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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ εξγαζία απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ο ιφγνο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη
ε πιεξνθφξεζε ησλ αλαγλσζηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ
θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηφο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ελφο
αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη, θαη’ αξράο, λα αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ
λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, φπνπ δνχκε, θαη θαηά δεχηεξνλ λα
ελεκεξψζεη ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηε ζεκαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
εμαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο
επηζηεκνληθά άξζξα θαη ειεθηξνληθέο πεγέο. Δπίζεο, πεξηέρνληαη ζηνηρεία απφ
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο.
Ζ κειέηε απηή δε ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή θάπνησλ αλζξψπσλ.
εκαληηθφηεξε ήηαλ ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ κνπ, αθνχ ρσξίο εθείλε δε ζα είρα ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζσ απηή ηε
εξγαζία. Θα ήζεια επίζεο λα ζηαζψ ζπγθεθξηκέλα θαη λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ
επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Dr. Γεκήηξην νπκπεληψηε γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ
πξνζέθεξε ζηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαζνδεγψληαο κε ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Σέινο,
δελ ζα κπνξνχζα λα κε ζπκπεξηιάβσ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο κνπ ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία, φπνπ εξγαδφκνπλ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη ηε ζεκαζία ελφο επηηπρεκέλνπ
εμαγσγηθνχ πιάλνπ γηα ηνπο ειιεληθνχο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη λα
αλαδείμεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ θαζηζηνχλ ηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο
πξντφλησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Πεξηέρνληαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαζψο θαη ε
ζχγρξνλε κνξθή ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ κε έκθαζε ζε εθείλνλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε
κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα
ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπ
επηηπρεκέλνπ εμαγσγηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο ρψξαο
καο.
Σν πξψην απφ ηα ηέζζεξα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηε ζεσξία ηεο
Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Αθνχ παξνπζηάδνληαη ηα
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ, αλαθέξνληαη αθφκα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ απηά επεξεάδνπλ ηε ζχγρξνλε
θνηλσλία θαη νηθνλνκία.
Σν δεχηεξν θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηνπ
λαπηηιηαθνχ θιάδνπ, δίλνληαο ζεκαζία ζηε κεηαθνξά θνληέηλεξ. Δπηζεκαίλνληαη ηα
βαζηθά γλσξίζκαηά ηνπ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ
αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο.
Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην πνπ καο εηζάγεη ζηελ έλλνηα ηεο εμαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Γίλεηαη ε επθαηξία λα γίλεη αληηιεπηή ε ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ θαη ρσξψλ. Δπίζεο, αλαιχνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Σέινο, ν
αλαγλψζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο πνπ θαηέρνπλ νη
ζπλεηαηξηζκνί ηεο ρψξαο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία
ηνπ εμαγσγηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε έλα Export Business Plan
θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν θάζε ζπλεηαηξηζκφο ζηε δηεζλή
αγνξά, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
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1. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιπεζληθέο εηαηξείεο
1.1 Παγθνζκηνπνίεζε
Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ είλαη εμ νινθιήξνπ νηθνλνκηθφ, αληίζεηα
ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά επίπεδα φπσο θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, ηερλνινγηθφ αιιά θαη
πνιηηηθφ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαζψο απηφο είλαη πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε κεγέζπλζε ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ, ην νπνίν κειεηάκε.
Ζ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη πνιπζχλζεηε θαη ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ
έρνπλ δνζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ. Καηά ηνλ Γ. Υ.
Παπαγεσξγίνπ (2001), ν φξνο πεξηγξάθεη ην νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ηεο απειεπζέξσζεο
ησλ αγνξψλ δηεζλψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο εληαίσλ θαλφλσλ ζην εκπφξην θαη επξχηεξα
ζηελ νηθνλνκηθή δσή (θνξνινγία, θαλφλεο αληαγσληζκνχ, κνληέια ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα). Πιένλ, θεθάιαηα, εξγαδφκελνη θαη
εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα θηλνχληαη ειεχζεξα.
Δμαηηίαο ηεο εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ππάξρεη φιν θαη κεγαιχηεξε αιιειεμάξηεζε
κεηαμχ αγνξψλ θαη νηθνλνκηψλ πνπ κε κηα πξψηε καηηά είηε δελ έρνπλ θνηλά κεηαμχ
ηνπο, είηε ηνπο ρσξίδνπλ κεγάιεο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
λα έρεη δεκηνπξγεζεί γηα πνιιά αγαζά κηα εληαία παγθφζκηα αγνξά, ε νπνία θξχβεη
λέεο πξνθιήζεηο θαζψο ζε απηή αλήθνπλ ιανί κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, βηνηηθφ
επίπεδν αιιά θαη αλάγθεο.
Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη δελ είλαη κφλν ηα εκπνξεχκαηα θαη ε
παξαγσγή πνπ πιένλ δηαξζξψλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. ην ζεκεξηλφ
καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ πεξά απφ ηα ζχλνξα κηαο
ρψξαο είλαη πην εχθνιε θαη ζπρλή απφ πνηέ. Απηφ έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο
επηρεηξήζεηο λα παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ελφο θξάηνπο θαη λα γίλνληαη
πνιπεζληθέο, αιιάδνληαο πιένλ ηε δνκή ηνπο θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο
Παξφιν, φκσο, πνπ ζαλ έλλνηα ε παγθνζκηνπνίεζε δηαδφζεθε ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο
δεθαεηίεο, ε ηδέα κηαο νκνηνγελνχο αγνξάο θαη νηθνλνκίαο, φπνπ δε ζα ππάξρνπλ
ζχλνξα αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο είλαη πνιχ πην παιηά θαη έρεη αλαθεξζεί ζε
δηάθνξα θείκελα. Έλαο Άγγινο δεκνζηνγξάθνο ζρνιίαζε κε αθνξκή ηελ αλάπηπμε ηνπ
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ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ φηη θαζψο νη απνζηάζεηο εθκεδελίδνληαη, ε επηθάλεηα ηνπ
πιαλήηε ζα κηθξχλεη κέρξη πνπ δε ζα είλαη πιένλ κεγαιχηεξε απφ κηα ηεξάζηηα εληαία
πφιε (Levinson, 2008).
πλεπψο, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν

πνιχ

εδξαηψζεθε ε ηδέα ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο κε ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πνπ επέηξεςαλ ηελ εχθνιε θαη νκαιή
κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ κεηαμχ καθξηλψλ απνζηάζεσλ πνπ πξηλ κεξηθνχο
αηψλεο θαηλφηαλ κε ζπκθέξνπζα ή αθφκα θαη αδχλαηε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο άξρηζε λα γίλεηαη επξέσο
γλσζηφ θαη λα απαζρνιεί ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ηηο δσέο ησλ απιψλ
αλζξψπσλ, μεθίλεζαλ λα ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ απφςεσλ απηψλ επηθεληξψλεηαη ζηα ζεηηθά
ζεκεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ελψ ππάξρνπλ θαη θσλέο πνπ πξνεηδνπνηνχλ γηα ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηηο δπζάξεζηεο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ.

1.1.1 Θεηικά αποηελέζμαηα ηηρ Παγκοζμιοποίηζηρ
Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ηα εμήο:
1. Απνηειεζκαηηθόηεξεο αγνξέο. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ησλ δηάθνξσλ
νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία ηηκή γηα ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο ζα είλαη
δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ή ππεξεζία θαη γηα ηελ ίδηα ηηκή ζα
ππάξρεη θάπνηνο παξαγσγφο πνπ λα κπνξεί λα δηαζέζεη απηά ηα εκπνξεχκαηα ή
ππεξεζίεο θαη λα έρεη θέξδνο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρνπλ πιένλ πνιινί
ηξφπνη (π.ρ. ε κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο ζε ρψξεο κε ρακειφηεξν θφζηνο) λα
κεηψζνπλ νη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ππάξρνπλ φιν
θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο, πνπ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηα παξαγφκελα
αγαζά. Αθφκα θη αλ ν παξαγσγφο απνθαζίζεη λα κε κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ
εκπνξεχκαηνο, έλα πνζνζηφ ηνπ απμεκέλνπ θέξδνπο ηνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε
κηζζνχο θαη άιια πξνλφκηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.
2. Απμεκέλνο αληαγσληζκόο. Δθφζνλ ππάξρεη πιένλ έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο
εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ ίδηα ή παλνκνηφηππα πξντφληα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο
ίδηεο αλάγθεο, εμαιείθνληαη ηα κνλνπψιηα πνπ ππήξραλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ
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θφζκνπ. Δπίζεο, ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο σζεί ηνπο παξαγσγνχο ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.
3. Μεγαιύηεξε αζθάιεηα. Αθνχ ε θάζε ρψξα επεξεάδεηαη πιένλ ζε φινπο ηνπο
ηνκείο απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηάθνξεο άιιεο, νη θπβεξλήζεηο
θξνληίδνπλ λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ζε παγθφζκηα
θιίκαθα, θαζψο ηπρφλ δηακάρεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ζπλνιηθά.
4. Καιύηεξε θαηαλνκή πινύηνπ ζηνλ πιαλήηε. Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ
έρνπκε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη φηη πνιιέο εηαηξίεο παξάγνπλ ηα
πξντφληα ηνπο ή αλαζέηνπλ κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζε ρψξεο κε
ρακειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα γίλεηαη κηα θαιχηεξε
θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, αθνχ κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο δηαηίζεηαη ζε
πεξηζζφηεξεο ρψξεο κέζσ ησλ κηζζψλ πνπ δίλνληαη.
5. Γηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο. Απφ ηελ αξραηφηεηα πάληα ππήξραλ ιανί πνπ
είραλ θαιχηεξε ηερλνγλσζία απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν ζηελ παξαγσγή
νξηζκέλσλ αγαζψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηή ε ηερλνγλσζία δε δηαδηδφηαλ
θαη έηζη είραλ πιενλέθηεκα εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ. Με

ηελ

παγθνζκηνπνίεζε απηφ ην πιενλέθηεκα δελ ππάξρεη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ,
αθνχ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη ην θεθάιαην κπνξεί λα κεηαθηλεζεί
ειεχζεξα πξνζθέξνληαο ηε δηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο.

1.1.2 Επιπηώζειρ ηηρ Παγκοζμιοποίηζηρ
Βέβαηα ππάξρνπλ θαη πνιινί ζθεπηηθηζηέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηηο
ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ηηο
κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ.
1. Μείσζε ηεο απαζρόιεζεο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Όπσο αλαθέξακε θαη
παξαπάλσ, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα,
κεηαθέξνπλ έλα κέξνο ή θαη νιφθιεξε ηελ παξαγσγή ηνπο ζε ρψξεο κε
ρακειφηεξν θφζηνο. πλεπψο, παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε
αλεπηπγκέλεο ρψξεο, αθνχ πιένλ νη ζέζεηο εξγαζίαο κεηαθηλνχληαη εθηφο ησλ
ζπλφξσλ ηνπο.
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2. Δμάξηεζε από μέλεο ρώξεο γηα ηελ θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ. Οη
πεξηζζφηεξεο ρψξεο απνηεινχλ πηα κέξνο ηνπ λένπ δηεζλνπνηεκέλνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Χο απνηέιεζκα, πξνκεζεχνληαη πνιιά απφ ηα
αγαζά, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπο αιιά θαη
ηελ αλάπηπμή ηνπο, απφ ηξίηεο ρψξεο.
Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εμάξηεζε ησλ ρσξψλ θαη ηελ αδπλακία, ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, λα ραξάμνπλ δηθή ηνπο πνιηηηθή ζε πνιιά ζέκαηα κείδνλνο
ζεκαζίαο. Δπίζεο, κηα δηαθνξεηηθή φςε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη νη
επηπηψζεηο κηαο ελδερφκελεο θξίζεο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη επεξεάδνπλ
πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη νπνίεο βέβαηα δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα γηα λα
απνηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε.
3. Αύμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Έλα αθφκα επαθφινπζν
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν δελ είλαη ακέζσο εκθαλέο, είλαη ε αχμεζε ηεο
θνξνινγίαο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ απιψλ θνξνινγνπκέλσλ. Ζ πςειή
θνξνινγία είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζεη ζηε κεηαθίλεζε κεγάισλ εηαηξεηψλ
εθηφο ζπλφξσλ απ’ φηη ζηε κεηαλάζηεπζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ.
Δπνκέλσο, νη θπβεξλήζεηο κεηψλνπλ ηε θνξνινγία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη
πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ην έιιεηκκα κε λέα θαη πςειφηεξε θνξνινγία πνπ
επηβάιινπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.
4. Η

εμάιεηςε

ησλ

κηθξώλ

επηρεηξήζεσλ.

Σν

επηρείξεκα

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξαπάλσ έρεη θαη αθφκα κηα
πιεπξά. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ ρακειψλ ηηκψλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξα πξντφληα, ιφγσ ηεο
επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ νη κηθξφηεξεο
επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ψζηε
λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο.
5. Γεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
απνηειέζκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζπδεηάκε. Οη ρψξεο πνπ παξάγνπλ λέα
πξντφληα πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ζπλερψο ηηο εμαγσγέο ηνπο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ εζληθνχ
ηνπο λνκίζκαηνο ζε ζρέζε κε ζπλάιιαγκα.
Με απηή ηελ πνιηηηθή, κεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη αλζίδνπλ νη
εμαγσγέο ηνπο. Όκσο, ε ζπλερήο ππνηίκεζε ελφο λνκίζκαηνο κπνξεί λα
επηθέξεη πνιιέο ζπλέπεηεο. Καη’ αξράο, απμάλεηαη ηαπηφρξνλα ε ηηκή ησλ
εηζαγφκελσλ πξντφλησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ.
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Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη αζηάζεηα πνπ νδεγεί ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θνχζθεο, νη
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θέξλνπλ ηνλ θίλδπλν θξίζεο.

1.2. Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο
Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί θαηά θαηξνχο γηα ην ηη είλαη απηέο θαη
πσο ιεηηνπξγνχλ, φκσο νη νηθνλνκνιφγνη δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε πιήξε ζπκθσλία,
αθνχ νη δηαθξαηηθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ν
θαζέλαο κπνξεί λα ηηο εξεπλήζεη απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο (π.ρ. ηε ζηξαηεγηθή ηνπο,
ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ή ηελ ηδηνθηεζία ηνπο θηι). Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο απφ ηνπο
νξηζκνχο πνπ έρεη δνζεί θαη ζεσξείηαη έγθπξνο απφ κεγάιν κέξνο επηζηεκφλσλ.
Πνιπεζληθή ή δηαθξαηηθή επηρείξεζε (ΠΔ) είλαη ε επηρείξεζε εθείλε ε

νπνία

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη ε νπνία έρεη
ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ή ειέγρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. (Dunning and Lundan, 2008). Γεληθά, κηα
πνιπεζληθή εηαηξεία απνηειείηαη απφ κηα νκάδα γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ
νξγαλψζεσλ (ηελ έδξα ηεο θαη ηηο δηάθνξεο ζπγαηξηθέο) κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ε
θαζεκία.
Μηα ηέηνηα νληφηεηα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο έλα “εζσηεξηθφ” δίθηπν πνπ είλαη
ελζσκαησκέλν ζε έλα “εμσηεξηθφ”, ην νπνίν απνηειείηαη θαη επηθνηλσλεί κε φινπο
ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο (φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη
νχησ θαζεμήο) κε ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξεο κνλάδεο ηεο πνιπεζληθήο πξέπεη λα
ιεηηνπξγνχλ (Ghoshal and Barltett, 1990). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηαηηζηηθφ παξάδεηγκα
γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ ΠΔ είλαη φηη ν αξηζκφο ηνπο ηξηπιαζηάζηεθε
απφ ην 1988, φπνπ ππήξραλ 17500 – 20000, έσο ην 2002, φπνπ έθηαλαλ ηηο 63800
(Καινγεξέζεο, 2003).
Απηέο νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη
θπξίσο ζε πξντφληα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα (π.ρ. απηνθίλεηα, πεηξειαηνεηδή,
ειεθηξνληθά, θάξκαθα θιπ). Αο δνχκε ινηπφλ παξαθάησ κε πνηνπο ηξφπνπο
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επεξεάδνπλ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηε ρψξα απφ φπνπ πξνέξρνληαη αιιά θαη ηηο
ππφινηπεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη.

1.2.1. Πλεονεκηήμαηα Πολςεθνικών επισειπήζεων
1. Δπίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη δηαθξαηηθέο
επηρεηξήζεηο. Καηαθέξλνπλ λα έρνπλ πςειά θέξδε κε απνηέιεζκα ηε
ζπλερή κεγέζπλζή ηνπο. Δμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπο αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο
ηεο αγνξάο, ε νπνία απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ
ρσξψλ, είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ πνιχ ρακειά θφζηε, ηδηαίηεξα ζε
θιάδνπο φπνπ ην ζηαζεξφ θφζηνο είλαη πνιχ πςειφ φπσο νη ελαέξηεο θαη
λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο.
2. Αύμεζε απαζρόιεζεο. Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηφζν ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη φζν
θαη ζηηο ρψξεο φπνπ έρνπλ ηηο ζπγαηξηθέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν βνεζάλε ζηε
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ απηψλ ησλ ρσξψλ.
3. Μεηαθνξά γλώζεο θαη ηερλνινγίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο
ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απηφ επηηπγράλεηαη, επεηδή δηαδίδνπλ λέεο
ηερλνινγίεο. Δπίζεο, δηνηθνχληαη απφ ζηειέρε ηα νπνία πξνζθέξνπλ
πξνεγκέλεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, αλεβάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην
επίπεδν ησλ κάλαηδεξ ζηηο ζπγαηξηθέο.
4. ηαζεξή πνηόηεηα πξντόλησλ. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηα
πξντφληα ηνπο κε πνιχ κηθξέο κεηαβνιέο απφ ρψξα ζε ρψξα. πλεπψο, ηα
πξντφληα

απηά

είλαη

νηθεία

πξνο

φινπο

ηνπο

θαηαλαισηέο

θαη

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα, αθνχ ε κε ηπρφλ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ απηνχ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζην εκπνξηθφ ζήκα ηεο εηαηξείαο.
Έηζη, ππάξρεη ζπρλφο έιεγρνο απφ ηα θεληξηθά, ψζηε ην πξντφλ λα
αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ νλφκαηφο ηνπ.
5. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ. Αθνχ νη πνιπεζληθέο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, νη νπνίεο κπνξεί λα
είλαη θαη αλεμάξηεηεο, ιηγνζηεχεη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη
απφ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα ζε ζχγθξηζε κε κηα επηρείξεζε πνπ
επηθεληξψλεηαη ζε κία ρψξα.
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1.2.2. Μειονεκηήμαηα ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων

1. Δπηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Δμαηηίαο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ησλ δηαθξαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, κπνξεί λα ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ ζηηο
νπνίεο απηέο ιεηηνπξγνχλ.
2. Απνδπλάκσζε ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξείεο απηέο κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ κε πνιχ ρακειά θφζηε θαη θαιχπηνπλ πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο
αγνξάο απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Χο επαθφινπζν, ν αληαγσληζκφο απηφο κπνξεί
λα βιάςεη ηηο ηειεπηαίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζε ηφζν ρακειέο ηηκέο.
3. Μεηαθνξά θεθαιαίνπ. Με ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλεο, ηα

θεθάιαηα

κεηαθηλνχληαη πνιχ εχθνια θαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. πλεπψο, ε ρψξα
πξνέιεπζεο αιιά θαη νη δηάθνξεο ζπγαηξηθέο ρψξεο πιήηηνληαη απφ εμαγσγέο
θεθαιαίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηα ζχλνξά ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα,
πνιιέο θνξέο ηα θέξδε πνπ έρεη κηα ρψξα απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
κηαο δηαθξαηηθήο εηαηξείαο λα είλαη πνιχ κηθξά.
4. Γηαθνξά ζηελ θνπιηνύξα. Μηα πνιπεζληθή επηρείξεζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη
πνιιέο δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ πην
ζεκαληηθή, ίζσο, απφ απηέο είλαη ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θνπιηνχξα
ησλ ιαψλ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απφζηαζεο (γεσγξαθηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο) αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ειέγρεη φηη φια
ιεηηνπξγνχλ κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν.
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2. Ο Ναπηηιηαθόο θιάδνο κεηαθνξάο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ

