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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξεταστούν τα κανάλια διανομής ως ένα 

βασικό κομμάτι της διανομής, και κατά συνέπεια ως ένα σημαντικό κομμάτι της 

στρατηγικής marketing, καθώς η διανομή αποτελεί μία λειτουργία υψίστης σημασίας 

για την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης στο διεθνές περιβάλλον. 

Μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα αναλυθούν οι τρόποι με τους 

οποίους οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον χρησιμοποιώντας τα διεθνή κανάλια διανομής. 

Αρχικά θα γίνει μία αναφορά στο διεθνές περιβάλλον και στις μεταβολές που έχουν 

επέλθει σ’ αυτό τα τελευταία χρόνια και στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις 

εξαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να εισέλθουν 

σε μία νέα διεθνή αγορά - στόχο. Παράλληλα με τις μεθόδους εξαγωγών, θα γίνει 

αναφορά και στις μεθόδους διεθνούς franchising και licensing, οι οποίες αποτελούν 

τρόπους επέκτασης σε νέες αγορές μέσω συμφωνιών. Στο τέλος, και εφόσον έχουν 

αναλυθεί οι εξαγωγικές δραστηριότητες επέκτασης, θα γίνει μία εκτενής αναφορά στα 

κανάλια διανομής που χρησιμοποιούνται σ’ αυτές τις μεθόδους. Θα αναλυθούν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή και η διαχείριση των καναλιών, 

προκειμένου να κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητες τους και  ο σημαντικός ρόλος της 

ύπαρξης και της λειτουργίας τους, καθώς και να διευκολυνθεί η ορθή επιλογή τους για 

κάθε επιχείρηση σε κάθε διαφορετική περίπτωση, βάσει των συνθηκών που μπορεί να 

επικρατούν σε κάθε νέα αγορά - στόχο. 
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ABSTRACT 

The purpose of the current thesis is to approach distribution channels as a fundamental 

part of distribution itself, and therefore as an important part of marketing strategy, since 

distribution is a function of utmost importance for the efficiency and competitiveness of 

an enterprise in the international environment. Throughout an extensive literature 

review, ways will be analyzed with any of the companies try to cope with the modern 

and constantly changing international environment using international distribution 

channels. Initially, there will be a reference in the international environment and the 

changes that have occurred in it over the years and then the interest will be focused on 

export methods applied by enterprises in order to enter a new international market. 

Along with the export methods, references will be made in international franchising and 

licensing methods, which are techniques utilized by companies in order to expand into 

new markets using agreements. Ultimately, there will be a comprehensive reference to 

the distribution channels used in these export methods. The criteria for the selection and 

channel management will be analyzed in order to fully comprehend their characteristics 

and the importance of their existence and operation, as well as to facilitate their proper 

choice for every company in each different scenario/case in relation to the different 

basis conditions that may prevail in each new target market. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 άρχισαν να εμφανίζονται στην διεθνή 

πολιτική και οικονομική σκηνή ισχυρές τάσεις για την δημιουργία ομάδων - κρατών, 

γνωστές ως σχήματα οικονομικής ολοκλήρωσης. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, 

επιδίωκαν την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου μεταξύ τους και πέρα από την 

μείωση των περιορισμών στην διακίνηση προϊόντων έκαναν ένα βήμα παραπέρα, 

απελευθερώνοντας και την διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ τους. Η δημιουργία των 

σχημάτων οικονομικής ολοκλήρωσης καθώς και η λειτουργία της GATT και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου διευκόλυναν ουσιαστικά την διεξαγωγή των 

Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, αυξάνοντας τον όγκο των διεθνών 

συναλλαγών.  

     Καταλυτικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία έπαιξε προς τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 η κατάρρευση των συγκεντρωτικών πολιτικών καθεστώτων στις χώρες τις 

Ανατολικής Ευρώπης και η στροφή τους προς το οικονομικό σύστημα της ελεύθερης 

αγοράς. Η μεταβολή αυτή οδήγησε στην ενσωμάτωση των αγορών αυτών στην 

παγκόσμια οικονομία, γεγονός που δημιούργησε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης για τις επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου. Επίσης, έδωσε την 

ευκαιρία στις επιχειρήσεις αυτών των χωρών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους 

και σε αγορές του δυτικού κόσμου που έως τότε θεωρούνταν απρόσιτες.  

     Από την δεκαετία του 1990 και ως τώρα, παρατηρείται μια εντυπωσιακή  

απελευθέρωση των διεθνών ροών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Ουσιαστικό 

ρόλο σε αυτή την απελευθέρωση έπαιξε και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη καθώς και 

οι καινοτομίες που παρατηρήθηκαν στον χώρο των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών 

και της πληροφορικής, που συνέβαλλαν ουσιαστικά στην μείωση του κόστους 

μεταφοράς εμπορευμάτων, πρώτων υλών, ανθρώπων, κεφαλαίων και πληροφοριών, 

μειώνοντας αισθητά το κόστος επέκτασης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, το 

κόστος λειτουργίας τους αλλά και το κόστος επικοινωνίας αυτών με τις θυγατρικές, τα 

υποκαταστήματά και τους αντιπροσώπους τους ανά τον κόσμο. (Χατζηδημητρίου, 

2003).  

