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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διπλωµατική αυτή εργασία διενεργήθηκε µε σκοπό να µελετήσει τους παράγοντες 

επιτυχίας του εξαγωγικού εγχειρήµατος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Αρχικά, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µια εισαγωγή στο θέµα της εργασίας, αναλύοντας τον 

σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε και τους λόγους για τους οποίους είναι 

σηµαντικός αυτός ο σκοπός. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 αναφέρονται κάποια γενικά 

στοιχεία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όπως ο ορισµός και τα χαρακτηριστικά τους, 

αλλά και των εξαγωγών όπως τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα και τα εµπόδιά 

τους. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται µια αναφορά στον ορισµό και τον τρόπο µέτρησης της 

εξαγωγικής επίδοσης ενώ παρουσιάζονται εκτενώς οι παράγοντες εξαγωγικής επίδοσης 

και επιτυχίας σε διεθνές επίπεδο. Στο Κεφάλαιο 4 δίνεται έµφαση στη µεθοδολογία της 

έρευνας κάνοντας λόγο για τη µορφή και το είδος του ερωτηµατολογίου που 

χρησιµοποιήθηκε. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

της έρευνας, πρώτα κάνοντας µια συνοπτική παρουσίασή τους και στη συνέχεια µια πιο 

εκτενή. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 καταλήγουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα και 

προτάσεις. Το βασικότερο συµπέρασµα που προέκυψε είναι η ανάδειξη των πλέον 

σηµαντικών παραγόντων επιτυχίας των εξαγωγών, οι οποίοι περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιχείρησης, την τιµή του προϊόντος,  

τη διεθνή εµπειρία των στελεχών της επιχείρησης, τη συµµετοχή της επιχείρησης σε 

εµπορικές εκθέσεις, τη δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης στην 

εξαγωγική δραστηριότητα, τις καλές σχέσεις που διατηρεί η επιχείρηση µε τους πελάτες 

της, το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και τέλος την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά.  
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ABSTRACT 

This thesis was conducted in order to study the key success factors for Greek SMEs’ 

export ventures. Chapter 1 starts with an introduction to the theme of the thesis, 

detailing the purpose for which it took place and the reasons why this purpose is so 

important. Then, in Chapter 2 some general aspects of SMEs are presented, such as the 

definition and the characteristics as well as the advantages, the disadvantages and the 

obstacles of exports. In Chapter 3, there is a reference to the definition and the measures 

of export performance, while the factors of export performance and success in an 

international level are presented extensively. In Chapter 4, the emphasis is on the 

research methodology by referring to the form and type of the questionnaire used. 

Moreover, in the same chapter there is the analysis of the survey results, firstly making 

a brief presentation and then a more extensive. Finally, in Chapter 5, we reach a number 

of conclusions and recommendations. The mοst important conclusion drawn is the 

presentation of the factors that SMEs cosider of critical importance for their success in 

exporting. These factors include the following: the product characteristics of the 

company, the price of the product, the international experience of executives of the 

company, the participation in trade shows, the commitment and dedication of senior 

management in the export business, the good relations maintained by the company with 

its customers, the economic environment of the foreign market and finally the 

competitiveness of the company's products in the foreign market. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η εύρεση των πλέον 

σηµαντικών παραγόντων επιτυχίας του εξαγωγικού εγχειρήµατος των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. Το θέµα αυτό έχει επιλεγεί µε αφορµή το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

µεγάλος αριθµός σχετικών ερευνών σε εγχώριο επίπεδο και ταυτόχρονα λόγω της 

επίκαιρης φύσης του, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας µας προσπαθούν 

να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα λόγω της 

περίπλοκης κατάστασης που επικρατεί στην οικονοµία τα τελευταία χρόνια και κυρίως 

λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Ένας από τους τρόπους επιβίωσης και επιτυχίας µιας επιχείρησης είναι να 

ακολουθήσει µια στρατηγική διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της και πιο 

συγκεκριµένα να πραγµατοποιεί εξαγωγές. Ακόµη και αν οι πωλήσεις της επιχείρησης 

στην Ελλάδα δεν είναι τόσο υψηλές, έχει τη δυνατότητα να βασιστεί στις διεθνείς 

πωλήσεις της αποκτώντας σε ορισµένες περιπτώσεις ίσως και µεγαλύτερο κέρδος. 

Ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και το µεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων της Ελλάδας, η σηµασία των εξαγωγών είναι κρίσιµη. 

Συνεπώς, η γνώση των παραγόντων που αναφέρθηκαν θα συµβάλλει στη βελτίωση της 

εξαγωγικής επίδοσης της κάθε επιχείρησης και ταυτόχρονα στην επιβίωση ή την 

ανάπτυξή της. Με άλλα λόγια, µε βάση αυτούς τους παράγοντες επιτυχίας µπορεί µια 

επιχείρηση να διαµορφώσει και να εφαρµόσει την κατάλληλη στρατηγική µάρκετινγκ 

ώστε να είναι ανταγωνιστική και κερδοφόρα.  

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας, θα ακολουθήσει η 

ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε συνδυασµό µε την ερευνητική µελέτη που θα 

πραγµατοποιηθεί. Πιο αναλυτικά, θα αναφερθεί ο ορισµός της µικροµεσαίας 

επιχείρησης και της εξαγωγικής επίδοσης ενώ θα παρουσιαστούν οι παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι την παρούσα περίοδο διεθνώς. 

Τέλος, θα καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα έχουν ως στόχο να 

βοηθήσουν την εκάστοτε επιχείρηση να ανταπεξέλθει µε όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσµατα στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

2.1 Ορισµός και Χαρακτηριστικά των ΜµΕ 

2.1.1 Ορισµός ΜµΕ 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), η µικροµεσαία επιχείρηση ορίζεται 

στη νοµοθεσία της Ε.Ε., και πιο συγκεκριµένα στη σύσταση 2003/361, µε κριτήρια τον 

αριθµό των υπαλλήλων και τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισµού. 

Ειδικότερα, για να χαρακτηριστεί µια επιχείρηση ως πολύ µικρή πρέπει να έχει από 0 

έως 10 υπαλλήλους και ταυτόχρονα κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. Για να ανήκει 

στην κατηγορία της µικρής επιχείρησης πρέπει να έχει από 11 έως 50 υπαλλήλους και 

κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισµού έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα για να 

χαρακτηρίζεται ως µεσαία επιχείρηση τα αντίστοιχα ποσά είναι από 51 έως 250 

υπάλληλοι και κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ισολογισµού έως 43 εκατ. 

ευρώ. 

Ο ορισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων διαφέρει  σε κάποιες χώρες εκτός Ε.Ε., 

καθώς στις Η.Π.Α. ο µέγιστος αριθµός των υπαλλήλων για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις είναι 500 υπάλληλοι στον κλάδο της βιοµηχανίας (Brouthers et al., 2009), 

στην Ινδονησία είναι έως 100 υπάλληλοι (Tulus, 2009), στην Κίνα είναι έως 3.000 

υπάλληλοι όπως αναφέρουν οι Ling-yee and Ogunmokun (2001), ενώ στον Καναδά 

είναι 250 όπως και στην Ε.Ε. (Julien and Ramangalahy, 2003). 

2.1.2 Χαρακτηριστικά ΜµΕ 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως ιδιωτικές, απασχολούν λίγους 

εργαζοµένους και η διαχείρισή τους πραγµατοποιείται από τον επιχειρηµατία/ιδρυτή 

τους (Zacharakis, 1997). Συνήθως οι ΜµΕ είναι αυτές που παρέχουν τεχνολογικές 

καινοτοµίες, µπορούν να προσαρµοστούν στις περιβαλλοντικές συνθήκες µε 

µεγαλύτερη ευελιξία από ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις και εκµεταλλεύονται τις 

αγορές “niche” µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο (Haahti et al., 2005). Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Katsikeas et al. (1997), οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απότοµης αύξησης των εξαγωγών σε σχέση µε τις 

µεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι µικρότερες 

είναι αντιµέτωπες µε περιορισµένους πόρους και αυξηµένο κίνδυνο λόγω της 

αβεβαιότητας του περιβάλλοντος (Erramilli and D’Souza, 1993). Για το λόγο αυτό οι 
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µικρές επιχειρήσεις αναζητούν ασφαλέστερες στρατηγικές ανάπτυξης (Freeman, 

Edwards and Schroder, 2006 and Van Hoorn, 1979). Οι αµερικάνικες ΜµΕ συχνά έχουν 

έλλειψη από τους απαραίτητους εσωτερικούς πόρους, την τεχνογνωσία και τις 

πληροφορίες για τις παγκόσµιες αγορές, µε αποτέλεσµα να θεωρούνται οι εξαγωγές ένα 

εγχείρηµα υψηλού κινδύνου και να στρέφονται στις εγχώριες πωλήσεις για να 

αποφύγουν αυτήν την αβεβαιότητα (Wilkinson and Brouthers, 2006). Οι ΜµΕ έχουν 

πολλά πλεονεκτήµατα όπως η ευελιξία και η εγγύτητα στους πελάτες, παρ’ όλα αυτά 

όταν συµµετέχουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες πολλά από αυτά τα πλεονεκτήµατα 

εξαφανίζονται ή είναι άνευ σηµασίας, ενώ τα µειονεκτήµατα όπως η χαµηλή 

παραγωγικότητα ή το υψηλό κόστος κεφαλαίου έχουν περισσότερο κρίσιµη σηµασία 

για την επιχείρηση (Maldifassi and Chacon Caorsi, 2014). 

2.2 Σηµασία των ΜµΕ στην Ελλάδα 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο σε πολλές 

οικονοµίες καθώς αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος της βιοµηχανικής βάσης (Sousa et 

al., 2008), λόγω της σηµασίας τους για την οικονοµική ανάπτυξη, την καινοτοµία και 

την δηµιουργία θέσεων εργασίας και ευηµερίας στις περισσότερες χώρες (Stoian et al., 

2011). Για παράδειγµα, οι ΜµΕ της Κίνας (Su and Adams, 2010), της Γαλλίας (Maurel, 

2009), της Νότιας Αφρικής (Gumede and Rasmussen, 2002), της Χιλής (Maldifassi and 

Chacon Caorsi, 2014) της Μαλαισίας (Ahmad et al., 2010; Ng and Kee, 2012) και της 

Ολλανδίας (Louter, Ouwerkerk and Bakker, 1991) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

οικονοµία και στις εξαγωγές της εκάστοτε χώρας, ενώ παράλληλα οι ΜµΕ στην 

Ινδονησία είναι ο µεγαλύτερος παίκτης της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας 

καθώς είναι ο µεγαλύτερος πάροχος εργασίας και εισοδήµατος για πολλά νοικοκυριά 

(Tulus, 2009).  

Στην Ελλάδα µε βάση τα στοιχεία του 2013 οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν 

ρόλο ζωτικής σηµασίας για την ελληνική οικονοµία, καθώς αποτελούν το 99,9% του 

συνολικού αριθµού των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολούν το 85,2% της 

συνολικής εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Σύµφωνα µε 

την έρευνα της Εθνικής Τράπεζας για το 2013, οι ελληνικές ΜµΕ συνεισφέρουν το 35% 

των εξαγωγών σε αντίθεση µε το ποσοστό των ευρωπαϊκών εταιριών το οποίο είναι της 

τάξης του 24%. Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι το ένα τρίτο των ελληνικών ΜµΕ είναι 

εξωστρεφείς ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια το ποσοστό των ΜµΕ που εξάγουν πάνω 

από το 10% του κύκλου εργασιών τους έφτασε το 55% σε σχέση µε το 2002 που ήταν 

45%. Επιπλέον τονίζεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα που εµφανίζουν οι µεσαίες 
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επιχειρήσεις, καθώς το ποσοστό αυτών που εξάγουν είναι 42% έναντι 17% των µικρών 

επιχειρήσεων, και το οποίο οφείλεται στην αποτελεσµατικότερη προώθηση των 

πωλήσεών τους. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετώπισαν το 2012 οι 

περισσότερες ΜµΕ και συγκεκριµένα το 40% αυτών, είναι η έλλειψη ρευστότητας 

λόγω της µείωσης του χρόνου πληρωµής των προµηθευτών τους αλλά και του 

περιορισµού χρήσης µεταχρονολογηµένων επιταγών (Μυλωνάς και Αθανασόπουλος, 

2013).  

Ο αριθµός των ΜµΕ στην Ελλάδα για το 2014 είναι περίπου 580.000 εταιρίες 

(πολύ µικρότερος αριθµός από το 2013 που ήταν 750.000) οι οποίες συνεισφέρουν 

ετησίως κύκλο εργασιών 93 δις. ευρώ (µικρότερο σε σχέση µε το 2013 που ήταν 150 

δις ευρώ). Τα 4/5 των εταιριών αυτών είναι ατοµικές επιχειρήσεις από τις οποίες το 

78% είναι µικρές, µόλις το 1% είναι µεσαίες, ενώ το υπόλοιπο 21% είναι εταιρίες 

διάφορων νοµικών µορφών όπως Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε, κ.ά. Ο βαθµός εξωστρέφειας των 

ΜµΕ της χώρας αυξήθηκε οριακά κυρίως λόγω της µείωσης της εγχώριας ζήτησης, 

όµως το επίπεδο εξαγωγών της µέσης ΜµΕ µειώθηκε λόγω των εµποδίων που 

εµφανίζονται στις εξαγωγές. Οι κλάδοι οι οποίοι εµφάνισαν αύξηση της εξωστρέφειάς 

τους είναι οι βιοµηχανίες τροφίµων, χηµικών, οι µεταφορές και ο τουρισµός. Η αύξηση 

αυτή της εξωστρέφειάς τους εµφανίστηκε συγκεκριµένα στις επιχειρήσεις της επαρχίας 

σε αντίθεση µε αυτές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που υπήρξε µείωση, καθώς το 

ποσοστό των πωλήσεων που εξάγουν οι εξαγωγικές ΜµΕ της επαρχίας είναι 44% 

(Μυλωνάς και Τζάκου-Λαµπροπούλου, 2014).  

Εποµένως στην Ελλάδα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και πιο συγκεκριµένα αυτές 

που εξάγουν τα προϊόντα τους, αποτελούν στοιχείο κρίσιµης σηµασίας για την 

οικονοµία της χώρας και την ανάπτυξή της. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι λόγοι 

για τους οποίους πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να είναι εξωστρεφείς και ποια 

πλεονεκτήµατα καρπώνονται από αυτή τους την απόφαση.   

2.3 Λόγοι – Πλεονεκτήµατα Εξαγωγών 

2.3.1. Λόγοι εξαγωγών 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να επεκταθούν 

διεθνώς είναι οι εξής: 1) για να αξιοποιήσουν τη µοναδική γνώση που κατέχουν (Oviatt 

and McDougall, 1994), 2) για να µειώσουν το κόστους τους αναπτύσσοντας οικονοµίες 

κλίµακας ή για να πολλαπλασιάσουν τους πόρους τους (Kim et al., 1993), 3) για να 

ακολουθήσουν τους πελάτες τους στο εξωτερικό (Bell, 1995), 4) για να µειωθούν οι 
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ανταγωνιστικές πιέσεις στην εγχώρια οικονοµία (Oviatt and McDougall, 1994), και 5) 

για να αποκτήσουν γνώσεις για νέα προϊόντα ή αγορές (Autio et al., 2000). Σύµφωνα µε 

την έρευνα του Rutihinda (2008) στο Quebec του Καναδά, οι λόγοι για τους οποίους 

αποφασίζουν οι ΜµΕ να εξάγουν τα προϊόντα τους είναι το διεθνές όραµα των 

µάνατζερ της εταιρίας, το µεγάλο ποσοστό των πιθανών ξένων πελατών, η αναγνώριση 

µιας διεθνούς ευκαιρίας, η δηµιουργία προσωπικής επαφής µε διεθνείς πελάτες και 

τέλος η βελτίωση των εγχώριων πωλήσεων της εταιρίας. Ένας ακόµα λόγος, σύµφωνα 

µε τους Μυλωνά και Αθανασόπουλο (2013), είναι η επιβίωση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς η τρέχουσα οικονοµική κρίση στη χώρα ασκεί 

ισχυρή επίδραση σε αυτές, ενώ οι µισές από τις ΜµΕ της χώρας δηλώνουν ότι έχουν ως 

πρωταρχικό στόχο µόνο την επιβίωσή τους. Επιπλέον, οι ΜµΕ στην Ελλάδα και πιο 

συγκεκριµένα στις δύο µεγάλες πόλεις της χώρας µείωσαν την εξωστρέφεια τους το 

2014 λόγω του ότι ως βασικό κίνητρο των εξαγωγών είναι η ευκαιρία επέκτασης 

(Μυλωνάς και Τζάκου-Λαµπροπούλου, 2014).  

2.3.2. Πλεονεκτήµατα εξαγωγών 

Τα πλεονεκτήµατα από την εξαγωγική δραστηριοποίηση αφορούν τόσο το κράτος 

όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι εξαγωγές βοηθούν το κράτος βελτιώνοντας το 

ισοζύγιο πληρωµών, το εµπορικό έλλειµµα, το ποσοστό της απασχόλησης και συνολικά 

το βιοτικό επίπεδο της χώρας (Freeman and Styles, 2014). Επιπρόσθετα, οι εξαγωγές 

των ΜµΕ επιτυγχάνουν επέκταση της φορολογικής βάσης και συνέπεια στην 

κεφαλαιακή σύσταση (Eisinger, 1988). Για τους παραπάνω λόγους οι κυβερνήσεις των 

κρατών επιλέγουν να δίνουν επιχορηγήσεις στις εταιρίες συµπληρώνοντας έτσι τους 

εσωτερικούς πόρους και τις ικανότητες των ΜµΕ της χώρας τους (Wilkinson and 

Brouthers, 2006). Όσον αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, µέσω των εξαγωγών αποκτούν 

υψηλό επίπεδο ευελιξίας ενώ αποτελούν έναν οικονοµικά αποδοτικό τρόπο να 

διεισδύσουν σε νέες ξένες αγορές γρήγορα (Leonidou, 1995). Με άλλα λόγια, η 

επιχείρηση δεν χρειάζεται να κάνει νέες επενδύσεις ή να δεσµεύσει µεγάλες ποσότητες 

κεφαλαίου όπως αν αποφάσιζε να ιδρύσει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε άλλη χώρα 

(Χατζηδηµητρίου, 2003). Άλλα πλεονεκτήµατα των εξαγωγών είναι 1) οι 

επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που αναλαµβάνει η επιχείρηση είναι σχετικά µικροί καθώς 

χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις, 2) µέσω των εξαγωγών οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις απαιτήσεις των ξένων αγορών και 

έτσι να µπορούν να προσαρµόζουν τα προϊόντα τους για να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους στο εξωτερικό και 3) είναι µια ευκαιρία να διερευνήσει η επιχείρηση την 
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ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της στην ξένη αγορά µε σκοπό να επεκτείνει την 

παραγωγή της στη χώρα αυτή (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

2.4 Κίνδυνοι-Μειονεκτήµατα Εξαγωγών 

2.4.1. Κίνδυνοι εξαγωγών 

Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις όταν επιχειρούν να 

εξάγουν τα προϊόντα τους είναι πολύ µεγαλύτερος από τον κίνδυνο των µεγάλων 

πολυεθνικών λόγω των περιορισµένων πόρων και της εµπειρίας που έχουν. Οι κίνδυνοι 

αυτοί είναι οι εξής: οι ΜµΕ έχουν µικρή δύναµη στην αγορά, υπάρχει έλλειψη 

ικανοτήτων στα στελέχη τους όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση, έχουν 

έλλειψη πληροφοριών για ευκαιρίες στις ξένες αγορές και προηγούµενης εµπειρίας στις 

εξαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και έλλειψη διαφόρων άλλων πόρων σε σύγκριση 

µε τις µεγαλύτερες εταιρίες (Brouthers et al., 2009). 

 Ένας επιπλέον κίνδυνος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι η έλλειψη γνώσεων 

σχετικά µε τους τοπικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς (De 

Clercq et al., 2005). Ακόµη, το κόστος κεφαλαίου είναι αυξηµένο για τις επιχειρήσεις 

που εξάγουν και αυτό οφείλεται στον µεγαλύτερο κίνδυνο που ενέχει το εγχείρηµα 

αυτό (Maldifassi and Chacon Caorsi, 2014). Ένας κίνδυνος κρίσιµης σηµασίας που 

αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η χαµηλή ποιότητα των προϊόντων τους και 

ειδικότερα όταν εξάγουν σε ανεπτυγµένες χώρες µε αυστηρά ποιοτικά πρότυπα 

(Neupert et al., 2006). 

2.4.2. Μειονεκτήµατα εξαγωγών  

Η απόφαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων να εξάγουν τα προϊόντα τους 

εµπεριέχει και κάποια µειονεκτήµατα για τις ίδιες. Πρώτον, λόγω του ότι οι ΜµΕ δεν 

είναι µικρότερες εκδόσεις των µεγάλων επιχειρήσεων, τα στελέχη τους πρέπει να 

ακολουθούν διαφορετικά στυλ διαχείρισης και λειτουργίας και γενικότερα διεθνούς 

στρατηγικής από ότι οι µεγαλύτερες εταιρίες. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζονται 

περισσότερο εξειδικευµένα στελέχη, δηλαδή απαιτείται και µεγαλύτερο κόστος. 

∆εύτερον, η µεγάλη διαφορά που υπάρχει στα µεγέθη των εταιριών µεταξύ των 

µικροµεσαίων και των µεγαλύτερων επιχειρήσεων καθιστά τις µικρότερες επιχειρήσεις 

λιγότερο ανταγωνιστικές καθώς υπάρχει µεγάλη έλλειψη πόρων και πιο συγκεκριµένα 

έλλειψη ικανοτήτων και χαµηλότερο µερίδιο αγοράς. Τρίτον, ένα άλλο µειονέκτηµα 

είναι ότι οι µικρότερες επιχειρήσεις θεωρείται πως δεν έχουν τις απαραίτητες 

ικανότητες όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και τη διαχείρισή τους ώστε να είναι 
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επιτυχείς στην διεθνοποίησή τους (Brouthers et al., 2009). 