2.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο
Ο θιάδνο ηεο λαπηηιίαο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηε κνξθή πνπ ηα γλσξίδνπκε
ζήκεξα. Παξφια απηά, πνιχο θφζκνο δε γλσξίδεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην πσο
ιεηηνπξγεί ν θιάδνο θαη γηα ην ξφιν πνπ έρεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.
Παξαθάησ ζα κάζνπκε κεξηθά γεληθά ζηνηρεία γηα ηε λαπηηιία φπσο απηή έρεη
δηακνξθσζεί ζην ζχγρξνλν θφζκν. Αξρηθά, ζα γλσξίδνπκε ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ
ππάξρνπλ. χκθσλα κε ην Lloyd’s Register Fairplay – World Fleet Statistics 2010, ν
παγθφζκηνο ζηφινο κεηαθνξηθψλ πινίσλ απνηειείηαη απφ 54.987 πινία!
ηνλ θιάδν ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ έρνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο πινίσλ:
1) Φνξηεγά Πινία. Απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία, φζνλ αθνξά ησλ
αξηζκφ πινίσλ, παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ε ηάζε ηεο
θαηαζθεπήο πινίσλ κε εηδίθεπζε φπσο νη επφκελεο θαηεγνξίεο.
2) Γεμακελόπινηα. Δίλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηεγνξία πινίσλ πνπ θαη απηά
κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ηνλ
ηχπν ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαθέξνπλ (π.ρ. καδνχη, θπζηθφ αέξην ή άιια
πξντφληα πδξνγνλαλζξάθσλ). Παξφιν πνπ ε θαηαζθεπή ηέηνησλ πινίσλ είλαη
ηδηαίηεξα θνζηνβφξνο, ε πςειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ηα θαζηζηά θαιή επέλδπζε.
3) Πινία κεηαθνξάο ρύδελ θνξηίνπ. Δίλαη κεγάια πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίνπ φπσο ζηηεξά ή θάξβνπλα.
4) Δπηβαηηθά πινία. Ζ πξψηε θαηεγνξία απηψλ είλαη ηα απιά θέξη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη νρεκάησλ απφ έλα κέξνο ζε
έλα άιιν. Γεχηεξε είλαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ
πνιπηέιεηα θαη ζηα νπνία νη επηβάηεο κπνξνχλ λα δηαζθεδάδνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
5) Πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (θνληέηλεξ). Θα αλαιχζνπκε ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απηή ηελ θαηεγνξία, αθνχ είλαη ν θχξηνο ηξφπνο κεηαθνξάο
πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία. Σν πξψην απφ απηά ηα πινία ηαμίδεςε ην
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1956. Δηδηθεχνληαη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα
πεξηέρνπλ ρηιηάδεο δηαθνξεηηθά είδε αγαζψλ. Γνπιεχνπλ κε απζηεξά
ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαζψο ε θαζπζηέξεζή ηνπο ζεκαίλεη ηεξάζηην θφζηνο. Σα
πινία απηά είλαη πιένλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ηεο
εθνδηαζηηθήο (logistics) θαη ησλ κεηαθνξψλ.
ήκεξα, ην 90% ησλ κε ρχδελ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη, ηαμηδεχεη
κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηέηνηνπ είδνπο πινία. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπο
γίλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θνληέηλεξ πνπ
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ:
Α) Ζ κηθξφηεξε θαηεγνξία είλαη ηα κηθξά ηξνθνδνηηθά (feeders), ηα νπνία
έρνπλ ρσξεηηθφηεηα έσο 3000 TEU1.
Β) Ακέζσο κεηά έρνπκε ηα Panamax κε ρσξεηηθφηεηα απφ 3001 εψο 5000
TEU.
Γ) Αθνινπζνχλ ηα πινία Post Panamax θαη New Panamax ηα νπνία κπνξνχλ
λα κεηαθέξνπλ απφ 5001 - 10000 θαη απφ 10001 - 14500 TEU αληίζηνηρα.
Γ) Σέινο, ε κεγαιχηεξε θαηεγνξία απηψλ ησλ πινίσλ δεκηνπξγήζεθε ηα
ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ δελ κπνξνχζε λα θαιπθζεί ε κεγάιε δήηεζε γηα
ππεξεζίεο λαπηηιηαθήο κεηαθνξάο. Αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηεγνξία ησλ
Δμαηξεηηθά Μεγάισλ Πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ή ULCV
(Ultra Large Container Vessel), ηα νπνία έρνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ 14501 TEU
θαη άλσ. Απηή ε θαηεγνξία βνήζεζε ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο,
ηθαλέο λα απνθέξνπλ πςειά θέξδε ζηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο. Γηα λα γίλεη
θαηαλνεηφ ην απνηέιεζκα πνπ είρε ε θαηαζθεπή ηφζν κεγάισλ πινίσλ, θηάλεη
λα αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο κεηαθνξάο ελφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ απφ ηελ
Αζία ζηελ Δπξψπε ηζνχηαη κε ην θφζηνο κεηαθνξάο πνπ επσκίδνληαη νη
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα ηε κεηαθνξά ελφο επηβάηε πνπ ηαμηδεχεη ηελ ίδηα
δηαδξνκή.

1

TEU ζηε γιψζζα ηεο λαπηηιίαο είλαη ην θνληέηλεξ κε κήθνο 20 πφδηα ή 6 κέηξα.

Απνηειεί επίζεο φξν κέηξεζεο κεγέζνπο ελφο πινίνπ, πρ. Έλα πινίν ρσξεηηθφηεηαο
10.000 TEU ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα θνξηψζεη έσο 10.000 εκπνξεπκαηνθηβψηηα, κε
κήθνο 6 κέηξα ην θαζέλα.
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Μφιηο ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη έθαλε ην παξζεληθφ ηνπ ηαμίδη ην κεγαιχηεξν
πινίν απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ην McKinsey Maersk, ην νπνίν κπνξεί λα
κεηαθέξεη πάλσ απφ 18000 TEU θαη αθνινπζνχλ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2015
ηα επφκελα 19 πινία απηνχ ηνπ κεγέζνπο (Triple-E) πνπ έρεη παξαγγείιεη ν
δαλέδηθνο θνινζζφο Maersk Line απφ ην 2010. Γηα λα κπνξέζνπκε επθνιφηεξα
λα ζπιιάβνπκε ην κέγεζφο ηνπ, θηάλεη λα πνχκε φηη αλ ην ζπγθεθξηκέλν πινίν
ήηαλ γεκάην παπνχηζηα, ζα κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ζε έλα κφλν ηαμίδη ηνπ
111.000.000 δεπγάξηα παπνχηζηα, δειαδή αξθεηά γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο
ηνπ 1/5 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο!
6) Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ηα αιηεπηηθά πινία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαζαξά γηα αιηεπηηθνχο ζθνπνχο θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ ςαξηψλ. Ο κέζνο
φξνο δσήο απηψλ ησλ πινίσλ είλαη 28 ρξφληα ιεηηνπξγίαο.

Σν

McKinsey

Maersk,

ην

κεγαιχηεξν

πινίν

ζηνλ

θφζκν.

Πεγή: www.maerskline.com

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θιάδνπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε κεηαθνξά
πξντφλησλ ζε κέξε ηνπ πιαλήηε, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιχ κεγάιε απφζηαζε ην έλα
απφ ην άιιν. Μέρξη ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, απηφ ήηαλ πνιχ δχζθνιν, αλ φρη θαη
αδχλαην ιφγσ θφζηνπο θαη ρξφλνπ. Απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηά ππήξμε
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δξαζηηθή βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Ο ζηδεξφδξνκνο πνπ
εμαπιψζεθε θαη πιένλ θαιχπηεη θαη εμππεξεηεί έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ πιαλήηε,
ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο
ηνπ θφζκνπ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ πην επέιηθηεο ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο
εκπνξεπκάησλ. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο, φκσο, εμππεξεηνχλ θπξίσο ηηο κεηαθνξέο ζε
θνληηλά ζεκεία, δειαδή ζε ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ ή θαη κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ κίαο
κφλν ρψξαο.
Απφ ην κεζαίσλα ν πην εχθνινο ηξφπνο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζε καθξηλέο
απνζηάζεηο είλαη ε κεηαθνξά κέζσ ζαιάζζεο. Αξρηθά, ηα πξντφληα κεηαθέξνληαλ
ρχδελ. Απηφο ν ηξφπνο ήηαλ δαπαλεξφο θαη εκθάληδε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Όκσο, ζηηο
26 Απξηιίνπ ηνπ 1956 φια άιιαμαλ, φηαλ έλαο γεξαλφο ζήθσζε θαη αλέβαζε πελήληα
νρηψ αινπκηλέληα θνπηηά ζην πινίν Ideal-X ζην ιηκάλη ηνπ Νηνπ Σδέξζετ. Απηή ήηαλ
θαη ε αξρή κηαο επαλάζηαζεο. (Levinson, 2008) Αλ θαη κε κηα πξψηε καηηά ε γλψκε
ηνπ Levinson κπνξεί λα αθνχγεηαη ππεξβνιηθή, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη αθξηβήο
θαη φηη ε ιέμε «επαλάζηαζε» είλαη ηθαλή λα πεξηγξάςεη ηηο αιιαγέο πνπ έθεξαλ ηα
εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζην ζχγρξνλν θφζκν, φπνπ δεζπφδεη ε παγθνζκηνπνίεζε.
Ζ αμία ηνπ θνληέηλεξ δε βξίζθεηαη ζην ίδην ην αληηθείκελν ή ζην πιηθφ απφ ην νπνίν
είλαη θαηαζθεπαζκέλν. Αληίζεηα, ε αμία ηνπ πεγάδεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηφ
ρξεζηκνπνηείηαη (Levinson, 2008). Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα άιιαμαλ ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία. Πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπο, ε κεηαθνξά αγαζψλ κέζσ ζαιάζζεο ήηαλ ηφζν
αθξηβή πνπ δε ζπλέθεξε λα κεηαθέξεη θάπνηνο πξντφληα, φρη κφλν ζηελ άιιε άθξε ηνπ
θφζκνπ, αιιά αθφκα θαη ζηελ άιιε άθξε ηα ίδηαο ρψξαο.
Πξηλ ηα θνληέηλεξ ηα εξγνζηάζηα έπξεπε λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θνληά ζηελ αγνξάζηφρν πνπ είρε ε θάζε επηρείξεζε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα θφζηε κεηαθνξάο.
πλεπψο, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε σθειείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα
πξντφληα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε καθξηλέο ρψξεο, φπνπ ην θφζηνο

γηα ηηο

επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ κηθξφ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πφζν βνήζεζε απηή ε
εθεχξεζε ηε δηεζλνπνίεζε. Χο έλα κεγάιν βαζκφ έδσζε ζηνλ θφζκν ηε κνξθή πνπ έρεη
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
Πξέπεη φκσο λα εμεηάζνπκε κε πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ε ρξήζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
κείσζε ην θφζηνο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ. Αλ θαη είλαη
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αδχλαην λα κεηξήζνπκε αθξηβψο ηελ αιιαγή πνπ επήιζε, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ην πφζν αθξηβψο ζηνίρηδαλ νη κεηαθνξέο πξηλ ην 1970, είλαη
αζθαιέο λα πνχκε φηη κείσζε ζε ηεξάζηην βαζκφ ην θφζηνο. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα
θαηαιήγνπκε ιφγσ ηνπο γεγνλφηνο φηη ν θφζκνο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο έζπεπζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε λέα ηδέα ηνπ αινπκηλέληνπ θνπηηνχ πνπ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά
ρηιηάδσλ ηφλσλ δηαθφξσλ αγαζψλ θαζεκεξηλά (Levinson, 2008).
Πξηλ ηε ρξήζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, φπνπ ηα αγαζά κεηαθέξνληαλ ρχδελ, ην
κεγαιχηεξν θφζηνο, κε δηαθνξά, ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία πξνεξρφηαλ απφ ηε
θφξησζε ησλ αγαζψλ πάλσ ζην πινίν, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ εξγάηεο κε ηε
βνήζεηα κεραλεκάησλ. Με ην ίδην βέβαηα θφζηνο επηβαξπλφηαλ ν παξαιήπηεο ζην
ιηκάλη πξννξηζκνχ, αθνχ ηα εκπνξεχκαηα έπξεπε λα μεθνξησζνχλ απφ ην πινίν. Έηζη,
ην κηζφ θφζηνο ελφο ηαμηδηνχ ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ δεκηνπξγνχηαλ ζηα δχν ιηκάληα θαη
φρη θαηά ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά. Απηφ ινηπφλ ην θφζηνο ειαρηζηνπνηήζεθε κε ηε
ρξήζε ησλ θνληέηλεξ, αθνχ πιένλ ηα εκπνξεχκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη
ζηνηβαγκέλα κέζα ζε κεηαιιηθά θνπηηά, ησλ νπνίσλ ε θφξησζε θαη εθθφξησζε είλαη
πνιχ πην νηθνλνκηθέο.
Όκσο δελ εμνηθνλνκήζεθαλ κφλν ρξήκαηα απφ ην θφζηνο κεηαθνξάο αιιά θαη ρξφλνο,
αθνχ πιένλ ε δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ησλ πινίσλ γηλφηαλ ηαρχηεξα.
Δπηπιένλ, ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα δε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θαηά ηε ζαιάζζηα
κεηαθνξά. Αληίζεηα, κπνξνχλ λα θνξησζνχλ θαη ζε βαγφληα ηξέλσλ, ψζηε λα
επηηξέπεηαη ε ρεξζαία κεηαθνξά ηνπο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κηα ξνή αγαζψλ απφ ηα
εξγνζηάζηα ζηελ Κίλα ζηελ αγνξά ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο ρσξίο λα
επηβαξχλεηαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο.
χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο Glaeser θαη Kohlhase (2003) «Δίλαη θαιχηεξν λα
ππνζέζνπκε φηη ην θφζηνο κεηαθνξάο αγαζψλ είλαη κεδεληθφ παξά λα ην πξνζζέζνπκε
σο έλα ζεκαληηθφ πεξηερφκελν ηεο παξαγνληηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζα ήηαλ αδηαλφεην
πξηλ ηε ρξήζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ».
Με απηέο ηηο αιιαγέο ζηε λαπηηιηαθή κεηαθνξά πξντφλησλ, φπσο είλαη θπζηθφ,
αθνινχζεζαλ θαη πνιιέο άιιεο. Πφιεηο φπσο ε Νέα Τφξθε ή ην Λίβεξπνπι πνπ ήηαλ
κεγάια θέληξα λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξήθκαζαλ, είηε επεηδή ηα ιηκάληα ηνπο
ήηαλ αθαηάιιεια γηα ηε ρξήζε θνληέηλεξ, είηε επεηδή πιένλ δελ εκθάληδαλ
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πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιια. Αληίζεηα, κηθξφηεξα ιηκάληα άξρηζαλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο.
Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά έηνηκσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ήηαλ πιένλ
ζπκθέξνπζα, θνληά ζε απηά ηα λέα ιηκάληα εγθαηαζηάζεθαλ εξγνζηάζηα. Με απηφ ηνλ
ηξφπν έγηλε εμνηθνλφκεζε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, ην νπνίν επηβαξπλφηαλ ν
επηρεηξεκαηίαο εμαηηίαο ηεο πςειήο ηηκήο γεο θνληά ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. Άξα, ην
θνληέηλεξ, δηέιπζε ηελ παιηά νηθνλνκία, αιιά παξάιιεια βνήζεζε λα ρηηζηεί κηα λέα
(Levinson, 2008). Απηφ ην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επέηξεςε ζε βηνκεραλίεο λα
γίλνπλ πνιπεζληθέο θαη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξψλ-ζηφρσλ πνπ είραλ,
εμάγνληαο ηα πξντφληα ηνπο ρσξίο κεγάια έμνδα, ελψ πξηλ ιεηηνπξγνχζαλ κφλν κέζα
ζηα ζχλνξα κηαο ρψξαο. πλεπψο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην φηη ν θφζκνο ζα ήηαλ
πνιχ δηαθνξεηηθφο ρσξίο ηε ρξήζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.

Σα 10 κεγαιχηεξα εκπνξηθά ιηκάληα ζηνλ θφζκν, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ θηινμελνχλ εηεζίσο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2012, είλαη:

Λιμάνι
Χώρα
Αριθμός κοντζινερ
ινγκαποφρθ ινγκαποφρθ
23.192.000
Χονγκ Κονγκ
Κίνα
22.427.000
ανγκάι
ανγκάι
18.084.000
ενηζν
Κίνα
16.197.000
Μπουςάν
Νότιοσ Κορζα
11.843.000
Καοςίνουνγκ
Σαϊβάν
9.471.000
Ρότερνταμ
Ολλανδία
9.287.000
Αμβοφργο
Γερμανία
8.088.000
Ντουμπάι
Η.Α.Ε.
7.619.000
Λοσ Άντηελεσ
Η.Π.Α.
7.085.000

Πεγή: www.joc.com

2.3 Ο θιάδνο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζήκεξα
Ο ζεκεξηλφο φγθνο ηεο βηνκεραλίαο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θηάλεη ηα 280
εθαηνκκχξηα θνληέηλεξ ην 2012 θαη απμήζεθε άιιν έλα 1.6 εθαηνκκχξην κέζα ζην
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2013 ζχκθσλα κε ην Drewry Maritime Research. Σα θνληέηλεξ απνηεινχληαη απφ δχν
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα πξντφληα πνπ κεηαθέξνπλ θαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν αλ
ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο.
Αξρηθά νη θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ είλαη νη
εμήο:
1) Σα μεξά εκπνξεπκαηνθηβώηηα (dry containers). Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε
θαηεγνξία θαη θηάλεη ην 89% ησλ θνληέηλεξ πνπ κεηαθηλνχληαη εηεζίσο
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2012. Μπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζρεδφλ φια ηα
εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο φζνλ αθνξά ηε
ζεξκνθξαζία πνπ πξέπεη λα θπιάζζνληαη. Παξαδείγκαηα πξντφλησλ απφ ηηο
ρηιηάδεο θαηεγνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη θαζεκεξηλά είλαη δηάθνξα κεηαιιηθά
αληαιιαθηηθά, κάξκαξν, βακβάθη.
2) Σα εκπνξεπκαηνθηβώηηα ςπγεία (refrigerated containers ή reefers) ζηα
νπνία κεηαθέξνληαη έλα ηεξάζηην πνζνζηφ θξέαηνο, θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
απφ απηά πνπ θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά παγθνζκίσο.
Με βάζε ην κέγεζφο ηνπο νη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη:
1) Σα εηθνζάξηα θνληέηλεξ πνπ πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ην κήθνο ηνπο πνπ
θηάλεη ηα 20 πφδηα ή 6 κέηξα. ηε λαπηηιία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο TEU
(Twenty-foot equivalent unit) γηα ηελ αλαθνξά ηνπο.
2) Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα ζαξαληάξηα θνληέηλεξ ηα νπνία έρνπλ κήθνο 40
πφδηα ή 12 κέηξα θαη νλνκάδνληαη θνηλψο κε λαπηηιηαθνχο φξνπο σο FFE (Forty
foot equivalent).
Δθηφο απφ απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο ππάξρνπλ θαη θάπνηα θνληέηλεξ πνπ μεθεχγνπλ απφ
απηέο ηηο δηαζηάζεηο φπσο ηα ζαξαληαπεληάξηα κε κήθνο πνπ θηάλεη ηα ζαξάληα πέληε
πφδηα, ηα High Cube πνπ έρνπλ ιίγν κεγαιχηεξν χςνο απφ ην ζπλεζηζκέλν, ηα Open
Top θαη ηα Flats .
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Οη δηαζηάζεηο θαη θσηνγξαθίεο γηα ην θάζε είδνο θνληέηλεξ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
(Πεγή: www.oceancarrier.com)

