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Περίληψη  
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια απόπειρα να καταγραφούν οι μορφές 

διεθνοποίησης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και να προταθεί ένα μοντέλο 

διεθνοποίησης για εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Μέσα από αυτή, αποτυπώνονται οι 

τάσεις στις στρατηγικές που επιλέγονται για την ανάπτυξη σε ξένες αγορές με ιδιαίτερη 

έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

ερευνάται μια μορφή αυτών, οι εξαγωγικές κοινοπραξίες. Χρησιμοποιώντας 

βιβλιογραφικές πηγές, τεκμηριώνεται η ανάγκη για ανάπτυξη εξωστρεφούς προφίλ σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε «στενές» αγορές και περιγράφονται οι βασικές 

πτυχές των στρατηγικών διεθνοποίησης. Μέσα από τη βιβλιογραφία αναδεικνύεται, 

επίσης, η σημασία των συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και προτείνεται ως τέτοιας 

φύσης σύμπραξη ο σχηματισμός εξαγωγικών κοινοπραξιών. Η μορφή αυτή 

διεπιχειρησιακών σχέσεων βρίσκεται στα πρώτα στάδια της επιστημονικής μελέτης της 

και για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια να ιεραρχηθούν και να καταγραφούν βασικές 

πτυχές της λειτουργίας τους. Τέλος, η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των 

εξαγωγικών κοινοπραξιών, παρότι η δημοφιλία τους στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, 

ενισχύεται και από την απόφαση ελληνικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν σε 

αγορές του εξωτερικού με τη μορφή αυτή στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 

εφαρμοσμένης συμβουλευτικής και επικοινωνίας, αντικείμενο που αναπτύσσεται με τη 

μορφή επιχειρηματικού πλάνου εξαγωγών (Master Export Marketing Plan) στο τελευταίο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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Abstract 

The aim of the current thesis is to list several methods of internationalization and suggest 

a model for the services sector. It is an attempt to identify the trends for growth strategies 

in foreign markets particularly focused to strategic agreements between firms. More 

specifically, the method of export consortia is investigated. Through bibliographic 

sources it is demonstrated that a profile of extroversion is necessary for companies 

operating in “close” markets. At the same time, the key aspects of internationalization 

strategies are outlined. The importance of synergies between companies is also 

highlighted and the formation of export consortia is proposed to implement the notion of 

synergy. This form of inter-company relations is in the early stages of its study and 

therefore there is an attempt to prioritize and record key aspects of their operation. Finally, 

the recognition of the effectiveness of export consortia, despite their limited popularity in 

Greece, is amplified by some Greek companies’ decision to expand their operations in 

foreign markets using this strategy. Aspects of the implementation of such a choice 

regarding a consulting and advertising export consortium are presented in the last chapter 

of this work. 
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Εισαγωγή 
Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικά αναπτυσσόμενο διεθνές περιβάλλον οι 

επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν υιοθετώντας στρατηγικές ώστε να 

ανταποκρίνονται στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς και να προσαρμόζουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες νέων αγορών. Για το λόγο αυτό, καταφεύγουν στην 

υλοποίηση στρατηγικών διεθνοποίησης. Αυστηρή προϋπόθεση για την επιτυχημένη 

υλοποίηση του πλάνου ενεργειών τέτοιου είδους στρατηγικών είναι η διαμόρφωση ενός 

συνεπούς εξωστρεφούς προφίλ που να αποδεικνύει την ετοιμότητα μιας επιχείρησης να 

αναπτυχθεί στις παγκόσμιες αγορές.  

Η αναζήτηση της κατάλληλης στρατηγικής διεθνοποίησης απαιτεί πλήρη επίγνωση 

της θέσης της επιχείρησης στον κλάδο, της παραγωγικής της δυναμικότητας αλλά κυρίως 

της διεθνούς αγοράς και των απαιτήσεών της ώστε να αντιληφθεί τις αλλαγές που πρέπει 

να γίνουν στο επιχειρηματικό της μοντέλο, τη δομή αλλά και πτυχές της ίδιας της 

δραστηριότητάς της. 

Μια απόπειρα καταγραφής της έννοιας της διεθνοποίησης γίνεται στο πρώτο 

κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται και οι 

δύο βασικές στρατηγικές διεθνοποίησης, οι εξαγωγές και η διεθνής παραγωγή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι στρατηγικές συμμαχίες ως στρατηγική 

διεθνοποίησης με αξιοποίηση της δυναμικής των διεπιχειρησιακών σχέσεων. Ακόμη, 

αναφέρονται οι παράγοντες που δρουν καταλυτικά κατά τη διαδικασία σύναψης 

στρατηγικών συμμαχιών. 

Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο, το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει σε μια μορφή 

στρατηγικής συμμαχίας που καταγράφει ραγδαία αύξηση της δημοφιλίας της καθώς 

βασίζεται στη συγκέντρωση δυνάμεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνοντάς τους 

ώθηση να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, 

αναπτύσσονται οι εξαγωγικές κοινοπραξίες, προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους, κατηγοριοποιούνται με τη χρήση διάφορων κριτηρίων και περιγράφονται οι 

αντικειμενικοί στόχοι και οι προκλήσεις για το σχηματισμό τους. Τέλος, γίνεται και μια 

σύντομη αναφορά στην ανάγκη μέτρησης της απόδοσης των εξαγωγικών κοινοπραξιών 

με αντίστοιχη καταγραφή κάποιων ενδεικτικών δεικτών απόδοσης. 

Η πρακτική εφαρμογή της έννοιας της εξαγωγικής κοινοπραξίας εξετάζεται από την 

περιγραφή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από ελληνικές επιχειρήσεις στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Σε αυτό, καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας που 

βρίσκεται υπό σύσταση μεταξύ δύο ελληνικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή 
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συμβουλευτικών υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας σε αγορές του εξωτερικού. Τα 

στοιχεία αποτελούν μέρος του συνολικού εξαγωγικού πλάνου που καταρτίζεται και 

αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής εχεμύθειας ενώ τα ονόματα που αναφέρονται δεν 

έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

Κλείνοντας, στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα της 

διπλωματικής εργασίας και διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για την περαιτέρω έρευνα 

πάνω στις εξαγωγικές κοινοπραξίες ως στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 
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Κεφάλαιο 1: Διεθνοποίηση και στρατηγικές επίτευξής της 
1.1  Διεθνοποίηση 

Παρ’ όλο που οι εθνικές αγορές παραμένουν μοναδικές, γίνονται ολοένα και 

περισσότερο αλληλεξαρτώμενες. Οι τοπικοί καταναλωτές, με την υποστήριξη της 

τεχνολογίας, έρχονται σε συχνότερη επαφή με προϊόντα από όλον τον κόσμο, ενώ οι 

μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν καταστεί 

ισχυροί διεθνείς παίκτες που απαιτούν αυξημένη προσοχή. Το φαινόμενο της 

διεθνοποίησης είναι πολυσύνθετο και συνίσταται στην ταυτόχρονη εξέλιξη και την 

αυξανόμενη αλληλεπίδραση των ανθρώπινων κοινωνιών και οικονομιών στις 

διαφορετικές τους εκφάνσεις: οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική κλπ. 

παγκοσμιοποίηση (Ball, Gerinher, McNett & Minor, 2012). 

Η διεθνοποίηση μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει μια σειρά από 

στάδια μέσα από τα οποία μια επιχείρηση βαθμιαία αναπτύσσει τον εξαγωγικό της 

χαρακτήρα και άλλες διεθνείς δραστηριότητες (Johanson & Vahlne, 1977). Η παραπάνω 

θεωρία για τη διεθνοποίηση ονομάζεται και μοντέλο της Ουψάλας.  

Η διεθνοποίηση, παρά το γεγονός ότι είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος όρος, δεν 

είναι ξεκάθαρα αποσαφηνισμένος. Ετυμολογικά, η διεθνοποίηση σημαίνει απλά τη 

διαδικασία κατά την οποία κάτι πραγματοποιείται υπό διεθνή έλεγχο ή γίνεται διεθνές. 

Κάποιοι ερευνητές ερμηνεύουν τη διεθνοποίηση ως την εξωστρεφή κινητοποίηση στις 

διεθνείς δραστηριότητες μιας επιχείρησης (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Αυτό 

το κοινό στοιχείο διευρύνθηκε από τον ορισμό των Johanson & Vahlne (1977) που 

προσδιόρισαν τη διεθνοποίηση ως μια συνεχή και μεθοδική διαδικασία κατά την οποία 

οι επιχειρήσεις αυξάνουν σταδιακά τη διεθνή τους δραστηριοποίηση και μεταβάλλουν 

αντίστοιχα τις οργανωσιακές τους μορφές (Bilkey & Tesar, 1977; Johanson & Vahlne, 

1977; Reid, 1981) 

Σήμερα, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες αγορές έχουν 

εισφέρει νέα στοιχεία που επηρεάζουν τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 

Για το λόγο αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι η διεθνοποίηση δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται πια 

ως μια παραδοσιακή, σταδιακή διαδικασία (Oviatt & McDougall, 1994). 

Ο όρος διεθνοποίηση έχει να κάνει με όλες εκείνες τις τεχνολογικές εξελίξεις, και τις 

αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης οι οποίες την οδηγούν σε νέες ξένες 

αγορές. Κατά τους Welch & Luostarinen (1988), διεθνοποίηση είναι η διαδικασία κατά 

την οποία η επιχείρηση αναπτύσσει λειτουργίες εκτός της χώρας προέλευσης της. Ο 

πρώτος ολοκληρωμένος εμπεριστατωμένος ορισμός ήρθε από τους Oviatt & McDougall 
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(1994), οι οποίοι ορίζουν τις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις ως οικονομικούς οργανισμούς 

οι οποίοι από την έναρξη τους αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας 

τους πόρους τους και πουλώντας τις εκροές τους σε πολλές χώρες. Ένας άλλος ορισμός 

έρχεται λίγο αργότερα (2000) από τους ίδιους ο οποίος μας τονίζει την ύπαρξη ρίσκου 

και αξίας για την επιχείρηση: «Διεθνής επιχειρηματικότητα είναι ένας συνδυασμός 

καινοτόμου και ριψοκίνδυνης δραστηριότητας η οποία περνάει εκτός συνόρων και έχει 

ως σκοπό την δημιουργία αξίας για την επιχείρηση». Οι ίδιοι καταλήγουν σε σχετικό τους 

άρθρο ότι διεθνής επιχειρηματικότητα είναι η ανακάλυψη, αξιολόγηση και 

εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάζονται σε ξένες αγορές με σκοπό την δημιουργία 

προϊόντων και υπηρεσιών. Από τα παραπάνω μπορούμε να ξεχωρίσουμε την μάλλον 

αναγκαία ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση και την 

δημιουργία αξίας για αυτήν σε περίπτωση διεθνοποίησής της. Μπορούμε να πούμε πως 

το ζητούμενο είναι η αποκόμιση οφέλους, αλλά και η διατηρησιμότητά της στην νέα ξένη 

αγορά. 

Η μεγάλη παγκόσμια ύφεση από τα τέλη του 2008 περιόρισε τους ρυθμούς ανάπτυξης 

της παγκόσμιας οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά, η παγκόσμια οικονομία είναι αρκετά 

περιπεπλεγμένη και σχεδόν καμία χώρα δε μένει ανεπηρέαστη από οικονομικά γεγονότα 

στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η συμμετοχή στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα είναι προαπαιτούμενο για την οικονομική μεγέθυνση και ευημερία 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συμμετοχή αυτή δεν ενέχει κινδύνους.  

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ολοένα και εντονότερη διασύνδεση 

των εθνικών / τοπικών αγορών μεταξύ τους. Σημαντικές αναδυόμενες αγορές έχουν 

αρχίσει να αναμορφώνουν τη φύση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι 

μεταφορές και οι επικοινωνίες γίνονται ακόμα πιο γρήγορες, φθηνότερες και ευρύτερα 

προσβάσιμες. Η μορφή των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στις αναπτυγμένες 

χώρες μετατοπίζεται από την παραγωγή στις υπηρεσίες και τη διαχείριση της 

πληροφορίας (Kotabe & Helsen, 2011). Οι πολυεθνικοί οργανισμοί έχουν πραγματικά 

μετατραπεί σε παγκόσμιας δραστηριότητας επιχειρήσεις τόσο ονομαστικά όσο και στο 

πνεύμα λειτουργίας τους. 

Το επίπεδο και η μορφή διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα 

με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα που τις διακρίνει, την εμπειρία 

τους από τη δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές, το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των 

τελευταίων αλλά και το μέγεθος της τοπικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται 

αρχικά. 
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Στην προσπάθεια να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής επιλογής για 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, θα μπορούσαν να καταγραφούν τα 

εξής (Χατζηδημητρίου, 2003): 

• Οι οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται από την αύξηση του όγκου 

παραγωγής και τη συνεπαγόμενη ορθολογικότερη εκμετάλλευση των 

παραγωγικών πόρων.  

• Η ευκολότερη πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία καθώς το κόστος 

υιοθέτησής της επιμερίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων λόγω της 

μεγάλης παραγωγής.  

• Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο επιχειρηματικών πληροφοριών λόγω των 

οργανωμένων δικτύων που αναπτύσσουν οι πολυεθνικές – διεθνοποιημένες 

επιχειρήσεις. 

• Η δυνατότητα απόκτησης παραγωγικών συντελεστών, ενδιάμεσων προϊόντων 

και πρώτων υλών σε χαμηλότερες τιμές και γενικότερα η ευκολότερη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων με σχετικά χαμηλότερο κόστος. 

• Η εκμετάλλευση του γνωστού ονόματος και της φήμης που διαθέτουν στην 

αγορά. 

• Η διαθεσιμότητα διοικητικών στελεχών από μια μεγάλη, σχεδόν παγκόσμια, 

«δεξαμενή» στελεχών με ικανότητες και εμπειρία στις διεθνείς αγορές. 

• Η διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου λόγω γεωγραφικής 

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους.  

Την ίδια στιγμή, οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και κάποιες 

προκλήσεις που πρέπει να υπερνικήσουν για να σταθούν με επιτυχία στο διεθνές 

περιβάλλον: 

• Οι διαφορές στις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. 

• Οι επιχειρηματικές πρακτικές που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ 

συναλλασσόμενων στις αγορές. 

• Οι διαφορετικές διαδικασίες, κανονισμοί και το νομικό πλαίσιο που αφορά την 

οικονομική δραστηριότητα σε κάθε χώρα. 

• Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι οι οποίοι αποτελούν παράγοντα αβεβαιότητας σε 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 
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1.2  Στρατηγικές διεθνοποίησης 
Η επιδίωξη της διεθνοποίησης για τις επιχειρήσεις μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες 

μεθόδους. Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να χωριστούν, 

ανάλογα και με τη μορφή που λαμβάνουν στην υλοποίησή τους, σε δύο θεμελιώδεις 

στρατηγικές, τις εξαγωγές και τη διεθνή παραγωγή. Οι πρώτες διαφέρουν από τις 

δεύτερες στο ότι κατά τις εξαγωγές τα προϊόντα/υπηρεσίες παράγονται εγχώρια από την 

επιχείρηση και διατίθενται συστηματικά σε αγορές του εξωτερικού ενώ σε επίπεδο 

διεθνούς παραγωγής, οι επιχειρήσεις έχουν μεταβεί σε ένα επόμενο στάδιο και 

επεκτείνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα εκτός των εθνικών συνόρων.  

 

1.2.1  Εξαγωγές 

Οι εξαγωγές, ως στρατηγικές διεθνοποίησης, διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. 

Άμεσες ονομάζονται οι απευθείας πωλήσεις σε μια ξένη εισαγωγική επιχείρηση ή σε έναν 

τελικό καταναλωτή που βρίσκεται σε μια ξένη αγορά (Albaum, Strandskov & Duerr, 

2002). Έμμεσες ονομάζονται οι πωλήσεις που πραγματοποιεί μια εξαγωγική επιχείρηση 

σε μια ξένη χώρα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες κάποιας άλλης ανεξάρτητης 

επιχείρησης, η  οποία είναι εγκατεστημένη ή/και δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά 

και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής του εξαγωγικού εμπορίου μεταξύ της παραγωγού 

επιχείρησης και του αλλοδαπού αγοραστή (Albaum et al., 2002; Χατζηδημητρίου, 2003). 

Οι μέθοδοι άσκησης εξαγωγών ομαδοποιούνται ως εξής: 

Άμεσες εξαγωγές 

• Ίδρυση τμήματος εξαγωγών (export department) 

• Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής (foreign representative) 

 Τοπικός εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος (host country agent) 

 Τοπικός έμπορος ή διανομέας (host country merchant ή distributor) 

• Ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής (sales branch) 

• Ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη χώρα εξαγωγής (foreign sales 

subsidiary) 

 

Έμμεσες εξαγωγές 

• Εγχώριος πράκτορας (home country export agent) 

• Εγχώριος έμπορος (home country merchant) 

• Συνεργασία με εταιρία διαχείρισης εξαγωγών (export management company) 

• Συνεργασία με εταιρίες διεθνούς εμπορίου (international trading company) 
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Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της, καλείται να 

επιλέξει την προσφορότερη από τις παραπάνω μεθόδους που να την ικανοποιεί στο 

μεγαλύτερο βαθμό.  

 

1.2.2  Διεθνής παραγωγή 

Οι στρατηγικοί στόχοι μιας επιχείρησης μπορεί να της επιβάλλουν να επεκτείνει, να 

μεταφέρει ή να υποκαταστήσει μέρος της παραγωγής της στο εξωτερικό. Με τον τρόπο 

αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα όπως ο κορεσμός ή η ένταση του ανταγωνισμού στην 

εγχώρια αγορά, για την οποία μπορεί να διαγράφονται και αρνητικές προοπτικές. Ακόμη, 

μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής της λόγω φθηνότερου εργατικού δυναμικού, 

πρώτων υλών ή προηγμένης τεχνολογίας. Οι κινήσεις του ανταγωνισμού αλλά και οι 

επιλογές σημαντικών πελατών μπορούν, επίσης, να οδηγήσουν μια επιχείρηση να 

μεταφέρει μέρος της παραγωγής της στο εξωτερικό. Η θέση της χώρας στην οποία 

επεκτείνεται η παραγωγή μπορεί, τέλος, να δίνει ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή επέκταση της παραγωγής είναι οι 

ακόλουθες: 

• Συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing) 

• Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing) 

• Συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (franchising) 

• Διοικητικά συμβόλαια (management contracts) 

• Συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key projects) 

• Άμεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investments) 

 Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly owned subsidiary) 

 Διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση (international joint venture) 

 Μερική εξαγορά (partial acquisition) 

• Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες (international strategic alliances) 

 

1.3  Σύνοψη κεφαλαίου 
Η διεθνοποίηση αποτελεί στρατηγική επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της ολοένα και πιο διευρυμένης αγοράς. Αν 

και η διεθνοποίηση μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους, η ουσία του όρου δεν παύει 

να περιλαμβάνει τη φιλοσοφία και τις στρατηγικές που θα οδηγήσουν συντεταγμένα μια 

επιχείρηση στις διεθνείς αγορές. Η διασύνδεση των τοπικών αγορών που βρίσκεται σε 



 

8 
 

εξέλιξη οδηγεί τα βήματα των επιχειρήσεων προς μια συντονισμένη προσπάθεια 

εξωστρέφειας ώστε να δρέψουν τα οφέλη που θα προκύψουν από τη διεθνή 

δραστηριοποίησή τους. Στην προσπάθεια επέκτασής τους στις παγκόσμιες αγορές, οι 

επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες στρατηγικές όπως τις 

εξαγωγές (άμεσες ή έμμεσες) ή την επέκταση/μεταφορά της παραγωγής τους στο 

εξωτερικό ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις που κάθε μία θέτει. 
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Κεφάλαιο 2: Στρατηγικές συμμαχίες 
2.1  Μορφές διεπιχειρησιακών σχέσεων 

Οι διεπιχειρησιακές σχέσεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές ανάλογα και με το 

βαθμό εμπλοκής μεταξύ των διάφορων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές. Έτσι, 

καταγράφονται οι παρακάτω κατηγορίες διεπιχειρησιακών σχέσεων (Todeva & Knoke, 

2005): 

i. Ολική, μερική εξαγορά ή συγχώνευση: μία επιχείρηση αναλαμβάνει τον πλήρη 

έλεγχο των κεφαλαίων μίας άλλης και συντονίζει τις δραστηριότητες μέσω του 

μηχανισμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων. 

ii. Joint ventures: δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν από κοινού έναν 

οργανισμό με νομική υπόσταση, ο οποίος εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό 

για τους δημιουργούς του. Για παράδειγμα η έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ή το 

μάρκετινγκ. 

iii. Επενδύσεις κεφαλαίου: η κατοχή της πλειοψηφίας ή μειοψηφίας του 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης μέσω μιας απευθείας αγοράς μετοχών από μια 

άλλη επιχείρηση. 

iv. Συνεταιρισμοί: η «συμμαχία» μικρών επιχειρήσεων ή μεμονωμένων 

επαγγελματιών, οι οποίοι διαχειρίζονται συλλογικά και από κοινού τους 

παραγωγικούς τους πόρους. 

v. Συμμαχίες έρευνας και ανάπτυξης: διεπιχειρησιακές συμφωνίες για 

πραγματοποίηση έρευνας και συνεργασία στην ανάπτυξη. Παρατηρείται 

κυρίως σε ταχύτατα αναπτυσσόμενους κλάδους όπως η τεχνολογία. 

vi. Στρατηγικές συμφωνίες: δίκτυα επιχειρήσεων τα οποία βασίζονται στον από 

κοινού έλεγχο της στρατηγικής τους πορείας με τα συνεργαζόμενα μέρη να 

λαμβάνουν κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις και να μοιράζονται την ευθύνη 

των παραγωγικών αποτελεσμάτων. Η συνεργασία αυτή διέπεται κατά κανόνα 

από συμβάσεις τις οποίες έχουν υπογράψει όλα τα μέρη.  

vii. Καρτέλ: η εναρμονισμένη πρακτική μεγάλων επιχειρήσεων που συντονισμένα 

προσπαθούν να ελέγξουν την παραγωγή και τις τιμές σε ένα κλάδο της 

οικονομίας με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού και τη δημιουργία 

φραγμάτων εισόδου. 

viii. Συμφωνίες δικαιόχρησης: η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης της 

τεχνογνωσίας και της εμπορικής ονομασίας σε μια άλλη επιχείρηση με 
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ταυτόχρονη διατήρηση του ελέγχου της τιμολόγησης, του μάρκετινγκ και των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 

ix. Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης: η παραχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας και εμπορικού ονόματος μιας επιχείρησης 

με την καταβολή των σχετικών προκαθορισμένων ποσών ή ποσοστών επί των 

πωλήσεων της επιχείρησης (royalties).  

x. Δίκτυα υπεργολάβων: διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπου ένας υπεργολάβος 

διαπραγματεύεται τις μακροπρόθεσμες τιμές των προμηθευτών του, τις 

περιόδους παραγωγής και τα χρονοδιαγράμματα παραδοτέων. 

xi. Επιτροπές βιομηχανικών προδιαγραφών: επιτροπές οι οποίες ελέγχουν τις 

συμφωνίες των επιχειρήσεων – μελών τους ως προς την υιοθέτηση των 

τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και το εμπόριο αγαθών. 

xii. Ομάδες δράσης: βραχυπρόθεσμες συνεργασίες τα μέλη των οποίων 

λειτουργούν ως ομάδες πίεσης για να επηρεάσουν τη χάραξη δημόσιας 

πολιτικής προς όφελός τους. 

xiii. Εμπορικές σχέσεις: μεμονωμένες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που 

διέπονται μόνο από το μηχανισμό της επιδίωξης χαμηλότερης τιμής. 