 Γενικότερα, υπάρχουν µειονεκτήµατα για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως µεγέθους τα οποία είναι (Χατζηδηµητρίου, 2003): 1. Υπάρχει 

επιπρόσθετο κόστος για την προώθηση και διακίνηση των εξαγόµενων προϊόντων όπως 

π.χ. οι δαπάνες για συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, το τραπεζικό κόστος για τις 

εισπράξεις των πωλήσεων, το κόστος της τελωνειακής διεκπεραίωσης, το κόστος 

ασφάλισης των προϊόντων, µεταφοράς τους, αποθήκευσής τους κλπ. 2. Οι εξαγωγές 

αντιµετωπίζουν άµεσους και έµµεσους περιορισµούς από τις τοπικές κυβερνήσεις µε 

αποτέλεσµα να µειώνονται οι πωλήσεις τους. 3. ∆εν υπάρχει άµεση επαφή της 

επιχείρησης µε την ξένη αγορά και δεν µπορεί να πληροφορηθεί για τον ανταγωνισµό 

στη χώρα αυτή και τις προτιµήσεις, τις συνήθειες και τις απαιτήσεις των δυνητικών 

πελατών της. 4. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν υπηρεσίες και υποστήριξη µετά την 

πώληση ταυτόχρονα µε το προϊόν τους, αντιµετωπίζουν δυσκολίες και µεγαλύτερο 

κόστος. 5. Οι επιχειρήσεις που πωλούν επώνυµα προϊόντα έρχονται αντιµέτωπες µε 

δυσκολίες όπως ο έλεγχος της νόµιµης ή µη χρησιµοποίησής τους. 6. Τέλος, η 

διαδικασία εξαγωγών για τις επιχειρήσεις είναι πολύπλοκη και επίπονη καθώς απαιτεί 

τη γνώση πολλών διαφορετικών κανονισµών και προτύπων που υπάρχουν στις χώρες 

που εξάγουν. 

2.5 Εµπόδια-Περιορισµοί Εξαγωγών 

2.5.1. Εµπόδια εξαγωγών 

Τα προηγούµενα χρόνια ο ανταγωνισµός στις διεθνείς αγορές ήταν κυρίως µεταξύ 

των µεγάλων επιχειρήσεων αφού οι πωλήσεις των ΜµΕ παρέµεναν σε εγχώριο επίπεδο 

λόγω των εµποδίων που υπήρχαν. Η αποµάκρυνση των εµποδίων που έβαζαν οι 

κυβερνήσεις και διαχώριζαν τις εγχώριες από τις διεθνείς πωλήσεις, η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας στην βιοµηχανία, στις µεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες άνοιξαν τον 

δρόµο για το διεθνές εµπόριο και τις διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ΜµΕ 

(Tulus, 2009). Αντίθετα οι Wilkinson and Brouthers (2006) αναφέρουν ότι δεν υπάρχει 

µια γενική συµφωνία για την σηµαντικότητα των εµποδίων στην απόφαση των εταιριών 

για έναρξη εξαγωγών ή στην απόφαση επέκτασής τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι 

ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν εξάγει µια επιχείρηση είναι διότι οι µάνατζερ 

της εταιρίας δεν έχουν κίνητρο ή δεν είναι αποφασισµένοι να εξάγουν. 

Σύµφωνα µε τους Maldifassi and Chacon Caorsi (2014), οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις συναντούν κάποια προβλήµατα στην προσπάθειά τους να είναι 

εξωστρεφείς, τα οποία εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως το πόσο 



 

8 
 

ανεπτυγµένη είναι η χώρα στην οποία βρίσκεται η εξαγωγική εταιρία, η ηλικία της 

εταιρίας τη στιγµή που ξεκινάει τις εξαγωγές και η προσωπικότητα και η εµπειρία του 

διευθυντή της εταιρίας. Τα προβλήµατα αυτά ελαχιστοποιούνται όταν οι εξαγωγείς 

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για πρακτικές διεθνών πωλήσεων, όταν έχουν 

εµπορικούς δεσµούς και διασυνδέσεις στη χώρα προορισµού των προϊόντων τους, όταν 

έχουν επαρκή δίκτυα διανοµής για τα προϊόντα τους και όταν δεν υπάρχει έλλειψη 

χρηµατοδότησης (Maldifassi and Chacon Caorsi, 2014; Su and Adams, 2010). 

Επιπλέον, κάποια άλλα προβλήµατα που πρέπει να ξεπεράσει µια επιχείρηση είναι η 

δυσκολία εύρεσης πελατών στο εξωτερικό, η έλλειψη κατάλληλων στελεχών µε 

γνώσεις και εµπειρία στις εξαγωγές, οι δυσκολίες στην επικοινωνία µε τους πελάτες, οι 

δυσκολίες λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των δασµών, και τέλος το 

επιπλέον κόστος της επιχείρησης για προσαρµογή του προϊόντος στις διάφορες 

προτιµήσεις των νέων πελατών (Χατζηδηµητρίου, 2003).  

Τα εµπόδια του εξαγωγικού εγχειρήµατος µπορούν να τοποθετηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες οι οποίες έχουν να κάνουν µε τα κίνητρα, τις πληροφορίες, τις λειτουργίες 

της επιχείρησης ή τους πόρους της και τις γνώσεις των στελεχών της (Seringhaus and 

Rosson, 1989). Μια άλλη κατηγοριοποίηση των εµποδίων σύµφωνα µε τον Leonidou 

(2004) είναι σε εσωτερικά και εξωτερικά. Ειδικότερα, τα εσωτερικά εµπόδια που 

αντιµετωπίζει µια επιχείρηση είναι οι πόροι της ίδιας της εταιρίας και οι ικανότητες που 

έχουν τα στελέχη της για εξαγωγές, δηλαδή η πληροφόρηση, η λειτουργία και το 

µάρκετινγκ, ενώ τα εξωτερικά εµπόδια αποτελούνται από διαδικαστικά, κυβερνητικά, 

αποστολής και περιβαλλοντικά, τα οποία είναι οι ξένες διατάξεις, οι κανονισµοί, οι 

δασµοί και οι διαφορετικές συνήθειες των πελατών.  

Σύµφωνα µε τους Su and Adams (2010) τα πιο συνηθισµένα εµπόδια στις εξαγωγές 

είναι η ικανότητα πληροφόρησης της τεχνολογίας, η εµπειρία των ατόµων που 

ασχολούνται µε τις εξαγωγές, οι διαφορές που έχουν οι καταναλωτές στις προσδοκίες 

τους όσον αφορά τα πρότυπα των προϊόντων, οι διαφορές κουλτούρας, οι 

περιορισµένοι πόροι, οι ικανότητες µάνατζµεντ, η προσαρµογή του προϊόντος, τα 

εµπόδια λόγω διαφορετικής γλώσσας, οι ευκαιρίες στο εξωτερικό και η «ψυχική» 

απόσταση µεταξύ δύο χωρών.  

Όσον αφορά την Ελλάδα το πρόβληµα της ρευστότητας είναι πολύ σηµαντικό για 

την εξέλιξη των εξαγωγών καθώς αυξάνεται η πίεση από πλευράς προµηθευτών για 

ταχύτερη πληρωµή ενώ η είσπραξη από τους πελάτες γίνεται σε 2,5 µήνες. Συνεπώς, το 

πρόβληµα αυτό οφείλεται στο χρονικό κενό µεταξύ της είσπραξης των απαιτήσεων και 

της πληρωµής των προµηθευτών (Μυλωνάς και Τζάκου-Λαµπροπούλου, 2014).  
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2.5.2. Περιορισµοί εξαγωγών 

Η Ελλάδα είναι µια από τις χώρες οι οποίες ήταν οικονοµικά προστατευµένες τα 

προηγούµενα χρόνια, όµως έπρεπε να άρει κάποιους από τους εµπορικούς 

περιορισµούς της την στιγµή που εισήρθε στην Ε.Ε. και να ανοίξει τα εµπορικά της 

σύνορα (Brouthers and Nakos, 2005). Μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο οι κυβερνήσεις 

των χωρών θεσµοθετούσαν εµπόδια και περιορισµούς ώστε να ελέγχουν τις εισαγωγές 

στη χώρα τους κάνοντας την κατάσταση πιο πολύπλοκη ή και ακατόρθωτη για πολλές 

από τις επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να κάνουν εξαγωγές στη χώρα αυτή 

(Χατζηδηµητρίου, 2003). Οι περιορισµοί αυτοί του διεθνούς εµπορίου διακρίνονται 

τόσο σε δασµολογικούς (οι οποίοι περιλαµβάνουν τους αναλογικούς, τους ποσοτικούς, 

τους σύνθετους, των προκαθορισµένων τιµών, τους αντισταθµιστικούς και τους 

δασµούς αντιντάµπινγκ) όσο και σε µη δασµολογικούς (οι οποίοι είναι οι ποσοστώσεις, 

οι άδειες εισαγωγής, τα ποιοτικά πρότυπα και οι προδιαγραφές, και τέλος οι 

διαδικαστικοί και οι συναλλαγµατικοί περιορισµοί)  (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν περιορισµοί στις εξαγωγές συγκεκριµένα για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  Ειδικότερα, είναι η έλλειψη κεφαλαίου, η δυσκολία 

εύρεσης πρώτων υλών, η έλλειψη πρόσβασης σε επιχειρηµατικές πληροφορίες, οι 

δυσκολίες στο µάρκετινγκ και τη διανοµή, οι µειωµένες τεχνολογικές ικανότητες, τα 

υψηλά κόστη µεταφορών, τα προβλήµατα στην επικοινωνία, τα προβλήµατα λόγω 

δυσκίνητων φορτίων, οι δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απόκτηση 

αδειών, και τέλος οι πολιτικές και οι κανονισµοί που δηµιουργούν στρεβλώσεις στις 

αγορές (Tulus, 2009).  

Οι ΜµΕ που επιχειρούν να κάνουν εξαγωγές είτε σε µια είτε σε περισσότερες 

χώρες πρέπει να είναι σε θέση να ξεπερνούν αυτούς τους περιορισµούς, όσο µπορούν, 

για να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε νέες αγορές ή να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους στις ήδη υπάρχουσες χώρες.  

Ένας από τους περιορισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η ανεπαρκής 

πληροφόρηση σχετικά µε τις ξένες αγορές που έχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 

πρέπει να ξεπεράσουν. Ο τρόπος για να συµβεί αυτό είναι να επιλέξουν συνεργάτες οι 

οποίοι κατέχουν τέτοιου είδους γνώσεις, είτε σε εγχώριο επίπεδο είτε στην 

στοχευόµενη αγορά της χώρας υποδοχής των προϊόντων της. Τέτοιοι συνεργάτες 

µπορεί να είναι οι διεθνείς µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί εµπορίου ή εξαγωγών, οι 

διανοµείς και διάφοροι τύποι µεσαζόντων στις εξαγωγές. Επίσης θα ήταν συνετό να 

έχει πρόσβαση η εταιρία σε υπηρεσίες της κυβέρνησης, καθώς είναι ο πιο επιθετικός 

παίκτης στην προώθηση των εξαγωγών (Wilkinson and Brouthers, 2006). 
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 Σύµφωνα µε στοιχεία του 2014 και εξετάζοντας την σηµασία των περιορισµών των 

εξαγωγών για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, συµπεραίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές 

προοπτικές για πωλήσεις στο εξωτερικό. Αρκετές επιχειρήσεις και συγκεκριµένα το 

16% των ΜµΕ της χώρας είναι δυνητικοί εξαγωγείς δηλαδή προτίθενται να ξεκινήσουν 

τις εξαγωγές αν αρθούν οι περιορισµοί και ενισχυθούν τα κίνητρα τους (Μυλωνάς και 

Τζάκου-Λαµπροπούλου, 2014). Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν άκρως θετική καθώς οι 

περισσότερες ΜµΕ κατέχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, όπως για 

παράδειγµα η ποιότητα των προϊόντων, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η συνολική 

ανταγωνιστικότητα της χώρας.  

2.6  Σύνοψη 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύχθηκε αρχικά η έννοια της µικροµεσαίας επιχείρησης, 

η οποία χαρακτηρίζεται µε αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση που έχει έως 250 

υπαλλήλους και ταυτόχρονα κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια 

παρατέθηκαν τα χαρακτηριστικά των εταιριών αυτών από τα οποία τα πιο σηµαντικά 

είναι η ιδιωτική τους φύση, οι περιορισµένοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους και ο 

υψηλός κίνδυνος που αντιµετωπίζουν λόγω της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος. Στην 

επόµενη ενότητα τονίστηκε η εξαιρετική σηµασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για 

την αγορά της Ελλάδας καθώς ο αριθµός τους είναι το 99% του συνόλου των 

επιχειρήσεων της χώρας και το ποσοστό αυτών που κάνουν εξαγωγές είναι 35%, πολύ 

µεγαλύτερο από το επίπεδο που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Κατόπιν συζητήθηκαν οι 

λόγοι για τους οποίους επιλέγουν οι επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους και ποια 

είναι τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την απόφαση αυτή. Ένα άλλο σηµείο του 

κεφαλαίου αυτού είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στις ΜµΕ κυρίως λόγω του µεγέθους 

τους και που πρέπει να είναι ενήµερα τα στελέχη τους, ενώ έπειτα αναφέρονται τα 

µειονεκτήµατα τα οποία υπάρχουν τόσο στις ΜµΕ και αφορούν τη φύση τους, όσο και 

στο σύνολο των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Τέλος, αναλύονται τα εµπόδια και οι 

περιορισµοί που υπάρχουν στις εξαγωγές, µε τα οποία έρχονται αντιµέτωπες οι 

εξαγωγικές επιχειρήσεις. Είναι σηµαντικό βέβαια να τα γνωρίζουν και οι επιχειρήσεις 

που ετοιµάζονται να γίνουν πιο εξωστρεφείς ώστε να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. Στο 

επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθεί τόσο η εξαγωγική επίδοση και το πώς µπορούν οι 

επιχειρήσεις να την αυξήσουν, όσο και το ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν 

στην αύξηση αυτή και ταυτόχρονα στην επιτυχία των εξαγωγών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3.1 Εξαγωγική Επίδοση 

3.1.1. Ορισµός 

Η επίδοση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για κάθε επιχείρηση ώστε να µετράει το 

επίπεδο της επιτυχίας της, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πιο 

συγκεκριµένα, η αξιολόγηση της εξαγωγικής επίδοσης είναι πολύπλοκη καθώς 

εξαρτάται από την αξιοπιστία των µέτρων, τα οποία είναι χρηµατοοικονοµικά και µη-

χρηµατοοικονοµικά, αλλά και από τους τρόπους µε τους οποίους γίνεται η µέτρηση, οι 

οποίοι είναι υποκειµενικοί και αντικειµενικοί (Lages, 2000). Επίσης ενισχύει την 

ανάπτυξη της επιχείρησης και εξασφαλίζει την επιβίωσή της σε µακροχρόνιο ορίζοντα 

(Samiee and Walters, 1990; Terpstra and Sarathy, 2000). 

Η εξαγωγική επίδοση δεν έχει κάποιον ορισµό ο οποίος να είναι οµόφωνα 

αποδεκτός (Lages and Lages, 2004; Maurel, 2009). Αντιθέτως η έννοια της εξαγωγικής 

επίδοσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι θέµα έντονης επιστηµονικής 

αντιπαράθεσης (Julien and Ramangalahy, 2003). Σύµφωνα µε τους Brouthers et al. 

(2009), η εξαγωγική επίδοση ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο µια επιχείρηση πιστεύει 

ότι ξεπερνά, ή όχι, τις εγχώριες πωλήσεις της και την κερδοφορία της. Από την άλλη 

πλευρά ο Shoham (1998), ορίζει την εξαγωγική επίδοση ως το σύνθετο αποτέλεσµα 

των διεθνών πωλήσεων µιας επιχείρησης, το οποίο περιλαµβάνει τρεις διαστάσεις: τις 

εξαγωγικές πωλήσεις, την εξαγωγική κερδοφορία και τον ρυθµό αύξησης των 

εξαγωγών. 

Λόγω των εξαγωγών που πραγµατοποιεί µια επιχείρηση προκύπτουν κάποια 

πλεονεκτήµατα για την ίδια, όπως τα υψηλά επίπεδα ευελιξίας που έχει αλλά και η 

γρήγορη είσοδος σε νέες ξένες αγορές µε αποτελεσµατικό τρόπο ως προς το κόστος. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εξαγωγική επίδοση των 

εταιριών, αυξάνοντάς την, ώστε να είναι επιτυχή τα εξαγωγικά τους εγχειρήµατα 

(Sousa et al., 2008). 
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3.1.2. Μέτρηση εξαγωγικής επίδοσης 

 Η εξαγωγική επίδοση είναι πολυδιάστατη, δηλαδή είναι δύσκολο να µετρηθεί από 

έναν µόνο δείκτη επίδοσης, για το λόγο αυτό κάθε έρευνα που πραγµατοποιείται 

χρησιµοποιεί τους δικούς της αντιλαµβανόµενους δείκτες επίδοσης (Brouthers et al., 

2009). Η µέτρηση της επιτυχίας των εξαγωγών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση 

ενός µόνο δείκτη, όµως για να γίνει αντιληπτή η πολυπλοκότητα της επιτυχίας των 

εξαγωγών πρέπει να χρησιµοποιείται ένα σύνολο από διαφορετικούς δείκτες (Lages, 

2000). Επιπλέον, οι µικρότερες επιχειρήσεις είναι λιγότερο ικανές να αποµονώσουν την 

επίδοση ενός εξαγωγικού εγχειρήµατος από τη συνολική εξαγωγική επίδοση ή τη 

συνολική επίδοση της εταιρίας (Styles, 1998), παρ’ όλα αυτά γίνονται προσπάθειες για 

την εύρεση των κατάλληλων και πιο αξιόπιστων δεικτών.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 

της εξαγωγικής επίδοσης είναι είτε χρηµατοοικονοµικοί είτε µη-χρηµατοοικονοµικοί 

(Zou and Stan, 1998). Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χρησιµοποιούνται κυρίως σε 

διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε τις έρευνες των Das (1994) και Evangelista (1994) και 

είναι οι εξής: η ένταση των εξαγωγικών πωλήσεων, η ένταση του εξαγωγικού κέρδους, 

ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγικών πωλήσεων, το µερίδιο αγοράς, η επίδοση του 

ενεργητικού, η επίδοση της επένδυσης, ο ρυθµός αύξησης του εξαγωγικού κέρδους και 

δείκτες των εξαγωγικών πωλήσεων σε σχέση µε τον αριθµό των εργαζοµένων που 

ασχολούνται µε τις εξαγωγές. Οι τρεις πρώτοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που 

αναφέρθηκαν είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην διεθνή έρευνα όπως 

αναφέρεται στο άρθρο του Lages (2000). 

Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί και η χρήση των µη-χρηµατοοικονοµικών δεικτών, οι 

οποίοι περιλαµβάνουν την επίτευξη των στόχων της εταιρίας, την ικανοποίηση, την 

αντιλαµβανόµενη επιτυχία και την αντιλαµβανόµενη σηµασία ενός στοιχείου στην 

εξαγωγική επίδοση (Lages, 2000). Οι περισσότεροι δείκτες εξαγωγικής επίδοσης είναι 

αντιληπτικοί και αυτό-αναφερόµενοι, καθώς οι δευτερογενείς πληροφορίες των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιµέρους εταιριών δεν είναι συνήθως δηµόσια 

διαθέσιµες (Lages et al., 2005).  

 Υπάρχουν δύο τρόποι αξιολόγησης των χρηµατοοικονοµικών και µη-

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, ο αντικειµενικός και ο υποκειµενικός τρόπος 

(Evangelista, 1994). Ο αντικειµενικός τρόπος που είναι για παράδειγµα ένα ποσοστό 

επί τις εκατό συνδέεται µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, ενώ ο υποκειµενικός 

τρόπος που είναι π.χ. η αντίληψη ενός µάνατζερ της επιχείρησης συνδέεται µε τους µη-
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χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (Katsikeas et al., 1996). Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους 

Geringer and Hebert (1991), οι υποκειµενικοί δείκτες επίδοσης συσχετίζονται µε τους 

αντικειµενικούς. Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, υποστηρίζεται τόσο 

η αξιοπιστία όσο και η εγκυρότητα της χρήσης µη-χρηµατοοικονοµικών και 

υποκειµενικών δεικτών στην αξιολόγηση της εξαγωγικής επίδοσης (Lages, 2000). Οι 

υποκειµενικοί δείκτες µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι περισσότερο κατάλληλοι 

για την αξιολόγηση των εξαγωγών λόγω της δυσκολίας απόκτησης 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων εξαγωγικής επίδοσης, της απροθυµίας των µάνατζερ 

να παρέχουν τέτοιου είδους δεδοµένα και της έλλειψης συγκεκριµένων πληροφοριών 

ως προς τις εξαγωγές στις οικονοµικές εκθέσεις των επιχειρήσεων (Lages et al., 2005). 

Ένα παράδειγµα υποκειµενικού δείκτη σύµφωνα µε τους Lages and Lages (2004) είναι 

ο βαθµός στον οποίο η εξαγωγική επίδοση έχει ακολουθήσει το επίπεδο των 

προσδοκιών της εταιρίας από το ένα έτος στο επόµενο. Συνολικά, για την µέτρηση της 

εξαγωγικής επίδοσης συνιστάται η χρήση ενός συνδυασµού των χρηµατοοικονοµικών 

και µη-χρηµατοοικονοµικών δεικτών, αξιολογώντας τους τόσο µε αντικειµενικό όσο 

και µε υποκειµενικό τρόπο (Lages, 2000). 