Παξφιν πνπ ν θιάδνο ησλ θνληέηλεξ είλαη έλαο ζρεηηθά λένο θαη νπζηαζηηθά μεθίλεζε
ηελ πνξεία ηνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, έρεη θαηαθέξεη λα σξηκάζεη θαη λα
αλαπηπρζεί πάξα πνιχ. Απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πάληα είλαη
απηνκαηνπνηεκέλα θαη ιίγεο είλαη πιένλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα. αλ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα θέξνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπ
πιεξψκαηνο ησλ κεγαιχηεξσλ πινίσλ ζηνλ θφζκν, ησλ Triple-E, πνπ θηάλεη κφιηο ηα
18 άηνκα!
Ζ κεγαιχηεξε εκπνξηθή γξακκή απηή ηε ζηηγκή είλαη εθείλε πνπ μεθηλάεη απφ ηα
ιηκάληα ηεο Αζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη θηάλεη ζηα ιηκάληα ηεο
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Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. Άιιεο ζεκαληηθέο γξακκέο είλαη ην εκπφξην κεηαμχ
Αζίαο θαη Ακεξηθήο θαζψο θαη απηφ κεηαμχ Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο. Ο αξηζκφο ησλ
πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θιάδν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θηάλεη ηα
4.990, ηα νπνία έρνπλ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ 17 εθαηνκκχξηα TEU ζχκθσλα κε
ζηνηρεία απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2013. Δλψ, απφ ην 1987 ην κέζν κέγεζνο ησλ πινίσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν έρεη δηπιαζηαζηεί. Δληππσζηαθφ είλαη επίζεο ην
γεγνλφο φηη ην εκπφξην κε ηε ρξήζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμήζεθε ηξεηζήκηζη θνξέο
γξεγνξφηεξα απφ ην ζπλνιηθφ παγθφζκην ΑΔΠ θαη 40% γξεγνξφηεξα απφ ην ζχλνιν
ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αλάκεζα ζηα έηε 1982 θαη 2005.
Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηε ιίζηα ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο
θνληέηλεξ ζηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ννεκβξίνπ 2013.
Εταιρεία

Αριθμός Κοντζινερ Μερίδιο Αγοράς (%)

APM - Maersk

2.589.905

15,40

Mediterranean Shg Co

2.245.342

13,30

CMA CGM Group

1.398.216

8,30

Evergreen Line

720.893

4,30

COSCO Container Lines

715.266

4,20

Hapag-Lloyd

632.348

3,80

APL

589.924

3,50

Hanjin Shipping

579.840

3,40

CSCL

565.567

3,40

MOL

507.988

3,00

Πεγή: www.lloydslist.com
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2.4 Γηακεηαθνξείο (Freight Forwarders)
Δθηφο απφ ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά είλαη ππεχζπλεο γηα ηε
κεηαθνξά ησλ θνληέηλεξ, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ
κηα επηρείξεζε ή έλαο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο απνθαζίζεη λα επεθηαζεί, εμάγνληαο ηα
πξντφληα, πνπ παξάγεη, ζην εμσηεξηθφ, κπνξεί λα ζπλαληήζεη πνιιά εκπφδηα θαη
πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο δε γλψξηδε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα εκπφδηα πεγάδνπλ απφ
ηνπο δηάθνξνπο λφκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθηεισληζκνχ θαη φρη κφλν. Όζν
κεγαιψλεη άιισζηε ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε-παξαγσγφο
εμάγεη, ηφζν πεξηζζφηεξεο νη δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη, αθνχ εηδηθά έμσ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ πνιινί λφκνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πξντφληα πνπ
εηζάγνληαη θαη κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο.
ε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ εμαγσγή εκπνξεπκάησλ, ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο
νη νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμαγσγήο. Απηέο νη
εηαηξείεο νλνκάδνληαη δηακεηαθνξείο ή freight forwarders. Οη δηακεηαθνξείο δελ
κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ηα θνξηία, αιιά παξφια απηά ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη αλάκεζα
ζηνλ πειάηε ηνπο πνπ εμάγεη ή εηζάγεη πξντφληα θαη ζηηο δηάθνξεο λαπηηιηαθέο
κεηαθνξηθέο εηαηξείεο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δηακεηαθνξείο εγγπψληαη φηη
ηα πξντφληα ζα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζην
ζπκθσλεκέλν ρξφλν.
Γεληθά νη δηακεηαθνξείο δελ αζρνινχληαη κφλν κε ηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο αιιά θαη
κε απηέο κέζσ αέξα θαζψο θαη ηηο νδηθέο. Μπνξεί λα είλαη είηε πνιπεζληθέο, είηε
ηνπηθέο εηαηξείεο. Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξνπλ είλαη φηη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, θαζψο θαη νη θαιέο
ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Δμαηηίαο απηψλ, κπνξνχλ λα
δηαπξαγκαηεχνληαη ρακειφηεξεο ηηκέο γηα κηα κεηαθνξά, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο
ππφςε ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηαδξνκή απφ άπνςε ρξφλνπ. Δπηπιένλ, νη
ζπκβνπιέο θαη νη νδεγίεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ είλαη πνιχηηκεο θαη κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηνπο πειάηεο ηνπο.
Οη ππεξεζίεο ηνπο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα εηαηξείεο πνπ είλαη λέεο ζηηο εμαγσγέο
θαζψο θαη γηα κηθξφηεξεο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζιάβνπλ
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ππαιιήινπο, ψζηε λα ζηειερψζνπλ έλα αλεμάξηεην ηκήκα πνπ λα αζρνιείηαη κε απηέο
ηηο δηαδηθαζίεο. Έηζη, έλαο θαιφο δηακεηαθνξέαο κπνξεί λα γιηηψζεη απφ ηνπο πειάηεο
ηνπ κεγάιν πνζφ ρξεκάησλ αιιά θαη ρξφλνπ (www.wisegeek.org). Ο ξφινο ηνπο είλαη
αθφκα πην ζεκαληηθφο γηα αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο ζε φιεο ηηο κεηαθνξέο νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηξφθηκα, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη λφκνη θαη θαλφλεο πνπ πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε άξηζηε πνηφηεηά ηνπο.
Αο δνχκε παξαθάησ πην ζπγθεθξηκέλα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο
απηέο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Δθηφο απφ ηελ εχξεζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο θαηάιιειεο
πξνζθνξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο λαπηηιηαθέο, πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ελαπφζεζε ησλ
πξντφλησλ ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ψζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ ην απαξαίηεην βάξνο
θαη λα αθνινπζνχληαη φινη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο. Δπίζεο, θαλνλίδνπλ ηε κεηαθνξά
απφ ην ιηκάλη πξννξηζκνχ ζην ηειηθφ ζεκείν θαζψο θαη ηελ απνζήθεπζή ησλ
πξντφλησλ εθεί.
Καηά ηνλ εθηεισληζκφ εηνηκάδνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηα αζθαιηζηηθά
κέηξα ζε πεξίπησζε πνπ θάηη δελ πάεη θαιά κε ηε κεηαθνξά. Δπηπιένλ, ε βνήζεηα πνπ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε εμεηδηθεπκέλεο κεηαθνξέο είλαη αθφκα πην ζεκαληηθή,
θαζψο νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ απηέο ηηο
ππεξεζίεο ζηνπο εμαγσγείο. Σέινο, νη ζπκβνπιέο θαη ε θαζνδήγεζε πνπ πξνζθέξνπλ
εηδηθά ζε ζπλζήθεο, νη νπνίεο δελ εμαξηψληαη απφ ηνπο πειάηεο, φπσο κηα πνιηηηθή
αλαζηάησζε ή κηα νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο.

2.5 Δκπνξεπκαηνθηβώηηα – Φπγεία
Σν ζέκα κειέηεο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Όπσο είλαη θπζηθφ απηά ηα πξντφληα είλαη ηδηαίηεξα εππαζή, γεγνλφο πνπ ζην παξειζφλ
έθαλε ηε κεηαθνξά ηνπο επηθίλδπλε, αλ φρη αδχλαηε. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα
επηθεληξσζνχκε θαη ζα αλαθέξνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα εηδηθή
θαηεγνξία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ έδσζε ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ
ππήξραλ κε ηε κεηαθνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Απηή ε θαηεγνξία νλνκάζηεθε θνληέηλεξ-ςπγεία (Refrigerated Containers ή Reefers),
πνπ ζπλαληήζακε θαη παξαπάλσ. Ζ εθεχξεζή ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ, φπσο
είπακε, εηδηθεχνληαη ζηε κεηαθνξά δηάθνξσλ αγαζψλ, ηα νπνία κπνξεί λα ραιάζνπλ
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θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθνξψλ. Ζ δηάξθεηα απηή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
θηάζεη έσο θαη ηνπο δχν κήλεο, αλάινγα κε ηνπο ηφπνπο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ.
Σέηνηα πξντφληα είλαη ηα θξέαηα θαη άιια παξάγσγά ηνπο φπσο βνχηπξν ή απγά θαη
βέβαηα ηα γεσξγηθά πξντφληα (θξνχηα θαη ιαραληθά).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε δηάδνζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο
δηεζλνχο αγνξάο, νη άλζξσπνη δελ θαηαλαιψλνπλ κφλν βηνκεραληθά πξντφληα απ’ φιν
ηνλ θφζκν αιιά θαη αγξνηηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ καθξηλέο πεξηνρέο.
Άιισζηε, κπνξνχκε πιένλ λα αγνξάζνπκε απφ ηηο ππεξαγνξέο ηεο γεηηνληάο καο
θξνχηα θαη ιαραληθά απφ εμσηηθά κέξε, ηα νπνία δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηε ρψξα καο
ιίγα ρξφληα πξηλ, φπσο π.ρ. ε κπαλάλα. Δπίζεο, ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ
απηά ηα αγαζά, παιαηφηεξα δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ηα θαηαλαιψλνπκε ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπσο ζήκεξα.
Απηή ε “πνιπηέιεηα” καο δίλεηαη πιένλ, θαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε ρξσζηάκε
ζηα θνληέηλεξ-ςπγεία, ηα νπνία έρνπλ δψζεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηε κεηαθνξά
αγξνηηθψλ εππαζψλ πξντφλησλ. πλεπψο, εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη
ηεο πγξαζίαο ζε απηά, δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ κεγάιεο δηάξθεηαο ηαμίδηα. Μπνξνχκε
λα θαληαζηνχκε βέβαηα φηη ε αλάπηπμε απηήο ηεο ηερλνινγίαο έρεη βνεζήζεη ηελ
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξψλ φπσο ε Διιάδα πνπ δελ έρεη αλεπηπγκέλν
βηνκεραληθφ ηνκέα θαη βαζίδεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα γεο γηα λα παξάγεη πξντφληα, ηα
νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εμάγεη ζην εμσηεξηθφ. Με ηε ρξήζε ησλ reefers έρνπλ αλνηρζεί
λέεο αγνξέο γηα ηα ειιεληθά γεσξγηθά πξντφληα, νη νπνίεο πξηλ δελ ήηαλ πξνζβάζηκεο
ιφγσ ηεο εππάζεηαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη.
Ζ ςχμε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αλζξσπφηεηα ζε πνιινχο ηνκείο, απφ ηελ
πγξνπνίεζε αεξίσλ, φπσο ην νμπγφλν, έσο ηα δηπιηζηήξηα πεηξειαίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θάπνησλ δηαδηθαζηψλ φπνπ ε δηαηήξεζε
ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ είλαη απαξαίηεηε. Με ηνλ ίδην ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη
ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ γηα ηε δηαηήξεζε εππαζψλ εκπνξεπκάησλ. Θα αλαθέξνπκε
θάπνηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ reefers
θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηε κεηαθνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Σα ζχγρξνλα θνληέηλεξ-ςπγεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
δηαλέκνπλ θξχν ή παγσκέλν αέξα νκνίσο θαηαλεκεκέλν ζε φιν ησλ φγθν ηνπ
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εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ κέζσ αεξαγσγψλ. Αθφκα θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο, φπνπ ε
πεξηβαιινληηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
ζπληεξνχληαη ηα πξντφληα, ηα εηδηθά απηά θνληέηλεξ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ
ζεξκφ αέξα σο 30Cν.
Αλάινγα κε ηα πξντφληα πνπ πεξηέρνληαη ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ζηνπο πφζνπο
βαζκνχο

ζπληεξνχληαη,

ππάξρνπλ

θαηεγνξίεο

ειέγρνπ

ζεξκνθξαζίαο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη.


Καηεςπγκέλε ιεηηνπξγία



Λεηηνπξγία απιήο ςύμεο

Σα ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα θνληέηλεξ-ςπγεία είλαη ηα εμήο:
1. Διεγρόκελε αηκόζθαηξα: Με απηφ ην ζχζηεκα ειέγρεηαη ε θχζε ηνπ αέξα
κέζα ζην θνληέηλεξ θαη ηδηαίηεξα ηα επίπεδα νμπγφλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε σξίκαλζε θξέζθσλ
πξντφλησλ θαη λα καθξαίλεη ε πεξίνδνο απνζήθεπζεο ηνπο.
2. Διεγρόκελε ζεξκνθξαζία: Οξηζκέλα πξντφληα, φπσο ηα ζαιαζζηλά ή ηα
παγσηά, ρξεηάδνληαη εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ θηάλνπλ σο θαη
ηνπο -35Cν γηα λα ζπληεξεζνχλ, θάηη ην νπνίν πξνζθέξεηαη βέβαηα απφ ηα
θνληέηλεξ. Τπάξρνπλ επίζεο εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο ην ςπγείν
εηνηκάδεηαη, ψζηε λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ
χπαξμε νξηζκέλσλ βαθηεξίσλ θαη κηθξνζσκαηηδίσλ. Ζ πην γλσζηή απφ απηέο
νλνκάδεηαη “cold treatment” θαη ππάξρνπλ ρψξεο φπσο ε Κίλα ζηηο νπνίεο
απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν ε εηζαγσγή πξντφλησλ ζε θνληέηλεξ-ςπγεία, πνπ δελ
έρνπλ ππνζηεί απηή ηε δηαδηθαζία.
3. Διεγρόκελε πγξαζία: Τπάξρεη πιήζνο εκπνξεπκάησλ ηα νπνία απαηηνχλ
ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πγξαζίαο θαη ηα reefers κπνξνχλ λα ηελ πξνζθέξνπλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπληήξεζε ηνπο αθφκα θαη ζε πνιχ κεγάιεο
πεξηφδνπο.
Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα πξνζηαηεχνπλ ηα πξντφληα απφ ηηο αιινηψζεηο πνπ
αθνινπζνχλ:


Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη κπθήησλ.



Μεηαβνιέο ζηελ εκθάληζε θαη ζηε γεχζε ιφγσ νμείδσζεο.
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Γηαδηθαζίεο ελδχκσλ πνπ πξνθαινχλ ηάγγηζε.



Αλεπηζχκεηε σξίκαλζε.



Ξήξαλζε ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.

Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ θνληέηλεξ, ηνπ γίλεηαη ηέηνηα επεμεξγαζία, ψζηε λα
επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Σα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη κέζα ζε ςπγεία
κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο.
-

Σα δσληαλά πξντόληα. Σέηνηα είλαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ηα νπνία
ζεσξνχληαη «δσληαλά» κέρξη θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπο. ηα πεξηζζφηεξα απφ
απηά, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία απιήο ςχμεο,
θαζψο ζπλερίδεηαη ε απνξξφθεζε νμπγφλνπ θαη ε παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα.

-

Σα λεθξά πξντόληα. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ςάξηα θαη ηα θξέαηα,
ηα νπνία ζπληεξνχληαη, ζηε πιεηνλφηεηά ηνπο, ζε ιεηηνπξγία θαηάςπμεο.
(Πεγή: www.reefercargocare.com)

Αζθαιψο ζε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ θνληέηλεξ,
ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ISO, ψζηε λα ειέγρεηαη ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ.

Δπηπιένλ,

γίλνληαη

ζπλερψο

λέεο

εθεπξέζεηο,

ψζηε

ηα

εκπνξεπκαηνθηβψηηα-ςπγεία λα εμειηρζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Ζ κεγάιε ζεκαζία
ηνπο γηα ην εκπφξην δηαθξίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
απμεζεί

ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ

δηαθηλνχληαη απφ 9% ζε 12%.

2.6 Φνξησηηθή (Bill of Lading ή B/L)
ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζε έλα απαξαίηεην έγγξαθν πνπ ππάξρεη ζην
ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη ε χπαξμή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηή ζε θάζε εμαγσγέα,
ιφγσ ηε ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο. Σν έγγξαθν ηεο
Φνξησηηθήο ή Bill of Lading (B/L) ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο κεηαθνξέο κέζσ
ζαιάζζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ππνγξάθεηαη θαη έρεη ηελ ηζρχ λνκηθνχ
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ζπκβνιαίνπ αλάκεζα ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία, ή νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο
κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ην ιηκάλη πξνέιεπζεο ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ θαη ζηνλ πειάηε ηεο ν νπνίνο θάλεη ηελ εμαγσγή (shipper) ή ηελ εηζαγσγή
(consignee). Ζ θνξησηηθή απνηειεί απφ ην λφκν έλα έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξεηαη
πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ.
Ο ξφινο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο ζε πεξίπησζε ιάζνπο, ην εκπφξεπκα, ην
νπνίν κπνξεί λα έρεη αμία εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξψ, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ιάζνο
ρέξηα πξηλ ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο φια ηα κέξε πνπ έιαβαλ
κέξνο ζηε κεηαθνξά.
Γη απηφ ην ιφγν ππάξρεη κεγάινο έιεγρνο θαη πνιιά επίπεδα αζθαιείαο, ψζηε
απνθεχγνληαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ είλαη
απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε θνξησηηθή γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ. Δίλαη απαξαίηεην
ινηπφλ λα αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ηνπ απνζηνιέα θαζψο θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ
εκπνξεπκάησλ, ηα νλφκαηα ησλ ιηκαληψλ πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ φπσο επίζεο ην
φλνκα ηνπ θαξαβηνχ ζην νπνίν έρνπλ θνξησζεί ηα θνληέηλεξ θαη νη εκεξνκελίεο
αλαρψξεζεο θαη άθημεο ζηα αληίζηνηρα ιηκάληα. Δπηπιένλ, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζηε θνξησηηθή ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη, ν ηξφπνο
πνπ απηά είλαη ζπζθεπαζκέλα κέζα ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαζψο θαη ν λαχινο πνπ
ζα πιεξσζεί γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά.
Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε θνξησηηθήο ζηνλ θιάδν ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ. Σν
πξψην είλαη ε δηαπξαγκαηεχζηκε θνξησηηθή (negotiable) θαη ην δεχηεξν είδνο είλαη ε
κε δηαπξαγκαηεχζηκε (non-negotiable). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε θνξησηηθή είλαη θαη έλαο ηίηινο
θπξηφηεηαο θαη ηδηνθηεζίαο ησλ πξντφλησλ.
Ζ δηαπξαγκαηεχζηκε θνξησηηθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζεί ν ηίηινο
ηδηνθηεζίαο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν, π.ρ. απφ ηνλ απνζηνιέα
ζηνλ παξαιήπηε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο παίξλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία θαη δηάθνξεο
ηξάπεδεο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ φηη δε ζα γίλεη θάπνην ιάζνο θαηά ηε κεηαθνξά
θπξηφηεηαο θαη φηη ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνγξαθέο ζην έγγξαθν. ηελ πεξίπησζε
ηεο κε δηαπξαγκαηεχζηκεο θνξησηηθήο, ηα εκπνξεχκαηα δελ αιιάδνπλ ηδηνθηεζία θαη
ιακβάλεη ρψξα κφλν ε κεηαθνξά ηνπο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν.
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Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη γηα λα κελ ππάξρεη ρακέλνο ρξφλνο ιφγσ ηεο
δηάξθεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ππάξρεη πιένλ ε επηινγή λα
κελ ππάξρνπλ έγγξαθα θνξησηηθήο, αιιά αληίζεηα λα παξαδίδνληαη ηα πξντφληα κε ηε
βνήζεηα ηνπ sea waybill. Σν sea waybill είλαη ηζφηηκν λνκηθά κε ην έγγξαθν
θνξησηηθήο, αιιά επηηξέπεη ηελ παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αθνχ πξψηα έρνπλ γίλεη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα δίλεηαη άκεζα εληνιή ζην ιηκάλη
πξννξηζκνχ φηη έρνπλ αθνινπζεζεί φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη φηη ην εκπφξεπκα
κπνξεί λα παξαδνζεί ζηνλ παξαιήπηε ρσξίο πξνβιήκαηα.

