθήο 

επηρείξεζεο-παξαγσγνχ απνζηείιεη ζηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε- εηζαγσγέα ηα απαξαίηεηα 

θνξησηηθά έγγξαθα. 

Οη δπν άκεζα ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο (δειαδή ν πειάηεο-εηζαγσγέαο θαη ε 

εμαγσγηθή επηρείξεζε-παξαγσγφο) δελ εκπιέθνληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ηξαπεδηθήο 

πίζησζεο, ε νπνία απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ησλ δπν πιεπξψλ 

(ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κία ηξαπεδηθή ελέγγπνο πίζησζε απνηειεί δηαηξαπεδηθφ έγγξαθν) 

Σα βήκαηα γηα ηελ έθδνζε κηαο ηξαπεδηθήο ελέγγπαο πίζησζεο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. πκθσλία κεηαμχ πειάηε-εηζαγσγέα θαη επηρείξεζεο-παξαγσγνχ γηα πιεξσκή 

κέζσ ηξαπεδηθήο ελέγγπαο πίζησζεο. 

2. Δληνιή ηνπ πειάηε πξνο ηελ ηξάπεδα ηνπ γηα άλνηγκα ηξαπεδηθήο ελέγγπαο 

πίζησζεο.  

3. Απνζηνιή ηεο ηξαπεδηθήο ελέγγπαο πίζησζε απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε ζηελ 

ηξάπεδα ηεο επηρείξεζεο-παξαγσγνχ. 

4. Κνηλνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο ηξαπεδηθήο ελέγγπαο πίζησζεο απφ ηελ 

ηξάπεδα ηεο επηρείξεζεο-παξαγσγνχ ζηελ επηρείξεζε-παξαγσγφ. 

6. Φφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηελ επηρείξεζε-παξαγσγφ θαη πξνζθφκηζε 

ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ ηξάπεδά ηεο. 

7. Έιεγρνο ησλ φξσλ ηεο ηξαπεδηθήο ελέγγπαο πίζησζεο απφ ηελ επηρείξεζε-

παξαγσγφ. Σα επίκαρα ζεκεία ειέγρνπ είλαη: α) ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηξαπεδηθήο 

ελέγγπαο πίζησζεο, β) ε νξζή αλαγξαθή νλνκάησλ θαη φξσλ, γ) ε εκεξνκελία θφξησζεο 

ζην κέζν πνπ ζα εθηειέζεη ηελ δηεζλή κεηαθνξά, δ) ε πεξηγξαθή ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε) ε 

πνζφηεηα θαη ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ θνξηψζεθε θαη ζη) ε πξνζθφκηζε πιήξνπο 

ζπιινγήο απαηηνχκελσλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

(discrepancy), ε ηξάπεδα δεηά δηφξζσζε απφ ηελ επηρείξεζε-παξαγσγφ. Δλψ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη φξνη δελ είλαη απνδεθηνί, δεηείηαη ηξνπνπνίεζε (amendment). 

8. Απνζηνιή ηεο ηξαπεδηθήο ελέγγπαο πίζησζεο απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε 

ζηελ ηξάπεδα ηεο επηρείξεζεο-παξαγσγνχ πξνο εθηέιεζε. 

9. Έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ 

πειάηε-εηζαγσγέα θαη απνζηνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα ηεο επηρείξεζεο-παξαγσγνχ. 
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Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο είλαη 

ηα εμήο (Θεκειή, 2003): 

 

Α) Ανακλητή σε αντίθεση με Ανέκκλητη (Revocable-Irrevocable) 

Σν άλνηγκα αλαθιεηήο ηξαπεδηθήο πίζησζεο απφ ηνλ πειάηε εηζαγσγέα ηνπ δίλεη 

ην δηθαίσκα λα ηελ αιιάμεη, ή θαη λα ηελ αθπξψζεη, ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη 

ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Αλ θαη φρη απαξαίηεηα, κπνξεί λα ππάξρεη δφινο εάλ ε 

πίζησζε είλαη αλαθιεηή. 

Με ηελ αλέθθιεηε πίζησζε, ε ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα δελ ηνπ επηηξέπεη 

θακίαο κνξθήο αιιαγή ή αθχξσζε, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Δπίζεο, ν 

θίλδπλνο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο ειαρηζηνπνηείηαη 

 

Β) Επιβεβαιωμένη σε αντίθεση με Ανεπιβεβαίωτη (Confirmed-Unconfirmed) 

ηελ αλεπηβεβαίσηε πίζησζε, ε ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα δελ επηβεβαηψλεη 

εγγξάθσο πξνο ζηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο ζηνλ 

νξηδφκελν κειινληηθφ ρξφλν. Παξφια απηά, ζπάληα ππάξρεη δφινο πίζσ απφ ηελ επηινγή 

ηνπ πειάηε- εηζαγσγέα λα αλνίμεη αλεπηβεβαίσηε πίζησζε. 

ηελ επηβεβαησκέλε πίζησζε, ε ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα βεβαηψλεη 

εγγξάθσο ηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ζηνλ 

νξηδφκελν κειινληηθφ ρξφλν. Σν θείκελν ηεο επηβεβαίσζεο αλαθέξεη ζπλήζσο ηα εμήο: 

“we confirm this Letter of credit and thereby undertake that all drafts drawn as above and 

all documents presented as above will be duly honoured by us”. 

εκεηψλεηαη φηη επηβεβαησκέλεο πηζηψζεηο κπνξεί λα είλαη κφλν νη Αλέθθιεηεο.  

 

Γ) Μη μεταβιβάσιμη σε αντίθεση με Μεταβιβάσιμη (Non transferable-

Transferable) 

Μηα κε κεηαβηβάζηκε πίζησζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί απφ ην δηθαηνχρν ζε 

ηξίηνπο ελψ κηα κεηαβηβάζηκε πίζησζε δίλεη ηελ επηινγή ζηνλ δηθαηνχρν λα ηε 

κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο.
6
 

 

                                                           
6
 Μια ειδική μοπθή ηπαπεζικήρ ενέγγςαρ πίζηωζηρ είναι η πίζηωζη μακπάρ διαπκείαρ (Revolving LC) η οποία πποηιμάηαι 

ζε πεπιπηώζειρ πος ο πελάηηρ- ειζαγωγέαρ αγοπάζει ζςσνά και ηακηικά πποκαθοπιζμένερ ποζόηηηερ εμποπεύμαηορ από 
ηην εξαγωγική επισείπηζη-παπαγωγό. 
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Μηα ηξαπεδηθή πίζησζε θαζίζηαηαη πιεξσηέα κεηά ηελ παξέιεπζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή (Bill of Exchange) πνπ 

ζπλνδεχεη ηα θνξησηηθά έγγξαθα. πγθεθξηκέλα, ε ζπλαιιαγκαηηθή κπνξεί λα νξίδεη: 

 Άκεζε πιεξσκή (payment at sight), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά 

ηελ άθημε ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε-εηζαγσγέα 

θαη ην ζρεηηθφ έιεγρφ ηνπο 

 Πιεξσκή εληφο, 30, 60, 90, 120 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελίαο ηεο 

θνξησηηθήο 

Ζ ηξαπεδηθή ελέγγπνο πίζησζε (ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα αλέθθιεηε θαη 

επηβεβαησκέλε) αληηπξνζσπεχεη έλαλ πνιχ επηζπκεηφ ηξφπν πιεξσκήο γηα ηελ 

εμαγσγηθή επηρείξεζε- παξαγσγφ, θαζψο εμαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πιεξσκήο, κε κνλαδηθφ φξν ηελ θαηά γξάκκα ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο πίζησζεο 

Παξά ην φηη εμαζθαιίδεη θαη ηελ άιιε πιεπξά, ε ηξαπεδηθή ελέγγπνο δελ 

πξνηηκάηαη (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) απφ ηνπο πειάηεο-εηζαγσγείο, θαζψο έρεη θφζηνο 

έθδνζεο ην νπνίν πξέπεη λα επηβαξπλζνχλ. 

 

4.5 ΑΝΣΗΚΑΣΑΒΟΛΖ (CASH ON DELIVERY) 

Καηά ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο κε αληηθαηαβνιή ν πειάηεο-εηζαγσγέαο 

πξαγκαηνπνηεί ηελ πιεξσκή ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε απηφλ. Ο ελ 

ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο πηνζεηείηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην εκπφξεπκα δε 

ζπλνδεχεηαη απφ ηίηιν ηδηνθηεζίαο θαη είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο φηαλ ην εκπφξεπκα 

κεηαθέξεηαη αεξνπνξηθψο. 

Σέινο κηα εηδηθή κνξθή αληηθαηαβνιήο απνηειεί θαη ε πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο κε 

ηελ ππνβνιή παξαγγειίαο ή πξηλ ηε θφξησζε φπνπ ν πειάηεο-εηζαγσγέαο πξαγκαηνπνηεί 

πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο κε ηελ ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο ηνπ ζηελ εμαγσγηθή 

επηρείξεζε-παξαγσγφ (cash with order) ή πξηλ ηε θφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο (cash 

before shipment). 

Καζψο εδψ ν θίλδπλνο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο εθκεδελίδεηαη, ε 

επηρείξεζε-παξαγσγφο ζπλήζσο παξέρεη έθπησζε ηεο ηάμεσο 2-5% ζηνλ πειάηε-

εηζαγσγέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5- ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 2000 (INCOTERMS) 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο θαλφλεο ηνπ ΓΔΔ, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ 

ζηελ εξκελεία ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζην εμσηεξηθφ εκπφξην. 

ηφρνο ηνπο είλαη λα απνθεπρζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε αβεβαηφηεηα 

ηεο απφδνζεο δηαθνξεηηθήο εξκελείαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ απφ ρψξα ζε ρψξα.  

πρλά ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ γλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

εκπνξηθή πξαθηηθή κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αθνξκή γηα 

παξεμεγήζεηο, ακθηζβεηήζεηο θαη δηθαζηηθνχο αγψλεο, κε φζε απψιεηα ρξφλνπ θαη 

ρξήκαηνο ζπλεπάγεηαη απηφ. Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ην ΓΔΔ εμέδσζε 

γηα πξψηε θνξά ηνπο INCOTERMS ην 1936. Έθηνηε αλαζεσξήζεθαλ έμη θνξέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο ηξέρνπζεο δηεζλείο εκπνξηθέο πξαθηηθέο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ηειεπηαίαο αλαζεψξεζεο, ηνπ 2000, δηήξθεζε δχν ρξφληα θαη ε απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ρξεζηψλ απφ φινλ ηνλ θφζκν θαηέδεημε ηελ παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη 

ρξήζε ηνπο.  

Οη φξνη INCOTERMS εξκελεχνπλ ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

φρη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπο. Καηά θάπνην ηξφπν ζπκπιεξψλνπλ ηε ζχκβαζε πψιεζεο 

πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν πνπ παξαδίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ αγνξαζηή. Γελ 

απνηεινχλ φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο νχηε έρνπλ αλαγθαζηηθή εθαξκνγή εθηφο εάλ 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπο ελζσκαηψζνπλ ζην ζπκβφιαην πψιεζεο θαη δειψζνπλ 

φηη εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε έθδνζε απηψλ ιρ. INCOTERMS 2000. 

