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Πεξίιεςε 

 

 Αδηακθηζβήηεηα, νη εμαγσγέο απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή δηεζλψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σηηο κέξεο καο, νη εμαγσγέο 

απνηεινχλ αδήξηηε αλάγθε γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηηο ειιεληθέο, 

δεδνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Σηελ παξνχζα κειέηε, αθνχ πξψηα νξηνζεηήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο θαη παξνπζηάζνπκε ηα θξηηήξηα κέηξεζήο ηεο, ζα εξεπλήζνπκε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο θαη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο θαζελφο πξνζδηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα μερσξηζηά κε θάζε έλα θξηηήξην εμαγσγηθήο επίδνζεο.  

 Σπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ ειιεληθή θαη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ηηο εμαγσγέο ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην. 

 Σην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη κία 

επηγξακκαηηθή αλαθνξά ησλ εμαγσγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηε 

δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

  Σην ηξίην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηελ εμαγσγηθή επίδνζε θαη εηδηθφηεξα ηηο 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζε επίπεδν 

εμαγσγηθνχ εγρεηξήκαηνο, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κέηξεζήο 

ηεο. 

 Σην ηέηαξην θεθάιαην ζα δηεξεπλήζνπκε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

εμαγσγηθήο επίδνζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεξηβάιινλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο δηνίθεζεο ζε έλα ζχλνιν ζεκάησλ, ηνπο 

εμαγσγηθνχο πφξνπο θαη ηηο εμαγσγηθέο δεμηφηεηεο.  

 Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί κία ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζε 61 ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Σθνπφο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ λα εληνπίζνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεπζχλνπ εμαγσγψλ θάζε 



 

 

 

2 

επηρείξεζεο ηνπο θχξηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εμαγσγηθνχ εγρεηξήκαηνο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ 

απηψλ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1. Η ειιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο κέξεο καο θάζε άιιν παξά επνίσλε 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. Δλψ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα αξρίδεη δεηιά ηα 

πξψηα βήκαηα αλάθακςεο απφ ηε κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

γλψξηζε ν πιαλήηεο, πνιινί είλαη απηνί πνπ αθφκα θαη ζήκεξα απεξγάδνληαη ζελάξηα 

θαηαπνληηζκνχ ηεο ρψξαο καο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα εχξεζε επξσπατθήο 

ιχζεο-ζηήξημεο, ψζηε λα εμππεξεηεζεί ην κεγαιχηεξν ρξένο πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί 

πνηέ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαηέζηεζαλ άθαξπεο, έπεηηα απφ ηε 

ζπλερή ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο καο απφ ηνπο 

ακεξηθαληθνχο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Παξφιν πνπ ε ρψξα καο έρεη ήδε πξνζθχγεη ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν κε ζθνπφ ηελ παξνρή παθέησλ ζηήξημεο, ε αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο έρεη ππνλνκεπζεί θαίξηα απφ ηελ θνινζζηαία δηφγθσζε ηνπ ρξένπο θαη ηελ 

επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Σηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε παγθφζκηα αλάπηπμε πξνρψξεζε κέζα απφ ηεξάζηηεο 

αιιαγέο, πνπ ζηαδηαθά κεηακφξθσζαλ ηα εζληθά παξαγσγηθά ηνπία. Αληίζεηα, ε 

Διιάδα αθνινχζεζε ηνλ δξφκν ηεο «εχθνιεο αλάπηπμεο», ρσξίο ζνβαξνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ή ζηνπο ζεζκνχο ηεο (Γηαλλίηζεο, 2010). 

Σηε ρψξα καο δεζπφδνπλ ε θνπιηνχξα ησλ ειιεηκκάησλ (ηεξάζηηα αλνίγκαηα ζην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ), ε παξανηθνλνκία, ε θαηαζηξνθηθή θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, ν 

δηεθζαξκέλνο πινπηηζκφο, ε επηρνξήγεζε κε αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θ.ά. 

Όηαλ πξψηηζην κέιεκα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο δελ είλαη ε δεκηνπξγία βαζχηεξσλ 

αλαπηπμηαθψλ δνκψλ, θπζηθή απφξξνηα είλαη λα νδεγεζνχκε ζηνλ απειπηζκέλν δξφκν 

ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ, ηεο ππεξρξέσζεο, ηεο εμνλησηηθήο πιεξσκήο ηφθσλ, 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηέικαηνο. Αληίζεηα, ε αλάπηπμε απαηηεί εθηεηακέλε θαη επίπνλε 
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πξνζπάζεηα ζε ρηιηάδεο κηθξνεπίπεδα (ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηνπο ζεζκνχο, ζην θξάηνο, 

ζηηο αληηιήςεηο) θαζψο δελ είλαη απιψο ζέκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο αιιά θαη 

νπζηαζηηθψλ επηινγψλ.  Δίλαη φια απηά καδί πνπ καο ρσξίδνπλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο 

θνηλσλίεο θαη φρη κφλν ε πνζνζηηαία δηαθνξά ζην επίπεδν ηνπ ΑΔΠ (Γηαλλίηζεο, 2010). 

Ωζηφζν, ε αλάπηπμε δελ απνηειεί νπηνπία, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθφ εμνξζνινγηζκφ. 

Ζ έμνδνο απφ ηελ ειιεληθή θξίζε απαηηεί κηα ππέξβαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

ζεψξεζεο ηφζν ηεο ζηαζεξνπνίεζεο φζν θαη ηεο αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε κηαο 

ππεξρξεσκέλεο ρψξαο κε απμεκέλν δαλεηζκφ έρεη σο αδήξηην επφκελν βήκα ηελ 

νηθνλνκηθή, αιιά θαη θνηλσληθή «απν-αλάπηπμε». Ζ θξίζε απαηηεί ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ κείγκαηνο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην ζπληνληζκφ 

ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ Διιάδα έρνληαο εθρσξήζεη ηε λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή ζηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα έρεη σο κφλν φπιν ζηε κάρε κε ηελ θξίζε κία 

πξσηνθαλή πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε θαίλεηαη λα 

κελ έρεη πηα επηινγέο θαη λα ελδίδεη ζπλερψο ζηηο πηέζεηο θαη ζηα δπζβάζηαρηα κέηξα 

ιηηφηεηαο πνπ επηβάιιεη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν, ρσξίο ηελ αλάινγε 

ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ο παξαπάλσ αθξαηθλήο 

παξαινγηζκφο έρεη νδεγήζεη ζε πξσηφγλσξα επίπεδα δηνιίζζεζεο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηεο ρψξαο, νηθνλνκηθή θαρεμία, βαζηά χθεζε θαη ζπκπίεζε εηζνδεκάησλ κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ην θιείζηκν 

πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ εγγελέο ζπζηαηηθφ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη νπνίεο αληί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνριφο 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, αθήλνληαη έξκαηα ζηελ ηχρε ηνπο. 

Ωζηφζν, ηφζν ε ειιεληθή νηθνλνκία φζν θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ κία κνηξνιαηξηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Σε θάζε θξίζε πέξα απφ ηνπο 

θηλδχλνπο παξνπζηάδνληαη θαη επθαηξίεο, ηηο νπνίεο αλ νη επηρεηξήζεηο ηηο 
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εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ. Με άιια ιφγηα, νη θίλδπλνη πνπ 

ειινρεχνπλ εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζα πξέπεη λα 

επαγξππλήζνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαιφ ζα ήηαλ λα δηνρεηεχζνπλ 

ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηνπο ζε αιινδαπέο αγνξέο, εάλ θαη εθφζνλ ζέινπλ λα 

επηβηψζνπλ. 

 

1.2. Η παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία 

 

Σην ζεκεξηλφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμαλφκελε 

δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ηελ ακνηβαία αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, νη ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ έλα δσηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ επηβίσζε φζν θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Τν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο 

επεξεάδεη άκεζα ηηο επηρεηξήζεηο αλά ηελ πθήιην. Ο ζηαδηαθά απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ παγθoζκίσο έρεη νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο (Lages and Luis Filipe, 2000). Αθφκε 

θαη εθείλεο νη εηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δάλ ζηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε πξνζζέζεη θαλείο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξναλαθέξακε, 

ε νπνία δπζρεξαίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο, εχθνια ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλ φρη κνλφδξνκνο, 

ηνπιάρηζηνλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο. 

Τελ άπνςε απηή έξρνληαη λα εληζρχζνπλ νη Robertson θαη Chetty (2000), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηεζλνπνίεζε κίαο επηρείξεζεο θαη ε έμνδφο ηεο ζε μέλεο αγνξέο 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθή. 
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Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη έλα εχθνιν 

εγρείξεκα, δεδνκέλνπ φηη φπσο ππνζηήξημαλ νη Calof θαη Beamish (1995), ε 

δηεζλνπνίεζε απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (ζηξαηεγηθή, 

δνκή, πφξνη, θηι) ζην εθάζηνηε δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλάινγα κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο ζηελ νπνία επηζπκεί λα εηζέιζεη, αλάινγα κε ηε 

θχζε ηνπ πξντφληνο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ην κέγεζνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

εγρείξεκα, ηνπο πφξνπο πνπ επηζπκεί λα δηαζέζεη θάζε επηρείξεζε θ.ά. ππάξρεη θαη ε 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηφζν νη εμαγσγέο (γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο 

άζθεζεο εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βιέπε Φαηδεδεκεηξίνπ, 2003 ζει. 123-153) φζν 

θαη ε δηεζλήο παξαγσγή (γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηεζλνχο παξαγσγήο βιέπε Φαηδεδεκεηξίνπ, 2003 ζει. 199-228). 

 

1.3. Οη εμαγσγέο  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη εμαγσγέο απνηεινχλ ηελ πξψηε κνξθή δηεζλψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη ζρεηηθά ε απινχζηεξε ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αθνχ απαηηνχληαη ιηγφηεξνη πφξνη θαη 

αλαιακβάλνληαη ιηγφηεξνη θίλδπλνη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηεζλνχο 

παξαγσγήο. Σηελ πην απιντθή ηνπο κνξθή, νη εμαγσγέο απαηηνχλ ειάρηζηε δέζκεπζε ζε 

πφξνπο (νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο θ.ά), ρακειά επελδπηηθά θεθάιαηα, έρνπλ ζρεηηθά 

κηθξνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ελψ παξάιιεια παξέρνπλ δνκηθή θαη 

ζηξαηεγηθή επειημία ζηελ μέλε αγνξά (Young et al., 1989). Γελ είλαη ηπραίν πσο νη 



 

 

 

12 

πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο μεθίλεζαλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηηο δηεζλείο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο εμαγσγέο (Φαηδεδεκεηξίνπ, 2003), θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα επηηχρνπλ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία ησλ εμαγσγψλ δελ παχεη 

λα είλαη δχζθνιε θαη πνιχπινθε ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ πνιιά εκπφδηα θαη νπζηαζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο (ηα πξνβιήκαηα απηά ζα αλαιπζνχλ 

δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο), κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, πνηθηινκνξθίαο θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο 

ζηε ρψξα εμαγσγήο (Samiee and Walters, 1990; Czinkota and Ronkainen, 1998). 

Ωζηφζν, πξφζθαηεο ζηαηηζηηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ην εμαγσγηθφ εκπφξην 

παξακέλεη έλα δσηηθφ ζηνηρείν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

Σπγθεθξηκέλα, ην εμαγσγηθφ εκπφξην ην 2009 κεηψζεθε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηα $12.4 ηξηζεθαηνκκχξηα (CIA, World Factbook 2009), ελψ ην 2008 

πξνζέγγηζε ηα $15.97 ηξηζεθαηνκκχξηα (CIA, World Factbook 2008) απμεκέλν θαηά 

πεξίπνπ 2 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζρέζε κε ην 2007 ($13.89 ηξηζεθαηνκκχξηα) 

(CIA, World Factbook 2007). Καηά ζπλέπεηα, νη εμαγσγέο ην έηνο 2009 ζπληζηνχλ 

πεξίπνπ ην 21% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Παγθφζκηνπ Πξντφληνο ($58.13 ηξηζεθαηνκκχξηα) 

(World Bank, 2009).  

Σηε ζπλέρεηα, βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζην Γηάγξακκα 1 ηε δηαρξνληθή πνξεία 

ησλ εμαγσγψλ ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαζψο θαη 

εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ κεγεζψλ απηψλ γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 (Eurostat, 

2010). Τo 2009 νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο καο πξνζέγγηζαλ ηα 45 δηο €, απνηειψληαο θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν πεξίπνπ ην 19% ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε πηψζε 
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ησλ εμαγσγψλ θαηά πεξίπνπ 9 δηο € απφ ην 2008 ζην 2009, ιφγσ ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο φζν θαη ηεο έιιεηςεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

 

Πίλαθαο 1: ΑΔΠ θαη εμαγσγέο ζηελ Διιάδα (2000-2011) 

Eιιάδα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

Δμαγσγέο (ζε εθ. €) 34.291,9 35.186,4 33.003,8 34.508,8 41.443,4 43.696,8 47.535,5 51.441,2 55.528 44.724,1 46.984,2 49.890 

ΑΔΠ (ζε εθ. €) 137.929,5 146.427,8 156.615,2 172.431,1 185.812,6 195.366,1 210.459,1 226.437,0 239.141 237.493,5 237.209,5 240.039 

* Τα λνύκεξα βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο ζύκθσλα κε ηελ Eurostat. 

Πεγή: Εurostat, 2010 
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Γηάγξακκα 1: ΑΔΠ θαη εμαγσγέο ζηελ Διιάδα (2000-2011) 

 

Τν κέγεζνο ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ έρεη νδεγήζεη κία πιεζψξα εξεπλεηψλ λα 

αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ ζεκαζία ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

έρεη ζρνιηαζηεί απφ πνιινχο ζπγγξαθείο δεδνκέλνπ φηη είλαη πνιπεπίπεδε. 

Αθελφο, ζε καθξννηθνλνκηθό επίπεδν, ε αλάπηπμε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κηαο ρψξαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, λα απμήζεη ην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο, λα κεηψζεη ηελ αλεξγία θαη λα θηλήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(Czinkota, 1994). 
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Αθεηέξνπ, ζε κηθξννηθνλνκηθό επίπεδν, νη εμαγσγέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κία 

επηρείξεζε λα βειηηψζεη αιιά θαη παξάιιεια λα αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηελ 

παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα, λα αλαπηχμεη θαιχηεξεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, λα 

ππνθηλήζεη θαηλνηνκηθέο δξάζεηο ηφζν ζηα πξντφληα φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

επνκέλσο λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο απφδνζε (Terpstra θαη Sarathi, 

1997). 

Ωζηφζν, ηφζν ην κέγεζνο φζν θαη ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ παγθνζκίσο 

απαηηνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηε δέζκεπζε πφξσλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ, ηελ άκβιπλζε ησλ εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ, ηε δέζκεπζε ηεο 

εγεζίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα εμαγσγψλ θ.ά. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ 

ελεξγεηψλ είλαη λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κία μέλε αγνξά, επεξεάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζεηηθά ηφζν ηελ ησξηλή φζν θαη ηε κειινληηθή εμαγσγηθή ηεο επίδνζε (Morgan, 

Vorhies, θαη Schlegelmilch, 2006), δεκηνπξγψληαο, γλσζηνπνηψληαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηαλέκνληαο αγαζά πνπ έρνπλ κία επηπξφζζεηε αμία γηα ηνλ πειάηε (Morgan, Kaleka, 

θαη Katsikeas, 2004).  

Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα θάλεη κηα αλαζθφπεζε ηεο αξζνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα νξηζηεί ε εμαγσγηθή επίδνζε, λα δηαζαθελίζεη ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή 

επίδνζε θαη  ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηελ επεξεάδνπλ .  
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2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έλαο κεγάινο φγθνο εξεπλψλ έρεη δηεμαρζεί γηα ην εμαγσγηθφ 

κάξθεηηλγθ θαη έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε επηά θύξησλ εξεπλεηηθώλ ζεκάησλ ζηε 

δηεζλή αξζνγξαθία (Katsikeas, Bell, θαη Morgan, 1998). Απηά ηα ζέκαηα έρνπλ λα 

θάλνπλ κε: 

 ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε απνθαζίδεη λα αζρνιεζεί ελεξγά κε 

ηηο εμαγσγέο ή λα δηαζθαιίζεη ηελ εμαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία 

 ηα πξνβιήκαηα θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο φηαλ μεθηλνχλ 

ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξάζε ή φηαλ πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο εμαγσγηθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο  

 ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή αλάπηπμε 

 ηηο ζρέζεηο δηθηχσζεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ηφζν ζηελ εμαγσγηθή αλάπηπμε φζν θαη 

ζηε δηεζλνπνίεζε 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ 

κάξθεηηλγθ 

 ηε κνξθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ελεξγεηψλ πνπ πξνσζνχλ ηηο εμαγσγέο θαη 

 ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή επίδνζε, κε 

έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαη εμαγσγηθήο 

επίδνζεο. 

Σηελ παξνχζα κειέηε, αθνχ πξψηα νξηνζεηήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο θαη δηεξεπλήζνπκε ηα θξηηήξηα κέηξεζήο ηεο, ζα αλαιχζνπκε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο. Σηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζα παξαζέζνπκε ην βαζκφ ζπζρέηηζεο φισλ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ κε θάζε έλα θξηηήξην εμαγσγηθήο επίδνζεο.   
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3. Δμαγσγηθή επίδνζε 

 

Ζ έλλνηα θαη ε κέηξεζε ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ 

πξνβιεκάηηζαλ εληφλσο ηνπο εξεπλεηέο ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Γεθάδεο νξηζκνί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα λα ηελ 

νξηνζεηήζνπλ θαη κηα επξεία πνηθηιία κέηξσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζή ηεο 

(π.ρ. Cavusgil and Zou, 1994; Schlegelmilch and Ross, 1987; Walters and Samiee, 

1990). Οη εξεπλεηέο ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο νλφκαηα σο δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή 

πνιπάξηζκνπο δείθηεο (γηα κία εμαηξεηηθή αλαζθφπεζε ησλ κέηξσλ κέηξεζεο ηεο 

εμαγσγηθήο επίδνζεο βιέπε Matthyssens and Pauwels, 1996). 