     Το συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον σε 

συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί ώθησε όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις διεθνείς αγορές. Όλες αυτές οι 

προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν, κάνουν επιτακτική την ανάγκη 
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των επιχειρήσεων  να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους χρησιμοποιώντας όσο 

πιο αποτελεσματικά γίνεται τα μέσα και τις πρακτικές που διαθέτουν. Οι οικονομικές, 

πολιτικές και τεχνολογικές  εξελίξεις που συντελέστηκαν αυτές τις τελευταίες δεκαετίες 

καθώς και η εξάλειψη των εθνικών συνόρων και των αποστάσεων ως παράγοντες 

περιορισμού και επηρεασμού των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, οδήγησαν σε 

εντυπωσιακή αύξηση της ισχύος και της πολυπλοκότητας των διασυνδέσεων και της 

εξάρτησης μεταξύ των αγορών και των οικονομιών διαφορετικών χωρών, ακόμα και 

αυτών που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους με αποτέλεσμα να 

οδηγηθούμε στην παγκοσμιοποίηση των αγορών (globalization of markets) και την 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας κάθε χώρας ξεχωριστά.  

     Ως παγκοσμιοποίηση των αγορών (globalization of markets) ορίζεται η συνεχής 

διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού που αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται οι 

χώρες παγκοσμίως.  Η παγκοσμιοποίηση των αγορών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι  

η οικονομία κάθε χώρας αποτελείται  από τις αγορές της χώρας, οδήγησε και στον όρο 

της παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Με τον όρο αυτό  αναφερόμαστε στην ενίσχυση του 

βαθμού αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών. Οι συνέπειες της ενίσχυσης αυτών 

των αλληλεπιδράσεων είναι οι τοπικές αγορές να επηρεάζονται είτε αρνητικά είτε 

θετικά από γεγονότα που συμβαίνουν στις αγορές και τις οικονομίες διαφορετικών 

χωρών. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως η κερδοφορία και η βιωσιμότητα όλων των 

επιχειρήσεων επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Η 

παγκοσμιοποίηση προσφέρει τόσο ευκαιρίες, όσο και προκλήσεις. Η αύξηση του 

πλούτου παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου των προβλημάτων και των ηθικών 

ζητημάτων που αυτή συνεπάγεται, οδηγεί σε μεγαλύτερη ζήτηση τόσο σε οικονομικά 

ανεπτυγμένες χώρες, όσο και σε πολλές χώρες της Ν. Αφρικής, της Ασίας και της Α. 

Ευρώπης που εμφανίζουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη (Πανηγυράκης, 2013). 

     Το Διεθνές Marketing αναπτύχθηκε με σκοπό οι επιχειρήσεις να βρουν τρόπους 

ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο απαιτητικές επιταγές της 

παγκόσμιάς αγοράς. Στην συγκεκριμένη εργασία θα  γίνει αναφορά σε ένα βασικό 

συστατικό του μείγματος marketing που αφορά την διανομή, και πιο συγκεκριμένα στα 

κανάλια διανομής που δημιουργούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχύσουν την 

παρουσία τους στις  αγορές που έχουν επεκταθεί ή να εισέλθουν σε νέες αγορές.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε κάποιες βασικές έννοιες που είναι 

απαραίτητες προκειμένου να σκιαγραφήσουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα 

διεθνή κανάλια διανομής. Θα γίνει μία εισαγωγή στο τι είναι οι Διεθνείς 

Επιχειρηματικές Συναλλαγές και στην συνέχεια, θα γίνει αναφορά στο Διεθνές 

Marketing και στον τρόπο με τον οποίο  αυτό εφαρμόζεται από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. 

1.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

     Η στροφή μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές είναι ένα σημαντικό εργαλείο 

ανάπτυξης, κυρίως για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιβάλλον περιορισμένης 

εγχώριας αγοράς, δηλαδή όταν η εγχώρια ζήτηση είναι μικρή, η αγορά πολύ μικρή ή η 

εγχώρια βιομηχανία πολύ περιορισμένη (Amal et al., 2013). Η διεθνοποίηση μιας 

επιχείρησης ξεκινά όταν αναπτύσσονται σχέσεις με μία επιχείρηση η οποία ανήκει σε 

δίκτυο ξένης αγοράς, και αποτελεί γέφυρα σε νέες αγορές (Johanson & Vahlne, 2003). 

Ο ρόλος των σχέσεων που αναπτύσσει η επιχείρηση κατά την διάρκεια της λειτουργίας 

της είναι πολύ σημαντικός στην διεθνοποίηση της, ειδικά σε περιπτώσεις όπου  

επιλέγονται αγορές οι οποίες απέχουν, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και σε οτιδήποτε 

άλλο συνθέτει τις λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης. Κατά συνέπεια και 

ο ρόλος των ενδιάμεσων είναι αρκετά σημαντικός στην διεθνοποίηση μιας επιχείρησης, 

καθώς οι ενδιάμεσοι είναι αυτοί που παρέχουν διασυνδέσεις σε δίκτυα ξένων αγορών 

και έτσι γίνεται πιο προσιτή η νέα αγορά στην επιχείρηση (Oviatt & McDougall, 2005). 