Τα κριτήρια της εξαγωγικής επίδοσης αποτελούνται από τέσσερις κατηγορίες. 

Πρώτη κατηγορία είναι η εξαγωγική κερδοφορία η οποία περιλαµβάνει το ποσό των 

κερδών της εταιρίας ή την αντιλαµβανόµενη εξαγωγική κερδοφορία σε σύγκριση µε τις 

εγχώριες πωλήσεις. ∆εύτερη είναι ο όγκος των εξαγωγών δηλαδή η συνολική αξία των 

εξαγωγών ή οι εξαγωγές σαν ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. Τρίτη είναι ο ρυθµός 

αύξησης των εξαγωγών δηλαδή η απόλυτη ή η ποσοστιαία αξία της αύξησης των 

εξαγωγών και τέλος στην τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνονται δείκτες όπως η 

αντιλαµβανόµενη επιτυχία και η µεταβλητότητα των εξαγωγών (Madsen, 1987). 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων οι οποίες είναι η 

ποσοτική και η ποιοτική. Η ποσοτική προσέγγιση βασίζεται σε κριτήρια που µετρούν 

τον όγκο των εξαγωγών ενώ η ποιοτική προσέγγιση σε κριτήρια που µετρούν την 

αντιλαµβανόµενη επιτυχία στις ξένες αγορές όπως για παράδειγµα την διεθνή φήµη 

µιας εταιρίας (Julien and Ramangalahy, 2003). 

3.2 Παράγοντες Εξαγωγικής Επίδοσης και Επιτυχίας 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποιο κοινώς αποδεκτό µοντέλο το οποίο 

να επηρεάζει την εξαγωγική επίδοση, παρά µόνο έρευνες συγγραφέων στις οποίες ο 

καθένας χρησιµοποιεί τις δικές του µεταβλητές, ώστε να προκύψει ένα γενικό 

συµπέρασµα. Οι µεταβλητές αυτές είναι ποικίλες και µπορούν να τοποθετηθούν σε 
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διαφορετικές κατηγορίες. Επιπλέον, κάποιες από τις µεταβλητές αυτές θεωρούνται ότι 

συµβάλλουν στην επιτυχία του εξαγωγικού εγχειρήµατος µιας εταιρίας, αφού 

µεγιστοποιούν την εξαγωγική επίδοση, όµως διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή από 

κλάδο σε κλάδο.  

Με βάση τις δύο θεωρητικές προσεγγίσεις, το υπόδειγµα µε βάση τις πηγές και το 

υπόδειγµα των πιθανοτήτων, οι παράγοντες της εξαγωγικής επίδοσης διαχωρίζονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες (Sousa et al., 2008). Η πρώτη προσέγγιση 

εξετάζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που έχει η εταιρία από τη χρήση των πηγών 

της, δηλαδή αναφέρει ότι η εξαγωγική επίδοση βασίζεται σε δραστηριότητες στο 

επίπεδο της εταιρίας όπως το µέγεθος, η εµπειρία και οι ικανότητες (Zou and Stan, 

1998). Η δεύτερη προσέγγιση υποδηλώνει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την στρατηγική της εταιρίας και την εξαγωγική επίδοση, τονίζοντας την 

αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

(Sousa et al., 2008). 

 Σύµφωνα µε την έρευνα των Sousa, Martinez-Lopez and Coelho (2008) οι 

εσωτερικοί παράγοντες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, την εξαγωγική στρατηγική 

µάρκετινγκ της εταιρίας, τα χαρακτηριστικά της εταιρίας και τα χαρακτηριστικά του 

µάνατζµεντ. Ειδικότερα, η εξαγωγική στρατηγική µάρκετινγκ περιλαµβάνει διάφορες 

µεταβλητές όπως αυτές του µείγµατος µάρκετινγκ δηλαδή το προϊόν, την τιµή, την 

προώθηση και την διανοµή, την προνοητικότητα, την αντιδραστικότητα και την έρευνα 

αγοράς. Τα χαρακτηριστικά της εταιρίας αναφέρονται στο µέγεθος της εταιρίας, στην 

διεθνή εµπειρία της, στις δυνατότητες και ικανότητές της και στον προσανατολισµό 

που έχει στην αγορά. Το µέγεθος της εταιρίας σε σχέση µε την επίδοση της είναι 

αµφιλεγόµενο θέµα στις έρευνες (Brouthers and Nakos, 2005), καθώς τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν δείχνουν ότι σε τέσσερις έρευνες προκύπτει θετική σχέση ενώ στις 

υπόλοιπες τέσσερις ουδέτερη σχέση. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του µάνατζµεντ 

αφορούν κυρίως την εξαγωγική δέσµευση και υποστήριξη από τα στελέχη της εταιρίας, 

αλλά και την εκπαίδευση και την εµπειρία τους στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη 

πλευρά, οι εξωτερικοί παράγοντες αποτελούνται από τα χαρακτηριστικά της ξένης και 

της εγχώριας αγοράς. Τα χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς είναι η οµοιότητα της 

κουλτούρας, οι κυβερνητικοί κανονισµοί, η ανταγωνιστικότητα της αγοράς, οι νοµικοί, 

οι περιβαλλοντικοί και οι πολιτικοί παράγοντες ενώ τα χαρακτηριστικά της εγχώριας 

αγοράς περιλαµβάνουν την εξαγωγική βοήθεια και την εχθρότητα του περιβάλλοντος.  
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Σχήµα 1: Καθοριστικοί Παράγοντες Εξαγωγικής Επίδοσης (Sousa et al., 2008) 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η έρευνα του Lages (2000) η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να εξετάσει τη σχέση µεταξύ των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων, της στρατηγικής µάρκετινγκ και της εξαγωγικής επίδοσης. 

Αρχικά, ο βαθµός προσαρµογής του προγράµµατος µάρκετινγκ επηρεάζεται τόσο από 

τους εσωτερικούς όσο και από τους εξωτερικούς παράγοντες. Σαν εσωτερικοί 

παράγοντες είναι τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες της εταιρίας, τα χαρακτηριστικά 

του µάνατζµεντ, η στάση και η αντίληψη του µάνατζµεντ και τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της εταιρίας και πιο συγκεκριµένα το 

µέγεθος της, εµφανίζεται τόσο θετική όσο και αρνητική σχέση µε την εξαγωγική 

επίδοση ενώ µε την εµπειρία της εταιρίας εµφανίζει µόνο θετική σχέση. Σαν εξωτερικοί 

παράγοντες αναφέρονται ο κλάδος που βρίσκεται η εταιρία, τα χαρακτηριστικά της 

ξένης αγοράς και τα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον, η προσαρµογή 

του προγράµµατος µάρκετινγκ φαίνεται να επηρεάζει την εξαγωγική επίδοση. Το 

αποτέλεσµα που προέκυψε ήταν ότι οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση του τρέχοντος έτους µέσω του βαθµού 

προσαρµογής του προγράµµατος µάρκετινγκ, εποµένως επιβεβαιώνεται και η 

προηγούµενη έρευνα.   
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Σχήµα 2: Καθοριστικοί Παράγοντες Εξαγωγικής Επίδοσης (Lages, 2000) 
 

Μια ακόµη έρευνα είναι αυτή του Julian (2003) που πραγµατοποιήθηκε στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Ταϋλάνδης, µε σκοπό να αναγνωριστούν οι παράγοντες-

κλειδιά που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση του µάρκετινγκ της συγκεκριµένης 

αγοράς. Το ποσοστό που ανταποκρίθηκε στα ερωτηµατολόγια ήταν 15,1% από το 

σύνολο των 1000 εταιριών. Ειδικότερα, οι παράγοντες που εξετάστηκαν είναι τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της εταιρίας (η δέσµευση, οι πόροι, η εµπειρία και ο σχεδιασµός), η 

εξαγωγική στρατηγική µάρκετινγκ (η υποστήριξη και η εκπαίδευση στη διανοµή, ο 

βαθµός προσαρµογής), ο ανταγωνισµός (η ανταγωνιστικότητα της τιµής και των τιµών 

του κλάδου, η ένταση του ανταγωνισµού στην αγορά και ο αριθµός των ξένων 

ανταγωνιστών), η δέσµευση (το επίπεδο των προδιαγραφών του προϊόντος, η 

καθιέρωση του προϊόντος στην εταιρία, η δέσµευση για πόρους και ο βαθµός έκθεσης 

του προϊόντος στην αγορά), τα εξαγωγικά χαρακτηριστικά της αγοράς (η 

πολυπλοκότητα της δοµής του µάρκετινγκ, η κυβερνητική παρέµβαση και ο βαθµός 

προσαρµογής της συσκευασίας του προϊόντος και της τοποθέτησής του) και τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος (η ιδιαιτερότητα της κουλτούρας και ο βαθµός 

µοναδικότητας και πατέντας του προϊόντος). Το συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι 

µόνο οι τέσσερις από τους έξι παράγοντες είναι παράγοντες επιτυχίας που επηρεάζουν 

την εξαγωγική επίδοση. Αυτοί είναι ο ανταγωνισµός, η δέσµευση, τα εξαγωγικά 

χαρακτηριστικά της αγοράς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Βέβαια πρέπει να 



 

17 
 

τονιστεί ότι το αποτέλεσµα αυτό αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα αυτή 

και δεν έχει αποδειχτεί κάποιος συσχετισµός µε άλλη χώρα.  

Η εύρεση παραγόντων επιτυχίας για την µεγιστοποίηση της εξαγωγικής επίδοσης 

των εταιριών έχει ερευνηθεί και από τους Brouthers et al. (2009) εστιάζοντας 

συγκεκριµένα στις µικρές επιχειρήσεις. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στην 

Ελλάδα και στις χώρες της Καραϊβικής, σε ένα σύνολο 706 µικρών επιχειρήσεων. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, οι παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών χωρίζονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οι εσωτερικοί παράγοντες 

αποτελούνται από δύο µικρότερες κατηγορίες, τους εσωτερικά ελεγχόµενους και τους 

εσωτερικά µη-ελεγχόµενους παράγοντες. Οι εσωτερικά ελεγχόµενοι παράγοντες είναι 

πρώτον η εξαγωγική στρατηγική µάρκετινγκ που περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την 

οργάνωση και δεύτερον η στάση και η αντίληψη του µάνατζµεντ, όσον αφορά τον 

διεθνή προσανατολισµό, την εξαγωγική δέσµευση και την αντίληψη που έχουν για τα 

εµπόδια των εξαγωγών. Οι εσωτερικά µη-ελεγχόµενοι παράγοντες  είναι τα 

χαρακτηριστικά της εταιρίας, δηλαδή η διεθνής εµπειρία της, η τεχνολογική ένταση και 

το µέγεθός της, αλλά και τα χαρακτηριστικά των µάνατζερ τα οποία είναι η 

προηγούµενη εκπαίδευση τους, η προηγούµενη εµπειρία τους σε διεθνή θέµατα και η 

γενική εµπειρία τους στις επιχειρήσεις (Aaby and Slater, 1989; Nakos et al., 1998; Zou 

and Stan, 1998).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι ο βαθµός διεθνοποίησης µιας 

εταιρίας επηρεάζει την εξαγωγική της επίδοση. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε η 

εξαγωγική επίδοση µεγιστοποιείται όταν δίνεται έµφαση στις διεθνείς πωλήσεις δηλαδή 

οι πωλήσεις που γίνονται στο εξωτερικό είναι µεγαλύτερες από τις εγχώριες πωλήσεις, 

αλλά και όταν οι εταιρίες περιορίζουν τις εξαγωγές τους σε ένα µικρό αριθµό ξένων 

αγορών. Με αυτούς τους τρόπους αποκτούν εµπειρία σε αυτές τις αγορές, ισχυρά 

δίκτυα διανοµής και διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά τα εξαγωγικά τους 

εγχειρήµατα. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διαφήµιση και η έρευνα και 

ανάπτυξη της εταιρίας δεν επηρέασαν την εξαγωγική επίδοση, όµως όπως αναφέρεται 

θα ήταν συνετό να εξεταστούν και στο σήµερα καθώς µπορεί να µεταβάλλεται το 

αποτέλεσµα χρονικά ή ανάµεσα στους διάφορους κλάδους. Τέλος, οι συγγραφείς 

προτείνουν να ερευνηθεί ο ρόλος που παίζει η γεωγραφική απόσταση των εξαγωγικών 

αγορών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Brouthers et al, 2009). 

Λόγω της υψηλής σηµασίας που έχουν οι εξαγωγές στην Ολλανδία, 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα των Louter, Ouwerkerk and Bakker (1991) σε 165 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, µε σκοπό να βρεθούν οι παράγοντες επιτυχίας 
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των εξαγωγών. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 3 παρακάτω, ο βαθµός της επιτυχίας των 

εξαγωγών µιας επιχείρησης καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της εταιρίας, την 

στρατηγική του µάρκετινγκ και την στάση του µάνατζµεντ.  

 

Σχήµα 3: Ερευνητικό Μοντέλο (Louter et al., 1991) 

Τα χαρακτηριστικά της εταιρίας που επηρεάζουν συνήθως την επιτυχία µιας 

επιχείρησης στην Ολλανδία είναι το µέγεθος της εταιρίας, τα χρόνια που πραγµατοποιεί 

εξαγωγές, το κίνητρο και η εκπαίδευση και τέλος ο κλάδος στον οποίο ανήκει. Όσον 

αφορά τη στρατηγική µάρκετινγκ της επιχείρησης, αποτελείται από τον αριθµό των 

χωρών στις οποίες εξάγει τα προϊόντα της και από την τµηµατοποίηση και στόχευση 

των αγορών της. Τέλος, η στάση και η δέσµευση του µάνατζµεντ όπως και ο 

προσανατολισµός στο µάρκετινγκ είναι σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας. 

Συµπληρωµατικά, οι συγγραφείς απευθύνθηκαν στους εξαγωγείς που θεωρούσαν την 

επιχείρηση τους επιτυχή, για το ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες στους οποίους 

οφείλουν την επιτυχία τους. Η απάντηση τους ήταν η προσωπική επαφή µε τον πελάτη, 

το ίδιο το προϊόν, το δίκτυο διανοµής, η γνώση της αγοράς και η δέσµευση των 

στελεχών για επένδυση σε ξένες αγορές. Τα αποτελέσµατα από την έρευνα στη χώρα 

αυτή έδειξαν ότι για να αυξηθούν οι πιθανότητες για επιτυχία στις εξαγωγές, πρέπει να 

δοθεί έµφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην τµηµατοποίηση της αγοράς και στην 

στάση και την αφοσίωση του µάνατζµεντ (Louter et al., 1991). 

Οι Maldifassi and Chacon Caorsi (2014) ασχολήθηκαν µε την εύρεση των 

παραγόντων επιτυχίας των εξαγωγικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Χιλής. Όπως 

αναφέρουν η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος είναι αβέβαιη λόγω των παρακάτω 

παραγόντων: τα προσωπικά χαρακτηριστικά και η εµπειρία του ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης, οι εσωτερικοί παράγοντες όπως η παραγωγικότητα των εργαζοµένων και η 
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διαθέσιµη συνολική δυναµικότητα και οι εξωτερικοί παράγοντες για παράδειγµα οι 

διεθνείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οι εξαγωγικοί δασµοί και οι περιορισµοί στη χώρα 

εξαγωγής. Παρ’ όλα αυτά σύµφωνα µε την ιστοσελίδα PROCHILE (2005) στο άρθρο 

αυτό οι παράγοντες που αποτελούν τη βάση για την επιτυχία είναι οι ανταγωνιστικές 

τιµές, η επαρκής στρατηγική εµπορευµατοποίησης, η βέλτιστη ποιότητα προϊόντος, η 

διανοµή σύµφωνα µε τους περιορισµούς, η χρηµατοοικονοµική ικανότητα της εταιρίας 

και η επαρκής προώθηση και διαφήµιση. Επιπλέον, για να θεωρηθεί µια επιχείρηση 

επιτυχής πρέπει να ισχύουν και οι τέσσερις παρακάτω προϋποθέσεις: να υπάρχουν 

συνεχείς εξαγωγές χρόνο µε το χρόνο, η εξαγωγική κερδοφορία να είναι πάνω από τον 

µέσο όρο, ο όγκος των εξαγωγών ανά έτος να είναι σταθερός ή αναπτυσσόµενος και οι 

εξαγωγές να είναι σηµαντικό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για την Χιλή αναφέρουν ότι το µέγεθος της 

επιχείρησης, η χώρα στην οποία εξάγει, η διαφήµιση, η έρευνα αγοράς και η συµµετοχή 

σε διεθνείς εµπορικές εκθέσεις δεν είναι παράγοντες επιτυχίας. Αντίθετα, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, η πιστοποίηση ποιότητας, η καινοτοµία, οι γνώσεις και 

ικανότητες, ο σχεδιασµός λειτουργιών, οι στρατηγικές συµµαχίες και τα κανάλια 

διανοµής είναι παράγοντες επιτυχίας. Λόγω του ότι η Χιλή είναι αναπτυσσόµενη χώρα, 

δεν µπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσµατα αυτά και για τις ανεπτυγµένες χώρες 

χωρίς να προηγηθεί παρόµοια έρευνα (Maldifassi and Chacon Caorsi, 2014). 

Σύµφωνα µε τους Freeman et al. (2012), ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει 

την εξαγωγική επίδοση είναι η τοποθεσία, δηλαδή οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 

αστικές περιοχές έχουν πλεονέκτηµα έναντι αυτών που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες 

περιοχές καθώς έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εξαγωγικά δίκτυα υποδοµές και 

υπηρεσίες. Οι Freeman and Styles (2014) όπως φαίνεται στο Σχήµα 4 πραγµατοποίησαν 

µια έρευνα στις µικροµεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις της Αυστραλίας µε σκοπό να 

αναλύσουν την επίδραση που έχει η τοποθεσία στις πηγές και ικανότητες των εταιριών 

και κατ’ επέκταση στην εξαγωγική τους επίδοση.  

Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν στην έρευνα είναι η θετική επίδραση ενός 

παράγοντα σε έναν άλλο και παρουσιάζονται στο σχήµα µε τη µορφή του βέλους. 

Σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων υποστηρίζονται από τα αποτελέσµατα, εκτός από τη 

θετική σχέση των ανθρώπινων πηγών στην ικανότητα ανάπτυξης νέου προϊόντος (H2c), 

την ικανότητα σχέσεων στην ικανοποίηση από την εξαγωγική επίδοση (H5b) και την 

επίδραση της ικανότητας ανάπτυξης νέου προϊόντος τόσο στην στρατηγική όσο και 

στην ικανοποίηση (H6a,H6b). 
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Σχήµα 4: Ερευνητικό Μοντέλο (Freeman and Styles, 2014) 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα πλεονεκτήµατα της τοποθεσίας, π.χ. η 

πρόσβαση σε πηγές προµηθευτών, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι εξαγωγικές υπηρεσίες 

και υποδοµές, οι ικανότητες διαχείρισης προσωπικού και οι ευκαιρίες από τα δίκτυα, 

είναι ουσιώδη για την ικανότητα της εταιρίας να αναπτύσσει εξαγωγικές πηγές και 

ικανότητες και στη συνέχεια εξαγωγική επίδοση. Εποµένως, ο παράγοντας τοποθεσία 

έχει έµµεση επιρροή στην εξαγωγική επίδοση (Freeman and Styles, 2014). 

 Ένας διαφορετικός παράγοντας που εξετάστηκε για την επίδραση που έχει στην 

εξαγωγική επίδοση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, είναι η συστηµατική επιλογή 

διεθνούς αγοράς. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε σε 112 ελληνικές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις από τους Brouthers and Nakos (2005). Όπως αναφέρουν στο άρθρο τους 

από προηγούµενες έρευνες, τα χαρακτηριστικά του ατόµου που λαµβάνει τις αποφάσεις 

για τις εξαγωγές (η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης) και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της εταιρίας (το µέγεθος της εταιρίας, η διεθνής εµπειρία, η εξάρτηση 

από τις εξαγωγές και η προσαρµογή του προϊόντος στην ξένη αγορά) έχουν σηµαντική 

επιρροή στην επιτυχία των εξαγωγών. Η επιρροή όµως αυτή εξετάστηκε από τους 

ίδιους για την περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

αυτής έδειξαν ότι το µέγεθος της εταιρίας, η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο του 

ατόµου που λαµβάνει τις αποφάσεις δεν σχετίζονται σηµαντικά µε την εξαγωγική 

επίδοση µιας µικροµεσαίας εξαγωγικής επιχείρησης, δηλαδή υπάρχει ουδέτερη σχέση. 

Από την άλλη πλευρά εµφανίζεται θετική σχέση της εξαγωγικής επίδοσης µε την 

προσαρµογή των προϊόντων στις εξαγωγικές αγορές, µε το πόσο εξαρτάται η εταιρία 

από τις εξαγωγές και µε την ηλικία της εταιρίας. Αντίθετα υπάρχει αρνητική σχέση της 

εξαγωγικής επίδοσης µε την διεθνή της εµπειρία, βασισµένη τόσο στον αριθµό των 

ετών που εξάγει όσο και στο µερίδιο που έχει στην ξένη αγορά. Τέλος επισηµαίνεται 
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ότι όσο πιο συστηµατική είναι η επιλογή της ξένης αγοράς-στόχου, τόσο πιο υψηλή θα 

είναι η εξαγωγική επίδοση για µια µικροµεσαία επιχείρηση και συνεπώς η επιτυχία της. 