 

3.1 Πξνζεγγίζεηο εμαγσγηθήο επίδνζεο 

 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο αξζνγξαθίαο απφ ηνπο Aaby θαη Slater (1989) πξνηείλεη φηη νη 

εξεπλεηέο έρνπλ αθνινπζήζεη δύν ζεκειηώδεηο πξνζεγγίζεηο.  

Ζ πξώηε πξνζέγγηζε δηαθξίλεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε εμαγσγηθέο θαη κε-εμαγσγηθέο 

(π.ρ. Cavusgil and Naor, 1987; Cavusgil and Nevin, 1981; Yaprak, 1985). Βαζηθή 

ππφζεζε ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη εάλ κία εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηεί εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε. Παξά ηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, ππάξρεη κηα έκθπηε αδπλακία ζε απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε. Σπγθεθξηκέλα, δε δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εμαγσγέσλ, φζνλ αθνξά ζηελ εμαγσγηθή 

επίδνζε (Aaby and Slater, 1989). Με άιια ιφγηα, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε 

ηφζν ε επηρείξεζε πνπ έρεη ζπνξαδηθή εμαγσγηθή δξάζε φζν θαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη 
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νξγαλσκέλν ηκήκα εμαγσγψλ θαη νη εμαγσγέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Ζ άιιε πξνζέγγηζε εζηηάδεη ηελ έξεπλα ηεο κφλν ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

κεηξά ηελ εμαγσγηθή επίδνζε κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

εμαγσγηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο. Τα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα είλαη: ε 

αλαινγία εμαγσγψλ πξνο ζπλνιηθέο πσιήζεηο (export-to-total sales ratio) (Beamish and 

Munro, 1986; Dominguez and Sequeira, 1993), ν φγθνο εμαγσγηθψλ πσιήζεσλ (export 

sales volume) (Czinkota and Johnston, 1983; Madsen, 1989), ε αχμεζε ησλ εμαγσγηθψλ 

πσιήζεσλ (export sales growth) (Cooper and Kleinschmidt, 1985; Madsen, 1989) θαη ε 

εμαγσγηθή θεξδνθνξία (export profitability) (Bilkey, 1978; Dominguez and Sequeira, 

1993).  

Δπίζεο, πνιιέο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζηελή αληίιεςε ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο (δειαδή ζε θαζαξά νηθνλνκηθά κέηξα π.ρ. φγθνο εμαγσγηθψλ πσιήζεσλ), ελψ 

άιιεο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη κε νηθνλνκηθά κέηξα κέηξεζεο ηεο ελ ιφγσ 

επίδνζεο (π.ρ. ηθαλνπνίεζε ζηειερψλ). 

Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ ησλ πξφζθαησλ κειεηψλ θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνθσλία 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πνιππαξαγνληηθψλ πξνζεγγίζεσλ (multi-measure approaches), νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε παξάιιεια πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δείθηε εμαγσγηθήο 

επίδνζεο (π.ρ. Beamish and Munro, 1987; Craig and Beamish, 1989; Dominguez and 

Sequeira, 1993; Samiee and Walters, 1990). Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε 

πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο βάζεη ελφο κφλν δείθηε είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα (Dominguez and Sequeira, 1993). 

Αδηακθηζβήηεηα, απηή ε αζπκθσλία γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο θαζηζηά πνιχ δχζθνιν, εάλ φρη αδχλαην, λα ζπγθξίλεη θαλείο ηα 
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ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ δηάθνξεο κειέηεο. Αο δνχκε φκσο πσο ζα 

πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

3.2. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο ζε επίπεδν εμαγσγηθνύ 

εγρεηξήκαηνο 

 

Πσο κπνξεί όκσο λα νξηζηεί ε «εμαγσγηθή επίδνζε»; Οη Cavusgil θαη Zou (1994) 

θαζνξίδνπλ ηελ εμαγσγηθή επίδνζε σο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εηαηξία επηηπγράλεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαηά ηελ εμαγσγή ελφο πξντφληνο ζε κηα μέλε αγνξά (εμαγσγηθό 

εγρείξεκα-export venture). Σηελ παξνχζα κειέηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην εμήο ηνλ 

φξν εμαγσγηθό εγρείξεκα γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

Μνινλφηη αξθεηέο πξνγελέζηεξεο κειέηεο πεξηνξίζηεθαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εμαγσγηθήο επίδνζεο ζε επίπεδν επηρείξεζεο ή δελ πξνζδηφξηζαλ θαζφινπ ην επίπεδν 

αλάιπζεο, ζηελ παξνχζα κειέηε ζα αθνινπζήζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Cavusgil θαη 

Kirpalani (1993), Cavusgil θαη Zou (1994), Matthyssens θαη Pauwels (1996) θαη Lages 

et al. (2005), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο κνλάδα αλάιπζεο έλα ζπγθεθξηκέλν 

εμαγσγηθφ εγρείξεκα. Ζ αλάιπζε ζε επίπεδν επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε 

γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ κία πξντνληηθή γξακκή, αιιά φηαλ ε 

επηρείξεζε είλαη κεγάιε θαη έρεη δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην πξντφλησλ, ηα 

απνηειέζκαηα κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβή.  

Απηφ κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη δχν πξντφληα κίαο 

εηαηξείαο πνπ εμάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ή αθφκα θαη ην ίδην πξντφλ, ζα 

αληηκεησπίζεη δηαθνξεηηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. εηζφδεκα αιινδαπψλ 

θαηαλαισηψλ, δαζκνχο, λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, πξνδηαγξαθέο πξντφληνο θηι), κε 

απνηέιεζκα ηειηθά λα επεξεάδεηαη ε εμαγσγηθή ηνπ επίδνζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, εμαηηίαο δνκηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, νξηζκέλεο πηζαλά 
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ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ηα εμαγσγηθά θίλεηξα, ηα εμαγσγηθά πξνβιήκαηα θαη ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάκεζα ζηνπο 

εμαγσγηθνχο πξννξηζκνχο. Δπηπξφζζεηα, φηαλ ην επίπεδν αλάιπζεο είλαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα είλαη πην εχθνιν θαη αθξηβέο λα ζπζρεηηζηεί θαη λα 

ζπγθξηζεί ε ησξηλή εμαγσγηθή επίδνζε κε ηελ παιηά εμαγσγηθή επίδνζε θαη ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο. (Cavusgil and Zou, 1994). 

 

3.3. Ο ηξόπνο αμηνιόγεζεο θαη ηα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο 

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ηεο αξζνγξαθίαο απνθαιχπηεη δύν ζεκαληηθά ζέκαηα 

πνπ είλαη θξίζηκα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο κηαο επηρείξεζεο ζε κία 

μέλε αγνξά. Τα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο δελ είλαη άιια απφ ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο (Dess and Robinson, 1984; Venkatraman and 

Ramanujam, 1987) θαη ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία ζα κεηξεζεί ε 

εμαγσγηθή επίδνζε (Deshpande et al, 1993; Szymanski et al., 1993). 

 

3.3.1. Ο ηξόπνο αμηνιόγεζεο 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο ζα ιέγακε φηη 

αθνινπζψληαο θαη ηηο επηηαγέο ηεο δηεζλνχο αξζνγξαθίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (βαζηζκέλα θπξίσο ζε αξρεία κε απφιπηα αξηζκεηηθά κεγέζε 

ηεο εηαηξίαο, φπσο ε θεξδνθνξία, ην επίπεδν πσιήζεσλ θ.ά.) θαη ηα ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα (π.ρ. νη αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ). Σηα πιαίζηα ηνπ εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ, 

ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο πεγέο πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ 

αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο. 

Ζ κία πεγή εζηηάδεηαη ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Δλ πξνθεηκέλσ, ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε δύν ελδερνκέλσο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνύο. 
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Καηαξρήλ, νη επίζεκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο κηαο επηρείξεζεο δελ 

θάλνπλ ζπρλά θακία ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο 

εηαηξείεο βιέπνπλ ηηο εμαγσγέο σο επέθηαζε ησλ εζσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

(Yang et al, 1992). Ζ εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη εάλ κπνξνχκε λα 

έρνπκε ζηελ θαηνρή καο αθξηβείο αληηθεηκεληθνχο δείθηεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ζηειέρε ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα κελ είλαη πξφζπκα λα απαληήζνπλ 

αλνηρηά θαη κε αθξίβεηα ζε απφιπηεο ηηκέο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εμαγσγέο (Katsikeas, Piercy and Ioannidis, 1996; Yang et al., 1992).  

Δεύηεξνλ, έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζπγθξηζηκφηεηαο κπνξεί λα πξνθχςεη σο 

απνηέιεζκα ησλ έκθπησλ αδπλακηψλ κέηξεζεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα 

πεξηζζφηεξα αληηθεηκεληθά κέηξα. Γηα παξάδεηγκα, ε θεξδνθνξία εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα γεληθά έμνδα δηαηίζεληαη ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο θφζηνπο. 

Ωζηφζν, απηέο νη πηπρέο απεηθνλίδνπλ εζσηεξηθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπρλά 

πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ην πξφβιεκα γίλεηαη πην ζχλζεην φηαλ 

ελζσκαηψλεηαη θαη ε εμαγσγηθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οκνίσο, ηα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα εμαγσγηθήο επίδνζεο, φπσο ν φγθνο πσιήζεσλ, ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ην 

κεξίδην αγνξάο θ.ά., δελ κπνξνχλ λα καο δηαθσηίζνπλ σο ζπγθξηηηθά κεγέζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη εηαηξείεο πνπ εξεπλψληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο ή ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πξντφλησλ (Covin, 1991).  

Eίλαη ζαθέο φηη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη π.ρ. ζε δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο δελ κπνξεί λα γίλεη ζαθήο ζχγθξηζε, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο, φπσο επίζεο θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζηνηρεία 
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αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο φπσο: νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ, ε έληαζε ηεο ηερλνινγίαο, ε 

δνκή ηεο αγνξάο θ.ά (Katsikeas, Piercy, Ioannidis, 1996).  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί έλαο βηνκεραληθφο θιάδνο πνπ βξίζθεηαη ζε ζηάδην 

αλάπηπμεο λα παξνπζηάδεη κεγάιν θχθιν εξγαζηψλ θαη πςειή θεξδνθνξία, ζε αληίζεζε 

κε κία επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε έλα θιάδν, ν νπνίνο δηαλχεη ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο. 

Δπνκέλσο, ελψ κία επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε έλα ψξηκν θιάδν κπνξεί λα έρεη θαιέο 

εμαγσγηθέο επηδφζεηο (π.ρ. κεγηζηνπνίεζε πσιήζεσλ), ζα θαίλεηαη φηη ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε κία επηρείξεζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θιάδνπ ζε απφιπηα 

κεγέζε θεξδνθνξίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε επηρείξεζε γηα δηαθνξεηηθά εμαγσγηθά εγρεηξήκαηα ζα πξέπεη λα 

ζέζεη δηαθνξεηηθνχο εμαγσγηθνχο ζηφρνπο (αλάινγα κε ηνλ θιάδν, ην ζηάδην 

αλάπηπμεο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο αιινδαπήο αγνξάο θ.ά.). 

Ζ άιιε θχξηα πεγή πξνβιεκάησλ πνπ αθνξά ζηε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ κέηξσλ 

κέηξεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ ειέγρνπλ ην ζρεδηαζκφ 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κε αθξίβεηα ην πνχ θαη πψο ζα 

αληαγσληζηνχλ (π.ρ. Child, 1972; Hambrick and Mason, 1984). Τφζν ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζηξαηεγηθήο φζν θαη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη εκθαλέο φηη βαζίδνληαη ζε 

ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ησλ ζηειερψλ. Καη‟ επέθηαζε, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζηελ 

επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Katsikeas at al. (1996), είλαη ην πψο 

ηα ζηειέρε αληηιακβάλνληαη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη φρη ηφζν ε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σπγθεθξηκέλα, ε παξαπάλσ δηαπίζησζε 

θαίλεηαη λα έρεη αληίθηππν θαη ζηελ εμαγσγηθή επίδνζε, δεδνκέλνπ φηη νη δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ ιακβάλνληαη κε γλψκνλα ηηο αληηιήςεηο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ επίδνζε θαη φρη κε βάζε αληηθεηκεληθά κέηξα κέηξεζεο απηήο (γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε βιέπε Bourgeois, 1980). Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, καο νδεγεί ζηελ 
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πηνζέηεζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνθεηκεληθψλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο. 

Τα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο απνδείρηεθε πσο 

απνηεινχλ έλα έγθπξν κέζν αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο ελ ιφγσ επίδνζεο φζν θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε επίδνζε ζπλδέεηαη κε ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο 

(Katsikeas, Leonidou and Morgan, 2000). Απηφ εμεγεί γηαηί ηα ζηειέρε ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηελ επίδνζε, αληί γηα αληηθεηκεληθά κέηξα κέηξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο (Bourgeois, 1980).  

 

3.3.2. Σα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο 

 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη νη ζηφρνη κίαο επηρείξεζεο είλαη πνιπεπίπεδνη. Οη ζηφρνη 

απηνί κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθήο θχζεο (π.ρ. αχμεζε θεξδψλ, αχμεζε πσιήζεσλ, 

κείσζε δαπαλψλ θ.ιπ.), κε νηθνλνκηθήο θχζεο (π.ρ. ηθαλνπνίεζε ζηειερψλ, επίηεπμε 

ζηφρσλ) αιιά θαη ζηξαηεγηθήο θχζεο (π.ρ. επέθηαζε ζε άιιεο αγνξέο). Οη παξαπάλσ 

ζηφρνη εληνχηνηο ζα πξέπεη πάληα λα εμππεξεηνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο 

δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

εμαγσγηθή επίδνζε ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ, δειαδή νη εμαγσγέο ζα πξέπεη λα ηεινχλ ζε ζχκπλνηα κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο πξνζδνθίεο θαη παξάιιεια λα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ 

κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Sloham, 1999). 

Σηελ παξνχζα κειέηε θξηηήξηα εμαγσγηθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα 

απνηειέζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο Zou θαη Stan (1998) ηφζν νηθνλνκηθά κέηξα φζν θαη 

κε νηθνλνκηθά αιιά θαη ζηξαηεγηθά κέηξα ζχκθσλα κε ηνπο Ling-yee θαη 

Ogunmokun (2001). 
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Σπγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνλ ππεχζπλν εμαγσγψλ θάζε επηρείξεζεο λα 

εθηηκήζεη ηελ εμαγσγηθή ηεο επίδνζε, φζνλ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ 

εγρείξεκα, ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ ην 1= «πνιχ θαθή» θαη ην 5= «πνιχ 

θαιή». 

Σηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζπγθαηαιέγνληαη ν όγθνο πσιήζεσλ 

εμαγσγώλ (sales volume), ε αύμεζε ησλ εμαγσγηθώλ πσιήζεσλ (growth), νη 

εμαγσγέο σο πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ (εμαγσγηθή έληαζε-export 

intensity), ην κεξίδην αγνξάο ζηε ρώξα εμαγσγήο (market share) θαη ε θεξδνθνξία 

ηνπ εμαγσγηθνύ εγρεηξήκαηνο (profitability). 

Σηα κε νηθνλνκηθά κέηξα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ε αληηιακβαλόκελε 

επηηπρία (perceived success) δειαδή π.ρ. ε αληίιεςε ησλ ζηειερψλ φηη ε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ επηρεηξεζηαθή θεξδνθνξία θαη θήκε (π.ρ. Raven et 

al., 1994), ε ηθαλνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ζηειερώλ (satisfaction), ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηειερψλ κε ηελ εμαγσγηθή επίδνζε ζην ζπγθεξηκέλν εμαγσγηθφ 

εγρείξεκα (π.ρ. Evangelista, 1994), θαη ε επίηεπμε ηνπ εμαγσγηθνύ ζηόρνπ (goal 

achievement), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηνηθεηηθή αμηνιφγεζε ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηε ζηνρνζέηεζε πνπ είρε γίλεη αξρηθά (π.ρ. Katsikeas et al., 1996). 

Τέινο, ζηα ζηξαηεγηθά κέηξα εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία φπσο ε δηεζλήο επέθηαζε. 