     Το φαινόμενο της διεθνοποίησης είναι πολυσύνθετο και συνίσταται τόσο στην 

ταυτόχρονη εξέλιξη όσο και στην αυξανόμενη αλληλεπίδραση  των ανθρώπινων 

κοινωνιών και οικονομιών (Ball et al., 2012). Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική, καθώς πρόκειται για μία διαδικασία 

επέκτασης στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον που επεκτείνει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες πέρα απ’ τα εθνικά σύνορα της κάθε χώρας. Η 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης αναφέρεται στην αναλογία των 

εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

αναλογία των διεθνών δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, τόσο πιο διεθνοποιημένη 

θεωρείται (Χατζηδημητρίου, 2003).  

     Αν και δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός που να περιγράφει πλήρως την 

έννοια της διεθνοποίησης, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί 

προκειμένου να ερμηνεύσουν την ύπαρξη των διεθνών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με 
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το μοντέλο Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977), ως διεθνοποίηση ορίζεται η 

διαδικασία που περιλαμβάνει μία σειρά από στάδια μέσα από τα οποία μία επιχείρηση 

αναπτύσσει βαθμιαία τον εξαγωγικό της χαρακτήρα και άλλες διεθνείς δραστηριότητες. 

Οι Lehtinen και Penttinen (1999) αναφέρθηκαν σ’ αυτήν ως μια διαδικασία ανάπτυξης 

δικτύων επιχειρηματικών σχέσεων σε άλλες χώρες μέσω της εισόδου, επέκτασης και 

ολοκλήρωσης σε αυτές. Ο Floyd (2002) την χαρακτήρισε ως απελευθέρωση της ροής 

του κεφαλαίου κα της εργασίας, προάγοντας την τοπική και διεθνή ενοποίηση και 

προωθώντας την διεθνή διοικητική λειτουργία ως αποτέλεσμα του καταναλωτισμού και 

της αλληλεπίδρασης της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον Bo Rundh (2003), η 

διεθνοποίηση αναφέρεται στην γεωγραφική διασπορά των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που συνεπάγονται την ύπαρξη πολυ - τοπικών (multi - regional) 

επιχειρήσεων. Οι Cateora και Graham (2003) τόνισαν την σημασία της ως μία 

οικονομική επέκταση όπου η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα  επεκτείνονται σε κάθε σημείο του πλανήτη. Σύμφωνα με τους Chetty & 

Campbell-Hunt (2003), η διεθνοποίηση έχει διττή σημασία καθώς αφορά την 

διαδικασία αυξανόμενης εισχώρησης επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές, καθώς και την 

προσαρμογή των διαδικασιών των επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον. Τέλος, οι 

McDouggall και Oviatt (2004) περιέγραψαν την διεθνοποίηση ως έναν συνδυασμό 

καινοτομίας, πρόληψης και ανάληψης κινδύνου που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και έχει 

ως σκοπό την δημιουργία αξίας στις επιχειρήσεις. 

     Το επίπεδο και η μορφή διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ποικίλει ανάλογα με: την 

ανταγωνιστικότητα, το μέγεθος της επιχείρησης, την εμπειρία στις διεθνείς αγορές, το 

επίπεδο ανάπτυξης των διεθνών αγορών και το μέγεθος της τοπικής αγοράς όπου αυτές 

αρχικά δραστηριοποιούνται. Ο βαθμός διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ποικίλει τόσο 

στο βαθμό γεωγραφικής εξάπλωσης των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, όσο και 

στον βαθμό που οι δραστηριότητες της επιχείρησης ενσωματώνονται εκτός συνόρων 

(Dunning & Lundan, 2008).  

     Εκτός από την διεθνοποίηση που αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχει και ο όρος της 

διεθνοποίησης των αγορών. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των διεθνοποιημένων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές μιας χώρας και όσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός διεθνοποίησής τους, τόσο πιο έντονες είναι οι επιδράσεις των διεθνών 

εξελίξεων στις τοπικές αγορές και στην τοπική οικονομία (Χατζηδημητρίου, 2003). Η 

τεχνολογία, η τεχνογνωσία (Know - How), η τεχνοχρησία (Know - Why), η έρευνα, το 

κεφάλαιο, οι επενδύσεις, το διοικητικό προσωπικό, η παραγωγή, το marketing, τα 

δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, η διανομή, η αναζήτηση φυσικών πόρων καθώς 
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και η διοίκηση γνώσης του επιτυχούς συνδυασμού όλων αυτών (Knowledge 

Management) έχουν πάρει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις. Οι αγορές που παλαιότερα 

περιορίζονταν στα εθνικά σύνορα πλέον ενοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της 

διεθνής εξάπλωσης των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επομένως, 

κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να μπορεί να ανταγωνιστεί σε ένα 

διαρκώς και πιο αλληλένδετο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

(Πανηγυράκης, 2013). 

