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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να γίνει ανάλυση της εταιρείας Koupas Motors και του 

περιβάλλοντός της, η επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής και η περιγραφή των 

διαδικασιών της υλοποίησής της, ενώ ο στόχος είναι να γίνει ο στρατηγικός σχεδιασμός 

της εταιρείας για την αποτελεσματική διείσδυση στην αγορά στόχο από τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν. 

Προκειμένου να γίνει σωστή διερεύνηση για τις ανάγκες της εταιρείας, αρχικά έγινε 

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, αντλώντας στοιχεία από την 

Διοίκηση της εταιρείας αλλά και από μελέτες όπου έχουν γίνει από Οργανισμούς όπως: 

τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος και το 

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. 

Από τα παραπάνω στοιχεία καταλήξαμε στην επιλογή της Στρατηγικής Διεθνοποίησης. 

Οι πηγές από όπου αντλήθηκαν επιπλέον στοιχεία περιλαμβάνουν ελληνόγλωσσα και 

ξενόγλωσσα βιβλία αλλά και επιστημονικά άρθρα. Μέσα από την ανάλυση της εν λόγω 

Στρατηγικής έγινε και η επιλογή της αγοράς στόχου, η οποία είναι τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα. 

Συμπερασματικά, μέσα από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και 

έναρξης επιχειρηματικότητας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Koupas Motors είναι 

έτοιμη να επεκταθεί σε άμεση εξαγωγική δράση, θέτοντας συγκεκριμένους 

γεωγραφικούς στόχους, με προτεραιότητα την Μέση Ανατολή και ιδίως τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, με την βοήθεια κάποιων υποστηρικτικών διαδικασιών και τηρώντας 

το ανάλογο Σχέδιο Δράσης. 
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Κεφάλαιο 1 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Γενικά στοιχεία της εταιρίας  

Η KOUPAS MOTORS
1
, μια ελληνική ατομική εταιρία, ιδρύθηκε το 2008 από το 

Μηχανολόγο Μηχανικό Σωτήριο Κούπα, ο οποίος και τη διοικεί. Aπo το 2008 

δραστηριοποιείται στον χώρο εμπορίας εξαρτημάτων μετάδοσης ισχύος, με κύριο 

προϊόν τον ηλεκτροκινητήρα, των μηχανημάτων εξαερισμού, κλιματισμού και 

ανοξείδωτων κατασκευών. 

Η εταιρεία πέτυχε εξαγωγές σε 7 χώρες το 2013 και εγκαινίασε τη συνεργασία της με 

τον κορυφαίο όμιλο της ΑΒΒ
2
 , ενώ μέχρι τώρα, έχει καταφέρει να εξάγει σε 10 χώρες 

σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. 

Παρατηρείται ότι σε έναν άκρως ανταγωνιστικό κλάδο αλλά και σε ένα δύσκολο 

επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής ύφεσης, καταφέρνει να 

αναπτύσσεται ραγδαία. 

Το 2016, ο επιχειρηματίας επεκτάθηκε στην δημιουργία της KOUPAS MOTORS ΑΕ, η 

οποία είναι συνέχεια της ατομικής επιχείρησης, στον κλάδο της μετάδοσης ισχύος, και 

έχει έδρα στην Αθήνα. 

Εγκαταστάσεις – δίκτυα διανομής 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Γιαννιτσών 110, σε σημείο 

δίπλα στο λιμάνι και τις μεταφορικές εταιρίες. Σε αυτόν το χώρο, βρίσκονται τα 

γραφεία όπου εκτελούνται όλες οι διοικητικές και υποστηρικτικές εργασίες. Επίσης, 

στο ίδιο σημείο, βρίσκεται η αποθήκη όπου διατηρείται το απόθεμα ενώ στο Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης, βρίσκεται το Logistic, σε σημείο όπου βρίσκονται οι περισσότερες 

μεταφορικές εταιρείες για να υπάρχει γρήγορη παράδοση στους πελάτες. 

                                                           
1
  www.koupasmotors.com  

 
2
 http://www.abb.com/ 

 

http://www.koupasmotors.com/
http://www.abb.com/
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Φιλοσοφία  

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές 

και αυτό που την διαφοροποιεί είναι η εμπειρία, η εξειδίκευση και η αποτελεσματική 

και άμεση  εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Όραμα 

Όραμα του επιχειρηματία είναι η KOUPAS MOTORS, να μην μείνει εμπορική 

επιχείρηση, αλλά να κατασκευάζει εξαρτήματα. 

Στόχος 

Ο τζίρος της μετάδοσης ισχύος στην Ελλάδα είναι περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ το 

χρόνο, σύμφωνα με τον Κούπα Σωτήριο, ιδρυτή της KOUPAS MOTORS. Σε μια 

ωρίμανση της εταιρείας στο μέλλον, στόχος είναι να κατέχει το 10% της αγοράς. 

Αξίες 

Η ψηφιακή τεχνολογία, η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η καινοτομία αλλά και 

τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, 

ωθούν τις εταιρείες να επανασχεδιάσουν την οργανωσιακή τους δομή, να αναπτύξουν 

νέα μοντέλα ηγεσίας και να καλλιεργήσουν μια εργασιακή κουλτούρα η οποία θα έχει 

τους εργαζόμενους στο επίκεντρο. Αυτή είναι και η βασική αξία της εταιρείας, ο 

σεβασμός στους υπαλλήλους και η τοποθέτηση τους στο επίκεντρο. 

 

Οργάνωση – Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η εταιρεία Koupas Motors, διαθέτει άριστα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, 

ακολουθώντας την παρακάτω δομή: 
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Εικόνα 1: Οργανόγραμμα Koupas Motors 

 

Γενικός Διευθυντής: Υπεύθυνος είναι ο κάτοχος και ιδρυτής της εταιρείας, όπου 

αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των τμημάτων, τον στρατηγικό σχεδιασμό της 

επιχείρησης, την επίβλεψη και αξιολόγηση του προσωπικού, τον έλεγχο όλων των 

διαδικασιών αλλά και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων. 

Τμήμα Πωλήσεων: Σε αυτό το τμήμα υπάρχει διαχωρισμός στις Πωλήσεις 

Εσωτερικού και Εξωτερικού. Οι πωλητές ασχολούνται με την εξυπηρέτηση πελατών, 

την έρευνα αγοράς, την διαφήμιση και προβολή των προϊόντων αλλά και την σύναψη 

συμφωνιών με σημαντικές εταιρείες σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
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Τεχνικό Τμήμα: Υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνικοί πάνω στα προϊόντα της εταιρείας, 

όπου αναλαμβάνουν επίλυση τεχνικών ζητημάτων. 

Τμήμα Οικονομικών: Διεκπεραιώνονται  όλες οι λογιστικές διεργασίες αλλά και η 

τιμολόγηση των προϊόντων.  

Τμήμα Προμηθειών – Μεταφορών: Υπάρχει υπεύθυνος όπου διαχειρίζεται τα 

αποθέματα, κάνει ποιοτικούς ελέγχους και φροντίζει για την παράδοση και παραλαβή 

των προϊόντων. 

Γενικά, η στελέχωση της εταιρείας γίνεται με αξιοκρατικούς τρόπους και βασίζεται στο 

πόσο κατάλληλος είναι κάποιος με βάση την εμπειρία και την κατάρτισή του. Επιπλέον, 

τα στελέχη είναι κάτοχοι πτυχίων τεχνικών ή ανώτατων σχολών. 

Το μοντέλο που ακολουθείται στην διαχείριση εργαζομένων περιλαμβάνει τα 

παρακάτω: 

 Εφαρμόζεται τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων 

 Ενισχύονται οι γνώσεις των εργαζομένων μέσα από τακτά σεμινάρια και 

συναντήσεις με την Διοίκηση 

 Ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινωνία και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τα 

στελέχη 

 Επιβράβευση των εργαζομένων με bonus και πριμ παραγωγικότητας ανάλογα 

με τις ετήσιες αποδόσεις 

 

Προϊόντα  

Η εταιρεία κάνει εμπόριο σε προϊόντα μετάδοσης ισχύος κυρίως αλλά και σε 

συστήματα εξαερισμού. Παρακάτω αναλύεται το υπάρχον προϊοντιτικό χαρτοφυλάκιό 

της. 
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1) Μετάδοση ισχύος:  

α) Ηλεκτρικοί κινητήρες ΑΒΒ 

 

  

 

        

 

 

 

  

Εικόνα 2: High Voltage                                              Εικόνα 3: Τριφασικός 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικόνα 4: Φρενάτος                                          Εικόνα 5: Τριφασικός με    

                                                                                                 ανεξάρτητη   ψύξη    

   Πηγή: www.new.abb.com 

http://www.new.abb.com/
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β) Ηλεκτρικοί κινητήρες ΜΜΟTORS 

 

                                                     

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Τριφασικός                                             Εικόνα 7: Τριφασικός φλαντζωτός             

 

 

 

                        

                                                                                                             

 

 

 

 

Εικόνα 8: Μονοφασικός μονού πυκνωτή                    Εικόνα 9:  Μονοφασικός διπλού   

                                                                                                 πυκνωτή 

 

Πηγή: www.mmotors.bg 

 

http://www.mmotors.bg/
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γ) Μειωτήρες Chiaravalli 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Γωνιακός                                                Εικόνα 11: Ευθύγραμμος 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Αυξομειώσεις                                        Εικόνα 13: Γωνιακός γραναζωτός 

 

 

Πηγή: http://www.chiaravalli.com 

http://www.chiaravalli.com/
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δ) Μειωτήρες KOM 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Μικρομειωτήρες                                   Εικόνα 15: Κομπινάτος  γραναζωτός 

        

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Ευθύγραμμος Επαγωγικός                        Εικόνα 17: Μειωτήρας 12Volt 

 

 

 

Πηγή: www.koupasmotors.com 

http://www.koupasmotors.com/
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2) Εξαερισμός:  

α) Απορροφητήρες Marzorati 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Τριτάχυτοι φυγοκεντρικοί                       Εικόνα 19: Μονοτάχυτοι  διπλής                    

                    αποροφητήρες                                                             αναρρόφησης                       

                                                                                                         ενσωματωμένου  μοτέρ                       

                                                                                                                                     

   

                                                                         

                      

                                                                                  

 

 

 

Εικόνα 20: Εξαεριστήρες αεραγωγών                    Εικόνα 21: Αξονικοί εξαεριστήρες                                                                                                            

                                                                                                    κυκλικής διατομής σειράς turbο                                                     

                                                                                                    υψηλών θερμοκρασιών                               

Πηγή: http://www.marzorativentilazione.com 

 

http://www.marzorativentilazione.com/
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β)Απορροφητήρες Mistral 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Απορροφητήρας Μistral 

 

γ) Φίλτρα ενεργού άνθρακα 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Εικόνα 23: Κόκκοι                    Εικόνα 24:Σακόφιλτρα αέρος               Εικόνα 25:  

                                                                                                                Ημιαπόλυτα   

                                                                                                                  φίλτρα              

  

                                                                                                          

                                                                                                                                           

                

Εικόνα 26: Φίλτρα ενεργού άνθρακα                                     Εικόνα 27: Ανοξείδωτα  σχαρωτά                  

                                                                                                                     φίλτρα λίπους 

Πηγή: www.koupasmotors.com                                                                   

 

http://www.koupasmotors.com/
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δ) Στοιχεία νερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Στοιχείο νερού 

 

Πηγή: www.koupasmotors.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koupasmotors.com/
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3) Drives: Inverters -Dimmers 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Μετατροπείς συχνότητας χαμηλής τάσης 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Drives για εξοικονόμηση ενέργειας 

 

Πηγή: www.new.abb.com 

 

4) Ειδικές κατασκευές 

   

 

 

 

 

Εικόνα 31: Ειδική κατασκευή 

Πηγή: www.koupasmotors.com 

http://www.new.abb.com/
http://www.koupasmotors.com/
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Προμηθευτές 

Όπως έχει προαναφερθεί, η εταιρεία το 2013 ξεκίνησε την συνεργασία της με τον όμιλο 

ΑΒΒ. H ΑΒΒ Hellas είναι βασικός της προμηθευτής και αποτελεί για αυτήν τον 

επίσημα διανομέα της στους Χαμηλής Τάσης Ηλεκτρικούς Κινητήρες στην Ελλάδα και 

στα Βαλκάνια. Οι υπόλοιποι βασικοί προμηθευτές προέρχονται από Κίνα, Βουλγαρία, 

Ιταλία και Τουρκία και παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.koupasmotors.com 

http://www.koupasmotors.com/
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Πελάτες 

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Koupas Motors απεικονίζεται στους σημαντικούς 

πελάτες που έχει καταφέρει να αποκτήσει από διάφορους κλάδους της οικονομίας, με 

κοινό χαρακτηριστικό το υψηλό ποσοστό προστιθέμενης αξίας κα την τεχνολογική 

υπεροχή. Ενδεικτικά, προσφέρει προϊόντα σε Βιομηχανίες Τροφίμων και Ενέργειας, σε 

Χημικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πετρελαίου, σε Κατασκευαστές Μηχανημάτων, 

Δομικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Θέρμανσης, Τσιμεντοβιομηχανίες αλλά και 

σε ιδιώτες. 

Διαφήμιση 

Σχετικά με την προώθηση, η εταιρία ανανεώνει διαρκώς τα διαφημιστικά έντυπα της, 

προβάλλεται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αλλά και έχει δική της διαφήμιση στο 

κανάλι <<Βεργίνα TV>>, ενώ συμμετέχει σε εκθέσεις της Ελλάδας. Στα άμεσα σχέδιά 

της είναι οι συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού. 

Κοινωνική ευθύνη 

Η KOUPAS MOTORS στηρίζει έμπρακτα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης 

και κάθε νέα φοιτητική προσπάθεια, που στοχεύει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση 

καινοτόμων ιδεών και προάγει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα, στηρίζει τη φοιτητική ομάδα Aristotle University Racing Team Electric, 

η οποία έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου ηλεκτρικού 

 αγωνιστικού αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη και τη συμμετοχή στον παγκόσμιο 

φοιτητικό διαγωνισμό Formula Student (FSAE). 

Με την χορήγηση μέρους των μπαταριών, που αποτελούν και το σημαντικότερο και 

ακριβότερο κομμάτι του μονοθέσιου αυτοκινήτου, συμμετέχει στην ανάπτυξη και την 

εδραίωση των τεχνικών ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, που είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους βραχυπρόθεσμους στόχους της εταιρίας είναι η 

αντικατάσταση όλων των παλαιών μοντέλων οχημάτων με νέα Euro 6
3
 μοντέλα. 

Επίσης, η εταιρία προμηθεύεται μόνο από εταιρίες οι οποίες είναι ενταγμένες στον 

Εθνικό Φορέα ανακύκλωσης συσκευών. 