Δίλαη γλσζηφ φηη φζν πην εμσζηξεθήο είλαη κία επηρείξεζε ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξεί λα 

κεηψζεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο. Δπίζεο, άιια ζηξαηεγηθά κέηξα ζχκθσλα κε 

ηνπο Ling-yee θαη Ogunmokun (2001) είλαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο από ηελ 

εγρώξηα αγνξά (Da Rocha and Christensen, 1994), ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εμαγσγηθνύ 

πξντόληνο (Diamantopoulos and Schlegelmich, 1994), ε βειηίσζε ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ 

εμαγσγήο θαηά ηελ παξαγγειηνιεςία (Katsikeas et al, 2000) θαη ε παξαθνινύζεζε 

ησλ θηλήζεσλ ησλ αληαγσληζηώλ ζην εμσηεξηθό (Styles, 1998). 
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Παξφια απηά, φηαλ δίλεηαη έκθαζε ζε έλα δείθηε κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο φπσο ε εμαγσγηθή θεξδνθνξία, ν φγθνο εμαγσγηθψλ πσιήζεσλ κπνξεί λα κελ 

είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο, αθνχ σο γλσζηφλ ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ δε ζπλάδεη 

πάληα κε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ. Δπίζεο, ε δηαηήξεζε ή ε αχμεζε ηνπ 

εμαγσγηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα απαηηνχζε ζπζίεο ζηελ 

θεξδνθνξία (γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε βιέπε Buckley et al., 1988). Υπφ ην πξίζκα απηψλ 

ησλ παξαηεξήζεσλ κπνξεί θαλείο λα αλαινγηζηεί πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζχλζεηα κέηξα κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο, πνπ ζα 

ζπλππνινγίδνπλ ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο 

δηάθνξνπο δείθηεο κέηξεζεο απηήο.  
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4. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο  εμαγσγηθήο επίδνζεο  

 

Παξφιν ηνλ ηεξάζηην φγθν ηεο δεκνζηεπκέλεο αξζνγξαθίαο, δελ ππάξρνπλ ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εμαγσγηθή επίδνζε. Ο θχξηνο ιφγνο θαίλεηαη λα είλαη φηη νη εξεπλεηέο έρνπλ κηα 

πνιππξηζκαηηθή αληίιεςε ησλ παξαγφλησλ απηψλ, πξνζεγγίδνληαο ν θαζέλαο 

δηαθνξεηηθά ην φιν ζέκα. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ειιηπήο ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ (Leonidou and Katsikeas, 1996), κε απνηέιεζκα ηα 

επξήκαηα λα πξνθαινχλ ζπρλά ζχγρπζε  

Οη Aaby θαη Slater (1989), Chetty θαη Hamilton (1993) θαζψο θαη Zou θαη Stan 

(1998) αληηπξνζσπεχνπλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο εμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο ζχλζεζεο θαη 

αλαζθφπεζεο ηεο αξζνγξαθίαο πνπ ελαζρνιείηαη κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν πξψηεο νκάδεο 

ζπγγξαθέσλ παξνπζίαζαλ θάπνηεο αδπλακίεο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζαλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηηο κειέηεο ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ έξεπλεο πνπ πξαγκαηεχνληαλ 

κία ζεηξά εμαγσγηθψλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο φκσο είλαη επξχηεξεο απφ ηελ εμαγσγηθή 

επίδνζε, φπσο ε δηρνηφκεζε εμαγσγηθψλ θαη κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

εμαγσγηθά εκπφδηα θ.ά. Δπίζεο, νη δχν πξψηεο κειέηεο πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζε 

ελδνγελείο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο (π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επηρείξεζεο, δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθή), κε ιακβάλνληαο ππφςε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Τηο παξαπάλσ αδπλακίεο ήξζε λα θαιχςεη ε πξνζέγγηζε ησλ Zou θαη Stan 

(1998), νη νπνίνη ζπκπεξηέιαβαλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ σο πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη επεξεάδεη ηελ 

εμαγσγηθή επίδνζε (π.ρ. Cavusgil and Ενu, 1994). 

Σηελ παξνχζα κειέηε ζα πξνηείλνπκε έλα κνληέιν, ην νπνίν ζεσξνχκε φηη 

επεξεάδεη ηελ εμαγσγηθή επίδνζε θαη πεξηιακβάλεη ελδνγελείο θαη εμσγελείο 
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παξάγνληεο, αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ Zou θαη Stan (1998). Ζ ηαμηλφκεζε 

ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο ζε ελδνγελείο 

(εζσηεξηθνχο) θαη εμσγελείο (εμσηεξηθνχο) παξάγνληεο, δηθαηνινγείηαη ζεσξεηηθά απφ 

ην γεγνλφο φηη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο, αληηζηνηρνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

βάζεηο.  

Σπγθεθξηκέλα, νη εζσηεξηθνί πξνζδηνξηζηηθνί  παξάγνληεο βαζίδνληαη ζηε ζεσξία 

ησλ πφξσλ (resource-based theory), ελψ νη εμσηεξηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

βαζίδνληαη ζηε ζεσξία βηνκεραληθήο νξγάλσζεο (industrial organization theory).  

Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ αληηκεησπίδεη ηελ επηρείξεζε σο κία κνλαδηθή δέζκε πιηθψλ 

θαη άπισλ «πφξσλ» (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δεμηφηεηεο, δηαδηθαζίεο, ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δηνίθεζεο, πιεξνθνξίεο, γλψζε θ.ά.). Οη πφξνη απηνί ειέγρνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηεο επηηξέπνπλ λα πηνζεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ζηξαηεγηθέο, κε ζθνπφ 

λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Barney, 1991; Daft, 

1983; Wernefelt, 1984). Με άιια ιφγηα, ε ζεσξία ησλ πφξσλ ππνζηεξίδεη φηη νη θχξηνη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο 

επηρείξεζεο είλαη νη εζσηεξηθνί νξγαλσζηαθνί πφξνη (Barney, 1991; Collis, 1991). 

Αληίζεηα, ε ζεσξία βηνκεραληθήο νξγάλσζεο ππνζηεξίδεη φηη νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο, ε νπνία κε κε ηε ζεηξά ηεο 

θαζνξίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε (Scherer and Ross, 1990), θαη θαη‟ επέθηαζε θαη 

ηελ εμαγσγηθή επίδνζε. Σπγθεθξηκέλα, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ 

επηρείξεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εθάζηνηε κεηαβνιέο ηνπ, ψζηε λα 

επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί (Collis, 1991).  

Τν κνληέιν ην νπνίν πξνηείλνπκε (θαη απεηθνλίδεηαη παξαθάησ), ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δχν απηέο ζεσξίεο, πξνζδηνξίδεη ηελ εμαγσγηθή επίδνζε (ε νπνία ζηελ 

παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ 13 κεηαβιεηέο) κέζα απφ ηε ζχλζεζε πέληε 

παξαγφλησλ: ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ 
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αληηιήςεσλ ηεο δηνίθεζεο ζε έλα ζχλνιν ζεκάησλ, ησλ εμαγσγηθώλ δεμηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ εμαγσγηθώλ επηρεηξεζηαθψλ πόξσλ. 
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Γηάγξακκα 2: Μνληέιν εμαγσγηθήο επίδνζεο 
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Δμαγσγηθέο δεμηόηεηεο 

  

Δμαγσγηθνί πόξνη 
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4.1. Δμσγελείο παξάγνληεο 

 

Οη εμσγελείο θαη κε ειεγρφκελνη παξάγνληεο αθελφο αλήθνπλ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη αθεηέξνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη θακία δπλαηφηεηα λα 

ηνπο ειέγμεη θαη λα ηνπο επεξεάζεη. Ωζηφζν, ε θαηαλφεζε ηεο χπαξμήο ηνπο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηα αξκφδηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα πξνρσξήζνπλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη ζηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ (Φαηδεδεκεηξίνπ, 2005). 

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εμσηεξηθνί κε ειεγρφκελνη 

παξάγνληεο ηπγράλνπλ ιηγφηεξεο πξνζνρήο απφ ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηέο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Zou θαη Stan (1998), νη νπνίνη έθαλαλ 

αλαζθφπεζε ζε 50 εκπεηξηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο, κφλν ζηηο 18 απφ απηέο είρε 

ζπκπεξηιεθζεί ε επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εμαγσγηθή επίδνζε. 

Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί νη ελ ιφγσ παξάγνληεο 

απνδείρζεθε πσο δελ επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ εμαγσγηθή επίδνζε. Απηφ ελδέρεηαη λα 

είλαη απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πξνεγνχκελνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε σο κνλάδα αλάιπζεο. Όηαλ νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ππφ κειέηε, ε νξηνζέηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζπρλά δχζθνιε, 

γηαηί ε ίδηα επηρείξεζε κπνξεί λα εμάγεη ζε πνιιέο αγνξέο κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ ην πξφβιεκα ιχλεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ κνλάδα 

αλάιπζεο έλα ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα. 
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4.1.1. Πεξηβάιινλ 

 

Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ αλνηθηά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή θαη 

δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (Μπνπξαληάο, 2002). Αλ ζηελ αξραηφηεηα 

ην ξεηφ «ηα πάληα ξεη» (Ζξάθιεηηνο) ήζειε λα εθθξάζεη ηε θχζε ηνπ θφζκνπ, ζήκεξα 

ε αιιαγή εθθξάδεη ηε βαζηθή πξνυπφζεζε επηβίσζεο θαη θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο 

θάζε επηρείξεζεο. Σπλεπψο, δσηηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 

εμειίμεηο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνξνινγηθφ, 

θνηλσληθφ θηι. πεξηβάιινλ ζηε ρψξα εμαγσγήο αιιά θαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο 

βηνκεραληθνχο παξάγνληεο πνπ αληηκεησπίδεη  θάζε θιάδνο. 

Σηελ παξνχζα κειέηε δεηήζεθε απφ ηνλ ππεχζπλν εμαγσγψλ λα εθηηκήζεη ην βαζκφ 

επηξξνήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα ζε 

κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ ην 1=«θαζφινπ ζεκαληηθνί» θαη ην 5=«εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθνί». 

Σηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί, νη ππφ δηεξεχλεζε πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ηεο 

ρψξαο εμαγσγήο είλαη νη εμήο: γεσγξαθηθνί, λνκηθνί, πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, 

θνξνινγηθνί θαη θνηλσληθνί (θνπιηνύξαο). Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα  

ζηνηρεία απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

(Φαηδεδεκεηξίνπ, 2005). 

Σπγθεθξηκέλα, νη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο: ε εγγχηεηα 

ηεο ρψξαο εμαγσγήο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ηεο, νη 

θιηκαηνινγηθέο ηεο ζπλζήθεο, νη θπζηθνί ηεο πφξνη, ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ 

γεηηνληθψλ ηεο ρσξψλ, νη απνζηάζεηο ζηε ρψξα εμαγσγήο θ.ά. 
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Οη λνκηθνί παξάγνληεο εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο: νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, νη 

θαλνληζκνί θαη νη πεξηνξηζκνί ζηα εηζαγφκελα πξντφληα, ε λνκηθή επζχλε γηα ην 

πξντφλ, ε λνκνζεζία γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ, νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο 

δηαηηεζίαο θαη ε επηδίθαζε ησλ αληηδηθηψλ, ην εκπνξηθφ, ην εηαηξηθφ, ην πνηληθφ δίθαην 

θ.ά. 

Οη πνιηηηθνί παξάγνληεο απνηεινχληαη απφ: ηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο, ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο, ηηο θπβεξλεηηθέο 

κεηαβνιέο, ηελ χπαξμε ερζξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο ρψξαο καο θαη 

ηεο ρψξαο εμαγσγήο θ.ά. 

Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο απαξηίδνληαη απφ ζηνηρεία φπσο νη πξννπηηθέο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο, ν πιεζσξηζκφο, ε ζηαζεξφηεηα 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο, νη ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη 

θ.ά. 

Οη θνξνινγηθνί παξάγνληεο απνηεινχληαη ηφζν απφ ηελ άκεζε φζν θαη απφ ηελ 

έκκεζε θνξνινγία, ην δαζκνινγηθφ θαζεζηψο θ.ά. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο παξάγνληεο (ή παξάγνληεο 

θνπιηνύξαο), απηνί πεξηιακβάλνπλ: ηε γιψζζα ηεο ρψξαο εμαγσγήο, ηε ζξεζθεία ηεο, 

ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο, ηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αιινδαπψλ θαηαλαισηψλ, ηελ αμία ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηελ ρξνληθή αθξίβεηα θ.ά. 

Σχκθσλα κε ηνλ Bourgeois (1980) ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα κειεηεζεί σο 

αληηθείκελν (π.ρ. γεληθφ θαη εηδηθφ πεξηβάιινλ) αιιά θαη κε βάζε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα (π.ρ. ερζξηθφηεηα, αβεβαηφηεηα, δπλακηθφηεηα). 
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Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ θαη νη βηνκεραληθνί 

παξάγνληεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην εηδηθφ πεξηβάιινλ κηαο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλα ζηνηρεία φπσο: ε πνιππινθόηεηα ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ 

(Jaworski and Kohli, 1993), ε αζηάζεηα ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ  (Ganesan, 1994) θαη 

ν βαζκόο αληαγσληζκνύ ζηε ρώξα εμαγσγήο (Jaworski and Kohli, 1993). 

Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε απφ ηνλ ππεχζπλν εμαγσγψλ λα ππνδείμεη θαηά πφζν 

ζπκθσλεί κε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο βηνκεραληθνχο παξάγνληεο ζε κία 

θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ ην 1=«δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5=«ζπκθσλψ 

απφιπηα». 

Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ ζεσξείηαη φηη έρεη κία ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ εμαγσγηθή επίδνζε (Cavusgil and Zou, 1994; Holzmuller and Kasper, 1991; 

Holzmuller and Stottinger, 1996; Ito and Pucik, 1993). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα 

κειεηεζνχλ: νη ζπλερείο θαη γξήγνξεο ελαιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ ηηκή, ε χπαξμε ζπλερψο λέσλ 

θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ζηελ εμππεξεηνχκελε αγνξά θαη ε δπζθνιία 

παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο εμππεξεηνχκελεο 

αγνξάο (Jaworski and Kohli, 1993). 

Ζ αζηάζεηα ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ έρεη βξεζεί φηη επεξεάδεη ζεηηθά ηηο εμαγσγηθέο 

πσιήζεηο (Das, 1994) θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο: ε απξφβιεπηε δήηεζε 

γηα ην πξντφλ, ε αζηάζεηα ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία, ε αθξίβεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ πψιεζεο γηα ην πξντφλ θαη ε δπζθνιία παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ 

ζηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ εμππεξεηνχκελε αγνξά (Ganesan, 

1994). 

Ο βαζκόο αληαγσληζκνύ πξνζδηνξίδεηαη απφ ζηνηρεία φπσο ην θαηά πφζν: ε θχξηα 

πεγή αληαγσληζκνχ ζην βηνκεραληθφ καο θιάδν είλαη ε ηηκή, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

βειηηψλεηαη γξήγνξα, ε πνηφηεηα άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ απεηιεί ηελ 
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επηβίσζή καο, λένη αληαγσληζηέο εηζέξρνληαη ζηελ εμππεξεηνχκελε αγνξά ζε ηαθηηθή 

βάζε θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ άιια πξντφληα πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηα πξντφληα καο (Jaworski and Kohli, 1993). 

 

4.2. Δλδνγελείο παξάγνληεο  

 

Οη ελδνγελείο παξάγνληεο, νη νπνίνη αθνξνχλ εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, 

θαηαδεηθλχνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Οη ελδνγελείο παξάγνληεο 

ρσξίδνληαη ζε ειεγρφκελνπο θαη κε ειεγρφκελνπο. 

 Σηνπο κε ειεγρφκελνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνηρεία φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο (π.ρ. κέγεζνο επηρείξεζεο, εκπεηξία ζε ζέκαηα εμαγσγψλ θ.ά.), δειαδή 

παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ηνπο ειέγμεη εχθνια νχηε θαη λα 

ηνπο επεξεάζεη ζην βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. Μαθξνπξφζεζκα, ε επηρείξεζε 

ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα (π.ρ. πξφζιεςε λέσλ έκπεηξσλ ζηειερψλ) κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξθεηνχο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο (Φαηδεδεκεηξίνπ, 2005), πξάγκα ην 

νπνίν φκσο απαηηεί αξθεηφ ρξφλν θαη ηα αλάινγα θεθάιαηα. 

Αληίζεηα ηνπο ελδνγελείο θαη ειεγρφκελνπο παξάγνληεο ε επηρείξεζε δχλαηαη λα 

ηνπο ειέγμεη θαη λα ηνπο επεξεάζεη άκεζα θαη γξήγνξα, θαη επνκέλσο ηα αξκφδηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα αιιά θαη πξνηεξαηφηεηα ζε 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο (π.ρ. αληηιήςεηο ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε 

δηάθνξα ζέκαηα φπσο ε εμαγσγηθή αθνζίσζε ή δέζκεπζε) φηαλ μεθηλνχλ ηελ 

εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Φαηδεδεκεηξίνπ, 2005). 
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4.2.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο 

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο είλαη έλαο ελδνγελήο θαη κε ειεγρφκελνο 

επηρεηξεζηαθφο παξάγνληαο θαη άξα ηίζεηαη επθνιφηεξα ππφ ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο 

απφ φηη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη εμσγελείο θαη κε ειεγρφκελνη. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ηα 

εμήο: ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ε εμαγσγηθή ηεο εκπεηξία.  

 

4.2.1.1. Μέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

 

Παξφιε ηελ πξνζνρή πνπ ηπγράλεη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο απφ κία πιεζψξα 

πξνγελεζηέξσλ κειεηψλ, δελ ππάξρεη ζχκπλνηα απφςεσλ φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζή ηεο 

σο παξάγνληαο εμαγσγηθήο επηηπρίαο. Σπγθεθξηκέλα, ν Reid (1982) ππνζηεξίδεη φηη ην 

κέγεζνο επεξεάδεη απφιπηα ηελ είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζε κία μέλε αγνξά, νη Cavusgil 

θαη Naor (1987) θαη Christensen et al. (1987)  ππνζηεξίδνπλ φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

επηρείξεζε ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα αζρνιεζεί κε ηηο εμαγσγέο, ελψ νη Kaynak θαη 

Kang-yen Kuan (1993), Bonaccorsi (1992), Dhanraj θαη Beamish (2003) θ.ά. 