 

 
Γράφημα 1 – Διαβάθμιση μορφών διεπιχειρησιακών σχέσεων (PriceWaterHouseCoopers, 2009) 
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Η παραπάνω κατηγοριοποίηση σχηματοποιεί ένα σύνολο μορφών δραστηριοποίησης 

που χαρακτηρίζεται από συνέργειες, οι οποίες είναι στενότερες και περισσότερο 

επίσημες και δεσμευτικές όσο κανείς ανεβαίνει από κάτω προς την κορυφή στη 

συγκεκριμένη ιεραρχία. Έτσι, στην κορυφή εντοπίζονται σχέσεις που διέπονται από 

μηχανισμούς νομικού και κοινωνικού ελέγχου, διοικητικές ευθύνες και συμμετοχή 

πόρων από τα διάφορα μέρη. Στη βάση της ιεραρχίας, αντίθετα, τοποθετούνται απλές 

εμπορικές σχέσεις που δεν επισύρουν άλλες υποχρεώσεις ανάμεσα στα ανώνυμα 

συμβαλλόμενα μέρη. Το Γράφημα 1 παρέχει μια εναλλακτική παρουσίαση της 

κατηγοριοποίησης που παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

2.2  Στρατηγικές συμμαχίες 
Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και η συνεργασία 

χρειάζονται ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή καινοτόμα ανάπτυξη. Το επίπεδο 

συνέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να έχει διάφορες διαβαθμίσεις όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι στρατηγικές διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνουν, λοιπόν, τη συμμαχία επιχειρήσεων για την επίτευξη 

κοινών στόχων και θεωρούνται σήμερα ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς στο 

συνδυασμό ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Μια 

στρατηγική συμμαχία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι 

οποίες: 

• παραμένουν νομικά ανεξάρτητες μετά το σχηματισμό της συμμαχίας 

• μοιράζονται τα οφέλη και το διαχειριστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων 

• συνεισφέρουν συνεχώς σε έναν ή περισσότερους τομείς όπως η τεχνολογία ή 

τα προϊόντα (Yoshino & Rangan, 1995). 

Τα είδη διεπιχειρησιακών σχέσεων που καταγράφηκαν προηγουμένως θα μπορούσαν 

να αποτελούν και μερικές από τις μορφές στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων 

με στόχο την ανάπτυξή τους στις διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικές συμμαχίες θα 

μπορούσαν να οριστούν και ως μια διεπιχειρησιακή σχέση η οποία ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των συμμετεχόντων με την ανταλλαγή αμοιβαία 

ωφέλιμων πόρων (Kang & Sakai, 2000). Η επιλογή μιας μορφής στρατηγικής συμμαχίας 

αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετούν οι επιχειρήσεις που την 

απαρτίζουν με σκοπό να ελέγξουν την εξάρτησή τους από τη συμμαχία αλλά και τους 

άλλους συμμετέχοντες σε αυτή.  
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2.2.1 Κίνητρα για τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών 

Οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν ένα μέσο για τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν 

πρόσβαση σε νέες αγορές, να διευρύνουν τα γεωγραφικά τους όρια, να αποκτήσουν 

τεχνολογία αιχμής και συμπληρωματικές ικανότητες σχετικά γρήγορα. Έτσι, μπορούν να 

παραμείνουν σε εγρήγορση και να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τους 

παραγωγικούς πόρους, τις δεξιότητες και τις πληροφορίες που είναι στοιχεία απαραίτητα 

για να εισέλθουν και να επιτύχουν σε νέες αγορές.  

Για τη σύναψη μιας επιτυχούς στρατηγικής συμμαχίας, μια επιχείρηση καλείται 

αρχικά να αντιληφθεί αν αυτή έχει στρατηγική σημασία και πως θα πρέπει να τη 

διαχειριστεί για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι στρατηγικές συμμαχίες 

μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες σε περιπτώσεις μεγάλης αβεβαιότητας και 

σε αγορές με προοπτικές ανάπτυξης όπου μια επιχείρηση είτε αδυνατεί είτε δεν επιθυμεί 

να δραστηριοποιηθεί μόνη της.  

Οι λόγοι για το σχηματισμό μιας στρατηγικής συμμαχίας ποικίλλουν και μπορεί να 

περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κίνητρα (Cojohari, 2014): 

Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού: Όταν ένας ανταγωνιστής με μεγάλη παραγωγή 

εισέρχεται σε μία νέα αγορά, η αντιμετώπισή του είναι δύσκολη αν κάποιος δεν έχει 

συγκρίσιμο μέγεθος. Η συμμαχία, λοιπόν, μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων 

είναι μια απάντηση που πολύ συχνά μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. 

Ακόμη, μια τέτοια συμμαχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίθεση σε έναν ανταγωνιστή 

που έχει εδραιώσει τη θέση του στην αγορά.  

Υπέρβαση εμποδίων προστατευτισμού των αγορών: Οι στρατηγικές συμμαχίες 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποφύγουν ελέγχους στις εισαγωγές και να ξεπεράσουν 

εμπόδια κατά την εμπορική τους είσοδο σε αγορές. Είναι, ακόμη, ένας τρόπος να 

σεβαστεί κανείς τους περιορισμούς που τίθενται από τη χώρα – στόχο αναφορικά με 

τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως και το επίπεδο συμμετοχής 

στο κεφάλαιο τοπικών επιχειρήσεων.  

Επιμερισμός κινδύνου: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο κίνδυνος αποτυχίας είναι 

υψηλός και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων 

αυξάνεται.  

Οικονομίες κλίμακας: Σημαντικό κίνητρο αποτελεί η δυνατότητα επιμερισμού του 

σταθερού κόστους παραγωγής και διανομής με σκοπό τη επίτευξη μεγαλύτερου όγκου 

παραγόμενου προϊόντος.  
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Πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς: Η επέκταση από ένα ώριμο τμήμα της 

αγοράς σε ένα άλλο στο οποίο δε δραστηριοποιείται αποτελεί κινητήρια δύναμη για μια 

επιχείρηση να αναζητήσει συνέργειες με άλλες ώστε να το επιτύχει. 

Πρόσβαση σε μια νέα γεωγραφική αγορά: Μια στρατηγική συμμαχία αποτελεί ένα 

συνηθισμένο τρόπο για την είσοδο σε μία αγορά, η οποία προστατεύεται από δασμούς 

και άλλα εμπόδια ή κυριαρχείται από μια άλλη επιχείρηση με συγκεκριμένο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Πρόσβαση σε εξελιγμένη τεχνολογία: Η σύγκλιση στο επίπεδο της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας είναι η αιτία για το σχηματισμό πολλών συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων.  

Συνένωση δυνάμεων: Η πολυπλοκότητα ορισμένων δραστηριοτήτων και το κόστος 

τους είναι πολλές φορές αποτρεπτικά για την ανάληψή τους από μία μόνο επιχείρηση 

(π.χ. δημόσια ή στρατιωτικά έργα).  

Συμπληρωματικότητα: Η απουσία πόρων ή δεξιοτήτων για την ανάπτυξη μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής προβάλλει ως βασικό κίνητρο για την αναζήτηση 

συνεργασιών με σκοπό την κάλυψη των συγκεκριμένων ελλείψεων μέσα από την 

αξιοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών από άλλες επιχειρήσεις. Από την πλευρά των 

τελευταίων, η συνεργασία μπορεί να αποτελεί ευκαιρία για αμοιβαία ανταλλαγή πόρων, 

τεχνογνωσίας και υποδομής. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για τη γεφύρωση ενός χάσματος 

που διασφαλίζει την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και των δύο πλευρών. 

Συνοψίζοντας, με βάση τη βιβλιογραφία, τα κίνητρα μπορούν να περιγραφούν όπως 

παρακάτω (Agarwal & Ramaswami, 1992; Auster, 1994; Doz & Hamel, 1998; Doz, Olk 

& Ring, 2000; Harrigan, 1988; Hennart, 1991; Lorange & Roos, 1993): 

• αναζήτηση νέων αγορών 

• απόκτηση μέσων διανομής προϊόντων / υπηρεσιών 

• πρόσβαση σε νέα και συγκλίνουσα τεχνολογία 

• γνώση και διεθνοποίηση σιωπηρών, συλλογικών και εφαρμοσμένων 

ικανοτήτων 

• επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

• καθετοποίηση δραστηριοτήτων, ανανέωση και επέκταση σχέσεων με 

προμηθευτές  

• διαφοροποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

• αναμόρφωση ή βελτίωση απόδοσης 

• επιμερισμός κόστους, κοινή χρήση πόρων 

• ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνολογίας και παραγωγικών πόρων 
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• μείωση επιχειρηματικού ρίσκου και διασπορά κινδύνου 

• ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών 

• επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

• συνεργασία πιθανών ανταγωνιστών ή προσπάθεια απομείωσης ανταγωνισμού 

• συμπληρωματικότητα αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές 

• από κοινού εξειδίκευση σε έναν τομέα 

• υπέρβαση νομικών / ρυθμιστικών εμποδίων 

• καθιέρωση και παρακολούθηση των διεθνών τάσεων 

Οι Bleeke και Ernst (1995), περισσότερο συνοπτικά, περιγράφουν τις ανάγκες 

σχηματισμού στρατηγικών συμμαχιών από τις επιχειρήσεις: μετρητά, μέγεθος, 

δεξιότητες, προσβάσεις ή ένας συνδυασμός των προηγούμενων.  

 

2.2.2 Παράγοντες – κλειδιά για τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών (4 Cs) 

Κατά τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής συμμαχίας, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

αναζητούν απαντήσεις στην ερώτηση: «ποιοι πρέπει να είναι οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ 

των μελών της συμμαχίας;». Μια από αυτές τις απαντήσεις δίνεται από τους Brouthers 

Κ., Brouthers L.E. και Wilkinson (1995). Σύμφωνα με αυτούς, λοιπόν, η 

αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής συμμαχίας επιτυγχάνεται όταν ενυπάρχουν στο 

σχηματισμό της τέσσερις καίριοι παράγοντες (4 Cs): 

• η συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων που διακρίνουν τα μέλη 

(complementary skills) 

• η κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις (cooperative cultures) 

• η συμβατότητα επιχειρηματικών στόχων (compatible goals) 

• η αναλογία του αναλαμβανόμενου ρίσκου (commensurate levels of risk) 

Οι συμπληρωματικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι πιθανοί σύμμαχοι είναι μια 

πτυχή των συνεργασιών αυτών που πολλές φορές αγνοείται στην αναζήτηση ενός 

συμμάχου με μεγάλες δυνατότητες οικονομικής συνεισφοράς στην κοινή προσπάθεια 

οδηγώντας σε επιλογές που ενέχουν αυξημένο επίπεδο ρίσκου. Επίσης, η αναζήτηση 

πρέπει να εστιάζεται και στην επιδίωξη συγκεκριμένου αποτελέσματος από τη συνέργεια 

με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Η εμπειρία και οι ικανότητες ενός μέλους είναι 

εκείνες που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με αυτές των λοιπών μελών και θα 

κάνουν τη συμβολή περισσότερο αποτελεσματική. 

Η αδυναμία επίτευξης χημείας μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων – μελών της 

συμμαχίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες αποτυχίας των 
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στρατηγικών συμμαχιών. Πτυχή αυτού του παράγοντα αποτελεί η αναλογία στα μεγέθη 

των μελών της συμμαχίας καθώς τα οικονομικά μεγέθη και το εργασιακό περιβάλλον 

είναι άμεσα συγκρίσιμα και οι νοοτροπίες που αναπτύσσονται εξαιτίας των παραπάνω 

είναι ευκολότερο να συγκλίνουν. Όταν η συμμετρία αυτή επιτυγχάνεται και στο 

υψηλότερο επίπεδο διοίκησης, τότε οι σχέσεις διακρίνονται από υψηλότερα επίπεδα 

εμπιστοσύνης. Η συμβατότητα της κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων από 

διαφορετικές περιοχές του κόσμου είναι ακόμη δυσκολότερο να επιτευχθεί καθώς πρέπει 

αυτή να διακρίνει τη συμμαχία από την κορυφή της ιεραρχίας έως τη βάση. Η απουσία 

ισχυρών δεσμών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας δημιουργεί έναν οργανισμό δυσκίνητο, 

καχύποπτο και ασταθή. Από την άλλη, το επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών 

πρέπει να οριοθετείται με σαφήνεια για να αποφεύγεται η μονομερής εκμετάλλευση των 

πόρων, ικανοτήτων, υποδομών και διασυνδέσεων ενός μόνο από τα μέλη. 

Οι συμμαχίες είναι αναμενόμενο να αποτύχουν όταν δεν κινούνται προς ικανοποίηση 

των επιχειρηματικών στόχων όλων των μελών τους. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι 

επιχειρήσεις, πριν αποφασίσουν να συμμετέχουν σε μια τέτοια συμμαχία, να 

αντιληφθούν πως οι στόχοι των λοιπών υποψήφιων μελών θα επηρεάσουν τη δική τους 

επιτυχία (Hamel, Doz & Prahalad, 1989). Η σαφήνεια της στόχευσης είναι ζωτικής 

σημασίας. Αμφιβολίες για τους στόχους, ασαφείς κατευθύνσεις και ασυντόνιστες 

ενέργειες είναι οι βασικότερες αιτίες για την αποτυχία των στρατηγικών συμμαχιών 

(Lynch, 1990). Οι συμμαχίες είναι λιγότερο πιθανό να χάσουν επαφή με τους στόχους 

τους αν πραγματοποιούνται συχνές αξιολογήσεις. 

Η ανάληψη ανάλογου μεγέθους ρίσκου από τα μέλη μιας στρατηγικής συμμαχίας 

απαιτείται καθώς λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία ανάμεσα στα μέλη. Αν δεν υπάρχει 

ένα ελάχιστο επίπεδο επιχειρηματικού κινδύνου εκλείπει και το κίνητρο της συνύπαρξης 

σε μία ομάδα επιχειρήσεων. Η αναγνώριση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης, που 

προκύπτει από την ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου, είναι μια σαφής ένδειξη ισχύος 

σε μια στρατηγική συμμαχία. Αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει το ρίσκο σε όρους 

αρχικής επένδυσης μόνο, η συμμαχία θα μετατραπεί απλά σε ένα εργαλείο που μόλις 

χρησιμοποιηθεί θα αχρηστευθεί. Όταν η αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των 

επιχειρήσεων μετατραπεί σε μονόδρομο από τη μια στις υπόλοιπες, τότε η ισορροπία του 

κινδύνου διαταράσσεται αφήνοντας τη μία επιχείρηση να μειονεκτεί ουσιαστικά σε 

σχέση με τις άλλες στην αγορά (Brouthers et al., 1995). 

Μια απόφαση για συνεργασία δεν είναι μια αντίδραση αλλά μια θεμελιώδης 

στρατηγική επιλογή, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των μελλοντικών συνθηκών για 

κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά αλλά και για το συλλογικό τους εγχείρημα. Οι 
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στρατηγικές συμμαχίες αμφισβητούν το «νεοκλασσικό» οικονομικό αξίωμα του 

επιχειρηματικού ανταγωνισμού καθώς δεν υπαγορεύονται από το αναμενόμενο άμεσο 

αντίκτυπο στο κόστος, τα κέρδη και άλλα απτά προνόμια αλλά από τα έμμεσα θετικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τα συσσωρευμένα άυλα κεφάλαια και το εταιρικό 

κοινωνικό κεφάλαιο (Todeva & Knoke, 2005). 

 

2.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία σχηματισμού στρατηγικών 

συμμαχιών 

Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από τις 

ιδιαιτερότητες του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις – μέλη τους, τα χαρακτηριστικά του κλάδου στον 

οποίο ανήκουν και την οργανωσιακή διάρθρωση που κάθε επιχείρηση διαθέτει.  

 

2.2.3.1 Επιχειρηματικό περιβάλλον  

Η γενική οικονομική κατάσταση και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας / των χωρών στις 

οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη μιας στρατηγικής συμμαχίας συντελούν καθοριστικά 

στο σχηματισμό της. Οι παράγοντες που συνιστούν το παραπάνω σύνολο είναι (Todeva 

& Knoke, 2005): 

• το νομικό πλαίσιο 

• η εφαρμοζόμενη μακροοικονομική πολιτική 

• οι έλεγχοι τιμών που μπορεί να τίθενται σε ορισμένα προϊόντα / υπηρεσίες 

• οι κεφαλαιαγορές 

• τα δίκτυα διανομής 

• οι μέθοδοι εκτέλεσης των συμβάσεων 

Το κανονιστικό πλαίσιο μιας χώρας επηρεάζει την ελευθερία των επιχειρήσεων να 

σχηματίζουν συμμαχίες. Οι περιορισμοί που τίθενται από την πολιτεία συχνά 

περιλαμβάνουν τη σχετική αδειοδότηση από τις εθνικές κυβερνήσεις για να αποφευχθούν 

οι υπόνοιες μονοπωλίων ή χειραγώγησης της αγοράς. Επιπλέον, η δημόσια 

χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) από την πλευρά των 

στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων απαιτεί τις περισσότερες φορές και τον 

έλεγχο του κράτους. 

Η μακροοικονομική πολιτική που ακολουθείται σε μία χώρα υπαγορεύει και τις 

μορφές επιχειρηματικής δράσης σε αυτή. Η φορολογική πολιτική, η πολιτική για τις 

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, η αντιμετώπιση της επιχειρηματικότητας, η 
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δημοσιονομική πολιτική γενικότερα είναι παράγοντες που άλλοτε αποτρέπουν και 

άλλοτε συντελούν στην απόφαση των επιχειρήσεων για συνέργειες μεταξύ τους. 

Η εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των νεών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων αποτελεί ακόμα ένα κίνητρο που καθησυχάζει τις αγωνίες των 

επιχειρήσεων για κεφάλαια. Η ευστάθεια και επάρκεια του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών αυτών αφού μπορεί ευκολότερα να 

εγκρίνει την παροχή κεφαλαίων που θα διατεθούν για επενδύσεις από τις επιχειρηματικές 

συμμαχίες. 

Η ισχύς των δικτύων διανομής μπορεί να αποτρέπει τη μεμονωμένη δραστηριοποίηση 

επιχειρήσεων. Έτσι, μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανοίξουν δρόμους για τα 

προϊόντα / υπηρεσίες τους. Η ενισχυμένη διαπραγματευτική δύναμη, όμως, μιας ομάδας 

επιχειρήσεων μπορεί να διαμορφώσει καλύτερους όρους για τη διάθεση των 

παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών στην αγορά.  

 

2.2.3.2 Χαρακτηριστικά κλάδου 

Η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

αλλά και η οργάνωση της αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά 

τόσο τη διεθνοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, τον ανταγωνισμό για 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για την απόκτηση 

συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων όσο και τη διεθνοποίηση με την είσοδο σε ξένες αγορές. 

Μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται και στην κυριαρχία των δικτύων διανομής που 

αφορούν τον κλάδο και η οποία μπορεί να δίνει μεγάλη δύναμη σε συγκεκριμένους 

κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργώντας «τοπικά» ολιγοπώλια και εμπόδια 

εισόδου. 

Η επιδίωξη συγκριτικού πλεονεκτήματος απαιτεί τη χρήση κριτηρίων ταξινόμησης 

των επιχειρήσεων σε έναν κλάδο. Η χρήση διαφορετικών κριτηρίων οδηγεί σε 

διαφορετική ιεραρχία και πολυδιάστατη ταξινόμηση. Για παράδειγμα, κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται συχνά είναι: το επίπεδο ανάλωσης πόρων, οι επενδύσεις, η έλλειψη 

εργατικού δυναμικού, η συγκέντρωση γνώσης και η τεχνολογική καινοτομία. 

Η τεχνολογία, όμως, δεν παύει να αποτελεί και έναν ανεξάρτητο παράγοντα που 

χαρακτηρίζει κάθε κλάδο. Η εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων ενός κλάδου είναι 

άμεση συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας ενώ οι ραγδαίες τεχνολογικές 

εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν δραματικά τα δεδομένα του ανταγωνισμού σε έναν 

κλάδο και να «αποκαθηλώσουν» ικανότητες που έκαναν τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν 

μέχρι σήμερα. Επιπλέον, το επίπεδο χρηματοδότησης της τεχνολογικής έρευνας είτε από 
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δημόσια είτε από ιδιωτικά κεφάλαια διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και, επομένως, οι 

επιχειρήσεις ενός κλάδου ίσως χρειαστεί να επωμιστούν οι ίδιες το βάρος της 

τεχνολογικής τους εξέλιξης. Το παραπάνω κόστος δεν μπορούν πάντα να το αναλάβουν 

μόνες τους και εξ ολοκλήρου οι επιχειρήσεις και έτσι στρέφονται στην αναζήτηση 

συμμάχων. 