Δηθφλα ελφο ζπλεζηζκέλνπ εγγξάθνπ θνξησηηθήο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη λα
αλαθέξεη. Πεγή: www.morethanshipping.com
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2.7 Η πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην ζύζηεκα Just In Time (JIT)
Οη αιιαγέο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ εμνηθνλφκεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο απφ ηηο βηνκεραλίεο. ηε ζπλέρεηα μεθίλεζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη
κεγαιχηεξεο αιπζίδεο παξαγσγήο, ελψ ιφγσ ηνπ φηη κεηψζεθε θαη ν ρξφλνο γηα ηε
κεηαθνξά πξντφλησλ απφ έλα κέξνο ζε άιιν, ήηαλ επθνιφηεξν λα ζρεδηαζηεί ε
παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεησζνχλ θαη ηα έμνδα
απνζήθεπζεο.
Γεληθά, ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα κηα βηνκεραλία, γηαηί
απνζεθεχνληαο πξψηεο χιεο, ππάξρεη ε αζθάιεηα φηη ε παξαγσγή ζα ζπλερηζηεί νκαιά
αθφκα θαη κεηά απφ έλα αηπρέο ζπκβάλ θαηά ηελ πξνκήζεηά ησλ πξψησλ πιψλ ή ιφγσ
θαζπζηεξήζεσλ. Απηή ε αζθάιεηα φκσο έξρεηαη κε πςειφ ηίκεκα, αθνχ ην ζηαζεξφ
θφζηνο γηα ηελ απνζήθεπζε καδί κε ηα ππφινηπα θφζηε ηελ θαζηζηνχλ πνιχ δαπαλεξή.
Με ηε ρξήζε φκσο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, φπσο ήδε αλαθέξακε, κεηψζεθε ν
ρξφλνο κεηαθνξάο. πλεπψο, ε ρξήζε ηνπο επέηξεςε ζηηο βηνκεραλίεο λα κεηψζνπλ ηα
απνζέκαηά ηνπο, αθνχ πιένλ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείινπλ ηα πιηθά, πνπ ήηαλ
απαξαίηεηα, έγθαηξα, ψζηε λα κελ επηβαξπλζεί ε παξαγσγή. Απηή αθξηβψο είλαη θαη ε
βαζηθή έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο Just In Time. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εθεπξέζεθε
θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ηαπσληθή βηνκεραλία θαηαζθεπήο
απηνθηλήησλ, Toyota.
Θα αλαθεξζνχκε παξαπάλσ ζην ζχζηεκα Just In Time, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα
αληηιεθζνχκε εηο βάζνο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηνκεραλίαο
θαζψο θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
Σν ζχζηεκα Just In Time είλαη έλα κνληέιν παξαγσγήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή
πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηε δήηεζε θαη φρη γηα ηελ παξαγσγή πιενλάζκαηνο γηα ιφγνπο
αζθαιείαο ή ιφγσ πξνβιέςεσλ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζην κέιινλ.
Αλαιπηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο έρεη σο ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη:
Α) Σελ ππεξπαξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε
αλάγθε ζε ρξήκαηα, ρξφλν θαη ρψξν.
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Β) Σελ αλακνλή. χκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο ζηηο βηνκεραλίεο, ην 99% ηνπ
ρξφλνπ πνπ μνδεχεηαη είλαη ζε αλακνλή, θαζψο ην έλα ηκήκα παξαγσγήο έρεη
ηειεηψζεη κε ηελ εξγαζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη πεξηκέλεη ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο ελφο άιινπ. Όπσο είλαη ινγηθφ, ηα κνληέια παξαγσγήο πνπ δελ
θαηαπνιεκνχλ απηφ ην πξφβιεκα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά θαζψο νη αιπζίδεο
παξαγσγήο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε απνδνηηθφ ηξφπν.
Γ) Σν πιεόλαζκα απνζεκάησλ, ην νπνίν έρεη επηπιένλ έμνδα γηα απνζήθεπζε θαη
ζπληήξεζε.
χκθσλα κε ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο Toyota πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε
θνξά, απηέο είλαη ηξεηο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ζην
ειάρηζην ηα θφζηε. Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ζηε ζπλέρεηα, ζα ππάξμεη
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ.
Αο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ παξνπζίαζε ησλ κεγαιχηεξσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη
έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ζηα πξφηππα ηνπ JIT.
1) Μεησκέλνο ρξόλνο παξαγσγήο ιφγσ κείσζεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο.
2) Μεησκέλνο ρξόλνο κεηαμύ ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή,
θαζψο παξάγεηαη κηθξφηεξνο φγθνο ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλεηαη ζηε
δήηεζή. πλεπψο, έρνπκε ιηγφηεξεο αζηνρίεο θαη ν θαηαλαισηήο είλαη ζε ζέζε
λα παξαιάβεη ην πξντφλ γξεγνξφηεξα.
3) Μείσζε ησλ εμόδσλ θαηά πεξηόδνπο ρακειήο δήηεζεο. Όηαλ ε δήηεζε είλαη
ρακειή, ε επηρείξεζε δελ απαζρνιεί ηνλ ίδην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ή
κεραλεκάησλ θαη έηζη επηηπγράλεηαη επηπιένλ νηθνλνκία. Δπίζεο, κπνξεί λα
δαπαλήζεη απηφ ην ρξφλν ζε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πνπ ζα νδεγήζεη
ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην κέιινλ.
4) Μεησκέλνο ρώξνο απνζήθεπζεο πξώησλ πιώλ, πνπ ζπλεπάγεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξε νηθνλνκία αιιά θαη κεησκέλεο πηζαλφηεηεο ιήμεο ή θζνξάο ηνπο
ζην ειάρηζην.
5) Βειηηζηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Έλα αθφκα πνιχ
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ JIT είλαη ε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο
ηεο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη πξέπεη λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν ρξφλνο
παξαιαβήο ησλ απαξαίηεησλ πξψησλ πιψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ
παξαγσγή, νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ απηφ ην ζχζηεκα, κεηψλνπλ θαηά
πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξνο έιεγρνο.
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Δπίζεο, γηα λα γίλνληαη φια απνδνηηθά, πξέπεη λα ππάξρεη κηα άξηζηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.
Δθηφο φκσο απφ ηα ζεηηθά απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα πξνβιήκαηα
πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ.
1) Σν ζύζηεκα JIT είλαη πεξίπινθν, νπφηε δελ είλαη επηινγή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
βηνκεραλίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ην εληάμνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπο ιφγσ
θφζηνπο αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ρξεηάδεηαη κηα αιιαγή λννηξνπίαο θαη ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ζε φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο.
2) Γπζθνιία ζηελ εύξεζε πξνκεζεπηώλ. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε θνληηλή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ
θαζπζηεξήζεηο θαη επίζεο είλαη απαξαίηεην λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ ησλ
ειαηησκαηηθψλ πξψησλ πιψλ, θαζψο απηά κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα
θαζπζηεξήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
3) Μεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο ζηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ. Σν
πξνζσπηθφ θαη ηδηαηηέξσο ηα ζηειέρε πνπ δηνηθνχλ ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη
εμεηδηθεπκέλα θαη λα γλσξίδνπλ πψο λα δνπιεχνπλ ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα, ψζηε
λα απνθεχγνληαη ιάζε θαη αζηνρίεο.
4) Δμάξηεζε από αλεμέιεγθηνπο θαη απξόβιεπηνπο παξάγνληεο. Λφγσ ηνπ φηη
ζην ζχζηεκα παξαγσγήο JIT φια πξέπεη λα γίλνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν,
θάπνηα γεγνλφηα ηα νπνία δελ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε φπσο κηα
θπζηθή θαηαζηξνθή ιφγσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ή κηα απεξγία ζε θάπνηνλ απφ
ηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ παξαγσγή θαη ιφγσ ηεο
έιιεηςεο απνζεκάησλ, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη
γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα ζπλδέζνπκε ην ζχζηεκα Just In Time κε ηνλ θιάδν πνπ
εξεπλνχκε θαη λα δνχκε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη, ζα παξαζέζνπκε παξαθάησ
ηα ιφγηα ηνπ Henry Ford, ζην βηβιίν ηνπ «My life and work», πνπ εθδφζεθε ην 1923,
ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ζηελ
εληέιεηα.
«Πηζηεχνπκε φηη δελ αμίδεη λα αγνξάδνπκε πιηθά γηα άιινπο ζθνπνχο πέξα απφ ηηο
άκεζεο αλάγθεο. Αγνξάδνπκε κφλν γηα λα θαιχςνπκε ην πιάλν παξαγσγήο,
πξνζζέηνληαο επίζεο ηε κεηαθνξά ζηνλ απαξαίηεην ρξφλν παξαγσγήο. Δάλ ε
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κεηαθνξά ήηαλ ηέιεηα θαη ππήξρε κηα ζίγνπξε ξνή πιηθψλ, δε ζα ππήξρε θακία αλάγθε
γηα ηελ απνζήθεπζε απνζεκάησλ. Οη πξψηεο χιεο ζα έθηαλαλ κε κεραλνθίλεηα
νρήκαηα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζηηο επηζπκεηέο παξαγγειίεο θαη πνζφηεηεο θαη ζα
νδεγνχληαλ ακέζσο ζηελ παξαγσγή. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη κεγάιε
πνζφηεηα ρξεκάησλ, αθνχ ζα έδηλε κεγάιν ηδίξν θαη ζα κείσλε ηα ρξήκαηα πνπ
δεζκεχνληαη γηα ηελ αγνξά πξνκεζεηψλ.»
Όπσο κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε, ν Ford πίζηεπε φηη αλ νη κεηαθνξέο πξνκεζεηψλ ήηαλ
πνιχ πην αμηφπηζηεο, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ έλα πνιχ
κεγάιν κέξνο ρξεκάησλ, θαζψο ζα κεησλφηαλ ηελ αλάγθε ζε απνζέκαηα θαη έηζη ζα
γηλφηαλ επελδχζεηο ζε άιινπο ηνκείο.
Κάπνηεο

δεθαεηίεο

αξγφηεξα,

κε

ηελ

αλάπηπμε

ηνπ

θιάδνπ

κεηαθνξάο

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ιχζεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα ησλ κεηαθνξψλ, ηα νπνία ππήξραλ
κέρξη ηφηε. Σα θνληέηλεξ ρξεηάδνληαλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα θνξησζνχλ θαη λα
μεθνξησζνχλ απφ ην έλα ιηκάλη ζε άιιν ζε ζρέζε κε ην πσο γηλφηαλ πξνεγνπκέλσο κε
ην ρχδελ θνξηίν. Με ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1980 θαη χζηεξα ήηαλ πιένλ πνιχ εχθνιν λα δνζνχλ παξαγγειίεο, πνπ ζα
έθζαλαλ κε αθξίβεηα, αθφκα θαη αλ νη πξνκεζεπηέο ήηαλ ζε άιιε ρψξα.
Απηφ νδήγεζε ζηελ άλζηζε ηεο ηδέαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αθνχ πιένλ γηα λα
θηηαρηεί π.ρ. κηα θνχθια Barbie ππήξραλ δεθάδεο θνληέηλεξ πνπ κεηέθεξαλ

ηα

επηκέξνπο θνκκάηηα, φπσο ην πιαζηηθφ ή ηηο ζπλζεηηθέο ηξίρεο απφ εξγνζηάζηα
παξαγσγήο πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζην ζεκείν φπνπ ζα γηλφηαλ ε
ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
πλεπψο, ε πιεηνλφηεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά δελ
πεξηέρνπλ ηειενξάζεηο, θαξέθιεο ή άιια ηειηθά πξντφληα, αιιά αληίζεηα ελδηάκεζα
πξντφληα θαη πξψηεο χιεο. Όκσο νη πξψηεο χιεο είλαη πάληα πεξηζζφηεξεο ζε αξηζκφ
θαη θαηέρνπλ κεγαιχηεξν φγθν ζε ζχγθξηζε κε ηα ηειηθά πξντφληα. Άξα, γηα λα
θαιπθζεί ε δήηεζε, απμήζεθε ξαγδαία ν ξπζκφο θαηαζθεπήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έγηλε ε αθνξκή γηα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, αθνχ
φζν κεγαιχηεξε ε πνζφηεηά ησλ θνληέηλεξ, ηφζν κηθξαίλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο αλά
κνλάδα θαη ηζνδπλακεί κε αθφκα ρακειφηεξν θφζηνο γηα ηνλ θάζε απνζηνιέα θαη
παξαιήπηε.
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3. Δμαγσγέο θαη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί
3.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηηο εμαγσγέο
Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ αιιάμεη ηα
δεδνκέλα γηα φιεο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νκνίσο γηα ηνπο αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο ζηε ρψξα καο. Χο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ
Διιήλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ ηδίξνπ ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ. Οη
αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ην πξνθίι ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ
ζε ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα έρνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα ζην
δηεζλέο πεξηβάιινλ.
Οη εμαγσγέο απνηεινχλ θαηά θνηλή νκνινγία κία απφ ηηο απινχζηεξεο κεζφδνπο
επέθηαζεο κηαο επηρείξεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο είλαη
φηη, παξφιν πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε δέζκεπζε πνιχ κεγαιχηεξνπ θεθαιαίνπ,
κεηψλεηαη ηαπηφρξνλα ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. πλεπψο, αλ ε πξνζπάζεηα
εμαγσγψλ είλαη επηηπρήο, ηα θέξδε πνπ κπνξεί λα απνθέξεη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή είλαη
πνιχ κεγαιχηεξα. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ εκπφδηα θαη
δπζθνιίεο ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα πνπ πεγάδνπλ απφ ην λνκηθφ πιαίζην ησλ ρσξψλ
θαη απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
Δμαηηίαο ινηπφλ φισλ απηψλ ησλ εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά βήκαηα κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία ζέιεη λα επεθηαζεί εμάγνληαο ηα πξντφληα
ηεο, είλαη ε εχξεζε θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Ζ εκπεηξία, νη γλψζεηο αιιά θαη νη λέεο ηδέεο πνπ ζα έρνπλ ηα θαηαιιήισο επηιεγκέλα
άηνκα κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο εηαηξείαο θαη λα αλνίμνπλ λένπο
δξφκνπο θαη επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ αθφκα κεγαιχηεξα θέξδε ζηε
ζπλέρεηα.
Παξάιιεια θαη γηα ηελ ίδηα ηε ρψξα καο ηα νθέιε απφ ηελ απμεκέλε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη πνιχ
ζεκαληηθά. Αξρηθά, ηα νηθνλνκηθά θέξδε ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ ζα πξνζθέξνπλ
κία ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ νηθνλνκία καο, ε νπνία είλαη αδχλακε, ιφγσ ηεο καθξάο
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πεξηφδνπ χθεζεο. Δπίζεο, ζα κπνξέζεη λα δψζεη κηα ψζεζε ζηε κάρε θαηά ηεο
αλεξγίαο, ή νπνία έρεη θηάζεη ηα πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο.
Σέινο, έλα απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία έρεη δνζεί κεγάιε ζεκαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα
είλαη ε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο πνπ έρεη ε ίδηα ε ρψξα καο ζην εμσηεξηθφ.
Απηή ε πξνζπάζεηα θξίζεθε αλαγθαία ιφγσ ηνπ πιήγκαηνο πνπ έρεη δερζεί εμαηηίαο
φισλ εθείλσλ πνπ έρνπλ εηπσζεί θαη γξαθηεί απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο φζνλ
αθνξά ηηο επζχλεο πνπ έρεη ν ειιεληθφο ιαφο γηα ηελ θξίζε. Σα ειιεληθά πξντφληα θαη
θπξίσο ηα αγξνηηθά κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο
ρψξαο καο ζηε δηεζλή αγνξά.

3.2 Η ζεκαζία ησλ εμαγσγώλ
Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη δνκεζεί ζηε
ζχγρξνλε θνηλσλία θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε εμαγσγψλ. Μηα επηρείξεζε αιιά
αθφκα θαη κηα ρψξα ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζηε δηεζλή αγνξά πξνθεηκέλνπ λα
επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη εχθνιν λα
δηαπηζησζεί φηη απηή ε αλάγθε είλαη αθφκα κεγαιχηεξε ζε κηθξέο ρψξεο φπσο ε
Διιάδα, φπνπ ν κηθξφο ζρεηηθά πιεζπζκφο δελ επηηξέπεη ηελ χπαξμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο. Άιισζηε, ηζηνξηθά, νη ρψξεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην πέξα απφ ηα
ζχλνξά ηνπο θαη κε ηηο εμαγσγέο κπφξεζαλ λα αλαπηπρζνχλ γξεγνξφηεξα. Απηή είλαη
θαη ε αηηία πνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ λα επεθηαζνχλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Γη’

απηφ

ην

ιφγν βέβαηα

ππάξρνπλ

ζπλερψο

πξνγξάκκαηα

ζηήξημεο

θαη

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμσζηξεθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα
αλαθέξνπκε φηη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο ησλ δηαθφξσλ θπβεξλήζεσλ
είλαη αθελφο ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ θαη αθεηέξνπ ε
δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηα πξνο εμαγσγή πξντφληα, αιιά
θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ, θαζψο ε πνιηηηθή απηή κεηψλεη
ζπλήζσο ην βαζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεηαη (Αδαξία, 2010).
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Σέινο, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία ησλ εμαγσγψλ γηα ηηο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ν εθηεηακέλνο αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ
δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ ηελ έρνπλ επηιέμεη σο ηελ πην θαηάιιειε
ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο (Leonidou, 2000, Αδαξία, 2010).

3.2.1 Πλεονεκηήμαηα εξαγωγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξαζέζακε θάπνηα ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία πνπ
έρεη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ
ρσξψλ, ζα αλαιχζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο.
1. Αύμεζε θεξδνθνξίαο. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ εμαγσγψλ
θαζψο θαη ην θπξηφηεξν δεηνχκελν, πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξεία λα μεθηλήζεη
ηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ζ αχμεζε ηνπ
πειαηνινγίνπ ηεο επηρείξεζεο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, πνπ κε ηε
ζεηξά

ηεο

θέξλεη

κεγαιχηεξα

θέξδε.

ηελ

πεξίπησζε

κεγάισλ

επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηα θέξδε ηνπο.
2. Μείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ. Όπσο αλαθέξακε θαη ζην
θεθάιαην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ιφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία ζηνρεχεη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα αγνξά, κεηψλεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, αθνχ
εμαξηάηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηεο θαζεκίαο απφ απηέο.
3. Γελ ππάξρεη αλάγθε ζεκαληηθήο αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ηδηαίηεξα φηαλ
κηα εηαηξεία είλαη ζην μεθίλεκα ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δελ
απαηηνχληαη κεγάια θεθάιαηα, αθνχ ην θχξην κέξνο ηεο δνκήο ηεο, πνπ
είλαη ην ηκήκα παξαγσγήο, παξακέλεη ην ίδην (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003) .
4. ηαδηαθή επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο. Δθφζνλ ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα
αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε είλαη ε ζηαδηαθή δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, είλαη
ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο ηνπηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο.
5. Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο κπνξεί λα
απμήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν ζηηο εηαηξείεο-παξαγσγνχο πνπ ζα
ζηειερψλνπλ ηα ηκήκαηά ηνπο, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο
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απαηηήζεηο, φζν θαη ζε δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο
ελδηάκεζνη.
6. Νέεο γλώζεηο. Δθηφο φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ησλ
εμαγσγψλ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπλεξγαζία κε
αιινδαπνχο πειάηεο θέξλεη λέεο γλψζεηο ζε εξγαδφκελνπο θαη επηρεηξήζεηο.
Δθφζνλ απηέο νη γλψζεηο ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξεί λα θέξνπλ ζηε
ζπλέρεηα αθφκα κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη πξφνδν.