αλαθέξνπλ πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηρείξεζε ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη ε 

εμαγσγηθή ηεο επίδνζε. Αληίζεηα, ν Grisprud (1990) ππνζηήξημε φηη ππάξρεη κία 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κεγέζνπο θαη ηεο ζηάζεο ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζε κειινληηθέο εμαγσγέο ελψ νη Pla-Barber θαη Alegre (2007) εληφπηζαλ κηα 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ επηρεηξεζηαθνχ κεγέζνπο θαη εμαγσγηθήο επίδνζεο. Δπίζεο, 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ επηρεηξεζηαθνχ κεγέζνπο θαη εμαγσγηθήο έληαζεο ν 

Culpan (1989) δηαπίζησζε φηη ππάξρεη κία ζεηηθή ζρέζε, νη Cooper θαη Kleinschmidt 

(1985) απνηχπσζαλ κηα αξλεηηθή ζρέζε, ελψ oη McGuinness θαη Little (1981), 
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Czinkota θαη Johnston (1983), Diamantopoulos θαη Inglis (1988) δελ βξήθαλ θάπνηα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

Αδηακθηζβήηεηα, ην κεγάιν κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο ππνδειψλεη φηη ε επηρείξεζε 

έρεη κηα ηζρπξή ζέζε ζηελ εγρψξηα αγνξά. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα 

έρνπλ επηηπρεκέλεο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ ε ηζρχο ηνπο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά κπνξεί λα κνριεπζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο (Bernard and Jensen, 1999). Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δηαζέηνπλ δηνηθεηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, θαιχηεξν αλζξψπηλν δπλακηθφ, κεγάιε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη 

απνιακβάλνπλ πςειφηεξα επίπεδα νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ελψ έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηηο μέλεο αγνξέο (γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε βιέπε 

Bonaccorsi, 1992). Δπίζεο, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

έρνπλ «πεξίζζεπκα πφξσλ», νη νπνίνη ππνιεηηνπξγνχλ ή κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηνη, ελψ 

ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ωζηφζν, δελ ππάξρεη θάπνην δηεζλψο απνδεθηφ κέηξν, ην νπνίν λα είλαη  

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κεγέζνπο, κε απνηέιεζκα πνιιά κέηξα λα έρνπλ 

πξνηαζεί ζηε δηεζλή αξζνγξαθία. Τα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα είλαη ν 

αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

(πσιήζεηο). Σηελ παξνχζα κειέηε ζα πηνζεηήζνπκε ηα παξαπάλσ δχν θξηηήξηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πνζνζηό ππαιιήισλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο εμαγσγέο. Τα 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5, 

φπνπ ην 1=«πνιχ άζρεκα» θαη ην 5=«πνιχ θαιά», ηα παξαπάλσ ηξία θξηηήξηα ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο. Σην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη νη Zou θαη Stan 

(1998) δηαπίζησζαλ κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ επηρεηξεζηαθνχ κεγέζνπο θαη εμαγσγηθήο 

επίδνζεο φηαλ ην κέγεζνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζρέζε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα εμαγσγηθά 
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θέξδε, φηαλ ην επηρεηξεζηαθφ κέγεζνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Kaynak θαη Kang-yen Kuan, 1993). 

 

4.2.1.2. Δμαγσγηθή εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο 

 

Έρεη βξεζεί φηη ε εμαγσγηθή εκπεηξία κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

εμαγσγηθή επίδνζε (Madsen, 1989), ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο (Dominguez and 

Sequeira, 1993), θαη ηηο ζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο απέλαληη ζηηο κειινληηθέο εμαγσγέο 

(Grisprud, 1990). Ζ ζεσξεηηθή εμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εμαγσγηθήο εκπεηξίαο θαη 

θαιήο εμαγσγηθήο επίδνζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηα θέξδε θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο ηε δηαρεηξίδνληαη (Erramilli, 1991). Οη επηρεηξήζεηο κε 

απμεκέλε εμαγσγηθή εκπεηξία αληηιακβάλνληαη ιηγφηεξε αβεβαηφηεηα ζηηο εμαγσγηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνπο κεραληζκνχο ζηηο μέλεο αγνξέο, 

αλαπηχζζνπλ επθνιφηεξα έλα δίθηπν πξνζσπηθψλ επαθψλ θαη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

ζην εμσηεξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απνηειεζκαηηθά εμαγσγηθά 

πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ (Madsen, 1989). 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ αληηδηαζηέιινληαη κε ηα πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα (Cavusgil, 1984; Diamantopoulos and Inglis, 1988; Moon and Lee, 

1990). Σπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εμαγσγηθήο 

επίδνζεο θαη κηθξήο εμαγσγηθήο εκπεηξίαο (Cooper and Kleinschmidt, 1985). Ζ ινγηθή 

ηεο παξαπάλσ ζέζεο είλαη φηη νη λεφηεξεο επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα πξνζθχγνπλ 

ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ επσκίδνληαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο (Ursic and Czinkota, 1984). 

Σηελ παξνχζα κειέηε ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζε 

κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ην 1=« πνιχ άζρεκα» θαη ην 5=«πνιχ θαιά», ηηο 

εμήο πέληε δηαζηάζεηο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα 
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εμαγσγψλ: ηνλ αξηζκό εμαγσγηθώλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο, ηηο γλώζεηο ησλ εμαγσγηθώλ 

ζηειερώλ γηα ηηο εμαγσγέο, ηελ πξνεγνύκελε επίδνζε ησλ εμαγσγηθώλ 

εγρεηξεκάησλ (Piercy, Kaleka and Katsikeas, 1998) θαη ηνλ αξηζκό ρσξώλ εμαγσγήο 

(Kogut and Singh, 1988). 

 

4.2.2. Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο  

 

Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ηεο δηνίθεζεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο εμαγσγηθήο επηηπρίαο (γηα κία 

εμαηξεηηθή αλαζθφπεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ παξαγφλησλ βιέπε, Leonidou 

et al., 1998). Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ηεο δηνίθεζεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εζσηεξηθώλ θαη ειέγμηκσλ παξαγφλησλ, δειαδή ε επηρείξεζε δχλαηαη λα ηνπο ειέγμεη 

θαη λα ηνπο επεξεάζεη άκεζα θαη γξήγνξα φπσο πξναλαθέξακε.  

Μία πιεζψξα εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί κε πνιιέο παξακέηξνπο ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ησλ ζηάζεσλ ησλ ζηειερψλ π.ρ. o Cavusgil (1984) ζπκπεξαίλεη φηη ε ζεηηθή ζηάζε ηεο 

δηνίθεζεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εμαγσγηθή επίδνζε, νη 

Bauerscmidt et al (1985) θαη Axinn (1988) παξαηήξεζαλ φηη ε αξλεηηθή ζηάζε ζρεηηθά 

κε ηνλ θίλδπλν θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγψλ απνηεινχλ εμαγσγηθά εκπφδηα, νη Aaby 

θαη Slater (1989) θαη Madsen (1987) ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο 

είλαη πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο θαιήο εμαγσγηθήο επίδνζεο, νη Cooper θαη 

Kleinscmidt (1985) ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αληηιακβάλεηαη 

φηη ππάξρνπλ κεγάιεο επθαηξίεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ή ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

παξαγσγηθφηεηαο θαη εθνδηαζκνχ εγρσξίσο, ε επηρείξεζε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

εμάγεη θη αθφκε θη αλ εμάγεη ζα έρεη ρακειή εμαγσγηθή επίδνζε. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

αξκφδηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα αιιά θαη 
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πξνηεξαηφηεηα ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο. 

Σηελ παξνχζα εξγαζία ζα αθνινπζήζνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Zou θαη Stan 

(1998) θαη ζα πεξηνξηζηνχκε ζηε κειέηε ησλ εμήο παξαγφλησλ: ηεο εμαγσγηθήο 

δέζκεπζεο, ησλ εμαγσγηθώλ θηλήηξσλ, ησλ εμαγσγηθώλ εκπνδίσλ θαη ησλ 

αληαγσληζηηθσλ πιενλεθηεκάησλ.  

 

4.2.2.1. Δμαγσγηθή δέζκεπζε 

 

Όιεο νη κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ δέζκεπζεο θαη 

αθνζίσζεο ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο θαη εμαγσγηθήο επίδνζεο (Kirpalani and 

MacIntosh, 1980; Rosson and Ford, 1982; Gronhaug and Lorenzen, 1982; Bello and 

Barksdale, 1986; Aaby and Slater, 1989; Donthu and Kim 1993; Cavusgil and Zou, 

1994; Navarro et al., 2000; O‟Cass and Julian, 2003 θ.ά.). 

Οη Bilkey θαη Tesar (1977) πξφηεηλαλ έλα εμαγσγηθφ κνληέιν έμη ζηαδίσλ. Σχκθσλα 

κε απηφ ην κνληέιν, κία επηρείξεζε πξνρσξάεη απφ ην αξρηθφ ζηάδην πνπ έρεη κία 

ζπνξαδηθή εμαγσγηθή δξάζε ζην ηειηθφ ζηάδην φπνπ ε επηρείξεζε είλαη απφιπηα 

αθνζησκέλε ζηηο εμαγσγέο. Ζ κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην επφκελν ππνβνεζάηαη 

απφ ηε γλψζε ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο θαη ηελ εμαγσγηθή δέζκεπζε (Calof, 1993) θαη 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά-ζηφρν 

(Kotabe and Czinkota, 1992). Σπλεπψο, νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κηα καθξνρξφληα 

δέζκεπζε ζηηο εμαγσγέο είλαη πην πηζαλφ λα επηηχρνπλ εμαγσγηθά απφ φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ κηα ηέηνηα δέζκεπζε (Rock, 2008).  

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Cavusgil θαη Zou (1994), νη 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα εμαγσγηθά ηκήκαηα έρνπλ ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

κπνξνχλ λα θηλεζνχλ πην επηζεηηθά θαη λα θπλεγήζνπλ επθαηξίεο ζηελ εμαγσγηθή 

αγνξά αιιά θαη λα αθνινπζήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο 
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βειηηψλνπλ ηελ εμαγσγηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. Με άιια ιφγηα, ελψ ε δέζκεπζε 

ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηνπο εμαγσγηθνχο ζηφρνπο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ 

εμαγσγηθή επηηπρία, ε έιιεηςε ζέιεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο λα δεζκεχζεη 

πφξνπο γηα εμαγσγέο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμαγσγηθή επίδνζε (Cavusgil θαη 

Nevin, 1981).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηελ εμαγσγηθή δέζκεπζε 

κε δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: ηελ ππνθεηκεληθή (attitudinal) θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή 

(behavioral) (Stump et al. 1999). Καηά ηελ ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε, ε εμαγσγηθή 

επίδνζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο λα δεζκεχζεη νηθνλνκηθνχο, 

δηνηθεηηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (Donthu and 

Kim, 1993). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε  ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε εμεηάδεη θαηά πφζν ε 

δηνίθεζε δεζκεχεη ηνπο παξαπάλσ πφξνπο ζηελ παξνχζα θάζε γηα ηελ εμαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα (Cavusgil and Zou 1994), γηα λα πεηχρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

ζηνρνζεηεζεί απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (Evangelista, 1994). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, 

φηη νη εμαγσγέο είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αλψηεξα ζηειέρε 

έρνπλ ξεαιηζηηθέο αιιά ζπλάκα θηιφδνμεο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηελ εμαγσγηθή 

επίδνζε (Aaby and Slater, 1989). 

Ζ δέζκεπζε πφξσλ γηα εμαγσγέο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο αληαλαθιάηαη κε 

θηλήζεηο φπσο: νξγάλσζε μερσξηζηνχ ηκήκαηνο εμαγσγψλ, εμαγσγηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

έιεγρνο, εμαγσγηθή έξεπλα κάξθεηηλγθ, επηζθέςεηο ζηελ εμαγσγηθή αγνξά, (Beamish et 

al., 1993; Bonaccorsi 1993; Cavusgil and Νaor, 1987). 

Σηελ παξνχζα κειέηε δεηήζεθε απφ ηα ζηειέρε λα απνθαλζνχλ θαηά πφζν 

ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγηθή δέζκεπζε 

ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ ην 1=«Σπκθσλψ απφιπηα» θαη ην 5=«Γηαθσλψ 

απφιπηα». Οη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: ε επηρείξεζε 

αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα απφ φηη γηα ηελ 
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εμππεξέηεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εμαγσγηθή έξεπλα 

κάξθεηηλγθ, θηλείηαη βάζεη εμαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζήο θάλνπλ ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηε ρψξα εμαγσγήο.  

Σηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηα ζηειέρε λα αμηνινγήζνπλ ηνπο πφξνπο 

(ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ αθηεξψλεη 

ε δηνίθεζε γηα ηηο εμαγσγέο ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ην 1= «Πνιχ 

ιίγνη» θαη ην 5= «Πάξα πνιινί».  

 

4.2.2.2. Δμαγσγηθά θίλεηξα 

 

Με δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα, ηε δπζθνιία, ηνλ θίλδπλν αιιά θαη ην θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγνληαη νη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κία επηρείξεζε, είλαη απνξίαο άμην γηαηί 

ηειηθά νη επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγέο. Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα δίλεηαη απφ ηα εμαγσγηθά θίλεηξα, ηα νπνία είλαη αξσγφο ησλ εμαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Γηάθνξνη εξεπλεηέο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ην εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ, 

παξαηεξψληαο ηηο πξνζπάζεηεο κηαο επηρείξεζεο λα αλαθαιχςεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί 

επθαηξίεο ζε μέλεο αγνξέο, δηαθξίλνπλ ηα εμαγσγηθά θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

πξνδξαζηηθά θαη αληηδξαζηηθά (Johnston θαη Czinkota, 1982; Piercy, 1981). Τα 

πξνδξαζηηθά θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελδειερή 

έξεπλα κηαο επηρείξεζεο θαηά ηελ αλαδήηεζε εμαγσγηθψλ επθαηξηψλ (παξάγνληεο 

έιμεο-pull factors). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα αληηδξαζηηθά θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληίδξαζε κηαο επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία 

παζεηηθή ζηάζε ζηελ αλεχξεζε εμαγσγηθψλ επθαηξηψλ, ε νπνία είλαη πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζε κία ηπραία εμαγσγηθή δξάζε (παξάγνληεο ψζεζεο-push factors). Δίλαη 

εκθαλέο, φηη απηνί νη δχν ηχπνη θηλήηξσλ επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή επίδνζε κε έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη αληαλαθινχλ αληίζηνηρα δηαθνξεηηθά κνηίβα εμαγσγηθψλ 
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ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Όζν θη αλ ε ιήςε 

εμαγσγηθψλ απνθάζεσλ κπνξεί λα ππνθηλείηαη ηφζν απφ πξνδξαζηηθά φζν θαη απφ 

αληηδξαζηηθά θίλεηξα ηαπηφρξνλα (Johnston θαη Czinkota, 1982), γίλεηαη δεθηφ φηη φζν 

πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ησλ εμαγσγηθψλ πξνδξαζηηθψλ θηλήηξσλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πηζαλή είλαη κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμαγσγηθή επίδνζε. Αληίζεηα, 

φζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ησλ εμαγσγηθψλ αληηδξαζηηθψλ θηλήηξσλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πηζαλή είλαη κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμαγσγηθή επίδνζε 

(Katsikeas, Piercy θαη Ioannidis, 1996).  

Μία άιιε δηάθξηζε ησλ εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ αλάινγα κε ην εάλ πξνθχπηνπλ απφ 

ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, είλαη ηα ελδνγελή θαη ηα 

εμσγελή θίλεηξα. Σχκθσλα κε ηνλ Φαηδεδεκεηξίνπ (2003), ηα ελδνγελή θίλεηξα (π.ρ. ε 

επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ε 

ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο εμαγσγέο, ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζην κάξθεηηλγθ, ε πνηνηηθή θαη ηερλνινγηθή 

αλσηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, ε εμνκάιπλζε 

ησλ επνρηθψλ πσιήζεσλ) νθείινληαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζζνχλ απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο 

ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ηα εμσγελή θίλεηξα (π.ρ. ην ζθιεξφ αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζηελ ηνπηθή αγνξά, ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο, ν θνξεζκφο ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ε εκθάληζε λέσλ επθαηξηψλ ζε 

αιινδαπέο αγνξέο, ε πξνζέγγηζε απφ λένπο μέλνπο πειάηεο) νθείινληαη ζε παξάγνληεο 

πνπ πθίζηαληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, εγρψξην θαη δηεζλέο, ηνπο 

νπνίνπο ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ειέγμεη ή λα επεξεάζεη. 

Σηελ παξνχζα κειέηε ζα εληάμνπκε ηα εμαγσγηθά θίλεηξα ζε επηά θαηεγνξίεο, 

θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά παξαθάησ. Σηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ν 

ππεχζπλνο εμαγσγψλ θάζε επηρείξεζεο θαινχληαλ λα αμηνινγήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα 
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θάζε παξάγνληα κε κία θιίκαθα πέληε βαζκψλ, φπνπ ην 1=«θαζφινπ ζεκαληηθφο» έσο 

ην 5=«εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο».  

Σηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρεη θάζε κία 

θαηεγνξία εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ. Ζ πξώηε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ηηο πηέζεηο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη απαξηίδεηαη απφ ζηνηρεία φπσο: ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, ε θνξεζκέλε εζσηεξηθή αγνξά, ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε εμνκάιπλζε ησλ επνρηθψλ πσιήζεσλ θ.ά. Σηε δεύηεξε θαηεγνξία 

έρνπκε θάπνηνπο ηπραίνπο παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο 

εμαγσγέο φπσο: ε πξνζέγγηζε απφ μέλνπο πειάηεο, ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα θ.ά. Σηελ ηξίηε θαηεγνξία έρνπκε ηελ εκθάληζε λέσλ επθαηξηώλ ζηελ 

αιινδαπή αγνξά φπσο: ηελ αιιαγή λνκνζεζίαο, θνξνινγίαο, ηζνηηκίαο θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ παξαγφλησλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. Σηελ ηέηαξηε θαηεγνξία έρνπκε 

ηελ εζληθή εμαγσγηθή πνιηηηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο: ηηο εζληθέο 

εμαγσγηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαζψο θαη ηηο επηδνηήζεηο πξνο ηηο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σηελ πέκπηε θαηεγνξία έρνπκε ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζέκαηα εμαγσγψλ. Ζ έθηε θαηεγνξία αθνξά ηελ θαιύηεξε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο: ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε δηαθνξνπνίεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε απφθηεζε δηεζλνχο θήκεο. Τέινο, ζηελ έβδνκε 

θαηεγνξία έρνπκε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αληαγσληζηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο (π.ρ. κάξθεηηλγθ, ηερλνινγία) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο μέλεο 

αγνξάο (π.ρ. πξνζθνξά κνλαδηθνχ πξντφληνο). 
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4.2.2.3. Δμαγσγηθά πξνβιήκαηα 

 

Ζ δηαδηθαζία κέρξη ηελ αλάιεςε εμαγσγηθψλ δξάζεσλ, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

είλαη πνιχπινθε θαη δχζθνιε, θάζε άιιν παξά απξφζθνπηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. 