Ζ ελζσκάησζε σλ φξσλ ζην ζπκβφιαην έρεη επίδξαζε θαη ζε άιια ζπκβφιαηα, 

φπσο ι.ρ. ζηα ζπκβφιαηα κεηαθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα αλ έρεη ζπκθσλεζεί παξάδνζε CIF 

Πεηξαηά (INCOTERMS 2000), ν πσιεηήο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιν κέζν 

κεηαθνξάο, παξά κφλν πινίν, γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ φξν CIF, πξέπεη λα παξνπζηάζεη 

ζαιάζζηα θνξησηηθή ζηελ ηξάπεδα ηνπ αγνξαζηή, πξάγκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

επηηχρεη, εάλ ρξεζηκνπνηήζεη άιιν κεηαθνξηθφ κέζν. Δπηπιένλ, νη INCOTERMS, εθφζνλ 

ελζσκαησζνχλ ζην ζπκβφιαην πψιεζεο, ξπζκίδνπλ ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο ι.ρ. 

ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν πνπ ν πσιεηήο ζέηεη ην εκπφξεπκα ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ θηλδχλνπ, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ, ηε ζπζθεπαζία ηνπο θιπ. 
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Οη INCOTERMS δε ξπζκίδνπλ άιια εκπνξηθά ζέκαηα πνπ είλαη αληηθείκελν 

ζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ, φπσο ι.ρ. ζέκαηα κεηαβίβαζεο ηδηνθηεζίαο, θπξψζεηο ζε 

πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ βαζηθψλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, απαιιαγέο απφ επζχλε θιπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαθηλνχληαη εκπνξεχκαηα απφ κηα ρψξα 

ζε άιιε. Δλ ηνχηνηο, ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζε ζπκβάζεηο πσιήζεσλ 

πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο
7
. 

 

χκθσλα κε ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ επηκειεηήξην νη φξνη νκαδνπνηνχληαη ζε 

ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

α. Όξνο φπνπ ν πσιεηήο ζέηεη ηα εκπνξεχκαηα ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή θαη πεξηγξάθεη κφλν ην ζεκείν αλαρψξεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ (φξνο 'Δ') 

EXW= Ex Works= εθ ηνπ εξγνηαμίνπ (.....θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο) 

 

β. Όξνη φπνπ ν πσιεηήο θαιείηαη λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ κεηαθνξέα 

πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν αγνξαζηήο. Οη φξνη πεξηγξάθνπλ ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε κεηαθνξηθφ κέζν ή δίπια ηνπ, ρσξίο λα έρνπλ θαηαβιεζεί ηα έμνδα 

κεηαθνξάο (νη φξνη 'F') 

FCA= Free Carrier= ειεχζεξν ζηνλ κεηαθνξέα (....θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο) 

FAS= Free Alongside Ship= ειεχζεξν παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ 

(.....θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη θφξησζεο) 

FOB= Free On Board= ειεχζεξν επί ηνπ πινίνπ (.....θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη 

θφξησζεο) 

 

γ. Όξνη φπνπ ν πσιεηήο ππνρξεψλεηαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε 

κεηαθνξάο(αλαιακβάλεη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο) αιιά ρσξίο λα αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο απψιεηαο ή ηεο δεκηάο ησλ εκπνξεπκάησλ ή πξφζζεησλ εμφδσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

αλαθχςνπλ κεηά ηελ θφξησζε θαη απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ.  (φξνη 'C') 

CFR= Cost And Freight= αμία θαη λαχινο (...θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ) 

CIF= Cost, Insurance and Freight= αμία, αζθάιεηα θαη λαχινο 

(....θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ) 

                                                           
7
 www.iccwbo.org/incoterms  

http://www.iccwbo.org/incoterms
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CPT= Carriage Paid To= κεηαθνξά πιεξσκέλε κέρξη (....θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο 

πξννξηζκνχ) 

CIP= Carriage And Insurance Paid To= κεηαθνξά θαη αζθάιεηα πιεξσκέλε κέρξη 

(.....θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο πξννξηζκνχ) 

 

δ. Όξνη φπνπ ν πσιεηήο αλαιακβάλεη ην απαηηνχκελν θφζηνο θαη θηλδχλνπο γηα 

ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Οη φξνη πεξηγξάθνπλ ηνλ ηφπν 

άθημεο ησλ εκπνξεπκάησλ, έρνληαο πεξηιάβεη δηάθνξα άιια έμνδα πέξα απφ ηα έμνδα 

κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο. (φξνη 'D') 

 

DAF= Delivered At Frontier= παξαδνηέν ζηα ζχλνξα (....θαηνλνκαδφκελνο 

ηφπνο) 

DES= Delivered Ex Ship= παξαδνηέν εθ ηνπ πινίνπ (....θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη 

πξννξηζκνχ) 

DEQ= Delivered Ex Quay (Duty Paid)= παξαδνηέν εθ ηεο πξνθπκαίαο (δαζκφο 

πιεξσκέλνο) (....θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ) 

DDU= Delivered Duty Unpaid= παξαδνηέν, δαζκφο απιήξσηνο 

(...θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο πξννξηζκνχ) 

DDP= Delivered Duty Paid= παξαδνηέν, δαζκφο πιεξσκέλνο 

(...θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο πξννξηζκνχ) 

5.2 ExW (EX WORKS ή EX FACTORY) 

Με ηνλ φξν ExW ή ExF (Ex Works ή Ex Factory - Δθ ηνπ εξγνζηαζίνπ) ν 

πσιεηήο εθπιεξψλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εηδνπνηεί ηνλ αγνξαζηή φηη ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκν ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

αλαρψξεζεο, ζπλήζσο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην εξγνζηάζηφ ηνπ. 

Δθηφο εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ, δηαθνξεηηθά ηζρχνλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο πσιεηήο πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ θαη εθδίδεη εκπνξηθφ ηηκνιφγην. Αλ ππάξρεη αλάγθε βνεζά ηνλ αγνξαζηή 

λα εμαζθαιίζεη άδεηα εμαγσγήο ή άιιε επίζεκε άδεηα εμφδνπ απφ ηε ρψξα. Θέηεη ην 

εκπφξεπκα ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν ρσξίο ππνρξέσζε 

θφξησζεο ζε κεηαθνξηθφ κέζν. Αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα θαη θέξεη ηνλ θίλδπλν 
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θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο ηνπ εκπνξεχκαηνο κέρξη ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 

αγνξαζηή. Καηαβάιιεη δειαδή φια ηα έμνδα ειέγρνπ, ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. 

Ο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, λα εμαζθαιίζεη άδεηα εμαγσγήο κε δηθά ηνπ έμνδα θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, 

λα θξνληίζεη λα ζηείιεη κεηαθνξηθφ κέζν ζηνλ ηφπν πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην 

εκπφξεπκα θαη λα θαλνλίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πσιεηή ηε θφξησζε ηνπ πνπ ζα γίλεη 

κε δηθά ηνπ έμνδα. Ο ίδηνο θέξεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ηε ζηηγκή πνπ εηδνπνηήζεθε απφ ηνλ πσιεηή λα ηα παξαιάβεη. Απφ 

ηελ ίδηα ζηηγκή επίζεο αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηε θφξησζε 

θαη κεηαθνξά είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ 

θφξησζε. πλεπψο, πξέπεη λα εηδνπνηήζεη εγθαίξσο ηνλ πσιεηή ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

πνπ ζθνπεχεη λα πξνβεί ζε παξαιαβή. Μφιηο παξαιάβεη ην εκπφξεπκα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνγξάςεη απφδεημε παξαιαβήο. Δάλ έρεη ζπκθσλεζεί πνηνηηθφο 

έιεγρνο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ αλεμάξηεηε εηαηξία επηζεσξήζεσλ πξηλ ηελ θφξησζε, ν 

αγνξαζηήο θαηαβάιιεη ηα ζρεηηθά έμνδα. 

Δπεηδή ν φξνο ExW πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πσιεηή, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ελ γέλεη εμαγσγηθέο δηαηππψζεηο είλαη ειάρηζηεο ή 

αλχπαξθηεο θαη ε ηζηνξηθή ζπλεξγαζία ησλ δπν κεξψλ εγγπάηαη ηελ απξνβιεκάηηζηε 

εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. 

ΧΗΜΑ 4 -  EX FACTORY 

 

 

Πεγή: www.businessonlybusiness.com  

http://www.businessonlybusiness.com/
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5.3 FCA (FREE CARRIER) 

Με ην εκπνξηθφ φξν FCA (Free Carrier - Διεχζεξν ζην κεηαθνξέα) ν πσιεηήο 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φηαλ παξαδψζεη ην εκπφξεπκα εθηεισληζκέλν, έηνηκν 

γηα εμαγσγή ζηε δηάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ κεηαθνξέα πνπ ππέδεημε ν αγνξαζηήο ζε 

ζπκθσλεκέλν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ν πσιεηήο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη έλα ζεκείν 

ζηνλ ηφπν παξάδνζεο απ‟ φπνπ ν κεηαθνξέαο κπνξεί λα ιάβεη ην εκπφξεπκα ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ. 

Δθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ, δηαθνξεηηθά ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο πσιεηήο πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ θαη εθδίδεη εκπνξηθφ ηηκνιφγην. Δμαζθαιίδεη κε έμνδά ηνπ άδεηα 

εμαγσγήο ή άιιε άδεηα εμφδνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ρψξα, εθφζνλ απαηηείηαη. Δάλ 

ην δεηήζεη ν αγνξαζηήο, κεζνιαβεί γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ην κεηαθνξέα 

ελεξγψληαο κε θίλδπλν θαη έμνδα ηνπ αγνξαζηή. Παξαδίδεη ην εκπφξεπκα ζην κεηαθνξέα 

ή ζε άιιν πξφζσπν πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν. 

Μεηαθνξέαο (carrier) ζεσξείηαη ην πξφζσπν ή ε επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη λα 

εθηειέζεη κηα ζχκβαζε κεηαθνξάο ή λα πξνκεζεχζεη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα 

κεηαθέξνπλ ην εκπφξεπκα νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο, δηα ζαιάζζεο, δηά 

πδάηηλσλ νδψλ ή κε ζπλδπαζκφ ησλ ηξφπσλ απηψλ. 