     Οι βασικότεροι λόγοι που ωθούν μία επιχείρηση να αποκτήσει διεθνή παρουσία 

είναι οι εξής (Πανηγυράκης, 2013): 

 Η επιθυμία για μεγαλύτερες πωλήσεις και αύξηση κερδών, 

 Η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας και καμπυλών εμπειρίας, 

 Ως αντίδραση από τον αυξανόμενο εθνικό ανταγωνισμό και την πίεση που 

δημιουργεί, 

 Ως ανταπόκριση σε ζήτηση από το εξωτερικό και τέλος, 

 Επειδή οι επιχειρήσεις ακολουθούν τους πελάτες τους στο εξωτερικό. 

     Πέρα απ’ αυτούς τους λόγους, υπάρχουν και κάποια ακόμα σημαντικά 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτό το εγχείρημα, όπως είναι (Χατζηδημητρίου, 

2003): 

 Η ευκολότερη πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και συνεπώς σε μεγαλύτερο 

όγκο επιχειρηματικών πληροφοριών, 

 Η δυνατότητα απόκτησης παραγωγικών συντελεστών, πρώτων υλών και 

ενδιάμεσων προϊόντων, με χαμηλότερο κόστος καθώς και η διαθεσιμότητα 

διοικητικών στελεχών με ικανότητες και εμπειρία στις διεθνείς αγορές και 

 Η διασπορά επιχειρηματικού κινδύνου λόγω της γεωγραφικής διαφοροποίησης 

των δραστηριοτήτων. 

    Από την άλλη, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

διεθνοποιημένες επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν και να εξελιχθούν με 

επιτυχία στο διεθνές περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικές και συνήθως αφορούν: 

 Τις κοινωνικοπολιτικές διαφορές στις διάφορες χώρες δραστηριοποίησης, 

 Τις επιχειρηματικές πρακτικές μεταξύ των συναλλασσόμενων στις διάφορες 

αγορές και τέλος, 

 Τους επιχειρηματικούς κινδύνους που απορρέουν από την αβεβαιότητα που 

προκύπτει από το διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο 

των διεθνών αγορών. 
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     Ως διεθνείς συναλλαγές ορίζονται οι δίαυλοι μέσω των οποίων πραγματοποιούνται 

οι διεθνείς αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις (Χατζηδημητρίου, 2003). Πιο 

συγκεκριμένα, είναι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται άτομα, επιχειρήσεις ή 

οργανισμοί από δύο ή περισσότερες χώρες ή γενικότερα οι δραστηριότητες που 

ξεπερνούν τα εθνικά όρια και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. Οι διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν τις διεθνείς επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο αγαθών και 

υπηρεσιών.  

     Οι Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (International Portfolio Investments)  

ορίζονται ως οι αγορές χρεογράφων που γίνονται από τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις 

και τους οργανισμούς μίας χώρας σε αγορές άλλων χωρών καθώς και οι  καταθέσεις σε 

νομίσματα άλλων χωρών. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι η μεταφορά κεφαλαίων 

από μία χώρα σε κάποια άλλη με σκοπό την δημιουργία μίας νέας επιχείρησης εκεί ή 

την εξαγορά του συνόλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μίας τοπικής επιχείρησης. 

Η διαφορά μεταξύ  των Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων έγκειται στον σκοπό. Οι Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 

πραγματοποιούνται με απώτερο σκοπό την επίτευξη της συνολικής απόδοσης ή κερδών 

υψηλότερων απ’ αυτά που θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν αν τα κεφάλαια αυτά 

επενδύονταν στην αντίστοιχη εγχώρια αγορά. Από την άλλη, οι Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις αποσκοπούν στην δημιουργία μίας νέας επιχείρησης εκεί, στην συνολική ή 

επιμέρους εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου μίας τοπικής επιχείρησης, έτσι ώστε να 

έχουν ολικό ή μερικό έλεγχο της τοπικής επιχείρησης και ενεργό συμμετοχή στην 

διοίκηση ή / και στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης στα οποία επένδυσε 

κεφάλαια (Χατζηδημητρίου, 2003). 

     Ως Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων (International Merchandise Trade) ορίζονται οι 

αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών δύο χωρών 

(εισαγωγές και εξαγωγές υλικών προϊόντων). Ως Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών 

(International Service Trade) ορίζονται οι αγορές κα οι πωλήσεις υπηρεσιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και οργανισμών δύο χωρών (εισαγωγές και εξαγωγές άυλων προϊόντων). 