Τα πξνζθφκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξάζε 

είλαη πνιιά θαη πνηθίια. 

Κάζε επηρείξεζε είλαη αλάγθε λα αλαπηχμεη εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα δηαρεηξηζηεί νξζά θαη γξήγνξα ηα εμαγσγηθά πξνβιήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα ζηεθζεί ε εμαγσγηθή ηεο δξάζε κε επηηπρία (Yang et al., 1992). Σην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Katsikeas, Piercy θαη 

Ioannidis (1996), ε νπνία απεηθνλίδεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη θαηαδεηθλχεη 

φηη νη Έιιελεο βηνκήραλνη αθνινπζνχλ κία επθαηξηαθή, κε κεζνδηθή θαη ζηνρεπκέλε 

πξνζέγγηζε, φζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ε πηνζέηεζε 

κηαο ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζεο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εκπεηξία θαη 

ηε γλψζε πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηελ επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο μέλεο αγνξέο θαη ηηο 

εμαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη 

αλίθαλεο λα αμηνινγήζνπλ επαξθψο ηε ζεκαζία ηεο εμαγσγηθήο δξάζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθηηκήζνπλ ην πφζν ζεκαληηθφ αιιά θαη ζπλάκα δχζθνιν είλαη κία 

επηρείξεζε λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηα εμαγσγηθά εκπφδηα (Seringhaus, 1987). Ζ 

χπαξμε φκσο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ηθαλφηεηα εχξεζεο, 

ηαπηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο επθαηξηψλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο. Απηφ ην γεγνλφο, 

ελ ζπλερεία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα εμαγσγηθήο επίδνζεο θαη 

άξα κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη ε χπαξμε εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ εμαγσγηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Οη Μαξνχιεο θαη Δπζηξάηνγινπ (1996), νη Katsikeas, Piercy θαη Ioannidis (1996) 

θαη ν Φαηδεδεκεηξίνπ (2003) έρνπλ αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ. Σηελ παξνχζα κειέηε, δεδνκέλνπ φηη ηα εμαγσγηθά 

πξνβιήκαηα είλαη πνιπάξηζκα, εμεηάζηεθαλ νξηζκέλα εμ απηψλ, ηα νπνία 

ζηαρπνινγήζεθαλ θαη ηειηθά θαηαηάρζεθαλ ζε 12 θαηεγνξίεο.  

Ζ πξώηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εμαγσγηθή 

αγνξά (π.ρ. έιιεηςε εμαγσγηθήο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, έιιεηςε έγθπξεο θαη έγθαηξεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ζηνηρεία φπσο ε πξνψζεζε ζηελ εμαγσγηθή αγνξά), ελψ ε δεύηεξε 

ζηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ εμαγσγηθή αγνξά (π.ρ. αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε 

γηα ηνπο δηαλνκείο ζηελ αιινδαπή αγνξά, δπζθνιία αλεχξεζεο ηθαλψλ δηαλνκέσλ ζηε 

ρψξα εμαγσγήο, αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ζηε ρψξα εμαγσγήο). 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζηελ παξαγσγή κε αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ, ελψ ε 

ηέηαξηε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αιινδαπψλ πειαηψλ 

αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο εμαγσγήο (π.ρ. αιιαγή 

ζπζθεπαζίαο, αιιαγή ζρεδίνπ θαη ζηπι πξντφληνο, πιήξσζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ). Ζ 

πέκπηε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε πξνβιήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εμαγσγψλ ιφγσ 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ελψ ε έθηε κε πξνβιήκαηα ηηκνιόγεζεο (π.ρ. πςειή ηηκή, ε 

νπνία νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδφηεζεο 

εμαγσγψλ ή αληθαλφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο εμαγσγψλ, δπζθνιία πξνζθνξάο ίδησλ 

ηηκψλ κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο, ηζρπξφο δηεζλήο αληαγσληζκφο, 

ζπλερήο αιιαγή ηηκψλ ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο). Ζ έβδνκε 

θαηεγνξία πξαγκαηεχεηαη πξνβιήκαηα από δαζκνινγηθνύο θαη κε δαζκνινγηθνύο 

πεξηνξηζκνύο ζηε ρψξα εμαγσγήο, δειαδή είηε ηελ χπαξμε πςειψλ δαζκψλ ζηελ 

αγνξά-ζηφρν είηε απζηεξνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηελ ελ ιφγσ 

αγνξά. Ζ όγδνε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ αλεπαξθή νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο 

εμαγσγώλ (π.ρ. αλεπαξθήο αξηζκφο ή/θαη κε επαξθψο εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζην 
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εμαγσγηθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο, έιιεηςε ζηειερψλ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία ζηηο εμαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο, έιιεηςε ζηειερψλ πνπ λα 

γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ησλ ρσξψλ-ζηφρσλ), ελψ ε έλαηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο 

εμσγελείο εθνδηαζηηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο: ην πςειφ θφζηνο 

κεηαθνξάο, ηηο δπζθνιίεο ζηε κεηαθνξά ησλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ απφ ηνπο δηαλνκείο ζηε ρψξα εμαγσγήο. Ζ δέθαηε θαηεγνξία 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο εζληθήο εμαγσγηθήο πνιηηηθήο θαη απαξηίδεηαη απφ 

ζηνηρεία φπσο: ε έιιεηςε θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εμαγσγηθψλ εκπνδίσλ θαη ηα αλαπνηειεζκαηηθά εζληθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο 

εμαγσγψλ, ελψ ε ελδέθαηε θαηεγνξία αλαδεηθλχεη ηα δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. 

απαηηήζεηο γηα πνιχπινθα εμαγσγηθά έγγξαθα, γξαθεηνθξαηία ζηελ αγνξά ζηφρν, 

αδηαθνξία απφ ηνπο ειιεληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο). Τέινο, ε δσδέθαηε θαηεγνξία 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο, ε νπνία θαζηζηά ηα πξντφληα 

ηεο ρψξαο πην αληαγσληζηηθά ζηηο αιινδαπέο αγνξέο.  

 

4.2.2.4. Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα 

 

O φξνο ζηξαηεγηθή παξνπζηάδεηαη κε δηάθνξεο έλλνηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ 

ζηξαηεγηθή είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ κηαο 

επηρείξεζεο, ε πηνζέηεζε ζεηξάο πξάμεσλ θαη ε θαηαλνκή πφξσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ ζθνπψλ (Chandler, 1962).  

Τν ηί είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο σζηφζν βξίζθεηαη κε κία ιέμε ζην 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, δειαδή ζηξαηεγηθή ζεκαίλεη κία πξνζπάζεηα λα 

αιιάμεη ε δχλακε κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ ηεο κε ηνλ 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Ohmae, 1987). 
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Ο Porter (1980) πξφηεηλε ηξία είδε επηρεηξεζηαθψλ ή αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη ε εγεζία θόζηνπο (low cost), ε δηαθνξνπνίεζε 

(differentiation) θαη ε εζηίαζε (focus strategy). 

H ζηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα θξαηνχλ ζε ρακειά 

επίπεδα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο, βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο απνδνηηθφηεξν εμνπιηζκφ παξαγσγήο, έρνληαο κεησκέλν θφζηνο 

ιφγσ ηεο απνθηψκελεο εκπεηξίαο, έρνληαο εχθνιε πξφζβαζε ζε θζελέο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο πξψηεο χιεο θ.ά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο 

απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ, ζην είδνο ηνπ, πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

ηθαλνχ λα πξνβάιιεη ηελ επηρείξεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

πξνηείλεη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ κεγαιχηεξεο «αμίαο» έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε θαιείηαη λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο 

ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ε δηαθήκηζε, ην brand image, νη θαηλνηφκεο δξάζεηο 

marketing θ.ά. Τέινο, ε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ρξεζηκνπνηεί είηε κία πξνζέγγηζε εγεζίαο 

θφζηνπο είηε κία πξνζέγγηζε δηαθνξνπνίεζεο κε ζηφρν έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο 

αγνξάο. 

Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξακε ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη εθάκηιιε κε απηή ηνπ 

αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Μία επηρείξεζε θαηέρεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα φηαλ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη κνλαδηθνί θαη 

δχζθνια κπνξεί θάπνηνο αληαγσληζηήο λα ηε κηκεζεί. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

επηρείξεζε πξνζθέξεη ζηελ αγνξά κία αμία ε νπνία ζεσξείηαη αλψηεξε απφ ηελ 

πξνζθεξφκελε αμία ησλ αληαγσληζηψλ (Barney, 1991). 

Σχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο, κία πςειή εμαγσγηθή επίδνζε επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ελφο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο (π.ρ. Day and Wensley, 1988; Day and 

Nedungadi, 1994). Παξφιν πνπ κία θαιή εμαγσγηθή επίδνζε βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε 
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ζεκαληηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ 

θαη λα βαζηζηνχλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αλεχξεζε θαη ηελ αλάπηπμε θξίζηκσλ αληαγσληζηηθψλ εμαγσγηθώλ 

δεμηνηήησλ, ελψ ν δεχηεξνο άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ηνπο πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (Piercy & Kaleka & Katsikeas, 1998). Ζ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

εμαγσγηθψλ δεμηνηήησλ θαη εμαγσγηθψλ πφξσλ ζα αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

Πόποι

Δεξιόηηηερ

Ανηαγωνιζηικό

πλεονέκηημα

Καλή

εξαγωγική

επίδοζη

 Γηάγξακκα 3: Πεγέο θαιήο εμαγσγηθήο επίδνζεο 

 

Με άιια ιφγηα ην εμαγσγηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νξίδεηαη σο κία 

επηρεηξεζηαθή αληηιακβαλφκελε αηρκή-δχλακε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ζηηο 

εμαγσγηθέο αγνξέο (Moen, 1999; Moini, 1995; Piercy et al., 1998). Ζ ηθαλφηεηα κηαο 

εηαηξείαο λα εγθαζηδξχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

εμαξηάηαη απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη κε ηελ 

εμαγσγηθή ηεο ζηξαηεγηθή. Ο Namiki (1998) ππνζηήξημε φηη θάζε κέζνδνο 

αληαγσληζηηθήο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο ζπλδέεηαη αληίζηνηρα κε ζπγθεθξηκέλα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηεο αγνξάο-ζηφρνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη 

ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο αληαγσληζηηθήο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο (Aaby and 

Slater, 1989).  

Ωζηφζν, έλα αμηνζεκείσην ζέκα είλαη εάλ ε αληαγσληζηηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο 

παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγηθή ηεο επίδνζε. Θα κπνξνχζε 

θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη νη γλψζεηο καο ζρεηηθά κε ην εμαγσγηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα δελ είλαη νινθιεξσκέλεο (Ling-yee and Ogunmokun, 2001), δηφηη παξφιν 

πνπ ε ζχλδεζε κεηαμχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη εμαγσγηθήο επίδνζεο 

θαληάδεη εχινγε, θάηη ηέηνην δελ έρεη απνδεηρζεί εκπξάθησο απφ πνιιέο κειέηεο 

(Moen, 1999; Morgan et al., 2004). 

Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη απφξξνηα ηεο αμίαο 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο ζηελ εμαγσγηθή αγνξά-ζηφρν θαη ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο 

ηεο ελ ιφγσ αληηιακβαλφκελεο αμίαο (Aulakh, Kotabe, & Teegen, 2000; Day and 

Wensley, 1988). Γειαδή, ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη 

εμαγσγηθήο επίδνζεο, βαζίδεηαη ζηελ αίζζεζε φηη, αλ ε εηαηξεία κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηηο μέλεο αγνξέο θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ζα βειηηψζεη ηελ 

εμαγσγηθή ηεο επίδνζε. Οη Kaleka (2002) θαη νη Morgan et al. (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εμαγσγέο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζέζεο πνπ θαηαιακβάλεη ε επηρείξεζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε μέλε 

αγνξά ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία φπσο ην θφζηνο, ην πξντφλ θαη ε εμππεξέηεζε. 

Τελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζα αθνινπζήζνπκε θη εκείο ζηελ παξνχζα κειέηε. Τα 

κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθηηκήζνπκε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

πέηπραλ νη εμαγσγείο κπνξνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο λα πεξηνξηζηνχλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πιενλεθηήκαηα θόζηνπο, πξντόληνο θαη 

εμππεξέηεζεο. Δπηπιένλ, ελψ ε εθηίκεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κηαο 

επηρείξεζεο πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πψο 
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αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

ηεο επηρείξεζεο, ζηελ παξνχζα κειέηε ζα αθνινπζήζνπκε κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε. Σπγθεθξηκέλα, ζα νξίζνπκε ην εμαγσγηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φρη 

κε βάζε ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ αιιά ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ην πψο 

απηνί πηζηεχνπλ φηη δηακνξθψλνληαη νη δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ζηηο ρψξεο εμαγσγήο. Τελ πξνζέγγηζε απηή αθνινχζεζαλ θαη άιινη 

εξεπλεηέο φπσο νη Albaum, Tse, Hozier θαη Baker (2003), νη Katsikeas, Piercy θαη 

Ioannidis (1996) θαη νη Ling-yee θαη Ogunmokun (2001). 

Σπγθεθξηκέλα ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ζην θφζηνο, ζην πξντφλ θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα, έλαληη απηά ησλ θχξησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ην 1=«Πνιχ ρεηξφηεξα» 

θαη ην 5=«Πνιχ θαιχηεξα» (ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο). 

Τν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα κε βάζε ην θόζηνο ελζσκαηψλεη ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ ζηειερψλ γηα ηε ζέζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο έλαληη απηήο ησλ αληαγσληζηψλ ζε 

ζηνηρεία φπσο: ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο πσινχκελσλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ζηνλ αιινδαπφ θαηαλαισηή θαη ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ κε εκπεηξία. Οη παξάγνληεο θφζηνπο ζεσξνχληαη θξίζηκνη γηα ηελ επηηπρία 

ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ επίηεπμε πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο ζηε ρψξα εμαγσγήο (Aaby & 

Slater, 1989). Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο κειέηεο παξνπζηάδνπλ ην θφζηνο σο 

έλα θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. Terpsta & 

Sarathi, 1997), ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ ζέζε (π.ρ. 

Piercy, Kaleka. and Katsikeas, 1998) 
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Τν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα κε βάζε ην πξντόλ ελζσκαηψλεη ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ ζηειερψλ γηα ηελ ζέζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο έλαληη απηήο ησλ αληαγσληζηψλ ζε 

ζηνηρεία φπσο: ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε ζπζθεπαζία, ην design, ε θαηλνηνκία-

κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε ηερλνινγία, ε εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην 

εμσηεξηθφ θαη ε θήκε ηεο εηαηξείαο ζηελ μέλε αγνξά. 

Τέινο, ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε ελζσκαηψλεη 

ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζηειερψλ γηα ηε ζέζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο έλαληη απηήο ησλ 

αληαγσληζηψλ ζε ζηνηρεία φπσο: ην εχξνο ηεο πξντνληηθήο γξακκήο, ε επειημία ζην 

design θαη ζηνλ φγθν παξαγσγήο, ε πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα δηαλνκήο), ε 

αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ε επειημία ζε ζέκαηα 

πειαηεηαθήο πίζησζεο, ε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο (after sales service), ε ηαρχηεηα 

παξάδνζεο θαη ε αμηνπηζηία. 

Σχκθσλα κε ηνπο Piercy et al. (1998), νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

επηηπρεκέλε εμαγσγηθή δξάζε θαη απηψλ πνπ δελ ηα πήγαλ ηφζν θαιά ζην εμαγσγηθφ 

ηνπο εγρείξεκα νθείινληαη πεξηζζφηεξν ζε παξάγνληεο φπσο ην πξντφλ θαη ε 

εμππεξέηεζε, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθφηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, απφ 

φηη ην θφζηνο θαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο. Απηφ ην εχξεκα είλαη ζπκβαηφ κε πνιιέο 

έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηηκή δελ είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο εμαγσγέο (Liang & Parkhe, 1997; Piercy, Katsikeas, & 

Cravens, 1997). Παξάιιεια φκσο ε επηηπρεκέλε εμαγσγηθή δξάζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απαηηεί απφ ηελ θάζε επηρείξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη πφξνπο. 
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4.2.3. Δμαγσγηθνί πόξνη θαη δεμηόηεηεο. 