Δάλ ν αγνξαζηήο δψζεη εληνιή ζηνλ πσιεηή λα παξαδψζεη ην εκπφξεπκα ζε 

άιιν πξφζσπν, πνπ δελ ν ίδηνο ν κεηαθνξέαο, ν πσιεηήο ζεσξείηαη φηη εθηέιεζε ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ, φηαλ ην εκπφξεπκα είλαη πιένλ ππφ ηε θχιαμε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 

Δάλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο παξάδνζεο, ν πσιεηήο κπνξεί λα παξαδψζεη 

ην εκπφξεπκα, γηα κεηαθνξά κε ηξφπν πνπ ζπλεζίδεηαη ζηελ εκπνξηθή πξαθηηθή απφ ηε 

θχζε, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη φια ηα 

έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην 

κεηαθνξέα ή ζε άιιν πξφζσπν, φπσο νξίδεηαη πην πάλσ. πγθεθξηκέλα, αλαιακβάλεη ηα 

έμνδα ειέγρνπ, ζπζθεπαζίαο, ζήκαλζεο, εθηεισληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ θφξνπο 

θαη φ,ηη άιιν έμνδν είλαη πιεξσηέν θαηά ηελ εμαγσγή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξάδνζεο ζηνλ κεηαθνξέα ν πσιεηήο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ αγνξαζηή. Σν ίδην θάλεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαθνξέαο γηα θάπνην ιφγν δελ παξαιάβεη ην εκπφξεπκα ζηνλ 

ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε. Με δηθά ηνπ έμνδα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή απφδεημε 

φηη παξέδσζε ην εκπφξεπκα ζην κεηαθνξέα. 
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Ο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ην 

εκπνξεχκαηνο, λα ζπλάςεη, κφλνο ηνπ ή κέζσ ηνπ πσιεηή, ζχκβαζε κεηαθνξάο κε 

κεηαθνξέα πνπ ζα κεηαθέξεη ην εκπφξεπκα ζε ηφπν πνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο θαη λα 

θνηλνπνηήζεη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ηφπνπ θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ζηνλ πσιεηή. 

Δμππαθνχεηαη φηη είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη άδεηα εηζαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

ζηε ρψξα ηνπ θαη λα θξνληίζεη λα ην παξαιάβεη, φηαλ ν κεηαθνξέαο ην κεηαθέξεη ζηνλ 

πξννξηζκφ πνπ ν ίδηνο ππέδεημε. Ο αγνξαζηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή 

θαηαζηξνθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παξαιάβεη ν κεηαθνξέαο. Σνλ 

θίλδπλν θέξεη ν ίδηνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνδείμεη κεηαθνξέα παξά ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ ή εάλ ν κεηαθνξέαο δελ παξαιάβεη ην εκπφξεπκα. Ο αγνξαζηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη φια ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

κεηαθνξέαο παξαιάβεη ην εκπφξεπκα ή απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εκπφξεπκα έπξεπε λα είρε 

παξαδνζεί ζην κεηαθνξέα, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφλ είηε επεηδή ν αγνξαζηήο δελ 

ππέδεημε κεηαθνξέα είηε επεηδή ν κεηαθνξέαο δελ παξέιαβε ην εκπφξεπκα κε δηθή ηνπ 

επζχλε. Δάλ έρεη ζπκθσλεζεί πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ αλεμάξηεηε 

εηαηξία επηζεσξήζεσλ, ν αγνξαζηήο θαηαβάιεη ηα ζρεηηθά έμνδα εθηφο εάλ ηνλ έιεγρν 

επηβάιεη ε λνκνζεζία ζηε ρψξα εμαγσγήο. Δάλ ν αγνξαζηήο έρεη δεηήζεη απφ ηνλ πσιεηή 

λα ελεξγήζεη ή λα κεζνιαβήζεη γηα λα εθδνζεί θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εμαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο ή/θαη ηε δηακεηαθφκηζή ηνπ κέζσ άιινπ 

πξννξηζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηα ζρεηηθά έμνδα.  

Ο εκπνξηθφο φξνο FCA ελζσκαηψζεθε ζηνπο INCOTERMS ην 1980 γηα λα 

ζπκπιεξψζεη θαη ελ κέξεη λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ φξν FOB. Καη νη δχν φξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ ην εκπφξεπκα παξαδίδεηαη ειεχζεξν ζηνλ κεηαθνξέα. Ο φξνο 

FOB ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα παξάδνζε επί πινίνπ κε ηελ έλλνηα φηη ην 

εκπφξεπκα θνξηψλεηαη κε γεξαλφ, πεξλά ηα ξέιηα ηνπ πινίνπ θαη απνζεθεχεηαη ζην 

ακπάξη ηνπ. Σα πινίν εθδίδεη ζαιάζζηα θνξησηηθή (Bill of Lading) πνπ εθηφο απφ ηηο 

άιιεο ηδηφηεηέο ηεο, είλαη θαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο επί ηνπ θνξησζέληνο εκπνξεχκαηνο. Ο 

θάηνρνο ηεο ζαιάζζηαο θνξησηηθήο είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη έρεη ην 

δηθαίσκα λα ην κεηαβηβάζεη κε ηε κέζνδν ηεο νπηζζνγξάθεζεο ηεο θνξησηηθήο θαη 

παξάδνζήο ηεο ζην λέν ηδηνθηήηε. Ο φξνο FCA ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ην εκπφξεπκα 

παξαδίδεηαη γηα θφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ή ζε έλα ζηαζκφ κεηαθνξάο. ηαζκφο Μεηαθνξάο 

κπνξεί λα είλαη 
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 έλαο εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο 

 έλαο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) 

 έλαο ζηδεξνδξνκηθφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 

 έλαο εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

Ο φξνο εκπνξεπκαηνθηβψηην (container) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

νπνηνδήπνηε κέζν κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη νκαδνπνίεζε πνιιαπιψλ κηθξψλ 

θνξηίσλ κε ζθνπφ ηελ εληαία θφξησζε θαη κεηαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνίεζε ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ, 

ησλ νρεκάησλ ro-ro θαη παιεηψλ. Οη απνδείμεηο θφξησζεο πνπ εθδίδνπλ νη κεηαθνξείο 

θαηά ηε θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ δελ νπηζζνγξαθνχληαη φπσο νη ζαιάζζηεο 

θνξησηηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εκπφξνπο πνπ 

ζθνπεχνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπο. 

5.4 FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) 

Με ηνλ εκπνξηθφ φξν FAS (Free Alongside Ship - Διεχζεξν Παξάπιεπξα ζην 

Πινίν) ν πσιεηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα παξάδνζε, φηαλ ην εκπφξεπκα 

έρεη ηνπνζεηεζεί παξάπιεπξα ζε πινίν πνπ βξίζθεηαη ζηελ απνβάζξα ή πάλσ ζε 

θνξηεγίδεο ζην ιηκάλη θφξησζεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. 

Δθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο πσιεηήο πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπεη ην ζπκβφιαην πψιεζεο θαη εθδίδεη εκπνξηθφ ηηκνιφγην θαη φπνηα άιια 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο απαηηνχληαη. Φξνληίδεη λα εθδίδεη άδεηα εμαγσγήο ή άιιε 

άδεηα εμφδνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ρψξα, πιεξψλεη ηπρφλ δαζκνχο θαη θφξνπο θαη 

ην εθηεισλίδεη εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε. Σνπνζεηεί ηα αγαζά παξάπιεπξα ζην 

πινίν, ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδεη ν αγνξαζηήο. Αλαιακβάλεη φινπο ηνπ θηλδχλνπο θαη 

ηα έμνδα κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε, φπσο ι.ρ. έιεγρν, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε, κεηαθνξά 

κέρξη ην ζεκείν ελαπφζεζεο παξάπιεπξα ζην πινίν. Δηδνπνηεί ηνλ αγνξαζηή φηη 

παξέδσζε ην εκπφξεπκα ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Βνεζά ηνλ 

αγνξαζηή λα πξνκεζεπηεί φπνην έγγξαθν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμαγσγή απφ ηε ρψξα 

ή ηε δηακεηαθφκηζή ηνπ κέζσ ηξίηεο ρψξαο. Παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 
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ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο γηα λα αζθαιίζεη ην εκπφξεπκα, εηδνπνηεί έγθαηξα ηνλ αγνξαζηή 

γηα ην ιηκάλη παξάδνζεο θαη ην πινίν θφξησζεο. 

Ο αγνξαζηήο θαηαβάιιεη ηελ αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη φια ηα έμνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ πσιεηή δει. ππνγξαθή ζχκβαζεο 

κεηαθνξάο δηά πινίνπ, θφξησζε ζην πινίν, αζθάιηζε θνξηίνπ, ηπρφλ έμνδα επηζεψξεζεο 

ηνπ θνξηίνπ απφ αλεμάξηεηε εηαηξία επηζεσξήζεσλ (εθηφο εάλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 

εμαγσγέα) θαη φια ηα έμνδα ζηε ρψξα εηζαγσγήο. Αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ πσιεηή δίπια ζην πινίν. Δάλ δελ 

εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηνλ πσιεηή γηα ην ιηκάλη θαη ην πινίν θφξησζεο, επζχλεηαη απφ ην 

ρξφλν πνπ έπξεπε λα είρε θάλεη ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη, εάλ ην πινίν 

δελ έθζαζε ζην ιηκάλη ή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δερζεί ην θνξηίν δίπια ηνπ. Παξάιιεια, 

αλαιακβάλεη θαη φια ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ κε πξνζέιεπζε ηνπ πινίνπ ή 

γηα θάπνην άιιν ιφγν πνπ θάλνπλ αδχλαηε ηελ παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ δίπια ζην πινίν, 

εθηφο εάλ είλαη ππεχζπλνο είλαη ν πσιεηήο. 

Ο φξνο FAS ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ δηά ζαιάζζεο ή ζε 

πδάηηλεο νδνχο ηνπ εζσηεξηθνχ κε έθδνζε δηαπξαγκαηεχζηκσλ θνξησηηθψλ. Γε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξέο θνξηίσλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη γηα πνιιαπινχο 

ηξφπνπο κεηαθνξάο.   

ΧΗΜΑ 5 - FAS 

 

Πεγή: www.businessonlybusiness.com 

 

http://www.businessonlybusiness.com/
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5.5 FOB (FREE ON BOARD) 

Με ηνλ φξν FOB (Free on Board - Διεχζεξν επί ηνπ πινίνπ) ν πσιεηήο 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φηαλ ην εκπφξεπκα πεξάζεη απφ ηα ξέιηα ηνπ πινίνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη θφξησζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα 

κεηαθνξέο θνξηίσλ δηά ζαιάζζεο θαη φρη φηαλ γίλεηαη ρξήζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Δθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο πσιεηήο πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ θαη εθδίδεη εκπνξηθφ ηηκνιφγην. Δμαζθαιίδεη κε έμνδά ηνπ άδεηα 

εμαγσγήο ή άιιε άδεηα εμφδνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ρψξα, εθφζνλ απαηηείηαη. Δάλ 

ην δεηήζεη ν αγνξαζηήο, κεζνιαβεί γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ην κεηαθνξέα 

ελεξγψληαο κε θίλδπλν θαη έμνδα ηνπ αγνξαζηή. Παξαδίδεη ην εκπφξεπκα ζην κεηαθνξέα 

ή ζε άιιν πξφζσπν πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαζνξίδεη 

ε ζχκβαζε πψιεζεο. 