Η διαφορά μεταξύ του Διεθνούς Εμπορίου Προϊόντων και του Διεθνούς Εμπορίου 

Υπηρεσιών έγκειται στην φύση των προϊόντων.  
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     Το διεθνές εμπόριο, αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο εισόδου σε νέες διεθνείς 

αγορές. Στις μέρες μας, οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν 

παγκόσμια εμβέλεια. Ανεξάρτητα από το αν μια σύγχρονη επιχείρηση επιθυμεί να 

συμμετέχει ή όχι στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες, δεν μπορεί να μείνει 

ανεπηρέαστη από τον αντίκτυπο του συνεχούς αυξανόμενου αριθμού των επιχειρήσεων 

που εξάγουν, εισάγουν ή / και παράγουν στο εξωτερικό, την επέκταση των 

περιφερειακών περιοχών του εμπορίου, την ραγδαία αύξηση των διεθνών αγορών και 

τον αυξανόμενο αριθμό ανταγωνιστών στην παγκόσμια αγορά. 

     Οι βασικότεροι λόγοι που αναδεικνύουν την σημασία του διεθνούς εμπορίου είναι οι 

εξής (Πανηγυράκης, 2013): 

 Καλύτερη χρήση των εθνικών πόρων, 

 Ανάπτυξη εθνικής αγοράς, 

 Ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, 

 Βελτίωση του συνολικού κύκλου εργασιών και 

 Μείωση ανεργίας. 

     Από την άλλη, παράγοντες όπως είναι οι δασμοί, οι κρατικές πολιτικές, η κουλτούρα 

και οι τοπικές συνήθειες, η ύπαρξη εθνικών στερεοτύπων ή κανόνων αποτελούν μερικά 

από τα σημαντικότερα εμπόδια στην  διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου (Θανόπουλος, 

2012).   

1.2 ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING 

     Το οικονομικό παρόν και μέλλον των χωρών, είναι στενά συνδεδεμένο με τις 

διεργασίες του marketing στην παγκόσμια αγορά, σε τέτοιο βαθμό που το αντικείμενο 

του marketing αποτελεί πλέον μια μεγάλη πρόκληση στη διαρκή αναζήτηση ενός 

διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος (Πανηγυράκης, 2013). Από την στιγμή που 

μία επιχείρηση αποφασίσει πως επιθυμεί να έχει διεθνή δραστηριότητα, θα πρέπει να 

αποφασίσει και σε ποιο βαθμό θα εμπλακεί και θα εφαρμόσει το διεθνές marketing. Στα 

πλαίσια της εφαρμογής του διεθνούς εξαγωγικού marketing απαιτείται  η κατανόηση 

του περιβάλλοντος της χώρας - στόχου, η χρήση έρευνας marketing και η αναγνώριση 

των δυνατοτήτων της αγοράς αλλά και της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις 

προκλήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν το 

marketing mix των εξαγώγιμων προϊόντων (Keegan & Green, 2015). 

     Ως Διεθνές Marketing μπορούμε να ορίσουμε μια ολοκληρωμένη μορφή marketing  

που αφορά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σχετικά με τον 

σχεδιασμό, την τιμολόγηση, την προώθηση και την άμεση ροή των αγαθών και 
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υπηρεσιών μίας επιχείρησης προς τους καταναλωτές ή χρήστες που βρίσκονται σε 

διεθνείς αγορές, με στόχο το κέρδος. Αν και οι έννοιες του marketing παραμένουν οι 

ίδιες παγκοσμίως, το περιβάλλον μέσα στο οποίο η εταιρεία που ασκεί marketing, 

εφαρμόζει τα διάφορα σχέδια του marketing μπορεί να διαφέρει δραματικά από χώρα 

σε χώρα ή ακόμα και από περιοχή σε περιοχή. Οι δυσκολίες που δημιουργούν τα 

διαφορετικά περιβάλλοντα των διεθνών αγορών αποτελεί και το βασικό ενδιαφέρον του 

Διεθνούς Marketing (Πανηγυράκης, 1999). 

1.2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ MARKETING 

     Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το συνολικό περιβάλλον του Διεθνούς 

Marketing.: 

 

Γράφημα 1.1: Το περιβάλλον του Διεθνούς Marketing, Πηγή: Cateora & Graham, Διεθνές Μάρκετινγκ (2003) 

     Στο διεθνές περιβάλλον υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - και 

συχνά επηρεάζουν - την κερδοφορία των προγραμμάτων  marketing. Οι επιχειρήσεις με 

διεθνοποιημένες δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τόσο τις 

εξωγενείς και θεσμικές επιρροές (πχ πολιτικές αλλαγές, τεχνικές αλλαγές, αλλαγή σε 

πολιτιστικά πρότυπα) όσο και τις ενδογενείς διαδικασίες της αγοράς, οι οποίες 

οφείλονται σε στρατηγικές δράσεις από αλληλοεξαρτώμενες επιχειρήσεις που είτε 

συνεργάζονται μεταξύ τους είτε είναι ανταγωνιστές τους (Mattsson, 2003). Παράγοντες 

όπως ο ανταγωνισμός, οι κρατικοί έλεγχοι, οι νομικοί περιορισμοί και οι ευμετάβλητες 

καταναλωτικές προτιμήσεις αποτελούν τα μη ελέγξιμα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά που 



 

9 
 

δεν μπορούν να ελεγχθούν ή να επηρεαστούν, αλλά μπορούν πάνω σε αυτά να 

προσαρμοστούν σχέδια του marketing προκειμένου να αποφέρουν κάποιο καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

     Ο εσωτερικός κύκλος, περικλείει τα ελέγξιμα στοιχεία που αποτελούν την περιοχή 

αποφάσεων εκείνων που ασκούν το marketing της επιχείρησης. Τα ελέγξιμα στοιχεία 

μπορεί να μεταβληθούν μακροχρόνια αλλά συνήθως μεταβάλλονται βραχυχρόνια 

προκειμένου να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, στις 

καταναλωτικές προτιμήσεις και στους σκοπούς της επιχείρησης. 