 

Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ επηρείξεζε σο κία κνλαδηθή δέζκε 

πφξσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα αλάπηπμε απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο 

κνλάδεο (Conner 1991), ζεσξεί φηη νη πφξνη είλαη θχξηα ζπληζηακέλε ηεο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο (π.ρ. Amit and Shoemaker 1993; Peteraf 1993). Οη πφξνη απηνί ειέγρνληαη 

απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηεο επηηξέπνπλ λα πηνζεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ζηξαηεγηθέο, κε 

ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Barney, 

1991; Daft, 1983; Wernefelt, 1984). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δεμηφηεηεο είλαη νη 

νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη δηαζέζηκνη πφξνη αλαπηχζζνληαη, 

ζπλδπάδνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κία αληηιακβαλφκελε «αμία», ε νπνία 

πξνζθέξεηαη ζηελ εμαγσγηθή αγνξά (π.ρ. Amit and Shoemaker 1993; Day 1994). Έρεη 

ππνζηεξηρηεί φηη ε εηεξνγέλεηα ζηνπο πφξνπο θαη ζηηο δεμηφηεηεο επεμεγεί ηελ 

απφθιηζε ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε (Madakok 2001; 

Teece, Pisano and Shuen 1997). Οη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα εάλ νη αληαγσληζηέο ηνπο είλαη αλίθαλνη είηε λα 

απνθηήζνπλ είηε λα αλαπηχμνπλ έλα παξφκνην κίγκα δεμηνηήησλ θαη πφξσλ είηε λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην κίγκα απηφ (Barney, 1991). 

 

4.2.3.1. Δμαγσγηθνί πόξνη 

 

Οη πφξνη νη νπνίνη έρνπλ δηεξεπλεζεί πην πνιχ απφ ηελ αξζξνγξαθία είλαη ε 

εκπεηξία, νη θπζηθνί πφξνη, ην κέγεζνο (θιίκαθα), ε ρξεκαηνδφηεζε (Morgan, Kaleka, 

Katsikeas, 2004), θαη ε θήκε Μorgan, Vorhies and Schlegelmilch, 2006). Οη Piercy, 

Kaleka θαη Katsikeas (1998) παξαηήξεζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είραλ ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθνχο πφξνπο (εκπεηξία, θιίκαθα, θπζηθνχο πφξνπο, ρξεκαηνδφηεζε) 
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θαηάθεξαλ λα έρνπλ πνιχ θαιχηεξε εμαγσγηθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο δελ δηέζεηαλ ηνπο αλάινγνπο πφξνπο. 

Δπεηδή ε εκπεηξία θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ ελφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο 

άιινπο ηξεηο εμαγσγηθνχο πφξνπο. 

 Σπγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε λα αμηνινγήζνπλ ζε κία θιίκαθα 

απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ην 1=«Πνιχ άζρεκα» θαη ην 5=«Πνιχ θαιά» ηνπ εμαγσγηθνχο 

πφξνπο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, νη θπζηθνί πφξνη εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο: ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα 

ηεο αγνξάο φπνπ εμάγνληαη ηα αγαζά, ε ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ηερλνινγίαο 

γηα λα θζάζνπλ ηα αγαζά ζηελ αγνξά, ε πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο πξνκεζεηψλ, θαη 

ε δηαζεζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο λα εμππεξεηήζεη ηε δήηεζε ζηε μέλε 

αγνξά φπνπ εμάγνληαη ηα αγαζά (Piercy, Kaleka and Katsikeas 1998).  

Δπίζεο, δεηήζεθε απφ ηα ζηειέρε λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο 

ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο (Gomaz-Mejia, 1988) θαη νη νπνίνη 

αληαλαθιψληαη ζε ζηνηρεία φπσο: ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, ε ηαρχηεηα απφθηεζεο 

θεθαιαίσλ, ε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

εμαγσγηθφ εγρείξεκα, ε δπλαηφηεηα λα βξεη θαλείο πξφζζεηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο (Μorgan et al., 2006), θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

επλντθψλ φξσλ πειαηεηαθήο πίζησζεο (Ling-yee and Ogunmokun, 2001). 

 O ηειεπηαίνο πφξνο πνπ δεηήζεθε λα αμηνινγεζεί απφ ηα ζηειέρε είλαη ε θήκε, ε 

νπνία είλαη έλαο άπινο πφξνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο (Hall, 1993) 

θαη απαξηίδεηαη απφ ζηνηρεία φπσο: ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ brand image θαη ε δχλακε ή ε αληαπφθξηζε ζην brand image 

(Morgan et al., 2006). 
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4.2.3.2. Δμαγσγηθέο δεμηόηεηεο 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο αληαγσληζηηθέο δεμηφηεηεο ζηηο εμαγσγέο απηέο κπνξνχλ λα 

πεξηνξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ελεκεξσηηθέο (informational), 

δηαρείξηζε πειαηψλ (customer relationship), αλάπηπμε πξντφληνο (product 

development), δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (supply chain 

skills) (Piercy, Kaleka and Katsikeas 1998). 

 Σπγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε λα αμηνινγήζνπλ ζε κία θιίκαθα 

απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ην 1=«Πνιχ άζρεκα» θαη ην 5=«Πνιχ θαιά» ηηο εμαγσγηθέο 

δεμηφηεηεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ελεκεξσηηθέο (πιεξνθνξηαθέο) ηθαλόηεηεο απνηεινχληαη, ελ 

κέξεη, απφ ηελ ηθαλφηεηα αλεχξεζεο ελδερφκελσλ πειαηψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο θαη ηε 

ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο. Δληνχηνηο, νη ελεκεξσηηθέο δεμηφηεηεο επεθηείλνληαη πεξαηηέξσ ζην λα 

κεξηκλά ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηε ρψξα εμαγσγήο, λα έρεη επρέξεηα ζηε δεκηνπξγία επαθψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο θαη  

λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα ζηε ρψξα εμαγσγήο.  

Σρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία φπσο ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηε 

ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ αιιά θαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα 

ζηειέρε. Ζ αλάπηπμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξψηηζην κέιεκα ζε κία 

επηρείξεζε, θαη λα απνηειεί ζέκα θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο φρη κφλν απφ ην 

πξνζσπηθφ αιιά θπξίσο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Piercy, 

Kaleka θαη Katsikeas (1998), ζπλδένληαη πξάγκαηη κε κία πνιχ θαιή εμαγσγηθή 
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επίδνζε.  Δπίζεο, ε αλάπηπμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ νδεγεί ζε θαιχηεξε αληαπφθξηζε 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο (Bello, Urban and Verhage, 1991). 

Σηηο δεμηφηεηεο αλάπηπμεο πξντφληνο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνηρεία φπσο ε αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ, ε βειηίσζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ, ε πηνζέηεζε 

λέσλ κεζφδσλ θαη ηδεψλ ζηελ παξαγσγή ή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεκαζία 

ηεο αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ εμαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη επξέσο ζηελ αξζνγξαθία (Calantone, Schmidt and Song 

1996; Cooper and Kleinschmidt 1985).  

Τέινο, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βαζίδεηαη ζηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηφζν ην πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξείαο φζν θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

αλεχξεζε ειθπζηηθψλ πεγψλ πξνκεζεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ δηαπίζησζε, φηη νη 

θαιέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο είλαη απνηέιεζκα θαιχηεξσλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, είλαη αμηνζεκείσηε απφ δχν απφςεηο. Καηά πξψην ιφγν, 

ππνγξακκίδεη ηελ αληαγσληζηηθή δχλακε κίαο απνηειεζκαηηθήο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, γεγνλφο πνπ αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν (βιέπε π.ρ. Womack and 

Jones, 1996). Καηά δεχηεξν ιφγν, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ φρη κφλν κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο δηαλνκείο αιιά φιν ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ, 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κίαο θαιήο εμαγσγηθήο 

επίδνζεο (Piercy, 1997).    
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5. Μεζνδνινγία 

 

Σηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα αθνινπζήζνπλ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε απφ 25 Απγνχζηνπ εψο 10 

Σεπηεκβξίνπ, ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κε ζθνπφ λα ηαπηνπνηεζνχλ νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο. 

Απνζηείιακε ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε έλα δείγκα 

700 εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο εληνπίζακε απφ ηνλ θαηάινγν εμαγσγέσλ ηνπ 

ΣΔΒΔ θαζψο θαη ηνπ ΔΒΔΑ. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ηπραία. 

Παξαιάβακε ζπλνιηθά 61 εξσηεκαηνιφγηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 56 ήηαλ 

επεμεξγάζηκα, δεδνκέλνπ φηη ζε πέληε ππήξραλ πνιιά ειιηπή ζηνηρεία, απνθνκίδνληαο 

έλα πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ηεο ηάμεσο ηνπ  8,7%. 

 Τν εξσηεκαηνιφγηφ καο απνηεινχληαλ απφ 123 εξσηήζεηο, θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη 13 

απφ απηέο αλαθέξνληαλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη ππφινηπεο 

110 αθνξνχζαλ ηα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο θαη ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ελ ιφγσ επίδνζεο. Ο ππεχζπλνο εμαγσγψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαινχληαλ λα αμηνινγήζεη ηηο πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ζε κία 

θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα. Τν ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλά καο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ καο  ήηαλ ην SPSS Statistics 17.0. 

Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα καο ήηαλ κηθξφ (56 επηρεηξήζεηο) θάλακε θάπνηνπο 

ειέγρνπο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ καο. Σχκθσλα κε ην Kolmogorov-

Smirnov test, ην box-plot θαη ην ηζηφγξακκα ηεο θάζε κεηαβιεηήο, ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηαβιεηψλ καο δελ αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Καηά ζπλέπεηα, ζηε 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξαζέζνπκε κία γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, κία πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη 



 

 

 

55 

κία κε παξακεηξηθή αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. Σπγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 13 θξηηεξίσλ ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο κε ηνπο ππφινηπνπο 97 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ελ ιφγσ επίδνζεο. 

Ζ θχζε θαζψο θαη ε έληαζε ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

δηάηαμεο (ordinal) πεξηγξάθεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο Kendall‟s tau-b θαη Somer‟s d, 

ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζακε ζηε κειέηε καο. Οη ζπληειεζηέο απηνί είλαη εηδηθά 

κέηξα ζπλάθεηαο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάηαμε πνπ ππάξρεη ζηελ θιίκαθα 

κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ, ζε αληίζεζε κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson, ν 

νπνίνο κεηξά ηε ζπζρέηηζε δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

Αξρηθφο καο ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο 

κέζσ παξαγνληηθήο αλάιπζεο (factor analysis) θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηελέξγεηα κίαο 

παιηλδξφκεζεο απφ φπνπ ζα πξνέθππηαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή 

επίδνζε. Ωζηφζν θάηη ηέηνην δελ ήηαλ εθηθηφ ιφγσ ησλ πξναπαηηνπκέλσλ γηα κεγάιν 

δείγκα θαη θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ.  
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6. Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εξκελεία επξεκάησλ 

 

 Όζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηφο καο, ν 

ππεχζπλνο εμαγσγψλ θάζε επηρείξεζεο θαινχληαλ λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε έλα ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα. Σηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ην 

εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ ην Γηεπζπληή/Σηέιερνο Δμαγσγψλ (28,6%) θαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν/Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν (26,8%). Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 16,1% νη 

απαληήζεηο απφ ηνπο Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ/Μάξθεηηλγθ, κε 10,7% νη απαληήζεηο απφ 

ηα Σηειέρε Πσιήζεσλ/Μάξθεηηλγθ ελψ 17% ησλ απαληήζεσλ δφζεθε απφ θάπνηα 

άιιε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία. 

  Παξαηεξνχκε φηη κφλν πεξίπνπ 1 ζηηο 3 (28,6%) ειιεληθέο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο έρεη Γηεπζπληή ή θάπνην Σηέιερνο εμαγσγψλ, απνηππψλνληαο ηελ 

θαηξνζθνπηθή θαη κε κεζνδηθή ελαζρφιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο εμαγσγέο αιιά θαη 

ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  Παξάιιεια θαηαδεηθλχεηαη ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη ππεχζπλνο εμαγσγψλ ζε πεξίπνπ 1 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο (26,8%) είλαη ν 

ίδηνο ν Πξφεδξνο ή ν Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο. 

 

Πίλαθαο 2: Θέζεηο εξσηψκελσλ ζηελ επηρείξεζε 
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Γηάγξακκα 4: Θέζεηο εξσηψκελσλ ζηελ επηρείξεζε 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηφο καο ην 8,9% ησλ 

επηρεηξήζεσλ είρε ιηγφηεξν απφ 100.000€ πσιήζεηο, ην 14,3% είρε απφ 100.000 έσο 

499.000€, ην 3,6% απφ 500.000 έσο 999.999€, ην 39,3% απφ 1.000.000 έσο 4.999.999€ 

ελψ ην 33,9% 5.000.000€ ή πεξηζζφηεξν. 

Σην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηφο καο (73,2%) έρνπλ κεγάιν θχθιν εξγαζηψλ, ν νπνίνο 

μεπεξλά ην 1 εθαηνκκχξην επξψ, ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε φηη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

δπζθνιφηεξα ελαζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγέο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ (π.ρ. 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ά.). 
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Πίλαθαο 3: Δηήζηεο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε Δπξψ 

 

 

 

Γηάγξακκα 5: Δηήζηεο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε Δπξψ 

 

 Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ πσιήζεσλ απφ εμαγσγέο, ζην 16,1% ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο νη εμαγσγέο ζπγθξνηνχζαλ ην 0-5% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, ζην 

8,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ην 6-10%, ζην 10,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ην 11-20%, ζην 19,6% 

ην 21-30%, ζην 10,7% ην 31-50%, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ (32,1%) ην 

50-100% ελψ ην 1,8% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έδσζε απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα.  
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Δίλαη εκθαλέο φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (62,4%) νη εμαγσγέο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζπγθξνηψληαο πεξηζζφηεξν 

απφ ην έλα πέκπην ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο πσιήζεσλ.  

 

Πίλαθαο 4: Δμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

 

 

 

Γηάγξακκα 6: Δμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
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 Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηφο καο απαζρνινχλ κηθξφ αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο θαη ηεο έιιεηςεο πφξσλ γηα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Σπγθεθξηκέλα, ην 64,3% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο απαζρνιεί απφ 1 

έσο 50 εξγαδφκελνπο. Τν 7,1% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί απφ 50 έσο 99 

εξγαδφκελνπο, ην 12,5% απφ 100 έσο 199 εξγαδφκελνπο, ην 12,5% απφ 200 έσο 499 

θαη κφιηο ην 3,6%  ησλ  επηρεηξήζεσλ 500 ή πεξηζζφηεξνπο. 

 

Πίλαθαο 5: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

 

 

 

Γηάγξακκα 7: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 
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Αλαθνξηθά κε ηα έηε εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην 8,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο απφ 1 έσο 5 έηε, ην 33,9% απφ 6 έσο 10 έηε, ην 

23,2% απφ 11 έσο 15 έηε, ην 10,7% απφ 16 έσο 20 έηε θαη ην 23,2% δξαζηεξηνπνηείηαη 

εμαγσγηθά 21 ή πεξηζζφηεξα έηε. Σπλεπψο, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο ελαζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο ζε καθξνρξφληα βάζε θαη έρεη ηελ αλάινγε 

εμαγσγηθή εκπεηξία. 

 

Πίλαθαο 6: Έηε εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

Γηάγξακκα 8: Έηε εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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Δπίζεο, ην 19,6% ησλ επηρεηξήζεσλ αζρνιείηαη απφ 1 έσο 5 έηε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

εμαγσγηθφ εγρείξεκα, ην 30,4% ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 6 έσο 10 έηε, ην 19,6% απφ 11 

έσο 15 έηε, ην 17,9% απφ 16 έσο 20 έηε ελψ ην 12,5% 21 ή πεξηζζφηεξα έηε. Σην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο εμαγσγέο κε κία καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, αθνχ νη κηζέο (50%) 

δηαζέηνπλ έλα εμαγσγηθφ πξντφλ ζε κία εμαγσγηθή αγνξά ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία. 

 

Πίλαθαο 7: Έηε ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα 

 

 

 

Γηάγξακκα 9: Έηε ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν εμαγσγηθφ εγρείξεκα 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθεθξηκέλα ην 44,6% εμάγεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ ζε 1 έσο 5 ρψξεο, ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 6 έσο 10 ρψξεο, ην 14,3% ζε 11 

έσο 20, ην 8,9% ζε 21 έσο 30 θαη ην 8,9% ζε 31 ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Θα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη πεξίπνπ 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο (30,3%) εμάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 10 ρψξεο. 

 

Πίλαθαο 8: Αξηζκφο ρσξψλ εμαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 

 

 

 

Γηάγξακκα 10: Αξηζκφο ρσξψλ εμαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 
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Όζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο εμαγσγψλ ην 58,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

εμάγεη ηα πξντφληα ηνπ ζηα Βαιθάληα, ην 82,1% ζηελ Δ.Δ., ην 46,4% ζηε ινηπή 

Δπξψπε, ην 28,6% ζηηο ΖΠΑ, ην 8,9% ζηε ινηπή Ακεξηθή, ην 35,7% ζηελ Αζία, ην 

12,5% ζηελ Απζηξαιία θαη ην 19,6% ζηελ Αθξηθή.  

Καηά ζπλέπεηα, ηα Βαιθάληα θαη ε Δ.Δ. είλαη νη θχξηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ αθελφο ηεο γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ (π.ρ. κείσζε 

πεξηνξηζκψλ, δαζκψλ) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηε δεχηεξε. 

 

Πίλαθαο 9: Πεξηνρέο εμαγσγψλ 
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Γηάγξακκα 11: Πεξηνρέο εμαγσγψλ 

 

Τν δείγκα καο απνηεινχληαλ θαηά ίζα κέξε απφ θαηαλαισηηθά θαη βηνκεραληθά 

πξντφληα. 