Δάλ ν αγνξαζηήο δψζεη εληνιή ζηνλ πσιεηή λα παξαδψζεη ην εκπφξεπκα ζε 

άιιν πξφζσπν πνπ δελ είλαη ν ίδηνο κεηαθνξέαο, ν πσιεηήο ζεσξείηαη φηη εθηέιεζε ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ, φηαλ ην εκπφξεπκα είλαη πιένλ ππφ ηε θχιαμε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 

Δάλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο παξάδνζεο, ν πσιεηήο κπνξεί λα παξαδψζεη 

ην εκπφξεπκα γηα κεηαθνξά κε ηξφπν πνπ ζπλεζίδεηαη ζηελ εκπνξηθή πξαθηηθή απφ ηε 

θχζε, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη φια ηα 

έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην 

κεηαθνξέα ή ζε άιιν πξφζσπν, φπσο νξίδεηαη πην πάλσ. πγθεθξηκέλα αλαιακβάλεη ηα 

έμνδα ειέγρνπ, ζπζθεπαζίαο, ζήκαλζεο, εθηεισληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ θφξνπο 

θαη φ,ηη άιια έμνδα είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ εμαγσγή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξάδνζεο ζην κεηαθνξέα ν πσιεηήο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ αγνξαζηή. Σν ίδην θάλεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαθνξέαο γηα θάπνην ιφγν δελ παξαιάβεη ην εκπφξεπκα ζηνλ 

ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε. Με δηθά ηνπ έμνδα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή απφδεημε 

φηη παξέδσζε ην εκπφξεπκα ζην κεηαθνξέα. 

Ο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηα αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, λα ζπλάςεη, κφλνο ηνπ ή κέζσ ηνπ πσιεηή ζχκβαζε κεηαθνξάο κε 

κεηαθνξέα πνπ ζα κεηαθέξεη ην εκπφξεπκα ζε ηφπν πνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο θαη ζα 

θνηλνπνηήζεη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ηφπνπ θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ζηνλ πσιεηή. Δίλαη 

ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη άδεηα εηζαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηε ρψξα ηνπ θαη λα 
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θξνληίζεη λα ην παξαιάβεη φηαλ ν κεηαθνξέαο ην κεηαθέξεη ζηνλ πξννξηζκφ πνπ ν ίδηνο 

ππέδεημε. Ο αγνξαζηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ην εκπνξεχκαηνο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ην παξαιακβάλεη ν κεηαθνξέαο. Σνλ θίλδπλν θέξεη ν ίδηνο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ λ ππνδείμεη κεηαθνξέα, παξά ηελ ππνρξέσζε ηνπ, ή εάλ ν κεηαθνξέαο δελ 

παξαιάβεη ην εκπφξεπκα, ν αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη φια ηα έμνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν κεηαθνξέαο παξαιακβάλεη ην εκπφξεπκα ή απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην εκπφξεπκα έπξεπε λα είρε παξαδνζεί ζην κεηαθνξέα, αιιά δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ είηε επεηδή ν αγνξαζηήο δελ ππέδεημε κεηαθνξέα είηε επεηδή ν κεηαθνξέαο δελ 

παξέιαβε ην εκπφξεπκα κε δηθή ηνπ επζχλε. Δάλ έρεη ν αγνξαζηήο δεηήζεη απφ ηνλ 

πσιεηή λα ελεξγήζεη ή λα κεζνιαβήζεη γηα λα εθδνζεί θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηλ εμαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο ή/θαη ηε δηακεηαθφκηζή ηνπ 

κέζσ άιινπ πξννξηζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο α θαηαβάιιεη ηα ζρεηηθά έμνδα. 

Ο φξνο FOB ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα παξάδνζε επί πινίνπ. Σν πινίν 

εθδίδεη ζαιάζζηα θνξησηηθή (Bill of Lading) πνπ, εθηφο, απφ ηηο άιιεο ηδηφηεηέο ηεο, 

είλαη θαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο επί ηνπ θνξησζέληνο εκπνξεχκαηνο. Ο θάηνρνο ηεο 

ζαιάζζηαο θνξησηηθήο είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ην 

κεηαβηβάζεη κε ηε κέζνδν ηεο νπηζζνγξάθεζεο ηεο θνξησηηθήο θαη παξάδνζήο ηεο ζην 

λέν ηδηνθηήηε. 

 

ΧΗΜΑ 6- FOB 

 

 Πεγή: www.businessonlybusiness.com  

http://www.businessonlybusiness.com/
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5.6 CFR (COST & FREIGHT) 

Με ηνλ φξν CFR ή C&F (Cost & Freight - Αμία θαη Ναχινο) ν πσιεηήο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα λαπιψζεη πινίν θαη λα πιεξψζεη φια ηα ζρεηηθά έμνδα 

γηα λα κεηαθέξεη ην εκπφξεπκα ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε 

πψιεζεο. Φέξεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ ην εκπφξεπκα πεξλά ηα ξέιηα ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη θφξησζεο. Ο φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη δηά ζαιάζζεο ή ζε 

πδάηηλνπο νδνχο ηνπ εζσηεξηθνχ, φπνπ ππάξρεη αλάγθε κεηαθίλεζεο απφ ιηκάλη ζε 

ιηκάλη, θαζψο επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαία ε έθδνζε δηαπξαγκαηεχζηκεο 

ζαιάζζηαο θνξησηηθήο. Γελ εθαξκφδεηαη, φηαλ ην θνξηίν κεηαθέξεηαη κε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή κ άιιν ηξφπν κεηαθνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδεηαη ν 

εκπνξηθφο φξνο CPT( Carriage Paid To: Μεηαθνξά πιεξσκέλε κέρξη…). 

Δθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο πσιεηήο πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ θαη εθδίδεη εκπνξηθφ ηηκνιφγην. Δμαζθαιίδεη κε έμνδά ηελ άδεηα 

εμαγσγήο ή άιιε άδεηα εμφδνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ρψξα εθφζνλ απαηηείηαη. 

πλάπηεη ζπκθσλία κε κεηαθνξέα ελεξγψληαο κε έμνδα δηθά ηνπ αιιά κε θίλδπλν ηνπ 

αγνξαζηή. Παξαδίδεη ην εκπφξεπκα ζην κεηαθνξέα ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαζνξίδεη ε 

ζχκβαζε πψιεζεο. Δάλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο παξάδνζεο, ν πσιεηήο 

κπνξεί λα παξαδψζεη ην εκπφξεπκα γηα κεηαθνξά κε ηξφπν πνπ ζπλεζίδεηαη απφ ηελ 

εκπνξηθή πξαθηηθή απφ ηε θχζε, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο 

πσιεηήο αλαιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά έμνδα γηα λα κεηαθέξεη ην εκπφξεπκα ζην ιηκάλη 

πξννξηζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε πψιεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαιακβάλεη ηελ 

πιεξσκή ηνπ λαχινπ, ηα έμνδα ειέγρνπ, ζπζθεπαζίαο, ζήκαλζεο, εθηεισληζκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ηπρφλ θφξνπο θαη φ,ηη άιια έμνδα, είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ εμαγσγή. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ζην κεηαθνξέα ν πσιεηήο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ 

αγνξαζηή. Με δηθά ηνπ έμνδα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή απφδεημε φηη παξέδσζε ην 

εκπφξεπκα ζην κεηαθνξέα. Δάλ ζηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη ν φξνο FREE OUT, ν 

παξαιήπηεο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα εθθνξηψζεη ην πινίν ζην ιηκάλη 

πξννξηζκνχ.  

Ο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. Δίλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη άδεηα εηζαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηε 
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ρψξα ηνπ θαη λα θξνληίζεη λα ην παξαιάβεη, φηαλ ν κεηαθνξέαο ην κεηαθέξεη ζν ιηκάλη 

πξννξηζκνχ. Ο αγνξαζηήο θέξεη ην θίλδπλν απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παξαιακβάλεη ν κεηαθνξέαο. Σνλ θίλδπλν θέξεη ν ίδηνο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν κεηαθνξέαο δελ παξαιάβεη ην εκπφξεπκα. Ο αγνξαζηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη φια ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

κεηαθνξέαο παξαιάβεη ην εκπφξεπκα ή απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εκπφξεπκα έπξεπε λα είρε 

παξαδνζεί ζηνλ κεηαθνξέα, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφλ, επεηδή ν κεηαθνξέαο δελ 

παξέιαβε ην εκπφξεπκα κε δηθή ηνπ επζχλε. Δάλ έρεη ζπκθσλεζεί πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο απφ αλεμάξηεηε εηαηξία επηζεσξήζεσλ, ν αγνξαζηήο θαηαβάιεη ηα 

ζρεηηθά έμνδα, εθηφο εάλ ηνλ έιεγρν επηβάιεη ε λνκνζεζία ζηε ρψξα εμαγσγήο. Δάλ ν 

αγνξαζηήο έρεη δεηήζεη απφ ηνλ πσιεηή λα ελεξγήζεη ή λα κεζνιαβήζεη γηα λα εθδνζεί 

θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμαγσγή ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ή/θαη ηε δηακεηαθφκηζή ηνπ κέζσ άιινπ πξννξηζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα θαηαβάιεη ηα έμνδα. 

 

5.7 CIF (COST INSURANCE FREIGHT) 

Με ηνλ φξν CIF (Cost Insurance Freight - Αμία, Αζθάιεηα, Ναχινο) ν πσιεηήο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα λαπιψζεη πινίν θαη λα πιεξψζεη φια ηα έμνδα 

κεηαθνξάο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ειάρηζηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κέρξη ην ιηκάλη 

πξννξηζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε πψιεζεο. 

Καηά ηα ινηπά, ν φξνο CIF πξνβιέπεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνλ 

πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή φπσο ν φξνο CFR. 
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ΧΗΜΑ 7- C&F και CIF 

 

Πεγή: www.businessonlybusiness.com  

5.8 CPT (CARRIAGE PAID TO) 

Με ηνλ φξν CPT (Carriage Paid To - Μεηαθνξά πιεξσκέλε κέρξη) ν πσιεηήο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλάςεη ζχκβαζε κεηαθνξάο κε κεηαθνξέα θαη λα 

πιεξψζεη ηνλ λαχιν γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη ηνλ πξννξηζκφ πνπ 

πξνβιέπεη ε ζπκθσλία κε ηνλ αγνξαζηή. 

Ο πσιεηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο θαηαζηξνθήο ή δεκίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

κέρξη ηελ ζηηγκή παξάδνζή ηνπ ζην κεηαθνξέα. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδνρηθνί 

κεηαθνξείο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο, ε κεηάζεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ 

πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή γίλεηαη, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα παξαδνζνχλ ζηνλ πξψην 

κεηαθνξέα. 

Ο φξνο CPT πξνβιέπεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνλ πσιεηή θαη 

ηνλ αγνξαζηή, φπσο θαη ν φξνο CFR, θαη ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ην εκπφξεπκα 

παξαδίδεηαη γηα θφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ή ζε έλα ηαζκφ Μεηαθνξάο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ ππάξρεη αλάγθε γηα έθδνζε δηαπξαγκαηεχζηκεο ζαιάζζηαο θνξησηηθήο. 