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al28186 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al28186
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Η KOUPAS MOTORS ξεκίνησε την λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2012. Η πορεία 

της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ήταν η εξής: 

 

Πίνακας 1: Οικονομικά στοιχεία KOUPAS MOTORS 2012-2015 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KOUPAS MOTORS 2012-2015 

Έτος Κύκλος εργασιών Εξαγωγές Κέρδη προ 

Φόρων και 

Αποσβέσεων 

Τελευταίο τρίμηνο 

2012 

49.641,96€ 0 7.355,77 

2013 481.983,79€ 25.501,40€ 12.274,68€ 

2014 646.418,73€ 63.908,82€ 13.523,29€ 

2015 753.115,82€ 66.252,25€ 19.030,92€ 

 

Παρατηρείται ότι η πορεία της επιχείρησης είναι διαρκώς αυξανόμενη. Σημαντικό 

ποσοστό του κύκλου εργασιών κατέχουν οι εξαγωγές, όπου ξεκίνησαν δυναμικά από το 

2013 και έκτοτε η άνοδος τους είναι σημαντική. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν εμπλέκεται καθόλου ο τραπεζικός 

τομέας. Δεν υπάρχουν δάνεια και όλη η χρηματοδότηση γίνεται με ίδια κεφάλαια. 

 

Συμπεράσματα 

Δυνάμεις – Αδυναμίες 

Το εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο αναλύθηκε παραπάνω, αναφέρεται σε παραμέτρους 

οι οποίες χαρακτηρίζουν την επιχείρηση και της προσδίδουν μια ιδιαίτερη 

προσωπικότητα. Μέσα από αυτή την μελέτη προκύπτει μια σειρά από δυνάμεις και 

αδυναμίες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής της 

επιχείρησης και παρουσιάζονται παρακάτω. 
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 Επέκταση της εταιρείας με νέο υποκατάστημα στην Αθήνα: αναγνωρισιμότητα 

και πρόσβαση σε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς 

 Ποιοτικά προϊόντα 

 Ισχυρό απόθεμα 

 Ευρεία γκάμα τεχνογνωσίας 

 Ισχυρό δίκτυο συνεργατών 

 Σταθερή και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική 

 Υγιή χρηματοοικονομικά  

 Καλή οργάνωση πωλήσεων 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Οικονομική αστάθεια χώρας 

 Μικρή εμπειρία σε εξαγωγές 

 Ανεπαρκής γνώση νέων αγορών 
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Κεφάλαιο 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Για να διαμορφωθεί η στρατηγική μιας επιχείρησης, τα στελέχη θα πρέπει να 

εξετάσουν σε βάθος κάποιους παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το 

εξωτερικό περιβάλλον, εντός του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση. 

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2012), είναι ο 

χώρος όπου η διοίκησή της πρέπει να αναζητεί ευκαιρίες και πιθανές απειλές και 

μπορεί να διαχωριστεί σε δυο επιμέρους συνιστώσες: 

1. Το ευρύτερο – μάκρο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει την επιχείρηση αλλά και 

κάθε άλλη επιχείρηση που λειτουργεί στην ίδια π.χ. χώρα και 

2. Το μίκρο - περιβάλλον, δηλαδή το άμεσο κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

 

Ανάλυση PEST 

Σύμφωνα με τους Gupta (2013) και Παπαδάκη (2012), η ανάλυση PEST, είναι η πιο 

κοινή και ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος, για την ανάλυση του μάκρο -

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η ανάλυση PESΤ, διαχωρίζεται στις εξής επιμέρους 

διαστάσεις: α) το πολιτικό-νομικό περιβάλλον, β) το οικονομικό περιβάλλον, γ) το 

κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον και δ) το τεχνολογικό περιβάλλον. 

Μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η επιχείρηση μπορεί προβλέψει τις 

μελλοντικές τάσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της και με τον τρόπο αυτό να αντιδράσει 

αποτελεσματικά στις μελλοντικές προκλήσεις. 

 

 Πολιτικό – νομικό περιβάλλον 

Οι πολιτικοί παράγοντες δημιουργούν μια σειρά ξεχωριστών συνθηκών που επιδρούν 

και στις εγχώριες επιχειρήσεις αλλά και σε αυτές που διεθνοποιούνται.  

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πολιτική αστάθεια, η οποία επιδρά άμεσα αρνητικά 

στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Από τη μία, οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις 

δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στο να προγραμματίσουν νέες επενδύσεις στην αγορά ή να προωθήσουν ένα 

νέο προϊόν ή υπηρεσία. Από την άλλη, ένας άλλος πολιτικός κίνδυνος  για τις 
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επιχειρήσεις είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες, με 

αποτέλεσμα ο επιχειρηματικός κόσμος να διαμαρτύρεται για την αύξηση του κόστους 

λειτουργίας τους και κυρίως την δραματική μείωση της ζήτησης. 

 Οι επιχειρήσεις λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά σε κράτη όπου υπάρχει 

πολιτική σταθερότητα, δεν δημιουργείται καμιά απειλή στα συμφέροντα τους ενώ οι 

συνταγματικά κατοχυρωμένοι θεσμοί λειτουργούν ομαλά
4
. 

Επιπρόσθετα, οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, αλλά και οι 

επιβαρύνσεις που προκαλούν οι αλλαγές αυτές κατ’ εφαρμογή των αυστηρών 

πολιτικών δημοσιονομικών προσαρμογής που επιβάλλονται με τα μνημόνια, αποτελούν 

τροχοπέδη για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα μας. Σύμφωνα με 

το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η Ελλάδα έχει, σε σύγκριση με τις γειτονικές 

της χώρες, το πιο δυσμενές φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις, κάτι το οποίο 

καθιστά τη χώρα μας λιγότερο ελκυστική για ξένα και εγχώρια επενδυτικά 

επιχειρηματικά κεφάλαια, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί φυγή ελληνικών επιχειρήσεων 

προς άλλες χώρες
5
. 

Κάποιο κίνητρο το οποίο θα δώσει μια ώθηση στην βελτίωση της κατάστασης όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020). 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά 

προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-

2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει 

προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης έναντι προϋπολογισμού του συνόλου 

των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ούτε ο προϋπολογισμός άλλων 

Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους). 

                                                           
4
 http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=3647 

5
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1061329/ypsiloi-foroi-nomothetiko-alaloum-frenaroun-

ependuseis-eksorizoun-etaireies 
 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp
http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=3647
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1061329/ypsiloi-foroi-nomothetiko-alaloum-frenaroun-ependuseis-eksorizoun-etaireies
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1061329/ypsiloi-foroi-nomothetiko-alaloum-frenaroun-ependuseis-eksorizoun-etaireies
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Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την 

Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της 

Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα 

οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων
6
.  

 

 Οικονομικό περιβάλλον 

 Το 2015 ολοκληρώθηκε κλείνοντας ταυτόχρονα μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας. Η 

ελληνική οικονομία δείχνει να έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες που έχουν 

διαμορφωθεί κυρίως από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και να 

έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της χαμένης εμπιστοσύνης. Για το 2016 επικρατεί 

κάποια αισιοδοξία λόγω της διαφαινόμενης ομαλοποίησης της οικονομικής 

δραστηριότητας και της σχετικής σταθερότητας που καταδεικνύουν τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν εφησυχασμό, καθώς σημαντικές 

προκλήσεις, οι οποίες θέτουν την οικονομία σε λεπτή ισορροπία, βρίσκονται ακόμα 

μπροστά. (ΣΕΒ, 2016) 

Παρακάτω αναλύονται κάποιοι μακροοικονομικοί δείκτες της Ελλάδας για το 2014 – 

2015 (Πίνακας 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.antagonistikotita.gr/epanek/ 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
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Πίνακας 2: Ανάλυση μακροοικονομικών δεικτών Ελλάδας 2014-2015 

Μακροοικονομικά μεγέθη 2014 2015 

Αύξηση του ΑΕΠ (%, σε ετήσια βάση) 0,7 -0,2 

Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση) -1,4 -1,1 

Ανεργία (%) 26,5 24,9 

Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (% του 

ΑΕΠ) 
-3,6 -7,2 

Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 180,1 176,9 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του 

ΑΕΠ) 
-3,0 -0,2 

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/    

 

ΑΕΠ: Μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2% παρατηρείτε το 2015 σε σχέση με το 2014 

(Πίνακας 2), μετά την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο του 2015. Η οικονομική 

δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από την εκπληκτική ανθεκτικότητα της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, τις θετικές καθαρές εξαγωγές και από την επιτάχυνση των δημόσιων 

επενδύσεων στο τέλος του έτους
7
. 

Πληθωρισμός: Κατά το 2014 και το 2015 ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός (Πίνακας 2). 

Με βάση την τρέχουσα συγκυρία και την αδυναμία της οικονομίας το φαινόμενο που 

αντικατοπτρίζει και χαρακτηρίζει την Ελλάδα είναι ο αποπληθωρισμός ένας 

οικονομικός όρος άκρως επικίνδυνος για την κοινωνία. Σύμφωνα με την εκτίμηση της 

Eurostat, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ ήταν    

-0,2% τον Φεβρουάριο του 2016, έναντι 0,3% τον Ιανουάριο. Όλες οι κύριες 

συνιστώσες του ΕνΔΤΚ συνέβαλαν σε αυτή τη μείωση. Οι ρυθμοί του πληθωρισμού 

                                                           
7
 http://ec.europa.eu/ 

 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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αναμένεται να ανακάμψουν εντός του 2016, υποβοηθούμενοι από τα μέτρα 

νομισματικής πολιτικής που έχει λάβει η ΕΚΤ και την αναμενόμενη οικονομική 

ανάκαμψη.(ΕΚΤ, 2016) 

Απασχόληση – Ανεργία:  Η ανεργία το 2015 διαμορφώθηκε στο 24,9%, (Πίνακας 2) 

1,6 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από ότι το 2014. Ως προς την τάση της ανεργίας το 

2016, η συνέχιση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία θα ανακόψει την υποχώρησή 

της. Δεδομένου ότι η πτώση της ανεργίας στην περίοδο 2014-2015 προήλθε κυρίως από 

την ήπια ενίσχυση της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης, μέσω κλάδων οι οποίοι 

παράγουν προϊόντα – υπηρεσίες για τον τελικό καταναλωτή (π.χ. Λιανικό Εμπόριο, 

Εστίαση) και είχαν σημαντική συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, η αντιστροφή 

της ανοδικής τάσης στην εγχώρια κατανάλωση φέτος θα εξασθενήσει σημαντικά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτούς τους κλάδους και σταδιακά θα οδηγήσει σε 

μείωσή τους. (ΙΟΒΕ, 2016) 

Ακαθάριστο δημόσιο χρέος: Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 

από 176,9 % το 2015 σε 182,8 % το 2016, λόγω της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών που αναβλήθηκε από το 2015 στο 2016 και του προγραμματισμού των 

εκταμιεύσεων που θα λάβει χώρα το 2016. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 

αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται το 2017
8
 . 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Σχεδόν μηδενίστηκε το 2015 το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας
9
, καταγράφοντας 

σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2014, η οποία προέκυψε κυρίως από τη μείωση 

των τιμών του πετρελαίου που οδήγησε σε αισθητή υποχώρηση των εισαγωγών και από 

την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό
10

. 

Χρηματοδότηση: Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ εξακολουθούν να 

επηρεάζουν τις συνθήκες χρηματοδότησης και να υποστηρίζουν τη δυναμική της 

ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια και των πιστώσεων.  Η αύξηση της 

ποσότητας χρήματος παρέμεινε σταθερή, ενώ η αύξηση των δανείων συνέχισε την 

                                                           
8
 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/el_en.pdf 

 
9
 http://www.kathimerini.gr/850193/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/e3anemis8hke-to-

elleimma-isozygioy-trexoyswn-synallagwn-to-2015 
10

 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=5119&List_ID
=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/el_en.pdf
http://www.kathimerini.gr/850193/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/e3anemis8hke-to-elleimma-isozygioy-trexoyswn-synallagwn-to-2015
http://www.kathimerini.gr/850193/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/e3anemis8hke-to-elleimma-isozygioy-trexoyswn-synallagwn-to-2015
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=5119&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=5119&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT
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πορεία σταδιακής ανάκαμψης που παρατηρείται από τις αρχές του 2014. Οι εγχώριες 

πηγές δημιουργίας χρήματος παραμένουν ο κύριος παράγοντας της ανόδου της 

ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια. 

Τα νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη έχουν βελτιωθεί λόγω των χαμηλών επιτοκίων, 

αλλά  και από τις επιδράσεις από τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 

αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) και το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών 

στοιχείων (APP) της ΕΚΤ. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες μετακυλύουν τις ευνοϊκές συνθήκες 

χρηματοδότησής τους με τη μορφή χαμηλότερων επιτοκίων χορηγήσεων. Αυτή η 

βελτίωση των όρων χορήγησης  δανείων στηρίζει την ανάκαμψη του ρυθμού ανόδου 

των δανείων. (ΕΚΤ, 2016) 

Οικονομικό κλίμα: Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης τους 

τελευταίους μήνες του 2015, ωστόσο παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, σχετικά με την 

υπόλοιπη Ευρωζώνη (Διάγραμμα 1). 

 

Διάγραμμα 1: Δείκτης οικονομικού κλίματος - Ελλάδα και Ευρωζώνη  

 

 

Πηγή: ΣΕΒ, Συγκυρία και Επιχειρήσεις, Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, 1/2016 
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Διάγραμμα 2: Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης –Ελλάδα και Ευρωζώνη 

 

Πηγή: ΣΕΒ, Συγκυρία και Επιχειρήσεις, Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, 1/2016 

 

Μικρή άνοδος παρατηρείται στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Δεκέμβριο 

του 2015, στις -61,1 μονάδες, από -64,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ως 

αποτέλεσμα της βελτίωσης στις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους 

κατάσταση και παρά την επιβολή νέων μέτρων (Διάγραμμα 2).  
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Διάγραμμα 3:Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο - Ελλάδα 

 

Πηγή: ΣΕΒ, Συγκυρία και Επιχειρήσεις, Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, 1/2016 

 

Βελτίωση παρουσιάζουν οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο τον Δεκέμβριο του 2015, 

με τον δείκτη να επιστρέφει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν την επιβολή των capital 

controls. Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις πωλήσεις περιορίζονται, ενώ βελτιώνονται οι 

προσδοκίες απασχόλησης (Διάγραμμα 3).  

 

 Κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ το 2012 αλλά και μέρος του 2013 το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών ήταν η μείωση της σπατάλης και η μείωση των αγορών. 

Έχοντας κάνει τις μειώσεις αυτές ο Έλληνας καταναλωτής προσπαθεί πλέον, με 

έξυπνες λύσεις να εξοικονομήσει χρήματα. Γενικά, η κρίση άλλαξε τις καταναλωτικές 

συνήθειες του Έλληνα. Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες έχουν ως βάση το δίπτυχο 

έξυπνες αγορές και πολύ ψάξιμο πριν την τελική κίνηση
11

.  