 

Πίλαθαο 10: Δίδνο πξντφληνο 
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Γηάγξακκα 12: Δίδνο πξντφληνο 

 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, 

ην 10,7% ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθαλ ζηνλ θιάδν Έλδπζεο-Υπφδεζεο, ην 26,8% ζηνλ 

θιάδν Τξφθηκα-Πνηά, ην 5,4% ζηνλ θιάδν Φεκηθά-Πιαζηηθά, ην 8,9% ζηνλ θιάδν 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ην ίδην πνζνζηφ ζηνλ θιάδν Μέηαιια, ην 3,6% ζηνλ 

θιάδν Ζ/Υ, Πεξηθεξεηαθά ηνπο θαη Λνγηζκηθφ θαη ην 35,7% ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθαλ 

ζε θάπνην άιιν θιάδν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξίπνπ 1 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο (26,8%) αλήθεη 

ζηνλ θιάδν Τξφθηκα-Πνηά. Τα ειιεληθά πξντφληα φπσο ην ειαηφιαδν, ε θέηα, ην θξαζί 

θηι θαίλεηαη λα έρνπλ δήηεζε ζηηο μέλεο αγνξέο θαη κε ηελ αλάινγε αξσγή ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο κπνξνχκε λα ηα θαηαζηήζνπκε αθφκε πην αληαγσληζηηθά ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο.  
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Πίλαθαο 11: Κιάδνο επηρεηξήζεσλ  

 

 

 

Γηάγξακκα 13: Κιάδνο επηρεηξήζεσλ  

 

 Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12 θαη ζην Γηάγξακκα 14 κφλν 4 ζηηο 10 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο (39,3%) έρνπλ μερσξηζηφ ηκήκα εμαγσγψλ. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα κελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπγθξνηήζεη μερσξηζηφ ηκήκα 

εμαγσγψλ ιφγσ έιιεηςεο εμαγσγηθήο δέζκεπζεο θαη πάλσ απφ φια ιφγσ έιιεηςεο 

πφξσλ. 
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Πίλαθαο 12: Ύπαξμε ηκήκαηνο εμαγσγψλ ζηελ επηρείξεζε 

 

 

 

Γηάγξακκα 14: Ύπαξμε ηκήκαηνο εμαγσγψλ ζηελ επηρείξεζε 

 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γηα θάζε 

θαηεγνξία παξαγφλησλ πνπ πξαγκαηεχνληαλ ην εξσηεκαηνιφγην καο ζα παξαζέζνπκε 

αξρηθά έλα πίλαθα κε ηα θπξηόηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε (αξηζκφο παξαηεξήζεσλ, 

κέζνο φξνο, δηάκεζνο, επηθξαηνχζα ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη δηαθχκαλζε) θαη ζηε 

ζπλέρεηα έλα πίλαθα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ.  
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Πίλαθαο 13: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε εμαγσγηθήο επίδνζεο 

 

 Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 13 νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά κία 

κέηξηα έσο θαιή εμαγσγηθή επίδνζε, κε εμαίξεζε ην κεξίδην αγνξά ηνπο ζηε ρψξα 

εμαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ ηελ θαιχηεξε εμαγσγηθή επίδνζε ζε ζηνηρεία 

φπσο ε αληηιακβαλφκελε επηηπρία (3,73), ε ηθαλνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ 

(3,71), ν φγθνο εμαγσγηθψλ πσιήζεσλ (3,50) θαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ 

εγρψξηα αγνξά (3,44) ελψ σρξηνχλ ζε κεξίδην αγνξάο ζηε ρψξα εμαγσγήο (2,84). 
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Πίλαθαο 14: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο 
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Πίλαθαο 15: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε πεξηβάιινληνο 
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Πίλαθαο 16: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο πεξηβάιινληνο 
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 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο Πίλαθεο 15, 16 νη ππεχζπλνη εμαγσγψλ δίλνπλ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, αθνχ ην 92,8% απηψλ ηνπο αμηνιφγεζαλ 

απφ αξθεηά έσο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο. Αληίζεηα, πεξίπνπ νη κηζέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηφο καο δε ζεσξνχλ ηνπο λνκηθνχο θαη ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο ζεκαληηθνχο 

κε πνζνζηά 46,4% θαη. 58,9% αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζηνπο βηνκεραληθνχο 

παξάγνληεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (96,4%) ησλ επηρεηξήζεσλ ππνζηεξίδεη φηη νη 

θαηαλαισηέο είλαη επαίζζεηνη σο πξνο ηελ ηηκή ελψ ην 78,6% εθηηκά φηη ππάξρνπλ 

ζπλερψο λέεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ζηελ εμππεξεηνχκελε αγνξά. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, 64,3% ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί πσο ε δήηεζε γηα ην πξντφλ ηνπο δελ είλαη 

απξφβιεπηε, 46,4% πηζηεχεη φηη ε πνηφηεηα ησλ άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ δελ 

απεηιεί ηελ επηβίσζε ηνπο θαη 44,6% πσο δελ ππάξρνπλ άιια πξντφληα πνπ λα κπνξνχλ 

εχθνια λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. 

 Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο Πίλαθεο 17 θαη 18 νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ απφ κεζαίεο σο κεγάιεο, αθνχ ηα αξκφδηα ζηειέρε αμηνιφγεζαλ ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, απφ κέηξην έσο πνιχ θαιφ, φζνλ αθνξά ηνλ εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ (91,1%), θαη φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (96,4%). Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ ε ππφζεζε φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

επηρείξεζε ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα αζρνιεζεί κε εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δπηπξφζζεηα, ε εκπεηξία θαίλεηαη λα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο αθνχ 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 18 πεξίπνπ 9 ζηηο 10 εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα 

αμηνινγνχλ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ηεο επηρείξεζήο ηνπο απφ 

κέηξηα έσο πνιχ θαιά. 
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Πίλαθαο 17: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο 

 

Πίλαθαο 18: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο 
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Πίλαθαο 19: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε εμαγσγηθήο δέζκεπζεο 

 

Πίλαθαο 20: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο εμαγσγηθήο δέζκεπζεο 
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 Αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγηθή δέζκεπζε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 19 ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ φηη ε επηρείξεζή ηνπο ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα απφ φηη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, λα ρξεζηκνπνηεί εμαγσγηθή έξεπλα κάξθεηηλγθ, λα 

θηλείηαη βάζεη εμαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζήο λα 

θάλνπλ ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηε ρψξα εμαγσγήο (επηθξαηνχζα ηηκή=4), παξαηεξνχκε 

φηη ν κέζνο φξνο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη κηθξφηεξνο, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη πσο έλα ζεβαζηφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζπκθσλεί κε ηηο παξαπάλσ 

πξνηάζεηο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 20 ν ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

αθηεξψλνπλ ηα ζηειέρε ζηηο εμαγσγέο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη νη αλζξψπηλνη 

πφξνη πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε πεξίπνπ 3 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο. 

 

Πίλαθαο 21: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ 
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Πίλαθαο 22: ρεηηθέο ζπρλόηεηεο εμαγσγηθώλ θηλήηξσλ 

 

 

 Απφ ηνπο Πίλαθεο 21, 22 δηαθαίλεηαη πσο αξθεηά ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηηο 

εμαγσγέο απνηεινχλ ε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο (4,32), ε αμηνπνίεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (4,18), ε θαιχηεξε επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (4,11) θαη νη πηέζεηο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (3,80) ιφγσ θαη ηεο θξίζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, θαίλεηαη λα είλαη  ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα 23 ε έιιεηςε εζληθήο εμαγσγηθήο πνιηηηθήο (4,05) θαη ηα πξνβιήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο (3,95). Πεξίπνπ ην 90% ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί 

αλχπαξθηε ηε ζπλδξνκή ηνπ θξάηνπο ζηηο εμαγσγηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο αιιά θαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ (Πίλαθαο 

24). Απηά ηα δχν πξνζθφκκαηα θαίλεηαη λα ηαιαλίδνπλ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ αθνινπζνχλ πξνβιήκαηα φπσο νη εμσγελείο 

εθνδηαζηηθνί πεξηνξηζκνί  (3,82), ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εμαγσγηθή αγνξά 
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θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ εμαγσγηθή αγνξά (3,80). Αδηακθηζβήηεηα, ην 

γεγνλφο φηη ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κεηξνχλ ηα εμαγσγηθά πξνβιήκαηα ε 

επηθξαηνχζα ηηκή είλαη 4 ή 5 (Πίλαθαο 23) ππνδειψλεη ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Πίλαθαο 23: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ 
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Πίλαθαο 24: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ 

 

  

Αλαθνξηθά κε ηα αληαγσληζηηθά πιενλέθηεκαηα θαίλεηαη πσο ε έξεπλά καο έξρεηαη 

λα επηβεβαηψζεη ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο αθνχ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 25 ε 

πνηφηεηα (4,09) θαη φρη ε ηηκή είλαη ε θπξηφηεξε πεγή αληαγσληζκνχ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο αιινδαπέο αγνξέο. Αθνινπζνχλ ε θήκε ηεο εηαηξείαο (3,93), ε 

ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη ε αμηνπηζηία (3,95), ε ηερληθή ππνζηήξημε (3,87) θηι. Δλψ 

ινηπφλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε βαζκνινγνχληαη αξθεηά πςειά (κέζνο φξνο απφ 3,28 έσο 4,09) θάηη 

ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θφζηνο πνπ θαίλεηαη λα ππνιείπνληαη (κέζνο φξνο απφ 2,84 έσο 3,50) .  
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Πίλαθαο 25: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 
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Πίλαθαο 26: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 

Δίλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ φηη ην 73,2% ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί ηα πξντφληα ηνπ 

αληαγσληζηηθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα. Αληίζεηα πεξίπνπ 3 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο ζεσξεί 

ην θφζηνο ηνπ πσινχκελνπ πξντφληνο θαη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ αξθεηά πςειφ, κε 

επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ αληαγσληζηέο ηηκέο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 
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Πίλαθαο 27: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε εμαγσγηθψλ πφξσλ 

 

 

  Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 27 ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα ηα πεγαίλεη 

θαιά κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη εμνπιηζκνχ (3,96), κε ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (3,75) κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο (3,79), ελψ θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα άξεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο, ησλ νπνίσλ νη παξάγνληεο 

βαζκνινγήζεθαλ απφ 2,91 εψο 3,36. 
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Πίλαθαο 28: Σρεηηθέο ζπρλφηεηεο εμαγσγηθψλ πφξσλ 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγηθέο δεμηφηεηεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 29 νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ ελ ιφγσ παξαγφλησλ 

θπκαίλεηαη απφ 4,02 έσο 4,32. Αθνινπζνχλ ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηα κέιε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ 3,41 εψο 4,07, ε αλάπηπμε πξντφλησλ απφ 3,36 εψο 3,80 

θαη ηέινο έρνπκε ηηο ελεκεξσηηθέο δεμηφηεηεο απφ 2,91 εψο 3,82. Αμηνζεκείσην είλαη 

φηη πεξίπνπ ζην 90% ησλ επηρεηξήζεσλ ηα ζηειέρε δεκηνπξγνχλ θαη δηαηεξνχλ θαιέο 

έσο πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ζηε ρψξα εμαγσγήο. 
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Πίλαθαο 29: Κπξηφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε εμαγσγηθψλ δεμηνηήησλ 
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Πίλαθαο 30: ρεηηθέο ζπρλόηεηεο εμαγσγηθώλ δεμηνηήησλ 

 

 

 

 

 



 

 

 

86 

Σηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο, νη νπνίεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέηξα ζπζρέηηζεο γηα πνηνηηθέο-κε δηάηαμε κεηαβιεηέο (ordinal) 

Somers’d θαη Kendall’s tau-b. Σηελ πεξίπησζή καο, ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) είλαη 

φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο, ελψ ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε 

(Ζ1) φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

νξίζηεθε ην 5%.  

Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηνλ όγθν πσιήζεσλ εμαγσγώλ ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ κε εκπεηξία (0,366)
1
, ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ 

(0,421), ηε θήκε ηεο εηαηξείαο (0,404), ην εχξνο ηεο πξντνληηθήο γξακκήο (0,247), ηελ 

πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα δηαλνκήο) (0,445), ηελ αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο πειαηψλ (0,253), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (0,313), ηελ επαηζζεζία ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ ηηκή (0,246), ηελ αλεχξεζε ελδερφκελσλ πειαηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ (0,283), ηηο επαθέο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,226), 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα 

αλψηεξα ζηειέρε (0,235), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ (0,290) θαη απφ ηα ζηειέρε (0,255), ηε 

βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ (0,332), ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,285), ηνλ 

αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,550), ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε 

επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο (0,507), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ ζηειερψλ 

γηα ηηο εμαγσγέο (0,339), ηελ πξνεγνχκελε επίδνζε ησλ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ 

(0,295), ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,260), ηελ πξφζβαζε ζε 

πνιχηηκεο πεγέο πξνκεζεηψλ (0,229), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,553), 

                                                 
1
 Ζ ζπζρέηηζε κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Kendall‟s tau-b ήηαλ ζρεδφλ ίδηα κε απηή ηνπ Somer‟s-d. Γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο ζηηο παξελζέζεηο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ε ζπζρέηηζε ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Kendall‟s tau-b. 
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ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,315), ην πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,436), ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο (0,308), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (0,252), ηελ 

θαιχηεξε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο (0,301), ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθηεξψλεη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,289), ην ρξφλν 

θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(0,301), ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,390) θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (0,340) πνπ 

αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελώ έρεη κία αξλεηηθή ζρέζε κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (-0,252) θαη κε ηελ απξφβιεπηε δήηεζε 

γηα ην πξντφλ πνπ πνπιάκε (-0,264). 

Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο σο πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ππάξρεη κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην εθπαηδεπκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε εκπεηξία (0,380), ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην 

εμσηεξηθφ (0,282), ηε θήκε ηεο εηαηξείαο (0,270), ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα 

δηαλνκήο) (0,351), ηελ αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,338), ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε (0,295), ηελ αλεχξεζε ελδερφκελσλ πειαηψλ απφ ην πξνζσπηθφ 

(0,214), ηε ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην 

πξνζσπηθφ (0,228), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ (0,318), ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ ζηε ρψξαο εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,285), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ 

εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,531), ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε 

αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο (0,514), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ ζηειερψλ γηα ηηο 

εμαγσγέο (0,355), ηελ πξνεγνχκελε επίδνζε ησλ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ (0,293), 

ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο πξνκεζεηψλ (0,276), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

(πσιήζεηο) (0,529), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,327), ην πνζνζηφ 

ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,419), ηελ 
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αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,236), ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθηεξψλεη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,499), ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγηθήο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ απφ ηελ 

επηρείξεζε (0,235), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,382), ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,375) θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο (0,379) πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελώ 

έρεη κία αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ χπαξμε άιισλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο (-0,220). 

Ζ θεξδνθνξία ηνπ εμαγσγηθνύ εγρεηξήκαηνο θαίλεηαη λα έρεη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο 

(0,269), ηε ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην 

πξνζσπηθφ (0,243), ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα 

ζηειέρε (0,248), ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ (0,336) θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζηε ρψξαο εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα 

ζηειέρε (0,302), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

(0,305) θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο (0,285) ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε, 

ηε βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ (0,332), ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,294), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ 

ζηειερψλ γηα ηηο εμαγσγέο (0,265), ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο πξνκεζεηψλ 

(0,255), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,257), ηελ ηαρχηεηα απφθηεζεο 

θεθαιαίσλ (0,238), ηε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην εμαγσγηθφ 

εγρείξεκα (0,225), ηε δπλαηφηεηα παξνρήο επλντθψλ φξσλ πειαηεηαθήο πίζησζεο 

(0,279), ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,294), ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ brand 

image (0,234), ηε δχλακε/αληαπφθξηζε ηνπ brand image (0,277), ην ρξφλν θαη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,246), ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,379), ελώ 
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έρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (-0,332) 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πνπ απεηιεί ηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο (-0,318). 