 

 

http://www.businessonlybusiness.com/
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5.9 CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) 

Με ηνλ φξν CIP (Carriage and Insurance Paid To - Μεηαθνξά θαη αζθάιεηα 

πιεξσκέλε κέρξη) ν πσιεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλάςεη ζχκβαζε 

κεηαθνξάο κε κεηαθνξέα θαη λα πιεξψζεη ην λαχιν θαη φια ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

ειάρηζηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κέρξη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε 

ηνλ αγνξαζηή. 

Ο φξνο CIP πξνβιέπεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνλ πσιεηή θαη 

ηνλ αγνξαζηή, φπσο θαη ν φξνο CIF, θαη ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ην εκπφξεπκα 

παξαδίδεηαη γηα θφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ή ζε έλα ηαζκφ Μεηαθνξάο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ ππάξρεη αλάγθε γηα έθδνζε δηαπξαγκαηεχζηκεο ζαιάζζηαο θνξησηηθήο. 

 

5.10 DAF (DELIVERED AT FRONTIER) 

Με ηνλ φξν DAF (Delivered at Frontier - Παξαδνηέν ζηα ζχλνξα) ν πσιεηήο 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, φηαλ παξαδψζεη ην εκπφξεπκα 

εθηεισληζκέλν γηα εμαγσγή θαη ειεχζεξν απφ θάζε άιιε επηβάξπλζε ζε θαζνξηζκέλν 

ζεκείν ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπ, ρσξίο λα ην έρεη εθθνξηψζεη απφ ην φρεκα 

κεηαθνξάο. 

Ο εκπνξηθφο DAF ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα, φηαλ κεηαθέξνληαη εκπνξεχκαηα 

νδηθψο ή ζηδεξνδξνκηθψο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπ νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ.  

Καηά ηα ινηπά, ν φξνο DAF πξνβιέπεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα 

ηνλ πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή, φπσο ν φξνο FCA. 

Όηαλ ε παξάδνζε γίλεηαη ζην ιηκάλη εθθφξησζεο επί ηνπ πινίνπ ή ζηελ 

πξνθπκαία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη DES ή DEQ, αληίζηνηρα. 

 

5.11 DES (DELIVERED EX SHIP) 

Με ηνλ φξν DES (Delivered ex Ship - Παξαδνηέν απφ ην πινίν) ν πσιεηήο 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, φηαλ ζέζεη ην εκπφξεπκα ζηε δηάζεζε 

ηνπ αγνξαζηή ζην ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε εθηεισληζκνχ 

ηνπ. 
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Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο κέρξη ηλ άθημε ηνπ 

πινίνπ ζην ιηκάλη εθθφξησζεο. Ο φξνο DES ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο ή κεηαθνξέο ζε πδάηηλνπο νδνχο ηνπ εζσηεξηθνχ, φπνπ ππάξρεη αλάγθε 

δηαθίλεζεο απφ ιηκάλη ζε ιηκάλη, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη αλάγθε έθδνζεο 

δηαπξαγκαηεχζηκεο θνξησηηθήο. Γελ εθαξκφδεηαη γηα κεηαθνξέο κε άιια κέζα 

κεηαθνξάο ή κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα. 

Καηά ηα ινηπά, ν φξνο DES πξνβιέπεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα 

ηνλ πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή φπσο ν φξνο CIF. 

  

5.12 DEQ (DELIVERED EX QUAY- DUTY PAID) 

Με ηνλ φξν DEQ (Delivered ex Quay - Παξαδνηέν ζηελ Πξνθπκαία κε Γαζκφ 

Πιεξσκέλν) ν πσιεηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 

πψιεζεο, φηαλ ζέηεη ην εκπφξεπκα ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή ζε απνβάζξα ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ιηκέλνο πξννξηζκνχ, κε πιεξσκέλνπο δαζκνχο θαη θφξνπο εηζαγσγήο. 

Δάλ ε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ πξνβιέπεη φηη ν εθηεισληζκφο θαη ε θαηαβνιή ησλ 

δαζκψλ θαη θφξσλ ζα γίλεη απφ ηνλ αγνξαζηή, ν φξνο κεηαηξέπεηαη ζε DEQ –Duty 

Unpaid. 

Αληίζηνηρα, ν φξνο DEQ κεηαηξέπεηαη γηα λα εθθξάζεη εηδηθέο ζπκθσλίεο σο 

πξνο ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θάπνησλ δαζκψλ ή θφξσλ θαηά ηελ 

εηζαγσγή. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο DEQ – VAT Unpaid απαιιάζζεη ηνλ πσιεηή απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηνλ Φ.Π.Α. ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ εηζαγσγή. 

Ο φξνο DEQ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ή κεηαθνξέο ζε 

πδάηηλε νδνχο ηνπ εζσηεξηθνχ, φπνπ ππάξρεη αλάγθε δηαθίλεζεο απφ ιηκάλη ζε ιηκάλη, 

ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη αλάγθε έθδνζεο δηαπξαγκαηεχζηκεο θνξησηηθήο. 

Καηά ηα ινηπά, ν φξνο DEQ πξνβιέπεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα 

ηνλ πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή φπσο ν φξνο DES 

 

5.13 DDU (DELIVERED DUTY UNPAID) 

Με ηνλ φξν DDU (Delivered Duty Unpaid - Παξαδνηέν κε απιήξσην δαζκφ) ν 

πσιεηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πψιεζεο, φηαλ 

ζέηεη ην εκπφξεπκα ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν ζηε ρψξα 
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εηζαγσγήο ρσξίο ππνρξέσζε κα ην εθηεισλίζεη ή λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε δαζκφ ή 

θφξν. 

Αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπ θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαθνξά ηνπ 

εκπνξεχκαηνο κέρξη ην ζεκείν πνπ ηίζεηαη ζε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή. Σν ζεκείν πνπ 

ζπκθσλείηαη ζπλήζσο είλαη ε απνζήθε ηνπ παξαιήπηε. Σα δχν κέξε κπνξνχλ λα 

ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο δαζκψλ θαη θφξσλ απφ ηνλ πσιεηή. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ε κνξθή ηνπ φξνπ DDU. Γηα παξάδεηγκα, 

κε ηνλ φξν DDU VAT Paid ν πσιεηήο δελ θαηαβάιιεη ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο φκσο λα θαηαβάιιεη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

Ο φξνο είλαη θαηάιιεινο γηα νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαθνξάο. 

 

5.14 DDP (DELIVERED DUTY PAID) 

Με ηνλ φξν DDP (Delivered Duty Paid - Παξαδνηέν κε δαζκφ πιεξσκέλν) ν 

πσιεηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, φηαλ ην ζέηεη 

ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή ζην ζπκθσλεκέλν ζεκείν ζηε ρψξα εηζαγσγήο, 

εθηεισληζκέλν κε πιεξσκέλνπο δαζκνχο θαη θφξνπο. 

Αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά ηνπ 

εκπνξεχκαηνο κέρξη ην ζεκείν πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή. Όπσο θαη 

αλσηέξσ, ην ζεκείν πνπ ζπκθσλείηαη ζπλήζσο είλαη ε απνζήθε ηνπ παξαιήπηε. 

Όπσο θαη κε ηνλ φξν DDU, ν φξνο DDP κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ 

ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ ξπζκίδνληαο αλάινγα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή. 
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ΧΗΜΑ 8- EX DOCK 

 

 Πεγή: www.businessonlybusiness.com  

http://www.businessonlybusiness.com/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 -ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 

Π.1.1 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ- THE JAPANESE WAY: SETTING TARGET 

PRICE BY THE CROSS-FUNCTIONAL PRODUCT TEAM 

Καζψο κηα ηαπσληθή εηαηξία εδξαηψλεη ην φλνκά ηεο ζηελ δηεζλή αγνξά, θάπνηνο 

ζα πεξίκελε πψο ε ζηξαηεγηθή ρακειήο ηηκήο πνπ αθνινπζεί, ζα αιιάμεη. Όκσο εθηφο 

απφ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. κε ηε Sony, είλαη πνιχ αζπλήζηζην γηα 

κηα ηαπσληθή εηαηξία λα εθκεηαιιεπηεί ην brand name πνπ έρεη θαη λα απμήζεη ηελ ηηκή 

ηνπ πξντφληνο ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ησλ ηαπσληθψλ εηαηξηψλ δελ 

κεηαβάιιεηαη ιφγσ ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ζηελ ηζνηηκία ηνπ γελ. Οη ζηφρνη ησλ Ηαπψλσλ 

κάξθεηεξ είλαη πνιχ πην καθξνπξφζεζκνη γηα απηφ ην ιφγν δελ επηιέγνπλ κηα ζηξαηεγηθή 

skimming. Οη ηηκέο ησλ πεξηζζνηέξσλ ηαπσληθψλ πξντφλησλ είλαη ζρεηηθά ρακειέο θαη 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε παξφκνηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα.  

ε αληίζεζε κε πνιιέο δπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη ηαπσληθέο δελ ζέηνπλ κία ηηκή ε 

νπνία ζα ηνπο πξνζθέξεη έλα εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηα θφζηε, 

βξαρππξφζεζκα. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ ιεηηνπξγεί κάιινλ αληίζεηα. Οη 

ηαπσληθέο εηαηξίεο θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ηξφπν ψζηε ην πξντφλ 

ηνπο λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί απνηειεζκαηηθά παξφκνηα πξντφληα- ηα θφζηε πξέπεη λα 

κεησζνχλ έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ θέξδε ζε ηέηνηεο ρακειέο ηηκέο. Δλψ ε ζπλεζηζκέλε 

δπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί ηα θφζηε παξαγσγήο δεδνκέλα θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο 

ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο, ε ηαπσληθή πξνζέγγηζε ζεσξεί σο δεδνκέλν πσο ην κνλαδηαίν 

θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά ρακειφ ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ππνζηεξίμεη κία ζηξαηεγηθή πηνζέηεζεο ρακειήο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ 

(target pricing).  