Ως συστηµατική επιλογή ορίζουν τα εξής κριτήρια: τις τυποποιηµένες διαδικασίες 

έρευνας διεθνών αγορών, τις επισκέψεις στην ξένη αγορά για εύρεση στοιχείων πριν 

την είσοδο τους σε αυτή την αγορά, τον έλεγχο του εθνικού και διεθνούς 

επιχειρηµατικού τύπου για δραστηριότητες παρόµοιων προϊόντων και τη χρήση 

δηµοσιευµένων στατιστικών πηγών για την διαφοροποίηση της ξένης αγοράς 

(Brouthers and Nakos, 2005). 

 Οι Su and Adams (2010) έκαναν µια έρευνα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της 

επαρχίας Φουτζιάν της Κίνας σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξαγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξαν ένα µοντέλο που 

διαχωρίζει τους παράγοντες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ως εσωτερικοί 

παράγοντες θεωρούνται η ποιότητα των προϊόντων, οι πόροι της επιχείρησης, το 

µέγεθός της, το µάνατζµεντ και η εµπειρία, ενώ ως εξωτερικοί θεωρούνται τα εµπορικά 

ή επιχειρηµατικά δίκτυα, η κυβέρνηση, η πρόσβαση σε αγορές, οι διαφορές κουλτούρας 

και η γεωγραφική τοποθεσία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι εσωτερικοί παράγοντες 

που επηρέασαν την εξαγωγική ικανότητα είναι η διαθεσιµότητα των πόρων, οι 

εξωτερικοί παράγοντες είναι η κυβέρνηση, η χώρα και η εξαγωγική αγορά και οι 

παράγοντες που εµφάνισαν έµµεση επίδραση ήταν το µάνατζµεντ, η ποιότητα του 

προϊόντος, η εµπειρία και η γεωγραφική τοποθεσία (Su and Adams, 2010). Θα ήταν 

χρήσιµο επίσης να εξετάσουµε την επίδραση των παραγόντων αυτών όχι µόνο στην 

εξαγωγική ικανότητα µιας επιχείρησης αλλά και την επιρροή τους στην εξαγωγική 

επίδοση της επιχείρησης αυτής.   

 Επιπρόσθετα, η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της 

Ισπανίας από τους Stoian et al. (2011) εξέτασε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξαγωγική επίδοση, διαχωρίζοντας τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ως 

εσωτερικοί θεωρήθηκαν οι παράγοντες διαχείρισης και οργάνωσης ενώ ως εξωτερικοί, 

οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η επιρροή των παραγόντων αυτών στην εξαγωγική 

επίδοση µετρήθηκε τόσο µε υποκειµενικούς όσο και µε αντικειµενικούς δείκτες 

επίδοσης όπως φαίνεται στο σχήµα 5 παρακάτω. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, 

εµφάνισαν τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν περισσότερο την εξαγωγική 

επίδοση των επιχειρήσεων στη συγκεκριµένη χώρα. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες 

διαχείρισης είναι η ικανότητα γνώσης ξένων γλωσσών και η γνώση διεθνούς 

επιχειρηµατικότητας, από τους παράγοντες οργάνωσης ξεχωρίζει η δέσµευση της 
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εταιρίας για εξαγωγές, ενώ από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ο κυριότερος είναι 

η ένταση της τεχνολογίας στον κλάδο που βρίσκεται η κάθε επιχείρηση. 

 

 

Σχήµα 5: Εννοιολογικό Μοντέλο Εξαγωγικής Επίδοσης (Stoian et al., 2011) 

 Σύµφωνα µε το αιτιολογικό µοντέλο που ανέπτυξαν οι Dhanaraj and Beamish 

(2003), και που παρουσιάζεται στο σχήµα 6, υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της 

εξαγωγικής στρατηγικής µιας επιχείρησης και της εξαγωγικής της επίδοσης. Η έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε αυτό το µοντέλο βασίζεται σε µικροµεσαίους 

εξαγωγείς των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά, δίνοντας έµφαση στο πως οι 

πόροι της επιχείρησης επηρεάζουν την εξαγωγική στρατηγική της και αυτή στη 

συνέχεια την εξαγωγική της επίδοση. Με βάση τα αποτελέσµατα, οι πόροι της εταιρίας 

που λήφθηκαν υπόψη και επηρεάζουν τον βαθµό διεθνοποίησής της και τελικά την 

εξαγωγική της επίδοση, είναι το µέγεθος της εταιρίας, η επιχειρηµατικότητα και η 

ένταση της τεχνολογίας. Η µέτρηση του µεγέθους της εταιρίας γίνεται µε βάση τους 

υπαλλήλους και τις πωλήσεις, η µέτρηση της επιχειρηµατικότητας αφορά την ηγεσία, 

την καινοτοµία και την δέσµευση, ενώ η µέτρηση της τεχνολογικής έντασης έχει να 

κάνει µε την έρευνα και ανάπτυξη. Ο βαθµός διεθνοποίησης της εταιρίας σχετίζεται µε 

την ένταση και την ποικιλία των εξαγωγών και τέλος η εξαγωγική επίδοση µετριέται 

σύµφωνα µε τα κέρδη, την ανάπτυξη και το µερίδιο αγοράς.  
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Σχήµα 6: Αιτιολογικό Μοντέλο Εξαγωγικής Συµπεριφοράς Και Επίδοσης (Dhanaraj and 

Beamish, 2003) 

 Στη συνέχεια, µια έρευνα µε πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο είναι αυτή που 

απαντά στο ερώτηµα: «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιτυχηµένων Γάλλων 

εξαγωγέων κρασιού;». Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε από τον Maurel (2009) 

εξετάζοντας τους παράγοντες που είναι περισσότερο σηµαντικοί για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις κρασιού της Γαλλίας, ώστε να βελτιώσουν την εξαγωγική τους επίδοση. 

Με βάση την έρευνα των Zou and Stan (1998) δηµιούργησε ένα µοντέλο παραγόντων 

για την εξαγωγική επίδοση όπως φαίνεται στο σχήµα 7, συνδυάζοντας τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες αλλά και τους παράγοντες που σχετίζονται µε 

την στρατηγική της εταιρίας. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα, ο παράγοντας που 

αφορά το µέγεθος της εταιρίας επηρέασε αρνητικά την εξαγωγική επίδοση. Αντίθετα οι 

παράγοντες εκείνοι οι οποίοι είχαν θετική επίδραση στην εξαγωγική επίδοση ήταν οι 

επιχειρηµατικές συνεργασίες π.χ. µε τους διανοµείς, η προσαρµογή του προϊόντος στις 

ξένες αγορές, η καινοτοµία κυρίως λόγω του κλάδου που βρίσκονται οι εταιρίες και η 

αποτελεσµατική δέσµευση των µάνατζερ ως προς τις εξαγωγές (Maurel, 2009). 

 

Σχήµα 7: Μοντέλο Καθοριστικών Παραγόντων Εξαγωγικής Επίδοσης (Maurel, 2009) 
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 Επιπλέον, το 2005 πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα από τους Haahti et al. στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Φιλανδίας και της Νορβηγίας, ερευνώντας την επίδραση 

της στρατηγικής συνεργασίας και της έντασης γνώσης στην εξαγωγική επίδοση της 

επιχείρησης. Η στρατηγική συνεργασίας, είτε εγχώρια είτε διεθνής, αφορά την 

κοινωνική δικτύωση της εταιρίας και τις σχέσεις της µε άλλους οργανισµούς όπως 

πελάτες, διανοµείς, ανταγωνιστές και προµηθευτές. Η ένταση της γνώσης µιας 

επιχείρησης είναι πολύ σηµαντικό κεφάλαιο για την ίδια, καθώς βελτιώνει την 

ανταγωνιστικότητα της και συνεισφέρει στην επιβίωση της.  

 

Σχήµα 8: Ερευνητικό Μοντέλο (Haahti et al., 2005) 

Στο σχήµα 8, απεικονίζεται το ερευνητικό µοντέλο και οι υποθέσεις που 

ερευνήθηκαν. Το πρώτο αποτέλεσµα που προέκυψε από την έρευνα ήταν ότι η 

ανεπίσηµη στρατηγική συνεργασιών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξαγωγική 

επιτυχία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ακόµη, η έρευνα αυτή θεωρείται ότι είναι 

βιώσιµη σε όλα τα κράτη διεθνώς. Η ένταση γνώσης φαίνεται ότι µεσολαβεί µεταξύ της 

στρατηγικής συνεργασίας και της εξαγωγικής επίδοσης. Πέραν αυτού, το µέγεθος της 

εταιρίας είχε άµεσο αποτέλεσµα στην δηµιουργία ξένων ανεπίσηµων σχέσεων 

συνεργασίας ενώ παράλληλα αύξησε την γνώση για τις εξαγωγικές αγορές, οδηγώντας 

σε αυξηµένη εξαγωγική επίδοση. Τέλος, µια µικροµεσαία επιχείρηση για να βελτιώσει 

την εξαγωγική της επίδοση πρέπει να δηµιουργεί επίσηµες συνεργασίες µε άλλες 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας βέβαια την υποστήριξη του κράτους (Haahti et al., 

2005). 

 Μια περαιτέρω έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις των 

Η.Π.Α. εξετάζει την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών προώθησης των εξαγωγών 

στην εξαγωγική τους επίδοση. Οι υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητες λόγω του 
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προβλήµατος που έχουν οι µικροµεσαίοι εξαγωγείς, καθώς εµποδίζονται οι 

προσπάθειες τους λόγω της ατέλειας των αγορών. Όπως ανέφεραν και οι Cavusgil and 

Zou (1994), τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της εταιρίας και τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος οδηγούν σε µια εξαγωγική στρατηγική µάρκετινγκ και ακολούθως στην 

επίδοση της εταιρίας. Η πρώτη υπόθεση που επιβεβαιώνεται από την έρευνα είναι ότι 

το επίπεδο των εσωτερικών πόρων της εταιρίας σχετίζεται µε την ικανοποίηση της 

εταιρίας και την εξαγωγική επίδοση, δηλαδή την επιτυχία. ∆εύτερον, η χρήση των 

εµπορικών εκθέσεων που χορηγούνται από το κράτος σχετίζεται θετικά µε την 

εξαγωγική επίδοση. Οι εµπορικές εκθέσεις παρέχουν πληροφορίες για τις εξαγωγικές 

αγορές και τις διαδικασίες που απαιτούνται, για τις εξαγωγικές πωλήσεις και για 

αύξηση κέρδους. Τρίτον, η εξαγωγική επίδοση σχετίζεται θετικά και µε τη χρήση 

κρατικών προγραµµάτων που εντοπίζουν πράκτορες και διανοµείς. Η εύρεση των 

κατάλληλων πρακτόρων και διανοµέων είναι ένα στοιχείο κλειδί στην στρατηγική 

µάρκετινγκ των εξαγωγικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, η διανοµή του 

προϊόντος, η παράδοση του και οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες επιτυχίας εξαγωγών (Aaby and Slater, 1989; Wilkinson and 

Brouthers, 2006). 

 Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Julien and Ramangalahy (2003), 

δηµιούργησαν ένα µοντέλο το οποίο εξετάζει τη σχέση της έρευνας πληροφοριών και 

ικανοτήτων της επιχείρησης, µε την ανταγωνιστική της στρατηγική και µε την 

εξαγωγική της επίδοση (Σχήµα 9). Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα 

προήλθαν από 346 εξαγωγικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, του κατασκευαστικού 

κλάδου, της πόλης Quebec του Καναδά. Οι τρεις από τις τέσσερις υποθέσεις του 

σχήµατος επιβεβαιώθηκαν και είναι οι 1,3, και 4. ∆ηλαδή, όσο πιο ανταγωνιστική 

εξαγωγική στρατηγική έχει µια µικροµεσαία επιχείρηση, τόσο καλύτερα αποδίδει. Για 

να έχει µια επιχείρηση µια στρατηγική περισσότερο ανταγωνιστική, πρέπει να 

χρησιµοποιεί σηµαντικές πηγές πληροφόρησης και ικανότητες για τις εξαγωγές. Οι 

πηγές πληροφόρησης που αναφέρθηκαν περιλαµβάνουν τις ξένες αγορές, την διανοµή, 

τις διασυνδέσεις µε προµηθευτές, τον βιοµηχανικό τοµέα, το θεσµικό περιβάλλον τις 

εσωτερικές πηγές και τις ηλεκτρονικές πηγές. Οι ικανότητες ως προς τις εξαγωγές 

αφορούν κυρίως την εµπειρία και τις γνώσεις των στελεχών όσον αφορά το διεθνές και 

το εξαγωγικό µάρκετινγκ. Συνεπώς, όσο πιο ανταγωνιστική στρατηγική ακολουθεί µια 

επιχείρηση τόσο περισσότερο αυξάνει την εξαγωγική της επίδοση (Julien and 

Ramangalahy, 2003). 
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Σχήµα 9: Ερευνητικό Μοντέλο (Julien and Ramangalahy, 2003) 

 Στη συνέχεια, αναφερόµενοι στην έρευνα του Rutihinda (2008) που 

πραγµατοποιήθηκε επίσης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του Quebec του Καναδά, 

προέκυψαν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην αύξηση της διεθνοποίησης 

των επιχειρήσεων αυτών. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο διεθνής προσανατολισµός του 

µάνατζερ της εταιρίας, η παγκοσµιοποίηση του κλάδου που ανήκει η εταιρία, τα 

καθορισµένα διεθνή δίκτυα που έχει η επιχείρηση και η δυναµικότητα της ξένης 

αγοράς. Ένα άλλο συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι οι επιχειρήσεις που 

θεωρήθηκαν επιτυχηµένες είχαν έναν µάνατζερ ή ιδιοκτήτη ο οποίος είχε διεθνή 

προσανατολισµό µε καθορισµένες διεθνείς επαφές (Rutihinda, 2008). 

 Αξίζει πλέον να αναφερθούµε και στην έρευνα των Gumede and Rasmussen 

(2002), στην οποία ασχολήθηκαν µε τους παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών των 491 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Νότιας Αφρικής και συγκεκριµένα του 

κατασκευαστικού κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, η επιτυχία των εξαγωγών 

βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ολοκληρωµένη πληροφόρηση της ξένης αγοράς, για 

το λόγο αυτό προτείνουν στις επιχειρήσεις να δίνουν προτεραιότητα στην συσσώρευση 

σχετικών πληροφοριών. Επιπλέον, για να πετύχουν οι εξαγωγές των µικρών 

επιχειρήσεων πρέπει να δίνεται έµφαση στις επιχειρηµατικές διασυνδέσεις και να 

χρησιµοποιούνται µεσάζοντες (Gumede and Rasmussen, 2002). 

 Τέλος, σύµφωνα µε την έρευνα των Μυλωνά και Αθανασόπουλου (2013) «η 

εξωστρέφεια στηρίζεται σε συγκριτικά πλεονεκτήµατα της επιχείρησης, ενώ 

περιορίζεται από εξωγενείς παράγοντες». Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην 

ενίσχυση της εξωστρέφειας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι η 

ποιότητα του προϊόντος, η εµπειρία των στελεχών, το χαµηλό κόστος, το δίκτυο 
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προώθησης, το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι κρατικοί φορείς και οι συνεταιρισµοί 

(Μυλωνάς και Αθανασόπουλος, 2013). Συγκεκριµένα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, 

οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην υψηλότερη κερδοφορία των εξαγωγικών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι η εγγύτητα στις αγορές της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και ο αυξηµένος ανταγωνισµός που υπάρχει από τις χώρες αυτές (Μυλωνάς 

και Τζάκου-Λαµπροπούλου, 2014).  

3.3  Σύνοψη 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε αρχικά η έννοια της εξαγωγικής επίδοσης και η 

σηµασία της για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε δεν υπάρχει κάποιος 

ορισµός για την εξαγωγική επίδοση ο οποίος να είναι αποδεκτός από το σύνολο των 

ερευνητών, για το λόγο αυτό δόθηκαν οι δύο ορισµοί από τα άρθρα των Brouthers et al. 

(2009) και του Shoham (1998). Στη συνέχεια, στην δεύτερη υποενότητα τονίστηκε η 

δυσκολία µέτρησης της εξαγωγικής επίδοσης λόγω της πολυπλοκότητας της καθώς και 

οι δείκτες που χρησιµοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις για την µέτρηση αυτή. 

Επίσης, τα κριτήρια που καθορίζουν το αν η επιχείρηση έχει υψηλή ή χαµηλή επίδοση 

είναι η εξαγωγική κερδοφορία, ο όγκος των εξαγωγών, ο ρυθµός αύξησης των 

εξαγωγών και άλλοι δείκτες. Στην επόµενη ενότητα έγινε µια παρουσίαση των ερευνών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί για την εύρεση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν 

την εξαγωγική επίδοση µιας επιχείρησης και τελικά την επιτυχία της όσον αφορά τις 

εξαγωγές της. Οι έρευνες αυτές έγιναν σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις διάφορων χωρών 

του κόσµου ενώ παράλληλα απεικονίζονται και τα σχήµατα από τις έρευνες που 

χρησιµοποίησαν το δικό τους ερευνητικό µοντέλο. Τέλος, κάποιοι από τους παράγοντες 

που φαίνονται να επιδρούν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και θα ερευνηθούν στην 

παρούσα εργασία είναι το µέγεθος της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά της εταιρίας και 

του µάνατζµεντ, αλλά και η εξαγωγική στρατηγική µάρκετινγκ που χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η πραγµατοποίηση της 

έρευνας για την εύρεση των παραγόντων επιτυχίας των εξαγωγών για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις της χώρας µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

4.1  Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εύρεση των παραγόντων επιτυχίας του 

εξαγωγικού εγχειρήµατος των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Είναι µια 

πρωτογενής έρευνα και πιο συγκεκριµένα εµπειρική, καθώς βασίζεται σε παρατηρήσεις 

και µετρήσεις των στελεχών των ελληνικών ΜµΕ. Η µέθοδος αυτή, της πρωτογενούς 

έρευνας, επιλέχθηκε λόγω της µεγαλύτερης αξιοπιστίας που έχουν οι πληροφορίες που 

λαµβάνονται καθώς προέρχονται απ’ ευθείας από άτοµα που εργάζονται στις ίδιες τις 

επιχειρήσεις. Η δυσκολία της µεθόδου αυτής συνίσταται στη συλλογή των απαντήσεων, 

τόσο στον αριθµό τους όσο και στον χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή τους, κυρίως 

λόγω του περιορισµένου χρόνου των στελεχών των επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην έρευνα είναι ελληνικές εγχώριες 

επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών και προέρχονται 

από διαφορετικούς τοµείς της βιοµηχανίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων 

παρήχθησαν από τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) (2015) και από 

τις εταιρικές ιστοσελίδες επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν εξαγωγές. Ειδικότερα, 

δηµιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο στην ελληνική γλώσσα 

χρησιµοποιώντας τις φόρµες του Google Drive, το οποίο εστάλη στις επιχειρήσεις 

αυτές µέσω email, συνοδευόµενο από µια διαβιβαστική επιστολή που αναφέρει το 

σκοπό της έρευνας. Ο χρόνος από την αποστολή των ερωτηµατολογίων µέχρι και την 

συλλογή των απαντήσεων ήταν έξι βδοµάδες (15 Ιουνίου-31 Ιουλίου).  

Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε στην βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε στα 

προηγούµενα κεφάλαια και αποτελείται από 25 ερωτήσεις. Αρχικά, ζητούνται κάποια 

γενικά στοιχεία για τις εξαγωγές της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα το έτος ίδρυσής 

της, το έτος που ξεκίνησε τις εξαγωγές της και η µέθοδος που χρησιµοποιεί για τις 

εξαγωγικές δραστηριότητές της. Στη συνέχεια, υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές µε την 

εξαγωγική της επίδοση διαχρονικά ώστε να διερευνηθεί αν είναι επιτυχηµένη ή όχι. Πιο 

συγκεκριµένα, ζητείται το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που αποτελούν οι 

εξαγωγές της και ο ρυθµός µεταβολής της αξίας των εξαγωγών της σε ευρώ.  Κατόπιν, 

τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να επιλέξουν κάποιους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες για τους οποίους πιστεύουν ότι επηρεάζουν θετικά την 

εξαγωγική επίδοση τόσο µιας επιχείρησης στην Ελλάδα όσο και της ίδιας της 
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επιχείρησης που εργάζονται. Οι παράγοντες που περιλαµβάνονται στις ερωτήσεις αυτές 

προέκυψαν µετά από την ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας που πραγµατοποιήθηκε 

στο Κεφάλαιο 3. Τέλος, ζητούνται κάποια γενικά στοιχεία της επιχείρησης τα οποία 

είναι απαραίτητα για την µετέπειτα ανάλυση των αποτελεσµάτων, όπως για παράδειγµα 

ο κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολεί 

και οι συνολικές πωλήσεις του 2014.  

Πιο συγκεκριµένα, οι εσωτερικοί παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν στην 

έρευνα και θεωρείται ότι επηρεάζουν θετικά την εξαγωγική επίδοση µιας επιχείρησης 

αλλά και την επιτυχία της, είναι οι εξής: 

� Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως για παράδειγµα η µοναδικότητά του, η 

ποιότητά του, η µάρκα του, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση του κ.ά. 