Όζνλ αθνξά ζηελ αύμεζε εμαγσγηθώλ πσιήζεσλ ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηηκήο πψιεζεο ζηνλ 

αιινδαπφ αλαγσληζηή (0,224), ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε 

εκπεηξία (0,291), ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ (0,255), ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο (0,292), ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα δηαλνκήο) (0,297), ηελ 

αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,256), ηελ επειημία ζε ζέκαηα 

πειαηεηαθήο πίζησζεο (0,269), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (0,363), ηελ χπαξμε ζπλερψο 

λέσλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ζηελ εμππεξεηνχκελε αγνξά (0,199), ηελ αθξίβεηα σο 

πξνο ηηο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ γηα ην πξντφλ καο (0,227), ηελ αλεχξεζε ελδερφκελσλ 

πειαηψλ απφ ην πξνζσπηθφ (0,281), ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (0,233), ηνλ αξηζκφ 

εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,438), ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε 

επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο (0,260), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ ζηειερψλ 

γηα ηηο εμαγσγέο (0,252), ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,270), ηνλ 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,483), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (0,315), ην πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή 

ιεηηνπξγία (0,271), ηε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

εμαγσγηθφ εγρείξεκα (0,248), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (0,237), 

ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εμαγσγηθή αγνξά (0,217), ηελ ηάζε ηεο επηρείξεζεο 

λα αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά 

(0,211), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (0,321), ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,297) θαη ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο (0,355) πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Αλαθνξηθά κε ην κεξίδην αγνξάο ζηε ρώξα εμαγσγήο ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ 

ζην εμσηεξηθφ (0,455), ηε θήκε ηεο εηαηξείαο (0,387), ην εχξνο ηεο πξντνληηθήο 

γξακκήο (0,270), ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα δηαλνκήο) (0,374), ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε (0,301), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ (0,240), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο (0,350), ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο 

εμαγσγέο (0,313), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ ζηειερψλ γηα ηηο εμαγσγέο (0,259), ηε 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,275), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

(πσιήζεηο) (0,529), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,312), ην πνζνζηφ 

ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,273), ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,343), ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,279), ηε 

ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (0,227), ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (0,232), ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εμαγσγηθή αγνξά (0,271), ηελ 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ εμαγσγηθή αγνξά (0,300), ηελ ηάζε ηεο επηρείξεζεο λα 

αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,258), 

ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (0,237), ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,261) θαη ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο (0,283) πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δπίζεο, ε αληηιακβαλόκελε επηηπρία παξνπζηάδεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε 

εκπεηξία (0,302), ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ (0,435), ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο (0,455), ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα δηαλνκήο) (0,276), ηελ 

αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,325), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

(0,452), ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη αμηνπηζηία (0,297), ηελ θαηαλφεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (0,287) θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ 
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κε ηνπο πειάηεο (0,334) ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε, ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ (0,141), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,251), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο (0,394), ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο 

εμαγσγέο (0,311), ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,214), ηε ρξήζε 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θη εμνπιηζκνχ (0,266), ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο 

πξνκεζεηψλ (0,244), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,527), ηνλ αξηζκφ 

ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,320), ην πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,528), ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,363), ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ brand image (0,270), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο 

(0,281), ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο (0,226), ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε 

αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,427), 

ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (0,320) θαη ηέινο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,311) θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο (0,363) πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ ζηειερώλ ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο ζηνλ 

αιινδαπφ θαηαλαισηή (0,147), ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε 

εκπεηξία (0,338), ηελ θαηλνηνκία/κνλαδηθφηεηα (0,318) θαη ηελ πνηφηεηα (0,322) ηνπ 

πξντφληνο, ηελ ηερλνινγία (0,241), ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ 

(0,507), ηε θήκε ηεο εηαηξίαο (0,472), ην εχξνο πξντνληηθήο γξακκήο (0,243), ηελ 

επειημία design θαη φγθνπ παξαγσγήο (0,241), ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα 

δηαλνκήο) (0,369), ηελ αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,268), ηελ 

επειημία ζε ζέκαηα πειαηεηαθήο πίζησζεο (0,215), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (0,391), ηελ 

ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη ηελ αμηνπηζηία (0,377), ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ (0,276) θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηε 
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ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,330), ηε βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ (0,291), ηελ αλεχξεζε ειθπζηηθψλ ηηκψλ πξνκεζεηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ (0,217), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,289), ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο (0,245), ηε γεσγξαθηθή 

εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,204), ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θη εμνπιηζκνχ 

(0,220), ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο πξνκεζεηψλ (0,235), ηνλ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,469), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,351), ην 

πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,433), ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,365), ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ brand image (0,324), 

ηε δχλακε/αληαπφθξηζε ηνπ brand image (0,279), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο (0,266), ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο (0,264), ηελ αλεπάξθεηα 

νξγάλσζεο ηνπ ηκήκαηνο εμαγσγψλ (0,227), ηελ ηάζε ηεο επηρείξεζεο λα αθηεξψλεη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,300) θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη γηα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,265). 

Ζ επίηεπμε ηνπ εμαγσγηθνύ ζηόρνπ θαίλεηαη λα έρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο (0,215), ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ πσινχκελνπ πξντφληνο (0,211), ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ κε εκπεηξία (0,413), ηελ θαηλνηνκία/κνλαδηθφηεηα (0,245) θαη ηελ πνηφηεηα 

(0,282) ηνπ πξντφληνο, ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ (0,413), ηε 

θήκε ηεο εηαηξίαο (0,451), ην εχξνο ηεο πξντνληηθήο γξακκήο (0,323), ηελ επειημία 

design θαη φγθνπ παξαγσγήο (0,272), ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ (δίθηπα δηαλνκήο) 

(0,471), ηελ αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,448), ηελ επειημία 

ζε ζέκαηα πειαηεηαθήο πίζησζεο (0,331), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (0,526), ηελ 

ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη ηελ αμηνπηζηία (0,410), ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ 

πψιεζεο γηα ην πξντφλ (0,234), ηελ αλεχξεζε ελδερνκέλσλ πειαηψλ απφ ην πξνζσπηθφ 

(0,292), ηηο επαθέο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,291), ηελ 
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παξαθνινχζεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα 

ζηειέρε (0,293), ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηε 

ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ (0,256) θαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,458), ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε 

(0,343), ηε βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ (0,270), ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ην πξνζσπηθφ (0,242) θαη απφ ηα 

αλψηεξα ζηειέρε (0,310), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

(0,541), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ ζηειερψλ γηα ηηο εμαγσγέο (0,415), ηελ 

πξνεγνχκελε επίδνζε εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ (0,293), ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε 

ρψξα εμαγσγήο (0,349), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,469), ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,412), ην πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,467), ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο (0,378), ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ brand image (0,255), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (0,360), ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο (0,249), ην 

γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα 

ηελ εγρψξηα αγνξά (0,373), ηε ρξήζε εμαγσγηθήο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, εμαγσγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ (0,239) ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,254), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,442) θαζψο θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,394) αιιά θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (0,440) πνπ 

αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηεζλή επέθηαζε ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε 

[Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηηκήο πψιεζεο ζηνλ αιινδαπφ 

θαηαλαισηή (0,302), ην εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε εκπεηξία 

(0,220), ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,247), ηελ ηερλνινγία (0,244), ηελ εηθφλα πνπ 

έρνπλ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ (0,256), ηελ θήκε ηεο εηαηξίαο (0,402), ην εχξνο ηεο 
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πξντνληηθήο γξακκήο (0,298), ηελ επειημία design θαη φγθνπ παξαγσγήο (0,217), ηελ 

πξφζβαζε ηνπ πξντφληνο (δίθηπα δηαλνκήο) (0,374), ηελ αληαπφθξηζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,297), ηελ επειημία ζε ζέκαηα πειαηεηαθήο 

πίζησζεο (0,190), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (after sales service) (0,352), ηελ αθξίβεηα 

ησλ πξνβιέςεσλ πσιήζεο γηα ην πξντφλ καο (0,275), ηελ αλεχξεζε ελδερφκελσλ 

πειαηψλ (0,293) θαη ηε ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ 

ην πξνζσπηθφ (0,243), ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζηηο ρψξεο 

εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,214), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηηο ρψξεο εμαγσγήο απφ ηα ζηειέρε (0,273), ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ (0,299), ηε βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ (0,254), ηελ 

αλεχξεζε ειθπζηηθψλ ηηκψλ πξνκεζεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ (0,273), ηε δεκηνπξγία θαη 

ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,248), 

ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,550), ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο (0,235), ηηο γλψζεηο ησλ εμαγσγηθψλ 

ζηειερψλ γηα ηηο εμαγσγέο (0,362), ηελ πξνεγνχκελε επίδνζε ησλ εμαγσγηθψλ 

εγρεηξεκάησλ (0,277), ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,297), ηνλ εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,580), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

(0,254), ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία 

(0,336), ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα (0,408), ηελ ηαρχηεηα απφθηεζεο θεθαιαίσλ 

(0,446), ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

εμαγσγηθφ εγρείξεκα (0,342), ηε δπλαηφηεηα λα βξεη θαλείο επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο (0,347), ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,269), 

ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (0,274), ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (0,248), ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα 

ηηο εμαγσγέο παξά γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,344), ηε ρξήζε εμαγσγηθήο έξεπλαο 

κάξθεηηλγθ, εμαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ (0,282), ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ 
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ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,249), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,436) θαζψο θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,472) θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,416). Αληίζεηα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ θνξνινγηθή 

πνιηηηθή (-0,252), ηελ απξφβιεπηε δήηεζε γηα ην πξντφλ πνπ πσιείηαη (-0,300), ην 

γεγνλφο φηη ε θχξηα πεγή αληαγσληζκνχ ζην βηνκεραληθφ καο θιάδν είλαη ε ηηκή (-

0,234), ηελ εκθάληζε λέσλ επθαηξηψλ ζηελ αιινδαπή αγνξά (-0,224), θαη ηελ εζληθή 

εμαγσγηθή πνιηηηθή (-0,221). 

Ζ κείσζε ηεο εμάξηεζεο από ηελ εγρώξηα αγνξά παξνπζηάδεη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ 

ζην εμσηεξηθφ (0,217), ηε θήκε ηεο εηαηξίαο (0,262), ηελ πξφζβαζε ηνπ πξντφληνο 

(δίθηπα δηαλνκήο) (0,227), ηελ αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ 

(0,236), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (after sales service) (0,290), ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ην πξνζσπηθφ (0,219) θαη απφ ηα 

αλψηεξα ζηειέρε (0,269), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

(0,372), ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηηο εμαγσγέο (0,393), ηελ 

πξνεγνχκελε επίδνζε ησλ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ (0,282), ηνλ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,488), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,318), ην 

πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,282), ην 

γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά γηα 

ηελ εγρψξηα αγνξά (0,353), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ 

ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,285) θαζψο θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,279) 

θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(0,331). Αληίζεηα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηα πνιχπινθα δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα (-

0,226). 
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Σην ζηξαηεγηθφ θξηηήξην επίδνζεο δηαθνξνπνίεζε εμαγσγηθνύ πξντόληνο 

παξαηεξείηαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ηελ 

θαηλνηνκία/κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο (0,265), ηελ ηερλνινγία (0,231), ηελ επειημία 

ζε ζέκαηα πειαηεηαθήο πίζησζεο (0,235), ηε ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ (0,216), ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη λέσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή ή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (0,304), ηνλ αξηζκφ 

εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,281), ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο 

πξνκεζεηψλ (0,225), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,275), ηνλ αξηζκφ 

ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,268), ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

αζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,253), ηελ ηαρχηεηα απφθηεζεο θεθαιαίσλ 

(0,290), ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο (0,297), ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο μέλεο 

αγνξάο (0,257), ηε ρξήζε εμαγσγηθήο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, εμαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ειέγρνπ (0,258) θαζψο θαη ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ ζηειερψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο 

(0,300). Αληίζεηα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο (θνπιηνχξαο) 

(-0,217). 

Όζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ εμαγσγήο θαηά ηελ παξαγγειηνιεςία 

παξαηεξήζεθε κία ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην εχξνο πξντνληηθήο 

γξακκήο (0,284), ηελ πξφζβαζε ηνπ πξντφληνο (δίθηπα δηαλνκήο) (0,261), ηελ 

αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,224), ηελ επειημία ζε ζέκαηα 

πειαηεηαθήο πίζησζεο (0,400), ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη ηελ αμηνπηζηία (0,314), 

ηελ επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ ηηκή (0,268), ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο (0,257) θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,425), ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (0,241) θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε 

θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,267), 
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ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (0,301), ηε βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ 

πξντφλησλ (0,284), ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ/ηδεψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

(0,274), ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ην 

πξνζσπηθφ (0,223), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,322), ηε 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,398), ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο (0,260), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) (0,363), ηνλ αξηζκφ 

ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,303), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο (0,277), ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ εμαγσγηθή αγνξά (0,235), ηα 

πξνβιήκαηα ηηκνιφγεζεο (0,240), ηνπο εμσγελείο εθνδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο (0,258), 

ηε ρξήζε εμαγσγηθήο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, εμαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ 

(0,282), ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ ζηειερψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,388) θαζψο θαη 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,266). 

Αληίζεηα παξνπζηάζηεθε κία αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ απεηιεί ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο (-0,286). 

Τέινο, αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ αληαγσληζηώλ ζην 

εμσηεξηθό παξαηεξήζεθε κία ζεηηθή ζρέζε [Sig.(2-tailed)<0,05] κε: ην εθπαηδεπκέλν 

θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε εκπεηξία (0,282), ην εχξνο ηεο πξντνληηθήο γξακκήο 

(0,274), ηελ πξφζβαζε ηνπ πξντφληνο (δίθηπα δηαλνκήο) (0,269), ηελ αληαπφθξηζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ (0,310), ηελ επειημία ζε ζέκαηα πειαηεηαθήο 

πίζησζεο (0,282), ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (after sales service) (0,251), ηελ αλεχξεζε 

ελδερφκελσλ πειαηψλ απφ ην πξνζσπηθφ (0,368), ηε ζπιινγή ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ (0,386) ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,353), ηηο επαθέο ησλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ ζηε ρψξα εμαγσγήο (0,340), ηελ παξαθνινχζεζε αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (0,538), ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ην πξνζσπηθφ 
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(0,428), ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (0,440) θαη ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζηε ρψξα εμαγσγήο απφ ηα αλψηεξα 

ζηειέρε (0,390), ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (0,313), ηε βειηίσζε/ηξνπνπνίεζε 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ (0,333), ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ/ηδεψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία (0,337), αλεχξεζε ειθπζηηθψλ ηηκψλ πξνκεζεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ 

(0,269), ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο απφ ην 

πξνζσπηθφ (0,427), ηνλ αξηζκφ εμαγσγηθψλ εγρεηξεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (0,407), ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε εμαγσγέο (0,252), ηηο γλψζεηο ησλ 

εμαγσγηθψλ ζηειερψλ γηα ηηο εμαγσγέο (0,277), ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηε ρψξα 

εμαγσγήο (0,221), ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο πεγέο πξνκεζεηψλ (0,329), ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο (0,304), ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

(πσιήζεηο) (0,369), ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (0,336), ην πνζνζηφ 

ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία (0,340), ηελ ηαρχηεηα 

απφθηεζεο θεθαιαίσλ (0,228), ηε δπλαηφηεηα παξνρήο επλντθψλ φξσλ πίζησζεο ζηνπο 

πειάηεο (0,222), ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (0,241), ηα 

πξνβιήκαηα ηηκνιφγεζεο (0,282), ηνπο εμσγελείο εθνδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο (0,243), 

ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθηεξψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο εμαγσγέο παξά 

γηα ηελ εγρψξηα αγνξά (0,242), ηε ρξήζε εμαγσγηθήο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, εμαγσγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ (0,457), ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ ζηειερψλ ζηε ρψξα 

εμαγσγήο (0,456), ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ζηειέρε αθηεξψλνπλ ζηελ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,357), ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (0,303) θαζψο θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (0,424).  

 

 

 

 



 

 

 

99 

7. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο καο πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κεγάιν θχθιν εξγαζηψλ, ζεκαληηθή εμαγσγηθή εκπεηξία 

ελψ δελ έρνπλ μερσξηζηφ ηκήκα εμαγσγψλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο νχηε 

Σηέιερνο/Γηεπζπληή εμαγσγψλ. Δπίζεο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο νη εμαγσγέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

ζπγθξνηψληαο πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο. Τέινο, θχξηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαίλεηαη λα είλαη ηα Βαιθάληα θαη ε Δ.Δ. ελψ ν θιάδνο πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο είλαη απηφο ησλ Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

Δπίζεο, απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνεγήζεθε 

παξαηεξνχκε φηη θάζε έλα θξηηήξην ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ δηαθνξεηηθνχο πξνζδηνξηζηνχο παξάγνληεο. Ωζηφζν, ζα ήηαλ 

θαιφ ηα δηάθνξα θξηηήξηα εμαγσγηθήο επίδνζεο λα αλαρζνχλ ζε έλα παξάγνληα ψζηε 

λα δηαθαλνχλ νπζηαζηηθφηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο σο ζπλφινπ κε 

ηνπο εθάζηνηε πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο. 

Γπζηπρψο, νη πεξηνξηζκνί πνπ είρακε ζηε κειέηε καο, νη νπνίνη αθνξνχζαλ ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ έιιεηςε θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, δελ καο 

επέηξεςαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) γηα ηε 

κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα παιηλδξφκεζε, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη 

παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ε εμαγσγηθή επίδνζε.  

Ωζηφζν, πξνηείλεηαη κειινληηθά ε ζπιινγή ηθαλνχ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε 

δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζε θάπνην άιιν ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα θαηάιιειν γηα πνηνηηθέο κεηαβιεηέο δηάηαμεο. 
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 Γεδνκέλνπ φηη ζηηο κέξεο καο δηάγνπκε κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο νηθνκηθά 

πεξηφδνπο ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο καο, ζα ήηαλ θαιφ ην ειιεληθφ θξάηνο 

λα δείμεη ηελ αλάινγε πξνζήισζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ εμαγσγψλ, ψζηε λα 

θηλήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη κία 

πνιηηηθή θηιηθή πξνο ηηο εμαγσγέο επηδνηψληαο ηηο εμαγσγέο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ζε εζληθφ θαη κφλν πιαίζην θαίλεηαη ακθίβνιε, επηδνηψληαο 

ζεκηλάξηα εμαγσγηθψλ ζηειερψλ, δηνξγαλψλνληαο ζπκπφζηα κε γεηηνληθέο ρψξεο πνπ 

έρνπλ πνιχ θαιχηεξα εμαγσγηθά κεγέζε απφ ηε ρψξα καο, ψζηε κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο λα βειηησζνχκε ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθήο αληίιεςεο, επηδνηψληαο ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα 

ζηειερψζεη ηα εμαγσγηθά ηκήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θηι.  

Παξάιιεια, νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη κε ακείσην ελδηαθέξνλ λα 

ελαζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα δείρλνπλ ηελ αλάινγε εμαγσγηθή 

δέζκεπζε δηαζέηνληαο ηνπο πεξηνξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο 

πφξνπο ηνπο ζηελ εμαγσγηθή ιεηηνπξγία θηι.  

Τε δχζθνιε απηή ζηηγκή, ε ζπλεξγαζία θξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα 

αλάπηπμεο εμαγσγψλ θαληάδεη σο κνλφδξνκνο γηα ηελ αλαζηήισζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα 

νθέιε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο δελ ζα είλαη κφλν πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

πξνο φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δηφηη νη πγηείο θαη εχξσζηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα θηλήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Γηαθνξεηηθά, ζα νδεγεζνχκε ζε έλα θαχιν θχθιν, φπνπ ν θαηαθεξκαηηζκφο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο θαη ην 

νηθνλνκηθφ ηέικα ηεο ρψξαο καο.  
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