3.2.2 Μειονεκηήμαηα ηων εξαγωγών

Δθηφο φκσο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη
δηάθνξεο επηρεηξήζεηο πνπ θηινδνμνχλ λα επεθηαζνχλ ζε λέεο αγνξέο εθηφο ησλ
ζπλφξσλ.

1. Αύμεζε θόζηνπο γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ
εμαγόκελσλ πξντόλησλ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Όπσο είλαη ινγηθφ, ζα
πξέπεη λα δαπαλεζεί ρξεκαηηθφ θεθάιαην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο, ζηηο νπνίεο απηά είλαη άγλσζηα, θαζψο θαη
γηα ηε κεηαθνξά ηνπο.
2. Ννκηθό πιαίζην. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο
εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πεγάδεη απφ ηα δηάθνξα λνκηθά πιαίζηα πνπ
ηζρχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπηζηνχλ
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα αλ ε εηαηξεία-παξαγσγφο δε
γλσξίδεη ηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.
3. Η δηαδηθαζία ησλ εμαγσγώλ κπνξεί λα είλαη πνιύπινθε. Απηφ ην
κεηνλέθηεκα πεγάδεη απφ ην πξνεγνχκελν, αθνχ νη δηαθνξεηηθνί
θαλνληζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην εκπφξην κπνξεί λα
απνηειέζνπλ πξφβιεκα.
4. Γπζθνιίεο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ πειάηε κεηά ηελ πώιεζε (after
sales service). Απηφ είλαη έλα κεηνλέθηεκα πνπ επεξεάδεη ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο απφζηαζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξεηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε παξνρή
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αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο είλαη φρη κφλν δπζθνιφηεξε, αιιά
έρεη θαη ζεκαληηθά πςειφηεξν θφζηνο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003)

3.3 Μέζνδνη άζθεζεο εμαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Αθνχ

αλαθέξακε

παξαπάλσ

ζπκπεξαζκαηηθά

ηα

νθέιε

ηεο

εμαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο, ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε θαη ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή κπνξεί λα γίλεη κε επηηπρία. Ζ άζθεζε εμαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα γίλεη είηε κε άκεζεο εμαγσγέο, είηε κε έκκεζεο εμαγσγέο.
Καζεκία απφ ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαηξηάδεη ζε
δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. Άξα, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη λα ηα αλαιχζνπκε.

3.3.1 Άμεζερ εξαγωγέρ
Άκεζεο εμαγσγέο νλνκάδνληαη νη απεπζείαο πσιήζεηο ζε κία μέλε εηζαγσγηθή
επηρείξεζε ή ζε έλαλ ηειηθφ θαηαλαισηή πνπ βξίζθεηαη ζε κηα μέλε ρψξα (Αδαξία,
2010). Ζ ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγφο επηρείξεζε επηιέγεη, εμ
νινθιήξνπ, ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο επηζπκεί λα εμάγεη ηα πξντφληα ηεο, δηαρεηξίδεηαη θαη
ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηελ παξάδνζε ηνπ
πξντφληνο ζηνλ αιινδαπφ πειάηε ζηε ρψξα πξννξηζκνχ θαη ηέινο ειέγρεη ηε
δηαδηθαζία είζπξαμεο ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηεο απφ ηνπο μέλνπο αγνξαζηέο
(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003)
Αο αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζπλνπηηθά ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο κπνξεί
κηα επηρείξεζε ή έλαο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο λα αλαπηχμεη ηηο άκεζεο εμαγσγέο ησλ
πξντφλησλ ηνπ.
1. Σκήκα εμαγσγώλ (export department). Ζ αλάπηπμε ελφο άξηηα
ζπληνληζκέλνπ

ηκήκαηνο

εμαγσγψλ

κπνξεί

λα

πξνζθέξεη

πνιιά

πιενλεθηήκαηα ζην ζπλεηαηξηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηελ εμάξηεζή
ηνπ απφ ηξίηνπο. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ, νη αξκνδηφηεηεο
ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα πνηθίινπλ.
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2. Αληηπξόζσπνο ζηε ρώξα εμαγσγήο (foreign representative). Δθφζνλ
επηιεγεί απηή ε κέζνδνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη ε ζσζηή επηινγή
ηνπ αληηπξνζψπνπ, θαζψο ε επηηπρεκέλε ή κε πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο
λα εμάγεη ηα πξντφληα ηεο, ζα νθείιεηαη θαη ζε εθείλνλ. Παξαθάησ
αλαθέξνληαη θαη ηα είδε ησλ αληηπξνζψπσλ:
i)

Τνπηθόο εκπνξηθόο πξάθηνξαο ή εθπξόζσπνο (host country brokers/
gents)

ii)

Τνπηθόο έκπνξνο ή δηαλνκέαο (host country merchant/ distributor)

3. Τπνθαηάζηεκα ζηε ρώξα εμαγσγήο (sales branch). Έλα απφ ηα
δπζθνιφηεξα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα εμαγσγηθή εηαηξεία
είλαη ε εχξεζε πειαηψλ ζηε λέα ρψξα θαζψο θαη ν ζσζηφο
πξνγξακκαηηζκφο

ησλ

δηαθφξσλ

δηεθπεξαησηηθψλ

εξγαζηψλ

πνπ

πξνθχπηνπλ, φπσο ε δηαβίβαζε παξαγγειηψλ ή ε έξεπλα ηεο λέαο αγνξάο.
Έλα ππνθαηάζηεκα κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο ζε φια απηά ηα δεηήκαηα.
4. Θπγαηξηθή εκπνξηθή εηαηξεία ζηε ρώξα εμαγσγήο (foreign sales
subsidiary).
Ζ ηδηνθηεζία κηαο ηέηνηαο εηαηξείαο είλαη αιινδαπή, αιιά αλήθεη ζηε κεηξηθή
εμαγσγηθή επηρείξεζε. Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ είλαη ε
απηνλνκία θαζψο θαη ην φηη αθνινπζεί ηελ ηνπηθή λνκνζεζία. Παξάιιεια, ε
νλνκαζία ηεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ εθείλε ηεο αληίζηνηρεο κεηξηθήο
εηαηξείαο.
Γηα παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα, κπνξείηε λα βξείηε
ιεπηνκέξεηεο ζε ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003, ζει. 126-153).

3.3.1.1 Πιενλεθηήκαηα
Ζ κέζνδνο πνπ αλαιχνπκε κπνξεί λα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ παξαγσγηθή
εηαηξεία. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα είλαη ν έιεγρνο πνπ ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ
εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Λφγσ ηνπ ειέγρνπ πνπ ππάξρεη, κπνξεί λα αλαπηπρζεί κηα
πνιχ θαιή ζρέζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο δηάθνξνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη πειάηεο γλσξίδνπλ ηελ εηαηξεία θαη ην αληίζηξνθν.
πλεπψο, ππάξρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη κπνξεί λα ππάξμεη
επθνιφηεξε αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ λέσλ αγνξψλ.
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Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρνπλ ελδηάκεζνη ζε φιε ηε δηαδηθαζία, νη
ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη κπνξεί λα είλαη θαιχηεξεο θαη απηφ βέβαηα ζα νδεγήζεη ζε
κεγαιχηεξα θέξδε (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθέξνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αδπλακίεο ή παξαιείςεηο, είλαη
επθνιφηεξε ε εχξεζή ηνπο θαζψο θαη ε επίιπζή ηνπο. Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ, ε
εηθφλα πνπ δίλεηαη ζηνπο ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο είλαη φηη ε εηαηξεία είλαη θαιά
νξγαλσκέλε θαη πξνζεισκέλε ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηεο. Σέινο, εθφζνλ ε
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηπρζεί, ππάξρεη κεγαιχηεξε επειημία ζηε ράξαμε ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο ζηε ζπλέρεηα, θαζψο είλαη εθείλε ππεχζπλε γηα ηηο κεζφδνπο
πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη.

3.3.1.2 Μεηνλεθηήκαηα
Παξφια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα παξαζέζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Δθφζνλ κηα εηαηξεία απνθαζίζεη λα αθνινπζήζεη
ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη ρξφλν, ρξήκα
αιιά θαη ελέξγεηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο αγνξάο
(www.importexport.about.com). Γηα πνιιέο εηαηξείεο φκσο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο
κηθξφηεξεο, απηνί είλαη πφξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα γίλεη
ζσζηφο ζρεδηαζκφο, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηε κεηέπεηηα εμέιημε ησλ
εμαγσγψλ ηεο.
Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ή ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε εηαηξεία. Θα πξέπεη λα γίλεη ζσζηή
επηινγή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Λφγσ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζα έρνπλ νη
εξγαδφκελνη απηνί, ζα πξέπεη λα έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεγάιε ππεπζπλφηεηα θπξίσο ζηελ
πεξίπησζε πνπ δνπιεχνπλ ζε μέλε ρψξα, επεηδή ζα ππάξρεη ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε
απφ ηε δηεχζπλζε. Σέινο, αθνχ ε κεηξηθή επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε γηα φιν ην
ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη φια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο.
πλεπψο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα κε ηνπο πειάηεο, ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη ηελ επζχλε ζην ζχλνιφ ηεο (www.importexport.about.com).
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3.3.2 Έμμεζερ εξαγωγέρ
ε αληίζεζε κε ηε κέζνδν ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηε
ζηξαηεγηθή ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ είλαη ππεχζπλεο κφλν γηα ηελ παξαγσγή ησλ
πξντφλησλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα ππφινηπα βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμαγσγή
ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε λέεο αγνξέο, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεηεο εηαηξείεο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ινηπφλ, ε παξαγσγηθή επηρείξεζε δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζε
έλα δηακεζνιαβεηή, νπφηε δελ ππάξρεη ε αλάγθε αιιαγψλ ή δηαθνξνπνίεζεο ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο, ψζηε λα ζηεξίμεη ηηο εμαγσγέο ηεο. πλερίδεη λα ιεηηνπξγεί
φπσο θαη πξνεγνπκέλσο δίρσο λα επελδχζεη κεγάιν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο.
Παξαθάησ αθνινπζεί ε ζχληνκε αλάιπζε ησλ κεζφδσλ άζθεζεο έκκεζσλ εμαγσγψλ
πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε.
1. Δγρώξηνη πξάθηνξεο (home country export agents/ brokers). Τπάξρνπλ
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε αιινδαπνχο
αγνξαζηέο πξντφλησλ. πλεπψο, αλαιακβάλνπλ ηελ εχξεζε θαη ηνλ έιεγρν
πξντφλησλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Αθνχ δεηήζνπλ
νηθνλνκηθέο

πξνζθνξέο

απφ

δηάθνξεο

εηαηξείεο-παξαγσγνχο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηνπο, επηιέγνπλ θάζε θνξά ηελ θαηάιιειε
θαη ζηε ζπλέρεηα αζρνινχληαη θαη ξπζκίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο ησλ
πξντφλησλ.
2. Δγρώξηνη έκπνξνη (home country merchants). Απηέο είλαη επηρεηξήζεηο νη
νπνίεο αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ησλ δηαθφξσλ παξαγσγψλ θαη ηνπο
πιεξψλνπλ ζηελ ίδηα ηηκή πνπ ζα πιήξσλαλ θη νη εγρψξηνη πειάηεο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα αλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο ζε
αιινδαπνχο πειάηεο.
3. Δηαηξείεο δηαρείξηζεο εμαγσγώλ (export management companies).
Λεηηνπξγνχλ σο έλα αλεμάξηεην ηκήκα εμαγσγψλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ.
Αλαιακβάλνπλ δηάθνξεο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε εχξεζε πειαηψλ
θαη ε έξεπλα αγνξάο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ν παξαγσγφο ζηνρεχεη λα εμάγεη.
Αζρνινχληαη επίζεο κε άιιεο δηεθπεξαησηηθέο εξγαζίεο, ψζηε λα
βνεζήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο.
4. Δηαηξείεο δηεζλνύο εκπνξίνπ (international trading companies).

Δίλαη

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη δηαζέηνπλ αληηπξνζσπίεο θαη ππνθαηαζηήκαηα
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ζε δηάθνξεο ρψξεο. Γνπιεηά ηνπο είλαη ε εχξεζε πξντφλησλ, ηα νπνία,
αξρηθά, αγνξάδνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμάγνπλ ή θαη εηζάγνπλ ζε ηξίηνπο.
Γηα παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα, κπνξείηε λα βξείηε ιεπηνκέξεηεο ζε
ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003, ζει. 126-153).

3.3.2.1 Πιενλεθηήκαηα
Ζ ζηξαηεγηθή ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηδηαίηεξα αλ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξείεο, νη νπνίεο είηε είλαη κηθξέο θαη δελ κπνξνχλ λα
δηαζέζνπλ κεγάιν κέξνο ησλ πφξσλ ηνπο, είηε είλαη λέεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη
ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είλαη ν ίδηνο
ν παξαγσγφο ππεχζπλνο γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ εμαγσγψλ θαζψο θαη γηα λα βξεη
πειάηεο, ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κεηψλεηαη αηζζεηά.
Έλα αθφκα θνκκάηη απηνχ είλαη φηη δελ είλαη ππεχζπλε ε ίδηα ε εηαηξεία-παξαγσγφο γηα
ηε ζπιινγή ησλ πιεξσκψλ ηεο απφ ηνπο αιινδαπνχο πειάηεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν
κεηψλεηαη θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηνχ. Δπίζεο, δε
ρξεηάδεηαη κεγάιε ελαζρφιεζε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηηο
απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο γηα ηελ εμαγσγή θαη έηζη ε εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε
ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ραξάμεη γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη
δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζηειέρσζε λένπ πξνζσπηθνχ κε γλψζεηο εμαγσγψλ θαζψο θαη
κάξθεηηλγθ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμαγσγέο. Σαπηφρξνλα, νη δηάθνξνη
εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε
ράξαμε κηαο επηηπρεκέλεο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο, ηα νπνία κπνξεί λα θαλνχλ πνιχ
ρξήζηκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αζρνιεζεί κε ηηο άκεζεο εμαγσγέο ζην
κέιινλ.
Σέινο, είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο λα δνθηκάζεη κηα εηαηξεία ηα πξντφληα ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη ζα είλαη επηηπρεκέλα θαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αλ
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα βέβαηα, ζα ππάξρεη ν ρξφλνο αιιά θαη νη ππφινηπνη απαξαίηεηνη
πφξνη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην πξντφλ ζην κέιινλ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003,
www.importexport.about.com).
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3.3.2.2 Μεηνλεθηήκαηα
Παξφιν βέβαηα πνπ απηή ε ζηξαηεγηθή είλαη αζθαιέζηεξε γηα κηα εηαηξεία-παξαγσγφ,
έρεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Όπσο κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ, ηα θέξδε είλαη
κηθξφηεξα γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ ππάξρεη ελδηάκεζνο, ν νπνίνο θαξπψλεηαη θάπνην
κέξνο ηνπο. Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ν παξαγσγφο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο δε γλσξίδεη ηνπο ηειηθνχο αιινδαπνχο πειάηεο, νη νπνίνη αγνξάδνπλ ηα
πξντφληα ηνπ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003).
Έηζη, είλαη δχζθνιν λα ηνπο εληνπίζεη θαη λα μεθηλήζεη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο αλ
απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε άκεζεο εμαγσγέο. Δπίζεο, θνκκάηη απηνχ είλαη φηη,
επεηδή δελ ππάξρεη ε επαθή κε ηνπο πειάηεο, δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε
αλαηξνθνδφηεζε, πνπ ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ αχμεζε ησλ
πσιήζεσλ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003).
εκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ν ελδηάκεζνο δελ
είλαη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ παξαγσγνχ, κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε
άιιεο εηαηξείεο, νη νπνίεο παξέρνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα. ε ηέηνηα πεξίπησζε, δελ
είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ε εηαηξεία πνηα πξντφληα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνψζεζε θαη
ππνζηήξημε απφ ηνλ ελδηάκεζν.
Σέινο, νη αγνξέο αλαπηχζζνληαη ξαγδαία θαη αιιάδνπλ, θάηη ην νπνίν βέβαηα νδεγεί
θαη ζε αιιαγέο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ε εηαηξεία-παξαγσγφο. Δθφζνλ
φκσο, φιε ε δηαδηθαζία ησλ εμαγσγψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξίηνπο, είλαη
δπζθνιφηεξε ε αιιαγή ηεο θαη ε ράξαμε λέαο (www.importexport.about.com).

3.3.3 Επιλογή ηηρ καηάλληληρ ζηπαηηγικήρ

Αθνχ αλαιχζακε ηηο δχν κεζφδνπο άζθεζεο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο θαη αλαθέξακε
θάπνηεο επηπιένλ πηπρέο ηνπο, είκαζηε ζε ζέζε λα πνχκε φηη ε θαζεκία ηαηξηάδεη ζε
δηαθνξεηηθά είδε επηρεηξήζεσλ. πλεπψο, ε εηαηξεία-παξαγσγφο πνπ θηινδνμεί ή είλαη
ήδε επηηπρεκέλε ζηελ εμαγσγηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηε κέζνδν πνπ ζα
ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο. Όια εμαξηψληαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ
κπνξεί λα δηαζέζεη κηα εηαηξεία αιιά θαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη.
Ζ ηειηθή απφθαζε εμαξηάηαη απφ ην πνηα κέζνδνο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα
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επηθεληξσζεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη αιιά θαη ζηελ θνπιηνχξα θαη ην
φξακά ηεο.