� Η τιµή του προϊόντος 

� Οι µέθοδοι προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων στην ξένη αγορά 

� Η προσαρµογή του προϊόντος στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς 

� Η διενέργεια έρευνας αγοράς πριν την είσοδο της επιχείρησης στην ξένη αγορά 

� Το είδος δικτύου διανοµής που χρησιµοποιείται 

� Η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διανοµής 

� Ο αριθµός των χωρών στις οποίες εξάγει η επιχείρηση 

� Το µέγεθος της επιχείρησης 

� Η διεθνής εµπειρία των στελεχών (εργασία στο εξωτερικό, γνώση ξένων γλωσσών, 

συχνή επαφή µε ξένες χώρες) 

� Η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης στην εξαγωγική 

δραστηριότητα 

� Η καλή γνώση της ξένης αγοράς από τα στελέχη της επιχείρησης 

� Οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες 

� Το επίπεδο της τεχνολογίας της επιχείρησης 

� Ο κλάδος της επιχείρησης 

� Η γεωγραφική απόσταση της επιχείρησης από τη χώρα εξαγωγής δηλαδή η 

εγγύτητα στις αγορές 

� Η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις 

� Οι στρατηγικές συνεργασίες και συµµαχίες  

Αντίστοιχα, οι εξωτερικοί παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα αυτή είναι 

οι εξής: 

� Το οικονοµικό περιβάλλον στην ξένη αγορά 

� Το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά 
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� Το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά 

� Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά 

� Η οµοιότητα της κουλτούρας της χώρας εξαγωγής µε την ελληνική κουλτούρα 

� Το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής 

� Το οικονοµικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά 

� Το πολιτικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά 

� Το κοινωνικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά 

� Το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

� Η παροχή στήριξης από τοπικούς φορείς (επιµελητήρια, συνδέσµους, οργανισµούς) 

� Η παροχή στήριξης από τον δηµόσιο τοµέα 

� Η σχετική ευκολία εύρεσης χρηµατοδότησης 

� Η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές 

� Η αποτελεσµατικότητα των δικτύων µεταφορών στην Ελλάδα 

 
Το δείγµα που προέκυψε από την έρευνα αποτελείται από 82 µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

που πραγµατοποιούν εξαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών και απασχολούν έως 500 

εργαζοµένους. Το σύνολο των απαντήσεων που συλλέχθηκαν στην έρευνα είναι 82, 

από τις οποίες όλες κρίθηκαν ικανοποιητικές και θα συµπεριληφθούν στην ανάλυση 

που ακολουθεί στο Κεφάλαιο 5. Η ανάλυση των δεδοµένων θα γίνει µε τη χρήση του 

excel, χρησιµοποιώντας πίνακες, γραφικές παραστάσεις καθώς και αριθµητικές 

µεθόδους, για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων και την παραγωγή 

συµπερασµάτων για τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού.  

4.2  Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας 

4.2.1  Γενικά στοιχεία εξαγωγικών ΜµΕ 

 Ξεκινώντας την επεξεργασία των απαντήσεων του δείγµατος, θα εξετάσουµε 

αρχικά τα γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα. Ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων είναι ο κλάδος στον οποίο ανήκουν, για 

το λόγο αυτό έχει δηµιουργηθεί το Σχήµα 10 το οποίο απεικονίζει τους διαφορετικούς 

κλάδους των επιχειρήσεων του δείγµατος. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 10, υπάρχουν 

τέσσερις διαφορετικοί κλάδοι οι οποίοι είναι: ο κλάδος της µεταποίησης µε 70 

απαντήσεις, το χονδρικό και λιανικό εµπόριο µε 9, τα ορυχεία και οι υπηρεσίες µε 1, 

ενώ υπάρχει και µια ανώνυµη απάντηση. Στη συνέχεια, στο ∆ιάγραµµα 1 αναλύεται ο 

κλάδος της µεταποίησης, λόγω του υψηλού αριθµού των απαντήσεων που υπήρξαν, 

στους περαιτέρω «υπο-κλάδους» παρατηρώντας ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου 
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τροφίµων και ποτών ανέρχονται σε 25 ενώ οι αντίστοιχες του κλάδου κατασκευής 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού σε 11.   

 Η επόµενη κατηγοριοποίηση είναι η νοµική µορφή της εκάστοτε επιχείρησης, η 

οποία όπως φαίνεται στο Σχήµα 11 περιλαµβάνει τις: Α.Ε. µε 55 απαντήσεις και 67% 

του δείγµατος, Ο.Ε. µε 14 απαντήσεις και 17%, Ατοµικές επιχειρήσεις µε 7 απαντήσεις 

και 8% και τέλος Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. µε 3 απαντήσεις και αντίστοιχο ποσοστό 4%.  

 

Σχήµα 10: Κλάδος Επιχείρησης 

 
∆ιάγραµµα 1: Κλάδος Μεταποίησης 
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Σχήµα 11: Νοµική Μορφή Επιχείρησης 

Όσον αφορά το σύνολο των εργαζοµένων των επιχειρήσεων του δείγµατος, 

υπάρχουν επτά κατηγοριοποιήσεις ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων και 

εµφανίζονται στο Σχήµα 12 παρακάτω. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των επιχειρήσεων 

µε 1-10 εργαζοµένους είναι 20, µε 11-50 είναι 32, µε 51-100 είναι 14, µε 101-150 είναι 

4, µε 151-200 είναι 3 και τέλος µε 201-500 είναι 9 επιχειρήσεις. Παρατηρώντας το 

σύνολο του δείγµατος προκύπτει το συµπέρασµα ότι όλες οι επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν στην έρευνα είναι µικροµεσαίες καθώς έχουν έως 500 εργαζοµένους, ενώ 

οι µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν το πολύ 100 εργαζοµένους αποτελούν το 80,4% 

του δείγµατος. 

 

Σχήµα 12: Αριθµός Εργαζοµένων Επιχείρησης 

 Εξετάζοντας το ∆ιάγραµµα 2, δηλαδή τις ετήσιες συνολικές πωλήσεις των 

επιχειρήσεων για το 2014, παρατηρούµε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
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πραγµατοποίησε ετήσιες πωλήσεις άνω του 1.000.000€ είναι 60, αποτελώντας το 73,2% 

του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγµατος. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από το 

διάγραµµα, οι ετήσιες πωλήσεις έχουν ταξινοµηθεί σε έξι κατηγορίες, από τις οποίες 

ξεχωρίζουν οι 28 επιχειρήσεις που ανήκουν στην 5η κατηγορία και οι 32 επιχειρήσεις 

της έκτης κατηγορίας.  

 

∆ιάγραµµα 2: Ετήσιες Συνολικές Πωλήσεις 2014 (σε €) 

Συνεχίζοντας µε τις απαντήσεις που αφορούν το έτος ίδρυσης της επιχείρησης και 

το έτος που ξεκίνησε να πραγµατοποιεί εξαγωγές, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 1, η 

µικρότερη επιχείρηση είναι ενός έτους µε έτος ίδρυσης το 2014, η µεγαλύτερη είναι 91 

ετών, ενώ ο µέσος όρος των ηλικιών των επιχειρήσεων του δείγµατος είναι 33,7 έτη. 

Επιπλέον, ο ελάχιστος αριθµός των ετών που ασχολείται µια επιχείρηση µε τις 

εξαγωγές είναι το µηδέν καθώς µια επιχείρηση του δείγµατος ξεκίνησε την εξαγωγική 

δραστηριοποίησή της το 2015, ο µέγιστος αριθµός είναι τα 56 έτη ενώ ο µέσος όρος του 

δείγµατος είναι τα 21,2 έτη. Επίσης, υπάρχουν 8 επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην 

έρευνα οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως «νέοι εξαγωγείς» καθώς 

πραγµατοποιούν εξαγωγικές δραστηριότητες από ένα έως πέντε έτη.     

Πίνακας 1: Έτη Ίδρυσης και Εξαγωγών Επιχείρησης 

Μεταβλητή Min Max µ 

Ηλικία Επιχ/σης 1 91 33,7 

Έτη Εξαγωγών 0 56 21,2 
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4.2.2. Εξαγωγική Οργάνωση και Ανάπτυξη 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό που ερευνάται είναι οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις για την εξαγωγική τους δραστηριότητα, οι οποίες είναι οι εξής: απ’ ευθείας 

στους ξένους πελάτες, αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής, υποκατάστηµα στη χώρα 

εξαγωγής, θυγατρική εµπορική εταιρία στη χώρα εξαγωγής, εµπορική εταιρία κοινής 

ιδιοκτησίας µε τοπική επιχείρηση (joint venture), εγχώριος έµπορος ή πράκτορας 

(εγκατεστηµένος στην Ελλάδα), Εταιρία ∆ιεθνούς Εµπορίου ενώ υπάρχει και η επιλογή 

άλλης µεθόδου. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα και ειδικά τον αριθµό των 

απαντήσεων στο ∆ιάγραµµα 3, βλέπουµε ότι κάθε επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί µόνο 

µία µέθοδο εξαγωγών αλλά περισσότερες καθώς το άθροισµα των απαντήσεων των 

µεθόδων είναι µεγαλύτερο από τον αριθµό τον επιχειρήσεων του δείγµατος.   

 

∆ιάγραµµα 3: Μέθοδοι Εξαγωγών 

Πίνακας 2: Μέθοδοι Εξαγωγών 

Μέθοδος εξαγωγών % 

Απ' ευθείας στους ξένους πελάτες 91,5% 
Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής 56,1% 
Θυγατρική εµπορική εταιρία στη χώρα εξαγωγής 14,6% 
Εγχώριος έµπορος ή πράκτορας (εγκατεστηµένος στην Ελλάδα) 11,0% 
Εµπορική εταιρία κοινής ιδιοκτησίας µε τοπική επιχείρηση (joint 
venture) 

9,8% 

Εταιρία ∆ιεθνούς Εµπορίου 6,1% 
Υποκατάστηµα στη χώρα εξαγωγής 3,7% 
Άλλο 2,4% 

 



 

35 
 

 Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Πίνακα 2, την πιο δηµοφιλή µέθοδο εξαγωγών 

αποτελεί η πώληση απ’ ευθείας στους ξένους πελάτες µε ποσοστό 91,5%, στη δεύτερη 

θέση έρχεται η µέθοδος του αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής µε ποσοστό 56,1%, ενώ 

τρίτη είναι η θυγατρική εµπορική εταιρία στη χώρα εξαγωγής µε 14,6%. Η επιλογή 

άλλης µεθόδου που απαντήθηκε από δύο επιχειρήσεις περιλαµβάνει την περίπτωση της 

πώλησης µέσω διαδικτύου και την έµµεση πώληση µέσω πελατών που λειτουργούν 

εξαγωγικά. 

Η επόµενη ερώτηση που απαντήθηκε από τα στελέχη των επιχειρήσεων 

συνοψίζεται στο Σχήµα 13 και αφορά την ύπαρξη τµήµατος ή διεύθυνσης εξαγωγών 

στην επιχείρηση για την άσκηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Η απάντηση 

ήταν θετική για το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, καθώς το 75,6% των 

επιχειρήσεων ή διαφορετικά οι 62 επιχειρήσεις απάντησαν καταφατικά.  

 

      Σχήµα 13: Τµήµα ή ∆ιεύθυνση Εξαγωγών 

Στην προσπάθεια να κατανοήσουµε το πόσο σηµαντικές είναι οι εξαγωγές για την κάθε 

επιχείρηση ανάλογα µε τα άτοµα που απασχολούνται σε αυτή τη δραστηριότητα, 

τέθηκε η ερώτηση σχετικά µε το πόσα άτοµα αφιερώνουν πάνω από το 50% του χρόνου 

τους στις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Φυσικά για να βγουν ασφαλή 

συµπεράσµατα πρέπει να γίνει σύγκριση και µε τον συνολικό αριθµό των εργαζοµένων 

της επιχείρησης. Όπως παρατηρούµε στο Σχήµα 14, το 85,3% των επιχειρήσεων έχει 

από 0 έως 5 εργαζόµενους που αφιερώνουν πάνω από το 50% του χρόνου τους στις 

εξαγωγές, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 34,1% των επιχειρήσεων απάντησε µόλις έναν 

εργαζόµενο. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως απασχολούν πολύ µικρό αριθµό 

εργαζοµένων στις εξαγωγές καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω το 80,4% του 

δείγµατος αποτελείται από µικρές επιχειρήσεις, το πολύ έως 100 εργαζοµένους. 

Συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις που απάντησαν ότι δεν έχουν εργαζοµένους που να 
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απασχολούνται στις εξαγωγές πάνω από το 50% του χρόνου τους, είναι στην κατηγορία 

που έχουν συνολικά από 1-10 εργαζοµένους. Τέλος, το 1,2% των επιχειρήσεων, δηλαδή 

µόλις µία επιχείρηση, απάντησε ότι απασχολεί 250 άτοµα στις εξαγωγές, έχοντας 

συνολικά 201-500 εργαζόµενους. 

 

Σχήµα 14: Αριθµός Εργαζοµένων που ασχολούνται µε Εξαγωγές 

 

Σχήµα 15: Παραγωγή προϊόντων εκτός Ελλάδας 

Συνεχίζοντας, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε το κατά πόσο οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 

του δείγµατος πραγµατοποιούν και παραγωγή των προϊόντων τους εκτός Ελλάδας. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που συνοψίζονται στο Σχήµα 15 παρακάτω, µόλις το 
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24,4% των επιχειρήσεων παράγουν προϊόντα και εκτός της χώρας µας, σε αντίθεση µε 

το υπόλοιπο 75,6% που παράγουν το σύνολο των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά µε τον αριθµό των χωρών στις οποίες εξάγουν τα 

προϊόντα τους οι επιχειρήσεις, αλλά και την ταξινόµηση των χωρών αυτών ανάλογα µε 

τη σηµασία τους για την επιχείρηση.  Όπως παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 4, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις εξάγουν σε σχετικά µικρό αριθµό χωρών. Ειδικότερα, το 

42,7% των επιχειρήσεων, δηλαδή οι 35 επιχειρήσεις του δείγµατος, εξάγουν σε 3 έως 6 

χώρες. Για την καλύτερη κατανόηση του διαγράµµατος, τονίζουµε ότι οι 12 

επιχειρήσεις του δείγµατος εξάγουν σε 4 χώρες. Επιπλέον, το 12,2% των επιχειρήσεων 

εξάγουν σε πάνω από 20 χώρες, ενώ ο µέσος όρος των χωρών που εξάγει µια 

επιχείρηση ανέρχεται σε 11 χώρες. Ακόµη, παρατηρούµε ότι µια επιχείρηση από αυτές 

του δείγµατος εξάγει σε 67 χώρες.  

 

 ∆ιάγραµµα 4: Αριθµός Χωρών Εξαγωγής 

 Τοποθετώντας τις χώρες εξαγωγής σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τη 

σηµασία τους για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, παρατηρείται στο ∆ιάγραµµα 5Α ότι 

οι 14 επιχειρήσεις δηλαδή το 17,1% του δείγµατος είχαν ως 1η σηµαντικότερη χώρα 

εξαγωγής την Γερµανία. Αντίστοιχα, 12,2% των επιχειρήσεων είχαν την Ιταλία, ενώ 

άλλες 12,2% είχαν την Κύπρο. Στην 2η θέση σηµαντικότητας, σύµφωνα µε το 

∆ιάγραµµα 5Β, βρέθηκαν οι Η.Π.Α. µε 12,2%, η Γερµανία µε 8,5% και η Αυστραλία µε 

7,3%. Τέλος, στο ∆ιάγραµµα 5Γ απεικονίζεται η 3η σηµαντικότερη χώρα εξαγωγής µε 

βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, τοποθετώντας πρώτη την Μεγάλη Βρετανία µε 

7,3%, δεύτερη την Βουλγαρία µε 6,1% ενώ στην τρίτη θέση είναι η Κύπρος, οι Η.Π.Α., 

η FYROM και η Ιταλία µε 4,9%.  
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∆ιάγραµµα 5Α: 1η Σηµαντικότερη Χώρα Εξαγωγής 

 

∆ιάγραµµα 5Β: 2η Σηµαντικότερη Χώρα Εξαγωγής 

 

∆ιάγραµµα 5Γ: 3η Σηµαντικότερη Χώρα Εξαγωγής 
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 Εποµένως συµπεραίνουµε ότι οι χώρες που θεωρούνται από τις επιχειρήσεις του 

δείγµατος ως 1η σηµαντικότερη χώρα εξαγωγής, δηλαδή η Γερµανία, η Ιταλία και η 

Κύπρος, εµφανίζονται και ως 2η ή 3η χώρα στις επιλογές των υπόλοιπων επιχειρήσεων, 

πράγµα που τις καθιστά ιδιαίτερα υπολογίσιµες. 

Αναλύοντας τις εξαγωγές των επιχειρήσεων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεών 

τους σε ευρώ, προέκυψε ο Πίνακας 3 όπου παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

των επιχειρήσεων, δηλαδή το 28%, εξάγει από 10 έως 30% των πωλήσεών τους και για 

τα δύο αυτά έτη. Επιπλέον, εµφανίζεται µια µικρή µείωση των εξαγωγών από το 2013 

στο 2014 για τις επιχειρήσεις που εξάγουν µεταξύ του 30 και 50%, ενώ αντίθετα 

υπάρχει άνοδος  το 2014 στις εξαγωγές των επιχειρήσεων στις κατηγορίες από 50 έως 

70% και από 70 έως 100%. Τέλος, βλέπουµε ότι οι επιχειρήσεις που εξάγουν µικρό 

ποσοστό των συνολικών τους πωλήσεων και συγκεκριµένα έως το 30% των πωλήσεων 

τους, συνεχίζουν το 2014 να εξάγουν µε τα ίδια ποσοστά. 

Πίνακας 3: Εξαγωγές (%) 2013-2014 

  % Πωλήσεων από Εξαγωγές 
% Επιχειρήσεων Έως 10% 10-30% 30-50% 50-70% 70-100% 

για το 2014 20,7% 28% 9,8% 14,6% 26,8% 
για το 2013 20,7% 28% 15,9% 13,4% 22% 

 

 Παρακάτω επισηµαίνονται οι ρυθµοί µεταβολής (%) της αξίας των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων, σε ευρώ, για τα έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014. 

Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα από τον Πίνακα 4, γίνεται αντιληπτό ότι από το έτος 

2010 έως το 2011 το 13,4% των επιχειρήσεων είχαν αρνητική µεταβολή της αξίας των 

εξαγωγών τους, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είχαν άνοδο. Ειδικότερα, το 39% των 

επιχειρήσεων είχαν άνοδο από 0-10%, το 29,3% από 10-30%, το 8,5% από 30-60% και 

το 9.8% των επιχειρήσεων αύξησε την αξία των εξαγωγών τους πάνω από 60%. 

Αντίστοιχα, για τα έτη 2011-2012, οι επιχειρήσεις που µείωσαν τις εξαγωγές τους ήταν 

το 14,6%, ενώ το 43,9% τις αύξησε κατά 0-10%, το 25,6% κατά 10-30%, το 7,3% κατά 

30-60% και το 8,5% περισσότερο από 60%. Όσον αφορά τα έτη 2012-2013, το 15,9% 

των επιχειρήσεων είχαν αρνητική µεταβολή της αξίας των εξαγωγών τους, ενώ το 

41,5% των επιχειρήσεων πραγµατοποίησαν αύξηση κατά 0-10%, το 29,3% κατά 10-

30%, το 6,1% κατά 30-60% και το 7,3% κατά ποσοστό µεγαλύτερο από 60%. Τέλος, 

για τα έτη 2013-2014, οι επιχειρήσεις που εµφάνισαν αρνητική µεταβολή της αξίας των 

εξαγωγών τους ήταν αρκετά λιγότερες, δηλαδή µόλις 11%. Επιπλέον, η αύξηση της 

αξίας των εξαγωγών επιτεύχθηκε από το 42,7% των επιχειρήσεων µε 0-10%, από το 
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26,8% µε 10-30%, από το 13,4% µε 30-60% και από το 6,1% µε πάνω από 60%. 

Πίνακας 4: Ρυθµός Μεταβολής Αξίας Εξαγωγών 

  Ποσοστιαία Μεταβολή 
 Έτη <0% 0-10% 10-30% 30-60% >60% 

2010-2011 13,4% 39% 29,3% 8,5% 9,8% 
2011-2012 14,6% 43,9% 25,6% 7,3% 8,5% 
2012-2013 15,9% 41,5% 29,3% 6,1% 7,3% 
2013-2014 11% 42,7% 26,8% 13,4% 6,1% 

 

Μια ερώτηση που βασίζεται στην άποψη των στελεχών των επιχειρήσεων, 

αποτελεί η εκτίµηση της συνολικής εξαγωγικής επίδοσης σήµερα σε σχέση µε τους 

στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι απαντήσεις 

έχουν καταταγεί σε πέντε κατηγορίες οι οποίες είναι, πολύ κατώτερη του 

αναµενόµενου, κατώτερη του αναµενόµενου, όπως είχε προβλεφθεί, ανώτερη του 

αναµενόµενου και πολύ ανώτερη του αναµενόµενου, ενώ συνοψίζονται στο ∆ιάγραµµα 

6 παρακάτω. Όπως παρατηρούµε, οι περισσότερες απαντήσεις βρίσκονται στην 

κατηγορία κατώτερη του αναµενόµενου µε ποσοστό 34,1%, επόµενη είναι η κατηγορία 

ανώτερη του αναµενόµενου µε 29,3% και στην τρίτη θέση έρχεται η κατηγορία όπως 

είχε προβλεφθεί µε 20,7%. Τέλος, στις δύο ακραίες κατηγορίες ανήκει µόλις το 15,9% 

των επιχειρήσεων. 