 

                                                           
11

 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/785574/ielka-i-krisi-allakse-tin-katanalotiki-sumperifora 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/785574/ielka-i-krisi-allakse-tin-katanalotiki-sumperifora
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 Τεχνολογικό περιβάλλον 

Στην σημερινή εποχή, οι άνθρωποι προτιμούν να καταναλώνουν προϊόντα, τα οποία 

καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια αλλά είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

Η ΑΒΒ κατέχει ηγετική θέση στις τεχνολογίες ενέργειας και αυτοματισμού, 

διευκολύνοντας επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες, καθώς και εταιρείες 

μεταφορών και υποδομών να βελτιώσουν την απόδοσή τους, μειώνοντας ταυτόχρονα 

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η εταιρία Koupas Motors, εκτός των προϊόντων και συστημάτων που προσφέρει, 

παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μελέτης ενεργειακής κατανάλωσης και τη σύνταξη 

αναλυτικής αναφοράς με προτάσεις για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

της εγκατάστασης.  

Η καινοτομία και η συνεχής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, είναι το κλειδί για το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΑΒΒ. Σε επίπεδο ομίλου, κάθε χρόνο, η ABB επενδύει 

περισσότερα από 1,4 δισ. δολάρια σε ερευνητικά προγράμματα, απασχολώντας 8.000 

ερευνητές και μηχανικούς διεθνώς σε συνεργασία με 70 πανεπιστήμια όπως MIT 

(ΗΠΑ), Tsinghua (Κίνα), KTH Βασιλικό Επιστημονικό Ινστιτούτο (Σουηδία), Ινδικό 

Επιστημονικό Ινστιτούτο (Νέο Δελχί), ETH (Ελβετία), Karlsruhe (Γερμανία), AGH 

Πανεπιστήμιο Φυσικής και Τεχνολογίας (Πολωνία)
12

. 

Τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ABB εστιάζουν σε τομείς όπως η 

ενσωμάτωση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο δίκτυο, η ενίσχυση της 

αποδοτικότητας, της ευελιξίας και αξιοπιστίας του δικτύου και η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των βιομηχανικών πόρων και της παραγωγικότητας της επένδυσης. 

Όλη αυτή η διαδικασία μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει για την Koupas Motors. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η ΑΒΒ διαθέτει αναβαθμισμένες τεχνολογίες για το 

“Internet of Things, Services and People” για πάνω από μια δεκαετία, μέσω των 

συστημάτων ελέγχου, των λύσεων επικοινωνίας, των αισθητήρων και του λογισμικού 

της. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στους πελάτες της βιομηχανίας, της κατασκευής 

και των υποδομών να κάνουν εξυπνότερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και 

                                                                                                                                                                          
 
12

 http://www.metadosi-ischios.gr/article.php?ID=301 
 

http://www.metadosi-ischios.gr/article.php?ID=301
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δεδομένων, ώστε να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες τους και να αυξάνουν την 

παραγωγικότητα και την ευελιξία τους
13

. 

 

 Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 

 

Εικόνα 32: World Bank - Doing Business 2016: κατάταξη ανάμεσα σε 189 χώρες  

(Μικρότερο = καλύτερο)  

 

Πηγή: ΣΕΒ, Συγκυρία και Επιχειρήσεις, Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, 1/2016 

 

 

Την 60η θέση (από 189 χώρες) κατέλαβε η Ελλάδα στο Doing Business 2016, 2 θέσεις 

χαμηλότερα από πέρυσι. Ως προβληματικά πεδία αναφέρονται η λειτουργία της 

δικαιοσύνης, οι συναλλαγές ακινήτων, η λήψη δανείων και η επίλυση χρεοκοπίας 

(Εικόνα 32).  

 

 

 

                                                           
13

 
http://www.abb.gr/cawp/seitp202/59F61A555388B263C1257FB8004ABE36.aspx?ref_a=8391803&ref_
b=172987 

http://www.abb.gr/cawp/seitp202/59F61A555388B263C1257FB8004ABE36.aspx?ref_a=8391803&ref_b=172987
http://www.abb.gr/cawp/seitp202/59F61A555388B263C1257FB8004ABE36.aspx?ref_a=8391803&ref_b=172987
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Εικόνα 33: OECD 2013: κατάταξη ανάμεσα σε 31 χώρες  

(Μικρότερο = καλύτερο)  

 

 

Πηγή: ΣΕΒ, Συγκυρία και Επιχειρήσεις, Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, 1/2016 

 

Το 2013 καταγράφεται η ισχυρή ρύθμιση της αγοράς από τον κρατικό έλεγχο, τα υψηλά 

εμπόδια σε επιχειρηματικότητα και η αυστηρή ρύθμιση των χερσαίων μεταφορών και 

της αγοράς ενέργειας (Εικόνα 33).  
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Εικόνα 34: World Economic Forum 2015/2016 – βαθμολογία ανά περιοχή (Μικρότερο 

= χειρότερο)  

 

 

Πηγή: ΣΕΒ, Συγκυρία και Επιχειρήσεις, Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, 1/2016 

 

Για το 2015/16 τις χαμηλότερες βαθμολογίες συγκεντρώνουν η ανάπτυξη αγοράς 

χρήματος, το μακροοικονομικό περιβάλλον, η καινοτομία, η αναποτελεσματική 

λειτουργία των αγορών και οι αδύναμοι θεσμοί. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

περιλαμβάνεται η υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ μέτριες επιδόσεις 

παρουσιάζουν οι υποδομές και η τεχνολογική ετοιμότητα (Εικόνα 34).  

 

 Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

Ανάλυση κλάδου 

Σύμφωνα με τον Σωτήριο Κούπα, ιδρυτή της ΚOUPAS MOTORS, στην Ελλάδα τα 

εξαρτήματα μετάδοσης ισχύος, εισάχθηκαν την δεκαετία του ’20 από την εταιρεία 

<<Γεώργιος Αλεξανδρής>> στην Αθήνα, με έδρα τον Πειραιά. Για μισό αιώνα περίπου 

αποτελούσε μονοπώλιο. Οι επόμενοι ανταγωνιστές του Αλεξανδρή, δημιουργήθηκαν 
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την δεκαετία του ’60 με ’70. Αυτήν την περίοδο η εταιρεία <<Αλεξανδρής>>, υπάρχει 

και απασχολεί περίπου 60-70 άτομα στην Ελλάδα, ενώ έχει επεκταθεί και σε 

υποκαταστήματα στο εξωτερικό. 

Οι υπόλοιποι ανταγωνιστές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Siemens Hellas S.A. 

 ABB Hellas S.A. 

 Κουμάκης Α.Ε. 

 Γαλόνης Μιχάλης Α.Ε. 

 Μαγκρινόξ Α.Ε. 

 Chris motor Α.Ε. 

 Μιχάλης Σοφικίτης και ΥΙΟΣ Α.Ε. 

 Demos motors S.A. 

 Bonfiglioli Hellas 

 Π. Ορφανός και ΣΙΑ Ο.Ε. 

 Hellas Electric 

 Μπαζάκας Δημήτριος 

 Μπαζάκας Plus 

 Μιχάλης Λάτσος και ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς σε αυτόν τον κλάδο δεν είναι εισηγμένος στο 

Χρηματιστήριο. 

 

Ανάλυση Μίκρο-Περιβάλλοντος (Porter) 

Ένας κλάδος είναι μια ομάδα εταιρειών που παράγει ένα παρόμοιο προϊόν ή υπηρεσία. 

Η εξέταση των σημαντικών ομάδων ενδιαφερομένων, όπως οι προμηθευτές και οι 

πελάτες, σε ένα συγκεκριμένο εταιρικό περιβάλλον αποτελεί μέρος της ανάλυσης του 

κλάδου. Σύμφωνα με τον Michael Porter, μια εταιρία σχετίζεται περισσότερο με την 

ένταση του ανταγωνισμού, στον κλάδο της. (Wheelen et al., 2012) 

Το επίπεδο της έντασης αυτής καθορίζεται από τις εξής ανταγωνιστικές δυνάμεις: 

 Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

 Την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης  
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 Την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης 

 Την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

 Την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του 

κλάδου  

(Mazzucato, 2002) 

Η διαμόρφωση των πέντε αυτών δυνάμεων διαφέρει ανά κλάδο. Οι ισχυρότερες από 

αυτές εκτός από την ένταση του ανταγωνισμού, προσδιορίζουν την κερδοφορία και τις 

στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Η πιο εξέχων δύναμη, όμως, 

ποτέ δεν είναι προφανής. (Porter, 2008) 

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση για τον κλάδο της μετάδοσης ισχύος, σύμφωνα με 

στοιχεία που λήφθηκαν από τον ιδιοκτήτη της εταιρίας Koupas Motors. 

1) Είσοδος νέων επιχειρήσεων: η είσοδος νέων ανταγωνιστών στον κλάδο είναι 

πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι η απαίτηση 

τεράστιων κεφαλαίων για την κατασκευή εγκαταστάσεων και την αγορά 

μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων. Ένας άλλος λόγος, θεωρείται το 

γεγονός ότι οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν κάποια πλεονεκτήματα 

έναντι των νεοεισερχόμενων, όπως το <<know-how>>, την πρόσβαση στην 

καμπύλη εμπειρίας και γενικά τη γνώση του κλάδου. 

 

2) Ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων: Δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα. 

Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση των καταναλωτών δεν μπορεί να επηρεαστεί από 

αυτόν τον παράγοντα. 

 

3) Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών: Με την αρχή της οικονομικής 

κρίσης σταμάτησε ανά τον κόσμο η πίστωση που είχε κάθε προμηθευτής στην 

Ελλάδα. Μέχρι και η Κίνα έδινε 6 μήνες έως 1 χρόνο πίστωση σε Έλληνες 

επιχειρηματίες. Αυτό έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια και όλες οι 

συναλλαγές γίνονται με προπληρωμή. Η εσωτερική αγορά κράτησε μια πίστωση 

η οποία σχεδόν κατέρρευσε με τα capital controls του καλοκαιριού (2015), όπου 

κυρίευσαν τους προμηθευτές με φόβο και αβεβαιότητα για το μέλλον. Από το 

φθινόπωρο ξεκίνησε μια μικρή ανάκαμψη της πίστωσης, είναι όμως πολύ μικρή. 

Η εξωτερική αγορά διατηρεί ακόμη την πολιτική της προπληρωμής. 
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4) Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών: Η διαπραγματευτική δύναμη των 

αγοραστών υπάγεται σε 2 σκέλη : 

 

 Στους OEM (Original Equipment Manufacturers), οι οποίοι αγοράζουν μεγάλο 

αριθμό προϊόντων. Αυτοί έχουν την δυνατότητα να πιέσουν την εταιρεία διότι 

παίρνουνε προσφορές από πολλούς ανταγωνιστές οπότε διαπραγματεύονται και 

τις τιμές αλλά και τον τρόπο πληρωμής. 

 Αξία στις διαπραγματεύσεις έχουν πολύ μεγάλες εταιρείες όπως : Μύθος, ΔΕΗ, 

ΤΙΤΑΝ και γενικά μεγάλες Βιομηχανίες. 

Γενικά η εταιρεία, μεγάλες πιέσεις δέχεται από μεγάλα ονόματα της αγοράς. Για όλους 

τους άλλους πελάτες κρατάει σταθερή την τιμολογιακή της πολιτική. 

5) Ανταγωνισμός στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου: Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο είναι πάρα πολύ μεγάλος. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο κλάδο δεν υπάρχει καν 

τιμοκατάλογος. Η Koupas Motors, διαθέτει τον δικό της τιμοκατάλογο και 

αυτό της δίνει όφελος διότι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό 

καθώς ο πελάτης νιώθει ικανοποίηση βλέποντας συγκεντρωμένες τιμές. Από την 

άλλη όμως, οι ανταγωνιστές βλέποντας αυτόν τον τιμοκατάλογο μπορούν να 

γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στις τιμές. Σημαντικό είναι ακόμη το ότι υπάρχουν 

υψηλά εμπόδια εξόδου από τον κλάδο. Η έξοδος από τον κλάδο μπορεί να 

επιφέρει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες διότι υπάρχει δέσμευση κεφαλαίων 

λόγω αποθέματος. Θα πρέπει δηλαδή να αναγκαστεί κάποιος να πουλήσει το 

απόθεμά του σε πολύ χαμηλή τιμή ή να το εκποιήσει και μετά να φύγει από τον 

κλάδο. 

 

Συμπεράσματα 

Ευκαιρίες – Απειλές 

Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει παράγοντες μερικοί από τους οποίους δύσκολα 

μπορούν να επηρεαστούν από την διοίκηση της επιχείρησης. Παρακάτω αναλύονται οι 

ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. 
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ΕΥΚΑIΡΙΕΣ 

 Μεγάλη αγορά 

 Ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων 

 Ελκυστικά επίπεδα τιμών 

 Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 

 Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ισχυρός διεθνής ανταγωνισμός 

 Πόλεμος τιμών 

 Συνεχής αλλαγή προτιμήσεων των πελατών 

 Πτώση τιμής πετρελαίου 

 Απειλή παγκόσμιας ύφεσης 

 Ασταθές πολιτικό περιβάλλον 
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Κεφάλαιο 3 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιλογή Στρατηγικής Διεθνοποίησης 

Μέσα από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Koupas 

Motors, διαπιστώνεται η σταθερή ανάπτυξη της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά αλλά 

και η αποδοχή από τις αγορές του εξωτερικού. 

Το σύγχρονο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας διανύει μια περίοδο 

αστάθειας και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο οικονομικών αναταραχών. Δυστυχώς 

αυτό, περιορίζει τις προοπτικές για εγχώρια επιχειρηματική δράση και για αυτό είναι 

απαραίτητη η αναζήτηση διεξόδων πέρα από τα σύνορα της χώρας όπου οι δυνατότητες 

είναι μεγαλύτερες και οι πιθανότητες επιτυχίας αυξημένες. Το δυσμενές περιβάλλον της 

χώρας σε συνδυασμό με τον κορεσμό της εγχώριας αγοράς, την εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού στην τοπική αγορά αλλά και οι ευκαιρίες που δίνονται για μεγαλύτερα 

περιθώρια κέρδους στο διεθνές περιβάλλον, αποτελούν τους κύριους λόγους για τους 

οποίους, η εταιρεία εντάσσει σταδιακά στην επιχειρησιακή της στρατηγική, την 

στρατηγική της Διεθνοποίησης.  

Οι στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι: να αναπτυχθεί μια βελτιωμένη, σταθερή και 

μακροχρόνια πελατεία, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη θέση της στην εγχώρια αγορά ή 

την μακροχρόνια βιωσιμότητά της.  

Αυτό που πριν 40 χρόνια φάνταζε ίσως αδιανόητο, σήμερα είναι μια πραγματικότητα. 

Οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται με ρυθμούς καταιγιστικούς. Αποτελούμε πλέον τμήμα 

ενός παγκόσμιου χωριού και κατά συνέπεια είμαστε δυνητικά ευάλωτοι σε κρίσεις που 

μπορεί να συμβαίνουν χιλιόμετρα μακριά μας. Επίσης, σε όλους τους κλάδους 

δραστηριότητας, εμφανίζονται επιχειρήσεις να κυριαρχούν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

(Παπαδάκης, 2012) 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια διαδικασία που αναφέρεται στην ανάπτυξη της 

αλληλεξάρτησης των εθνικών κλάδων και αγορών σε διεθνή κλίμακα. Η συνεχώς 

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδήγησε σε μια νέα τάση 

απέναντι στις διεθνείς αγορές, στην διεθνή παραγωγή και στον διεθνή ανταγωνισμό. 

(Θερίου, 2014) 

Το δυσκολότερο κομμάτι της Διεθνοποίησης είναι το από πού να ξεκινήσει κανείς. 

Συχνά αυτό εξαρτάται από τις γνώσεις για το προϊόν, τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο 

όπου ανήκει κανείς, ή τη διαίσθηση για τις διεθνείς αγορές. Μέσα από έρευνα όπου έχει 
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γίνει και αναλύεται παρακάτω, η αγορά στόχος όπου θα προσπαθήσει να διεισδύσει η 

Koupas Motors, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω της μεγάλης αγοράς και 

των ευκαιριών όπου προσφέρονται σε επιχειρηματικό επίπεδο. 

 

Αξιολόγηση Εξαγωγικής ετοιμότητας της Koupas Motors 

Για να πάρει κανείς την απόφαση να διεθνοποιηθεί και μάλιστα με επιτυχία, θα πρέπει 

να διαθέτει προϊόντα ή υπηρεσίες όπου να προκαλούν ζήτηση στις αγορές του 

εξωτερικού. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η αφοσίωση της ηγεσίας, οι πόροι για την 

απαιτούμενη επένδυση αλλά και οι κατάλληλες γνώσεις για την υποστήριξη των 

εξαγωγών. Η εξαγωγική ετοιμότητα για την εταιρεία Koupas Motors, είναι εμφανής 

και αυτό διαπιστώνεται μέσα από τις απαντήσεις που λήφθηκαν σε σχετικό 

ερωτηματολόγιο
14

. 

Τα ακόλουθα σημεία λοιπόν, όπου αποτελούν κλειδιά για την εξαγωγική 

δραστηριότητα και η εταιρεία Koupas Motors, τα διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 Απόλυτη δέσμευση και αφοσίωση της διοίκησης 

 Δυνατές βάσεις στην εγχώρια αγορά 

 Διαθεσιμότητα πόρων για διεθνοποίηση και υποστήριξη αυτής για μεγάλο 

χρονικό διάστημα 

 Γνώση και διαρκής πληροφόρηση για τις εξαγωγικές διαδικασίες μέσα από 

σεμινάρια  

 Σαφής, μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι στόχοι 

 Αποτελεσματικός σχεδιασμός της εξαγωγικής διαδικασίας 

 Κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό ικανό να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις 

και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια 

 Ικανότητα ικανοποίησης πρόσθετης ζήτησης που θα προκύψει 

 Γνώσεις για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς 

 Αποτελεσματικές μέθοδοι εισόδου σε νέες αγορές 

 Πολύ ισχυρό παγκόσμιο brand ( ABB ) με μεγάλη αναγνωρισιμότητα 

                                                           
14

 http://trawbor.eu/wp-content/uploads/2014/12/D-3-2-1-Exporters_Manual_GR_v9.pdf 

http://trawbor.eu/wp-content/uploads/2014/12/D-3-2-1-Exporters_Manual_GR_v9.pdf
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Κίνητρα για Διεθνοποίηση 

Πολλοί αναρωτιούνται τι είναι αυτό που οδηγεί τις επιχειρήσεις στην διεθνοποίηση. 

Σύμφωνα με τους Kubickova et. al (2014), οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των επιχειρήσεων να συμμετέχουν στην διαδικασία της διεθνοποίησης 

μπορούν να μελετηθούν μέσα από τα κίνητρα. Μια λεπτομερής περιγραφή των 

κινήτρων όχι μόνο δίνει ώθηση στην Διοίκηση να προετοιμαστεί για την διαδικασία της 

διεθνοποίησης αλλά μπορεί να τη βοηθήσει επίσης να στοχεύσει στη βοήθεια της 

κυβέρνησης για σωστή διεθνοποίηση. Επιπλέον, η κατάλληλη προϋπόθεση για 

επιτυχημένες εξαγωγές, εκτός από το μέγεθος της επιχείρησης, είναι η παρακίνηση της 

Διοίκησης της επιχείρησης για δέσμευση με την διεθνοποίηση αλλά και η στρατηγική 

διαφοροποίησης. 

Τα κίνητρα, λοιπόν, που ωθούν τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της εξαγωγικής τους 

δραστηριότητας μπορούν να διακριθούν σε 2 κατηγορίες: α) ενδογενή κίνητρα, τα 

οποία σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης και επηρεάζονται από τις 

αποφάσεις της ίδιας της επιχείρησης και β) εξωγενή κίνητρα, τα οποία διαμορφώνονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει ή 

να τα επηρεάσει. (Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

Ενδογενή Κίνητρα 

 

 Αύξηση μεριδίου αγοράς- επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

Είναι γεγονός ότι αυτοί που διεισδύον πρώτοι σε μια διεθνή αγορά, διευρύνουν την 

πελατειακή τους βάση και τα μερίδια αγοράς τους και έτσι έχουν την ευκαιρία να 

βελτιώσουν τις υπάρχουσες οικονομίες κλίμακας κάτι που συνεπάγεται αύξηση του 

όγκου παραγωγής. Το κόστος που αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τους μισθούς κτλ, 

καταμερίζεται σε περισσότερες μονάδες προϊόντος και έτσι οι εξαγωγές συμβάλλουν 

στη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής αλλά και στην αύξηση του περιθωρίου 

κέρδους. 

 Μείωση της εξάρτησης από μια μόνο αγορά 

Όταν η κερδοφορία μίας επιχείρησης εξαρτάται αποκλειστικά από μια αγορά, υπάρχουν 

αυξημένοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που έχουν παρουσία σε 
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περισσότερες αγορές, έχουν κέρδη από διάφορες χώρες κι έτσι σε περίπτωση που οι 

συνθήκες είναι δυσμενείς για κάποια από αυτές τις χώρες, θα επηρεαστεί αρνητικά 

μόνο ένα μέρος των πωλήσεων και των κερδών. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση, οι 

συνθήκες να είναι ευνοϊκότερες από το αναμενόμενο σε κάποια χώρα και αυτό είναι 

κάτι το οποίο αντισταθμίζει τυχόν ζημιές που έχουν προκύψει από παρουσία σε άλλη 

αγορά. 

 Η στάση των Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών της επιχείρησης προς τις 

εξαγωγές 

Όταν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη δείχνουν προδιάθεση, έχουν όρεξη και 

ενθουσιασμό προς τις εξαγωγές τότε και το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης θα 

ασχολείται με σοβαρότητα με το εξαγωγικό εμπόριο και θα διαμορφώσει έναν πιο 

ολοκληρωμένο προσανατολισμό προς το διεθνές περιβάλλον. 

 Αναπτυγμένο τμήμα μάρκετινγκ στην εγχώρια αγορά 

Μια επιχείρηση, η οποία έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στον τομέα του μάρκετινγκ 

των προϊόντων στην εγχώρια αγορά, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την απαραίτητη 

υποδομή και την εμπειρία για να διανέμει επιτυχώς τα προϊόντα της και σε άλλες 

αγορές. 

 Η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος 

Εάν τα προϊόντα μια επιχείρησης τα οποία διατίθενται στην εγχώρια αγορά, είναι 

ανώτερα ποιοτικά και τεχνολογικά εξελιγμένα σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά, είναι 

βέβαιο ότι θα γνωστοποιηθούν και σε άλλες αγορές και η επιχείρηση θα αποκτήσει 

φήμη διεθνώς αργά ή γρήγορα. 

 Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 

Πολλές φορές η επιχείρηση απασχολεί περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό από όσο 

χρειάζεται για τις ανάγκες τις εγχώριας αγοράς και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μη 

αναμενόμενη μείωση της εγχώριας ζήτησης είτε σε συνειδητή επιλογή της επιχείρησης 

για να αυξήσει την παραγωγή σταδιακά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να 

αξιοποιήσει το προσωπικό της για την διάθεση προϊόντων σε διεθνείς αγορές. 

 Εξομάλυνση εποχιακών πωλήσεων 

Η ζήτηση για κάποια προϊόντα υπόκειται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω καιρικών 

συνθηκών ή το στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος κ.α. Αυτό υποχρεώνει την 
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επιχείρηση είτε να μεταβάλλει την παραγωγική δυναμικότητα είτε να αποθηκεύει τα 

προϊόντα της, δημιουργώντας έτσι κάποια πρόσθετα οικονομικά και μη κόστη. Η 

διοχέτευση των προϊόντων αυτών στις διεθνείς αγορές με διαφορετικά πρότυπα 

εποχικών διακυμάνσεων θα μπορούσε να βοηθήσει την επιχείρηση να λύσει τα 

παραπάνω θέματα. 

 

Εξωγενή Κίνητρα 

 

 Έντονος ανταγωνισμός εγχώριας αγοράς 

Με την χαλάρωση στα περισσότερα εθνικά προστατευτικά μέτρα και εμπόδια στον 

χώρο του εμπορίου και των επενδύσεων τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν ανοιχτεί πολλές 

ευκαιρίες στις διαφορές εθνικές αγορές. Με την κατάργηση των προστατευτικών 

μέτρων, οι επιχειρήσεις αυτές έχασαν σημαντικά κέρδη, ο εγχώριος ανταγωνισμός 

εντάθηκε και έτσι υπάρχει το κίνητρο για εξαγωγικό εμπόριο. 

 Περιορισμένο μέγεθος εγχώριας αγοράς 

Με την επέκταση σε διεθνείς αγορές, υπάρχουν καλύτερες προοπτικές για σημαντική 

αύξηση των πωλήσεων και των κερδών συγκριτικά με την εγχώρια αγορά όπου είναι 

μικρή σε μέγεθος. 

 Κορεσμός εγχώριας αγοράς 

Το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς έχει το μειονέκτημα ότι κάποια στιγμή θα 

κορεσθεί, αφού η ζήτηση των προϊόντων θα αρχίσει να μειώνεται ή να αυξάνεται με 

πολύ μικρούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα λιγότερα κέρδη. Για την ικανοποιητική 

ανάπτυξη, η στροφή στο εξαγωγικό εμπόριο αποτελεί μια βέλτιστη λύση. 

 Εμφάνιση ευκαιριών σε διεθνείς αγορές 

Κάποιες εξελίξεις που συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, όπως διακρατικές 

οικονομικές συμφωνίες, καθιέρωση μέτρων που ευνοούν τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες κ.α., δίνουν την δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων να 

αξιολογήσουν νέα περιβάλλοντα και να τα εκμεταλλευτούν. 
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 Προσέγγιση από Πελάτες του εξωτερικού 

Πολλές φορές ένα καλό site ή μια καλή διαφήμιση ή η συμμετοχή σε μια διεθνή 

έκθεση, μπορεί να δώσει το κίνητρο σε νέους πελάτες του εξωτερικού να ενδιαφερθούν 

για τα προϊόντα και έτσι να ξεκινήσει η εξαγωγική διαδικασία. 

 Επηρεασμός από πελάτες 

Πολλές εταιρείες που εφαρμόζουν στρατηγικές διεθνοποίησης, ενθαρρύνουν τους 

προμηθευτές τους να εξάγουν στις ίδιες χώρες, ώστε να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία 

των πρώτων υλών τους. 

 

Μορφές Διεθνοποίησης 

Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται με διάφορες μορφές. Η απόφαση 

του τρόπου όπου θα εισέρθει μια επιχείρηση σε μια ξένη αγορά, επηρεάζει σημαντικά 

τα αποτελέσματα. Παρακάτω αναλύονται όλες οι μορφές επέκτασης σε ξένες αγορές: 

 

Αρχικές Εξαγωγικού Τύπου Μορφές Διεθνοποίησης  

 

Άμεση Εξαγωγική Δράση 

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή διεθνοποίησης και αφορά την πώληση προϊόντων 

απευθείας από την επιχείρηση στον τελικό πελάτη. Δεν χρειάζεται η διαμεσολάβηση 

τρίτων, ούτε η εγκατάσταση παραγωγής σε άλλη χώρα. Αυτό που χρησιμοποιούν πολύ 

τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις είναι οι εξαγωγές μέσω Ίντερνετ ή εξαγωγές με την 

δημιουργία ιστοσελίδας. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής: η αναγνώριση των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων γρήγορα, ο έλεγχος των διεθνών 

δραστηριοτήτων, η άμεση επαφή με τους τελικούς πελάτες αλλά και η εξασφάλιση 

μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους λόγω απουσίας ενδιάμεσων. 

Από την άλλη υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως: η αναγνώριση και η 

στόχευση ξένων πελατών απαιτούν χρόνο και κόστος, το προϊόν μπορεί να μην είναι 
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κατάλληλο για όλες τις αγορές, υπάρχουν κόστη μεταφοράς, μπορεί να δημιουργηθούν 

εμπορικά εμπόδια π.χ. δασμοί. (Παπαδάκης (2012); Czinkota et.al (1996)) 

Παραγωγή κατά παραγγελία 

Η επιχείρηση προβαίνει σε παραγωγή μόνο όταν λάβει παραγγελία από πελάτες. Η 

εξαγωγική προσπάθεια δεν έχει μια συνέχεια και οι σχέσεις παραγωγού – πελάτη είναι 

βραχυχρόνιες. (Παπαδάκης, 2012) 

Εξαγωγές με διαμεσολαβητές 

Σύμφωνα με τους Czinkota et al. (1996) , και οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς συχνά 

χρησιμοποιούν ενδιάμεσους όπου μπορούν να αντιμετωπίσουν διαδικασίες σχετικές με 

έγγραφα, οικονομικά θέματα και μεταφορά. Οι τύποι των διαμεσολαβητών μπορεί να 

είναι εταιρείες εξαγωγικού προσανατολισμού, ενώσεις Webb-Pomerene ή εταιρείες 

διεθνούς εμπορίου και μπορούν να φέρουν σε επαφή τους ενδιαφερομένους με την 

διεθνή αγορά βοηθώντας τους να ξεπεράσουν οικονομικούς και χρονικούς 

περιορισμούς. 