3.4 Κίλεηξα εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Παξφια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ , νη εμαγσγέο
εμαθνινπζνχλ λα είλαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο επέθηαζεο κηαο επηρείξεζεο. Αο
παξαζέζνπκε παξαθάησ ηνπο ιφγνπο πνπ έρεη κηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ησλ εμαγσγψλ.
1. Δπέθηαζε θαη αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο καθξνπξόζεζκα (Αδαξία, 2010).
Όπσο είλαη θπζηθφ, ην πην ζεκαληηθφ θξηηήξην, γηα λα μεθηλήζεη κηα
επηρείξεζε ηηο εμαγσγέο, είλαη ην θίλεηξν ηεο επέθηαζήο ηεο, θάηη ην νπνίν
πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
2. Σν πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θαη ν θνξεζκόο ηεο ηνπηθήο αγνξάο (Αδαξία,
2010). ε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο αγνξάο είλαη
πεξηνξηζκέλν,

είλαη

πνιχ

θπζηθφ

γηα

ηηο

επηρεηξήζεηο

θαη

ηνπο

ζπλεηαηξηζκνχο λα ζηξαθνχλ πξνο μέλεο ρψξεο θαη αιινδαπνχο πειάηεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο.
3. Ο απμεκέλνο αληαγσληζκόο ζηελ ηνπηθή αγνξά (Kaynak and Kothari,
1984, Αδαξία, 2010). ε αγνξέο φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ πςειφο
θαη θαηέρεη πςειά κεξίδηα αγνξάο, ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ
αλαδεηνχλ λένπο πειάηεο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλεο.
4. Οη επλντθέο εμειίμεηο θαη επθαηξίεο γηα πσιήζεηο θαη θέξδε ζε λέεο
αγνξέο (Kaynak and Kothari, 1984, Αδαξία, 2010). Οη επηρεηξεκαηίεο ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα είλαη επλντθέο γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε λέεο
αγνξέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο γλψζεηο πξνο φθεινο ησλ εηαηξεηψλ
ηνπο.
5. Η πξνζέγγηζε από λένπο πειάηεο κέζα από ζπνξαδηθέο παξαγγειίεο
(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε επνρή φπνπ ην
ειεθηξνληθφ δηαδίθηπν θπξηαξρεί θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εηαηξείεο ην
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ιακβάλνπλ παξαγγειίεο, ε πξνζέγγηζε απφ
38

αιινδαπνχο πειάηεο είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν. Αλ ν παξαγσγφο
αληηιεθζεί φηη ηα πξντφληα ηνπ είλαη επηηπρεκέλα εθηφο ζπλφξσλ, κπνξεί λα
μεθηλήζεη κηα νξγαλσκέλε εμαγσγηθή δηαδηθαζία.
6. Η επέθηαζε/ εμνκάιπλζε ησλ πσιήζεσλ ελόο επνρηαθνύ πξντόληνο
(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα
αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νη νπνίνη ζέινπλ λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα
ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Ζ επνρηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ ηα γεσξγηθά αγαζά, κπνξεί λα απμήζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε
δήηεζή ηνπο ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη έιιεηςε.
7. Η επέθηαζε ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ πξντόληνο (Ball and McCulloch, 1999,
Αδαξία, 2010). Όια ηα πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα θχθιν δσήο.
Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα κεγαιψζεη απηφ ηνλ θχθιν δσήο, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εμαγσγέο σο έλα πνιχηηκν εξγαιείν, αθνχ ε πεξίνδνο
σξηκφηεηαο κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν αμηνπνηψληαο μέλεο
αγνξέο.
8. Η ύπαξμε πιενλάδνπζαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Brooks and
Rosson, 1982, Αδαξία, 2010). Δθφζνλ ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη
πιενλάδνπζα, ε εμαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ δελ πσιήζεθαλ ζηελ ηνπηθή
αγνξά, είλαη θαιχηεξε ιχζε απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο ή ηελ δηάζεζή ηνπο
ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Απηφ είλαη επίζεο έλα αθφκα θίλεηξν γηα ηνπο
αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζε πεξηφδνπο πνπ ε πξνζθνξά πξντφλησλ
ππεξηεξεί θαηά πνιχ ηεο δήηεζεο.
9. Η ύπαξμε δπζκελώλ (πνιηηηθώλ, λνκηθώλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθώλ)
ζπλζεθώλ ζηελ εγρώξηα αγνξά (Kaynak and Kothari, 1984, Αδαξία,
2010). ε δχζθνιεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, φπσο είλαη ε
ζεκεξηλή γηα ηελ Διιάδα, είλαη πνιχ ινγηθφ θαη απνδνηηθφ γηα κηα εηαηξεία
λα μεθηλήζεη ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο φπνπ ε θαηάζηαζε είλαη
θαιχηεξε θαη κπνξεί λα απνθνκίζεη κεγαιχηεξα θέξδε.
10. Η ύπαξμε πξνγξακκάησλ πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εμαγσγώλ
είηε από ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε είηε από άιινπο θξαηηθνύο θαη κε
νξγαληζκνύο (Αδαξία, 2010). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη θάζε ρψξα
μερσξηζηά πξνζθέξνπλ κεγάιε βνήζεηα κέζα απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν, πξνθεηκέλνπ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα
απμήζνπλ ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
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3.5 Δκπόδηα γηα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα
Σα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε
έρνπλ πνιχ κεγάιε βαξχηεηα, αθνχ ε ζηξαηεγηθή εμαγσγψλ απνηειεί ηελ πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή εηζφδνπ ζε μέλεο αγνξέο (Αδαξία, 2010). Σα εμαγσγηθά
εκπφδηα πξνθχπηνπλ κέζα απφ κία πιεζψξα δνκηθψλ, δηαδηθαζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ
παξαγφλησλ, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο απφ ην λα μεθηλήζνπλ, λα
αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή (Leonidou, 1995, Αδαξία,
2010). Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ηα εκπφδηα.
1. Γπζθνιία ζηελ απόθηεζε πιεξνθνξηώλ ζε μέλεο αγνξέο (Leonidou, 1995,
Hajidimitriou θαη Azaria, 2004).
2. Ύπαξμε ζθιεξνύ αληαγσληζκνύ ζηηο μέλεο αγνξέο (Leonidou, 1995,
Hajidimitriou θαη Azaria, 2004).
3. Έιιεηςε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε
γξαθεηνθξαηία (Kaynak and Kothari, 1983,

Hajidimitriou θαη Azaria,

2004).
4. Έιιεηςε ηθαλνύ θαη εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (Kaynak and Kothari,
1983, Hajidimitriou θαη Azaria, 2004).
5. Έιιεηςε θεθαιαίνπ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εμαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
(Kaynak and Kothari, 1983, Hajidimitriou θαη Azaria, 2004).
6. Τςειά θνξησηηθά θαη κεηαθνξηθά θόζηε (Hajidimitriou θαη Azaria,
2004).
7. Πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε πιεξσκώλ από ηνπο πειάηεο θαη
γξαθεηνθξαηία (Kaynak and Kothari, 1983, Hajidimitriou θαη Azaria,
2004).
8. Έιιεηςε ρξόλνπ από ηε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθό (Hajidimitriou θαη
Azaria, 2004).
9. Παξσρεκέλε θαη νπηζζνδξνκηθή λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ
ηδηνθηεηώλ/ αλώηαησλ ζηειερώλ (Hajidimitriou θαη Azaria, 2004).
10. Αλεπαξθήο παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα (Kaynak and Kothari, 1983,
Hajidimitriou θαη Azaria, 2004).

40

3.6 Έλλνηα θαη Ιζηνξηθή αλαδξνκή αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ

3.6.1 Έννοια ηος ζςνεηαιπιζμού
Ζ έλλνηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνήιζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη ζηε ζπλέρεηα
εμαπιψζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν κεηά ηε βηνκεραλνπνίεζε, θαηά ηνλ 19ν αηψλα.
Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο. χκθσλα κε ην Webster’s College Dictionary (1991), ν
ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζπλεξγαζία γηα έλα θνηλφ ζθνπφ ή φθεινο.
Ζ Γηεζλήο πλεηαηξηζηηθή πκκαρία (International Cooperative Alliance ή ICA)
αλαθέξεη φηη ν ζπλεηαηξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ
(i) ζπλεηαηξηζηηθά αθνζησκέλσλ κειψλ, εξγαδνκέλσλ, εγεηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ
ηνπο γηα ην κέιινλ, (ii) ζπλεξγαηηθψλ αμηψλ πνπ έρνπλ θιεξνλνκεζεί απφ ην παξειζφλ
θαη εθθξάδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, (iii) πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζπλεηαηξηζκνχ,
δνκψλ θαη κεζφδσλ εθπαίδεπζεο θαη (iv) ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ φπσο
ε θπβέξλεζε, νη ζεζκηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ην νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα, νη αμίεο ηεο θνηλσλίαο θηι.
χκθσλα κε ηελ ICA, νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο είλαη νη εμήο:
1. Η ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή θαη αλνηρηή ζε όια ηα πξόζσπα.
2. Δεκνθξαηηθόο έιεγρνο ησλ κειώλ, ηα νπνία έρνπλ ίζα εθινγηθά δηθαηώκαηα
(έλα κέινο ηζνύηαη κε κία ςήθν).
3. Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ. Απηή ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δίθαηα ζην
θεθάιαην ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ειέγρεηαη κε δεκνθξαηηθέο
κεζφδνπο.
4. Απηνλνκία θαη

αλεμαξηεζία. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο

επηρεηξήζεηο

είλαη

απηνβνεζνχκελεο νξγαλψζεηο θαη ειέγρνληαη απφ ηα κέιε ηνπο.
5. Εμαζθάιηζε εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη πιεξνθόξεζεο. Σα κέιε ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο.
6. Σπλεξγαζία

κεηαμύ

ζπλεηαηξηζηηθώλ

επηρεηξήζεσλ.

Οη

δηάθνξνη

ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε εζληθφ αιιά θαη
δηεζλέο επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ πνιιαπιά νθέιε.
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3.6.2 Ιζηοπική αναδπομή ηων αγποηικών ζςνεηαιπιζμών
Με ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηφζν ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία, ε
νπνία επεξέαζε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ακνηβαία βνήζεηα θαη
αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ αγξνηψλ. Ήηαλ πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο
νξγαλψζεσλ πνπ ζα πξνάζπηδε ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ζα βειηίσλε ηε ζέζε ηνπο.
Μία πξψηκε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ κνληέινπ ήηαλ ε θνηλφηεηα «Νέα Αξκνλία»
πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. ην 1815. Ο δεκηνπξγφο ηεο, Robert Owen ζεσξνχζε
φηη έλαο ηξφπνο πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αγξνηψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία
ζπλεηαηξηζηηθψλ ρσξηψλ πνπ ζα ζπλεξγάδνληαλ κεηαμχ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα
δεκηνπξγνχληαλ ζπλεηαηξηζηηθέο θνηλσλίεο. ηε ζπλέρεηα, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
δεκηνπξγία ησλ νξγαλσηηθψλ αξρψλ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ έπαημε ε
δεκηνπξγία ηνπ θαηαλαισηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ «Rochdale Society of Equitable
Pioneers, Ltd» ην 1844 (Ortmann and King, 2007).
Ο ζπλεηαηξηζκφο απηφ αλαπηχρζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ κηα νκάδα εξγαηψλ,
πνπ αληηπξνζψπεπαλ δηάθνξνπο θιάδνπο εκπνξίνπ. Οη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ ήηαλ λα
γλσζηνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ γηα εξγαζία, θαηνηθία, εθπαίδεπζε θαζψο
θαη άιιεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ
ζχγρξνλσλ ζπλεηαηξηζκψλ ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ πξψηνπ πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζηε
Γεξκαλία απφ ηνλ Friedrich Wilhelm Raiffeisen ην 1864. Ο ζηφρνο ηεο ηξάπεδαο
Raiffeisen ήηαλ λα παξέρεη πηζηνιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο,
ζηεξηδφκελε ζηελ έλλνηα ηεο αιιεινβνήζεηαο (Ortmann and King, 2007).
Πεξλψληαο ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα, ν
Γάιινο Louis Boulanger πνπ έδεζε θάπνην δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ ζηε ρψξα καο
αλαθάιπςε ηε κεγάιε παξάδνζε πνπ απηή έρεη ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ κε παξφκνηνπο
ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο είραλ δεκηνπξγεζεί νη
πξψηεο νξγαλψζεηο κε ζηνηρεία ζπλεηαηξηζκνχ. Σα θπξηφηεξα παξαδείγκαηα απηψλ
είλαη ε λαπηηιηαθή ζπλεξγαζία, ε ζπληξνθηά ησλ Ακπειαθίσλ θαη ηα ηζειηγθάηα. Άξα,
ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηε ρψξα καο, ε ηδέα απηή γελλήζεθε πνιχ πξηλ απ’ φηη ζηνλ
ππφινηπν θφζκν.
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3.6.3 Λόγοι ζσημαηιζμού αγποηικών ζςνεηαιπιζμών
Παξαπάλσ αλαθεξζήθακε γεληθά ζηελ έλλνηα θαη ηηο αμίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δίλαη
ζεκαληηθφ φκσο λα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θαζψο θαη
ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ηνπ.
Καηά ηνλ Vienney (1980) , νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί είλαη νκάδεο αγξνηψλ, ακνηβαία
ζπλδεδεκέλεο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ζρεκαηίδνπλ θαη ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο
σθεινχληαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηελ πιήξε έληαμε ησλ κειψλ. Ζ θχξηα
δξαζηεξηφηεηά ηνπο δελ είλαη ε αγξνηηθή, φπσο ζα πεξίκελε θάπνηνο απφ ηνλ ηίηιν
ηνπο, αιιά ε ζπληνληζκέλε ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ ηα κέιε ζηε δηάζεζε ηνπο κε
ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ χπαξμε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ε θπξηφηεξε αηηία ηεο επηβίσζεο ησλ
κηθξνθαιιηεξγεηψλ. Δμαηηίαο ηεο δνκήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, φπσο απηή
αλαπηχρζεθε, νη αγξφηεο δεκηνχξγεζαλ απηέο ηηο νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεπηνχλ απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αγφξαδαλ ηα πξντφληα ηνπο ζε
ρακειέο ηηκέο. ρεκαηίδνληαο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ε δχλακή ηνπο κεγάισλε θαη
ζπλεπψο κπνξνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαιχηεξα θαη λα δηακνξθψζνπλ ηηο ηηκέο ζε
επίπεδα πνπ ζπλέθεξαλ θαη ηνπο ίδηνπο.
Οπζηαζηηθά, νη αγξφηεο κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηα αγαζά πνπ παξάγνπλ θαη δηνρεηεχνπλ ζηελ αγνξά. ηηο
πεξηζζφηεξεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, ε θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ
έρεη κεγάιν θφζηνο, αθνχ επηβάιιεηαη ε ρξήζε αθξηβψλ κεραλεκάησλ. Ζ αγνξά
ηέηνησλ κεραλεκάησλ, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα γεσξγηθψλ πξντφλησλ
είλαη απαγνξεπηηθή απφ κηθξνθαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη δελ θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην γεο.
Δθηφο φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ έρνπλ ηα κέιε, νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί
πξνζθέξνπλ έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο παξφκνηεο
νξγαλψζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζρεκαηηζηνχλ. Απηφ είλαη βέβαηα ν ηξφπνο
δηνίθεζήο ηνπο. Λφγσ ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο πνπ ηνπο δηέπεη, ην θάζε κέινο έρεη ιφγν
ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο. πλεπψο δε ράλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ
απφ ηελ πιεπξά ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, αθνχ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ γηα ηα δεηήκαηα
πνπ ηνπο απαζρνινχλ.

43

3.6.4 Μειονεκηήμαηα αγποηικών ζςνεηαιπιζμών
Αθνχ αλαιχζακε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ γηα ηα
κέιε ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ απφ ηε
δεκηνπξγία ηέηνηνπ είδνπο νξγαληζκψλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ηα εμήο πέληε:
1. Σν πξόβιεκα ηνπ Παξαζηηηζκνύ (Free-Rider problem). Σν πξφβιεκα
ηνπ παξαζηηηζκνχ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ δελ ππάξρνπλ ζαθείο
θαλνληζκνί πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ζην θάζε κέινο αλαινγεί δίθαηα ην
θφζηνο ή ην φθεινο πνπ επσκίδεηαη (Ortmann and King, 2007). Έλα
παξάδεηγκα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη φηαλ πξνζζέηνληαη λέα
κέιε ζην ζπλεηαηξηζκφ, ηα νπνία έρνπλ άκεζα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη,
αιιά δελ είλαη απαξαίηεην λα δψζνπλ απφ ηελ αξρή ην κέξνο ησλ ρξεκάησλ
πνπ ηνπο αλαινγεί γηα κειινληηθέο επελδχζεηο.
2. Σν πξόβιεκα ηνπ Οξίδνληα (Horizon Problem) (Ortmann and King, 2007).
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πξνθχπηεη φηαλ ηα
κέιε δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα δαπαλήζνπλ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ζε
καθξνπξφζεζκα ζρέδηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σα πεξηζζφηεξα κέιε απνδεηνχλ
άκεζα θέξδε απφ κία επέλδπζε θαη έηζη δε ρξεκαηνδνηνχληαη ε έξεπλα θαη
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ην κάξθεηηλγθ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.
3. Σν πξόβιεκα ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Problem) (Ortmann and King,
2007). Ζ πεγή απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα κέιε
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
δελ κπνξνχλ λα πσιήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ειεχζεξα. πλεπψο, πνιιά απφ ηα
κέιε κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη ηνπο επηηξέπεη ε
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ή λα παίξλνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν ζηηο επελδχζεηο
απ’ φζν ζα ήηαλ επηζπκεηφ γηα εθείλνπο.
4. Σν πξόβιεκα ηνπ Διέγρνπ (Control Problem) (Ortmann and King, 2007).
Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, φπνπ γίλεηαη
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε απφ ηελ ηδηνθηεζία. Πνιιέο
θνξέο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δηακάρεο αλάκεζα ζηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη
νπνίνη ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο θαη ηα ζηειέρε πνπ ηνπο δηνηθνχλ.
πλεπψο, είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ ξήμεηο. Έλα ηέηνην θαηλφκελν είλαη
αξλεηηθφ, αθνχ θαζηζηά δχζθνιε ηελ εχξεζε ελφο θαινχ κάλαηδεξ πνπ ζα
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κπνξέζεη λα δηνηθήζεη ην ζπλεηαηξηζκφ ζσζηά, αθφκα θαη ρσξίο ηελ πιήξε
ζπλαίλεζε ησλ κειψλ ηνπ ζε θάπνηεο δχζθνιεο απνθάζεηο.
5. Σν πξόβιεκα ηνπ Kόζηνπο Eπηξξνήο (Influence cost problem) (Ortmann and
King, 2007). Σν πξφβιεκα ηνπ θφζηνπο επηξξνήο δελ εκθαλίδεηαη κφλν ζηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο, αιιά εδψ είλαη πην εκθαλέο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη ζηφρνη θαη ηα
νθέιε θάπνησλ κειψλ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ ππνινίπσλ, αθνχ
ζε θάζε πεξίπησζε ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ αηνκηθή πεξηνπζία. πλεπψο
αλάινγα κε ην πνηα κέιε επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο απνθάζεηο γηα
επελδχζεηο, κπνξεί λα ππάξρνπλ θφζηε, είηε άκεζα, είηε έκκεζα φπσο ε
αλνξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ.