     Ο αμέσως επόμενος κύκλος περιέχει τα στοιχεία εκείνα που υπάρχουν στο εγχώριο 

περιβάλλον και επηρεάζουν τις αποφάσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα στο 

διεθνές περιβάλλον (πχ πολιτικές και νομικές δυνάμεις, ανταγωνισμός, οικονομικό 

κλίμα). Το εγχώριο οικονομικό κλίμα αποτελεί ένα σημαντικό μη ελέγξιμό στοιχείο 

καθώς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης  

στις ξένες αγορές. Η ικανότητα μίας επιχείρησης να επενδύει σε μία εγχώρια ή μία ξένη 

αγορά επηρεάζεται σημαντικά από την εγχώρια οικονομική ζωτικότητά της. Επίσης ο 

ανταγωνισμός στο εγχώριο περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά  την ικανότητα μία 

επιχείρησης να ασκεί διεθνές marketing καθώς, οι επιπτώσεις του εγχώριου 

περιβάλλοντος συνδέονται άμεσα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το 

περιβάλλον κάθε ξένης χώρας.  

     Ο εξωτερικός κύκλος αντιπροσωπεύει τα στοιχεία του διεθνούς περιβάλλοντος για 

κάθε ξένη αγορά μέσα στην οποία δρα η συγκεκριμένη επιχείρηση. Κάθε ξένη αγορά 

στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση αντιπροσωπεύει συνήθως ξεχωριστά 

προβλήματα (πολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά) που αφορούν κάποια ή και όλα τα 

μη ελέγξιμα στοιχεία. Επίσης, οι ραγδαίες μεταβολές σε ορισμένες χώρες εντείνουν 

περισσότερο την αβεβαιότητα και απαιτούν γρήγορες και σωστές κινήσεις. Συνεπώς, σε 

όσο περισσότερες ξένες αγορές δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η πιθανή ποικιλία των μη ελέγξιμων στοιχείων του διεθνούς περιβάλλοντος τα οποία 

καλείται να αντιμετωπίσει. 

     Οι εξωτερικοί κύκλοι που περικλείουν την περιοχή των μη ελέγξιμων στοιχείων της 

αγοράς αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα αβεβαιότητας που δημιουργούνται στο  εγχώριο 

και διεθνές περιβάλλον (Πανηγυράκης, 2013). Η αβεβαιότητα αυτή, που πηγάζει από 

τα διάφορα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για 

προσεκτική μελέτη των μη ελέγξιμων στοιχείων μέσα σε κάθε νέα χώρα.  

     Τα μη ελέγξιμα στοιχεία συνιστούν τον πολιτισμό της εκάστοτε αγοράς. Η 

ικανότητα  πολιτισμικής προσαρμογής είναι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που 
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αντιμετωπίζουν αυτοί που ασκούν διεθνές marketing, καθώς καλούνται να 

προσαρμόσουν τις προσπάθειές τους σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον με το οποίο δεν 

είναι εξοικειωμένοι, αντιμετωπίζοντας αγορές που δεν τους είναι γνώριμες. Η 

προσπάθεια προσαρμογής του μίγματος marketing στα μη ελέγξιμα στοιχεία καθορίζει 

και το τελικό αποτέλεσμα της δραστηριότητας του marketing (Πανηγυράκης, 1999).   

           Η κύρια διαφορά του εγχώριου marketing με το διεθνές marketing έγκειται στην 

πολυπλοκότητα των διαφορετικών διαστάσεων των περισσότερων αγορών του κόσμου. 

Κλειδί για την επιτυχία του διεθνούς marketing είναι η προσαρμογή στις διαφορές του 

περιβάλλοντος από την μία αγορά στην άλλη. Ως προσαρμογή ορίζουμε την συνειδητή 

προσπάθεια προκειμένου να προβλεφθούν οι επιρροές που ασκούν τα εγχώρια και 

διεθνή μη ελέγξιμα περιβάλλοντα στο μίγμα marketing και μετά η ρύθμιση του 

μείγματος marketing  έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις. Το ενδιαφέρον του 

διεθνούς marketing είναι η πρόκληση να μπορέσει να μορφοποιήσει τα ελέγξιμα 

στοιχεία των αποφάσεων του marketing (προϊόν, τιμή, προώθηση και διανομή) μέσα 

στο πλαίσιο των μη ελέγξιμων  στοιχείων της αγοράς (ανταγωνισμός, πολιτική, νόμοι, 

επίπεδο τεχνολογίας, συμπεριφορά καταναλωτή κτλ) έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί. 