Σύμφωνα με τον Φιλαδαρλή (2014), τα πλεονεκτήματα της παραπάνω μεθόδου είναι : 

οι επιπλέον γνώσεις και επαφές τρίτων, η κάλυψη πληρωμών και ανάληψη ρίσκου 

σχετικά με πίστωση από τρίτους, η ανάληψη των εξαγωγικών διαδικασιών από τους 

διαμεσολαβητές με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος ενώ από την άλλη 

δημιουργούνται κάποια μειονεκτήματα όπως, η έλλειψη ελέγχου και άγνοια των 

πελατών, η έξοδος από την αγορά είναι εύκολη, οι διαμεσολαβητές δείχνουν 

ενδιαφέρον και για άλλα προϊόντα ενώ η εικόνα του προϊόντος στην αγορά είναι αυτή 

που δίνει ο τρίτος.  

Παραγωγή κατόπιν αδείας (Licensing) 

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον εφευρέτη μονοπωλιακά δικαιώματα πάνω 

από μια καινοτομία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ επιδιώκει να παρέχει 

κίνητρα για καινοτομία , καθώς και για τη διάδοση των καινοτομιών . Το Licensing 

γενικά είναι ένας τυποποιημένος τρόπος διάδοσης καινοτομιών. (Sen et. al, 2016) 

Επίσης, είναι ένας συμβατικός μηχανισμός συνδυάζοντας πόρους σε σταθερά όρια, 

όπου ο δικαιοπάροχος παρέχει τεχνολογίες και ο κάτοχος της άδειας παρέχει 

συμπληρωματικούς πόρους. (Bianchi et. al, 2014) 

Το Licencing δίνει το δικαίωμα σε μια εταιρεία όπου έχει έδρα τη χώρα – στόχο να 

χρησιμοποιήσει την ιδιοκτησία του χορηγού αδείας. Αυτή η παραχώρηση δικαιωμάτων 
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όπου είναι κυρίως άυλα χαρακτηριστικά, γίνεται με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή 

συνήθως. Μπορεί να μην υπάρχουν κόστη εγκατάστασης και εδραίωσης στη νέα αγορά 

υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα όμως, όπως: 

 Απώλεια ελέγχου προϊόντος 

 Μικρά κέρδη για τον αδειοδόχο 

 Απώλεια τεχνολογικού πλεονεκτήματος 

(Παπαδάκης, (2012);  Φιλαδαρλής (2014)) 

Συναρμολόγηση στο εξωτερικό 

Σύμφωνα με τους Montana et al. (2002), όταν μια εταιρεία εξάγει τα εξαρτήματα από 

τη χώρα της σε μια άλλη χώρα, στην οποία συναρμολογείται το τελικό προϊόν, 

απολαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα. 

 Οι φόροι που επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα στη χώρα προορισμού 

είναι χαμηλότεροι στα εξαρτήματα από ότι στα τελικά προϊόντα 

 Η απασχόληση και οι τεχνικές δεξιότητες των εργαζομένων στο εξωτερικό 

πετυχαίνει εξοικονόμηση μισθών στην εταιρεία όπου εξάγει 

  

Δικαιόχρηση ή Franchising 

Το franchising μπορεί να οριστεί ως μια σύμβαση ανάμεσα σε 2 ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις, στην οποία ο δικαιοδόχος (franchisee) πληρώνει κάποιο κεφάλαιο στον 

δικαιοπάροχο (franchiser) για το δικαίωμα να πουλάει τα προϊόντα του αλλά και για να 

μπορεί να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα σε ένα συγκεκριμένο μέρος και για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η σχέση ανάμεσα στον δικαιοδόχο και στον 

δικαιοπάροχο δεν περιλαμβάνει μόνο το προϊόν, την υπηρεσία και το εμπορικό σήμα, 

αλλά τον ολοκληρωμένο σχηματισμό της επιχείρησης – σχέδιο μάρκετινγκ, εγχειρίδια 

λειτουργίας και πρότυπα, ποιοτικός έλεγχος, αμφίδρομη επικοινωνία. (Kacher et. al 

(2016); Asarpota (2014)) 

Στην παγκόσμια αγορά, το franchising προσθέτει αξία ενισχύοντας την αντίληψη της 

τοπικής κουλτούρας, των συνηθειών και αξιών. Αποτελεί μια επιχειρηματική 

δραστηριότητα όπου παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες συχνά συνιστούν το franchising 

ως μια μέθοδο όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρηματίες για να 

συγκεντρώσουν πόρους για τη δημιουργία μεγάλων αλυσίδων γρήγορα. (Salar, 2014) 
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Μερικά από τα πλεονεκτήματα του είναι : 

 Αναγνώριση του εμπορικού σήματος 

 Χαμηλός κίνδυνος αποτυχίας 

 Εύκολη διαδικασία οργάνωσης 

 Έτοιμο χαρτοφυλάκιο πελατών 

 Ευκολία στο να βρεις οικονομική υποστήριξη – χρηματοδότηση 

Ενώ μερικά από τα μειονεκτήματα είναι: 

 Υψηλά κόστη  - Αρχικά και συνεχόμενα 

 Εξάρτηση 

 Αυστηροί κανόνες 

 

Προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  

O Μάρδας (2006), αναφέρει πως άμεση ξένη επένδυση θεωρείται η επένδυση που 

γίνεται έξω από τη χώρα προέλευσης μιας εταιρείας, σε μια τρίτη χώρα, τη χώρα 

υποδοχής. Εκεί εγκαθιδρύεται μια νέα εταιρεία, η θυγατρική, όπου αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της μητρικής εταιρείας. Ο επενδυτής έχει πλήρη έλεγχο της 

χρήσης των μεταφερόμενων πόρων από την μητρική εταιρεία, όπου αποτελούν ένα 

σύνολο στοιχείων, σχετικών με το χρηματικό κεφάλαιο, τις διοικητικές ικανότητες, την 

τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, τις τεχνικές πρόσβασης σε άλλες αγορές κ.α. Η 

μητρική εταιρεία, λοιπόν, έχει ως στόχο να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που 

υπάρχουν στην χώρα υποδοχής. 

Παρακάτω αναλύονται οι κατηγορίες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: 

α) Θυγατρική πλήρης ιδιοκτησίας: Ιδρύεται μια νέα επιχείρηση στην ξένη χώρα, 

αυτόνομη και πλήρως οργανωμένη, η οποία παρέχει εμπορικές υπηρεσίες και ανήκει 

στην μητρική εξαγωγική επιχείρηση που την ιδρύει και είναι ο μοναδικός μέτοχος σε 

αυτήν. Επίσης, διέπεται από την τοπική νομοθεσία και είναι δυνατόν να έχει 

διαφορετική ονομασία από την μητρική εταιρεία. 

Τα πλεονεκτήματα της μορφής αυτής: 
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 Τον διοικητικό έλεγχο της θυγατρικής, την τοποθέτηση στελεχών και όλα τα 

πλεονεκτήματα που συνεπάγονται από αυτό τα διατηρεί η μητρική εταιρεία 

 Η κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της έσοδα, δαπάνες και κέρδη, η δε μητρική 

όμως ως ο μοναδικός μέτοχος, καρπώνεται το σύνολο των κερδών της 

θυγατρικής τα οποία μεταβιβάζονται στους λογαριασμούς της στη χώρα της 

 Η θυγατρική εταιρεία εξειδικεύει τα προϊόντα με βάση το πολιτιστικό 

περιβάλλον μιας άλλης χώρας, δίνοντας το στρατηγικό πλεονέκτημα στην 

μητρική να διευρύνει τις δραστηριότητές της σε νέες αγορές 

 Η αύξηση του όγκου παραγωγής του ομίλου οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και 

βελτίωση της θέσης της μητρικής στην παγκόσμια αγορά 

Από την άλλη τα μειονεκτήματα που προκύπτουν: 

 Πολύπλοκη και ακριβή μέθοδος εξαγωγών 

 Ο χαρακτηρισμός της θυγατρικής ως <<ξένη>>, μπορεί να προδιαθέσει 

δυσμενώς την κοινή γνώμη, την κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες 

(Xατζηδημητρίου (2003); Πολλάλης –Μελλάς (2005), Meschi et. al., (2015)) 

β) Κοινοπραξία (joint venture) : η κοινοπραξία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 

ξένων και τοπικών επενδυτών για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, στην οποία 

μοιράζονται από κοινού την ιδιοκτησία και τον έλεγχο. (Κotler and Κeller, 2006) 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν: 

 Ως νομικά ανεξάρτητες οντότητες, οι εταίροι έχουν ξεχωριστή διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και απολαμβάνουν αυτονομία 

 Αναπτύσσεται καινοτόμα γνώση, υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι με τις 

κατάλληλες γνωριμίες και από όλα αυτά ευνοείται η μητρική εταιρεία 

 Μοιράζονται τα κόστη και το ρίσκο του εγχειρήματος 

 Δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας  και ενισχύεται η θέση της μητρικής 

επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά 

 Ξεπερνιούνται εμπόδια εισόδου στην αγορά από την ξένη κυβέρνηση 

 Υπάρχει ανταλλαγή τεχνολογίας και πόρων 

 Δημιουργία νέων πιο ανταγωνιστικών προϊόντων  

 Αντιμετώπιση και μείωση του ήδη υπάρχοντος ανταγωνισμού 

 Διευρύνονται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες 
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 Πρόσβαση σε νέα γεωγραφικές περιοχές και νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 

 

(Park et. al., (2016) ; Larimo et. al., (2015)) 

 

Τα βασικά μειονεκτήματα μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών είναι: 

 Οι εταίροι μπορεί να διαφωνούν σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική της 

κοινοπραξίας κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση της 

 Η επιχείρηση δεν ελέγχει απόλυτα τη διοίκησης της κοινοπραξίας και έτσι δεν 

μπορεί να την εντάξει στο στρατηγικό σχεδιασμό της 

(Πολλάλης-Μέλος, (2005) ; Westman et. al., (2016)) 

 

γ) Στρατηγικές συμμαχίες (strategic alliances) : αποτελούν μια τυπική συμφωνία 

ανάμεσα σε 2 ή περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκοντας μια σειρά από ιδιωτικά και 

κοινά ενδιαφέροντα σε πλαίσια που περιλαμβάνουν αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα. 

Πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας, η συνεργασία αφορά όμως πιο 

μακροπρόθεσμους στόχους. 

Μια κοινή εξήγηση για τους λόγους αποτυχίας μια στρατηγικής συμμαχίας αποτελεί η 

απόκλιση στόχων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι τοπικές επιχειρήσεις βλέπουν 

τις ξένες εταιρείες ως πηγή τεχνολογίας, γνώσεων σε θέματα μάρκετινγκ, διοίκησης 

κ.α. που θα τους φέρουν γρήγορα κέρδη. Οι ξένες επιχειρήσεις από την άλλη βλέπουν 

τους τοπικούς συμμάχους ως γνώστες της τοπικής αγοράς και αποσκοπούν σε 

μακροπρόθεσμα κέρδη. (Jiang et. al., (2015) ; Musarra et. al., (2016) ; Παπαδάκης, 

(2012)) 

δ) Εξαγορές ( Acquisitions) : συναλλαγή κατά την οποία μια εταιρεία εξασφαλίζει ένα 

επαρκές ποσοστό των μετοχών μιας άλλης εταιρείας για να ελέγχει τις αποφάσεις της 

έναντι χρηματικού συναλλάγματος. Οι εξαγορές μπορεί να διενεργούνται και σε 

φιλικούς όρους. (Child et al., 2003) 

Συγκριτικά με τις άλλες μορφές, προσφέρουν τον πιο γρήγορο τρόπο εισόδου στις 

αγορές αλλά και πρόσβαση σε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ενώ αποκτάται έμπειρο 

προσωπικό. Από την άλλη βέβαια, μπορεί να προκύψουν πιθανά προβλήματα από την 

https://play.google.com/store/books/author?id=John+Child
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ανάληψη των χρεών της εξαγοραζόμενης εταιρείας ή να υπάρχει διαφορά στην 

κουλτούρα. (Παπαδάκης, 2012) 

 

ε) Συμβόλαια Μάνατζμεντ: 

Ένας οργανισμός-προμηθευτής προσφέρει ένα σύνολο δεξιοτήτων σε έναν οργανισμό-

πελάτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουν τα στελέχη του 

προμηθευτή προς τον πελάτη και για την ακρίβεια μέσω της εκπαίδευσης που 

προσφέρουν τα στελέχη αυτά στον πελάτη. (Παπαδάκης, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 
 

Κεφάλαιο 4 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 

 

Παράγοντες επιλογής αγορών του εξωτερικού 

Σύμφωνα με τους Kotler and Keller (2009), πριν κινηθεί η εταιρεία σε παγκόσμιο 

επίπεδο, θα πρέπει να προσπαθήσει να προσδιορίσει τους διεθνείς της αντικειμενικούς 

στόχους και πολιτικές μάρκετινγκ. Θα πρέπει να αποφασίσει τι όγκο διεθνών 

πωλήσεων θέλει,  σε πόσες χώρες θέλει να πουλάει τα προϊόντα της αλλά και σε τι 

τύπους χωρών θέλει να εισέλθει. 

Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι παράγοντες όπου λαμβάνονται υπόψη για 

την επιλογή μιας αγοράς: 

 Δείκτης Επιχειρησιακών Ευκαιριών: Η ακριβής εκτίμηση της ζήτησης 

κάποιου προϊόντος είναι σχετικά δύσκολη. Για το λόγο αυτό γίνεται 

συσχέτιση της ζήτησης του προϊόντος με κάποιους δείκτες του δυναμικού 

της αγοράς όπως, μέγεθος πληθυσμού και ρυθμό μεταβολής πληθυσμού, 

γεωγραφική κατανομή πληθυσμού, κατά κεφαλήν εισόδημα και 

οικονομικούς δείκτες της χώρας. 

 Βαθμός Πολιτικού κινδύνου: Μερικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη 

στον καθορισμό του βαθμού του πολιτικού κινδύνου είναι : καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απεργίες, διαδηλώσεις, περιορισμοί 

μετακινήσεων κεφαλαίων, πολιτικές δολοφονίες και εθνικοποιήσεις. 

 Βαθμός Ομοιότητας με την εθνική αγορά: Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προσπαθούν να εντοπίσουν αγορές που έχουν ομοιότητες με την τοπική 

αγορά σε θέματα πολιτιστικής εγγύτητας (γλώσσα, νομοθεσία, κουλτούρα), 

οικονομικών ή πολιτικών μεταβλητών. 

 Βαθμός Ανταγωνισμού: Πριν μια επιχείρηση αποφασίσει να εισέλθει 

επικερδώς σε μια νέα αγορά, πρέπει να λάβει υπόψη το μέγεθος και την 

ποιότητα του ανταγωνισμού στην χώρα αυτή. Ο προσδιορισμός του είδους 

του ανταγωνισμού είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία όπου απαιτεί 

επισκέψεις στις εν λόγω αγορές και σωστό σχεδιασμό για να επιτευχθούν τα 

μέγιστα οφέλη. 