 

2.2.3.3 Οργανωσιακοί παράγοντες 

Η διαφοροποίηση των οργανισμών σε οργανωσιακό επίπεδο προκύπτει από τα 

διαφορετικά για κάθε επιχείρηση χαρακτηριστικά όπως: το μέγεθος, τα ορατά και 

«κρυφά» κεφάλαια, το ιστορικό συνεργατικότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα 

εταιρικά δίκτυα κοινωνικών σχέσεων, το εύρος και η διαφοροποίηση του προϊοντικού 

χαρτοφυλακίου, το μερίδιο αγοράς και η είσοδος στην αγορά μέσω των δικτύων 

διανομής. Δεδομένης αυτής της διαφοροποίησης μεταξύ των επιχειρήσεων, η διάθεσή 

τους για συνεργασία μπορεί να ποικίλλει.  

Η οργανωσιακή δομή επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες μπορεί να επιφέρει και 

διαφοροποίηση στους επιχειρηματικούς στόχους καθ΄ εαυτούς. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εγχώριες επιχειρήσεις επιδιώκουν τη βελτίωση της διεθνούς παρουσίας τους ενώ οι ξένες 

την μεγαλύτερη πρόσβαση στις τοπικές αγορές. 

Τέλος, ο διαμοιρασμός του ελέγχου στα πλαίσια μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ 

επιχειρήσεων διαρρέει τα στεγανά της αρχηγοκεντρικής διοίκησης (μοντέλο του 

χταποδιού) και προσομοιάζει περισσότερο σε ένα δίκτυο αρμοδιοτήτων και 

αποκεντρωμένων διοικητικών διαδικασιών (Sanchez, 1993).  

 

2.3  Σύνοψη κεφαλαίου 
Μεταξύ των διάφορων στρατηγικών που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις 

στη προσπάθειά τους να επεκταθούν στις αγορές του εξωτερικού είναι αυτή της σύναψης 

διεπιχειρησιακών σχέσεων με άλλες. Έτσι, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής και 

δέσμευσης, προκύπτει μια διαβάθμιση των διαφορετικών μορφών διεπιχειρησιακών 

σχέσεων. Μία από αυτές είναι οι στρατηγικές συμμαχίες, οι οποίες σχηματίζονται για να 

επιτευχθούν κοινοί στόχοι και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων από κοινού. Τα μέρη μιας τέτοιας συμμαχίας, αναγνωρίζοντας τα κίνητρα 

για το σχηματισμό της, προχωρούν στο επόμενο βήμα με γνώμονα κάποιους παράγοντες 

– κλειδιά για την επιτυχημένη συνύπαρξη όπως η συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων 

τους, η κουλτούρα συνεργασίας, η συμβατότητα των επιχειρηματικών στόχων και η 
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ανάληψη ρίσκου σε αναλογικό βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις, στα πλαίσια 

μιας στρατηγικής συμμαχίας, οφείλουν να αναγνωρίζουν και να προσαρμόζονται στους 

παράγοντες επιρροής που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά 

του κλάδου και τις οργανωσιακές ιδιαιτερότητες κάθε μιας από αυτές.   
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Κεφάλαιο 3: Εξαγωγικές κοινοπραξίες (Export consortia) 
3.1  Γενικά 

Η υλοποίηση στρατηγικών συμμαχιών μπορεί να πάρει τις μορφές που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.1 με τη διαβάθμιση ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής και 

δέσμευσης των μελών τους. Στην εν λόγω ιεραρχία προκύπτει η ανάγκη ένταξης μιας 

νέας βαθμίδας που συνδυάζει χαρακτηριστικά από κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες 

βαθμίδες και θα μπορούσε να ενταχθεί ανάμεσά τους. Οι διεθνείς επιχειρηματικές 

πρακτικές και, λιγότερο εκτεταμένα η διεθνής βιβλιογραφία, έχουν περιγράψει σε αδρές 

γραμμές τα χαρακτηριστικά μιας υβριδικής μορφής διεθνοποίησης. Η μορφή αυτή 

ονομάζεται εξαγωγική κοινοπραξία. Η νέα αυτή βαθμίδα μοιράζεται χαρακτηριστικά, 

στόχους, στρατηγικές και ενέργειες με τις στρατηγικές συμφωνίες, τις συμμαχίες έρευνας 

και ανάπτυξης και τα joint ventures. Αποτελεί, δηλαδή, μια νέα πρόταση διεθνοποίησης 

που βρίσκει ήδη εφαρμογή σε πολλούς κλάδους της οικονομίας όπως η αγροτική 

παραγωγή και διάθεση προϊόντων, η βιομηχανική παραγωγή και η τεχνολογία. Στους 

παραπάνω κλάδους έρχεται να προστεθεί τελευταία και αυτός των υπηρεσιών. 

 

3.2  Ορισμός 
Παρουσιάζεται παρακάτω μια ανασκόπηση των ορισμών που καταγράφονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία για τις εξαγωγικές κοινοπραξίες (export consortiums) σε μια 

προσπάθεια να αποδοθεί σαφέστερα η έννοια αυτής της ταχύτατα ανερχόμενης μορφής 

διεθνοποίησης. 

Μια εξαγωγική κοινοπραξία είναι μια εθελοντική συμμαχία εταιριών με αντικείμενο 

την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών των μελών της μέσω συντονισμένων ενεργειών. Η 

εξαγωγική κοινοπραξία ένας επίσημος οργανισμός που προωθεί τη μεσο- και 

μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ εταιριών και οργανώνει συντονισμένες ενέργειες 

για να εξασφαλίσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Τα μέλη μιας εξαγωγικής 

κοινοπραξίας διατηρούν την οικονομική, νομική, διοικητική και εμπορική τους 

αυτονομία. Έτσι, παρά τη συμμετοχή τους στην εξαγωγική κοινοπραξία οι εταιρίες – 

μέλη δεν απεμπολούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών σχέσεών τους με τρίτους. Αυτή 

είναι η βασική διαφορά μεταξύ των εξαγωγικών κοινοπραξιών και άλλων μορφών 

στρατηγικών συνεργασιών (United Nations Industrial Development Organization, 2004). 

Οι εξαγωγικές κοινοπραξίες θεωρούνται μια καινοτομία οργανωσιακής μορφής 

επιχειρήσεων. Αυτή η μορφή συνεργασίας είναι ένα νέο μονοπάτι, ένας νέος τρόπος 

επέκτασης στις διεθνείς αγορές που χρησιμοποιείται από τις μικρές και μεσαίες 
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επιχειρήσεις, ως μία εναλλακτική στον παραδοσιακό τρόπο που, μερικές φορές, είναι 

δύσκολος. Για αυτό, η επιχειρηματική σχέση είναι ένας ευέλικτος μηχανισμός 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κάθε μια από τις οποίες, χωρίς να χάνει την 

αυτονομία της, αποφασίζει εθελοντικά να συμμετέχει σε μια συντονισμένη/ομαδική 

προσπάθεια να επιτευχθούν κοινοί στόχοι (Criado, Carazo & Criado, 2005). 

Κάποιοι συγγραφείς (Jacobsohn, 1997; Romero Ullmann, 1999) ορίζουν την 

εξαγωγική κοινοπραξία γενικά ως ένα μόνιμο συνεταιρισμό επιχειρηματιών των οποίων 

ο κύριος στόχος είναι να συνδέσουν την προσφορά τοπικών προϊόντων ή υπηρεσιών και 

τη ζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό ή ως κάθε μορφή συνεταιρισμού 

παραγωγών οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τους σπανίζοντες πόρους κάθε επιχείρησης, 

δημιουργούν ένα συνεργατικό τμήμα εξωτερικού εμπορίου για να μεγιστοποιήσουν τα 

έσοδα από τις εξαγωγές τους. Άλλοι συγγραφείς (Errecart, 2013; Hermosilla & Solà, 

1989) ορίζουν την εξαγωγική κοινοπραξία πιο συγκεκριμένα ως μια παραδοσιακή μορφή 

συνεργασίας στην οποία μια ομάδα επιχειρήσεων συνεταιρίζονται για να αναπτύξουν μία 

κοινή λειτουργία μάρκετινγκ δημιουργώντας ένα νέο οργανισμό. 

Το ισπανικό ινστιτούτο για το διεθνές εμπόριο (ICEX) προσδιορίζει μια εξαγωγική 

κοινοπραξία ως μια συνεργασία επιχειρήσεων για να επιτύχουν εξαγωγική 

δραστηριότητα με μια συλλογική στρατηγική μάρκετινγκ και παρεμφερείς στόχους.  

Η ιταλική ομοσπονδία των εξαγωγικών κοινοπραξιών (FEDEREXPORT), ένας 

πρωτοπόρος θεσμός για τη δημιουργία εξαγωγικών κοινοπραξιών, θεωρεί ότι μια 

εξαγωγική κοινοπραξία αντιπροσωπεύει ένα συντονιστικό εργαλείο για την προώθηση 

των εξαγωγών και την κατάστρωση εξαγωγικών στρατηγικών. Η κοινοπραξία μπορεί να 

ενώσει όλες τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην εμπορική είσοδο στις διεθνείς αγορές. 

Υπό το πρίσμα της διεθνούς βιβλιογραφίας και των τάσεων στη επιχειρηματική 

δραστηριότητα, μια εξαγωγική κοινοπραξία θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως μια μορφή 

στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ επιχειρήσεων που στοχεύει στην ενίσχυση της 

εξωστρέφειάς τους και η οποία αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της σύμπραξης (εμπειρία, 

πόροι, οικονομίες κλίμακας, διαπραγματευτική ισχύς κλπ.). Η εξαγωγική κοινοπραξία 

συντελεί στην προσπάθεια διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων των μελών της και 

επενδύει στην εξάλειψη των επιμέρους αδυναμιών τους μέσα από την 

αλληλοσυμπλήρωση των ικανοτήτων τους. Σε μια τέτοια μορφή στρατηγικής συμμαχίας, 

ο βαθμός εμπλοκής των μελών καθορίζει και το βάθος της συνεργασίας τόσο χρονικά 

όσο και ουσιαστικά. Βασικό χαρακτηριστικό της, όμως, παραμένει η ανεξαρτησία των 

επιχειρήσεων που την αποτελούν και η δυνατότητά τους να δραστηριοποιούνται 

αυτόνομα σε τομείς και αγορές – στόχους πέρα από εκείνες, οι οποίες περιλαμβάνονται 
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στο επιχειρηματικό πλάνο της συμμαχίας. Κατά τη δραστηριοποίηση στα πλαίσια μιας 

εξαγωγικής κοινοπραξίας, οι επιχειρήσεις – μέλη διαμορφώνουν, προσαρμόζουν ή 

διαφοροποιούν ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες, τις 

τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διεθνών αγορών στις οποίες έχουν από 

κοινού αποφασίσει να απευθυνθούν.  

 

3.3  Χαρακτηριστικά και συσχέτιση με άλλες μορφές διεπιχειρησιακών 

σχέσεων 
Οι εξαγωγικές κοινοπραξίες αντλούν τα χαρακτηριστικά τους από μερικές από τις 

άλλες μορφές στρατηγικών συμμαχιών χωρίς να εντάσσονται σε καμία από αυτές αφού 

συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά με μοναδικό τρόπο.  

Συνεπώς, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι εξαγωγικές κοινοπραξίες 

μοιράζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά με τα joint ventures: 

• Συνεισφορά των μελών σε πείρα, πόρους, τεχνογνωσία και δεξιότητες 

• Κοινή χρήση καναλιών διανομής 

• Επιδίωξη οικονομιών κλίμακας και περιορισμός κόστους παραγωγής 

Από την άλλη, οι εξαγωγικές κοινοπραξίες δεν αποτελούν πάντα μια νομική μορφή 

επιχείρησης ενώ δε σχηματίζονται κατά κανόνα για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα 

όπως συμβαίνει με τα joint ventures. Επιπλέον, η διοικητική δομή στα joint ventures 

επιτάσσει συνήθως τη μερική απώλεια του ελέγχου επί των δραστηριοτήτων αφού αυτός 

παραχωρείται στα πλαίσια μιας συμβατικής επιχείρησης μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει το joint venture. Το τελευταίο είναι, με 

άλλα λόγια, μια νομική οργάνωση που λαμβάνει τη μορφή μιας βραχυπρόθεσμης ή 

μακροπρόθεσμης συνεργασίας, στην οποία τα πρόσωπα αναλαμβάνουν από κοινού μια 

συναλλαγή για το αμοιβαίο κέρδος, γεγονός που την κάνει μια περισσότερο «άκαμπτη» 

συμφωνία σε συγκριτικά με μια εξαγωγική κοινοπραξία. Επιπλέον, τα joint ventures 

συνήθως σχηματίζονται μεταξύ επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες με στόχο να 

αξιοποιηθεί η εντοπιότητα της μίας από αυτές για την είσοδο στην τοπική αγορά 

(international joint ventures). Σε μια εξαγωγική κοινοπραξία, τα μέλη μπορεί να 

προέρχονται από μία μόνο χώρα και να στοχεύουν στη διεθνοποίηση ή από περισσότερες 

και να απευθύνονται σε μια τρίτη αγορά – στόχο διαφορετική από αυτή της προέλευσής 

τους. Βασική διαφορά συνιστά και το γεγονός ότι τα joint ventures συγκροτούνται από 

το πολύ τρεις εταίρους καθώς μια συνέργεια μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων 

αποκαλείται κοινοπραξία (consortium). Τέλος, οι συμμετέχουσες σε ένα joint venture 
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επιχειρήσεις καλούνται να συνεισφέρουν με σημαντικά κεφάλαια για την ίδρυση και 

λειτουργία του. Αποτελούν, δηλαδή, μια καθαρή επένδυση για αυτές. 

Στις εξαγωγικές κοινοπραξίες εντοπίζονται όμως και χαρακτηριστικά των 

στρατηγικών συμφωνιών καθώς αποτελούν περισσότερο ελεύθερες μορφές συνεργασίας. 

Η περισσότερο ευέλικτη αυτή συμφωνία προσδίδει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στις 

επιχειρήσεις στα πλαίσια της συμμαχίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όροι 

που να διέπουν τη συνεργασία. Μια εξαγωγική κοινοπραξία δε συνεπάγεται και κοινή 

ιδιοκτησία αφού πρόκειται για μια σχέση ανταλλαγής πόρων, γνώσης και εμπειρίας χωρίς 

το σχηματισμό νέας επιχείρησης όπως συμβαίνει και στις περισσότερες στρατηγικές 

συμφωνίες. Μια εξαγωγική κοινοπραξία μπορεί να αποτελέσει, δηλαδή, ένα «όχημα» για 

τη ανάπτυξη σε νέες αγορές βασιζόμενη στο συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών που 

τα συνεργαζόμενα μέλη προσφέρουν, στοχεύοντας να ικανοποιήσουν τις σύνθετες 

ανάγκες της αγοράς με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονη εξοικονόμηση 

πόρων. Τα μέλη μιας στρατηγικής συμφωνίας ελέγχουν από κοινού την πορεία τους και 

συναποφασίζουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν ενώ μοιράζονται και την ευθύνη 

των αποτελεσμάτων της, χαρακτηριστικό που σε μεγάλο βαθμό διακρίνει και τις 

εξαγωγικές κοινοπραξίες. 

Ακόμη, περιγράφοντας μια κοινοπραξία είναι απαραίτητο να διαχωριστούν τα 

χαρακτηριστικά της από αυτά ενός συνεταιρισμού. Έτσι, ένας συνεταιρισμός στοχεύει 

να συγκεντρώσει τις δυνάμεις όλων των μελών του με σκοπό την αύξηση της 

διαπραγματευτικής τους δύναμης και τη βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων 

και πόρων παραγωγής. Στην περίπτωση μιας κοινοπραξίας, αντίθετα, είναι οι κοινές 

αδυναμίες των μελών της που συνθέτουν την ανάγκη για τη συνεργασία (United Nations 

Industrial Development Organization, 2004) 

 

3.4  Είδη εξαγωγικών κοινοπραξιών 
Οι εξαγωγικές κοινοπραξίες μπορούν να διαχωριστούν χρησιμοποιώντας ως βάση 

διάφορα κριτήρια: το σκοπό και τους στόχους τους, τους διαφορετικούς τομείς από τους 

οποίους προέρχονται τα μέλη της κοινοπραξίας, το είδος των σχέσεων μεταξύ των μελών, 

την προέλευσή τους, το μέγεθος και τον αριθμό τους, την αγορά ή περιοχή – στόχο και 

το χρονικό ορίζοντα της συνεργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα διάφορα είδη 

εξαγωγικών κοινοπραξιών όπως αυτά προκύπτουν μετά από την εφαρμογή των 

αντίστοιχων κριτηρίων.  
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3.4.1 Κοινοπραξίες προώθησης και κοινοπραξίες πωλήσεων 

Μια βασική κατηγοριοποίηση των εξαγωγικών κοινοπραξιών είναι εκείνη που 

χρησιμοποιεί ως κριτήριο τον κύριο σκοπό για τον οποίο επιδιώκεται μια τέτοια 

σύμπραξη. Έτσι, οι εξαγωγικές κοινοπραξίες διακρίνονται σε κοινοπραξίες προώθησης 

και κοινοπραξίες πωλήσεων. Στις πρώτες βασικός στόχος είναι η διερεύνηση 

συγκεκριμένων αγορών και ο επιμερισμός του κόστους προώθησης και logistics ενώ με 

τις δεύτερες επιδιώκεται η τοποθέτηση στα κανάλια διανομής των προϊόντων και 

υπηρεσιών των μελών της. 

Οι κοινοπραξίες προώθησης περιορίζονται στην προώθηση των προϊόντων και 

υπηρεσιών και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις – μέλη τους στις προσπάθειες εισόδου τους 

σε νέες αγορές.  

Οι κοινοπραξίες πωλήσεων δραστηριοποιούνται με σκοπό την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και οργανώνουν τις πωλήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών των μελών τους. 

Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπιστίας της κοινοπραξίας ασχολούνται και με 

τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών που διατίθενται από αυτές. Στις 

κοινοπραξίες πωλήσεων οι επιχειρήσεις εκχωρούν τη δικαιοδοσία των επιχειρηματικών 

κινήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας στη διοικητική ομάδα που 

συστήνεται στα πλαίσια της κοινοπραξίας.  

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εμπορεύονται οι εξαγωγικές κοινοπραξίες 

πωλήσεων τα προϊόντα/υπηρεσίες τους, αυτές μπορούν να διακριθούν σε (α) 

κοινοπραξίες εμπορίου και (β) κοινοπραξίες με τη μορφή εξαγωγικού πράκτορα. Οι 

κοινοπραξίες εμπορίου μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα από τις επιχειρήσεις – μέλη 

με σκοπό τη μεταπώλησή τους στους τελικούς πελάτες. Επομένως, η κοινοπραξία 

διαπραγματεύεται τις πιστώσεις και πληρώνει τις επιχειρήσεις – μέλη για τα προϊόντα 

τους. Φυσικά αυτό συμβαίνει όταν υφίσταται η ανάλογη νομική υπόσταση για την 

εξαγωγική κοινοπραξία (νέα εταιρία). Στις κοινοπραξίες με τη μορφή εξαγωγικού 

πράκτορα κάθε επιχείρηση – μέλος εκδίδει τα δικά της παραστατικά και πληρώνεται 

ξεχωριστά από τους πελάτες της κοινοπραξίας (Renart, 1997). Αποτελούν, με άλλα 

λόγια, οι κοινοπραξίες με τη μορφή εξαγωγικού πράκτορα «μεσίτες» που φέρνουν σε 

επαφή τις επιχειρήσεις με τους πελάτες τους στις διεθνείς αγορές. Η συμμετοχή σε μία 

εξαγωγική κοινοπραξία πωλήσεων μπορεί να συνεπάγεται την απαγόρευση εξαγωγών 

από τα μέλη κατά μόνας παρά μόνο μέσω της κοινοπραξίας. Βέβαια, ο βαθμός εφαρμογής 

του παραπάνω περιορισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κοινοπραξία και τους 

διαφορετικούς όρους που από κοινού θα θέσουν τα μέλη της. Δηλαδή, ενώ κάποιες 

κοινοπραξίες πωλήσεων εφαρμόζουν τον παραπάνω κανόνα σε όλα τα προϊόντα και όλες 
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τις χώρες, άλλες τον περιορίζουν στις αγορές – στόχους και τα προϊόντα που πωλούνται 

μέσω της κοινοπραξίας (Welch & Joynt, 1987).  

Ενώ τα μέλη λειτουργούν ως ομάδα στις ξένες αγορές, η κακή συμπεριφορά, η χαμηλή 

ποιότητα ή οι υψηλές τιμές στα προϊόντα ενός από τα μέλη μπορεί να προκαλέσουν 

καταστροφικές επιπτώσεις στις εξαγωγές των λοιπών μελών (United Nations Industrial 

Development Organization, 2004). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει κυρίως 

εξαγωγικές κοινοπραξίες πωλήσεων παρά προώθησης. Σε αυτή την περίπτωση, 

αναγνωρίζεται η ανάγκη να έχουν προβλεφθεί εξ αρχής τα μέτρα που θα λαμβάνονται 

για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

προβλέπεται αντικατάσταση των προϊόντων του εν λόγω μέλους με αντίστοιχη 

διαδικασία αποβολής του από την κοινοπραξία. 

 

3.4.2 Κοινοπραξίες ενός ή περισσότερων κλάδων 

Ο κλάδος στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις – μέλη μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας 

μπορεί να αποτελέσει ένα άλλο κριτήριο για το διαχωρισμό των διάφορων κοινοπραξιών. 

Έτσι, όταν οι επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο κλάδο (π.χ. τα τρόφιμα ή την τεχνολογία), 

η κοινοπραξία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ομοκλαδική». Από την άλλη, όταν οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν κλάδους, 

η εξαγωγική κοινοπραξία χαρακτηρίζεται ως «ετεροκλαδική» ή «πολυκλαδική». 