     Πιο αναλυτικά, σε μια πιο πρόσφατη μελέτη τα ελεγχόμενα και τα μη ελεγχόμενα 

στοιχεία του συνολικού περιβάλλοντος του διεθνούς marketing ταξινομούνται ως εξής:  

 

 

ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ελεγχόμενα 
Στοιχεία

Μη Ελεγχόμενα 
Στοιχεία
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Γράφημα 1.2: Συνολικό Περιβάλλον Διεθνούς Marketing,  (Πανηγυράκης, 2013) 

     Ένα επιτυχημένο στέλεχος διεθνούς marketing θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει 

ένα πρόγραμμα που να προσαρμόζεται στην αβεβαιότητα του επιχειρηματικού 

κλίματος. Επίσης, οφείλει να  είναι σε θέση να αξιολογήσει το μείγμα marketing  που 

προσφέρει καθώς και να μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο 

τους και να το προσαρμόσει αναλόγως - αν αυτό απαιτείται - λαμβάνοντας υπόψη τους 

σύνθετους παράγοντες του διεθνούς περιβάλλοντος. 

1.2.2 ΒΑΘΜΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING 

     Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα 

δοκιμαστικά και ανάλογα με τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν βαθμιαία, 

μεταβάλλουν την στρατηγική τους. Βάσει του Uppsala Model (UM) οι επιχειρήσεις 

εντείνουν σταδιακά τις δραστηριότητές τους στις αγορές του εξωτερικού (Eriksson et 

al., 2006; Khemakhem, 2010). Πρώτα προσπαθούν να αποκτήσουν εμπειρία από την 

εγχώρια αγορά και στη συνέχεια επιδιώκουν να επεκταθούν  σε αγορές του εξωτερικού, 

αρχικά με σποραδικές εξαγωγές και στη συνέχεια με πιο τακτικές εξαγωγές,  

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τιμή

Προϊόν

Χαρακτιριστικά 
Εταιρείας

Προώθηση

Δίκτυα 
Διανομής

Έρευνα

ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πολιτικοί & 
Νομικοί 

Παράγοντες

Ανταγωνιστική 
Δομή

Οικονομικό Κλιμα

ΞΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολιτικές / 
Νομικές 

Διαστάσεις

Πολιτισμικές 
Διαστάσεις

Γεωγραφία & 
Υποδομή

Δομή Υποδομής

Τεχνολογικό 
Επίπεδο

Ανταγωνιστικοί 
Παράγοντες

Οικονομικοί 
Παράγοντες



 

12 
 

ξεκινώντας από χώρες οι οποίες γεωγραφικά ή / και πολιτισμικά είναι πιο κοντά τους 

(Eriksson et al., 2006; Fernandez-Olmos & Diez-Vial, 2015). Από την άλλη, υπάρχουν 

επιχειρήσεις που αρχίζουν να επεκτείνονται σε νέες αγορές ύστερα από πολλά χρόνια 

έρευνας και μετά από πλήρη ανάπτυξη μακροχρόνιων σχεδίων, με απώτερο σκοπό να 

κατακτήσουν μια θέση στην αγορά (Πανηγυράκης, 1999). Βάσει του βαθμού εμπλοκής 

μίας εταιρείας στο Διεθνές Marketing, διακρίνονται πέντε στάδια (Πανηγυράκης, 

2013): 

1. Την Μη Άμεση Εμπλοκή στο Διεθνές Marketing (Καμία ή Ακανόνιστη Εμπλοκή 

σε Εξαγωγές – Ακανόνιστες Εξαγωγές): Όταν μια επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται 

να κερδίσει πελάτες εκτός των εθνικών συνόρων, όμως τα προϊόντα της μπορεί 

να φτάσουν σε ξένες αγορές είτε από εμπορικές επιχειρήσεις, είτε από ξένους 

πελάτες που έρχονται κατευθείαν στην επιχείρηση, είτε μέσω εγχώριων 

χονδρεμπόρων ή διανομέων που πωλούν στο εξωτερικό χωρίς ιδιαίτερη 

ενθάρρυνση, είτε από κάποια διαδικτυακή παραγγελία (σε περίπτωση που η 

επιχείρηση διαθέτει e-shop). 

2. Την Ευκαιριακή Εμπλοκή στο Διεθνές Marketing: Προσωρινά πλεονάσματα που 

μπορεί να υπάρξουν στην παραγωγή, μπορούν να  οδηγούν σε ευκαιριακή 

εμπλοκή στον διεθνές marketing, με ακανόνιστη εξαγωγική δραστηριότητα 

(Indirect Exports). Καθώς η εγχώρια ζήτηση αυξάνεται, απορροφά τα παραπάνω 

πλεονάσματα και ο ρυθμός εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης 

μειώνεται.  