Ζ εηαηξία πξψηα εξεπλά θαη αλαιχεη ηελ αγνξά ζηφρν έηζη ψζηε λα κάζεη ηελ ηηκή 

ζηελ νπνία πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ νη θαηαλαιψηεο ην πξντφλ. Έπεηηα θαζνξίδεη ηα 

θφζηε έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα θέξδνπο αθφκε θαη αλ ε ηηκή είλαη ζρεηηθά 

ρακειή ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ αληαγσληζκνχ ή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. Δάλ 

ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ηηκνιφγεζε δελ κπνξέζνπλ λα 

πεηχρνπλ ην επίπεδν απηφ ηνπ θφζηνπο πνπ ζα επηθέξεη θέξδε κε δεδνκέλε ηελ ρακειή 

ηηκή πνπ ζα δνζεί ζην πξντφλ, ηφηε θαινχληαη ηα ζηειέρε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λα πξνηείλνπλ ιχζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ 
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κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ηνκείο πνπ θαζίζηαηαη απηφ εθηθηφ έηζη ψζηε λα κελ θηλδπλέςεη 

ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κε 

βάζε ην ηη ρξεψλεη ν αληαγσληζκφο (competitive pricing strategy) είλαη επίζεο κηα 

ζειθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο ηαπσληθέο εηαηξίεο. Ζ ηηκή πνπ ζα επηιερζεί ηειηθά 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ζ ζπλερήο 

πξνζζήθε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ απμάλεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη 

δηθαηνινγεί ηελ πηνζέηεζε κηαο πςειφηεξεο ηηκήο θαζψο ην πξντφλ ζεσξείηαη πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Γεσκεηξηθά, ε πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

νη πηζαλέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα εηαηξία θαη νη νπνίεο αθήλνπλ πεξηζψξηα 

θέξδνπο νλνκάδεηαη „„δψλε επηβίσζεο‟‟ (survival zone). Ζ επηινγή ηνπ λα πηνζεηεζεί απφ 

ηελ εηαηξία κηα ηηκή εληφο απηήο ηεο πεξηνρήο, πξνυπνζέηεη έλα ζπκβηβαζκφ, κία άηππε 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ ηκεκάησλ αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξντφληνο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο-ζηφρνπ (ην θφζηνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ρακειή ηηκή ζην πξντφλ) πξνυπνζέηεη ηελ αθαίξεζε 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ ηελ ηηκή-ζηφρν ηνπ πξντφληνο (ε ηηκή πνπ έρεη ζέζεη σο 

απνδεθηή ε αγνξαζηηθή βάζε πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ην πξντφλ αληαγσληζηηθφ). ηελ 

Nissan, γηα παξάδεηγκα, ην επηζπκεηφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ηίζεηαη σο πεξηζψξην-

ζηφρνο (the target margin) θαζνξίδεηαη απφ δεθαεηείο πξνβιέςεηο γηα ηελ θεξδνθνξία 

ππαξρφλησλ θαη λέσλ πξντφλησλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ φγθν 

πσιήζεσλ. 

Όηαλ κηα ηαπσληθή εηαηξία δηεηζδχεη ζε κηα λέα αγνξά κε έλα ήδε ππάξρνλ 

πξντφλ, ηφηε επηιέγεη ηελ ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κε βάζε ην ηη ρξεψλεη ν 

αληαγσληζκφο. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο, ηα θφζηε 

πνπ ππνινγίδνληαη είλαη πεξηζζφηεξν marginal costs απφ φηη κέζα θφζηε (average costs). 

Έηζη, ε εηαηξία έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ρξεψζεη ρακειφηεξεο ηηκέο φηαλ 

έξρεηαη ζε κηα μέλε αγνξά. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν νη ηαπσληθέο εηαηξίεο πνπ εμάγνπλ 

δηεζλψο, θαζηζηνχλ ηα πξντφληα ηνπο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά βάζε ηηκήο θπξίσο ζηηο 

αζηαηηθέο ρψξεο εηζαγσγείο απφ φηη ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα.  

 Πεγή: Johansson and Nonaka , 1996 
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Π.1.2 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ- ΔΗΡΑ ‘‘NIVEA YOUNG’’ΔΣΑΗΡΗΑ NIVEA 

Ζ εηαηξία NIVEA
8
, είλαη κηα εηαηξία κε εδξαησκέλε θήκε θαη φλνκα ζηνλ θιάδν 

ησλ θαιιπληηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ πεξηπνίεζεο δέξκαηνο. Απνηειεί brand κίαο 

πνηθηιίαο άιισλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη πσινχληαη απφ ηελ εηαηξία Beiersdorf. Ζ 

αλσηέξσ εηαηξία, ηδξπζείζα ην 1882, έρεη αλαπηπρζεί έθηνηε θαη ζήκεξα απνηειεί κηα 

δηεζλψο πξνζαλαηνιηζκέλε εηαηξία (global company) ε νπνία εηδηθεχεηαη κέζσ ησλ 

πξντφληψλ ηεο ζηλ πεξηπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ δέξκαηνο. 

ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ βξίζθεηαη θαη ε έδξα ηεο εηαηξίαο, ζηφρνο ησλ 

ζηειερψλ ηεο απνηειεί ε δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην πνπ κέλνπλε (Μεζφγεην, 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο, Αζία). ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε 

θάζε αγνξά θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο κέζα απφ θαηλνηφκα πξντφληα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ δέξκαηφο ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ησλ πξντφλησλ NIVEA εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηα δηάθνξα brands ηεο 

εηαηξίαο Beiersdorf. Ζ ίδηα ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζεσξεί ηελ Beiersdorf σο κηα εηαηξία 

πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ (consumer-led). 

Οη δηαξθήο έξεπλεο αγνξάο πνπ δηεμάγεη ε εηαηξία έδεημαλ πσο ππήξρε έλα θελφ 

ζηελ αγνξά φζσλ αθνξά ηα πξντφληα δέξκαηνο θαη πξνζψπνπ πνπ απεπζχλνληαλ ζηηο 

λεαξέο ειηθίεο. Έηζη ην 2005, ε εηαηξία πξνψζεζε ηελ θακπάληα κηαο λέαο ζεηξάο 

πξνηφλησλ, ηεο NIVEA VISAGE Young, ε νπνία ζηφρεπε ζην πξναλαθεξζέλ ηκήκα ηεο 

αγνξάο. Ζ ζεηξά απηή ήξζε λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηνπ brand name ηεο NIVEA θαη είρε 

σο ζηφρν λεαξά θνξίηζηα 13-19 εηψλ.  

Ζ αγνξά ινηπφλ ζηελ νπνία ζα απεπζπλζεί ην πξντφλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε 

δεκηνπξγψληαο κηα λέα ζεηξά πξντφλησλ ηα νπνία ελ ζπλερεία ε εηαηξία ηνπνζεηεζεί 

ζηελ αγνξά (product-oriented approach) είηε βξίζθνληαο έλα θελφ ζηελ αγνξά θαη 

δεκηνπξγψληαο έλα λέν πξντφλ γηα λα ην θαιχςεη (market- oriented approach). Ζ εηαηξία 

                                                           
8
 www.nivea.com  

http://www.nivea.com/
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Beiersdorf, δηελεξγψληαο έξεπλεο αγνξέο, αλαθάιπςε έλα θελφ ζηελ αγνξά θαη 

πξνζπάζεζε λα ην θαιχςεη κε ην ιαλζάξηζκα ηεο ζεηξάο NIVEA VISAGE Young, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηέζζεξα „„Π‟‟ ηνπ κάξθεηηλγθ: πξντφλ, ηηκή, δηαθήκηζε θαη 

ηνπνζεζία/ηνπνζέηεζε. Ζ Beiersdorf έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη ην κείγκα εθείλν πνπ ζα 

ηαίξηαδε ζην πξντφλ θαη ζηελ αγνξά ζηφρν θαη ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάδηδε κε ηνπο 

εηαηξηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

Ζ εηαηξία ην 2007, επαλαθπθινθφξεζε ηελ ζεηξά NIVEA VISAGE Young 

βειηηψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηφρν. Απηφ 

ην θαηάθεξε επαλαθπθινθνξφληαο ην πξντφλ ζηελ αγνξά κε λέα θφξκνπια, λέν design, 

λέα ζπζθεπαζία θαη λέν φλνκα.  

 

ΣΗΜΖ:  

Πνιινί είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

ηηκήο ηνπ πξντφληνο θαη γηα ηα ζηειέρε ηεο Beiersdorf εθηφο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηα θφζηε παξαγσγήο θαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηα 

πξνζδνθψκελα θέξδε έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο.  

Καηά ηελ επαλαθπθινθφξεζε ηεο ζεηξάο NIVEA VISAGE Young, ε ηηκή ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζεηξάο ήηαλ ειαθξψο πην πςειή απφ ηεο ζεηξάο πνπ θπθινθφξεζε ην 

2005, θαζψο ελζσκαηψζεθαλ ζε απηή ηα θφζηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο λέαο θφξκνπιαο, 

ηα θφζηε ηεο λέαο ζπζθεπαζία αιιά θαη ε αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ζηελ ζεηξά 

ηνπ 2007.  

Παξφια απηά ε εηαηξία έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο ην γεγνλφο πνπ ηελ 

αγνξαζηηθή βάζε απνηεινχζαλ λεαξά θνξίηζηα θαη κεηέξεο πνπ αγφξαδαλ ηα πξντφληα 

γηα ηηο θφξεο ηνπο. Απηφ ζήκαηλε πσο ην πξντφλ έπξεπε λα πξνζθέξεη „„αμία‟‟ γηα ηελ 

ηηκή πνπ πξνζθέξνληαλ αιιηψο γξήγνξα ζα βξηζθφηαλ εθηφο αγνξάο. 

Ζ NIVEA σο εγέηεο ινηπφλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ, έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεη εθείλε ηελ ηηκή ηελ νπνία είηε ζα αθνινπζήζνπλ νη 
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αληαγσληζηέο, είηε ζα πξνζθέξνπλ κία ρακειφηεξε. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ζηειέρε ηεο 

πξνβαίλνπλ ζε ζπλερή έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ αληαγσληζηψλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο.  

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο NIVEA δηαθέξεη απηήο ησλ retailers. Ζ NIVEA 

πνπιάεη ζε φινπο ζηελ ίδηα ηηκή. Παξφια απηά, νη ιηαλνπσιεηέο, έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα 

αθνινπζήζνπλ δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή loss-leader (ζ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πνπιήζνπλ ην πξντφλ ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο θαη λα πεηχρνπλ έλα κεγάιν φγθν πσιήζεσλ π.ρ. 

ζηα ζνχπεξ κάξθεη) ή κηα ζηξαηεγηθή εθπηψζεσλ (φπσο π.ρ. ζην έλα πξντφλ λα δίλνπλ 

δψξν αθφκε έλα ή λα πξνζθέξνπλ εθπησηηθά θνππφληα).  

 

 

 

Οη πσιήζεηο ηεο ζεηξάο NIVEA VISAGE Young έρνπλ πάξεη κεξίδην 7% ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο NIVEA VISAGE. 
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Π.1.3 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ PRICING AN INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL 

INNOVATION 

Ο θαηαζθεπαζηήο ελφο λένπ ζπξκαηνπιέγκαηνο γηα θξάθηεο ήζειε λα κάζεη αλ ζα 

έπξεπε λα ηηκνινγήζεη ην λέν απηφ πξντφλ πεξηζζφηεξν, ην ίδην ή ιηγφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν πξντφλ ηνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ αληαγσληζηή, θαζψο ζα ην πξνσζνχζε ζχληνκα 

ζηελ αγνξά. Σν πξντφλ ζπγθξηλφκελν κε απηφ ηνπ αληαγσληζηή ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν 

βάζε κηαο κνλαδηθήο λέαο ηερλνινγίαο θαη ζπκπαγψλ πξψησλ πιψλ. Σα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ε απφδνζή ηνπ  πξνζέθεξαλ αληηθεηκεληθά 

πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο αγνξαζηέο πνπ ήζειαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα 

πεξηθξάμνπλ εθηάζεηο γεο θαζψο θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. ηε κειέηε πεξίπησζεο 

πνπ αθνινπζεί πξνηάζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο 

πνπ δφζεθαλ απφ αλψηαηα ζηειέρε.  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη αιεζηλή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νέα Εειαλδία, ηα 

νλφκαηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θαληαζηηθά.  