Είναι αναμενόμενο να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια ανάμεσα στα παρεχόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες μιας «ομοκλαδικής» εξαγωγικής κοινοπραξίας, τα μέλη της 

οποίας ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες και παράγουν ή διαθέτουν συγγενικά 

προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει η κοινοπραξία 

μπορεί να είναι είτε συμπληρωματικά είτε ανταγωνιστικά. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση 

στον ίδιο κλάδο ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αφού 

υπάρχουν κοινές εμπειρίες, γνώση του κλάδου και μεγαλύτερη εξοικείωση των μελών με 

το αντικείμενο των λοιπών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η διάθεση ανταγωνιστικών 

προϊόντων μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη συνεργασία 

μεταξύ των μελών της εξαγωγικής κοινοπραξίας και να την περιορίσει σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Βέβαια, ακόμα και στον ίδιο κλάδο, τα προϊόντα συχνά διαφέρουν 

αρκετά το ένα από το άλλο οπότε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας «ομοκλαδικής» 

εξαγωγικής κοινοπραξίας μπορεί στην πράξη να παράγουν συμπληρωματικά προϊόντα. 

Τέλος, σε εξαγωγικές κοινοπραξίες αυτής της σύνθεσης, είναι πιο εύκολο να 

σχεδιάζονται, να παράγονται και να διατίθενται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο, αφού η 
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εξειδίκευση σε αυτόν αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ώστε τα αγαθά να 

ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες του. 

Σε μια «ετεροκλαδική» ή «πολυκλαδική» εξαγωγική κοινοπραξία, τα παρεχόμενα 

προϊόντα/υπηρεσίες καλύπτουν μια ευρύτερη ομάδα αναγκών της αγοράς. Με αυτόν τον 

τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση κόστους υπό την προϋπόθεση ότι τα 

προϊόντα/υπηρεσίες είναι τόσο συγγενικά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινές 

προωθητικές ενέργειες. Παρά την ποικιλία των επιχειρήσεων που μπορεί να συμμετέχουν 

σε μια τέτοιου είδους εξαγωγική κοινοπραξία, η ομάδα αυτή μπορεί να επιτύχει μια κοινή 

εικόνα. Αυτό, βέβαια, θέτει ως προϋπόθεση ότι τα προϊόντα των μελών της είναι 

συγκρίσιμα σε επίπεδο σχεδιασμού και ποιότητας (United Nations Industrial 

Development Organization, 2004). Ιδανικά, τα μέλη μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας θα 

έπρεπε να παράγουν/διαθέτουν διαφοροποιημένα, αλλά συμπληρωματικά αγαθά, τα 

οποία θα μπορούσαν να πωληθούν στους ίδιους πελάτες ή μέσω των ίδιων δικτύων 

διανομής και απαιτούν την ίδια ή παρόμοια στρατηγική προώθησης (Renart, 1997). 

 

3.4.1 Κοινοπραξίες μεταξύ ανταγωνιστών ή μη 

Σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση μεταξύ «ομοκλαδικών» και «πολυκλαδικών» 

που αναπτύχθηκε παραπάνω, προκύπτει και ένας επιμέρους διαχωρισμός που 

εφαρμόζεται και στις δύο αυτές κατηγορίες. Κριτήριο του διαχωρισμού αυτού αποτελεί 

η σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών της κοινοπραξίας ως προς τη δραστηριότητά 

τους. 

Ειδικότερα, οι κοινοπραξίες μπορεί να σχηματίζονται μεταξύ ανταγωνιστικών ή μη 

επιχειρήσεων. Όταν μια κοινοπραξία αποτελείται από άμεσους ανταγωνιστές, οι 

δραστηριότητες εστιάζονται άμεσα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται και 

μπορούν με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Την ίδια στιγμή, 

όμως, μια τέτοια κοινοπραξία είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται από καχυποψία και 

έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, τα οποία εμφανίζουν διστακτικότητα στη 

συμμετοχή σε μια τέτοιου είδους συμμαχία. Η διστακτικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι επιδιώξεις των μελών της κοινοπραξίας μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν σε 

αντιπαράθεση. Αυτό είναι το σημείο που θα συναντήσουν την αντίσταση των λοιπών 

μελών όταν υπάρξει η πίεση για τη στροφή προς συγκεκριμένη κατεύθυνση που δεν είναι 

προς το συμφέρον όλων. Οι διενέξεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν θα προκαλέσουν 

προβλήματα αποτελεσματικότητας στην επιδίωξη των συλλογικών στόχων αλλά και 

αύξηση του διοικητικού κόστους μέχρι τη διευθέτησή τους καθώς συνεπάγονται 

καθυστερήσεις στις αποφάσεις. Στο διάστημα αυτό είναι πιθανό να μείνουν 
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ανεκμετάλλευτες επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα ανακύψουν λόγω αδράνειας της 

διοικητικής ομάδας, η οποία θα είναι απασχολημένη με την προσπάθεια επαναφοράς της 

ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών ή αλληλοσυγκρουόμενων στόχων.  

Από την άλλη, δεν πρέπει να αγνοείται ο κίνδυνος που ενέχεται στη δημιουργία μιας 

κοινοπραξίας από μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, να μην καταφέρουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όγκου παραγωγής όταν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους 

είναι, για παράδειγμα, συμπληρωματικά. Το κενό αυτό στην προσφορά είναι πολύ πιθανό 

να καλυφθεί από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και η δραστηριότητα της κοινοπραξίας να 

ατονήσει ή να περιοριστεί μόνο σε μικρότερες αγορές, τις ανάγκες των οποίων μπορεί να 

καλύψει παραγωγικά. 

 

3.4.2 Κοινοπραξίες με τοπική ή ευρύτερη προέλευση μελών 

Με κριτήριο την προέλευση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μια εξαγωγική 

κοινοπραξία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί τοπική ή ευρύτερη. Η πρωτοβουλία 

σχηματισμού μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας μπορεί να ανήκει σε κάποιο τοπικό δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα και να συγκεντρώνει επιχειρήσεις από μια συγκεκριμένη περιοχή ή ένα 

συγκεκριμένο τομέα. Μια τοπική κοινοπραξία είναι αναμενόμενο να εστιάζει 

περισσότερο στη διάθεση ή την προώθηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. 

Η αντιπροσωπευτικότητα μπορεί να αυξηθεί όταν η πρωτοβουλία ανήκει σε έναν 

εθνικής εμβέλειας θεσμό ή οργάνωση. Σε αυτήν την περίπτωση, προσελκύονται 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι γεωγραφικά περισσότερο διασπαρμένες στην επικράτεια 

ώστε να συνθέσουν μια εθνική κοινοπραξία που λειτουργεί προς το συμφέρον όλων με 

τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού μεταξύ τους να είναι λιγότερο έντονα. Μια 

προσπάθεια σχηματισμού εθνικής «κοινοπραξίας» απαιτεί, βέβαια, σαφείς όρους από τα 

συνεργαζόμενα μέρη ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις να είναι οι «εθνικοί πρωταθλητές» στον κλάδο τους ή στο συνδυασμό των 

κλάδων από τους οποίους προέρχονται.  

 

3.4.3 Κοινοπραξίες με τοπική/στενή ή παγκόσμια στόχευση 

Μέσα από μία κοινοπραξία επιδιώκεται η προώθηση ή διάθεση προϊόντων σε αγορές 

– στόχους που έχουν από κοινού προαποφασίσει τα μέλη της. Στα πρώτα βήματα 

σχηματισμού της, μια κοινοπραξία είναι αναμενόμενο να θέτει ως στόχο ένα στενότερο 

τμήμα της αγοράς ώστε να οργανώσει ευκολότερα τη δραστηριότητά της και να διαθέσει 

με το βέλτιστο τρόπο τους πόρους που διαθέτει αρχικά. Η συγκεντρωμένη και 

περιορισμένη αρχικά αγορά στην οποία απευθύνεται η εξαγωγική κοινοπραξία 
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δημιουργεί τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας αφού τα μεταφορικά κόστη αφορούν 

συγκεκριμένες περιοχές, τα λειτουργικά κόστη περιορίζονται αφού ο όγκος παραγωγής 

μπορεί να υπολογιστεί πιο εύκολα ενώ και τα κόστη προώθησης είναι ομαδοποιημένα 

λόγω των κοινών χαρακτηριστικών των αγορών – στόχων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

που θα καταγραφούν σε αυτό το επίπεδο αποτελούν αναμφισβήτητα εμπειρία για την 

κοινοπραξία ώστε, διδασκόμενη από αυτή, να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις 

επόμενες κινήσεις της.  

Η κριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας 

δεν μπορεί παρά να είναι το απαραίτητο «καύσιμο» για τη διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων της σε ευρύτερο ή και παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί, οι ανάγκες είναι πιο 

σύνθετες και διαφοροποιημένες και η εμπειρία από μία μικρότερη αγορά μπορεί να 

δημιουργήσει σταδιακά τις δομές εντός της κοινοπραξίας που θα τη βοηθήσουν να 

ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον όταν αποφασίσει 

να στοχεύσει σε αυτό.  

 

3.4.4 Κοινοπραξίες με σταθερό (hard) ή προσωρινό (soft) χαρακτήρα 

Μια ακόμη διάκριση των εξαγωγικών κοινοπραξιών είναι αυτή μεταξύ σταθερών 

(hard) και προσωρινών (soft). Οι σταθερές (hard) είναι εκείνες που έχουν 

μακροπρόθεσμους στόχους και είναι πιθανό να δραστηριοποιούνται συνεχώς με ή χωρίς 

επέκταση των μελών τους. Αντίθετα, οι προσωρινές (soft) δημιουργούνται με ένα 

συγκεκριμένο σκοπό και διαλύονται μόλις αυτός έχει επιτευχθεί. Είναι, δηλαδή, μια πιο 

ανεπίσημη μορφή συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων (United Nations Industrial 

Development Organization, 2004). Υπό προϋποθέσεις, μια προσωρινή εξαγωγική 

κοινοπραξία θα μπορούσε να ωριμάσει σε μια σταθερή όταν τα μέλη της αντιληφθούν τα 

οφέλη της συλλογικής προσέγγισης και διευρύνουν τους στόχους τους. 
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Στον Πίνακα 1 συνοψίζεται η παραπάνω κατηγοριοποίηση με τα σχετικά κριτήρια. 
 

Κριτήριο Διάφορα είδη εξαγωγικών κοινοπραξιών 

Βασικός αντικειμενικός σκοπός 
Κοινοπραξίες προώθησης & κοινοπραξίες 

πωλήσεων 

Κλάδοι που ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη «Ομοκλαδικές» & «ετεροκλαδικές» κοινοπραξίες 

Σχέσεις μεταξύ των μελών Κοινοπραξίες μεταξύ ανταγωνιστών ή μη 

Προέλευση μελών κοινοπραξίας 
Κοινοπραξίες με τοπική ή ευρύτερη προέλευση 

μελών 

Αγορές-στόχοι κοινοπραξίας 
Κοινοπραξίες με τοπική/στενή ή παγκόσμια 

στόχευση 

Χρονικός ορίζοντας σύμπραξης 
Κοινοπραξίες με σταθερό (hard) ή προσωρινό 

(soft) χαρακτήρα 

Πίνακας 1 - Είδη εξαγωγικών κοινοπραξιών με βάση τα κριτήρια διαχωρισμού 
  

3.5  Βασικές αρχές για τη δημιουργία εξαγωγικής κοινοπραξίας 
Ο σχεδιασμός και η ίδρυση είναι το πιο αποφασιστικό σημείο στο χρονολόγιο 

δημιουργίας μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτά τα 

στάδια θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα και την επιτυχία της κοινοπραξίας. Για το λόγο 

αυτό, είναι απαραίτητο να υιοθετούνται κατά τη διάρκεια των δύο παραπάνω σταδίων 

κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν το ελάχιστο επίπεδο συνεργασίας και 

πάνω στις οποίες θα θεμελιωθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και η επιτυχία μιας 

εξαγωγικής κοινοπραξίας.  

 

3.5.1 Σαφήνεια στόχων 

Η επιδίωξη ξεκάθαρων στόχων αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε μια κοινοπραξία 

να κινείται συντεταγμένα και χωρίς παρεκκλίσεις. Όταν οι στόχοι ορίζονται με ακρίβεια 

και ρεαλισμό, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη κατάρτιση των ενεργειών του 

επιχειρηματικού πλάνου, την ευκολότερη επιλογή της νομικής μορφής της συνεργασίας 

και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα μέλη της κοινοπραξίας αλλά και στο 

δικαιότερο επιμερισμό της οικονομικής συνεισφοράς τους στο κοινό εγχείρημα. Η 

κινητοποίηση επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε μια εξαγωγική κοινοπραξία μπορεί 

να ενισχυθεί όταν η στοχοθεσία είναι πραγματιστική και συγκρατημένα φιλόδοξη. Η 

επίτευξη μικρών αρχικών στόχων θα αποδείξει τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα 
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του εγχειρήματος και θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τις επόμενες κοινές 

δράσεις. 

 

3.5.2 Συναίνεση 

Μεταξύ επιχειρήσεων που συναντώνται για πρώτη φορά είναι αναμενόμενο να 

υπάρχει επιφυλακτικότητα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη να μην μπορεί να επιτευχθεί από 

τη μία μέρα στην άλλη. Παρ’ όλα αυτά, μόνο όταν η ομάδα εξασφαλίσει τη συναίνεση 

και έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εσωτερικής σταθερότητας, μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί με επιτυχία (Welch & Joynt, 1987). Τα βήματα που οδηγούν στην 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας κοινοπραξίας περνούν μέσα από την 

αμοιβαία επικοινωνία, την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των αναγκών 

και των προσδοκιών κάθε μίας.  

Ενώ η συναίνεση είναι καίριος παράγοντας κατά τη σύσταση ομάδων, αυτή 

επιτυγχάνεται σταδιακά και με συνεχή επικοινωνία μεταξύ των μερών. Έτσι, είναι 

εξαιρετικής σημασίας η επικοινωνία αυτή να περνάει μέσα από την ενεργό συμμετοχή 

στη διαμόρφωση του προφίλ της κοινοπραξίας με συχνές συναντήσεις και 

εποικοδομητικές συζητήσεις για το σκοπό και τον τρόπο σύστασης της εξαγωγικής 

κοινοπραξίας. 

 

3.5.3 Διάθεση χρόνου  

Η επιδίωξη αποτελεσμάτων μέσα από μια κοινή προσπάθεια απαιτεί τον ανάλογο 

χρόνο. Η σύσταση μιας κοινοπραξίας δε θα μπορούσε να ξεφεύγει από τον κανόνα αυτό. 

Ο χρόνος προετοιμασίας (από τις αρχικές συζητήσεις μέχρι τη διεκπεραίωση των 

διαδικασιών σύστασης) μπορεί να κυμαίνεται από έξι έως δώδεκα μήνες (United Nations 

Industrial Development Organization, 2004). Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, λοιπόν, δεν 

μπορούν να αναμένουν άμεσα κέρδη με τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας αλλά να την 

αντιμετωπίζουν ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση, της οποίας το πραγματικό 

αποτέλεσμα θα φανεί με την πάροδο του χρόνου.  

Το γεγονός αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αδύνατο να προκύψουν κάποια 

θετικά αποτελέσματα κατά τον πρώτο καιρό μετά τη δημιουργία της κοινοπραξίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά θα ενισχύσουν την πίστη και τη δέσμευση των μελών στο εγχείρημα 

καθώς θα συνειδητοποιήσουν ότι η συνεργασία αποδίδει. Ο παράγοντας της υπομονής, 

με άλλα λόγια, είναι κρίσιμος ειδικά στα αρχικά στάδια της συνεργασίας ενώ ταυτόχρονα 

συνιστά «συγκολλητική ουσία» για μία νεοσυσταθείσα εξαγωγική κοινοπραξία, τα μέλη 
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της οποίας επιδιώκουν μέσω αυτής να πετύχουν τους στόχους τους σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

 

Οι παραπάνω βασικές αρχές δεν αφορούν αποκλειστικά τα αρχικά στάδια της 

δημιουργίας μιας κοινοπραξίας οπότε και είναι εξαιρετικής σημασίας αλλά πρέπει να 

διέπουν όλες τις φάσεις από τις οποίες περνά η εξέλιξη της. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

επιχειρήσεις που συνθέτουν μια εξαγωγική κοινοπραξία δεν απαιτείται να συμμετέχουν 

σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η κοινοπραξία. Αντίθετα, μπορούν να 

επιλέξουν μεταξύ δραστηριοτήτων που ικανοποιούν τους ιδιαίτερους  στόχους τους και 

να συμμετέχουν αναλογικά στα κόστη. Σε αυτήν την περίπτωση, το εύρος των 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει μια κοινοπραξία εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των μελών της. 

 

3.6  Αντικειμενικοί στόχοι 
Οι εξαγωγικές κοινοπραξίες, ως μια μορφή στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ 

επιχειρήσεων, θέτουν ως βασικό αντικειμενικό τους στόχο τη είσοδο των επιχειρήσεων 

στις διεθνείς αγορές μέσω της ανάπτυξης συνεργειών που καλύπτουν εξίσου τις ανάγκες 

των μελών τους. Έτσι, ενισχύεται η εξωστρέφειά τους χρησιμοποιώντας από κοινού 

πόρους και εμπειρία.  

Στην προσπάθεια να επικεντρωθεί κανείς σε κάποιους ακόμη βασικούς στόχους μιας 

εξαγωγικής κοινοπραξίας, θα αναγνώριζε πως μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις να προσφέρουν μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που 

θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ξένων αγορών και τις απαιτήσεις τους αναφορικά 

με την ποιότητα, τη διαθέσιμη ποσότητα, τους χρόνους παράδοσης, τις τιμές κλπ.  

Σε συμφωνία με τις επιδιώξεις όλων των επιχειρήσεων που στρέφονται σε στρατηγικές 

συμμαχίες, οι εξαγωγικές κοινοπραξίες στοχεύουν στον επιμερισμό διάφορων ειδών 

κόστους στα μέλη τους, τα οποία δε θα μπορούσαν μεμονωμένα να τα αναλάβουν. Τα 

κόστη αυτά αφορούν την είσοδο προϊόντων σε μια ξένη αγορά καθώς και την προώθηση 

και εμπορία αυτών σε διεθνές επίπεδο. Είναι προφανές πως για μικρές επιχειρήσεις τα 

κόστη αυτά είναι πολύ μεγάλα ώστε να τα επωμιστούν μόνες τους και έτσι προσβλέπουν, 

μέσα από το σχηματισμό μιας τέτοιας κοινοπραξίας, στην υπερπήδηση αυτού του 

εμποδίου. Επιπλέον, ο επιμερισμός κόστους μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο 

για έρευνα, υιοθέτηση συλλογικών συστημάτων ελέγχου ποιότητας και ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Μιλώντας κανείς για τις μικρές επιχειρήσεις που θέτουν στους στρατηγικούς τους 

στόχους την εξωστρέφεια, εντοπίζει και ένα ακόμα επιχειρηματικό πρόβλημα που τις 

εμποδίζει να επιτύχουν καλύτερη πρόσβαση σε υλικά, σταθερές σχέσεις με προμηθευτές 

και ανταγωνιστικές τιμές πρώτων υλών. Η μικρή τους διαπραγματευτική ισχύς τις 

απομακρύνει από την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τις καθιστά ακριβές σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό που, παράγοντας σε μεγαλύτερες ποσότητες, διεκδικεί και κερδίζει 

καλύτερες τιμές στις πρώτες ύλες, προβάδισμα στους προμηθευτές του και επομένως 

χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Μέσα από τη συμμετοχή επιχειρήσεων, λοιπόν, σε μια 

εξαγωγική κοινοπραξία αυξάνεται η διαπραγματευτική ισχύς τους καθώς αυτή 

εκπροσωπεί πλέον ένα μεγαλύτερο, συλλογικό οργανισμό, ο οποίος διεκδικεί καλύτερη 

αντιμετώπιση από τους προμηθευτές, τους πιστωτές και τους πελάτες του. Η κοινοπραξία 

αποκτά, δηλαδή, καλύτερη εμπορική θέση σε μια διευρυμένη αγορά, η οποία αποτελεί 

και τον απώτερο στόχο της.  

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι οι στόχοι που τίθενται από μια εξαγωγική κοινοπραξία 

δεν πρέπει να είναι υπερβολικά φιλόδοξοι αλλά να μετριάζονται και σίγουρα να 

περιλαμβάνονται σε μια μελέτη σκοπιμότητας. Στα ίδια πλαίσια, κρίνεται σκόπιμο να 

καταρτίζεται και μια ανάλυση SWOT για τα μέλη της κοινοπραξίας ώστε να είναι 

ευκολότερη η κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου. 

 

3.7  Προκλήσεις για το σχηματισμό εξαγωγικών κοινοπραξιών 
Τα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι συμμετέχοντες σε μια εξαγωγική 

κοινοπραξία σχετίζονται με τον «εγωισμό» των επιχειρηματιών και τις αμφιβολίες τους 

σχετικά με το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας. Πιο αναλυτικά, μπορούν να αναφερθούν 

οι παρακάτω προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια επιχείρηση πριν την 

απόφασή της να συμμετέχει σε μια κοινοπραξία: 

• Διστακτικότητα σχετιζόμενη με την καινοτομία της πρωτοβουλίας. 

• Έλλειψη εμπιστοσύνης και διστακτικότητα για τη σύμπραξη με τοπικούς 

«ανταγωνιστές». 

• Έλλειψη ηγεσίας που να δίνει ώθηση στην πρωτοβουλία. 

• Προβλήματα που αφορούν την κινητοποίηση της οικονομικής συνεισφοράς 

των μελών. 

• Πεποίθηση από τις επιχειρήσεις ότι δεν αποκομίζουν κάποιο όφελος από τη 

συμμετοχή τους αφού ήδη δραστηριοποιούνται σε κάποια ξένη αγορά χωρίς 

να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. 
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• Ο πειρασμός να καταχραστούν τη λειτουργία της κοινοπραξίας ως μέσο 

επίτευξης προσωπικών στόχων. 