3.6.5 Αγποηικοί ζςνεηαιπιζμοί ζηην Ελλάδα και εξαγωγέρ
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ιίγα ζηνηρεία γηα ηνπο ειιεληθνχο αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ εμαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Αξρηθά, αο αλαθέξνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απφ ηηο
ειιεληθέο αξρέο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Νφκν 602/1915 «Πεξί πλεηαηξηζκψλ», «ν
πλεηαηξηζκφο είλαη εηαηξεία ε νπνία έρεη θεθάιαην κεηαβιεηφ, απνηειείηαη απφ
ζπλέηαηξνπο ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο είλαη επίζεο κεηαβιεηφο θαη επηδηψθεη κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ ζπλεηαίξσλ ηελ πξναγσγή ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαζελφο απφ
απηνχο.»
Καζψο ν βηνκεραληθφο θιάδνο ζηε ρψξα καο δελ είλαη αλεπηπγκέλνο θαη ε νηθνλνκία
καο βαζίδεηαη θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε αγξνηηθά πξντφληα, είλαη ινγηθφ λα είλαη θαη
απηά πνπ καο δίλνπλ ψζεζε ζηηο εμαγσγέο θαη ξπζκίδνπλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην καο.
χκθσλα ινηπφλ κε έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Ησάλλε Υαιηθηά πνπ έγηλε γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ θαη βαζίζηεθε ζε επίζεκα ζηνηρεία ησλ
ηειεπηαίσλ 22 εηψλ, ειιεληθά γεσξγηθά πξντφληα φπσο βεξίθνθα, αθηηλίδηα, θεξάζηα,
ξνδάθηλα, πνξηνθάιηα, ιαραληθά, ειαηφιαδν, θαπλφο θ.α. θαηαλαιψλνληαη ζε κεγάια
πνζνζηά ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ίδην ζπκβαίλεη βέβαηα θαη κε θηελνηξνθηθά
πξντφληα φπσο ην ειιεληθφ ηπξί ή ηα ζαιαζζηλά. Οη ρψξεο, νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ
απηά ηα πξντφληα είλαη επξσπατθέο π.ρ. Αγγιία, Απζηξία, Κχπξνο, Βέιγην, Ρνπκαλία,
Γεξκαλία, Ηηαιία αιιά θαη ε Ρσζία.
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πγθεθξηκέλα, πξψηε ζέζε ζηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ έρνπλ ηα βεξίθνθα γηα
ηε ρψξα καο. Ζ Διιάδα απνηειεί ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηνπ θξνχηνπ απηνχ γηα
αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Πνισλία κε αμία ησλ εμαγσγψλ
ηνπο λα θηάλεη ηα 235 εθαηνκκχξηα επξψ. Δπίζεο, ηα ιαραληθά πνπ θαιιηεξγνχληαη
ζηελ Διιάδα εμάγνληαη ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ζε ρψξεο φπσο Ζ.Π.Α.
θαη ε Απζηξαιία κε αμία πνπ βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα βεξίθνθα. Αθφκα, νη
ειιεληθέο ηνκάηεο θαη ηα εζπεξηδνεηδή κε θχξην εθπξφζσπν ην πνξηνθάιη έρνπλ
απμήζεη θαηά πνιχ ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπο θπξίσο απφ ρψξεο φπσο Φηλιαλδία,
Αγγιία Ρνπκαλία θα.
Βέβαηα, απφ απηή ηε ιίζηα δελ κπνξεί λα ιείπεη ην παξζέλν ειαηφιαδν. Ζ ρψξα καο
είλαη δεχηεξνο πξνκεζεπηήο ηνπ πξντφληνο απηνχ γηα ηελ Ηηαιία, ελψ αμηφινγε είλαη
θαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπκε ζηηο Ζ.Π.Α.. Δπφκελν πξντφλ, κε πςειέο εμαγσγέο πξνο
κεγάιν αξηζκφ αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, είλαη ν θαπλφο. Οη Έιιελεο παξαγσγνί
πξνκεζεχνπλ ηε Βνπιγαξία, ην Βέιγην αιιά θαη ηε Γεξκαλία. Σέινο, ηα θηελνηξνθηθά
πξντφληα ειιεληθήο πξνέιεπζεο, κε πξψην ην ηπξί έρνπλ θάλεη άικαηα πξνφδνπ ζηε
δηεζλή αγνξά. Πξψηεο ρψξεο ζηελ θαηαλάισζή ηνπο είλαη ε Κχπξνο θαη ε νπεδία
(www.enet.gr).
ε απηφ ην ζεκείν, ζα αλαθεξζνχκε ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο, ε νπνία
δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαη κπνξεί λα είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηνπο αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα επεθηαζνχλ ζε
λέεο αγνξέο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2012, ε αγνξά ηεο Ρσζίαο γηα γεσξγηθά
πξντφληα θαη θπξίσο γηα λσπά απμάλεηαη αλά έηνο πεξίπνπ 15%. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ
ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ηελ θάλεη επίθεληξν γηα ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξα καο, είλαη φηη
δελ κπνξεί λα είλαη απηάξθεο θαη πξνκεζεχεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξίπνπ ην 65% ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλεη. Δλψ, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ πνπ
ππνρξέσλε ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο λα ζπλνδεχνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε
πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο ιφγσ ησλ θπηνθαξκάθσλ, έγηλε έλα αθφκα βήκα γηα ηελ
επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο απηήο
(www.agrotypos.gr).
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξνπζηάζνπκε θαη κε αξηζκνχο ηηο επηδφζεηο ησλ εμαγσγψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Διιάδαο. Έηζη, ζα γίλνπλ αθφκα πην ζαθή ηα έζνδα θαη ηα
νθέιε πνπ έρνπλ φρη κφλν νη Έιιελεο παξαγσγνί αιιά θαη ε ρψξα γεληθφηεξα. Ο
ηδίξνο γηα λσπά θαη θεπεπηηθά πξντφληα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε έζνδα πνπ θηάλνπλ
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ην 1,5 δηζεθαηνκκχξην επξψ. Πξντφληα φπσο ην ειαηφιαδν θαη άιια ιίπε έρνπλ έζνδα
γηα ηνπο παξαγσγνχο αμίαο 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ελψ ε εμαγσγή εζπεξηδνεηδψλ
πιεζηάδεη ηα 235 εθαηνκκχξηα. Αληίζηνηρα, ηα έζνδα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ
πξντφλησλ καο ζηε Ρσζία ήηαλ πεξίπνπ 65 εθαηνκκχξηα. Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε
ινηπφλ, κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία, νη εμαγσγέο θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα αλεβάδνπλ ηελ αμία ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ ραξίδνληαο ηνπο πνιιά θέξδε, ηα νπνία δελ κπνξνχλ
λα έρνπλ κφλν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.
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4. ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο εμαγσγώλ

4.1 Η ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελόο επηηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνύ
εμαγσγώλ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε φια ηα ζρέδηα θαη
ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη έλαο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο (αιιά θαη θάζε άιιε επηρείξεζε ή
νξγαληζκφο), έηζη θαη γηα λα ραξαθηεξηζηεί απφ επηηπρία ε πξνζπάζεηα γηα εμαγσγέο ζα
πξέπεη γίλεη ζσζηφο αξρηθφο ζρεδηαζκφο. ην ζχγρξνλν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ αγνξψλ, ε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Θα πξέπεη ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο ζην
βέιηηζην βαζκφ.
Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ θάζε εηαηξεία. Γη’ απηφ
ην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ απηφ ηα θαιχηεξα ζηειέρε
κηαο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ πείξα θαη ηδέεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ επηηπρία ηελ πξνζπάζεηα γηα επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο. Βέβαηα, πέξα απφ ηα
άηνκα πνπ απαζρνινχληαη απφ ηελ εηαηξεία, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ ε
βνήζεηα θαη νη ζπκβνπιέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Τπάξρνπλ θαηαξηηζκέλνη
επαγγεικαηίεο αιιά θαη εηαηξείεο κε πηζηνπνίεζε θαη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ
κπνξνχλ λα δψζνπλ ψζεζε θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε
εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε.
Ο ζρεδηαζκφο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη, απνηειείηαη απφ έλα “export business plan” γηα
ηνλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ θαζψο θαη απφ έλα “export marketing plan” ζην νπνίν ζα
πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία ζα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηνπ ζην εμσηεξηθφ.
Αλ φια γίλνπλ ζσζηά θαη κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν, ε πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο γηα
εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζα ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξά ζεκέιηα. πλεπψο, ζα πξέπεη λα
γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία κε βάζε ηνπο ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη δπλαηφηεηεο
πνπ ππάξρνπλ.
Δπεηδή, φπσο αλαθέξακε, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηζνδπλακεί κε καθξνπξφζεζκα νθέιε
γηα ηελ επηρείξεζε, ζα παξαζέζνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ αμίδεη λα δηαζέζεη
θάπνηνπο απφ ηνπο πφξνπο ηεο γηα λα πξνγξακκαηίζεη ηελ εμαγσγηθή ηεο πξνζπάζεηα.
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Δθφζνλ γίλεη έλα νινθιεξσκέλν πιάλν, ζα γίλεη αθφκα πην θαλεξή ζηα κέιε ε ζέιεζε
θαη ε δέζκεπζε πνπ ππάξρεη γηα ηηο εμαγσγέο. Ο ζπλεηαηξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη
ζίγνπξνο ζην ζχλνιφ ηνπ φηη ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε λέεο αγνξέο, θαζψο ζα
ρξεηαζηνχλ επηπιένλ πφξνη θαη δνπιεηά. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθσλίεο, κπνξεί
λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζα δπζθνιέςνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ.
Αθφκα έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη κε ην ζρεδηαζκφ, ζα βνεζεζεί ν ίδηνο ν
ζπλεηαηξηζκφο λα αληηιεθζεί θαη λα θαηαιάβεη ζε βάζνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα
πξντφληα ηνπ ζηε δηεζλή αγνξά. Άξα, ζα ππάξμεη αθφκα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ πνπ έρεη θαη ζηελ εγρψξηα. Δπηπιένλ, αθνχ ζα έρνπλ
αλαιπζεί νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί ην ζρέδην
κάξθεηηλγθ, ζα είλαη επθνιφηεξν λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα θχξηα ζεκεία απηνχ ζε
επελδπηέο ή άιινπο ζπλεξγάηεο πνπ ελδέρεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή.
Σέινο, επεηδή ζε έλα επηηπρεκέλν ζρέδην εμαγσγήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα
πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ θαζψο θαη νη ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, ν
ζπλεηαηξηζκφο ζα είλαη ηθαλφο λα κεηξήζεη θαη λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη
κε βάζε απηά πνπ είρε ζρεδηάζεη. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο, φηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
απαξαίηεησλ πιάλσλ, ζα έρεη γίλεη ην πξψην βήκα γηα κηα επηηπρεκέλε εμαγσγηθή
πνξεία.

4.2 Export Business Plan
Αθνχ έγηλε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο
ησλ εμαγσγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα θαη ζα
αλαθέξνπκε ηη ζα πεξηέρεη ην πιάλν απηφ. Σν εμαγσγηθφ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν (export
business plan) ζπκίδεη ζε πνιιά ζεκεία έλα απιφ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν (business plan),
κε ηε δηαθνξά φηη εμεηδηθεχεηαη ζηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Λφγσ απηνχ κπνξεί λα παξαιεθζνχλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ην ζπλεηαηξηζκφ πνπ έρνπλ
αλαθεξζεί ήδε ζην business plan.
Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα Export Business Plan είλαη ηα
παξαθάησ:
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1. Πεξίιεςε. ε απηφ ην θνκκάηη ζα πεξηέρνληαη θάπνηα γεληθφηεξα ζηνηρεία
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζεί. πγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο
επέθηαζεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη νη ζηφρνη πνπ ππάξρνπλ γηα
απηφ ην εγρείξεκα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ
ηεο επέλδπζεο θαη ηα πξντφληα πξνο εμαγσγή. Σέινο, κηα αλαθνξά ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ
έρεη ζα νινθιεξψζνπλ απηφ ην θνκκάηη ηνπ πιάλνπ.
2. Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ αγξνηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ. ε απηφ ην ζεκείν ζα
πεξηέρνληαη αλαιπηηθφηεξα ην φξακά θαη ε απνζηνιή πνπ έρεη ν
ζπλεηαηξηζκφο γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή. Θα πξέπεη λα ζέηνληαη κε
ζαθήλεηα νη ζηφρνη ηνπ, νη ιφγνη πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα
θαζψο θαη κε πνην ηξφπν ζα θξηζεί αλ απηή είλαη επηηπρήο. ηε ζπλέρεηα, ζα
ήηαλ θαιφ λα παξνπζηαζηεί κηα αλάιπζε SWOT πνπ λα αθνξά ηνλ θιάδν
ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν ζπλεηαηξηζκφο αιιά θαη ηνλ ίδην,
παξαζέηνληαο ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη αδπλακίεο. εκαληηθφ είλαη λα έρεη
γίλεη κηα θιαδηθή κειέηε πνπ ζα πιεξνθνξεί ηα κέιε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
αληαγσληζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα αιιά θαη ζα παξαζέηεη γεληθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηε ράξαμε ηεο
ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί.
3. Αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπ νπνίνπ νη γλψζεηο, ε
εκπεηξία αιιά θαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ζα δψζνπλ αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα ζηελ εμαγσγηθή πξνζπάζεηα. Δδψ κπνξνχλ επίζεο λα
αλαθεξζνχλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ή άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βέιηηζηε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη.
4. Καζνξηζκόο ησλ πξντόλησλ πξνο εμαγσγή. Δθφζνλ ν ζρεδηαζκφο αθνξά
ην εγρείξεκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα δηεζλή επέθηαζε κε ηε ρξήζε
εμαγσγψλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ πξντφλησλ πνπ
επηιέρζεθαλ θαζψο θαη ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο επηινγέο. Ζ
αλάιπζε ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο
αδπλακίεο ησλ πξντφλησλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα νη ππεξεζίεο πνπ ζα
πξνζθέξνληαη καδί κε ην πξντφλ θαη ζα ην θαζηζηνχλ ειθπζηηθφηεξν γηα
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ηνπο πειάηεο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. Σέινο, γηα λα νινθιεξσζεί
απηφ ην θνκκάηη, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα
αθνινπζήζεη ν ζπλεηαηξηζκφο σο πξνο ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ
πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη.
5. Οη αγνξέο-ζηόρνη θαη ην κάξθεηηλγθ. Αθνχ έρεη γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
πξντφλησλ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο, ζα πξέπεη λα
επηιεγνχλ νη αγνξέο πνπ ζα έρεη σο ζηφρν λα επεθηαζεί ν ζπλεηαηξηζκφο.
ηελ επηινγή απηή πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζα έρεη ε θεξδνθνξία πνπ κπνξεί
λα έρεη απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ θάζε αγνξά.
Απηή ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν, θαζψο ζα είλαη
απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ πνιινί παξάκεηξνη θαη πιεξνθνξίεο, πξνηνχ
παξζεί ε ζσζηή απφθαζε. Οη θπξηφηεξνη απηνί παξάκεηξνη είλαη ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε αγνξάο κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα
ησλ πνιηηψλ ηεο θαζψο θαη ν αληαγσληζκφο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη
ν ζπλεηαηξηζκφο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ε έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί
αληηθεηκεληθή θαη λα πιεξνθνξήζεη επαξθψο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Σέινο, κείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαιά θαηαξηηζκέλνπ
εμαγσγηθνχ πιάλνπ κάξθεηηλγθ (Export Marketing Plan) πνπ λα πεξηέρεη
φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ.
6. Υξεκαηνδόηεζε θαη άιιεο κνξθέο ζηήξημεο ησλ εμαγσγώλ. Όπσο είλαη
θπζηθφ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην
ζπλεηαηξηζκφ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαζψο θαη νη
δηάθνξνη ηξφπνη ζηήξημήο ηνπ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Θα πξέπεη
λα αλαθεξζεί αλ ζα ππάξμεη θάπνηα κνξθή δαλείνπ θαζψο θαη απφ πνην
θνξέα ζα δεηεζεί. Δπηπιένλ, νη επηδνηήζεηο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα γίλεη αλαθνξά ζηελ πιηθή ζηήξημε πνπ ζα
πξνζθεξζεί, θαζψο φκσο θαη ζηελ άπιε. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε
πιεξνθνξίεο θαη έξεπλεο πνπ ζα αθνξνχλ ηηο αγνξέο-ζηφρνπο, ηνλ
αληαγσληζκφ, ηνπο πηζαλνχο πειάηεο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
Απηή ε βνήζεηα κπνξεί λα δνζεί απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη ζα παίμνπλ
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εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ ζα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηελ
επηηπρεκέλε εμαγσγηθή πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
7. Σα αλακελόκελα νθέιε θαη ν επηρεηξεκαηηθόο θίλδπλνο. Όια ηα
παξαπάλσ δε ζα είραλ ζεκαζία, αλ δελ ππήξραλ ηα νθέιε πνπ αλακέλνληαλ
απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Άιισζηε, απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο

ζηφρνπο

ηεο

δηεζλνχο

επέθηαζεο

θαη

γεληθφηεξα

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα αλαθεξζνχλ ηα νθέιε, είηε απηά
είλαη ρξεκαηηθά, είηε φρη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνζνχλ ηα θαηάιιεια
θίλεηξα γηα ηα κέιε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζα
εμαζθαιηζηεί ε ζηήξημή ηνπο.
Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα αλαθνξά ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη ζην εγρείξεκα απηφ, θαζψο θαη απφ
πνχ απηφο πξνέξρεηαη. Έηζη, ζα αλαδεηρηεί ε πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη γηα
ζρεδηαζκφ σο αθφκα πην επαγγεικαηηθή θαη ζα θαλεί ε αληηθεηκεληθφηεηά
ηεο. ε θακηά πεξίπησζε φκσο δε ζα πξέπεη ηα απνηειέζκαηα απηά λα
εκθαλίδνληαη απαηζηφδνμα, αθνχ έηζη ζα ππάξρεη αβεβαηφηεηα θαη
δηαθσλίεο ησλ ζπλέηαηξσλ γηα ηε ζεκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο.

4.3 Export Marketing Plan
Ο ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ζα
κπνξέζεη λα ηνλ βνεζήζεη ζηε ιήςε ησλ ππνινίπσλ απνθάζεψλ ηνπ. Ηδηαίηεξα γηα έλα
ζπλεηαηξηζκφ, ν νπνίνο θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ησλ εμαγσγψλ,
ζα ππάξμνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, θαζψο ζα ππάξρνπλ πνιιά άγλσζηα ζεκεία θαη
εκπφδηα. ηε ζπλέρεηα φκσο θαη αθνχ ππάξμεη επαθή κε δηάθνξνπο θνξείο πνπ είλαη
αξκφδηνη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, ζα έρνπλ κπεη ηα ζεκέιηα γηα κηα επηηπρεκέλε
πνξεία ζε δηεζλέο επίπεδν. Παξαθάησ ζα δνχκε ζπγθεθξηκέλα ηα κέξε ελφο
νινθιεξσκέλνπ εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ.
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4.3.1 Καθοπιζμόρ και επιλογή αγοπών-ζηόσων
Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ε ζεκαληηθφηεξε απφθαζε γηα ην ζπλεηαηξηζκφ κεηά ηελ
επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ ζα εμάγεη είλαη ε επηινγή ηεο ρψξαο ή ησλ ρσξψλ ζηηο
νπνίεο ζα επεθηαζεί. Γηα λα γίλεη ε ζσζηή επηινγή θαη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ
ζθάικαηα, ζα πξέπεη, αξρηθά, λα κειεηεζνχλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αγνξέο ζηηο
νπνίεο ελδερνκέλσο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμαγσγέο.
Θα πξέπεη ινηπφλ λα δηεξεπλεζεί ζε πνηεο ρψξεο είλαη λφκηκν λα ππάξμεη εκπνξηθή
ζπλαιιαγή. Βεβαίσο απηή ε παξάκεηξνο κπνξεί λα κελ είλαη πξφβιεκα γηα ηηο ρψξεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φκσο ππάξρνπλ θαη εθείλεο πνπ απαγνξεχνπλ θάπνηα ήδε
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε δηθά ηνπο θξηηήξηα. Δπίζεο, φπσο αλαθέξακε θαη
πξνεγνπκέλσο, ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ηεο
αγνξάο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο.
Ζ ζπιινγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα ρξνλνβφξνο αιιά θαη
αθξηβή δηαδηθαζία γηα ηνλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ. Γη’ απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ θάπνηνη
εμεηδηθεπκέλνη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Δθφζνλ
δηαζέηνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο, εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη
εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δνζνχλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θνξέσλ είλαη ν
Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ, ν Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θιπ. Σέινο,
ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κπνξεί λα δψζεη ε Διιεληθή Πξεζβεία
ζηηο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη θάπνην αξρηθφ ελδηαθέξνλ.
Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο νη ζπλεηαηξηζκνί
πξνηνχ θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο επηινγή, είλαη νη πξνηηκήζεηο πνπ έρεη ν ιαφο ηεο
θάζε ρψξαο. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή πιεξνθφξεζε θαη ζπλερήο
παξαθνινχζεζε εξεπλψλ θαη άξζξσλ, ψζηε λα εθηηκεζεί ζσζηά, γηα πνηεο ρψξεο
εκθαλίδνπλ ηα πξντφληα, πνπ παξάγεη, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Καη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε βνεζά ε ηερλνινγία, αθνχ, θαζεκεξηλά, δεκνζηεχνληαη άξζξα ζην δηαδίθηπν
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηδφζεηο ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ ζηε δηεζλή αγνξά.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη αθνχ γίλεη ε επηινγή θάπνησλ αγνξψλ, ζηηο νπνίεο
ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε, ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη
λα ιεθζνχλ ππφςε πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή. Πξώηνλ, γηα ηνπο αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο πνπ κφιηο έρνπλ μεθηλήζεη απηφ ην εγρείξεκα, ε επηινγή κηαο κφλν
αγνξάο-ζηφρνπ είλαη αζθαιέζηεξε επηινγή. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη δελ
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ππάξρεη αθφκα ε απαξαίηεηε εκπεηξία θαη γλψζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ηαπηφρξνλε
επέθηαζε ζε πνιιέο αγνξέο. Δεύηεξνλ, ε γεσγξαθηθή απφζηαζε ησλ ρσξψλ απφ ην
ζπλεηαηξηζκφ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο, ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε κεηαθνξά ζε θνληηλφηεξεο ρψξεο ηζνδπλακεί κε ρακειφηεξν θφζηνο.