 

∆ιάγραµµα 6: Συνολική Εξαγωγική Επίδοση 

 
4.2.3  Παράγοντες Επιτυχίας Εξαγωγικής Ανάπτυξης 

 Προχωρώντας στο κύριο µέρος της έρευνας, η οποία βασίζεται στην εµπειρία των 

στελεχών των επιχειρήσεων, θα αναδειχθούν οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί 
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παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται ότι επηρεάζουν θετικά την εξαγωγική επίδοση µιας 

επιχείρησης γενικά. Όπως αναφέρθηκε στην µεθοδολογία έρευνας στην Ενότητα 4.1, οι 

εσωτερικοί παράγοντες που συµµετέχουν στην έρευνα αυτή είναι δεκαοκτώ, ενώ 

υπάρχει και µια ακόµη επιλογή στην οποία µπορεί ο ερωτώµενος να εισάγει έναν 

επιπλέον παράγοντα που θεωρεί ότι είναι εξίσου σηµαντικός µε τους παραπάνω και 

επηρεάζει θετικά την εξαγωγική επίδοση µιας επιχείρησης. Αντίστοιχα, οι εξωτερικοί 

παράγοντες είναι δεκαπέντε, ενώ υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση η επιλογή 

κάποιου άλλου παράγοντα. 

Ξεκινώντας µε τους εσωτερικούς παράγοντες που έχουν επιλεγεί από τα στελέχη 

των επιχειρήσεων, παρατηρούµε το ∆ιάγραµµα 7. Αρχικά, αντιλαµβανόµαστε ότι όλοι 

οι παράγοντες έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον µια επιχείρηση, συνεπώς όλοι οι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν θεωρούνται ότι επηρεάζουν θετικά την εξαγωγική 

επίδοση µιας επιχείρησης. Ο παράγοντας που παίρνει τις περισσότερες απαντήσεις είναι 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιχείρησης, έχοντας επιλεγεί από το 90,2% των 

επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο παράγοντας που αφορά τις καλές σχέσεις µε 

τους πελάτες µε ποσοστό 82,9% των επιχειρήσεων, ενώ οι επόµενοι δύο παράγοντες 

που έχουν επιλεγεί σε ποσοστό 80,5% των επιχειρήσεων ο καθένας, είναι η τιµή του 

προϊόντος και η διεθνής εµπειρία των στελεχών. Ένας παράγοντας που έχει 

συµπεριληφθεί στην επιλογή «Άλλο» από µόνο µια επιχείρηση του δείγµατος, είναι το 

κόστος παραγωγής του προϊόντος το οποίο όµως θα µπορούσε να ενσωµατωθεί στον 

παράγοντα «τιµή του προϊόντος».  

Αφού το κάθε στέλεχος επέλεξε τους παράγοντες που θεωρεί σηµαντικούς, έπρεπε 

στη συνέχεια να επιλέξει πέντε µόνο παράγοντες και να τους ιεραρχήσει ανάλογα µε τη 

σηµασία που θεωρεί ότι έχουν για την εξαγωγική επίδοση µιας επιχείρησης. Όπως 

βλέπουµε στο ∆ιάγραµµα 8, οι πέντε παράγοντες που έχουν επιλεγεί ανάλογα µε τον 

αριθµό των απαντήσεων είναι οι εξής: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 63 

απαντήσεις ή 76,8%, η τιµή του προϊόντος µε 56 απαντήσεις ή 68,3%, η διεθνής 

εµπειρία των στελεχών µε 37 ή 45,1%, οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 33 ή 40,2% 

και τέλος η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 31 ή 37,8%. 
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∆ιάγραµµα 7: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιχείρησης 

 

 ∆ιάγραµµα 8: Πέντε Σηµαντικότεροι Εσωτερικοί Παράγοντες µιας Επιχείρησης 

Όπως βλέπουµε από το ∆ιάγραµµα 9, οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να 

βρίσκονται στην πρώτη θέση από τη λίστα των πέντε παραγόντων, δηλαδή αυτοί που 

θεωρούνται περισσότερο σηµαντικοί, είναι οι δώδεκα που απεικονίζονται παρακάτω. 

Με µεγάλη διαφορά εµφανίζεται πρώτος ο παράγοντας που αφορά τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος, έχοντας συνολικά 42 απαντήσεις ή 51,2% ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούν 

µε ποσοστό µικρότερο του 11%. Εποµένως, το 51,2% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που εξάγουν, είναι µε διαφορά το πιο σηµαντικό 

στοιχείο όσον αφορά την θετική επίδρασή του στην εξαγωγική επίδοση µιας 

επιχείρησης. 
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∆ιάγραµµα 9: Σηµαντικότερος Εσωτερικός Παράγοντας µιας Επιχείρησης 

 Ακολουθεί η ερώτηση που αφορά την επιλογή των παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος µιας επιχείρησης οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την εξαγωγική επίδοσή 

της. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται οι 15 εξωτερικοί παράγοντες που έχουν 

αναφερθεί στη µεθοδολογία έρευνας και η επιλογή κάποιου επιπλέον παράγοντα αν το 

επιθυµεί ο συµµετέχων στην έρευνα. Από το ∆ιάγραµµα 10 γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι το σύνολο των παραγόντων έχει επιλεγεί από τις επιχειρήσεις, εποµένως όλοι οι 

παράγοντες θεωρούνται ότι συµβάλλουν θετικά στην εξαγωγική επίδοση µιας 

επιχείρησης. Ειδικότερα, οι παράγοντες µε τον µεγαλύτερο αριθµό απαντήσεων είναι το 

οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης στην ξένη αγορά, µε ισάριθµες απαντήσεις της τάξεως του 87,8% των 

επιχειρήσεων. Ακολουθεί η φήµη της χώρας, δηλ. η φήµη της Ελλάδας, στις διεθνείς 

αγορές µε 65,9% και το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 64,6%. 

Τελευταίος παράγοντας στη λίστα βρίσκεται η επιλογή «Άλλο», η οποία περιλαµβάνει 

την κατάργηση των φόρων εξαγωγής αλλά και την ύπαρξη κουλτούρας στην ξένη 

αγορά η οποία να αποδέχεται το προϊόν ή τον κλάδο της επιχείρησης. Ο κάθε 

παράγοντας που αναφέρθηκε προτάθηκε από µια επιχείρηση του δείγµατος.  
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∆ιάγραµµα 10: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιχείρησης 

 

∆ιάγραµµα 11: Πέντε Σηµαντικότεροι Εξωτερικοί Παράγοντες µιας Επιχείρησης 

 Ακολουθεί η επιλογή, από τα στελέχη των επιχειρήσεων, των πέντε 

σηµαντικότερων παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος, δηµιουργώντας µια λίστα 

µε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τη σηµασία τους για την εξαγωγική επίδοση µιας 

επιχείρησης. Όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 11, οι πέντε σηµαντικότεροι 

εξωτερικοί παράγοντες είναι το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 63 

απαντήσεις ή 76,8%, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη 

αγορά µε 59 ή 72%, η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 38 ή 46,3%, το 

οικονοµικό περιβάλλον της εγχώριας αγοράς µε 32 ή 39% και τέλος το ευνοικό 
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νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 31 απαντήσεις ή 37,8%. 

Για τη διερεύνηση του πλέον σηµαντικού εξωτερικού παράγοντα για µια 

επιχείρηση έχει δηµιουργηθεί το ∆ιάγραµµα 12, το οποίο παρουσιάζει τους παράγοντες 

που έχουν επιλεγεί να βρίσκονται στην πρώτη θέση της προηγούµενης λίστας των πέντε 

σηµαντικότερων παραγόντων. Με ποσοστό 47,6% έρχεται πρώτος ο παράγοντας του 

οικονοµικού περιβάλλοντος της ξένης αγοράς έχοντας 39 απαντήσεις. ∆ηλαδή, το 

47,6% των επιχειρήσεων τον επέλεξαν ως πρώτο παράγοντα διότι πστεύουν ότι 

επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την εξαγωγική επίδοση µιας επιχείρησης. Ακολουθεί 

η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά µε 28%. 

 

∆ιάγραµµα 12: Σηµαντικότερος Εξωτερικός Παράγοντας µιας Επιχείρησης 

 Εστιάζοντας περισσότερο στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα και 

προσπαθώντας να κατανοήσουµε τους παράγοντες που οφείλουν την εξαγωγική 

επιτυχία τους έτσι ώστε να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατα για τις επιχειρήσεις της 

χώρας, κλήθηκαν τα στελέχη να απαντήσουν στο ερώτηµα ποιοι είναι οι παράγοντες 

στους οποίους οφείλεται η επιτυχία των εξαγωγών της επιχείρησής τους. Οι παράγοντες 

που µπορούσαν να επιλέξουν είχαν χωριστεί, όπως και προηγουµένως, σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς και είναι οι ίδιοι που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ερωτήσεις.  

 Ξεκινώντας µε τις απαντήσεις που αφορούν τους εσωτερικούς παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών των επιχειρήσεων, δηµιουργήθηκε το ∆ιάγραµµα 13 στο οποίο 

είναι ξεκάθαρη η σηµασία του κάθε παράγοντα. Όπως παρατηρούµε, ο πρώτος 

εσωτερικός παράγοντας επιτυχίας είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 87,8%, 

επόµενος είναι οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 80,5%, ενώ ακολουθεί η τιµή του 

προϊόντος µε 70,7%. Τελευταίος παράγοντας όσον αφορά τον αριθµό των απαντήσεων 
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είναι το είδος του δικτύου διανοµής που χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση µε 19,5%, το 

οποίο δεν είναι σε καµία περίπτωση ευκαταφρόνητο ποσοστό. Γενικότερα, όλοι οι 

παράγοντες θεωρείται ότι αποτελούν τµήµα της επιτυχίας των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων, γι’ αυτό και δεν υπάρχει κάποιος παράγοντας µε µηδέν απαντήσεις. 

 

∆ιάγραµµα 13: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας των Εξαγωγών της Επιχείρησης 

 Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε η επιλογή των πέντε σηµαντικότερων εσωτερικών 

παραγόντων όσον αφορά την συνεισφορά τους στην εξαγωγική επιτυχία των 

επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 14, στην πρώτη θέση βρίσκονται τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 67 απαντήσεις ή 81,7%, στην δεύτερη η τιµή του 

προϊόντος µε 53 απαντήσεις ή 64,6%, στην τρίτη οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 

43 ή 52,4%, στην τέταρτη η διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 39%, ενώ στην πέµπτη 

θέση βρίσκονται δύο παράγοντες µε τον ίδιο αριθµό απαντήσεων οι οποίοι είναι η 

δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης και η συµµετοχή σε εµπορικές 

εκθέσεις µε 29 απαντήσεις ή 35,4%.  



 

47 
 

 

∆ιάγραµµα 14: Πέντε Σηµαντικότεροι Εσωτερικοί Παράγοντες για την Επιτυχία των 

Εξαγωγών της Επιχείρησης 

 

∆ιάγραµµα 15: Σηµαντικότερος Εσωτερικός Παράγοντας για την Εξαγωγική Επιτυχία της 

Επιχείρησης 

Στην παραπάνω λίστα των πέντε παραγόντων, τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν 

επιλέξει να τοποθετήσουν στην πρώτη θέση τον παράγοντα που θεωρούν περισσότερο 

σηµαντικό από όλους για την εξαγωγική επιτυχία της επιχείρησής τους. Συνεπώς πρέπει 

να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες που εµφανίστηκαν πρώτοι στη λίστα, 

για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε το ∆ιάγραµµα 15 στο οποίο απεικονίζονται µόνο οι 

πρώτοι παράγοντες της κάθε λίστας, µε τον αριθµό των απαντήσεων του καθένα. Πιο 

συγκεκριµένα, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιχείρησης δηλαδή η 

µοναδικότητα, η ποιότητα, η µάρκα και η εξυπηρέτηση µετά την πώληση, έχουν 
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συλλέξει 49 απαντήσεις ή 59,8% του δείγµατος. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα 

υψηλό καθώς στην επόµενη θέση βρίσκεται η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης 

διοίκησης µε µόλις 8,5%. 

 Συνεχίζοντας µε τις απαντήσεις που αφορούν τους εξωτερικούς παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών των επιχειρήσεων, βλέπουµε στο ∆ιάγραµµα 16 ότι πρώτος 

είναι ο παράγοντας του οικονοµικού περιβάλλοντος στην ξένη αγορά µε το υψηλό 

ποσοστό της τάξεως του 82,9%, δεύτερος είναι η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 

της επιχείρησης στην ξένη αγορά µε 79,3%, ενώ ακολουθεί µε αρκετά χαµηλότερο 

ποσοστό το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 42,7% και το ευνοϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 40,2%.  

 

∆ιάγραµµα 16: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας των Εξαγωγών της Επιχείρησης 

Όπως οι εσωτερικοί, έτσι και οι εξωτερικοί παράγοντες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα 

σηµαντικοί για την επιτυχία των επιχειρήσεων στις εξαγωγές, όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν. Ειδικότερα, το σύνολο των παραγόντων έχει επιλεγεί από τα 

στελέχη των επιχειρήσεων, µε χαµηλότερα ποσοστά να συγκεντρώνουν το κοινωνικό 

περιβάλλον της εγχώριας αγοράς και η παροχή στήριξης από τον δηµόσιο φορέα µε 

8,5%. Τέλος, στην επιλογή του επιπρόσθετου παράγοντα έχει επισηµανθεί από µια 

επιχείρηση του δείγµατος η σηµασία της ανάλυσης της κουλτούρας και των 
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συµπεριφορών των ξένων πελατών. 

Η σηµασία των παραπάνω παραγόντων µπορεί να επισηµανθεί και από την 

ταξινόµησή τους σε µια σειρά µε τους πρώτους πέντε παράγοντες. ∆ηλαδή, σύµφωνα 

µε το ∆ιάγραµµα 17, σηµαντικότερο συνεχίζει να είναι το οικονοµικό περιβάλλον της 

ξένης αγοράς αφού έχει επιλεγεί από 62 επιχειρήσεις ή 75,6% ώστε να βρίσκεται στη 

λίστα µε τους πέντε πρώτους παράγοντες επιτυχίας. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά µε 59 απαντήσεις, 

στην τρίτη θέση το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 27, στην τέταρτη θέση το 

ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και η φήµη της χώρας στις διεθνείς 

αγορές µε 23 και τέλος το κοινωνικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 22 απαντήσεις. 

 

∆ιάγραµµα 17: Πέντε Σηµαντικότεροι Εξωτερικοί Παράγοντες για την Επιτυχία των 

Εξαγωγών της Επιχείρησης 

 Το ∆ιάγραµµα 18 δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αποσαφηνίσουµε τους παράγοντες 

εκείνους που τοποθετήθηκαν στην πρώτη θέση της λίστας και τον αριθµό των 

επιχειρήσεων που τους επέλεξαν. Όπως γίνεται αντιληπτό, το οικονοµικό περιβάλλον 

της ξένης αγοράς και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη 

αγορά έχουν τοποθετηθεί πρώτοι στην λίστα για 34 και 33 επιχειρήσεις ή 41,5% και 

40,2%, αντίστοιχα. 
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     ∆ιάγραµµα 18: Σηµαντικότερος Εξωτερικός Παράγοντας για την Εξαγωγική Επιτυχία 

της Επιχείρησης 

4.2.4 Παράγοντες επιτυχίας εξαγωγών 

 Σε αυτή την ενότητα θα πραγµατοποιήσουµε συνδυασµούς ανάµεσα στις 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αναλύθηκαν προηγουµένως, έτσι ώστε να 

καθορίσουµε τους παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών που έχουν ορίσει οι 

επιχειρήσεις, ανά κατηγορία επιχείρησης.  

4.2.4.1 Έτος Ίδρυσης 

Για αρχή, έχει επιλεγεί η ερώτηση που αφορά το έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων, 

χωρίζοντας τα έτη σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής: αυτές που ιδρύθηκαν πριν το 1965, 

από 1965-1989, από 1990-2009 και τέλος από το 2010 έως σήµερα. Με αυτή την 

κατηγοριοποίηση µπορούµε να προσδιορίσουµε ποιους παράγοντες θεωρούν  ως πλέον 

σηµαντικούς οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην κάθε κατηγορία ξεχωριστά και να 

δούµε τυχόν αλλαγές που έγιναν διαχρονικά. Αρχικά, στο ∆ιάγραµµα 19 απεικονίζονται 

οι εσωτερικοί παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών ανά έτος ίδρυσης της επιχείρησης. 

Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν έτος ίδρυσης πριν το 1965, 

βρίσκονται 14 επιχειρήσεις του δείγµατος. Από αυτές, οι 13 ή το 92,9% έχουν επιλέξει 

σαν πλέον σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, 

ακολουθούν οι τιµές των προϊόντων τους και οι καλές σχέσεις που έχουν µε τους 

πελάτες τους µε 85,7%, η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 78,6% 

και η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε ποσοστό 71,4%.  

Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται οι 37 επιχειρήσεις του δείγµατος που 

ιδρύθηκαν από το 1965 έως το 1989. Οι 31 από αυτές ή το 83,8% έχει επιλέξει ως πιο 
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σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία τους τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, στη 

συνέχεια την τιµή του προϊόντος µε 75,7%, τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 

75,7%, τη διεθνή εµπειρία των στελεχών µε 62,2% και τέλος τη δέσµευση και 

αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης και τη συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 59,5% 

τον καθένα. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν 27 επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από το 

έτος 1990 έως το 2009. Όπως και στις προηγούµενες κατηγορίες, πρώτος σε απαντήσεις 

είναι ο παράγοντας χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 92,6%, επόµενος είναι οι καλές 

σχέσεις µε τους πελάτες µε 85,2%, τρίτος η τιµή του προϊόντος µε 63%, τέταρτος η 

διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 55,6% και πέµπτος η συµµετοχή σε εµπορικές 

εκθέσεις µε 51,9%.  

 

∆ιάγραµµα 19: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας Εξαγωγών Ανά Έτος Ίδρυσης της 

Επιχείρησης 

Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία βρίσκονται οι νέες επιχειρήσεις του δείγµατος που 

ιδρύθηκαν µετά το 2010 και είναι 4 σε αριθµό. Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον αν 

κοιτάξουµε τον παράγοντα που έχει επιλεγεί από το 100% αυτών των επιχειρήσεων ως 

πλέον σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας και αυτός είναι η συµµετοχή σε εµπορικές 

εκθέσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι µεγαλύτερη η ανάγκη των νέων επιχειρήσεων 

να γίνουν γνωστές στο εξωτερικό, ώστε να είναι επιτυχηµένες οι εξαγωγές τους. Οι 

άλλοι δύο παράγοντες που έχουν επιλεγεί από το 75% των επιχειρήσεων είναι τα 
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χαρακτηριστικά του προϊόντος τους και οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες τους, ενώ 

ακολουθούν η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διανοµής και ο κλάδος της 

επιχείρησης µε 50% ο καθένας. 

 Συνεχίζοντας µε τους παράγοντες επιτυχίας του εξωτερικού περιβάλλοντος ανά 

έτος ίδρυσης της επιχείρησης, δηµιουργήθηκε το ∆ιάγραµµα 20 στο οποίο 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις των επιχειρήσεων χωρισµένες στις ίδιες τέσσερις 

κατηγορίες.  

 

∆ιάγραµµα 20: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας Εξαγωγών Ανά Έτος Ίδρυσης 

Επιχείρησης 

Στην πρώτη κατηγορία µε 92,9% έχει επιλεγεί το οικονοµικό περιβάλλον στην ξένη 

αγορά, µε 78,6% η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη 

αγορά, µε 50% η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα, 

µε 42,9% το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και µε το ίδιο ποσοστό η οµοιότητα 

της κουλτούρας της χώρας εξαγωγής µε την ελληνική, ενώ τέλος µε 35,7% ο καθένας, 

το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και η παροχή στήριξης από τους τοπικούς 

φορείς. Στη δεύτερη κατηγορία επικρατούν το οικονοµικό περιβάλλον στην ξένη αγορά 

και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά µε 83,8% ο 

καθένας, ακολουθεί το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 48,6% και το ευνοϊκό 
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νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και η αποτελεσµατικότητα των δικτύων 

διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα µε 37,8% ο καθένας. Στην τρίτη κατηγορία το 

οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς έχει συλλέξει 85,2%, η ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων της επιχείρησης 81,5%, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα 

εξαγωγής µε 55,6%, η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 44,4% και τέλος το 

πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 37%. Στην τελευταία κατηγορία, οι 

παράγοντες που έχουν επιλεγεί από το 50% των επιχειρήσεων, δηλαδή από τις δύο 

νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, είναι το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς, το 

κοινωνικό περιβάλλον της ξένης αγοράς, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης στην ξένη αγορά, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και η 

φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές. 

4.2.4.2 Μέθοδος Εξαγωγών 

 Σύµφωνα µε την µέθοδο που χρησιµοποιεί η κάθε µία επιχείρηση για να κάνει 

εξαγωγές, έχουµε διαχωρίσει το δείγµα σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι 

επιχειρήσεις που εξάγουν απ’ ευθείας στους ξένους πελάτες, στην δεύτερη αυτές που 

έχουν αντιπρόσωπο στις χώρες εξαγωγής, ενώ στην τρίτη αυτές που έχουν θυγατρική 

εµπορική εταιρία ή εµπορική εταιρία κοινής ιδιοκτησίας µε κάποια τοπική επιχείρηση. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν 30 επιχειρήσεις ή 36,6%, στην δεύτερη µόλις 5 ή 

6,1%, ενώ στην τρίτη 17 ή 20,7%. Η τρίτη κατηγοριοποίηση έγινε λόγω της σηµασίας 

των επιχειρήσεων αυτών, καθώς οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον µια θυγατρική 

εµπορική εταιρία ή µια εµπορική εταιρία κοινής ιδιοκτησίας µε µια άλλη τοπική 

επιχείρηση, έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, τα διοικητικά στελέχη των πολυεθνικών επιχειρήσεων κατέχουν πολύ 

µεγαλύτερη γνώση και εµπειρία όσον αφορά τις διεθνείς επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. 