• Δυσκολία επίτευξης ενιαίας εικόνας για την κοινοπραξία. 

• Ανεπαρκές θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο που να διέπει τη διεπιχειρησιακή 

συνεργασία. 

• Ανύπαρκτη, μικρή ή ακατάλληλη θεσμική υποστήριξη σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

 

3.8  Νομική μορφή και οργανωσιακή δομή εξαγωγικών κοινοπραξιών 

3.8.1 Νομική μορφή 

Η αναγνώριση μιας κοινοπραξίας ως μιας νομικής οντότητας δεν αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, είναι 

απαραίτητο να υπάρχει κάποιας μορφής επισημοποίηση της συνεργασίας είτε μέσω ενός 

συμφωνητικού είτε με την ίδρυση μιας νέας, ξεχωριστής επιχειρηματικής οντότητας.  

Η νομική μορφή που θα υιοθετηθεί από μία εξαγωγική κοινοπραξία εξαρτάται από 

τους στόχους που έχουν θέσει τα μέλη της αλλά και από τις απαιτήσεις του νομικού 

πλαισίου της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκταθούν. Δεν 

υπάρχει, λοιπόν, σαφής απάντηση στην ενδεδειγμένη νομική μορφή μιας κοινοπραξίας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέλη επιλέγουν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση 

ή έναν όμιλο οικονομικού σκοπού (Economic Interest Grouping). Σε άλλες περιπτώσεις 

ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών είναι αρκετό για να θέσει σε 

λειτουργία τις δυνάμεις των μελών προς την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων 

(United Nations Industrial Development Organization, 2004). 

Η νομική μορφή μιας νέας εταιρίας που θα σχηματιστεί από τα μέλη της κοινοπραξίας 

έχει συνήθως τη μορφή μιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Η επιλογή αυτή 

είναι σχετικά ευέλικτη όμως συνεπάγεται κόστη για τα μέλη τόσο σε επίπεδο 

γραφειοκρατικών εξόδων όσο και συγκέντρωσης αρχικού κεφαλαίου για τη νέα 

επιχείρηση. Ακόμη, με την επιλογή σχηματισμού Ε.Π.Ε., η κοινοπραξία μετατρέπεται σε 

ένα joint venture και τα μέλη είναι και μέτοχοι της επιχείρησης ενώ αυξάνεται και ο 

βαθμός δέσμευσης των μελών στο εγχείρημα. 

Η δημιουργία ενός ομίλου οικονομικού σκοπού (E.I.G.) αναπτύχθηκε για να 

εξυπηρετήσει κοινές επιχειρηματικές δράσεις. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες επενδύσεις από 

πλευράς των μελών του αλλά υψηλό βαθμό συμμετοχής, ικανή διοίκηση και καλό 

σχεδιασμό. Παρ΄ όλα αυτά, υιοθετώντας μια τέτοια οντότητα για μια εξαγωγική 
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κοινοπραξία, τα μέλη της εκτίθενται στον κίνδυνο να κληθούν να καλύψουν όλες τις 

απώλειες από τη δράση της κοινοπραξίας (απεριόριστη ευθύνη). Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO, 2004), το 

παραπάνω πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από μία Τυνησιακή κοινοπραξία 

ελαιοπαραγωγών, την οποία υποστήριξε στη δράση της. Η κοινοπραξία αυτή 

αντιμετώπισε το πρόβλημα της απεριόριστης ευθύνης μέσω της δημιουργίας ενός 

ελεγκτικού μηχανισμού. Ο διευθύνων σύμβουλος της κοινοπραξίας, ο οποίος αποφάσιζε 

για τη χρήση των οικονομικών πόρων, δεν είχε άμεση πρόσβαση σε αυτούς. Τα χρήματα 

αυτά απελευθερώνονταν προς χρήση μετά την αιτιολογική έκθεση και έγκριση του ταμία 

της κοινοπραξίας. 

 

3.8.2 Οργανωσιακή δομή εξαγωγικών κοινοπραξιών 

Η οργανωσιακή δομή στις εξαγωγικές κοινοπραξίες, ως το πλαίσιο που υιοθετεί η 

Διοίκηση για να διαμοιράσει τις αρμοδιότητες, τις ενέργειες και τους πόρους και να 

συντονίσει τη δράση, μπορεί να σχεδιαστεί σε δύο επίπεδα: τη μακρο - δομή και τη μικρο 

- δομή (United Nations Industrial Development Organization, 2004).  

 

3.8.2.1 Μακρο – δομή οργάνωσης 

Με τη μακρο – δομή προσδιορίζονται οι ενέργειες που θα εκτελούνται από τα διάφορα 

μέλη της κοινοπραξίας αλλά και από την ίδια την κοινοπραξία ως οντότητα. Με άλλα 

λόγια, προσδιορίζει τα οργανωσιακά όρια της κοινοπραξίας. Το μέγεθος και η εμπειρία 

των μελών μπορεί να θέτει σε δεύτερη γραμμή τη στρατηγική της κοινοπραξίας ως 

συνόλου και να προτάσσει τις αυτόνομες στρατηγικές διεθνοποίησης των μελών. 

Αντίθετα, οι περιορισμένοι πόροι και εμπειρία επιτάσσουν τη διαμόρφωση σαφούς 

κοινοπρακτικής στρατηγικής. 

Με κριτήριο την ευθύνη εκτέλεσης των ενεργειών από την κοινοπραξία ως ενιαία 

οντότητα ή τα μέλη της ξεχωριστά, η μακρο – δομή οργάνωσης των κοινοπραξιών 

διακρίνεται σε τρία μοντέλα: το μοντέλο της συμπληρωματικής δραστηριότητας 

(subsidiarity), το μοντέλο της στρατηγικής ολοκλήρωσης (integration) και αυτό της 

κοινής επιχειρηματικής δράσης (shared entrepreneurship). Τα μοντέλα αυτά, αν και 

αμοιβαία αποκλειόμενα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξελικτικά στάδια στην πορεία 

μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας (United Nations Industrial Development Organization, 

2004). Συνοπτικά παρουσιάζονται στο Γράφημα 2. 
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Μοντέλο συμπληρωματικής δραστηριότητας 

Το μοντέλο της συμπληρωματικής δραστηριότητας βασίζεται στη λογική της λήψης 

αποφάσεων σε επίπεδο μελών της κοινοπραξίας. Τα μέλη εξακολουθούν να «τρέχουν» 

τις επιχειρήσεις τους αυτόνομα στα πλαίσια επιδίωξης των στρατηγικών τους στόχων 

αλλά αναλαμβάνουν κοινά project στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην κοινοπραξία. 

Όπως είναι προφανές, η δραστηριότητα εντός της κοινοπραξίας είναι συμπληρωματική 

των βασικών τους δραστηριοτήτων ως μεμονωμένες επιχειρήσεις και αποτελεί μια 

επιπλέον ευκαιρία, η οποία δεν είναι καίριας σημασίας για την επιβίωση και την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων – μελών. Σε αυτή την περίπτωση οργανωσιακής δομής, τα 

μέλη δε δεσμεύουν ιδιαίτερα μεγάλα κεφάλαια για επενδύσεις στην κοινοπραξία και οι 

κοινοί πόροι είναι περιορισμένοι. 

Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού συναντώνται σε μεγάλο βαθμό στην 

εξαγωγική κοινοπραξία προώθησης Mosaic στην Καζαμπλάνκα. Η Mosaic αποτελείται 

από έξι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (120-330 εργαζόμενοι) του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, οι οποίες έχουν συσσωρεύσει ήδη εξαγωγική 

εμπειρία. Η γνώση των μηχανισμών του εξαγωγικού εμπορίου πηγάζει από το γεγονός 

ότι σχεδόν το σύνολο της παραγωγής τους διατίθεται στο εξωτερικό. Τα προϊόντα των 

μελών της κοινοπραξίας είναι συμπληρωματικά σε μεγάλο βαθμό και έτσι η πιθανότητα 

εσωτερικών συγκρούσεων κατά την προσέγγιση διεθνών αγορών είναι μικρή. Οι 

επενδύσεις στην ανάπτυξη της οργανωσιακής δομής είναι πολύ μικρές και η κοινοπραξία 

στηρίζεται στα φυσικά κεφάλαια και τους διοικητικούς πόρους των μελών της. 

Ουσιαστικά, όλες οι λειτουργίες της κοινοπραξίας διαμοιράζονται στα μέλη της. Αυτό 

συνεπάγεται μειωμένα κόστη ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις θεωρούν τη δομή αυτή 

Γράφημα 2 – Μοντέλα μακρο – οργανωσιακής δομής εξαγωγικών κοινοπραξιών 
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εξαιρετικά ωφέλιμη. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας, βέβαια, μπορεί 

να οδηγήσει στην ανάγκη σύστασης μια ενιαίας και μόνιμης οργανωσιακής μακρο – 

δομής. 

 

Μοντέλο στρατηγικής ολοκλήρωσης 

Το μοντέλο αυτό είναι μια πιο στενή μορφή συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας 

κοινοπραξίας. Σε αυτό, η κοινοπραξία, ως συνολική οντότητα, αναλαμβάνει 

περισσότερες δράσεις, οι αλληλεπιδράσεις στο δίκτυο των επιχειρήσεων είναι 

ισχυρότερες και η επιχειρησιακή αυτονομία των μελών περιορίζεται σε ένα βαθμό. Η 

εξαγωγική κοινοπραξία παύει πλέον να είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα και 

εξελίσσεται σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης όπου τα μέλη διαμορφώνουν από κοινού τις 

στρατηγικές τους. Το επίπεδο συνεργειών είναι υψηλότερο χρησιμοποιώντας 

συνδυαστικά τους πόρους των μελών και κάνοντας τις κοινές επιχειρηματικές δράσεις 

συχνότερες 

Το μοντέλο αυτό εφάρμοσε μια Τυνησιακή κοινοπραξία Πληροφορικής (Get’IT) που 

αποτελείται σήμερα από 15 επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την τεχνολογία της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και αποτελούν μία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες βιομηχανίες της Τυνησιακής οικονομίας. Η κοινοπραξία σχηματίστηκε 

με τη μορφή ενός ομίλου οικονομικού σκοπού (E.I.G.) αφού είχε προηγηθεί μονοετής 

ανεπίσημη συνεργασία έξι επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να διεθνοποιήσουν τις 

δραστηριότητές τους. Παρά το γεγονός ότι είναι όλες πάροχοι υπηρεσιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας, οι επιχειρήσεις – μέλη είναι σημαντικά διαφορετικού μεγέθους και 

έτσι δεν αναπτύσσεται ανταγωνισμός μεταξύ τους αφού δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 

στις αγορές – στόχους τους. Επιπλέον, τα προϊόντα τους είναι συμπληρωματικά. Η 

αύξηση των μελών της από έξι σε έντεκα και αργότερα σε δεκαπέντε αποδεικνύει την 

αθροιστική ικανότητα της κοινοπραξίας, η οποία προσέλκυσε γρήγορα μέλη και 

δημιούργησε μια επιτυχημένη κουλτούρα δικτύωσης. Η κουλτούρα αυτή αντανακλά και 

το μοντέλο οργάνωσης της στρατηγικής ολοκλήρωσης. Μέσα από αυτή, οι ομοειδείς 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινοπραξία παρέχουν στους πελάτες τους προϊόντα 

της συνεργασίας τους, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή τους και διασφαλίζοντας τον  

ελάχιστο ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

 

Μοντέλο κοινής επιχειρηματικής δράσης 

Σε αυτό το μοντέλο, η συνεργασία απαιτεί η κοινοπραξία να λειτουργεί ως ένας 

ενιαίος οργανισμός και οι αποφάσεις να λαμβάνονται και να υλοποιούνται από το σύνολο 
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των επιχειρήσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Τα ιδιοκτησιακά όρια των 

επιχειρήσεων παραμένουν αναλλοίωτα αλλά τα οργανωσιακά είναι λιγότερο ευδιάκριτα. 

Τα μέλη της κοινοπραξίας λειτουργούν περισσότερο ως τμήματα ενός ενιαίου 

οργανισμού παρά ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Δρουν, ουσιαστικά, ως μεμονωμένος 

«παίκτης» στην αγορά. Το μοντέλο αυτό παραβλέπει την αυτονομία των μελών και 

ενοποιεί τις ξεχωριστές αλυσίδες αξίας σε μία με στόχο την επιδίωξη μιας κοινής 

ανταγωνιστικής στρατηγικής ενώ, ταυτόχρονα, εξαρτά την επιτυχία κάθε επιχείρησης – 

μέλους από τη συνολική επιτυχία της εξαγωγικής κοινοπραξίας. Καθώς, όμως, η 

κοινοπραξία μετατρέπεται σε ένα κοινό εγχείρημα για όλα τα μέλη της, είναι απαραίτητο 

να υιοθετηθεί μια σαφής και ισχυρή μορφή ηγεσίας και ένα κοινό επιχειρηματικό όραμα. 

Η Ουρουγουανική εξαγωγική κοινοπραξία Phyto Uruguay δραστηριοποιείται στον 

τομέα των βοτάνων και των φαρμακοτροφίμων. Αποτελείται από εννέα μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις μία μόνο από τις οποίες είναι αρκετά μεγαλύτερη σε επίπεδο τζίρου. Η έδρα 

όλων των μελών είναι το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Η κοινοπραξία έχει 

δημιουργήσει το δικό της brand υπό το όνομα “Phyto Uruguay”, το οποίο προωθεί τα 

προϊόντα των επιχειρήσεων – μελών χωρίς, όμως, να αποκλείει την προώθηση των 

προϊόντων τους ανεξάρτητα από αυτές. Στην πορεία η εξαγωγική κοινοπραξία 

προώθησης μετατράπηκε σε κοινοπραξία πώλησης προϊόντων και απέκτησε νομική 

μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Με αυτή της τη μορφή ανέπτυξε περαιτέρω το 

δικό της brand, συμμετείχε σε εκθέσεις του εξωτερικού και δημιούργησε προωθητικό 

υλικό σε διάφορες γλώσσες. Η δράση της σε χώρες του εξωτερικού όπως η Ιταλία, η 

Γερμανία, η Βραζιλία και η Κολομβία δημιούργησε την ανάγκη σύστασης κοινού 

τμήματος πωλήσεων με την έννοια ότι διαχειρίζεται κεντρικά τις παραγγελίες, έχει σαφή 

και ξεκάθαρη άποψη για τη δραστηριότητα σε κάθε χώρα αλλά και στις τοπικές αγορές. 

Συνολικά, ο παγκόσμιος τζίρος των μελών αυξήθηκε κατά 26% ενώ αυξήθηκαν 

σημαντικά και οι προοπτικές ενίσχυσης της απασχόλησης στις εταιρίες – μέλη. 

 

3.8.2.2 Μικρο – δομή οργάνωσης 

Αφού σχεδιαστεί η μακρο – δομή μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας, η τελευταία καλείται 

να σχεδιάσει τη μικρο – δομή της οργάνωσής της. Η μικρο – δομή αφορά την κατανομή 

των ευθυνών και το διαμοιρασμό των δράσεων της κοινοπραξίας ανάμεσα στα 

οργανωτικές μονάδες.  

Αναφορικά με το σχεδιασμό της μικρο – δομής καταγράφονται δύο βασικές επιλογές: 

η ελεύθερη και η στενότερη δομή (United Nations Industrial Development Organization, 

2004). Η ελεύθερη δομή προσδίδει στην κοινοπραξία ελάχιστη οργανωσιακή δομή καθώς 
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όλες οι ευθύνες και ενέργειες κατανέμονται στα μέλη στα πρότυπα του μοντέλου 

συμπληρωματικής δραστηριότητας. Με τη δομή αυτή δεν είναι απαραίτητη η πρόσληψη 

επιπλέον προσωπικού για τη λειτουργία της κοινοπραξίας και η διαχείριση γίνεται εξ 

ολοκλήρου από εκπροσώπους των επιχειρήσεων.  

Η στενότερη δομή αντιστοιχεί περισσότερο στα μοντέλα στρατηγικής ολοκλήρωσης 

και κοινής επιχειρηματικής δράσης. Η δομή αυτή απαιτεί επιπλέον εξειδικευμένο 

προσωπικό και πόρους για να επιτύχει έναν υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης μεταξύ των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελών της εξαγωγικής κοινοπραξίας. Σε αυτές τις 

εξαγωγικές κοινοπραξίες είναι απαραίτητη η ύπαρξη ξεχωριστών επιχειρηματικών 

μονάδων, οι οποίες διοικούνται από στελέχη και εργαζόμενους ανεξάρτητους από τα 

μέλη. Η μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων σε αυτή τη δομή σημαίνει ότι 

η δραστηριότητα και οι επιλογές των στελεχών της κοινοπραξίας επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τα μέλη καθώς η κοινοπραξία αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες 

πρωτοβουλίες.  

 

Οποιαδήποτε δομή επιλεχθεί για την οργάνωση μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας, τα 

μέλη της πρέπει να διαθέσουν στο εγχείρημα αυτό χρόνο και ανθρώπους που θα 

παρακολουθούν την εξέλιξη και θα αποτελούν τους συνδέσμους κάθε μέλους με την 

κοινοπραξία, τους πρεσβευτές της στην αγορά και τους επιβλέποντες της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών στα πλαίσια αυτής. Τα στελέχη αυτά θα αποτελούν 

πόλους αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας αλλά και μεταξύ 

της κοινοπραξίας και της επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί. 

 

3.9  Εξαγωγικές κοινοπραξίες και άλλες μορφές εισόδου σε ξένες αγορές 
Αν επικεντρωθεί κανείς στα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των εξαγωγικών 

κοινοπραξιών σε σχέση με άλλες μορφές εισόδου σε ξένες αγορές, θα διαπιστώσει πως 

τα πρώτα συναρτώνται άμεσα με τις τυπικές αδυναμίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίες συνήθως δεν έχουν τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 

για να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε joint ventures. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται 

συνοπτικά ο συσχετισμός των εξαγωγικών κοινοπραξιών με κάποιες άλλες μορφές 

εισόδου σε ξένες αγορές. 
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 Εξαγωγικές κοινοπραξίες 

 Δυνάμεις Αδυναμίες 

Συγκριτικά με τις 

άμεσες/έμμεσες 

εξαγωγές 

Διαμοιρασμός οικονομικών 

πόρων/υποχρεώσεων 

Μικρότερη εστίαση στις επιδιώξεις 

κάθε μεμονωμένης επιχείρησης 

Πρόσβαση στις ικανότητες και την 

τεχνογνωσία των υπόλοιπων μελών 

Περιορισμένη αυτονομία 

επιχειρήσεων 

Επιμερισμός επιχειρηματικού 

κινδύνου 

Ανάγκη διαπραγμάτευσης και 

«συμβιβασμού» των μελών 

Αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας 

(π.χ. διαφήμιση και προώθηση) 
 

Μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύς  

Δυνατότητα προσφοράς ευρείας 

γκάμας προϊόντων 
 

Συγκριτικά με τις 

άμεσες ξένες 

επενδύσεις 

Μικρότερο ύψος επένδυσης 
Μικρότερη εστίαση στις επιδιώξεις 

κάθε μεμονωμένης επιχείρησης 

Χαμηλότερο επίπεδο 

επιχειρηματικού κινδύνου 

Περιορισμένη αυτονομία 

επιχειρήσεων 

 
Ανάγκη διαπραγμάτευσης και 

«συμβιβασμού» των μελών 

Συγκριτικά με τα joint 

ventures 

Μικρότερο ύψος επένδυσης Μικρότερη δέσμευση των μελών 

Χαμηλότερο επίπεδο 

επιχειρηματικού κινδύνου 
 

Λιγότεροι περιορισμοί (με όρους 

αυτονομίας) 
 

Πίνακας 2 – Εξαγωγικές κοινοπραξίες συγκριτικά με άλλες μορφές εισόδου σε ξένες αγορές 

 

3.10  Μέτρηση απόδοσης εξαγωγικής κοινοπραξίας (Key Performance 

Indicators – KPI’s)  
Η μέτρηση της απόδοσης μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας δεν είναι τόσο απλή 

διαδικασία καθώς οφείλει να συμπεριλάβει το επίπεδο συμμετοχής, δέσμευσης και 

ικανοποίησης από τα οφέλη των μελών της. Η απλή επιβίωση είναι συχνά ένα μέτρο της 

επιτυχίας (Welch et al., 1998). Ο χρόνος συμμετοχής μιας εταιρίας σε μια κοινοπραξία 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό της δέσμευσής της στη στρατηγική της 

κοινοπραξίας. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δε συνιστά από μόνο του επιτυχία ή δέσμευση. 
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3.10.1 Κατηγορίες αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

εξαγωγικών κοινοπραξιών 

Η απόδοση είναι μια πολυδιάστατη έννοια και η επιστημονική έρευνα υποδεικνύει ότι 

πρέπει να συνυπολογίζονται τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά στοιχεία. Σε ένα 

ευρύτερο επίπεδο, τα οφέλη που προκύπτουν και η ικανοποίηση των μελών της 

κοινοπραξίας μπορούν να χωριστούν σε έξι κατηγορίες (Antoldi et al., 2011): 

i. Τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία συνήθως μετρούνται 

χρησιμοποιώντας λογιστικές μεθόδους. Ενδεικτικά αναφέρεται το επίπεδο 

κερδοφορίας της κοινοπραξίας, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τη μείωση 

των τιμών των πρώτων υλών λόγω μεγαλύτερης διαπραγματευτικής ισχύος. 

ii. Τα εμπορικά αποτελέσματα, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις στο εξωτερικό 

και την τάση τους στο χρόνο, τον αριθμό των νέων χωρών στις οποίες έγινε 

είσοδος και άλλα οφέλη που αφορούν το μάρκετινγκ (π.χ. ισχυρή ταυτότητα, 

ισχυρή παρουσία σε νέες αγορές κλπ.) 

iii. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, που σχετίζονται με την αμοιβαία πρόσβαση σε 

πόρους και ικανότητες όλων των μελών της κοινοπραξίας. Η ανταλλαγή 

πληροφοριών, εμπειρίας και γνώσεων μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν σε μια κοινοπραξία οδηγεί σε αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της στις ξένες αγορές. 

iv. Τα αποτελέσματα που αφορούν τη φήμη και αφορούν τη βελτίωση της 

αναγνωρισιμότητας τόσο των επιχειρήσεων-μελών μεμονωμένα όσο και της 

κοινοπραξίας ως συνόλου. Οι επιδόσεις σε αυτό τον τομέα αφορούν κυρίως 

κοινοπραξίες προώθησης. 

v. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο καινοτομίας, τα οποία έρχονται μέσα από τη 

συμμετοχή στην κοινοπραξία και την αναβάθμιση και ανανέωση των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, το 

διαμοιρασμό πόρων και την ώθηση για περαιτέρω βελτίωση των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν. 
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vi. Τα αποτελέσματα στις επιχειρηματικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των μελών της κοινοπραξίας και τρίτων επιχειρήσεων εγχώρια ή στο 

εξωτερικό. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει τόσο το σύνολο 

των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί αριθμητικά όσο και ποιοτικά. 