 

 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

Γχν ήηαλ νη κεγάινη αληαγσληζηέο ζηνλ θιάδν ηνπ ζχξκαηνο ζηελ Νέα Εειαλδία: 

ε εηαηξία Steel Wire θαη ε εηαηξία Kiwi Fencing. Ζ Steel Wire θαηείρε παξαδνζηαθά γηα 

ην πξντφλ γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα θξάθηεο ην 95% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Δλψ ε 

Kiwi Fencing πξνκήζεπε κε πιαζηηθφ ειεθηξνθφξν ζχξκα ην 80% ηεο αγνξάο. 

 

 ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΚΑΝΑΛΗΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Οη κεγαιχηεξνη ηειηθνί θαηαλαισηέο θαη ησλ δχν εηαηξηψλ ήηαλ εηαηξίεο πνπ 

είραλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ην πξντφλ ηεο θάζε εηαηξίαο δηαθηλνχληαλ 

θαη πσινχληαλ ζε απηνχο κέζσ ιηαλνπσιεηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εηαηξίεο 

πνπ είραλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα αγφξαδαλ ζχξκα θαη απφ ηηο δχν εηαηξείεο. Δλψ 

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο ελδηάκεζνπο πξάθηνξεο/πσιεηέο, πξνσζνχζαλ ηα πξντφληα 

θαη απφ ηηο δχν θίξκεο, νη εηαηξίεο πξνηηκνχζαλ λα κελ έρνπλ νη ίδηεο άκεζν ηκήκα 

πσιήζεσλ κε απεπζείαο δηθνχο ηνπο πσιεηέο. 

Οη ελδηάκεζνη πξάθηνξεο πιεξψλνληαλ κε πξνκήζεηα θαη δελ ακείβνληαλ γηα 

ηπρφλ έμνδα δηαθήκηζεο πνπ έθαλαλ. Γηα απηφ ην ιφγν νη πξνκήζεηεο πνπ έπαηξλαλ ήηαλ 

αξθεηά κεγάιεο ψζηε κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ηέηνηνπ είδνπο θφζηε. 
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Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γξακκψλ παξαγσγήο. Σν παξαδνζηαθφ γαιβαληζκέλν ζχξκα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε κφληκεο πεξηθξάμεηο ελψ ην ειεθηξνθφξν ζχξκα ζε πξνζσξηλέο 

πεξηθξάμεηο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ην γαιβαληζκέλν ζχξκα σο επηπιένλ πξνθχιαμε. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ην 1970, φηαλ ε Kiwi Fencing άξρηζε λα πξνσζεί ην 

πξντφλ ηεο ζε εζληθφ επίπεδν, ε Steel Wire ελεκέξσζε ηνπο εκπνξηθνχο ηεο 

αληηπξνζψπνπο πψο έβιεπε πιένλ ηελ Kiwi Fencing σο αληαγσληζηή ηεο. Δπίζεο δήισζε 

πσο ζα πξνηηκνχζε νη αληηπξφζσπνί ηεο λα κελ πσινχλ θαη πξντφληα ηεο Kiwi καδί κε ηα 

δηθά ηεο. Χζηφζν έσο ηα κέζα ηνπ 1980 πνιινί αληηπξφζσπνη ηεο Steel Wire, ζπλέρηδαλ 

λα πσινχλ ηαπηφρξνλα θαη πξντφληα ηεο Kiwi θαζψο νη πειάηεο ηνπο, ηνπο ηα δεηνχζαλ 

καδί κε ηα πξντφληα ηεο Steel Wire. Δλψ ε Steel Wire εάλ θαη απείιεζε πσο ζα 

ζηακαηνχζε θάζε αληηπξφζσπφ ηεο πνπ ζα ζπλέρηδε λα πνπιάεη πξντφληα ηεο Kiwi, δελ 

πξνρψξεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απεηιήο ηεο. 

Ζ Kiwi κπφξεζε ζην δηάζηεκα 1973-1978 λα δεκηνπξγήζεη έλα θαλάιη 

κάξθεηηλγθ θαη λα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ην πξντφλ ηεο. Ο δηεπζπληήο 

πσιήζεσλ Steve Dakin θαη ν πξντζηάκελνο πσιήζεσλ Bob Hamilton, επέλδπζαλ πνιχ 

ρξφλν ζε ξαληεβνχ κε αληηπξνζψπνπο θαη ιηαλνπσιεηέο θαζψο θαη κε κεγάινπο ζε ηδίξν 

πειάηεο.  

 

 PLASWIRE: ΔΝΑ ΝΔΟ ΠΡΟΨΟΝ ΣΖ KIWI 

ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε Kiwi ζέιεζε ζε εζληθφ επίπεδν λα αληαγσληζηεί κε ηελ 

Steel Wire ζην θχξην πξντφλ ηεο. Έθηηαμε έλα λέν ζχξκα απφ πιαζηηθφ ην νπνίν ζέιεζε 

λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη λα αληηθαηαζηήζεη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα. Μεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πξντφληνο ήηαλ: ε αληνρή ηνπ, ην βάξνο ηνπ (ζε ζρέζε κε ην 

γαιβαληζκέλν ζχξκα ήηαλ 17% ειαθξχηεξν, ε επθνιία ζηελ ρξήζε ηνπ θηι. Ζ Kiwi 

βαζηζκέλε ζηελ αμηνπηζηία ηνπ νλφκαηνο ηεο θαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηεο έδεηρλαλ 

πνιιά ρξφληα ηψξα νη πειάηεο πίζηεςε πσο κπνξεί λα αληαγσληζηεί άκεζα ην πξντφλ ηεο 

Steel Wire. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ηψξα ήηαλ ην εμήο: πνηα ζα ήηαλ ε ηηκή ηνπ λένπ 

πξντφληνο; Θα αθνινπζνχληαλ κηα ζηξαηεγηθή skimming, κία ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ αληαγσληζκφ ή κηα ζηξαηεγηθή penetration;  
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 Ζ ΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ PENETRATION 

Ο πξφεδξνο ηεο Kiwi Fencing, Peter Gurney, δήηεζε απφ ηνλ δηεπζπληή 

πσιήζεσλ Bob Hamilton, λα εθαξκφζεη γηα ην πξντφλ Plaswire ηελ ζηξαηεγηθή ηηκήο πνπ 

ζα βνεζνχζε ηελ εηαηξία λα ην πξνσζήζεη ζε εζληθφ επίπεδν. Ο ίδηνο πίζηεπε πσο 

ηηκνινγψληαο ην πξντφλ αξθεηά ρακειφηεξα απφ ην αληίζηνηρν αληαγσληζηηθφ (30% 

πεξίπνπ ιηγφηεξν) ζα βνεζνχζε ην πξντφλ λα ιάβεη απνδνρή απφ ηνπο πειάηεο θαη λα 

δηαδνζεί. Ο θχξηνο Gurney είρε ηελ πεπνίζεζε πσο ε Steel Wire δελ ζα αληηδξνχζε κε 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ δηθνχ ηεο πξντφληνο, θαζψο ην θφζηνο παξαζθεπήο 

γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο ήηαλ 300% πςειφηεξν απφ απηφ ηεο παξαζθεπήο πιαζηηθνχ 

ζχξκαηνο Plaswire. Μηα ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κε ρακειή ηηκή ζα έθεξλε θαζαξφ 

θέξδνο πεξίπνπ 20-25% ζηνλ φγθν πσιήζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζα ππεξέβαηλε θαηά 

20% ην πνζνζηφ ζηφρν πνπ είρε ζέζεη ε εηαηξία γηα ην λέν πξντφλ. 

 

 Ζ ΛΤΖ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ COMPETITIVE PARITY 

Ο Bob Hamilton ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ηηκνινγηαθήο 

ζηξαηεγηθήο. Γλψξηδε, κειεηψληαο πνιινχο θαηαιφγνπο αληίζηνηρσλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη εξγαιείσλ  πσο φηαλ νη δηάθνξεο εηαηξίεο εηζήγαγαλ λέα πξντφληα κε ηηκή 

ρακειφηεξε απφ αληίζηνηρα αληαγσληζηηθά, νη αληαγσληζηέο απαληνχζαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο (ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο) κε ηελ πηνζέηεζε κηαο αθφκε πην ρακειήο 

ηηκήο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ην λέν πξντφλ ήηαλ λα απνηχρεη ή λα κελ επηθέξεη ηα 

αλακελφκελα θέξδε.  

Χζηφζν ν θχξηνο Hamilton ήμεξε πσο ν θχξηνο Gurney, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ 

πάλσ ζηε δνπιεηά ζπρλά έθαλε ζσζηέο πξνβιέςεηο. Καη ζην πξφζθαην παξειζφλ δχν 

ζηηο ηξεηο θνξέο είρε πξνβιέςεη ζσζηά ηηο θηλήζεηο ηεο Steel Wire. 

 

 Ζ ΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ SKIMMING 

Ο θχξηνο Dakin πξφηεηλε ην Plaswire λα ηηκνινγεζεί 10% πςειφηεξα απφ ηελ 

ηηκή ηεο Plaswire. Πίζηεπε πσο ιίγνη ζα πεηζζνχλ λα αγνξάζνπλ ην λέν πξντφλ ιφγσ ηεο 

ρακειήο ηνπ ηηκήο. Αθφκε πίζηεπε πσο ε Steel Wire ζα απαληνχζε κε ηελ πηνζέηεζε κηαο 

αθφκε πην ρακειήο ηηκήο απφ απηήο ηνπ Plaswire. Τπνγξάκκηδε, ζηεξηδφκελνο ζε αξρεία 

ηηκψλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ, φηη απφ ην 1985 ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εηζφδνπ 



73 
 
 

ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κε ηηκή πςειφηεξε απφ απηή ησλ αληαγσληζηψλ, κφλν 

κία ζηηο δέθα αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο αληέδξαζε ρακειψλνληαο ηελ ηηκή ζε παξφκνην 

αληαγσληζηηθφ πξντφλ.  

 

 Ζ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Σειηθά επηιέρζεθε ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ θχξηνπ Dakin, ν νπνίνο πξφηεηλε 

κηα πςειή ηηκή ρξέσζεο γηα ην λέν πξντφλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

δελ πξνθάιεζε θάπνηα αιιαγή ηηκήο ζην πξντφλ ηεο Steel Wire. Οη πειάηεο ηνπ θιάδνπ 

φπνπ εληάζζεηαη ε Steel Wire θαη ε Kiwi Fencing είλαη „„επαίζζεηνη‟‟ ζηελ αιιαγή ηηκήο 

ελφο πξντφληνο πνπ γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα αξθεηφ θαηξφ (ε ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ είλαη ειαζηηθή). Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην γηα 

πξντφληα πνπ είλαη λέα θαη εηζέξρνληαη  πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Kiwi 

Fencing αξρηθά εζηηάζηεθε ζηελ επηζηξνθή θεξδψλ θαη φρη ηφζν ζηελ απφθηεζε 

κεξηδίνπ αγνξάο. Δπίζεο, ζηεξίρζεθε ζε ηξεηο κεγάινπο αληηπξνζψπνπο ηεο (νη νπνίνη 

δελ ήηαλ θαη εθπξφζσπνη ηαπηφρξνλα ηεο Steel Wire) νη νπνίνη πξνψζεζαλ κε 

ελζνπζηαζκφ ην λέν πξντφλ. 