(Φιλαδαρλής, (2014); Kotler and Keller (2006)) 
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Πορεία εξαγωγών στην Μέση Ανατολή 

Η εταιρεία Koupas Motors έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες 

στην Αίγυπτο. Λαμβάνοντας υπόψη, τη θετική αξιολόγηση που λαμβάνει συνεχώς για 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά και την ισχυρή θέληση για 

μακροχρόνιες συνεργασίες, έχει επικεντρωθεί στο να διεισδύσει σε όλη τη 

γεωγραφική περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως: Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, 

Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.α. 

 Παρακάτω αναλύεται η πορεία των εξαγωγών προς αυτές τις χώρες για το 2015. 

Πίνακας 3: Οι  ελληνικές  εξαγωγές κατά  χώρες  και  γεωγραφικές  περιοχές 

ΚΕΝΤΡΟ  ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  &  ΜΕΛΕΤΩΝ  (Κ.Ε.Ε.Μ.) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2015 

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά    σ τ ο ι χ ε ί α 

(σε  εκατ.  ευρώ) 

Γεωγραφικές περιοχές Ε ξ α γ ω γ έ ς % 

Μεταβολή 

% Σύνθεση 

2015 2014 15/14 2015 2014 

Μ.Ανατολή & Β.Αφρική 3.779,4 3.741,9 1,0% 14,8% 13,9% 

Μαρόκο 33,4 54,7 -39,0% 0,1% 0,2% 

Αλγερία 195,7 281,1 -30,4% 0,8% 1,0% 

Τυνησία 157,2 271,9 -42,2% 0,6% 1,0% 

Λιβύη 149,3 222,0 -32,8% 0,6% 0,8% 

Αίγυπτος 1.042,6 755,4 38,0% 4,1% 2,8% 

Λίβανος 767,1 611,4 25,5% 3,0% 2,3% 

Συρία 7,6 7,6 -0,5% 0,0% 0,0% 

Ιράκ 48,1 36,9 30,3% 0,2% 0,1% 

Ιράν 23,5 16,9 39,5% 0,1% 0,1% 

Ισραήλ 236,0 203,0 16,3% 0,9% 0,8% 

Ιορδανία 36,3 47,4 -23,4% 0,1% 0,2% 

Σ.Αραβία 737,1 784,1 -6,0% 2,9% 2,9% 

Κουβέιτ 21,6 16,5 30,7% 0,1% 0,1% 

Μπαχρέιν 7,5 8,2 -8,6% 0,0% 0,0% 

Κατάρ 35,0 54,8 -36,1% 0,1% 0,2% 

Ην. Αρ. Εμιράτα 269,7 359,0 -24,9% 1,1% 1,3% 

Ομάν 9,8 7,3 33,4% 0,0% 0,0% 

Υεμένη 1,9 3,5 -45,0% 0,0% 0,0% 

Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 



[47] 
 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν 

αύξηση κατά 1% το 2015 σε σχέση με το 2014 (Πίνακας 3). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές μεταβολές από χώρα σε 

χώρα κατά το 2015, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενικότερη ρευστότητα στην πολιτική 

και οικονομική κατάσταση των εν λόγω χωρών. Πιο συγκεκριμένα, από τις 8 χώρες που 

αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι τρεις 

εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών και οι άλλες πέντε πτωτικές.   

Για την ακρίβεια, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το 2015, πρώτος πελάτης 

ελληνικών προϊόντων για την περιοχή παραμένει η Αίγυπτος με την αξία των εξαγωγών 

να διαμορφώνεται στα 1.042,6 εκ. € από 755,4 εκ. € (Πίνακας 3), δηλαδή αύξηση κατά 

38%, ενώ με επίσης μεγάλη αύξηση κατά 25,5% ακολουθεί ο Λίβανος. Αντίθετα, 

μείωση της τάξης του -6% εμφανίζει η Σ. Αραβία στα 737,1 εκ. € από 784,1 εκ. € 

(Πίνακας 3).  

Μεγάλη ήταν η υποχώρηση των εξαγωγών προς τα Ην. Αρ. Εμιράτα -24,9%, στα 269,7 

εκ. € από 359 εκ. € το 2014 (Πίνακας 3), την ώρα που αυξάνονται οι εξαγωγές προς το 

Ισραήλ αύξηση 16,3% από το 2014. Πτωτικά κινούνται οι λοιποί σημαντικοί πελάτες 

ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, όπως η Αλγερία -30,4%, η Τυνησία -42,2% και η 

Λιβύη -32,8%. 

Οι υπόλοιπες χώρες εμφανίζουν χαμηλότερες σε αξία εξαγωγές, όμως αξίζει να 

αναφερθεί η συνέχιση της μεγάλης συρρίκνωσης των εξαγωγών και για το 2015 προς το 

Μαρόκο κατά -39% ,στα 33,4 εκ. € από 54,7 εκ. €, αλλά και η ανάκαμψη των 

εξαγωγών προς το Ιράν κατά 39,5% στα 23,5 εκ. € από 16,9 εκ. € και προς το Ιράκ 

κατά 30,3% στα 48,1 εκ. € από 36,9 εκ. € (Πίνακας 3). 
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Αξιολόγηση αγοράς Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

 

Εικόνα 35: Χάρτης ΗΑΕ

 

Πηγή: Wikipedia.org
15

  

 

Γενικά περί ΗΑΕ 

Η Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
16

 συγκροτείται από επτά εμιράτα 

και ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται περίπου σε 9.267.000 κατοίκους από 

τους οποίους το 13% είναι εμιρατινοί πολίτες, το 58% από χώρες Νότιας Ασίας (κυρίως 

Ινδία, Πακιστάν), το 17% από λοιπές ασιατικές χώρες και 8,5% Δυτικοευρωπαίοι. 

 Πρωτεύουσα των ΗΑΕ είναι το Άμπου Ντάμπι, το οποίο αποτελεί και το πολιτικό, 

βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Το δεύτερο σε έκταση εμιράτο είναι το 

Dubai, το οποίο αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο στα ΗΑΕ και την ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα υπόλοιπα Εμιράτα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 
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 η Sharjah, 

 η Ras Al Khaimah 

 η Fujairah 

  το Ajman και  

 το Umm Al Quwain 

Τα τελευταία 40 χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των ΗΑΕ, οφείλεται κυρίως στην 

ανακάλυψη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Εκτιμάται ότι τα ΗΑΕ συγκεντρώνουν το 8,2% των παγκοσμίων αποθεμάτων 

πετρελαίου και το 3,3% των αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ωστόσο, ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ανάπτυξης των τελευταίων ετών είναι η προσπάθεια απεξάρτησης 

από το πετρέλαιο, στο πλαίσιο της οποίας στράφηκαν σε επενδύσεις και σε άλλους 

παραγωγικούς τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

κ.α. 

Η διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικούς τομείς της χώρας όπως τον 

κατασκευαστικό και τον τουριστικό, ιδιαιτέρως στο Dubai, το οποίο είναι περισσότερο 

εκτεθειμένο στις διεθνείς οικονομικές διακυμάνσεις και δεν διαθέτει πετρελαϊκά 

αποθέματα. Οι αλματώδεις ρυθμοί ανάπτυξης διακόπηκαν στα τέλη του 2008, ωστόσο, 

από το 2010  η οικονομία των ΗΑΕ επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι 

οποίοι συνεχίζονται έως και σήμερα
17

. 

Σχετικά με το πολιτικό σύστημα των ΗΑΕ, αποτελείται από ένα πλήθος κυβερνητικών 

δομών, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και ανά εμιράτο. Η επίσημη θρησκεία των 

ΗΑΕ είναι ο ισλαμισμός και τα Αραβικά η επίσημη γλώσσα.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στην 36η θέση ως προς τα αγοραστικά μεγέθη της 

οικονομίας τους, ενώ το ανά κεφαλή ΑΕΠ καθορίζεται στα 46.584 δολάρια ΗΠΑ, ένα 

από τα υψηλότερα στον κόσμο. Επίσης, τα ΗΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου 

Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου, ενώ είναι μέλος της Αραβικής 

Συνόδου, των Ηνωμένων Εθνών, του Ισλαμικού Συμβουλίου, του ΟΠΕΚ και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
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Εξωτερικό εμπόριο – εισαγωγές 

 

Α. Δίκτυα διανομής – πύλες εισόδου 

Η οικονομική δραστηριότητα στα ΗΑΕ ρυθμίζεται τόσο από κάθε εμιράτο χωριστά, 

όσο και από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΑΕ. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός 

σε όλους σχεδόν τους τομείς κι έτσι οι νεοεισερχόμενες εταιρείες θα πρέπει να 

καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να διεκδικήσουν μερίδιο στον τομέα 

ενδιαφέροντός τους. Θα πρέπει να διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: 

 καλύτερη ποιότητα 

 ταχύτερη παράδοση 

 χαμηλότερες τιμές   

 καινοτόμο σχέδιο 

Οι εισαγωγές πραγματοποιούνται, κυρίως, από τοπικούς εμπορικούς αντιπροσώπους, οι 

οποίοι αναλαμβάνουν παράλληλα την προώθηση των πωλήσεων. Υπάρχει βέβαια και η 

δυνατότητα η αλλοδαπή εταιρία να πωλήσει απευθείας στα δίκτυα διανομής προϊόντων. 

Απαραίτητες ενέργειες για την διείσδυση στα ΗΑΕ αποτελούν η διαφήμιση και 

ιδιαίτερα η συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις
18

.  

Υπάρχουν 3 τρόποι για να εισάγει κάποιος στα ΗΑΕ. Οι τρόποι αυτοί είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Άμεσο Εμπόριο (Direct Trade) 

Οι κατασκευαστές και εξαγωγείς μπορούν να συναλλάσσονται απευθείας με εμπόρους 

και εισαγωγείς που είναι ήδη εγκαταστημένοι στην αγορά. Αυτό το είδος του εμπορίου 

ταιριάζει καλύτερα σε μικρό όγκο πωλήσεων ή προκειμένου να δοκιμαστεί η αγορά και 

δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο διακανονισμό. 

2. Εμπορικοί Αντιπρόσωποι (Commercial Agents) 

Μια ξένη εταιρία που επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα της στα ΗΑΕ, χωρίς να έχει 

φυσική παρουσία στην περιοχή, μπορεί να το κάνει διορίζοντας έναν αντιπρόσωπο ή 

διανομέα. Οι Ομοσπονδιακοί Νόμοι για τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους του 1981 και 
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1988 αναφέρουν σαφώς ότι ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι Εμιρατινός ή εταιρία 

που ανήκει κατά 100% σε Εμιρατινούς. Είναι, ωστόσο, ένα θέμα που πρόκειται 

σύντομα να αλλάξει καθώς ο νέος νόμος που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας 

θα προβλέπει κυριότητα 100% και εκτός των ζωνών ελευθέρου εμπορίου, σε 

ορισμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προς το παρόν, οι αλλοδαποί 

μπορούν να κατέχουν το 100% των εταιριών τους μόνο σε συγκεκριμένες Ελεύθερες 

Ζώνες. Αυτό που συμβαίνει συνήθως, είναι ότι πολλές ξένες εταιρίες διορίζουν 

αρκετούς αντιπροσώπους για να καλύψουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και 

συνάπτουν διαφορετικές συμφωνίες για διαφορετικά προϊόντα. Απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή στον τρόπο σύνταξης κάθε εμπορικής συμφωνίας που αφορά τους 

αντιπροσώπους. Στην πραγματικότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ‘λυθεί’ η σύμβαση 

με τον εμπορικό αντιπρόσωπο χωρίς να απαιτήσει ανάλογη αποζημίωση, εκτός αν 

υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δυο πλευρών.  

3. Εμπορική παρουσία στα ΗΑΕ  

Οι επιχειρηματίες της Μέσης Ανατολής προτιμούν να συναντούν σε προσωπική βάση 

τα άτομα με τα οποία συναλλάσσονται επιχειρηματικά. Είναι σημαντικό να διατεθεί 

ικανός χρόνος στην ανάπτυξη σχέσεων με πιθανούς πελάτες ή συνεταίρους
19

.  

Όσον αφορά τις πύλες εισόδου καθώς και την αποθήκευση των αγαθών, γίνονται στον 

μεγαλύτερο λιμένα της χώρας, Jebel Ali.  

 Επίσης, στο εμιράτο του Dubai έχει ξεκινήσει η κατασκευή του μεγαλόπνοου 

έργου υπό την επωνυμία Dubai World Central (DWC), το οποίο περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, την κατασκευή  του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, εμπορευματικού 

και επιβατικού αερολιμένα 

 Στο Abu Dhabi έχει ξεκινήσει η λειτουργία του λιμένα Port Khalifa και της 

αντίστοιχης βιομηχανικής ζώνης (KPIZ) 

 Η Sharjah είναι το μόνο Εμιράτο με λιμάνι τόσο στον Κόλπο του Ομάν όσο και 

στον Ινδικό Ωκεανό (λιμάνι Khor Fakkan)  

 Η Fujeirah διαθέτει, επίσης, λιμάνι στον Ινδικό Ωκεανό  

 Η ύπαρξη ενός λιμανιού στον Κόλπο του Ομάν αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα, καθώς ένα φορτηγό πλοίο μπορεί να κερδίσει 24 ώρες πλεύσης 

από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή αν δεν περάσει από τα στενά του Hormuz, 
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όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ παράλληλα είναι χαμηλότερα και τα 

ασφάλιστρα όταν δεν εισέλθει στον Κόλπο 

Β. Τελωνιακή πολιτική 

Για τις περισσότερες κατηγορίες εισαγωγών τα ΗΑΕ επιβάλλουν 5% τελωνειακό δασμό 

σε επίπεδο αξίας CIF. Οι εισαγωγικοί δασμοί επίσης εξαιρούνται για τα προϊόντα που 

εισάγονται σε Ελεύθερη Ζώνη, ωστόσο, ο τελωνειακός δασμός επιβάλλεται στα 

προϊόντα που εξάγονται από Ελεύθερη Ζώνη σε οποιοδήποτε Εμιράτο. Κάποια αγαθά, 

συμπεριλαμβανομένων των φορτίων υπό διαμετακόμιση (transit), εξαιρούνται του 

δασμού (π.χ. κάποια τρόφιμα, φάρμακα και εισαγωγές για το δημόσιο) αν και οι 

τελωνειακές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν κάποιο χρηματικό ποσό ή εγγύηση τραπέζης 

το οποίο και επιστρέφεται όταν το αγαθό επανεξαχθεί εκτός ΗΑΕ. 

Οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΑΕ βασίζονται στο σύστημα ονοματολογίας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων. Οι δασμοί επιβάλλονται επί της αξίας των 

προϊόντων ή είναι συγκεκριμένοι για ορισμένα προϊόντα. Τέλος, στα εμπορικά δείγματα 

και στις προσωρινές εισαγωγές δεν επιβάλλεται δασμός αρκεί αυτά στη συνέχεια να 

αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε Ελεύθερη Ζώνη
20

. 