 

3.10.2 Δείκτες απόδοσης (KPI’s) 

Με βάση τους στόχους μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας, είναι εφικτό να αναπτυχθεί ένα 

σύστημα δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators) τόσο για την κοινοπραξία 

συνολικά όσο και για κάθε μια από τις επιχειρήσεις που την απαρτίζουν. Το σύστημα 

αυτό μπορεί να μετρά πτυχές της δραστηριότητας μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας με 

έμφαση στα αποτελέσματα όπως αυτά ομαδοποιήθηκαν και παραπάνω.  

Οι δείκτες απόδοσης πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό υπολογίσιμα στοιχεία. Η 

απόδοση, όμως, μπορεί να μετριέται είτε με αντικειμενικά μεγέθη (π.χ. τάση πωλήσεων, 

ποσοστό πωλήσεων από εξαγωγές, κερδοφορία κλπ.) είτε με υποκειμενικά όπως ο 

αντιλαμβανόμενος από τις επιχειρήσεις βαθμός ικανοποίησης από τη δραστηριότητα της 

κοινοπραξίας αλλά και το επίπεδο συμμετοχής των μελών στις πρωτοβουλίες της. 

Άλλωστε, η κερδοφορία και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία από μόνα τους δεν αποτελούν 

Αποτελέσματα
εξαγωγικών 

κοινοπραξιών

Οικονομικά 
αποτελέσματα

Εμπορικά 
αποτελέσματα

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

Εικόνα/φήμη

Καινοτομία

Ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 

σχέσεων

Γράφημα 3 – Τα διάφορα επίπεδα αποτελεσμάτων των εξαγωγικών κοινοπραξιών 
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δείκτη του βαθμού διεθνοποίησης μιας επιχείρησης ούτε της επιτυχίας της (Kotey & 

Meredith, 1997). 

Ενδεικτικά και ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας 

θα μπορούσαν να αναφερθούν οι παρακάτω δείκτες απόδοσης: 
Στ

ρα
τη

γι
κή

 ε
ξα

γω
γι

κή
ς 

κο
ιν

οπ
ρα

ξί
ας

 

Στρατηγικοί στόχοι KPI’s 

Σύ
στ

ημ
α 

μέ
τρ

ησ
ης

 α
πό

δο
ση

ς 

Πρόσβαση σε μεγαλύτερες και 

καλύτερες πηγές χρηματοδότησης 

Ιδιωτικός και δημόσιος δανεισμός 

Κόστος κεφαλαίου 

Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων για τα 

μέλη της κοινοπραξίας 

«Χαρτοφυλάκιο» ικανοτήτων σε 

επίπεδο μεμονωμένων 

επιχειρήσεων 

Αύξηση εξαγωγικών πωλήσεων 

των επιχειρήσεων-μελών 

Τάσεις εξαγωγικών πωλήσεων των 

επιχειρήσεων-μελών 

Αύξηση εξαγωγικών πωλήσεων της 

κοινοπραξίας 

Τάσεις εξαγωγικών πωλήσεων της 

κοινοπραξίας 

Μεταφορά γνώσης μεταξύ των 

επιχειρήσεων-μελών 

Αριθμός project που αναλήφθηκαν 

από κοινού 

Διαδραστικότητα μεταξύ των 

επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη άυλων πόρων 

Αναγνωρισιμότητα brand 

Φήμη 

Αξία άυλων πόρων 

Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχέσεων  

Αριθμός νέων επαφών (πελάτες 

κ.α.) 

Αριθμός επισκέψεων 

Συναίνεση μεταξύ των μελών και 

σταθερότητα 

Ρυθμός εισόδου/εξόδου 

επιχειρήσεων από την κοινοπραξία 

Βαθμός συμμετοχής 

Πίνακας 3 – Δείκτες απόδοσης με βάση τους στρατηγικούς στόχους μιας κοινοπραξίας (Antoldi et al., 
2011) 

 

3.11 Σύνοψη κεφαλαίου 
Μια μορφή στρατηγικής συμμαχίας, η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά από κάποιες 

από τις ήδη υπάρχουσες, είναι οι εξαγωγικές κοινοπραξίες. Μια εξαγωγική κοινοπραξία 

διατηρεί την ανεξαρτησία των μελών της ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλει στην 

αλληλοσυμπλήρωση των ικανοτήτων τους και την εξάλειψη των αδυναμιών τους. 

Αντλώντας χαρακτηριστικά από τα joint ventures και τις στρατηγικές συμμαχίες, οι 

εξαγωγικές κοινοπραξίες προσδίδουν ευελιξία στα μέλη τους και συνιστούν μια 

ξεχωριστή στρατηγική διεθνοποίησης για τις επιχειρήσεις. Η κατηγοριοποίηση των 



 

43 
 

εξαγωγικών κοινοπραξιών μπορεί να γίνει με χρήση διάφορων κριτηρίων όπως ο σκοπός 

δημιουργίας τους, ο κλάδος στον οποίο ανήκουν, η σχέση μεταξύ των μελών τους κλπ. 

ενώ η δημιουργία τους βασίζεται σε κάποιες θεμελιώδεις αρχές που διασφαλίζουν τη 

συνεργασία και την αποτελεσματικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, τίθενται στα 

πλαίσια μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας και οι αντικειμενικοί στόχοι που εκείνη επιδιώκει. 

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, πολλές φορές οι επιχειρήσεις καλούνται 

να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις. Τέλος, για τη μέτρηση της απόδοσης της 

δραστηριότητας μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας είναι απαραίτητο να καταγράφονται τα 

αποτελέσματα των ενεργειών που γίνονται μέσω αυτής, να κατηγοριοποιούνται και να 

αξιολογούνται τόσο με αντικειμενικά όσο και με υποκειμενικά κριτήρια που 

ενσωματώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους δείκτες. 
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Κεφάλαιο 4: Μια εξαγωγική κοινοπραξία μέσα από ένα export 

marketing plan για υπηρεσία 
4.1  Οι υπηρεσίες σήμερα 

Οι υπηρεσίες έχουν αναχθεί στο σημαντικότερο εμπορεύσιμο προϊόν του 21ου αιώνα. 

Το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών διεθνώς είναι μεγάλο και περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή πολλών βιομηχανιών. Παραδοσιακά, οι υπηρεσίες θεωρούνταν αγαθά που 

παράγονταν τοπικά και οι επιχειρήσεις που τις παρείχαν αξιολογούνταν κι εκείνες ως 

τοπικές επιχειρηματικές οντότητες. Παρόλο που οι υπηρεσίες συχνά παράγονται από 

μικρές τοπικές εταιρίες, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διεθνοποιούνται ολοένα 

και περισσότερο (Grönroos, 1998).  

Είναι σχετικά δύσκολο να ορίσει κανείς επακριβώς την έννοια της υπηρεσίας. Ο 

Kotler (1988) ορίζει τις υπηρεσίες ως «κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που μπορεί να 

προσφέρει μια πλευρά σε μία άλλη και η οποία είναι κατά κύριο λόγο άυλη και δεν οδηγεί 

σε κάποιας μορφής ιδιοκτησία». Ένας άλλος, πιο εκτεταμένος ορισμός προτείνει ότι η 

υπηρεσία είναι μια δραστηριότητα ή σειρά δραστηριοτήτων με άυλη φύση που συνήθως, 

αλλά όχι απαραίτητα, συμβαίνει ως αλληλεπίδραση μεταξύ πελάτη και υπαλλήλων της 

υπηρεσίας ή/και φυσικών πόρων ή αγαθών ή/και συστημάτων του παρόχου της 

υπηρεσίας και προσφέρονται ως λύση στα προβλήματα των πελατών (Grönroos, 1998). 

O Grönroos (1998) καταλήγει στο ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών δε διαθέτουν 

φυσικά προϊόντα και για αυτό το λόγο μπορούν να προσφέρουν μόνο διαδικασίες στους 

πελάτες τους. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σε αποτελέσματα σημαντικά για τους 

πελάτες και επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητα και αξία. Η 

κατανάλωση μιας υπηρεσίας θεωρείται μια διαδικασία παρά ένα αποτέλεσμα στην οποία 

ο πελάτης είναι συμμέτοχος. Η διαδικασία της κατανάλωσης οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα 

για τον πελάτη, που είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας που ακολουθεί η υπηρεσία 

(Grönroos, 2007). Έτσι, η κατανάλωση της υπηρεσίας είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της 

εμπειρίας της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι το μάρκετινγκ των υπηρεσιών πρέπει να 

εφαρμόζεται διαφορετικά από αυτό των αγαθών. Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

έχει την τάση να βασίζεται περισσότερο σε συγκεκριμένη και προσωπική γνώση ενώ μια 

επιχείρηση παραγωγής αγαθών εστιάζει περισσότερο σε γενική και αντικειμενική γνώση 

(Björkman & Kock, 1997). Σύμφωνα με τους παραπάνω, ένας καίριος παράγοντας για τη 

διεθνοποίηση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο η 

επιχείρηση λειτουργεί. Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
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ασχολούνται με τη διεθνοποίηση εξαρτάται από τη μορφή της υπηρεσίας που 

προσφέρουν. 

 

4.2  Οι υπηρεσίες ως εξαγώγιμο προϊόν 
Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που σχεδιάζει να επεκταθεί στις διεθνείς αγορές 

πρέπει να βρει έναν τρόπο να κάνει τις υπηρεσίες της διαθέσιμες στην ξένη αγορά – 

στόχο. Μόλις αυτό πραγματοποιηθεί, αναπτύσσεται μια τοπική μέθοδος παροχής της 

υπηρεσίας στη νέα αγορά (Grönroos, 1990). Ανεξάρτητα από το ποιο μέρος της 

υπηρεσίας μπορεί να παραχθεί στο παρασκήνιο (back office) στην εγχώρια αγορά, 

κάποιο μέρος της πάντα παράγεται τοπικά. 

Θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε πέντε βασικές στρατηγικές για τη διεθνοποίηση 

των υπηρεσιών. Δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και σε κάποιες περιπτώσεις μερικές 

από αυτές λειτουργούν πολύ καλά και για τα παραγόμενα αγαθά. Αυτές είναι: 

• Άμεση εξαγωγή 

• Συνεργατική εξαγωγή 

• Άμεση είσοδος στην ξένη αγορά 

• Έμμεση είσοδος 

• Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

Η άμεση εξαγωγή περιγράφει την παροχή της υπηρεσίας σε πελάτες του εξωτερικού 

όποτε αυτό απαιτείται. Η συνεργατική εξαγωγή προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ δύο 

ή περισσότερων επιχειρήσεων, των οποίων οι υπηρεσίες είναι συμπληρωματικές. Η 

άμεση είσοδος σημαίνει ότι η επιχείρηση εγκαθιστά μια αυτόνομη και ιδιόκτητη μονάδα 

παραγωγής της υπηρεσίας στην ξένη αγορά για να εξυπηρετεί τους πελάτες της εκεί. Η 

έμμεση είσοδος περιλαμβάνει την απόκτηση μιας τοπικής επιχείρησης στην ξένη αγορά 

ή τη δημιουργία ενός joint venture με μια τοπική επιχείρηση. Η χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να 

διεισδύσουν σε νέες αγορές και να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους μέσω προηγμένων 

ψηφιακών μέσων (Grönroos, 1999) 

 

4.3  Μια εξαγωγική κοινοπραξία στην πράξη 
Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας και με αφορμή την 

απασχόληση του συγγραφέα αυτής σε εταιρία συμβούλων ανάπτυξης διεθνών αγορών, 

κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί μια πρακτική πτυχή της θεωρίας των εξαγωγικών 

κοινοπραξιών. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν παρακάτω αποτελούν παραλλαγή των 
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πραγματικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν από τα στελέχη 

της επιχείρησης για την ανάπτυξη της εν λόγω εξαγωγικής κοινοπραξίας. Τα ονόματα 

και οι εταιρίες δεν αναφέρονται με τα πραγματικά στοιχεία τους. 

 

4.3.1 Περιγραφή εξαγωγικής κοινοπραξίας 

• Όνομα εξαγωγικής κοινοπραξίας: «360to1» 

• Μέλη εξαγωγικής κοινοπραξίας: Εταιρία συμβούλων ανάπτυξης διεθνών 

αγορών «VEC International Consulting», Διαφημιστική εταιρία «ADVit». 

• Νομική μορφή συνεργασίας: Αρχικά υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού 

συνεργασίας μεταξύ των μελών και εξέταση στην πορεία της ανάγκης να 

σχηματιστεί μιας μορφή Ομίλου Οικονομικού Σκοπού που να διατηρεί την 

ανεξαρτησία δράσης των δύο πλευρών και να αφήνει περιθώρια εισόδου 

επιπλέον επιχειρήσεων στην κοινοπραξία. 

• Μοντέλο οργανωσιακής δομής: Λόγω του ιστορικού προηγούμενης 

συνεργασίας των δύο πλευρών και του κοινού κώδικα που αναπτύχθηκε, είναι 

περισσότερο ενδεικτικό το μοντέλο της στρατηγικής ολοκλήρωσης. Παρ’ όλα 

αυτά, αφού διατηρείται στο ακέραιο η ανεξαρτησία των μελών της και επειδή 

η δραστηριότητα υπό την ομπρέλα της «360to1» θα είναι συμπληρωματική 

των δράσεών τους, η δομή της κοινοπραξίας εμφανίζει χαρακτηριστικά και 

του μοντέλου συμπληρωματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τη μικρο – 

δομή της, η «360to1» θα λειτουργεί με ελεύθερη δομή και οι δράσεις που θα 

αναλαμβάνονται από αυτή θα υλοποιούνται από τις υπάρχουσες δομές και το 

προσωπικό των δύο επιχειρήσεων. 

• Αντικείμενο δραστηριότητας κοινοπραξίας: Παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών εφαρμοσμένης συμβουλευτικής μάρκετινγκ και στρατηγικών 

διαφήμισης σε πελάτες χωρών του εξωτερικού. 

• Χρονικός ορίζοντας συνεργασίας: Θα καθοριστεί από την αποδοτικότητα της 

σύμπραξης καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένο project. 

Στην προσπάθεια να συνοψιστεί η περιγραφή της, η «360to1» είναι μια εξαγωγική 

κοινοπραξία πώλησης υπηρεσιών με αντικείμενο τη συμβουλευτική και την προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών. 
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4.3.2 Ταξινόμηση της «360to1» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα είδη εξαγωγικών κοινοπραξιών που αναγνωρίστηκαν στην 

ενότητα 3.4, η «360to1» μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής: 

Κοινοπραξία πωλήσεων αφού στόχο έχει να τοποθετήσει τις υπηρεσίες της προς 

πώληση σε αγορές του εξωτερικού (consulting and promotion sales consortium). Δε θα 

πρέπει να γίνει σύγχυση με το γεγονός ότι η κοινοπραξία προσφέρει υπηρεσίες 

μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης στους πελάτες της. 

«Ομοκλαδική» κοινοπραξία αφού οι επιχειρήσεις που την αποτελούν ανήκουν στον 

ευρύτερο κλάδο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που 

παρέχουν είναι συμπληρωματικές καθώς για την κατάστρωση μιας διαφημιστικής 

εκστρατείας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ και η ανάπτυξη 

πλάνου δράσεων ενώ, από την άλλη, για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 

επικοινωνίας μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη μια διαφημιστική εταιρία ή εταιρία 

επικοινωνίας.  

Κοινοπραξία μεταξύ μη ανταγωνιστών αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές. 

Κοινοπραξία με τοπική προέλευση μελών καθώς και οι δύο επιχειρήσεις έχουν ως βάση 

μια συγκεκριμένη πόλη της Ελλάδας. 

Κοινοπραξία με ευρύτερη στόχευση η οποία αρχικά θα αναπτύξει τη διεθνή της 

δραστηριότητα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό χωρών. 

Κοινοπραξία με σταθερό χαρακτήρα (hard) καθώς οι στόχοι της είναι μακροπρόθεσμοι 

και δεν περιορίζονται στη δραστηριότητα στις αρχικές αγορές – στόχους του εξωτερικού. 

 

4.3.3 «360to1» Master Export Marketing Plan 

Η κατάρτιση ενός εξαγωγικού πλάνου για την τοποθέτηση των υπηρεσιών της 

κοινοπραξίας στις αγορές του εξωτερικού θα αναδείξει περισσότερες πτυχές της 

διεπιχειρησιακής αυτής σχέσης. Επιπλέον, αποτελεί και αναγκαίο εργαλείο για να 

αποτυπωθεί η στρατηγική της κοινοπραξίας. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά, με τη 

μορφή ενός Master Plan, κάποια στοιχεία του πλάνου αυτού που βρίσκεται ακόμα υπό 

κατάρτιση για τη συγκεκριμένη εξαγωγική κοινοπραξία. 

 

4.3.3.1 Ανάλυση παρούσας κατάστασης (Situation Analysis) 

Οι δύο εταιρίες – μέλη της κοινοπραξίας 

VEC International Consulting  
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Η VEC International Consulting είναι μία πρωτοπόρος εταιρία συμβούλων διεθνούς 

μάρκετινγκ με δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο αλλά και γραφεία, θυγατρικές (κυρίως 

μέσω κοινοπραξίας με τοπικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα) και πιστοποιημένους 

συνεργάτες στο εξωτερικό (Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Τουρκία, 

Ρουμανία, Κίνα κ.α.).  Η τεχνογνωσία της σε ζητήματα διεθνών αγορών έχει προσελκύσει 

πελάτες από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (ένδυση, τρόφιμα, εκδόσεις-εκτυπώσεις, 

βιομηχανία ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, αυτοκινητοβιομηχανία κ.α.). Τα 

μετρήσιμα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης συμβουλευτικής που η VEC International 

Consulting παρέχει, την έχουν καταστήσει μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του 

κλάδου στην Ελλάδα με σημαντικό μερίδιο αγοράς. 

Με μια σειρά επιτυχημένων συνεργασιών και projects στο εξωτερικό, η VEC 

International Consulting έχει διασφαλίσει τη σταθερή παρουσία της μέσω γραφείων και 

συνεργατών ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που επιθυμούν 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός συνόρων.  

Σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, η VEC International Consulting προσφέρει ένα 

σύνολο μεμονωμένων αλλά και συνδυαστικών υπηρεσιών, οι οποίες προσαρμόζονται 

στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Καταγράφοντας την υπάρχουσα κατάσταση μιας 

επιχείρησης, προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις για την εσωτερική αναμόρφωση ενώ 

υποστηρίζει έμπρακτα και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Σε επόμενο επίπεδο, 

διαμορφώνει το εξωστρεφές προφίλ κάθε επιχείρησης και, κατόπιν έρευνας αγοράς για 

τον κλάδο, εντοπίζει τα προϊόντα/υπηρεσίες που συνιστούν τάση σε αυτόν. Ακόμη, 

προτείνει τις προσαρμογές του υπάρχοντος προϊοντικού χαρτοφυλακίου ή εισηγείται το 

σχεδιασμό νέων και διερευνά τις πιθανές χώρες – στόχους για αυτά ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους. Επίσης, σε συνεργασία με τη διοίκηση κάθε επιχείρησης, 

καταστρώνεται το επιχειρηματικό πλάνο για την εξαγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών και 

υλοποιείται το πλάνο ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση με συνεχή παρακολούθηση 

και παρέμβαση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της 

VEC International Consulting συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες που αφορούν τις 

προδιαγραφές συσκευασίας αλλά και visual merchandising για καταστήματα λιανικής.  

 

ADVit 

Η ADVit είναι μια επιχείρηση με πολυετή εμπειρία στον τομέα της προβολής και 

διαφήμισης. Με μια πλειάδα ειδικοτήτων (γραφίστες, κειμενογράφοι, φωτογράφοι, social 

media experts, digital media developers) και σημαντική διείσδυση στα media της χώρας, 

παρέχει υπηρεσίες προβολής σε όλο το φάσμα των μέσων μαζικής επικοινωνίας 
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(τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, έντυπα, mobile apps). Το πελατολόγιό της 

περιλαμβάνει ομίλους σουπερμάρκετ, αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης, βιομηχανίες 

τροφίμων, διοργανωτές εκδηλώσεων κ.α.  

Επενδύοντας στη νέα τεχνολογία, συνδυάζει την ευρηματικότητα και την αισθητική 

στα μηνύματα που δημιουργεί. Διερευνώντας το προφίλ κάθε διαφημιζόμενου, η ADVit 

σχεδιάζει και προτείνει τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας προϊόντων/υπηρεσιών 

και ενεργειών. Με κριτήριο την ενιαία εταιρική εικόνα, συστήνει συνεκτικά μεταξύ τους 

κομμάτια που απαρτίζουν το concept προβολής κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και 

επιχείρησης. 

 

Οι ανάγκες της αγοράς 

 Οι σύγχρονες αγορές αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις εξαγωγικών στρατηγικών, 

υποστήριξης στην υλοποίηση δράσεων και εύστοχες εκστρατείες επικοινωνίας που να τις 

συνοδεύουν. Η στρατηγική μάρκετινγκ κάθε προϊόντος/υπηρεσίας επιβάλλει την 

αναγνώριση των μοναδικών στοιχείων αξίας τους (unique value points) και την ανάδειξή 

τους ως τα βασικά στοιχεία διαφοροποίησής τους από τον ανταγωνισμό.  