4.3.2 Πποζαπμογή ηος πποϊόνηορ
Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα επεθηαζνχλ ζε μέλεο
αγνξέο, ζα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο ζην ίδην ην πξντφλ. Απηφ είλαη
αλαγθαίν ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηφζν ζηελ θνπιηνχξα
ησλ λέσλ πειαηψλ πνπ ζα πξνζεγγηζηνχλ, φζν θαη ζηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αγνξψλ. Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, απηφ ην ζεκείν αθνξά θπξίσο ηα ηειηθά θαη
ζπζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ εμάγνληαη θαη φρη ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά ή ηα θξέαηα.
Γη’ απηφ ην ιφγν ζα παξαζέζνπκε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο.
1. Μειέηε

θαη

θαηαγξαθή

ησλ

αληαγσληζηηθώλ

πξντόλησλ

(www.startupgreece.gov.gr). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ε κνξθή ηνπο, νη
πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θηι.
ηε ζπλέρεηα είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηά ηνπο, αθνχ ζα
πξέπεη λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ σο πξνο ηελ
αληνρή, ηελ εκθάληζε, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηε γεχζε ζηελ πεξίπησζε
πνπ κηιάκε γηα ηξφθηκα. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε αλ ππάξρεη
λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη αλαιφγσο λα θαηνρπξσζνχλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ καο.
2. πζθεπαζία/ Παξνπζίαζε (www.startupgreece.gov.gr). Ζ ζπζθεπαζία
θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ παίδνπλ κεγάιν ξφιν γηα ηνπο
θαηαλαισηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο πνπ δελ είλαη αθφκα
εμνηθεησκέλνη κε απηά. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
ζπλεηαηξηζκφο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπζθεπαζία, είλαη ζεκαληηθφ
λα γίλεη ζσζηή έξεπλα σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη ζηελ
αληνρή, αθνχ ζα αθνινπζήζεη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέζα ζε
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ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα είλαη δχζθνιεο. Γε ζα πξέπεη φκσο ζε θακία
πεξίπησζε λα παξακειεζεί ην ζέκα ηεο ειθπζηηθφηεηαο, αθνχ κε απηφ
ηνλ ηξφπν κπνξεί ην πξντφλ λα παξνπζηάζεη έλα αθφκα αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα. Σέινο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο θαη νη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ παξαγσγή ηνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνλίδνληαη, εθφζνλ ην πξντφλ ζα
έξρεηαη απφ κηα μέλε ρψξα θαη κπνξεί λα ππάξρεη θαρππνςία.
3.

Αληαγσληζηηθέο ηηκέο (www.startupgreece.gov.gr). Ζ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ην ζπλεηαηξηζκφ. Θα πξέπεη λα
απνθαζηζηεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. ην επφκελν ππνθεθάιαην ζα αλαιχζνπκε
πεξηζζφηεξν απηφ ην ζέκα.

4. Απνδνρή πξντόληνο. Ο εμαγσγέαο ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηελ
πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ζηνπο ελδερφκελνπο εηζαγσγείο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, ζα κπνξέζεη λα έρεη κηα πξψηε έλδεημε θαη λα πξνρσξήζεη ζε
αιιαγέο ή πξνζζήθεο, εθφζνλ απηέο είλαη απαξαίηεηεο. ηε ζπλέρεηα ζα
πξέπεη λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ζε νκάδεο ρνλδξεκπφξσλ θαη
ιηαλνπσιεηψλ. Γεληθά, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πάξεη ν ζπλεηαηξηζκφο
απφ ηέηνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη πνιχηηκεο γηα ηελ εμέιημε θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ (www.startupgreece.gov.gr).

4.3.3 Τιμολόγηζη ηος πποϊόνηορ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα γηα έλαλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ, πνπ ζέιεη λα
μεθηλήζεη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ε ηηκνιφγεζε πνπ ζα έρνπλ ηα πξντφληα
ηνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο πειάηεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ
ηηκή ηνπ πξντφληνο ζηηο λέεο αγνξέο είλαη:
1. Σν θόζηνο παξαγσγήο. Δίλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ηηκή πνπ νη παξαγσγνί ζα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο.
Παξφια απηά, απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ήδε ππνινγηζζεί γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη είλαη ζηαζεξφ. πλεπψο, είλαη
ήδε γλσζηφ γηα ην ζπλεηαηξηζκφ.
2. Η δήηεζε ηνπ πξντόληνο. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη λέν γηα ην ζπλεηαηξηζκφ,
αθνχ θαη ε αγνξά είλαη λέα. Δίλαη απαξαίηεην λα έρεη γίλεη ζσζηή πξφβιεςε
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θαη λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αιινδαπψλ
πειαηψλ. Έλαο θαιφο δείθηεο πνπ κπνξεί λα εξεπλήζεη ν ζπλεηαηξηζκφο
πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο είλαη ην θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε δήηεζε γηα πξντφληα απφ ηνπο
θαηαλαισηέο είλαη αλάινγε ηνπ δείθηε απηνχ.
3. Ο αληαγσληζκόο. Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ζα
πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ζα αληηκεησπίζεη.
Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θαη λένο παξάγνληαο είλαη ε ηζνηηκία ησλ λνκηζκάησλ θαη νη
δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, εθφζνλ κηιάκε γηα εμαγσγέο ζε ρψξεο εθηφο ηεο
Δπξσδψλεο. Σν θφζηνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
θαη ηε κεηαηξνπή αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα κπνξεί λα είλαη αξθεηά πςειφ.
Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα γίλεη θαιφο ζρεδηαζκφο θαη λα ππάξρεη ζσζηή
πιεξνθφξεζε γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ ρσξψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην
ζπλεηαηξηζκφ.
Έλα αθφκα θφζηνο ην νπνίν αλαιχζακε ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο είλαη ην θφζηνο κεηαθνξάο πνπ ζα επσκηζηεί ν ζπλεηαηξηζκφο, ψζηε λα
θηάζεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε. Παξφιν πνπ ηα θφζηε απηά έρνπλ κεησζεί πάξα πνιχ κε
ηε ρξήζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ζηελ ηηκή, ψζηε λα
ππάξρνπλ ηα αλακελφκελα θέξδε.
Δπηπιένλ, ε ζπζθεπαζία ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αιιάμεη απφ εθείλε
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. πλεπψο, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα
πξνζζέζεη θαη απηά ηα έμνδα ζηελ ηειηθή αμία ηνπ πξντφληνο. Αθφκα, θάπνηα θφζηε
πνπ ζα πξνθχςνπλ είλαη απηά ηεο αζθάιηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ ζα θαιχςνπλ ηε
κεηαθνξά απφ ηνπο παξαγσγνχο κέρξη ηνπο πειάηεο, φπσο επίζεο θαη νη πιεξσκέο θαη
νη πξνκήζεηεο ησλ ελδηακέζσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Σν θφζηνο γηα ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα ηε δηαθήκηζε θαη ηε δεκηνπξγία θαη
δηαλνκή δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηαμίδηα θάπνησλ κειψλ είηε γηα ζπλαληήζεηο
κε λένπο πειάηεο, είηε γηα ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη.
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Σέινο, νη ζηφρνη πνπ έρεη ν ζπλεηαηξηζκφο γηα ηελ θάζε αγνξά επεξεάδνπλ ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο κπνξνχλ λα
δηαθέξνπλ, φηαλ ζθνπφο είλαη ε γξήγνξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ζε ζχγθξηζε κε ηελ
αξγή θαη ζηαζεξή εμάπισζε.
Αθνχ αλαιχζακε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εμφδσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ελφο ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα εμάπισζε ζε λέεο αγνξέο, ζα
αλαθέξνπκε κεξηθέο ζπλεζηζκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο εηαηξείεο.


Σηαηηθή ηηκνιόγεζε: Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη
φινη νη πειάηεο ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λαη πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα
ηεο ζηηο ίδηεο ηηκέο. Γελ ππάξρεη βέβαηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ
πνπ δίλνληαη ζηνπο πειάηεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε απηέο πνπ δίλνληαη
ζε απηνχο ησλ μέλσλ, αθνχ ηα θφζηε είλαη δηαθνξεηηθά.



Επέιηθηε ηηκνιόγεζε: ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ηηκέο δελ είλαη ίδηεο γηα
θάζε πειάηε θαη εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ
θαζελφο θαη ην κέγεζνο ησλ παξαγγειηψλ.



Τηκνιόγεζε βάζεη θόζηνπο: ηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε θάιπςε
ησλ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ δαπαλψλ ηφζν γηα ηελ παξαγσγή φζν θαη
γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ.



Τηκνιόγεζε βάζεη κεηαβιεηνύ θόζηνπο: Ζ δηαθνξά ηεο παξνχζαο
ζηξαηεγηθήο κε ηελ παξαπάλσ είλαη φηη εδψ ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο
είλαη λα θαιχςεη ηηο κεηαβιεηέο δαπάλεο παξαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ
πξντφλησλ, ελψ ην ζηαζεξφ θφζηνο θαιχπηεηαη απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηα
θέξδε ζηελ εγρψξηα αγνξά.



Τηκνιόγεζε δηείζδπζεο: Ζ ρακειή ηηκή ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα
βνεζήζεη ηελ νκαιή εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά.



Τηκνιόγεζε αγνξώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κηθξό αληαγσληζκό: ε
πεξίπησζε πνπ νη λέεο αγνξέο έρνπλ κηθξφ αληαγσληζκφ κηα πνιηηηθή
πςειήο ηηκνιφγεζεο, πνπ ραξίδεη κεγάιν πνζνζηφ θέξδνπο, είλαη κηα
ελδεδεηγκέλε ιχζε. (startupgreece.gov.gr)
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4.3.4

Πποώθηζη πποϊόνηορ

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ απέρεη πνιχ απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ ήδε αθνινπζεί ν
ζπλεηαηξηζκφο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. Σα θπξηφηεξα κέζα πξνψζεζεο είλαη ηα
παξαθάησ:
1. Γηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ: Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ε θαηάιιειε
δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη ε πξψηε
γλσξηκία ηνπ πειάηε κε ηα πξντφληα.
2. Ιζηνζειίδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ: Όπσο θάζε επηρείξεζε πνπ εμάγεη, έηζη
θαη έλαο ζπλεηαηξηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ηζηνζειίδα,
ε νπνία ζα δηαθεκίδεη ηα πξντφληα ηνπ αιιά θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε ηζηνζειίδα λα
αλαλεψλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ηεο απαξαίηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε
θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ. ε άιιε πεξίπησζε, ε ηζηνζειίδα
κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
3. πκκεηνρή ζε εθζέζεηο: Ζ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο δηεζλείο εθζέζεηο
πνπ γίλνληαη κε ζέκα ηα αγξνηηθά πξντφληα εμππεξεηνχλ ηηο εμαγσγέο
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε δχν ηξφπνπο. Καη’ αξράο γίλεηαη πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ ζηηο λέεο αγνξέο θαη δεχηεξνλ , πξαγκαηνπνηνχληαη γλσξηκίεο
ησλ κειψλ θαη ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνλ
αληαγσληζκφ. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε θαη κφλν ε
επίζθεςε ζε ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο κπνξεί λα έρεη νθέιε.
4. Πξνζσπηθέο επηζθέςεηο ζε ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο: Ζ πξνζσπηθή
επαθή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ
πξντφληνο θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζηελ
αγνξά-ζηφρν.
5. Πξνσζεηηθό πιηθό: Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είηε βξίζθεηαη ζε
έληππε, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί
κεηαβνιέο απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, θπξίσο
ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ζηα θείκελα πνπ πεξηέρεη.
(www.startupgreece.gov.gr)
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4.3.5 Διείζδςζη ζε νέερ αγοπέρ
Βξηζθφκαζηε ζην ζεκείν φπνπ ν αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο έρεη απνθαζίζεη ζε πνηεο
αγνξέο ζα επεθηαζεί εμάγνληαο ηα πξντφληα ηνπ. Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζρεδηαζηεί
θαη λα επηιεγεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη απηφ, ψζηε λα ππάξμνπλ ηα θαιχηεξα
δπλαηά απνηειέζκαηα. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ιήςε
απνθάζεσλ είλαη νη αθφινπζνη:


Τα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξντόλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνύ θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη.



Η ρξεκαηννηθνλνκηθή δπλακηθή νπ ζπλεηαηξηζκνύ.



Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπόδηα πνπ πηζαλόλ λα ζπλαληήζεη ν
ζπλεηαηξηζκόο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ.



Τν είδνο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα εμαρζνύλ.



Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε αγνξάο ζηόρνπ
(www.startupgreece.gov.gr)

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρνπλ ήδε αλαιπζεί νη κέζνδνη εμαγσγήο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηά
ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά θαη εδψ ηα ζεκαληηθφηεξα
ζεκεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ έλα ζπλεηαηξηζκφ.
Αξρηθά, ππάξρεη ε κέζνδνο ησλ άκεζσλ εμαγσγώλ, φπνπ ν ζπλεηαηξηζκφο ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ πψιεζε θαη ηελ εμαγσγηθή δηαδηθαζία κέρξη λα θηάζεη ην πξντφλ
ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Χο πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο εκθαλίδνληαη ην πςειφ
πνζνζηφ θέξδνπο ιφγσ ηεο απνπζίαο ελδηακέζσλ φπσο επίζεο ε γλψζε θαη ε άκεζε
επαθή κε ην πειαηνιφγην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Γεχηεξε κέζνδνο είλαη απηή ησλ έκκεζσλ εμαγσγώλ ή εμαγσγώλ κέζσ ηξίησλ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη ελδηάκεζνη ζπλεξγάηεο, πνπ βνεζνχλ ηε
δηείζδπζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά-ζηφρν. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ζε πεξίπησζε
πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε κέζνδν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη ε
ζσζηή επηινγή ησλ ελδηακέζσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηεί. Πξνηνχ πάξεη ινηπφλ
απηή ηελ απφθαζε, ζα πξέπεη λα εξεπλήζεη ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο.


Σν ηκήκα πσιήζεσλ ηνπ ελδηακέζνπ, ν βαζκφο αλάπηπμεο θαη
εμάπισζήο ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θηι.
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Σν ηκήκα ηεο αγνξάο-ζηφρνπ πνπ θαιχπηεη ν ελδηάκεζνο θαη ε
ζρέζε απηνχ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ε χπαξμε
ππνθαηαζηεκάησλ ή ηνπηθψλ γξαθείσλ ζηελ αγνξά ζηφρν.



Ζ πνηθηιία θαη ην κίγκα ησλ πξντφλησλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ή
πνπιά, ε ζρέζε ηνπο κε ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ε
αληηπξνζψπεπζε άιισλ πξντφλησλ απφ ηελ ειιεληθή αγνξά, νη
ειάρηζηεο

πσιήζεηο

πνπ

κπνξεί

λα

εμαζθαιίζεη,

ε

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απφ πσιήζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή
παξφκνησλ πξντφλησλ.


Ζ κέζνδνο απνζήθεπζεο ή απνζεκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ε
επθνιία επηθνηλσλίαο καδί ηνπ, ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, νη
ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ ηειηθφ πειάηε θιπ.



Ζ κέζνδνο πσιήζεσλ πνπ αθνινπζεί, ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ηεο
πνξείαο ησλ πσιήζεσλ, ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
πσιήζεσλ.



Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ ηνπ, δειαδή πνηνη θαη πφζνη είλαη
νη θπξηφηεξνη πειάηεο ηνπ.



Ζ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηε δηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο, ηα κέζα
πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηα πνζά πνπ επελδχεη ζε δηαθήκηζε
θαη άιιεο δξάζεηο πξνψζεζεο, ε πξφζεζε λα κνηξαζηεί ην θφζηνο
δηαθήκηζεο, ε χπαξμε ηζηνζειίδαο θαη ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη κέζσ απηήο.
(www.startupgreece.gov.gr)

Σέινο, ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη ηελ επηινγή ηεο ζχλαςεο ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο ηνπ
εζσηεξηθνχ ή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζε δηάθνξα
ζέκαηα. Οη ζπλεξγάηεο απηνί κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ν
ζπλεηαηξηζκφο, ηνπο ζηέιλεη ηα πξντφληα ηνπ γηα ζπζθεπαζία, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ
ζηε ζπλέρεηα ζηελ αγνξά, αιιά θαη φρη κφλν. Δίλαη ζεκαληηθή επίζεο ε βνήζεηα πνπ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο, θαηακεξηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ θαη πξνζθνξάο ζηα απαηηνχκελα γηα ηελ επέλδπζε θεθάιαηα.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ δηεζλνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρνπλ επεξεάζεη ηε δσή καο
αιιάδνληαο ηνπο θαλφλεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά αθφκα πην
ζεκαληηθή ηε κεηαβνιή ηεο δνκήο ιεηηνπξγίαο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζε απηή. Ζ εμάπισζε ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
απνηειεί πιένλ ηνλ θπξηφηεξν ηξφπν πξνφδνπ.
Όπσο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ηα αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη ζηε ρψξα καο είλαη
ηδηαηηέξσο πεξηδήηεηα ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχεηαη,
φηη

ηα

πξντφληα

ησλ

αγξνηηθψλ

ζπλεηαηξηζκψλ

καο

έρνπλ

αληαγσληζηηθά

πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία βέβαηα θαη πξέπεη λα αλαδεηρηνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ππάξρεη ε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο
πνιηηείαο, ψζηε νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο λα βειηησζνχλ πέξα απφ ηα ζεκεξηλά φξηα.
Ζ εμσζηξέθεηα πξνο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη πιένλ κνλφδξνκνο θαη γηα αθφκα έλα
ιφγν. Δμαηηίαο ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο, πνπ πξνθιήζεθε ηα
ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο θξίζεο, ε εγρψξηα αγνξά έρεη πεξηνξηζηεί θαη δελ κπνξνχλ
λα επηηεπρζνχλ πςειά θέξδε, πνπ ζα είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ θαη πάιη ηελ Διιάδα ζε
ξπζκνχο αλάπηπμεο. Οη εμαγσγέο είλαη φκσο έλαο θιάδνο, φπνπ ππάξρνπλ αθφκα
πνιιέο θαη αλεθκεηάιιεπηεο δπλαηφηεηεο. Ζ ζσζηή θαζνδήγεζε ζα παίμεη ην
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε δηεζλείο
αγνξέο.
Παξάιιεια, απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ππάξρνπλ θαη έκκεζα νθέιε, αθνχ ε
εκπηζηνζχλε ησλ αιινδαπψλ πειαηψλ πξνο ηα πξντφληα καο ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε
ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο Διιάδαο. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε θαηεχζπλζε πάλσ ζηελ
νπνία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ηφρνο
είλαη λα κεησζεί ην αίζζεκα δπζπηζηίαο πξνο ηε ρψξα καο θαη λα ππάξμνπλ πξφζζεηα
νθέιε θαη θέξδε ζε φια ηα επίπεδα. Άιισζηε, ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε δηάξθεηα
ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο έρεη θέξεη ήδε απνηειέζκαηα θαη ζηελ νηθνλνκία καο ραξίδνληαο
ζέζεηο εξγαζίαο θαη βνεζψληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο.
Ζ πεξεηαίξσ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο απνηξέπνπλ ηελ
εμαγσγηθή πξνζπάζεηα, είλαη έλα θνκκάηη θιεηδί θαη ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα νδεγεζεί
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πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, ε αμηνπνίεζε θαη άιισλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο,
φπσο απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα πνιινχο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη θαη ηφζν ζεκαληηθή ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ηηο
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε πνιπεζληθφ επίπεδν θαη κπνξνχλ λα
θέξνπλ λέεο επελδχζεηο.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απφ ηελ πιεπξά ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ κπνξεί λα
γίλνπλ αθφκα πνιιά βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε αθφκα θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ ζην
εμσηεξηθφ. Απηή ε πξνζπάζεηα, φκσο, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ επηινγή ηεο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα επίπεδα θαη ηνπ απαξαίηεηνπ ζρεδηαζκνχ.
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