Γ) Συσκευασία 

Σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τη 

συσκευασία και ετικετοποίηση των εισαγόμενων προϊόντων, το κάθε Εμιράτο χωριστά 

προσδιορίζει τους κανόνες του. Όλες οι επιµέρους ρυθµίσεις, 

όµως, οφείλουν πρωτίστως να τηρούν τους κανόνες που έχει θέσει η Εµιρατινή αρχή 

για την τυποποίηση. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία είναι υποχρεωτικό τα προϊόντα να 

διαθέτουν ετικέτα στην Αραβική. Τέλος, καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από το 

Συµβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (GCC) 4 προσπάθεια υιοθέτησης 

κοινών κανόνων για τη συσκευασία, την ετικέτα και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούν 

τα εισαγόμενα στην περιοχή προϊόντα
21

. 
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Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ίδρυση μιας εγκατάστασης 

Ένας άλλος τρόπος για την είσοδο των προϊόντων στην αγορά των ΗΑΕ είναι η φυσική 

παρουσία της εταιρείας στη χώρα
22

 με τους παρακάτω τρόπους: 

 Ίδρυση ενός γραφείου εκπροσώπησης: δυνατή μόνο η έμμεση οικονομική 

δραστηριότητα 

 Ίδρυση ενός υποκαταστήματος :δεν είναι δυνατή η πώληση αγαθών, μόνο η 

παροχή υπηρεσιών 

 Ίδρυση / συμμετοχή σε μία εταιρεία : το πολύ 49% των εταιρικών μεριδίων 

μπορούν να κατέχονται από αλλοδαπούς 

 Ίδρυση / συμμετοχή σε μία εγκατάσταση σε ζώνη ελευθέρου εμπορίου: οι 

αλλοδαποί μπορούν να έχουν και το 100% των εταιρικών μεριδίων 

 Ίδρυση μίας επαγγελματικής εταιρείας: κυρίως μόνο για παροχή υπηρεσιών ή 

συμβουλών στον τομέα της ιατρικής, παιδείας και εκπαίδευσης για ακαδημαϊκά 

και τεχνικά επαγγέλματα 

Σύμφωνα με τον Νόμο Εμπορικών Εταιρειών, υπάρχουν 7 μορφές εμπορικών 

εταιρειών: 

- Ομόρρυθμος Εταιρία (general partnership) 

- Ετερόρρυθμος Εταιρεία (simple limited partnership) 

- Ετερόρρυθμος κατά μετοχές εταιρεία (partnership limited by shares) 

- Κοινοπραξία (contractual joint venture) 

- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (limited liability company) 

- Ιδιωτική Ανώνυμος Εταιρεία (private joint stock company) 

- Δημόσια Ανώνυμος Εταιρεία (public joint stock company) 

 

Η μορφή εταιρείας που συναντάται συχνά είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Για 

την σύσταση εταιρίας συνιστάται νομική υποστήριξη. Γενικά, η ξένη συμμετοχή 

περιορίζεται στο 49% και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ομόρρυθμες 

εταιρίες. 
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Η ίδρυση εμπορικής εταιρίας στα ΗΑΕ πραγματοποιείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο με 

την εγγραφή της στο Εμπορικό μητρώο. Η επιχείρηση θα πρέπει, επίσης, να έχει άδεια 

λειτουργίας από την κυβέρνηση του αντίστοιχου εμιράτου καθώς και εγγραφή στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πριν ξεκινήσει η λειτουργία της. 

Επίσης, είναι, συχνά, σκόπιμο για τους μετόχους μιας επιχείρησης να προσδιορίζουν 

και να προστατεύουν τα συμφέροντά τους μέσω μια ξεχωριστής επιπρόσθετης 

συμφωνίας, μετά από σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των μετόχων. Η συμφωνία αυτή 

θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του ρόλου των μετόχων στη 

διαχείριση της εταιρίας, και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων (αύξηση κεφαλαίου, 

εξαγορές, διαθέσιμα και άλλα σοβαρά θέματα)
23

. 

Τέλος, δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο απαίτησης για να ιδρύσει κάποιος μια 

επιχείρηση
24

. 

 

Φορολογία 

Κάθε Εμιράτο έχει δική του φορολογική νομοθεσία. Οι φορολογικοί νόμοι προβλέπουν 

μεν την επιβολή φόρων, στην πράξη όμως οι περισσότερες διατάξεις δεν εφαρμόζονται. 

Με εξαίρεση τις ξένες τράπεζες και τις πετρελαϊκές εταιρείες, στο έδαφος των Η.Α.Ε. 

δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ούτε φόρος στα κέρδη των 

εταιρειών. Επίσης, δεν υφίσταται ο φόρος προστιθέμενης αξίας.
25

 

 

Μέθοδοι πληρωμής 

Τηρούνται όλοι οι μέθοδοι πληρωμής που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς εμπορικές 

συναλλαγές. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι πληρωμής είναι οι Ανέκκλητες Πιστωτικές 

Επιστολές (L/C) και πληρωμές έναντι φορτωτικών εγγράφων (CAD)
26

. 
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 http://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates 
25

 http://www.dikigoros.com.gr/investments-in-dubai.html 
26

 http://emiratesgreeks.com/info.php?op=details&id=1 
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Οικονομικό Περιβάλλον ΗΑΕ 

 

Πίνακας 4: Mακροοικονομικοί δείκτες HAE 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016(Προβλέψεις) 

ΑΕΠ αύξηση (%) 4.3 4.6 3.1 3.3 

Πληθωρισμός(%) 1.1 2.3 3.7 3.0 

Ισοζύγιο 

Πληρωμών 

(%ΑΕΠ) 

10.4 5.0 -5.5 -4 

Ισοζύγιο 

τρεχουσών 

συναλλαγών 

(%ΑΕΠ) 

18.4 13.7 2.9 3.1 

Δημόσιο χρέος 

(%ΑΕΠ) 

15.9 15.7 18.9 18.3 

 

Πηγή: www.coface.com 

 

Τα ΗΑΕ υποστηρίζονται από μια εύρωστη οικονομία μη - υδρογονανθράκων και 

παρουσίασαν ένα βαθμό ανθεκτικότητας στην πτώση των τιμών των υδρογονανθράκων 

το 2015 και η τάση αυτή θα παραμείνει στο 2016. Οι κατασκευές, ο τουρισμός και οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παραμένουν τα κύρια οικονομικά 

στηρίγματα. 

Το συνολικό επίπεδο των τιμών αναμένεται να εξασθενίσει το 2016 μετά την αύξηση 

του πληθωρισμού που παρατηρήθηκε το 2015 , η οποία εξηγείται εν μέρει από τις 

διάφορες προσαρμογές που γίνονται από τις αρχές με τις τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας και του νερού
27

.  

 

 Τα ΗΑΕ βρίσκονται σε μια στρατηγική τοποθεσία ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη 

και την Αφρική, οι οποίες είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου. 

Χιλιάδες Κινέζικες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Ντουμπάι ως κομβικό σημείο για 

την Αφρική, Ινδοί έμποροι χρησιμοποιούν τα εμιράτα για να αποκτήσουν πρόσβαση 

                                                           
27

 http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/United-Arab-Emirates 
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στον κόσμο, Λατινοαμερικάνοι βλέπου τη χώρα ως μια πλατφόρμα εκτόξευσης στη 

Νότια Ασία, ενώ Δυτικοί υπήκοοι χρησιμοποιούν το Ντουμπάι ως κομβικό σημείο για 

τη Μέση Ανατολή. 

Κάτι πολύ σημαντικό για την οικονομία των ΗΑΕ είναι ότι διατηρούν ισχυρά 

οικονομικά αποθέματα και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα, κάτι το οποίο το καθιστά 

ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις . Με επαρκή ρευστότητα και κεφαλαιακή 

επάρκεια, ήταν δυνατό για τις τράπεζες να αυξήσουν τις χορηγήσεις της. Σύμφωνα με 

την S & P και Fitch, τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

διατηρούν βαθμολόγηση ΑΑ, η οποία υποδεικνύει την πιστοληπτική ικανότητα και την 

ικανότητα των δαπανών της. 

Οι κρατικές δαπάνες για υποδομές συνεχίζουν να λαμβάνουν μια σημαντική εισφορά 

κεφαλαίου. Ενδεικτικά
28

: 

 Το Abu Dhabi συνεχίζει να αναπτύσσει την υποδομή που απαιτείται για να 

κατατάσσεται σε μια από τις πλουσιότερες πόλεις στον κόσμο 

 Το Ντουμπάι υλοποιεί νέα έργα για τη φιλοξενία του World Expo το 2020. 

  30 δισεκατομμύρια ΑΕD θα δαπανηθούν για τις υποδομές στο χώρο της 

έκθεσης και την πόλη 

 Τα ΗΑΕ σχεδιάζουν να δαπανήσουν 6 δισεκατομμύρια AED για τα μεγάλα 

έργα υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα , συμπεριλαμβανομένων των οδικών 

δικτύων και των ομοσπονδιακών κτιρίων 

  Τα  ΗΑΕ εργάζονται επίσης για το έργο της Etihad Rail, η οποία θα προσφέρει 

ένα σημαντικό άλμα στις χερσαίες μεταφορές μέχρι το έτος 2021 

 

Εξωτερικό Εμπόριο 

Πίνακας 5: Εξωτερικό εμπόριο για τα ΗΑΕ τα έτη 2012, 2013 και 2014 :  

ΕΤΟΣ σε δις $     2012    2013    2014 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  182 δις $ 187 δις $ 190  δις $ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗ 

ΠΕΤΡ. ΤΟΜΕΑ 

   46 δις $   40 δις $   36  δις $ 

ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ    58 δις $   63 δις $    66  δις $ 

Πηγή: agora.mfa.gr 
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Παρατηρείται διαρκής αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών. Αυτό είναι 

θετικό διότι δίνεται ευκαιρία σε εισαγωγείς να ενταχθούν στην οικονομία των ΗΑΕ 

(Πίνακας 5).  

Πίνακας 6: Κυριότερες προμηθεύτριες χώρες  σε δις $ :    

Α/Α ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 

ΔΙΣ $ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

1 Κίνα                   22 11,68 % 

2 ΗΠΑ                  19 10,14% 

3 Ινδία                  18 9,19% 

4 Γερμανία           11 6,09% 

5 Ιαπωνία             11 5,55% 

6 Μ. Βρετανία        7 3,53% 

7 Ελβετία                  6 3,38% 

8 Ιταλία 6 3,09% 

9 Ν. Κορέα 6 2,95% 

10 Γαλλία 5 2,54% 

11 Βέλγιο 5 2,37% 

12 Σ. Αραβία 4,5 2,09 % 

13 Τουρκία 3,5 1,88% 

14 Μαλαισία 3 1,77% 

Πηγή: agora.mfa.gr 

Οι κύριοι προμηθευτές στα ΗΑΕ είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ. Η Ελλάδα δεν υπάρχει στην 

λίστα και για αυτό θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από την εταιρεία για κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των εισαγωγέων (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 7: Μεγαλύτερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων στα ΗΑΕ  

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΑΞΙΑ 

ΔΙΣ $ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

7108 Χρυσός                    28,2 11,68 % 

8703 Επιβατικά 

αυτοκίνητα       

13,7 10,14% 

7102           Διαμάντια 11,7 9,19% 

7113 Κοσμήματα με 

πολύτιμες ή μη 

πέτρες  

8,5 6,09% 

8517  Ηλεκτρικές 

συσκευές  

7,5  5,55% 

8802    Ελικόπτερα 

αεροπλάνα 

5,7 3,53% 

8411 Στρόβιλοι, 

τουρμπίνες  

4,5 3,38% 

8803 Μέρη αεροπλάνων 

κλπ 

2,7 3,09% 

8471 Μέρη μηχανών  2,6 2,95% 

7403 Χαλκός  2,1 2,54% 

8708 Μέρη αυτοκινήτων  2,2 2,37% 

2710 Πετρελαιοειδή  1,8 2,09 % 

3004 Φαρμακευτικά 

προϊόντα  

1,8 1,88% 

8704 Οχήματα για 

μεταφορά 

εμπορευμάτων 

1,6 1,77% 

Πηγή: agora.mfa.gr 

Η κατηγορία των προϊόντων της KOUPAS MOTORS είναι τα μέρη μηχανών, και στα 

2,6 δις θα προσπαθήσει να έχει μερίδιο αγοράς τα επόμενα χρόνια (Πίνακας 7). 
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Ελεύθερες Ζώνες 

Οι Ελεύθερες Ζώνες
29

 του Ντουμπάι δημιουργήθηκαν ώστε να δοθεί ώθηση στο 

διεθνές εμπόριο και στις ξένες επενδύσεις. Οι Ελεύθερες Ζώνες του Ντουμπάι είναι 

επιχειρηματικές περιοχές πλήρως εξοπλισμένες με όλες τις ευκολίες, εγκαταστάσεις και 

επικοινωνιακές υποδομές που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης και 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών. 