Επιπλέον, σε μια οικονομική συγκυρία όπου η Ελλάδα αποτελεί ολοένα 

συρρικνούμενη δεξαμενή πελατών, κάθε επιχείρηση αναζητά την καθοδήγηση ώστε να 

διευρύνει τις δραστηριότητές της εκτός συνόρων. Η εσωστρέφεια που επικρατούσε τις 

τελευταίες δεκαετίες λόγω της υπέρογκης εγχώριας κατανάλωσης έχει δώσει τη θέση της 

σε μια διαρκή αγωνία για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο να 

επανακάμψουν οι τζίροι των επιχειρήσεων, οι οποίοι βρίσκονται στα κατώτατα σημεία 

της ιστορίας τους. Η ελλιπής γνώση του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

των αναγκών των ξένων αγορών σε συνδυασμό με την ανάγκη επιλογής των κατάλληλων 

μεθόδων επικοινωνίας ωθεί πολλές επιχειρήσεις στην αναζήτηση συνεργατών με 

εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς. 

Την ίδια στιγμή, οι ξένες αγορές έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τις παραπάνω εξελίξεις 

και στο εσωτερικό τους. Αναπτύχθηκε, λοιπόν, σε αυτές πρόσφορο έδαφος για την 

είσοδο επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής διεθνούς δραστηριότητας 

και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Στις αγορές αυτές έχει ήδη καθιερωθεί 

η κουλτούρα των συμβουλευτικών επιχειρήσεων και έχει εμπλουτιστεί με την παροχή 

συνδυαστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής διεθνούς μάρκετινγκ και επικοινωνίας.  

Σε παγκόσμια κλίμακα, όμως, δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε ιδιαίτερες 

πτυχές των προϊόντων όπως η συσκευασία τους και ο τρόπος τοποθέτησής τους στα 

καταστήματα (σημείο, ύψος, φωτισμός, σχεδιασμός βιτρίνας). Έτσι, δημιουργούνται 
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μεγαλύτερες ανάγκες για εξειδικευμένη γνώση στις προδιαγραφές της συσκευασίας 

(χρηστικότητα, σχεδιασμός, επιλογή υλικών και χρωμάτων, αναγραφόμενη πληροφορία) 

και διαμόρφωσης καταστημάτων λιανικής (visual merchandising). 

Ακόμη, η υπερβολική προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων έχει αποδεδειγμένα 

κουράσει το καταναλωτικό κοινό που προσπαθεί να βρει τρόπους να αποφύγει το 

βομβαρδισμό άχρηστης διαφήμισης. Έτσι, ανακύπτει η αναγκαιότητα χρήσης έξυπνων 

και εύληπτων μηνυμάτων που να παρέχουν την απαραίτητη πληροφορία χωρίς να 

προκαλούν ανία αλλά και χρησιμοποιώντας διαφορετικές και μη αναμενόμενες μεθόδους 

(π.χ. guerrilla marketing). 

 

4.3.3.2 Οι τάσεις της αγοράς 

Η συνεχής προσπάθεια των επιχειρήσεων να βρουν το δρόμο προς τους στρατηγικούς 

τους στόχους τις βρίσκει να ελέγχουν συνέχεια την πορεία που επιλέγουν και να 

επιδιώκουν γρήγορα και αποφασιστικά βήματα. Μέχρι και μερικά χρόνια πριν, οι 

επιχειρηματικοί σύμβουλοι βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά γνώσεων και 

διαδικασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία αξιολόγησης επιδόσεων (benchmarking) και 

ανταγωνισμού. Σήμερα, ο ρόλος τους αυτός έχει ενσωματωθεί στις εσωτερικές 

λειτουργίες των επιχειρήσεων ενώ η παραδοσιακή πληροφοριακή συμβολή από ένα 

σύμβουλο επιχειρήσεων έχει μετατραπεί σε απαίτηση για αποτελέσματα, ειδικά 

βραχυπρόθεσμα ενώ οι σύμβουλοι καλούνται να υποστηρίξουν επαρκώς τις προτάσεις 

τους.  

Σημαντικές δεξιότητες στους τομείς της πληροφορικής, οι οποίες υποστηρίζουν 

σημαντικά την επίτευξη των στρατηγικών στόχων έχουν αναχθεί σήμερα σε παράγοντες 

– κλειδιά για την επιτυχία. Η ψηφιακή διαχείριση του πελατολογίου (CRM) που λαμβάνει 

υπόψη της όλες τις διαδικασίες, τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται και 

οι εμπορικοί στόχοι που τίθενται μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις γίνονται με 

γνώμονα τη στρατηγική που έχει χαραχθεί για την επιχείρηση και μπορούν να της 

προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ηλεκτρονική τραπεζική αποτελεί 

ενδεικτικό παράδειγμα επιτυχημένης ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις εσωτερικές 

διαδικασίες των τραπεζών και στις συναλλαγές τους με τους πελάτες. Το ίδιο σημαντική 

είναι η επιρροή της τεχνολογίας και στις μεθόδους προβολής και διαφήμισης που 

χρησιμοποιούν οι διαφημιστικές εταιρίες (internet, SEO, content marketing, QR codes 

κλπ.).  

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για διεθνοποίηση δραστηριοτήτων, η δυνατότητα 

υιοθέτησης καινοτομίας και νέων ιδεών και η περαιτέρω ανάπτυξη εμπειριών από 
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αναδυόμενες αγορές αποτελούν τα στοιχήματα τα οποία πρέπει να κερδίσουν οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, δεν είναι πλέον δυνατό να 

μεταφέρονται πλήρως μοντέλα και λύσεις από ώριμες σε αναπτυσσόμενες αγορές. Έτσι, 

η συγκεκριμένη φύση μιας λύσης και το καινοτόμο στοιχείο της σε μια αναπτυσσόμενη 

αγορά δεν μπορεί παρά να αποτελεί μόνο ένα σημαντικό και ενδιαφέρον ερέθισμα για 

μια ευρωπαϊκή ή άλλη αναπτυγμένη οικονομία. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων καλούνται, 

λοιπόν, να προσαρμόσουν, αφού μελετήσουν, τη φύση της λύσης και να εκμεταλλευθούν 

το καινοτόμο στοιχείο της υπό το πρίσμα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.  

Η νέα, παγκοσμιοποιημένη διάσταση του ανταγωνισμού έχει οδηγήσει πολλές 

επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος εστίαζαν αποκλειστικά σε τοπικές αγορές, να 

επαναξιολογήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο αναζητώντας τη βοήθεια κάποιου 

εξειδικευμένου συμβούλου. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μικρό σχετικά διοικητικό εύρος 

και μικρή επαγγελματική εμπειρία για να εξελίξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε 

τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, οι εταιρίες συμβούλων 

και επικοινωνίας καλούνται να τις υποστηρίξουν στις επιλογές τους σχετικά με την 

εξωστρέφεια, την αλλαγή διαδικασιών και μοντέλων λειτουργίας, την επιλογή διεθνών 

συνεργατών και τη στρατηγική επικοινωνίας (κοινό – στόχος, τρόπος εκπομπής 

μηνύματος, προσαρμογή μηνύματος). 

Με μια ματιά στο χώρο της παγκόσμιας διαφήμισης διαπιστώνει κανείς μια σημαντική 

τάση αύξησης των διαφημιστικών εξόδων στην Κίνα η οποία αναμένεται να φτάσει το 

15% μέχρι το τέλος του 2016 μειώνοντας την απόσταση από την παγκοσμίως μεγαλύτερη 

βιομηχανία διαφήμισης, τις Η.Π.Α. Ακόμη, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, 

παρατηρείται η πρωτοκαθεδρία της τηλεόρασης και του διαδικτύου ως κανάλια 

διαφήμισης. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 60% των διαφημιστικών εσόδων αναμένεται να 

προέλθουν από την τηλεόραση και το διαδίκτυο το 2016. Ειδικά η γιγάντωση της 

διαδικτυακής διαφήμισης έχει ενισχύσει και τη mobile διαφήμιση, η οποία αναμένεται 

να είναι ανάμεσα στις κυρίαρχες τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης στη χρήση 

κινητών συσκευών (κινητά, tablets) και υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. 

Αναφορικά με τους πελάτες που χρηματοδοτούν τη βιομηχανία της διαφήμισης, 

κυρίαρχοι είναι η λιανοπωλητές (9-10% των παγκόσμιων διαφημιστικών εσόδων την 

περίοδο 2009-2014) και οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές. Με δεδομένες τις 

προβλέψεις για ανάκαμψη της λιανικής λόγω της αύξησης της κατανάλωσης το 2016, 

εκτιμάται ότι με αρχή το 2016 η λιανική θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα διαφημιστικά 

της έξοδα με σκοπό να προσελκύσει μεγαλύτερο μερίδιο από την παγκόσμια αγορά 

(Euromonitor International, 2016). 
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Το χτίσιμο «ανθρώπινων» brands αποτελεί τάση στην παγκόσμια αγορά με τις 

επιχειρήσεις να προσπαθούν να χτίσουν ένα επικοινωνιακό προφίλ περισσότερο φιλικό 

στο μέσο καταναλωτή. Δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοσαρκασμό, τις 

ανθρώπινες αδυναμίες ως χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών τους και 

συναισθηματικά στοιχεία που να «δένουν» τους καταναλωτές με το brand. 

Τέλος, η δικτύωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στις διεθνοποιημένες αγορές. 

Η επίτευξη συνεργειών με τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις με κριτήρια, μεταξύ άλλων, 

την καινοτομία και την αριστεία αυξάνουν την αξία μιας επιχείρησης και είναι πτυχές 

της δραστηριότητάς τους που καλούνται να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν με τις 

προτάσεις τους οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι. Μία σημαντική τάση στον τομέα αυτό 

είναι το co-branding όπου οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν από κοινού τα brand names 

τους σε δράσεις για να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους, να λανσάρουν νέα 

προϊόντα, να επικοινωνήσουν κοινές προωθητικές ενέργειες κ.α., δράσεις που απαιτούν 

συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, συμβούλων στρατηγικής και εταιριών επικοινωνίας 

που θα τις υλοποιήσουν. 

 

4.3.3.3 Δομή της αγοράς 

Οι παραπάνω τάσεις, μεταξύ άλλων, οδήγησαν σε αυτονόητη εξέλιξη στους τομείς 

των συμβούλων στρατηγικής και επικοινωνίας. 

Στον κλάδο των εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων, καταγράφεται σταδιακή 

εξαφάνιση των τοπικών παικτών με την αντίστοιχη επικράτηση μεγάλων, 

συγκεντρωμένων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ικανές να ανταγωνιστούν στις 

αναπτυσσόμενες αγορές έχοντας ένα ανάλογο επίπεδο υπηρεσιών και μια μεγαλύτερη 

ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Αξιοσημείωτες είναι και οι παρατηρούμενες 

συνεργασίες και συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων συμβουλευτικής και πληροφορικής 

σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η αγορά των επιχειρήσεων συμβουλευτικής 

εξελίσσεται σε τέσσερα βασικά μοντέλα (Rossi Cairo, 2007): 

• Πολυεθνικές επιχειρήσεις με ένα ευρύ δίκτυο θυγατρικών και συνεργατών, οι 

οποίες εφαρμόζουν διεθνείς πρακτικές και δραστηριοποιούνται σε όλους τους 

τομείς. 

• Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα με ειδικούς ανά τομέα 

που στοχεύουν στη διαφοροποίηση μέσω δημιουργικότητας και προσέγγισης 

εστιασμένης στο αποτέλεσμα. 

• Επιχειρήσεις προερχόμενες από συναφή τμήματα της αγοράς (πληροφορική, 

επενδυτική τραπεζική κ.α.) που προσπαθούν να διευρύνουν την τεχνογνωσία 
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τους εκμεταλλευόμενες την πελατειακή τους βάση. Αναπτύσσουν, λοιπόν, 

εσωτερικά τμήματα συμβουλευτικής επιχειρήσεων. 

• Μικρές τοπικές επιχειρήσεις η προσέγγιση των οποίων εστιάζεται κυρίως 

στην αξιοποίηση των προσωπικών επαφών και της δικτύωσης των ιδρυτών 

τους παρά στην επένδυση σε δεξιότητες και τεχνολογία.  

 

Στον κλάδο των εταιριών διαφήμισης και επικοινωνίας η μαζική συγκέντρωση 

οδήγησε σε μια έξαρση συγχωνεύσεων και εξαγορών και τη δημιουργία στην κορυφή 

της αγοράς μιας μικρής ομάδας σημαντικών πολυεθνικών εταιριών holding κάθε μία από 

τις οποίες ελέγχει ένα μεγάλο αριθμό ξεχωριστών διαφημιστικών πρακτορείων 

(advertising agencies). Υπάρχουν ακόμη ανεξάρτητα ιδιόκτητα διαφημιστικά 

πρακτορεία αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό και είναι μικρά σε μέγεθος συγκρινόμενα με 

αυτά που ανήκουν στους «κολοσσούς» που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι τελευταίοι δεν 

εμπλέκονται στον καθημερινό σχεδιασμό του πλάνου μάρκετινγκ αλλά το αναθέτουν στα 

κατά τόπους υποκαταστήματά τους για να ενισχύσουν τις συνέργειες στα δίκτυά τους. 

Σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια υπήρξε η δημιουργία «καθετοποιημένων» ή all-

inclusive πρακτορείων-θυγατρικών εντός των μεγάλων αυτών εταιριών που 

σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται ειδικά στις απαιτήσεις μεμονωμένων διεθνών 

πελατών χρησιμοποιώντας προσωπικό και πόρους από τα άλλα πρακτορεία που 

συμμετείχαν ήδη στο γκρουπ.  

Τα διαφημιστικά πρακτορεία (advertising agencies) αναλαμβάνουν να συλλάβουν και 

να υλοποιήσουν προωθητικές ενέργειες μεγάλης κλίμακας για τους πελάτες τους. 

Παραδοσιακά, τα πρακτορεία αυτά καλούνται να διαμορφώσουν τη βασική ιδέα για μια 

στρατηγική μάρκετινγκ και κατόπιν να δημιουργήσουν μια σειρά διαφημίσεων που θα 

προωθούν την ιδέα αυτή στα διάφορα μέσα. Ειδικεύονται στο λεγόμενο above-the-line 

marketing (προώθηση σε μαζικό κοινό μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εντύπων και 

υπαίθριας διαφήμισης). Ακολουθώντας, όμως, τις εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν 

ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά τους και στον ψηφιακό κόσμο της διαφήμισης.  

Οι εταιρίες διαχείρισης μέσων (media agencies) αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν το 

διαφημιστικό μήνυμα στα κατάλληλα μέσα διερευνώντας το κοινό-στόχο όπου το κάθε 

μήνυμα απευθύνεται. Οι δύο πτυχές της δουλειάς τους είναι ο σχεδιασμός προβολής με 

την επιλογή των μέσων όπου θα γίνει η προβολή (ποιός ακριβώς 

τηλεοπτικός/ραδιοφωνικός σταθμός, εφημερίδα κλπ.) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή απήχηση και η διαπραγμάτευση του κόστους αγοράς χρόνου και χώρου προβολής 
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στα μέσα. Είναι, δηλαδή, διαμεσολαβητές μεταξύ των διαφημιστικών 

εταιριών/πρακτορείων και των μέσων προβολής των διαφημιστικών μηνυμάτων. 

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ είναι μια ακόμη μορφή εταιριών του 

κλάδου. Οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται κυρίως με το below-the-line marketing αφού 

αναλαμβάνουν την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών με πιο εξειδικευμένους 

τρόπους και σε ομαδοποιημένα κοινά. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούν τεχνικές άμεσων 

πωλήσεων όπως προώθησης πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κ.α., δημόσιες σχέσεις, τοπικές προωθητικές ενέργειες και διαδραστικό μάρκετινγκ. 

 

4.3.3.4 Ανάλυση SWOT  

Μέσω της ανάλυσης SWOT γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν και να 

αναδειχθούν θετικά και αρνητικά στοιχεία που αφορούν αυτή καθαυτή την εξαγωγική 

κοινοπραξία και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες αλλά και τις ευκαιρίες και απειλές 

που εντοπίζονται στο περιβάλλον στο οποίο καλείται να δρστηριοποιηθεί. 

Η ανάλυση SWOT παρακάτω «πινακοποιεί» κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 

εξαγωγικής κοινοπραξίας «360to1» σε συνδυασμό με αποτελέσματα ερευνών αγοράς και 

εμπειρίες από τη μεμονωμένη δραστηριότητα σε αγορές του εξωτερικού και αφορούν το 

περιβάλλον δραστηριοποίησης της εξαγωγικής κοινοπραξίας. Τα ίδια, εν πολλοίς, 

χαρακτηριστικά έχουν αναφερθεί ή αναφέρονται σε επόμενες ενότητες του κεφαλαίου. 

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. 
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Δυνάμεις (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) 

• Διεθνής εμπειρία & τεχνογνωσία 
συμμετεχόντων 

• Δεσμοί συνεργασίας μεταξύ των δύο 
επιχειρήσεων-μελών 

• Ταυτόχρονη ανεξαρτησία δράσης των 
δύο εταίρων 

• Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την 
καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
και τη χάραξη στρατηγικής 

• Επιτυχία υλοποίησης projects 
(credentials) 

• Ανταπόκριση σε συνθήκες μεγαλύτερων 
αγορών λόγω όγκου εργασίας 

• Υλοποίηση κατά βάση από την Ελλάδα 
των δράσεων χωρίς άμεση επαφή παρά 
μόνο κατά τις τακτικές συναντήσεις 

• Ενδεχόμενη διαφορά επιπέδου 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας που θα 
πρέπει να καλυφθεί 

• Δυσκολία ανάπτυξης αναγνωρισιμότητας 
του brand (brand awareness) της 
εξαγωγικής κοινοπραξίας σε τόσο 
μεγάλες αγορές 

 
Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

• Εγνωσμένη αξία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στις χώρες-στόχους 

• Μεγάλο κομμάτι αγοράς που δεν μπορεί 
να εξυπηρετηθεί από τις εγχώριες εταιρίες 
(περιθώριο εισόδου) 

• Μεγάλο περιθώριο κέρδους που 
αποφέρουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

• Η επιτυχία στις επιλεγμένες αγορές θα 
δώσει ώθηση για την επέκταση και σε 
άλλες ευρωπαϊκές αγορές 

• Δραστηριοποίηση σε χώρες με δυναμική 
οικονομία 

• Πιθανότητα ασύμβατης επιχειρηματικής 
φιλοσοφίας με κάποιες από τις 
επιχειρήσεις 

• Μεγάλος ανταγωνισμός από εταιρίες-
κολοσσούς του εξωτερικού (εμπόδια 
εισόδου στην αγορά) 

• Ανασφάλεια οικονομικού περιβάλλοντος 
ειδικά στο Ην. Βασίλειο λόγω της 
αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Πίνακας 4 – Ανάλυση SWOT για την εξαγωγική κοινοπραξία «360to1» 

 

4.3.3.5 Περιγραφή υπηρεσίας 

Οι δύο εταιρίες θα παρέχουν από κοινού τις υπηρεσίες τους σε αγορές του εξωτερικού 

υπό την εξαγωγική κοινοπραξία με το όνομα «360to1». Οι πελάτες της κοινοπραξίας θα 

μπορούν να επιλέξουν από ένα σύνολο υπηρεσιών αυτές που καλύπτουν τις ανάγκες τους 

είτε σε μορφή ολοκληρωμένου πακέτου είτε μεμονωμένα.  

Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και των 

δύο εταιριών. Πιο συγκεκριμένα, η VEC International Consulting θα συνεισφέρει στην 

κοινοπραξία με τις παρακάτω υπηρεσίες της: 

• Έρευνα αγοράς & καταναλωτικής συμπεριφοράς 

• Διεθνής στρατηγικός σχεδιασμός 

• (Ανα)Διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου & (Επανα)Τοποθέτηση 

επιχείρησης 
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• Τεχνικές προδιαγραφές συσκευασίας & σχεδιασμός προϊόντος 

• Πρωτοτυποποίηση προϊόντων/υπηρεσιών & concept testing 

• Διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων/υπηρεσιών 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο διεθνές εμπόριο 

• Visual merchandising 

 

Η ADVit θα συμμετέχει με τις δικές της υπηρεσίες: 

• Χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής 

• Έντυπη επικοινωνία 

• Ανάπτυξη ιστοσελίδων 

• Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών (digital & mobile apps) 

• Παραγωγή τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots 

• Γραφιστικός σχεδιασμός συσκευασίας 

• Σχεδιασμός εκθεσιακών περιπτέρων, displays προϊόντων κλπ. 

• Προσαρμογή εταιρικής εικόνας στο χώρο 

 

Η επιλογή συνδυασμένων υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών 

μάρκετινγκ θα ενεργοποιεί τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών και ο σχεδιασμός 

που θα γίνεται από την VEC International Consulting θα υλοποιείται στο σκέλος που την 

αφορά από την ADVit. 

 

4.3.3.6 Μοναδικά στοιχεία αξίας παρεχόμενων υπηρεσιών (Unique Value 

Points) 

Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται ως εξής: 

 Μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των δύο εταιριών στους τομείς τους.  

 Μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών, οι οποίες έχουν 

αναπτύξει κοινούς κώδικες επικοινωνίας που διασφαλίζουν την  

αποτελεσματικότητα. 

 Άμεση μετάβαση από το σχεδιασμό στην υλοποίηση αφού οι δύο εταιρίες θα 

λειτουργούν από κοινού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ώστε να 

προτείνονται εφικτές λύσεις και να υλοποιούνται με ακρίβεια όλες οι πτυχές 

του στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας. 
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 Η ανεξαρτησία των δύο εταιριών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, η οποία 

τους επιτρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες όταν εκείνοι 

έχουν επιλέξει μόνο ορισμένες από αυτές. 