Στο ∆ιάγραµµα 21, απεικονίζονται οι πλέον σηµαντικοί εσωτερικοί παράγοντες 

επιτυχίας της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, σε σχέση µε τη µέθοδο 

εξαγωγών που χρησιµοποιούν. Όπως βλέπουµε το 93,3% των επιχειρήσεων που 

εξάγουν απ’ ευθείας στους πελάτες έχουν επιλέξει ως παράγοντα επιτυχίας τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, το 83,3%  τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες, το 76,7% 

την τιµή του προϊόντος, το 53,3% την διεθνή εµπειρία των στελεχών και το 50% την 

δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης αλλά και την συµµετοχή σε εµπορικές 

εκθέσεις µε το ίδιο ποσοστό. 
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∆ιάγραµµα 21: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας Ανά Μέθοδο Εξαγωγών 

 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν αντιπρόσωπο στις χώρες εξαγωγής, το 

100% αυτών έχει επιλέξει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενώ µε 60% ο καθένας 

ακολουθούν οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες, ο κλάδος της επιχείρησης και η 

συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις. Στην συνέχεια, έρχονται µε 40% ο καθένας οι εξής 

παράγοντες: η τιµή του προϊόντος, η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διανοµής, η 

δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης και η καλή γνώση της ξένης αγοράς 

από τα στελέχη της επιχείρησης. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία, οι παράγοντες µε τις 

περισσότερες απαντήσεις είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιχείρησης µε 

82,4%, οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες και η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 

76,5% ο καθένας, η τιµή του προϊόντος µε 70,6% και τελευταία η δέσµευση και 

αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε το ίδιο ποσοστό. 
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∆ιάγραµµα 22: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας Ανά Μέθοδο Εξαγωγών 

Αντίστοιχα για τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει δηµιουργηθεί 

το ∆ιάγραµµα 22 στο οποίο παρατηρείται ότι στην πρώτη κατηγορία οι επιχειρήσεις 

έχουν επιλέξει ως σηµαντικότερο παράγοντα το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης 

αγοράς µε 93,3%, ακολουθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης µε 

73,3%, το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 50%, το ευνοϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 43,3% ενώ ακολουθεί µε 36,7% ο καθένας, το 

κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και η παροχή στήριξης από τοπικούς φορείς. 

Στην δεύτερη κατηγορία είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι µε 80% έχουν επιλέξει 

οι επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης, µε 40% τον 

καθένα το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και την σχετική ευκολία εύρεσης 

χρηµατοδότησης, µε 20% τον καθένα το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα 

εξαγωγής, την φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές και την αποτελεσµατικότητα των 

δικτύων διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες δεν 

θεωρήθηκαν ότι συνεισφέρουν σηµαντικά στην επιτυχία της επιχείρησης και δεν 

επιλέχθηκαν.  
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Στην τρίτη κατηγορία οι πέντε σηµαντικότεροι παράγοντες ανάλογα µε τις 

απαντήσεις που δόθηκαν, είναι οι εξής: η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης και το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 82,4% ο καθένας, η 

αποτελεσµατικότητα των δικτύων διεθνών µεταφορών στη Ελλάδα µε 52,9%, το 

πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 47,1% και τέλος το ευνοϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 35,3%.  

4.2.4.3  Μέγεθος Επιχείρησης 

 Το µέγεθος της επιχείρησης ορίζεται από τον αριθµό των εργαζοµένων που 

απασχολεί η κάθε επιχείρηση. Πιο αναλυτικά, έχουµε ορίσει τρεις κατηγορίες µεγεθών, 

η 1η κατηγορία αποτελείται από τις πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-

10 εργαζοµένους, η 2η είναι οι µικρές επιχειρήσεις και µερικές από τις µεσαίες µε 11-

100 εργαζοµένους και η 3η κατηγορία είναι οι µεσαίες επιχειρήσεις και µερικές από τις 

µεγαλύτερες µε 101-500 εργαζοµένους.  

 Αναζητώντας τους πλέον σηµαντικούς εσωτερικούς παράγοντες επιτυχίας των 

εξαγωγών ανά µέγεθος επιχείρησης, δηµιουργήθηκε το ∆ιάγραµµα 23 που εµφανίζεται 

παρακάτω. Υπάρχουν 20 πολύ µικρές επιχειρήσεις στο δείγµα ή το 24,4%, από τις 

οποίες το 90% έχει επιλέξει τους παράγοντες χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις 

καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε το ίδιο ποσοστό, το 85% την τιµή του προϊόντος, ενώ 

ακολουθεί η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε ποσοστό 45% και τέλος µε 40% ο 

καθένας είναι η προσαρµογή του προϊόντος στις απαιτήσεις της ξένης αγοράς, η 

διεθνής εµπειρία των στελεχών, η καλή γνώση της ξένης αγοράς από τα στελέχη της 

επιχείρησης και το επίπεδο τεχνολογίας της επιχείρησης. Από τις 45 µικρές 

επιχειρήσεις του δείγµατος ή το 54,9%, το 84,4% επέλεξε τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, το 75,6% τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες, το 68,9% την συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις, το 64,4% την τιµή του προϊόντος και το 62,2% την διεθνή εµπειρία 

των στελεχών. Ακόµη, ο παράγοντας µε τις λιγότερες απαντήσεις είναι η 

αποτελεσµατικότητα των δικτύων διανοµής µε 20%. Όσον αφορά τις 17 µεσαίες 

επιχειρήσεις του δείγµατος ή το 20,7%, η σειρά των παραγόντων διαµορφώνεται ως 

εξής: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 94,1%, οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 

82,4%, η τιµή του προϊόντος και η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 

76,5%, η διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 64,7% και τέλος η καλή γνώση της ξένης 

αγοράς και η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 58,8%. 
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∆ιάγραµµα 23: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας Ανά Μέγεθος Επιχείρησης  

 Στη συνέχεια, οι πλέον σηµαντικοί εξωτερικοί παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών 

ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 24. Όπως 

παρατηρούµε για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις το 90% επέλεξε το οικονοµικό 

περιβάλλον της ξένης αγοράς, το 70% την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης, το 50% το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και το ευνοϊκό 

νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε το ίδιο ποσοστό και τέλος το 45% επέλεξε 

το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η παρατήρηση 

ότι καµία πολύ µικρή επιχείρηση δεν έχει επιλέξει τον παράγοντα της παροχής στήριξης 

από τους δηµόσιους φορείς, ως σηµαντικό για την επιτυχία των εξαγωγών της.  

Ακολούθως οι επιχειρήσεις της 2ης κατηγορίας του δείγµατος θεωρούν 

σηµαντικούς τους εξής παράγοντες: το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 

84,4%, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µε 82,2%, τη φήµη της χώρας στις 

διεθνείς αγορές µε 44,4%, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 40% 

και το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 37,8%. Αντίστοιχα στην 3η κατηγορία 

επικρατεί ο παράγοντας της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µε ποσοστό 82,4%, το 

οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 70,6%, ενώ ακολουθούν µε 47,1% ο 

καθένας το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς, η σχετική ευκολία εύρεσης 
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χρηµατοδότησης και η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διανοµών στην Ελλάδα. 

 

∆ιάγραµµα 24: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας Ανά Μέγεθος Επιχείρησης  

4.2.4.4  Τµήµα Εξαγωγών 

 Οι επιχειρήσεις του δείγµατος έχουν απαντήσει στην ερώτηση για το αν λειτουργεί 

στην επιχείρηση τµήµα εξαγωγών για την άσκηση της εξαγωγικής τους 

δραστηριότητας. Εποµένως διαχωρίζοντας το δείγµα στις επιχειρήσεις που απάντησαν 

θετικά και σε αυτές που απάντησαν αρνητικά, θα διαπιστώσουµε την διαφορά στους 

παράγοντες που θεωρούν επιτυχείς για την επιχείρησή τους. Είναι αξιοσηµείωτο το 

γεγονός ότι 62 επιχειρήσεις απάντησαν θετικά και µόλις 20 αρνητικά. 

 Ξεκινώντας µε τους εσωτερικούς παράγοντες στο ∆ιάγραµµα 25, οι επιχειρήσεις 

που έχουν τµήµα εξαγωγών πιστεύουν πως οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι οι εξής: 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 88,7%, οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 

75,8%, η τιµή του προϊόντος µε 66,1%, η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης 

διοίκησης και η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 66,1% η καθεµία. Αντίστοιχα για 

τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τµήµα εξαγωγών ισχύουν τα εξής: πρώτος εµφανίζεται ο 

παράγοντας των καλών σχέσεων µε τους πελάτες µε 90%, στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιµή του προϊόντος µε 85% ο 

καθένας και ακολουθούν η προσαρµογή του προϊόντος στις απαιτήσεις της τοπικής 
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αγοράς, η διεθνής εµπειρία των στελεχών και η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 

40% ο καθένας.  

 

∆ιάγραµµα 25: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Τµήµα Εξαγωγών 

 Παρατηρώντας τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας στο ∆ιάγραµµα 26, 

βλέπουµε πως οι επιχειρήσεις που έχουν τµήµα εξαγωγών επιλέγουν µε ποσοστό 85,5% 

την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στην ξένη αγορά, µε 71% το οικονοµικό 

περιβάλλον της ξένης αγοράς, µε 38,7% αντίστοιχα το πολιτικό περιβάλλον της ξένης 

αγοράς και το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και µε 37,1% την φήµη 

της χώρας στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις χωρίς τµήµα 

εξαγωγών επιλέγουν µε 95% το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς, µε 60% την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, µε 55% το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς 

και µε 45% τον καθένα το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και το ευνοϊκό 

νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής, ενώ καµία επιχείρηση δεν επέλεξε τους 

παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος της εγχώριας αγοράς και της παροχής 

στήριξης από τον δηµόσιο τοµέα.  
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∆ιάγραµµα 26: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Τµήµα Εξαγωγών 

4.2.4.5  Εξαγωγές ως % των Συνολ. Πωλήσεων 2014 

 Σε αυτή την περίπτωση, το δείγµα διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το 

ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που αποτελούν οι εξαγωγές των επιχειρήσεων για 

το έτος 2014. Στην 1η κατηγορία στην οποία οι εξαγωγές αποτελούν από 0 έως 20% 

των πωλήσεων ανήκουν 31 επιχειρήσεις, στην 2η κατηγορία από 21% έως 79% 

ανήκουν 32 επιχειρήσεις, ενώ στην 3η κατηγορία µε εξαγωγές πάνω από 80% ανήκουν 

19 επιχειρήσεις.  

 Σχετικά µε τους εσωτερικούς παράγοντες επιτυχίας που παρουσιάζονται στο 

∆ιάγραµµα 27, οι επιχειρήσεις που εξάγουν έως 20% των πωλήσεών τους έχουν 

επιλέξει ως σηµαντικότερο παράγοντα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 90,3%, 

έπειτα είναι η τιµή του προϊόντος και οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 74,2% ο 

καθένας, η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 58,1% και η προσαρµογή των 

προϊόντων στις απαιτήσεις της ξένης αγοράς και ο κλάδος της επιχείρησης µε 45,2% ο 

καθένας. Οι επιχειρήσεις που εξάγουν µεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών τους από 21 

έως 79%, έχουν τοποθετήσει στην πρώτη θέση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 

84,4%, στην δεύτερη θέση τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 81,3%, στην τρίτη 

θέση την δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης και την συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις µε 75% ο καθένας, ενώ τέλος βρίσκονται η τιµή του προϊόντος και 
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η διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 71,9% ο καθένας. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις 

που εξάγουν το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεών τους, δηλαδή πάνω από το 80%, 

επικρατούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 

ποσοστό 89,5% ο καθένας, η καλή γνώση της ξένης αγοράς από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων µε 73,7%, η διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 68,4% και τέλος η τιµή 

του προϊόντος, η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης και το επίπεδο της 

τεχνολογίας της επιχείρησης µε 63,2% ο καθένας.  

 

∆ιάγραµµα 27: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Ποσοστό Εξαγωγών 2014 

 Συνεχίζοντας µε τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας του ∆ιαγράµµατος 28, 

φαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που εξάγουν έως 20% των πωλήσεών τους, κυριαρχεί 

ως παράγοντας επιτυχίας το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 87,1%, η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης µε 67,7%, το ευνοϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 51,6% και το κοινωνικό περιβάλλον της ξένης αγοράς 

και η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 41,9% ο καθένας. Οι επιχειρήσεις που 

εξάγουν από 21 έως 79% των πωλήσεών τους επέλεξαν πρώτα την ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων της επιχείρησης µε 81,3%, το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς 

µε 78,1%, το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και την αποτελεσµατικότητα των 

δικτύων µεταφορών στην Ελλάδα µε 43,8% ο καθένας και το ευνοϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 34,4%. Για τις επιχειρήσεις που εξάγουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό των πωλήσεών τους, παρατηρούµε ότι βρίσκεται πρώτη η ανταγωνιστικότητα 
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των προϊόντων της επιχείρησης µε 94,7%, δεύτερο το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης 

αγοράς µε 84,2%, στην τρίτη θέση βρίσκεται το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς 

µε 47,4% ενώ ακολουθεί η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 36,8% και µε 

31,6% ο καθένας η οµοιότητα της κουλτούρας της χώρας εξαγωγής µε την ελληνική, το 

ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και η αποτελεσµατικότητα των 

δικτύων διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα. 

 

∆ιάγραµµα 28: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Ποσοστό Εξαγωγών 2014 

4.2.4.6  Αρχικό Έτος Εξαγωγών 

 Το αρχικό έτος εξαγωγών αναφέρεται στο έτος το οποίο ξεκίνησε µια επιχείρηση 

τις εξαγωγικές της δραστηριότητες, διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες και αποτελείται 

από: την πρώτη κατηγορία που αφορά τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τις εξαγωγές τους 

τα έτη 1960-1989, την δεύτερη κατηγορία για τα έτη 1990-2009 και την τρίτη 

κατηγορία για τα έτη από το 2010 έως και σήµερα. Από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, 

οι 26 ή το 31,7% ανήκουν στην 1η κατηγορία, οι 48 ή το 58,5% στη 2η και οι 8 ή το 

9,8% στην 3η.  

 Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 29, οι εσωτερικοί παράγοντες που έχουν επιλέξει οι 

επιχειρήσεις µε τα περισσότερα χρόνια δραστηριοποίησης στις εξαγωγές είναι οι 

ακόλουθοι: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 96,2%, οι καλές σχέσεις µε τους 

πελάτες µε 80,8%, η διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 76,9%, η τιµή του προϊόντος µε 
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73,1% και η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 65,4%. Όσον αφορά, 

την δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων, έχουν ξεχωρίσει τους εξής παράγοντες: τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 83,3%, οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 81,3%, η 

τιµή του προϊόντος µε 72,9%, η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 60,4% και η 

δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 58,3%. Τέλος, οι νεότερες 

επιχειρήσεις στον χώρο των εξαγωγών προτίµησαν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

µε 87,5%, τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες και την συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις 

µε 75% ο καθένας, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της επιχείρησης µε 62,5% και η τιµή του 

προϊόντος και η προσαρµογή του προϊόντος στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς µε 50% 

ο καθένας. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της 3ης κατηγορίας δεν 

έχουν επιλέξει καθόλου τις µεθόδους προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων στην 

ξένη αγορά, το µέγεθος της επιχείρησης και το επίπεδο τεχνολογίας της επιχείρησης. 

 

∆ιάγραµµα 29: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Αρχικό Έτος Εξαγωγών 

 Στο ∆ιάγραµµα 30 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εξωτερικοί παράγοντες που 

συνδράµουν στην επιτυχία των εξαγωγών των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα οι 

επιχειρήσεις της 1ης κατηγορίας θεωρούν πως οι πιο σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας 

είναι οι εξής: το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και η ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων της επιχείρησης µε 84,6% ο καθένας, το πολιτικό περιβάλλον της ξένης 

αγοράς µε 53,8%, η αποτελεσµατικότητα των δικτύων µεταφορών στην Ελλάδα µε 
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46,2% και η παροχή στήριξης από τοπικούς φορείς µε 30,8%. Για την 2η κατηγορία 

επιχειρήσεων κυριαρχούν: το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 85,4%, η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης µε 81,3%, το ευνοϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 45,8%, η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 

41,7% και το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 39,6%. Έπειτα στην 3η 

κατηγορία οι επιχειρήσεις έχουν διαλέξει τους παρακάτω παράγοντες: το οικονοµικό 

περιβάλλον της ξένης αγοράς και το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής 

µε 62,5% ο καθένας, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης µε 50% 

και το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και την σχετική ευκολία εύρεσης 

χρηµατοδότησης µε 37,5% ο καθένας. Ακόµη, οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να 

εξάγουν τα προϊόντα τους µετά το 2010, δεν θεωρούν σηµαντικούς παράγοντες για την 

επιτυχία τους, τους εξής: το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της 

εγχώριας αγοράς και την παροχή στήριξης από τον δηµόσιο τοµέα. 

 

∆ιάγραµµα 30: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Αρχικό Έτος Εξαγωγών 

4.2.4.7  Ετήσιες Συνολικές Πωλήσεις 2014 

 Μια ακόµη ερώτηση που απαντήθηκε από τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι να 

προσδιορίσουν τις ετήσιες συνολικές πωλήσεις τους για το έτος 2014 σε ευρώ. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν έχουν ταξινοµηθεί σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες είναι: έως 
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500.000€, 500.000-1.000.000€, 1.000.000-5.000.000€ και άνω των 5.000.000€. Στην 1η 

κατηγορία ανήκουν δεκαπέντε επιχειρήσεις ή 18,3%, στην 2η επτά ή 8,5%, στην 3η 

εικοσιοκτώ ή 34,1% ενώ στην 4η τριανταδύο ή 39%. Ανάλογα µε τις ετήσιες πωλήσεις 

της κάθε επιχείρησης, έχουν επιλεγεί συγκεκριµένοι παράγοντες που θεωρούνται 

επιτυχείς.  

Ειδικότερα, για τους εσωτερικούς παράγοντες στο ∆ιάγραµµα 31, οι επιχειρήσεις 

που έχουν πωλήσεις έως 500.000€ έχουν διαχωρίσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

και τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 93,3% ο καθένας, την τιµή του προϊόντος µε 

86,7%, ενώ ακολουθούν µε 40% ο καθένας οι εξής παράγοντες: η προσαρµογή του 

προϊόντος στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, η διεθνής εµπειρία των στελεχών, το 

επίπεδο τεχνολογίας της επιχείρησης, ο κλάδος της επιχείρησης και η συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις. Αντίθετα, καµία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν θεωρεί σηµαντικό 

τον παράγοντα του µεγέθους της επιχείρησης. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις µε πωλήσεις 

από 500.000€ έως 1.000.000€ ξεχωρίζουν τον παράγοντα καλές σχέσεις µε τους 

πελάτες µε ποσοστό 85,7%, ενώ ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιµή 

του προϊόντος και η προσαρµογή του προϊόντος στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς µε 

71,4% ο καθένας και τέλος η διεθνής εµπειρία των στελεχών και η συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις µε 57,1% ο καθένας. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν επιλέξει 

καθόλου το είδος δικτύου διανοµής που χρησιµοποιεί η επιχείρηση και την 

αποτελεσµατικότητα των δικτύων διανοµής.  

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις µε πωλήσεις από 1.000.000€ έως 5.000.000€ οι 

εσωτερικοί παράγοντες επιτυχίας ορίζονται ως εξής: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

µε 82,1%, οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 75%, η τιµή του προϊόντος και η 

συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 64,3% ο καθένας και τέλος η διεθνής εµπειρία των 

στελεχών της επιχείρησης µε 57,1%. Για τις επιχειρήσεις µε πωλήσεις άνω των 

5.000.000€ οι παράγοντες διαµορφώνονται µε τον ακόλουθο τρόπο: τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος µε 93,8%, η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης και οι 

καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 78,1% ο καθένας, ενώ έπειτα βρίσκονται η τιµή του 

προϊόντος, η διεθνής εµπειρία των στελεχών και η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 

ποσοστό 68,8% ο καθένας. 
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∆ιάγραµµα 31: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Ετήσιες Συνολ.Πωλήσεις 2014 

 Συνεχίζοντας µε τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών και 

συγκεκριµένα µε το ∆ιάγραµµα 32, η 1η κατηγορία επιχειρήσεων επέλεξε το 

οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε ποσοστό 86,7%, την ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων της επιχείρησης µε 66,7%, το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 

53,3%, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 46,7% και τέλος το 

κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και την οµοιότητα της κουλτούρας της χώρας 

εξαγωγής µε την ελληνική µε 40% τον καθένα, ενώ δεν θεωρούν την παροχή στήριξης 

από τον δηµόσιο τοµέα ιδιαίτερα σηµαντική.  

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της 2ης κατηγορίας ξεχώρισαν από τους παράγοντες το 

οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 71,4% και ακολουθεί το κοινωνικό 

περιβάλλον της ξένης αγοράς, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης, το 

ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και η παροχή στήριξης από τους 

τοπικούς φορείς µε 57,1% τον καθένα. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκριναν ότι είναι 

σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών οι εξής παράγοντες: το κοινωνικό 

περιβάλλον της εγχώριας αγοράς, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και η 

παροχή στήριξης από τον δηµόσιο τοµέα. 

Σύµφωνα µε τις επιχειρήσεις της 3ης κατηγορίας, ο πιο κρίσιµος παράγοντας είναι η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά µε 89,3% ενώ µε 

λίγο µικρότερο ποσοστό της τάξεως του 85,7% έρχεται ο παράγοντας του οικονοµικού 
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περιβάλλοντος της ξένης αγοράς. Στη συνέχεια τοποθετείται η φήµη της χώρας στις 

διεθνείς αγορές µε 46,4%, το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 39,3% και το 

ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 35,7%.  