Τα προνόμια που απολαμβάνει κάποιος στις ελεύθερες ζώνες ποικίλουν: 

 Οι επιχειρήσεις των Ελευθέρων Ζωνών απολαύουν απαλλαγής από φόρους και 

τελωνειακούς δασμούς καθώς και απαλλαγή από τέλη κατά τις εξαγωγές και 

εισαγωγές 

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις προσλήψεις 

 Παρέχεται χαμηλού κόστους ενέργεια 

Γενικά, τα κίνητρα και οι παρεχόμενες διευκολύνσεις, η διαδικασία εγκατάστασης, το 

ελάχιστο κεφάλαιο και άλλες απαιτήσεις ποικίλλουν σε κάθε Ελεύθερη Ζώνη. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 Ελεύθερες Ζώνες στο Ντουμπάι και αναμένονται σύντομα 

και άλλες:  

 Dubai Airport Free Zone Authority 

 Dubai Gold & Diamond Park 

 Dubai Internet City 

 Dubai Knowledge Village 

 Dubai Silicon Oasis 

 Dubai Healthcare City 

 Dubai International Financial Centre (DIFC) 

 Dubai Sports City 

 Dubai Palm Island Development 

 Customs and Free Zone Corp 

                                                           
29
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 Dubai Automobile Zone 

 Dubai Metal & Commodity Centre 

 Dubai Textile City 

 Dubai Flower Centre 

 Dubai Logistics City 

 Dubai Aid City 

 

Συμπεράσματα για την αγορά των ΗΑΕ 

Συνοψίζοντας την ανάλυση για τα ΗΑΕ, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι τα 

χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες είναι πολλά 

και η εταιρεία Koupas Motors αξίζει να επικεντρώσει εκεί την εξαγωγική της 

δραστηριότητα:  

 Αποτελούν ασφαλές καταφύγιο σε ένα ασταθές περιφερειακό 

περιβάλλον για εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες 

 Το Ντουμπάι αποτελεί κομβικό σημείο  για το χονδρεμπόριο και το 

λιανεμπόριο στα ΗΑΕ, τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Ν. Ασίας, 

Βορείου και Ανατολικής Αφρικής 

 Ασφαλές οικονομικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα 

 Οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στο Ντουμπάι θεωρούνται ως οι 

μεγαλύτερες του είδους  στη Μ. Ανατολή 

 Τα τεράστια κατασκευαστικά έργα που γίνονται ή έχουν ανακοινωθεί 

 Το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο των νοικοκυριών 

 Η περιορισμένη εγχώρια παραγωγή 

 Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

 Η συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου, κυρίως, εντός εμπορικών 

κέντρων (malls) 

 Η συγκέντρωση του εμπορίου σε μερικούς δεκάδες ομίλους και η ενεργή 

επιχειρηματική δραστηριότητα αξιωματούχων της χώρας 

 Ο αυξανόμενος εισερχόμενος τουρισμός 

 Η απουσία, επί του παρόντος,  φόρου εισοδήματος,  κερδών και ΦΠΑ 

 Το σύγχρονο δίκτυο μεταφορών (αεροδρόμια, λιμένες κ.λπ.) 
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 Ο ανεπτυγμένος τομέας τηλεπικοινωνιών  

 το σταθερό πολιτικό περιβάλλον 

 ο δυτικό τρόπος ζωής 

 η πολύ χαμηλή εγκληματικότητα 
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Κεφάλαιο 5 : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην εγχώρια αγορά και κάνοντας τα πρώτα της βήματα 

στις αγορές του εξωτερικού, η εταιρεία Koupas Motors, είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη 

Στρατηγική Διεθνοποίησης δίνοντας έμφαση πρωτίστως στην μορφή της άμεσης 

εξαγωγικής δράσης, για να έχει την δυνατότητα να επιλέγει τις αγορές στόχους, αλλά και 

να διαχειρίζεται και να ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας. Η στρατηγική 

αυτή βασίζεται στα ακόλουθα σημεία: 

 

Marketing Plan 

Γεωγραφικοί Στόχοι 

 Προτεραιότητα διείσδυσης αποτελεί η Μέση Ανατολή (Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, Ισραήλ, Ιορδανία, Συρία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Λίβανος, Μαρόκο κ.ά). 

Έχει ήδη γίνει η αρχή με την χώρα της Αιγύπτου, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές 

συνεργασίες. Επόμενος στόχος είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφού οι λόγοι 

διείσδυσης είναι πολλοί σύμφωνα με την ανάλυση όπου έχει γίνει παραπάνω. Εφόσον 

τεθούν ισχυρές βάσεις συνεργασίας σε αυτές τις χώρες, θα γίνει προσπάθεια διείσδυσης 

σε όλη τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι  ότι η παράδοση σε αυτές τις 

χώρες διαρκεί μόλις 7-9 μέρες. 

Επόμενος στόχος, εφόσον καλυφθεί η Μέση Ανατολή, είναι η Άπω Ανατολή ( Κίνα, 

Ινδία, Ινδονησία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Βιετνάμ κ.ά.). Σε αυτές τις χώρες 

παρατηρείται έλλειψη γνωστών brand προϊόντων, ενώ υπάρχει αφθονία ηλεκτρικών 

κινητήρων χαμηλής τιμής-ποιότητας. 

Τέλος, μακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί η Κεντρική Ευρώπη, σε βάθος 2-3 έτη, διότι 

οι αγορές τις Ευρώπης είναι πολύ απαιτητικές και είναι απαραίτητη η εξαγωγική 

ωριμότητα για να αντεπεξέλθει η εταιρεία σε αυτές τις συνθήκες. 

Στόχοι – Πελάτες 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Koupas Motors περιλαμβάνει το ισχυρό brand της 

εταιρείας ΑΒΒ, την ικανότητα σημαντικών εκπτώσεων στην τιμολογιακή πολιτική, ως 

μοναδικός επίσημος διανομέας της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και την πετυχημένη 

πορεία στην εγχώρια αγορά. Με αυτά τα πλεονεκτήματα, τα κλειδιά πελάτες όπου 
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στοχεύει στο εξωτερικό είναι: βιομηχανίες, ΟΕΜs ( κατασκευαστές πρότυπου 

εξοπλισμού) και έμποροι. 

Υποστηρικτικές Διαδικασίες 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και να είναι βιώσιμη η Στρατηγική 

Διεθνοποίησης, θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση κάποιων ανεπαρκών δομών και πόρων 

της εταιρείας. 

 

 Έχει γίνει ήδη πρόσληψη ενός ατόμου το 2016, όπου έχει αναλάβει το τμήμα 

εξαγωγών και ασχολείται με όλες τις εξαγωγικές διαδικασίες, την εύρεση, την 

επικοινωνία και υποστήριξη πελατών. Στόχος είναι το άτομο αυτό να αποκτήσει 

την εμπειρία και τις εφαρμοσμένες γνώσεις, μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις 

και διαρκής επαφές με τις αγορές στόχους και το εν λόγω τμήμα εξαγωγών να 

στελεχωθεί με περεταίρω άτομα. 

 

 Απαραίτητο είναι να αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός όπως: 

πρόγραμμα CRM (Συστήματα Διαχείρισης Πελατών) για τον έλεγχο και τη 

σωστή διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, e-shop (ηλεκτρονικές πωλήσεις) 

για να υπάρχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη και να αυξηθούν οι πωλήσεις αλλά 

και δικτυακά εργαλεία προώθησης και προβολής. 

 

 Η ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων χρήζει διαφορετικής 

αντιμετώπισης σχετικά με την οικονομική διαχείριση. Είναι απαραίτητο  να 

αναπτυχθούνε συστήματα κοστολόγησης και τιμολόγησης αλλά και κατάλληλα 

συστήματα διαχείρισης πληροφοριών Management Information Systems(MIS) 

 

 

 Η εταιρεία KOUPAS MOTORS έχει ήδη υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης 

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ στη Δράση : «Αναβάθμιση πολύ 

μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 

στις νέες αγορές». Με την επένδυση που πρόκειται να γίνει στόχος είναι να 

ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της επιχείρησης, να μεταβεί 

η επιχείρηση σε ποιοτική επιχειρηματικότητα αναβαθμίζοντας χώρους και 
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υποδομές αλλά και η ανανέωση του προσωπικού εξασφαλίζοντας εργασία σε 

νέους ανθρώπους.  

   

Σχέδιο Δράσης 

Εξεύρεση εμπορικών επαφών 

Για να εφαρμοστούν οι άμεσες εξαγωγές πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλοι 

πελάτες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από έρευνα που θα γίνει για ανεύρεση επαφών και 

επικοινωνία μαζί τους: 

 Μέσω εμπορικών επιμελητηρίων Ελλάδας και εξωτερικού 

 Μέσω Διεθνών Τραπεζών 

 Μέσω πηγών πληροφόρησης στο Internet 

 

Αναβάθμιση εταιρικής ιστοσελίδας 

Εφόσον το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι διεθνές, θα πρέπει η εταιρική ιστοσελίδα 

να προσαρμοστεί κατάλληλα. Για την καλύτερη στόχευση στις αγορές τις Μέσης 

Ανατολής εκτός, από την αγγλική γλώσσα, θα προστεθούν και τα αραβικά. 

Καταχωρήσεις σε καταλόγους εξαγωγών στο Ίντερνετ  

Με αυτό τον τρόπο μπορεί εύκολα κανείς να βρει την εταιρεία και την κατηγορία στην 

οποία ανήκει. Τέτοιοι κατάλογοι είναι ο ΣΕΒΕ
30

 , ΟΠΕ
31

, ΕΒΕΑ
32

 και Europages
33

 . 

Διαφήμιση σε εμπορικά έντυπα 

Διαφημίσεις επί πληρωμή πρόκειται να δημοσιευτούν σε έντυπα μέσα ενημέρωσης στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο Εξωτερικό 

Από το 2017 η εταιρεία προγραμματίζει, να δηλώνει συμμετοχή σε εκθέσεις του 

εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζει να συμμετάσχει στην έκθεση 
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 τον Φεβρουάριο το 

2017 στο Ντουμπάι. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθει σε επαφή με πολλούς πιθανούς 

πελάτες και θα κλείσει πιο εύκολα συμφωνίες. 

Επισκέψεις στις Αγορές της Μέσης Ανατολής 

Το 2017  προγραμματίζονται επισκέψεις στην Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να αξιολογηθούνε πιθανοί εταίροι και το προσωπικό 

πωλήσεών τους, να μελετηθεί η δύναμή τους και το μέγεθός τους στην αγορά της 

Μέσης Ανατολής αλλά και να γίνει μια αξιολόγηση του ανταγωνισμού. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου θα γίνουν επισκέψεις σε επόμενες χώρες, με προτεραιότητα την 

Αίγυπτο, την Σαουδική Αραβία, τον Λίβανο και το Ισραήλ. 

 

Προϋπολογισμός Δράσης 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω δράση, απαιτείται κάποιο κόστος. Παρακάτω 

εκτιμάται το απαιτούμενο ύψος χρηματοδότησης σε βάθος τριετίας. 

 

Πίνακας 8: Προϋπολογισμός Δράσης 

 2017 2018 2019 

Μάρκετινγκ    

Έρευνα - Ταξίδια 3.000€ 4.000€ 5.000€ 

Προβολή - 

Προώθηση 

2.100€ 1.680€ 1.680€ 

Συμμετοχή σε 

Εκθέσεις 

8.000€ 10.000€ 12.000€ 

Πόροι    

CRM 600€ 900€ 1200€ 

Δημιουργία e-shop  2.500€ 0€ 0€ 

Προσωπικό 12.000€ 19.200€ 26.400€ 

Συνολικό κόστος 28.200€ 35.780€ 46.280€ 
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Έρευνα – Ταξίδια: Αφορά κόστος εισιτηρίων και διαμονής στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, για τον Υπεύθυνο Εξαγωγών και τον Ιδιοκτήτη της εταιρείας.  

Προβολή – Προώθηση: Αφορά καταχωρήσεις σε καταλόγους εξαγωγέων, διαφήμιση 

σε εμπορικά έντυπα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αναβάθμιση ιστοσελίδας 

της εταιρείας. 

Συμμετοχή σε Εκθέσεις: Αφορά ενοίκιο χώρου, εξοπλισμό και προβολή στον 

εκθεσιακό χώρο. 

CRM: Αναφέρεται το κόστος άδειας χρήσης ανά υπολογιστή και ανά έτος. Για το 2017 

θα γίνει ενσωμάτωση 2 αδειών, το 2018, 3 αδειών και το 2019, 4 αδειών χρήσης. 

Δημιουργία e-shop: Αναφέρεται το κόστος δημιουργίας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

Προσωπικό: Για το 2017 υπολογίζεται το κόστος απασχόλησης ενός ατόμου στο 

τμήμα εξαγωγών, για το 2018 υπολογίζεται αύξηση κατά 1 άτομο και για το 2019 

υπολογίζεται να απασχολούνται 3 άτομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Είναι το προϊόν ή η υπηρεσία σας ήδη διαθέσιµα; 

a) ήδη παράγονται ή αναπτύσσονται    X 

b) σε αρχικό στάδιο 

c) σε σχεδιασµό 

2. Πωλείται ήδη το προϊόν σας ή η υπηρεσία σας στη ελληνική αγορά; 

a) πωλείται ήδη µε αυξανόµενο µερίδιο αγοράς   Χ 

b) πωλείται ήδη αλλά το µερίδιο αγοράς είναι χαµηλό 

c) πωλείται µόνο στην περιοχή της έδρας της επιχείρησης 

3. Έχετε επιπλέον παραγωγική δυναµικότητα ή τους διαθέσιµους ειδικούς 

να ικανοποιήσετε την αυξανόµενη ζήτηση για το προϊόν σας ή την 

υπηρεσία σας; 

Ναι  Χ    /Όχι 

4. Έχετε την απαιτούµενη χρηµατοδότηση για να προσαρµόσετε το 

προϊόν ή την υπηρεσία σας στις απαιτήσεις της αγοράς στόχου και για 

να το προωθήσετε; 

a) Υπάρχει ήδη χρηµατοδότηση  Χ 

b) Ρυθµίζεται τώρα το θέµα της χρηµατοδότησης 

c) ∆εν υπάρχει χρηµατοδότηση 

5. Έχει δεσµευτεί η διοίκηση της εταιρίας στη στήριξη της προσπάθειας 
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εξαγωγών; 

Ναι   Χ  /Όχι 

6. Η εταιρία τηρεί συνήθως τις προθεσµίες παράδοσης; 

Ναι  Χ   /Όχι 

7. Έχει η διοίκηση εμπειρία στις εξαγωγικές αγορές; 

Ναι   Χ  /Όχι 

8. Έχει το προϊόν σας ή η υπηρεσία σας ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

(ποιότητα, τιµή, καινοτοµικότητα κλπ.) έναντι των ανταγωνιστών; 

Ναι  Χ   /Όχι 

9. Έχετε προσαρµόσει τη συσκευασία σας (µάρκα και/ή προωθητικά 

υλικά) στην αγορά στόχο; 

Ναι   Χ  /Όχι 

10. Έχετε την ικανότητα και τους πόρους να παρέχετε στήριξη και 

υπηρεσίες µετά την πώληση του προϊόντος στην αγορά στόχο; 

Ναι  Χ   /Όχι 

11. Γνωρίζετε τις τιµές FOB ή CIF για τα προϊόντα σας; 

Ναι   Χ  /Όχι 

12. Έχετε υλοποιήσει κάποια έρευνα αγοράς σε αγορά στόχο του 

εξωτερικού; 

a) Ολοκληρωµένη πρώτου και δεύτερου βαθµού έρευνα αγοράς, 

συµπεριλαµβανοµένης επίσκεψης στην αγορά στόχο 

b) Ολοκληρωµένη πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα αγοράς  Χ 
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c) Καθόλου έρευνα 

13. Είναι το προωθητικό σας υλικό διαθέσιµο στη γλώσσα της αγοράς 

στόχο;(Επιχειρηµατικές κάρτες, φυλλάδια, ιστοσελίδα) 

Ναι   /Όχι  Χ 

14. Έχετε αρχίσει να οργανώνεται και να υλοποιείτε το µάρκετινγκ των 

προϊόντων ή υπηρεσιών σας στην αγορά στόχο; 

Ναι  Χ   /Όχι 

15. Έχετε κάνει κάποια συµφωνία µε αντιπρόσωπο/διανοµέα/πράκτορα ή 

µία επιχείρηση της αγοράς στόχο του εξωτερικού; 

Ναι   /Όχι  Χ 

16. Έχετε έρθει σε επαφή µε κάποιο εκτελωνιστή; 

Ναι   Χ  /Όχι 

 

Πηγή: http://www.ektelonismos.com/Documents/Odigies.pdf 
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