 Χάραξη συνεκτικής στρατηγικής και επικοινωνιακής πολιτικής για προϊόντα 

και υπηρεσίες που εξασφαλίζεται αφού οι υπηρεσίες των δύο «συμμάχων» 

είναι απόλυτα συμπληρωματικές και ανατροφοδοτούμενες.  

 

4.3.3.7 Στρατηγική μάρκετινγκ (Marketing Strategy) 

Όραμα (Vision) 

Η παροχή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών εφαρμοσμένης 

συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε επίπεδο στρατηγικής και επικοινωνίας με έμφαση στην 

ανάπτυξη σε ξένες αγορές με ταυτόχρονη υποστήριξη στην υλοποίηση των ενεργειών. 

 

Αποστολή (Mission) 

 Η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των δύο 

εταιριών στα αντικείμενα των διεθνών αγορών, της στρατηγικής μάρκετινγκ και της 

επικοινωνίας αποτελούν το μείγμα με το οποίο η «360to1» θα καταφέρει να αναπτύξει 

τη δραστηριότητα των πελατών της σε νέες αγορές μελετώντας τις ιδιαιτερότητές τους 

και προσαρμόζοντας τις στρατηγικές τους. 

 

Αγορές – στόχοι (Target Markets) 

Κατόπιν μελέτης των ευρωπαϊκών και άλλων μεγάλων αγορών και με κριτήριο την 

εμπειρία σε projects του εξωτερικού, έχουν εντοπιστεί οι χώρες οι οποίες θα αποτελέσουν 

τους πρώτους στόχους για τη δράση της εξαγωγικής κοινοπραξίας.  

Οι χώρες αυτές είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και οι Η.Π.Α. Κριτήρια 

επιλογής των χωρών-στόχων αποτέλεσαν τα παρακάτω: 

• Είναι και οι τρεις παγκόσμια δικτυωμένες με εδραιωμένο εξωστρεφές προφίλ 

για τις επιχειρήσεις τους. 

• Οι παρεχόμενες από την κοινοπραξία υπηρεσίες είναι εγνωσμένης αξίας σε 

αυτές τις χώρες. 

• Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εμφανίζουν αυξημένο περιθώριο κέρδους για τους 

παρόχους τους. 
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• Υπάρχει συμβατότητα στην επαγγελματική λειτουργία και νοοτροπία μεταξύ 

των χωρών αυτών και των επιχειρήσεων της εξαγωγικής κοινοπραξίας αφού 

έχουν ήδη εργαστεί σε projects εκεί. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την «360to1» χαίρουν σημαντικής εκτίμησης 

στις χώρες αυτές. 

 

Τοποθέτηση (Positioning) 

Η τοποθέτηση της εξαγωγικής κοινοπραξίας και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει 

χαρακτηρίζεται από τα μοναδικά στοιχεία αξίας που περιγράφηκαν παραπάνω, από 

το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι ήδη τοποθετημένες και εγνωσμένης 

αξίας στις χώρες-στόχους και από το πελατολόγιο, το οποίο στόχος είναι να 

αποτελείται από μεγάλες επιχειρήσεις με σημαντικές δυνατότητες διεθνούς 

ανάπτυξης και διαθέσιμο κεφάλαιο για επενδύσεις στην είσοδο σε νέες αγορές.  

 

Στόχοι μάρκετινγκ 

 Διατήρηση σταθερά θετικών μεγεθών ανάπτυξης κάθε περίοδο (ανάλογα και με 

την εποχικότητα που μπορεί να παρουσιάζεται ανά χώρα-στόχο). 

 Επίτευξη σταθερά αυξανόμενης επέκτασης στις αγορές-στόχους. 

 Μείωση κόστους απόκτησης πελατών με σταθερό ρυθμό που θα καθοριστεί ανά 

αγορά-στόχο. 

 

Στρατηγική 

Η στρατηγική μάρκετινγκ θα επιδιώξει αρχικά να αναπτύξει την αναγνωρισιμότητα 

της κοινοπραξίας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και κατόπιν να διευρύνει την 

πελατειακή της βάση. Σημαντικό αρωγό σε αυτό αποτελεί η ήδη επιτυχημένη 

δραστηριότητα των συμμάχων με projects στο εξωτερικό που έχουν θέσει τα θεμέλια της 

διασποράς της θετικής φήμης (word-of-mouth). Το μήνυμα που θα εκπέμψει η «360to1» 

είναι ότι παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών εφαρμοσμένης συμβουλευτικής σε 

ζητήματα ανάπτυξης διεθνών αγορών και επικοινωνίας. 

Πρώτη πηγή άντλησης πληροφοριών θα είναι η ιστοσελίδα της «360to1», όπου θα 

υπάρχουν τα προφίλ των δύο εταίρων, η περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται και 

οι συνεργασίες τους σε διεθνές επίπεδο μαζί με ένα διαδραστικό χάρτη όπου θα 

αποτυπώνονται τα παραπάνω. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί εταιρική παρουσίαση με την 

υιοθέτηση της ειδικής για τη «360to1» εταιρικής εικόνας, η οποία θα αποστέλλεται σε 

κάθε υποψήφιο πελάτη που θα την προσεγγίζει. Η επαφή θα μπορεί να γίνεται είτε μέσω 
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ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα, είτε μέσω σύστασης από τρίτο, είτε με επίσκεψη 

στα γραφεία που θα συσταθούν στις χώρες-στόχους. Η τεχνογνωσία και η υλικοτεχνική 

υποδομή των δύο επιχειρήσεων επιτρέπουν τη συνεργασία και την από κοινού κάλυψη 

του κόστους για την δημιουργία ιστοσελίδας, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.  

Σε δεύτερο επίπεδο, η στοχευμένη διαφήμιση σε περιοδικά του κλάδου του 

μάρκετινγκ, των εξαγωγών και της επικοινωνίας θα φέρει πιο κοντά την «360to1» με 

υποψήφιους πελάτες. Ακόμη, η παρουσία με μικρά περίπτερα σε εκθέσεις που 

διοργανώνονται για δυναμικούς κλάδους κάθε αγοράς θα δώσει την ευκαιρία να έρθουν 

σε επαφή οι επιχειρήσεις με το concept και τις υπηρεσίες της «360to1». Για το σκοπό 

αυτό, θα χρησιμοποιηθεί και έντυπο προωθητικό υλικό στις γλώσσες που θα κριθεί 

απαραίτητο.  

Η συνεισφορά των δύο επιχειρήσεων κατά το σχηματισμό της εξαγωγικής 

κοινοπραξίας θα είναι ανάλογη των υποδομών και των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους. Η 

VEC International Consulting θα θέσει στη διάθεση της κοινοπραξίας τα γραφεία των 

θυγατρικών και των συνεργατών της στο εξωτερικό ενώ έχει εκπονήσει το στρατηγικό 

πλάνο ανάπτυξης της κοινοπραξίας. Η ADVIt θα σχεδιάσει και θα παράγει το σύνολο 

του προωθητικού υλικού σε όλες τις μορφές και θα διαθέσει την ψηφιακή υποδομή της 

για τις σχετικές ανάγκες της κοινοπραξίας. Σε διοικητικό επίπεδο, οι δύο επιχειρήσεις θα 

επιμεριστούν τις αρμοδιότητες, οι οποίες θα ανατεθούν σε συγκεκριμένα στελέχη από τις 

δύο πλευρές στα πλαίσια των λοιπών δραστηριοτήτων τους.  

 

Μίγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix) 

Τιμολογιακή πολιτική 

Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά σύνολο επιλεγμένων υπηρεσιών και θα εξαρτάται από 

τις υπολογισμένες ανθρωποώρες που απαιτούνται για κάθε μία από τις υπηρεσίες. Για 

την υπογραφή συμβολαίου με πλήρες πακέτο παροχής υπηρεσιών θα υπάρχει ενιαία, 

χαμηλότερη τιμή από το άθροισμα του κόστους των μεμονωμένων υπηρεσιών. Τέλος, σε 

περίπτωση που μετά την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών (στα πλαίσια των 

αντίστοιχων υπηρεσιών) ένας πελάτης επιλέξει τη σταθερή συνεργασία με συμβόλαιο-

πακέτο για όλες τις υπηρεσίες, από το συνολικό κόστος θα αφαιρείται το κόστος των 

υπηρεσιών που έχει ήδη λάβει ως ένδειξη ανταμοιβής για την εμπιστοσύνη του.  

 

Διανομή 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τις έδρες των δύο εταιριών-συμμάχων στην Ελλάδα 

μέσω των γραφείων της κοινοπραξίας σε κάθε χώρα-στόχο. Η ύπαρξη γραφείων, 
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θυγατρικών και συνεργατών σε χώρες του εξωτερικού από τη VEC International 

Consulting θα αποτελέσει τη βάση της λειτουργίας της εξαγωγικής κοινοπραξίας στα 

πρώτα στάδια της ζωής της. Τα γραφεία αυτά θα είναι τα σημεία επαφής και 

συναντήσεων με υπάρχοντες και νέους πελάτες. Η φύση των υπηρεσιών επιτρέπει τη 

χρήση του διαδικτύου ως μέσου παροχής τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνεδριάσεις-

παρουσιάσεις μέσω Skype, ανταλλαγή υλικού με χρήση υπηρεσιών cloud) χωρίς να 

παραγνωρίζεται και η σημασία των συναντήσεων των στελεχών των δύο πλευρών 

(πελάτη-κοινοπραξίας) σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Προώθηση 

• Μέσω επαφών από ήδη υπάρχοντες πελάτες στο εξωτερικό (συστάσεις) 

• Στοχευμένη προβολή σε εξειδικευμένα έντυπα 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις δυναμικών κλάδων της οικονομίας 

• Πιθανή χρήση διαδικτυακής προβολής 

 

Κρίσιμα ζητήματα (Critical Issues) για την επιτυχία και το «στοίχημα» που θέτει 

η «360to1» 

 Η καθιέρωση της «360to1» ως μιας αξιόπιστης επιλογής για ζητήματα διεθνών 

αγορών και προώθησης προϊόντων. 

 Η επιδίωξη ελεγχόμενης ανάπτυξης της «360to1» που θα διασφαλίζει συνεχή και 

σταθερή ροή εσόδων που θα υπερβαίνουν τα έξοδα και θα προστατεύουν το 

εγχείρημα από πιθανές διακυμάνσεις στις τοπικές οικονομίες. 

 Συνεχής παρακολούθηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η στρατηγική ανάπτυξης δε θα υλοποιείται σε βάρος της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
4.4  Σύνοψη κεφαλαίου 

Η «360to1» αποτελεί μία εξαγωγική κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο μέλη, τα 

οποία αναπτύσσουν συμπληρωματική δραστηριότητα στον κλάδο της εφαρμοσμένης 

συμβουλευτικής και επικοινωνίας και συνεργάζονται με σκοπό να προσφέρουν από 

κοινού τις υπηρεσίες τους σε αγορές του εξωτερικού. Η συνεργασία στηρίζεται στη 

μεγάλη τεχνογνωσία των δύο μελών της στους τομείς τους και αξιοποιεί τη μέχρι τώρα 

εμπειρία τους στις διεθνείς αγορές.  
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Μετά από μια έρευνα για τις ανάγκες των αγορών της Ευρώπης και των Η.Π.Α., η 

«360to1» βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης ενός επιχειρηματικού πλάνου εξαγωγής 

των υπηρεσιών των δύο μελών της. Αναγνωρίζοντας τα σημεία υπεροχής και τις 

αδυναμίες της, φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να 

κάνει τις κατάλληλες στρατηγικές επιλογές ώστε να υπερκεράσει τις απειλές που 

αντιμετωπίζει στο εξωτερικό της περιβάλλον 

Πτυχές του σχεδιασμού της «360to1» που αφορούν την έρευνα αγοράς, την πρόταση 

αξίας της καθώς και τη στρατηγική μάρκετινγκ παρουσιάζονται στο εξαγωγικό πλάνο 

μάρκετινγκ (Export Master Marketing Plan).   
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και προτάσεις 
Για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης κρίνεται απαραίτητο να 

αναζητηθούν νέοι μηχανισμοί που να επιτρέπουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη 

διεθνή αλυσίδα αξίας σε τομείς με σημαντικές ευκαιρίες και την παραγωγή 

προστιθέμενης αξίας με σταθερή προσήλωση στις ανάγκες της αγοράς. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι οι διεθνείς αγορές αποτελούν σταθερά μια σημαντική πρόκληση και 

ευκαιρία για τις εγχώριες επιχειρήσεις. 

Η διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας αντιμετωπίζεται ως ένα απαραίτητο μέσο 

για την ενίσχυση της οικονομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρόλα αυτά, δεν είναι 

τόσο απλό να εκμεταλλευθούν οι επιχειρήσεις μια τέτοια ευκαιρία επειδή δε διαθέτουν 

είτε τους πόρους είτε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Ειδικά σε περιπτώσεις μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι συνέργειες αποτελούν μια σημαντική διέξοδο, η οποία ενισχύει το 

επίπεδο ανταγωνιστικότητας έναντι ξένων επιχειρήσεων και τους δίνει τη δυνατότητα να 

ανταποκριθούν σε ανάγκες πελατών από ξένες αγορές. 

Οι στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων. Μέσα από τη συνεργασία και την 

κοινή χρήση πόρων, τα αποτελέσματα μπορεί να αποδειχθούν πολλαπλώς καλύτερα σε 

σχέση με τη μεμονωμένη δραστηριότητα των μελών τους. Ως αποτέλεσμα, οι 

στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να αποδειχθούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε επίπεδο νέων αγορών, κόστους, ταχύτητας, γνώσης και πρόσβασης στην 

τεχνολογία.  

Οι σύγχρονες ανταγωνιστικές οικονομίες καλούν σε αναζήτηση ολοένα και πιο 

αποτελεσματικών μορφών συνεργασίας. Στα πλαίσια των στρατηγικών συμμαχιών 

ερευνώνται και οι εξαγωγικές κοινοπραξίες, οι οποίες αποτελούν μια δυναμικά 

ανερχόμενη μορφή διεθνοποίησης που επιτυγχάνει την είσοδο σε ξένες αγορές με 

χαμηλότερο κόστος και μικρότερο ρίσκο. 

Οι εξαγωγικές κοινοπραξίες εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με άλλες 

μορφές διεπιχειρησιακών σχέσεων όπως τα joint ventures ή οι στρατηγικές συμφωνίες. 

Επιπλέον, με τη χρήση κριτηρίων που αφορούν το είδος και εύρος της δραστηριότητας, 

το προφίλ των μελών της ή το χρονικό ορίζοντα, οι εξαγωγικές κοινοπραξίες μπορούν να 

ταξινομηθούν σε διάφορα είδη. 

Η απόφαση σύστασης μιας εξαγωγικής κοινοπραξίας προϋποθέτει τα μέλη της να 

έχουν θέσει σαφείς στόχους, να διακατέχονται από συναινετικό πνεύμα και να διαθέτουν 

τον απαραίτητο χρόνο την υλοποίηση των δράσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να ξεπεράσουν 
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εμπόδια που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να υιοθετήσουν κριτήρια 

αξιολόγησης της απόδοσης του κοινού εγχειρήματος. 

Η αναγνώριση της δυναμικής των εξαγωγικών κοινοπραξιών αποδεικνύεται από την 

τόλμη ελληνικών επιχειρήσεων να την υιοθετήσουν ως στρατηγική για να αναπτύξουν 

τη δράση τους σε ξένες αγορές. Η πλήρης συμμόρφωση των χαρακτηριστικών της 

συνεργασίας με αυτά μίας εξαγωγικής κοινοπραξίας πιστοποιούν την πεποίθηση των δύο 

πλευρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο 

επιτυχίας. Με την κατάρτιση στρατηγικού εξαγωγικού πλάνου για τη συγκεκριμένη 

εξαγωγική κοινοπραξία τίθενται τα θεμέλια για τη δυναμική παρουσία τω δύο 

επιχειρήσεων από κοινού στις ξένες αγορές. 

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να κινείται προς τη δημιουργία μιας εξελισσόμενης 

παγκόσμιας οικονομίας, οι επιχειρήσεις θα επιθυμούν ολοένα και περισσότερο να 

σχηματίσουν συμμαχίες σε μια προσπάθεια να επιμερίσουν τα τεράστια κόστη που 

συνεπάγεται η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Για αυτό αλλά και για όλους τους 

λόγους που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, οι εξαγωγικές 

κοινοπραξίες θα καταστούν ιδιαίτερα σημαντικές για τις επιχειρήσεις καθώς διανύουμε 

τον 21ο αιώνα. Εξαιτίας της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας του 

ραγδαία μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, ο «πειρασμός» των επιχειρήσεων να 

συμμετέχουν σε εξαγωγικές κοινοπραξίες είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα 

χρόνια. 

Παρόλο που οι εξαγωγικές κοινοπραξίες μπορεί να φαντάζουν ως «πανάκεια» για τη 

διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχουν ακόμα πολλές πτυχές τους που 

πρέπει να ερευνηθούν. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση της πορείας τους ή οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. Η διοίκηση και η 

οργανωσιακή δομή σε αυτές τις μορφές στρατηγικών συμμαχιών αποτελεί ένα ακόμα 

ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τέλος, αναφορικά με τα κριτήρια 

αξιολόγησης της απόδοσης, θα μπορούσε να μελετηθεί ένα συνδυαστικό σύστημα 

ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο που να παρακολουθεί και να 

μετρά την πορεία υλοποίησης των δράσεων, το επίπεδο συμμετοχής των μελών, το βαθμό 

επίτευξης των στρατηγικών στόχων και τις προοπτικές μακροπρόθεσμης επιτυχίας της 

κοινοπραξίας.  

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγικές κοινοπραξίες αποτελούν μια 

ενδεχόμενη απάντηση στην ανάγκη για συνέργειες των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την 

ανάπτυξή τους σε νέες αγορές χωρίς να παραβλέπονται οι περιορισμοί και να 

παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες κάθε μιας από αυτές. Με άλλα λόγια, οι εξαγωγικές 
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κοινοπραξίες προσφέρουν στα μέλη τους μια προοπτική για το μέλλον ανοίγοντας νέες 

πόρτες και παρέχοντας ευκαιρίες που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα αρκεί αυτά να 

βρίσκονται σε θέση να τις αξιοποιήσουν αντιμετωπίζοντας με ρεαλισμό την 

πραγματικότητα.   



 

65 
 

Βιβλιογραφία 
Agarwal, S. & Ramaswami, S. N. (1992). Choice of Foreign Market Entry Mode: Impact 

of Ownership, Location and Internationalization Factors. Journal of International 

Business Studies Business Studies, 23(1), 1–27. http://doi.org/10.2307/154882 

Albaum, G. S., Strandskov, J. & Duerr, E. (2002). International marketing and export 

management (4th ed.). Financial Times/Prentice Hall. 

Antoldi, F., Cerrato, D. & Depperu, D. (2011). Export Consortia in Developing 

Countries: Successful Management of Cooperation Among SMEs. Journal of 

Chemical Information and Modeling (Vol. 53). http://doi.org/10.1007/978-3-642-

24879-5 

Auster, E. (1994). Macro and strategic perspectives on interorganizational linkages: A 

comparative analysis and review with suggestions for reorientation. Advances in 

Strategic Management, 10, 3–40. 

Ball, D., Gerinher, J. M., McNett, J. M. & Minor, M. S. (2012). International Business: 

The Challenge of Global Competition (13th ed.). McGraw-Hill Education. 

Bilkey, W. J. & Tesar, G. (1977). The Export Behavior of Smaller-Sized Wisconsin 

Manufacturing Firms. Journal of International Business Studies, 8(1), 93–98. 

Björkman, I. & Kock, S. (1997). Inward international activities in service firms - 

illustrated by three cases from the tourism industry. International Journal of Service 

Industry Management, 8(5), 362–376. 

Bleeke, J. & Ernst, D. (1995). Is Your Strategic Alliance Really a Sale? Harvard Business 

Review, 73(1), 97–105. 

Brouthers, K. D., Brouthers, L. E. & Wilkinson, T. J. (1995). Strategic alliances: Choose 

your partners. Long Range Planning, 28(3). http://doi.org/10.1016/0024-

6301(95)00008-7 

Cojohari, N. (2014). The competitive advantage of strategic alliances. Star. 

Criado, A. R., Carazo, P. C. M. & Criado, J. R. (2005). The export development process 

of the Spanish manufacturing SMEs participating in an export consortium: A case 

study. Cuadernos de Gestión VO - 5, (2), 95. JOUR. 

Doz, Y. L. & Hamel, G. (1998). The Alliance Advantage: The Art of Creating Value 

through Partnership. Ieee Transactions on Engineering Management Em (Vol. 48). 

http://doi.org/10.1108/scm.2001.6.5.242.1 

Doz, Y. L., Olk, P. M. & Ring, P. S. (2000). Formation Processes of R&D Consortia: 

Which Path to take? Where does it lead? Strategic Management Journal, 21(3), 239. 



 

66 
 

Errecart, V. (2013). Theoretical framework for approaching the study on export consortia. 

Euromonitor International. (2016). Key Trends for Advertising Industry in 2016. 

Grönroos, C. (1990). Service management and marketing : managing the moments of 

truth in service competition / Christian Grönroos. Book, Lexington, Mass. : 

Lexington Books, c1990. 

Grönroos, C. (1998). Marketing services: the case of a missing product. Journal of 

Business & Industrial Marketing, 13(4/5), 322–338. 

Grönroos, C. (1999). Internationalization strategies for services. Journal of Services 

Marketing, 13(4/5), 290–297. JOUR. http://doi.org/10.1108/08876049910282547 

Grönroos, C. (2007). Service Management and Marketing. Customer Management in 

Service Competition. European Journal of Marketing (Vol. 15). 

http://doi.org/10.1108/EUM0000000004874 

Hamel, G., Doz, Y. L. & Prahalad, C. K. (1989). Collaborate with your competitors and 

win. Harvard Business Review, 67(1), 133–139. http://doi.org/Article 

Harrigan, K. R. (1988). Joint ventures and competitive strategy, 158(1 988), 141–158. 

Hennart, J.-F. (1991). The Transaction Costs Theory of Joint Ventures: An Empirical 

Study of Japanese Subsidiaries in the United States. Management Science, 37(4), 

483–497. http://doi.org/10.1287/mnsc.37.4.483 
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