Πεγή: Woodside, 1995 

.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 - ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 

Π.2.1 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ- THE JAPANESE WAY: COMPETING ON 

VALUE 

Σν δηεζλέο κάξθεηηλγθ ζηηο ηαπσληθέο εηαηξίεο φπσο είλαη ε Honda θαη ε Toyota, 

έρεη ζαλ βάζε ηνπ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνδίδεη ην πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή. Σν 

ζχλζεκα ησλ ηαπσληθψλ εηαηξηψλ είλαη „„ πνηνηηθά πξντφληα θαη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο 

απφ απηέο ησλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ καο‟‟. Οη πεξηζζφηεξνη Ηάπσλεο κάξθεηεξ 

ζθέθηνληαη πξψηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, φκσο 

ηαπηφρξνλα ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ πσο ε „„αμία‟‟ ελφο πξντφληνο δελ δεκηνπξγείηαη 

ρξεψλνληαο κηα πςειή ηηκή ζην πξντφλ αιιά ην αληίζεην. Θεσξνχλ πσο ε 

„„πξνζηηζέκελε αμία‟‟ ηνπ πξντφληνο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ρακειήο 

ηηκήο ρξέσζεο.  

Όηαλ εηζάγνπλ έλα πξντφλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά, νη Ηάπσλεο αθηεξψλνπλ 

πνιχ ρξφλν ζην λα απνδψζνπλ „„αμία‟‟ ζηε ζπζθεπαζία (value packaging). Απηφ ην 

επηηπγράλνπλ ζπλδπάδνληαο πςειή πνηφηεηα θαη ρακειή ηηκή. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπλ 

επηπιένλ αμία κέζα απφ ην θνκκάηη ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο θαη θπζηθά φια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε έλα θαιφ δίθηπν 

δηαλνκήο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά 

πξνζζέηνπλ επηπιένλ ηκήκαηα εμππεξέηεζεο. Σν δε εδξαησκέλν „„φλνκα‟‟ ηνπ πξντφληνο 

κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο πξνζεγκέλεο ζπζθεπαζίαο δίλεη ην πεξηζψξην λα 

πνπιήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε „„αμία‟‟  ηνπ πξντφληνο ζε πςειφηεξε ηηκή. 

πρλά ηα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ, δελ 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έιεγρν ζηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο. Σα ηκήκαηα 

θάζε εηαηξίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά (ηκήκα 

πσιήζεσλ, ινγηζηήξην) θαζψο θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηνπο πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ 

θαη λα πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο ή αιιαγέο ζηηο ηηκέο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. ηελ 

πεξίπησζε δε πνπ ε εηαηξία εμάγεη ην λνκηθφ ηκήκα είλαη ππεχζπλν έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο dumping. Δπεηδή θαζψο πξναλαθέξακε ηα ζηειέρε δελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ πνξεία ησλ ηηκψλ, θάζε εηαηξία νθείιεη λα ζέηεη κηα απνδεθηή 

ηηκή γηα ην πξντφλ ηεο θαη βξαρππξφζεζκα λα ηελ αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηηο 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Απηφ παξαηεξείηαη πνιχ ζπρλά ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζθεπαζκέλσλ 

αγαζψλ π.ρ. ηξφθηκα). 
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Οη Ηάπσλεο κάξθεηεξ πξνηηκνχλ λα ζέηνπλ ηηκέο ηέηνηεο έηζη ψζηε νη ελδηάκεζνη 

κεηαπσιεηέο λα έρνπλ θάπνηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Δπίζεο είλαη ηειείσο αληίζεηνη ζηνλ 

μαθληθφ „„πφιεκν ηηκψλ‟‟. Δηαηξίεο φπσο ε Sony, ε Sharp θαη ε Panasonic πξνηηκνχλ λα 

αληαγσλίδνληαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ην „„φλνκα‟‟ παξά 

σο πξνο ηηο ηηκέο. Ζ ηαπσληθή ζηξαηεγηθή είλαη ε εμήο: «θαζφξηζε κία ρακειή ηηκή ζηελ 

αγνξά θαη κεηέπεηηα πξνζπάζεζε λα ηνπνζεηήζεηο ην πξντφλ ζηα ζέισ ηνπ θαηαλαισηή 

κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο».  

Γηα απηφ φηαλ κηα ηαπσληθή εηαηξία εηζέξρεηαη ζε κηα λέα αγνξά, ηα πξντφληά ηεο 

ηηκνινγνχληαη ζε ζρεηηθά ρακειή ηηκή. ην παξειζφλ, ηα ηαπσληθά πξντφληα έθεξαλ ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά. ήκεξα, νη ηκέο 

ησλ ηαπσληθψλ πξντφλησλ είλαη πςειφηεξεο απφ φηη ζην παξειζφλ, φκσο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη πην ρακειέο.  

Απηή ε ζηξαηεγηθή δηαθέξεη απφ εθείλεο θάπνησλ ακεξηθάληθσλ θαη αγγιηθψλ 

εηαηξηψλ, νη νπνίεο εθκεηαιεπφκεεο ηελ επηηπρία ηνπο θαη ην brand name πνπ έρνπλ ζηηο 

ρψξεο ηνπο, ζέηνπλ πςειέο ηηκέο ζην εμσηεξηθφ. Δηαηξίεο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

βηνκεραλίαο, φπσο ηα McDonald‟s, ε Kodak θαη ε Ericsson, ηείλνπλ λα πσινχλ ηα 

πξνηφληα ηνπο πνιχ αθξηβά ζηηο μέλεο αγνξέο ελψ ζηε ρψξα ηνπο ρξεψλνπλ θαηά πνιχ 

ρακειφηεξεο ηηκέο. Δπξσπατθέο εηαηξίεο απηνθηλήησλ, φπσο ε Saab θαη ε BMW, επίζεο 

ηείλνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ην „„φλνκά‟‟ ηνπο θαη λα ρξεψλνπλ πςειέο ηηκέο ζηηο μέλεο 

αγνξέο. 

 Έσο ηψξα, νη ηαπσληθέο εηαηξίεο, ιφγσ έιιεηςεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ νλφκαηνο 

πνπ έρνπλ ζηελ ρψξα ηνπο, έρνπλ απνθχγεη ηελ αλσηέξσ ζηξαηεγηθή. 

Πεγή: Johansson and Nonaka , 1996 
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ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

κάξθεηηλγθ, έλα θνκκάηη ζην νπνίν ζα αθηεξσζεί πνιχ ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα απφ ηα 

ζηειέρε θάζε εηαηξίαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο πεξηεθηηθνχ πιάλνπ ηηκνιφγεζεο πνπ ζα 

ελζσκαηψλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηκνιφγεζεο ζε έλα 

εληαίν ζρέδην (ην νπνίν ζα αλαιχεη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζεη λα γίλεη εθηθηή 

ε ζηξαηεγηθή πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο value added strategy), ζεσξείηαη ν 

ππξήλαο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί εθηθηφο θαη ν 

ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη ν θαηαλαισηήο λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ ηνπ δίλεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ αγνξάδεη. 

Απφ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, ε ηηκή είλαη εθείλν πνπ 

δεκηνπξγεί θέξδε. Ζ ηηκή ελφο πξντφληνο είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ φγθνπ 

ησλ πσιήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Θεσξεηηθά, ε ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 

αληηιεπηή αμία πνπ απνδίδνπλ νη πειάηεο ζην πξντφλ 

Ζ ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν, 

θαζψο απφ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ξνέο ρξεκάησλ πνπ 

δηέθπγαλ θαηά ην μεθίλεκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ λέα αγνξά. Καη πάιη ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ δηεμνδηθά νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαζψο ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ίδηνπ πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ αγνξά ζε αγνξά. 

Μπνξεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα ην πξντφλ λα ζεσξείηαη θαηλνηφκν, ελψ ζε θάπνηα 

άιιε λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θχθιν δσήο θαη λα ππάξρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηά 

ηνπ αγαζά απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφλησλ, ππνρξεψλεη 

ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ κηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, παξά κηα ζηξαηεγηθή 

εληαίαο ηηκήο ζε φιεο ηηο αγνξέο. 

Kαζνξίδνληαο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε επηρείξεζε-

παξαγσγφο είλαη επηθνξηηζκέλε θαη κε ην δπζθνιφηεξν έξγν ηεο εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ εθδήισζεο δηαθνξεηηθψλ αληηδξάζεσλ (απφ πιεπξάο 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ), ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηηκήο πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη. 

Έλα επξχ θάζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε. Ζ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ δνκψλ θφζηνπο θαη ε ηνπνζεζία ηεο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαηά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηκνιφγεζεο. Παξαηεξνχκε πσο ν αληαγσληζκφο, ε ειαζηηθφηεηα 



77 
 
 

δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή θαη ην λνκηθφ πιαίζην απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθήο ηηκψλ. 

Οη ηηκνινγηαθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη ρσξίο επαξθή έξεπλα, αλάιπζε 

θαη ζηξαηεγηθφ φξακα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε απψιεηα θεξδψλ. Δάλ 

πηνζεηεζνχλ πνιχ ρακειέο ηηκέο κπνξεί ε επηρείξεζε λα ράζεη επηπιένλ έζνδα ηα νπνία 

ζα κπνξνχζαλ λα θεξδεζνχλ επεηδή ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη πξφζπκν λα πιεξψζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξα γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ. Δπηπιένλ, ν θαζνξηζκφο αξρηθά ρακειήο 

ηηκήο ζην πξντφλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο ζε κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο 

επηρείξεζεο λα απμήζεη ηελ ηηκή, θαζψο νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα ληψζνπλ πσο ε 

επηρείξεζε ηνπο εθκεηαιιεχεηαη. Αληηζέησο, πνιχ πςειά δηακνξθνχκελεο ηηκέο κπνξνχλ 

λα κελ επηθέξνπλ ηα αλακελφκελα θέξδε, θαζψο ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ ηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο απνηξεπηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζσζηήο ηηκήο θαη ε 

επηινγή ηεο ηδαληθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απαηηεί θαιή γλψζε: α) ησλ πξνηηκήζεσλ 

ηνπ θαηαλαισηή (ειαζηηθφηεηα δήηεζεο), β) ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληαγσληζκνχ, γ) 

θαζψο θαη εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμεη ζηξαηεγηθή 

ηηκνιφγεζεο 
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