Τέλος, στην 4η κατηγορία επιχειρήσεων πρώτοι στις απαντήσεις βρίσκονται οι 

παράγοντες του οικονοµικού περιβάλλοντος της ξένης αγοράς και της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της επιχείρησης µε 81,3% ο καθένας, ακολουθεί η 

αποτελεσµατικότητα των δικτύων µεταφορών στην Ελλάδα µε 43,8%, στην τρίτη θέση 

τοποθετήθηκε το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 40,6% και στη συνέχεια 

είναι το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής και η σχετική ευκολία 

εύρεσης χρηµατοδότησης µε 37,5% ο καθένας. 

 

∆ιάγραµµα 32: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας-Ετήσιες Συνολ.Πωλήσεις 2014 

4.2.4.8  Κλάδος Μεταποίησης 

 Οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους 

όπως αναφέρθηκε και στα γενικά στοιχεία των εξαγωγικών ΜµΕ. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό, δηλαδή το 85,4% των επιχειρήσεων ή διαφορετικά οι 70 από τις 82 

επιχειρήσεις, ανήκουν στον κλάδο της µεταποίησης και για το λόγο αυτό θα 

ασχοληθούµε στην ενότητα αυτή µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που ανήκουν 

στον κλάδο αυτό.  

 Ειδικότερα, όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες που θεωρούν σηµαντικούς 

για την επιτυχία των εξαγωγών τους, έχουν επιλέξει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
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µε 91,4%, τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 81,4%, την τιµή του προϊόντος µε 

71,4%, την συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 64,3% και την δέσµευση και 

αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 55,7%. Επιπλέον, ο παράγοντας που 

συγκέντρωσε τις λιγότερες απαντήσεις είναι το µέγεθος της επιχείρησης µε 20%.  

 

∆ιάγραµµα 33: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας – Κλάδος Μεταποίησης 

Αντίστοιχα για τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

αυτού καθόρισαν τη σειρά των παραγόντων ως εξής: πρώτο βρίσκεται το οικονοµικό 

περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 82,9%, δεύτερη η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 

της επιχείρησης µε 78,6%, στην τρίτη θέση είναι το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη 

αγορά µε 44,3%, στην τέταρτη θέση τοποθετείται το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη 

χώρα εξαγωγής µε 42,9% ενώ στην πέµπτη θέση το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη 

αγορά, η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές και η αποτελεσµατικότητα των δικτύων 

διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα µε 35,7% ο καθένας. Τέλος, οι εξωτερικοί 

παράγοντες που δεν συµβάλλουν ιδιαίτερα στην επιτυχία των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων αυτών είναι το κοινωνικό περιβάλλον της εγχώριας αγοράς και η παροχή 

στήριξης από τον δηµόσιο τοµέα αποκτώντας µόλις 6 απαντήσεις. 
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∆ιάγραµµα 34: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας – Κλάδος Μεταποίησης 

4.2.4.9  Κλάδος Υπηρεσιών και Εµπορίου 

 Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των υπηρεσιών και του εµπορίου είναι 12 

ή το 14,6% του δείγµατος. Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 35, οι εσωτερικοί παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών είναι οι εξής: η διεθνής εµπειρία των στελεχών και οι καλές 

σχέσεις µε τους πελάτες µε 75% ο καθένας, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η 

καλή γνώση της ξένης αγοράς από τα στελέχη της επιχείρησης µε 66,7% ο καθένας, η 

τιµή του προϊόντος και η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 58,3% ο 

καθένας και τέλος το επίπεδο τεχνολογίας της επιχείρησης µε 50%. 

 Αντίστοιχα, για τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών, 

παρατηρούµε το ∆ιάγραµµα 36, στο οποίο απεικονίζονται οι παρακάτω παράγοντες: το 

οικονοµικό περιβάλλον στην ξένη αγορά και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης µε 83,3% ο καθένας ενώ ακολουθούν το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη 

αγορά, η οµοιότητα της κουλτούρας της χώρας εξαγωγής µε την ελληνική, η παροχή 

στήριξης από τους τοπικούς φορείς, η φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές και η 

αποτελεσµατικότητα των δικτύων διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα µε 33,3% ο 

καθένας. Επιπλέον, µια επιχείρηση του δείγµατος, δηλαδή το 8,3%, επέλεξε τον 

παράγοντα Άλλο στον οποίο τόνισε τη σηµασία της ζήτησης του προϊόντος στη χώρα 

εξαγωγής. 
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∆ιάγραµµα 35: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας – Κλάδος Υπηρεσιών και Εµπορίου 

 

∆ιάγραµµα 36: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας – Κλάδος Υπηρεσιών και Εµπορίου 
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4.2.4.10  % Εξαγωγών 2013-2014 

 Συνεχίζοντας, στην ενότητα αυτή διαχωρίζουµε τις επιχειρήσεις του δείγµατος 

σύµφωνα µε το ποσοστό των εξαγωγών τους για τα έτη 2013 και 2014. ∆ηλαδή, στην 

1η κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις που βελτίωσαν το ποσοστό των εξαγωγών τους 

από το ένα έτος στο άλλο και αυτές είναι 50 επιχειρήσεις ή 61% του δείγµατος. Στην 2η 

κατηγορία ανήκουν οι 10 επιχειρήσεις του δείγµατος ή το 12,2%, οι οποίες µείωσαν το 

ποσοστό των εξαγωγών τους το έτος 2014 σε σχέση µε το 2013. Επιπλέον, υπάρχουν 

και άλλες 12 επιχειρήσεις ή 14,6%, οι οποίες διατήρησαν σταθερό το ποσοστό των 

εξαγωγών τους τα δύο αυτά έτη, όµως δεν θα συµπεριληφθούν στην ανάλυση που 

ακολουθεί. 

Όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες επιτυχίας, παρατηρούµε στο 

∆ιάγραµµα 37, ότι η 1η κατηγορία επιχειρήσεων η οποία πέτυχε την αύξηση του 

ποσοστού των εξαγωγών της έχει επιλέξει ως πλέον σηµαντικούς παράγοντες τους 

παρακάτω: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 88%, τις καλές σχέσεις µε τους 

πελάτες µε 78%, τη συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 72%, την τιµή του προϊόντος 

µε 70% και τέλος την διεθνή εµπειρία των στελεχών και την δέσµευση και αφοσίωση 

της ανώτατης διοίκησης µε 64% τον καθένα. 

 

∆ιάγραµµα 37: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας - % Εξαγωγών 2013-2014 
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 Από την άλλη πλευρά, η 2η κατηγορία επιχειρήσεων οι οποίες δεν κατάφεραν να 

αυξήσουν το ποσοστό των εξαγωγών τους αλλά αντίθετα το µείωσαν, έχουν επιλέξει: 

στην πρώτη θέση τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 100%, στην δεύτερη θέση την 

τιµή του προϊόντος µε 90%, στην τρίτη θέση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 80%, 

ενώ ακολουθεί η προσαρµογή του προϊόντος στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς και η 

δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 50% ο καθένας. 

 Όπως φαίνεται, οι επιχειρήσεις του δείγµατος που αύξησαν τις εξαγωγές τους την 

περίοδο 2013-2014 επιλέγουν ως πιο σηµαντικό τον παράγοντα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος ενώ αντίθετα οι µη επιτυχηµένες επιχειρήσεις τον έχουν τοποθετήσει στην 

τρίτη θέση, δίνοντας περισσότερη σηµασία στις καλές σχέσεις µε τους πελάτες τους. 

Επιπλέον, το 72% των επιχειρήσεων που αύξησαν το ποσοστό των εξαγωγών τους έχει 

επιλέξει την συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, ενώ οι επιχειρήσεις που εµφάνισαν 

µείωση του ποσοστού αυτού δεν το κατέταξαν ανάµεσα στους 5 σηµαντικότερους 

εσωτερικούς παράγοντες επιτυχίας. 

 

∆ιάγραµµα 38: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας - % Εξαγωγών 2013-2014 

Παρατηρώντας τώρα τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών στο 

∆ιάγραµµα 38, βλέπουµε ότι η 1η κατηγορία επιχειρήσεων έχει επιλέξει µε 82% το 

οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς, µε 78% την ανταγωνιστικότητα του 

προϊόντος της επιχείρησης, µε 40% το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής 
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και µε 38% τον καθένα, το πολιτικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και τη φήµη της 

χώρας στις διεθνείς αγορές. Ακόµη, µια επιχείρηση του δείγµατος που ανήκει στις 

επιτυχηµένες επιχειρήσεις, έχει προσθέσει ως παράγοντα επιτυχίας την σωστή επιλογή 

των πελατών. Αντίστοιχα για την 2η κατηγορία επιχειρήσεων οι παράγοντες 

διαµορφώθηκαν ως εξής: το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 100%, η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης µε 70%, το πολιτικό περιβάλλον 

στην ξένη αγορά και το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 60% ο 

καθένας και µε 50% το κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά, ενώ δεν επιλέχθηκε 

καθόλου η παροχή στήριξης από τον δηµόσιο τοµέα. 

4.2.4.11 Εξαγωγική Επίδοση 

 Στην τελευταία αυτή ενότητα, χωρίζουµε τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την εκτίµηση 

των στελεχών τους, σχετικά µε την εξαγωγική επίδοση της επχείρησης από το έτος που 

ξεκίνησαν τις εξαγωγές έως σήµερα. ∆ηλαδή, οι επιχειρήσεις που µέχρι σήµερα 

πέτυχαν εξαγωγική επίδοση ανώτερη ή πολύ ανώτερη του αναµενόµενου, 

διαµορφώνουν την 1η κατηγορία. Ακολουθεί η 2η κατηγορία, στην οποία ανήκουν οι 

επιχειρήσεις που κατάφεραν κατώτερη ή πολύ κατώτερη εξαγωγική επίδοση σε σχέση 

µε το αναµενόµενο, ενώ στην 3η κατηγορία ανήκουν αυτές που πέτυχαν εξαγωγική 

επίδοση όπως είχε προβλεφθεί. Οι επιχειρήσεις της 1ης κατηγορίας αποτελούν το 39% 

του δείγµατος, της 2ης κατηγορίας το 40,2% και της 3ης το 20,7%. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµο να παρατηρήσουµε τους παράγοντες που επέλεξε η 1η κατηγορία 

επιχειρήσεων, καθώς είναι αυτή που κατάφερε να έχει εξαγωγική επίδοση ανώτερη ή 

πολύ ανώτερη του αναµενόµενου.   

Ξεκινώντας µε τους εσωτερικούς παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών, βλέπουµε 

από το ∆ιάγραµµα 39 ότι η 1η κατηγορία επιχειρήσεων έχει επιλέξει πρώτον τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 90,6%, δεύτερον τις καλές σχέσεις µε τους πελάτες 

µε 84,4%, τρίτον τη διεθνή εµπειρία των στελεχών µε 78,1%, τέταρτον την τιµή του 

προϊόντος µε 75% και πέµπτον τη δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης µε 

71,9%. Για τους παράγοντες που επέλεξε η 2η κατηγορία επιχειρήσεων ισχύουν τα 

εξής: πρώτος είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 87,9%, δεύτερος η τιµή του 

προϊόντος µε 78,8%, τρίτος οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες µε 69,7%, στη συνέχεια η 

συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 51,5% και τέλος η προσαρµογή του προϊόντος 

στις απαιτήσεις της ξένης αγοράς µε 45,5%. Όσον αφορά την 3η κατηγορία 

επιχειρήσεων, οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επέλεξαν είναι οι εξής: οι καλές 

σχέσεις µε τους πελάτες µε 94,1%, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µε 82,4%, η 
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συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις µε 64,7%, η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης 

διοίκησης µε 58,8% και η διεθνής εµπειρία των στελεχών µε 52,9%. 

 

∆ιάγραµµα 39: Εσωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας – Εξαγωγική Επίδοση 

 

∆ιάγραµµα 40: Εξωτερικοί Παράγοντες Επιτυχίας – Εξαγωγική Επίδοση 



 

75 
 

Αντίστοιχα για τους εξωτερικούς παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών, σύµφωνα 

µε το ∆ιάγραµµα 40, οι επιχειρήσεις που πέτυχαν καλύτερη εξαγωγική επίδοση από το 

αναµενόµενο έχουν επιλέξει: την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος της επιχείρησης µε 

84,4%, το οικονοµικό περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 75%, το πολιτικό περιβάλλον 

στην ξένη αγορά µε 40,6%, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 

37,5% και την παροχή στήριξης από τους τοπικούς φορείς αλλά και την 

αποτελεσµατικότητα των δικτύων διεθνών µεταφορών στην Ελλάδα µε 34,4% τον 

καθένα. Οι επιχειρήσεις µε εξαγωγική επίδοση κατώτερη ή πολύ κατώτερη του 

αναµενόµενου θεωρούν σηµαντικότερους τους εξής παράγοντες: το οικονοµικό 

περιβάλλον στην ξένη αγορά µε 84,8%, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης µε 75,8%, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής µε 48,5%, 

ενώ µε 39,4% ο καθένας ακολουθούν το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη αγορά, η φήµη 

της χώρας στις διεθνείς αγορές και η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διεθνών 

µεταφορών στην Ελλάδα. Τέλος, οι επιχειρήσεις που κατάφεραν την εξαγωγική 

επίδοση όπως την είχαν προβλέψει, επέλεξαν: το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης 

αγοράς µε 94,1%, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης µε 76,5%, το 

πολιτικό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον της ξένης αγοράς µε 52,9% τον 

καθένα και στη συνέχεια την φήµη της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 35,3%. 

4.3 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρθηκε αρχικά η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιήθηκε για 

την πραγµατοποίηση της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφηκε η µορφή και το 

περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου, το µέγεθος του δείγµατος και αναλυτικά οι 

εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που συµµετείχαν στην έρευνα. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε η σύνοψη των δεδοµένων του δείγµατος παρουσιάζοντας τις απαντήσεις 

που δόθηκαν από τα στελέχη των επιχειρήσεων,για κάθε ερώτηση ατοµικά. Σε αυτή την 

υποενότητα έγινε χρήση σχηµάτων, διαγραµµάτων και πινάκων για την βέλτιστη 

κατανόηση των απαντήσεων. Τέλος, συνδυάστηκαν οι απαντήσεις ορισµένων 

ερωτήσεων µε τις απαντήσεις που αφορούσαν τους παράγοντες επιτυχίας των 

εξαγωγών, µε σκοπό να γίνει κατανοητό ποιους παράγοντες επέλεξε κάθε κατηγορία 

επιχειρήσεων ως σηµαντικούς για την επιτυχία των εξαγωγών της. Για παράδειγµα, 

συνδυάστηκαν οι παράγοντες αυτοί µε το έτος ίδρυσης της κάθε επιχείρησης του 

δείγµατος. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιάσουµε κάποια συµπεράσµατα και 

προτάσεις που προκύπτουν από το αντικείµενο της έρευνας και θα διαπιστώσουµε αν 

επιβεβαιώνεται ή όχι η θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, και έχοντας αναλύσει σε βάθος τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση και επιτυχία των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να εξάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα για τις εξαγωγικές ΜµΕ 

της χώρας µας.  

Σε αρχικό στάδιο, πρέπει να τονίσουµε την καίρια σηµασία των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων για την Ελλάδα, καθώς συνεισφέρουν ένα µεγάλο ποσοστό στις εξαγωγές 

της χώρας. Εποµένως, η µέτρηση της εξαγωγικής επίδοσης κάθε επιχείρησης είναι 

αναγκαία και µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας τις εξαγωγικές πωλήσεις, 

την εξαγωγική κερδοφορία, τον ρυθµό αύξησης των εξαγωγών της και το ποσοστό των 

συνολικών πωλήσεων που προέρχεται από τις εξαγωγές. Επιπλέον, για να είναι βιώσιµη 

µια µικροµεσαία επιχείρηση σε περιόδους οικονοµικής κρίσης όπως αυτή που περνάει η 

Ελλάδα, οφείλει να ξεπερνάει τα εµπόδια και τους περιορισµούς των εξαγωγών, να 

βελτιώνει την επίδοσή της από έτος σε έτος και τελικά να χαρακτηρίζεται ως επιτυχής. 

 Για να είναι επιτυχηµένη, λοιπόν, µια επιχείρηση στις εξαγωγές της, σύµφωνα µε 

τη διεθνή βιβλιογραφία των τελευταίων ετών έχουν καθοριστεί ορισµένοι παράγοντες 

οι οποίοι όµως διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή από έτος σε έτος. Μετά από την έρευνα 

που διενεργήθηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάποιοι 

εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην επιτυχία του 

εξαγωγικού εγχειρήµατος των επιχειρήσεων αυτών, καθώς τους έχουν επιλέξει πάνω 

από το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων που συµµετείχαν. Ακόµη, οι παράγοντες 

αυτοί εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα από το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, 

τη µέθοδο των εξαγωγών της, τον αριθµό των εργαζοµένων της, την ύπαρξη τµήµατος 

εξαγωγών, το ποσοστό των εξαγωγών της σε σχέση µε τις ετήσιες πωλήσεις της, το 

έτος που ξεκίνησε να πραγµατοποιεί εξαγωγές, το ποσό των ετήσιων συνολικών της 

πωλήσεων ή του κλάδου µεταποίησης στον οποίο ανήκει. Ως προς τους εσωτερικούς 

παράγοντες επιτυχίας, οι έξι που έχουν αναδειχθεί είναι: 

� τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιχείρησης και πιο συγκεκριµένα η 

µοναδικότητά του, η ποιότητά του, η µάρκα του, η εξυπηρέτηση που 

πραγµατοποιείται µετά την πώλησή του κ.ά. 

� η τιµή του προϊόντος, 
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� η διεθνής εµπειρία των στελεχών της επιχείρησης και ειδικότερα η προηγούµενη 

εργασία τους στο εξωτερικό, η γνώση ξένων γλωσσών και η συχνή επαφή τους 

µε ξένες χώρες, 

� η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης στην εξαγωγική 

δραστηριότητα, 

� οι καλές σχέσεις που διατηρεί η επιχείρηση µε τους πελάτες της και, τέλος, 

� η συµµετοχή της επιχείρησης σε εµπορικές εκθέσεις. 

Αντίστοιχα για τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης έχουν 

αναδειχθεί µόλις δύο: 

� το οικονοµικό περιβάλλον της ξένης αγοράς και 

� η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης στην ξένη αγορά.  

Συνοψίζοντας, οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την επιτυχία 

των εξαγωγών τους, δηλαδή τη βελτίωση της εξαγωγικής τους επίδοσης, πρέπει να 

εστιάσουν στους παράγοντες που αναφέρθηκαν για να το καταφέρουν. Επιπρόσθετα, 

έχει προκύψει το συµπέρασµα ότι οι τρεις πλέον σηµαντικές χώρες όσον αφορά τις 

εξαγωγές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας είναι η Γερµανία, η Ιταλία και 

η Κύπρος. Εκτός αυτού, είναι άξιοι αναφοράς οι παράγοντες που έχουν επιλέξει οι 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταφέρει να πετύχουν εξαγωγική επίδοση ανώτερη ή 

πολύ ανώτερη του αναµενόµενου και οι οποίοι είναι: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

οι καλές σχέσεις µε τους πελάτες, η διεθνής εµπειρία των στελεχών, η τιµή του 

προϊόντος, η δέσµευση και αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης, η ανταγωνιστικότητα 

του προϊόντος της επιχείρησης, το οικονοµικό και το πολιτικό περιβάλλον στην ξένη 

αγορά, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα εξαγωγής, η παροχή στήριξης από 

τους τοπικούς φορείς αλλά και η αποτελεσµατικότητα των δικτύων διεθνών µεταφορών 

στην Ελλάδα.  

Σε αυτό το σηµείο, είναι πρέπει να αναφέρουµε κάποιους περιορισµούς που 

εµφανίζονται στην έρευνα αυτή. Πρώτον, λόγω της φύσης της έρευνας, δεν µπορούµε 

να προβούµε σε γενίκευση των συµπερασµάτων, καθώς µπορεί να µην ισχύει για άλλες 

χώρες του κόσµου. ∆ηλαδή, οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία µιας 

µικροµεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα, ίσως να µην ταυτίζονται µε τους παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών κάποιας άλλης χώρας. ∆εύτερο, το δείγµα των επιχειρήσεων 

που συλλέχθηκαν για την έρευνα είναι σχετικά µικρό ως προς τον αριθµό των 

εξαγωγικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων της χώρας µας. Εποµένως, θα ήταν συνετό να 

πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έρευνα στον τοµέα αυτό ώστε να επιβεβαιωθούν τα 

αποτελέσµατα. Τρίτον, µια ακόµη αδυναµία της έρευνας είναι το γεγονός ότι η µεγάλη 
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πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγµατος προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει συνολική εικόνα για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας και, 

εποµένως, δεν είναι βέβαιο ότι τα συµπεράσµατα ισχύουν για το σύνολο των 

Ελληνικών εξαγωγικών ΜµΕ. Για να µπορεί να γενικευθούν τα συµπεράσµατα το 

σύνολο των Ελληνικών εξαγωγικών ΜµΕ, το δείγµα θα πρέπει να εµπλουτισθεί µε 

απαντήσεις εξαγωγικών ΜµΕ και από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, µια 

πρόταση για µετέπειτα έρευνα είναι να αναζητηθούν πιο διεξοδικά οι παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών, καθώς το 

ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων στο δείγµα ήταν µόλις 14,6%. Μια δεύτερη πρόταση 

είναι η αναζήτηση των παραγόντων επιτυχίας των εξαγωγών υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο του τουρισµού. 
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