3. Την Τακτική Εμπλοκή στο Διεθνές Marketing (Συχνές Εξαγωγές – Εξαγωγές 

μέσω Αντιπροσώπων ή με Θυγατρικές τους): Σ’ αυτό το επίπεδο, υπάρχει μόνιμη 

παραγωγική ικανότητα για την παραγωγή αγαθών που προορίζονται για ξένες 

αγορές και η επιχείρηση είτε συνεργάζεται με ξένους ή εγχώριους μεσάζοντες, 

είτε έχει τη δική της οργάνωση πωλήσεων, είτε έχει προχωρήσει στην ίδρυση 

θυγατρικών σε σημαντικές διεθνείς αγορές. Κύριος προσανατολισμός της 

επιχείρησης όμως παραμένει η ικανοποίηση των αναγκών της εγχώριας αγοράς. 

Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ζήτηση από τις ξένες αγορές, τα παραγόμενα 

προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν και στις ανάγκες των ξένων αγορών. Σε 

αυτό το στάδιο, τα κέρδη από τις ξένες αγορές μπορεί από συμπληρωματικά να 

μετατοπιστούν σε κύρια πηγή εσόδων, εφόσον η ζήτηση από τις ξένες αγορές 

αυξηθεί αρκετά. Ακόμα και αν η επιχείρηση επιδιώξει μελλοντική προώθηση 

της σε διεθνείς αγορές, ο προσανατολισμός της εξακολουθεί να είναι η εγχώρια 

αγορά, διατηρώντας την πεποίθηση πως αφού μπορεί να πραγματοποιεί 
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πωλήσεις εγχώρια, θα μπορεί να κάνει το ίδιο και σε κάθε άλλο μέρος του 

κόσμου. Επιχειρήσεις αυτού του τύπου, δεν επενδύουν ιδιαίτερα στην 

προσαρμογή του μείγματος marketing που αφορά στις διεθνείς αγορές και 

αναζητούν αγορές που έχουν παρόμοια με την εγχώρια ζήτηση, με σκοπό την 

ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Περιπτώσεις τέτοιων ελληνικών επιχειρήσεων, 

εθνοκεντρικού χαρακτήρα,  με επέκταση σε γειτονικές βαλκανικές χώρες είναι 

οι εξής: Goody’s, Everest,Alpha Bank,  ΔΕΛΤΑ. 

4. Το Διεθνές Marketing – Παραγωγή και Διάθεση στο Εξωτερικό: Σε αυτό το 

στάδιο η επιχείρηση μετατρέπεται σε διεθνή ή πολυεθνική επιχείρηση. Είναι 

πλήρως δεσμευμένη και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Διεθνούς 

Marketing. Αναζητά αγορές σε όλες τις περιοχές του κόσμου και πουλά τα 

προϊόντα της που είναι αποτέλεσμα παραγωγής σχεδιασμένης και ειδικά 

διαμορφωμένης  για τις αγορές  αυτών των χωρών. Υπάρχει παραγωγή αγαθών 

και έξω από την εγχώρια αγορά και η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζεται ως μία 

σειρά εθνικών αγορών - συμπεριλαμβανομένου και της εγχώριας - με μοναδικά 

σύνολα αγοραίων χαρακτηριστικών για τις οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν 

διαφορετικές στρατηγικές marketing για κάθε διαφορετική αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτήν την 

στρατηγική, έχουν συνήθως αποκεντρωμένο έλεγχο, λειτουργώντας με 

θυγατρικές που δρουν ανεξάρτητα όσον αφορά τον καθορισμό στόχων 

marketing και θεωρούνται πολυκεντρικές. Επίσης το μείγμα marketing διαφέρει 

ανάλογα με την αγορά της κάθε χώρας και τα προϊόντα, καθώς και η διανομή 

και οι τιμές τους, προσαρμόζονται στις επιταγές της κάθε αγοράς ανεξάρτητα 

από τις αγορές των άλλων χωρών. Η αποτελεσματικότητα αυτής της 

στρατηγικής εξαρτάται από την σχέση μεταξύ του επιπρόσθετου κόστους που 

συνεπάγεται η προσαρμογή του μείγματος marketing και του κέρδους που 

προέρχεται από τις αυξημένες πωλήσεις.  

5. Το Παγκόσμιο Marketing – Επίκεντρο ο Παγκόσμιος Πελάτης: Σε αυτήν την 

περίπτωση έχουμε παγκόσμια στρατηγική marketing και η αγορά που 

καλύπτεται είναι παγκόσμια. Υπάρχει βαθιά αλλαγή της επιχείρησης ως προς 

τον προσανατολισμό της στην αγορά και τον προγραμματισμό της. Η έννοια του 

παγκόσμιου marketing έγκειται στο γεγονός ότι αντιλαμβάνεται ένα σύνολο 

εθνικών αγορών ως μονάδα. Παγκόσμια και εγχώρια αγορά αντιμετωπίζονται 

ως μία ενιαία αγορά και η παγκόσμια επιχείρηση αναπτύσσει μία επίσης ενιαία 

στρατηγική που αντανακλά τις υπάρχουσες ομοιότητες  ανάμεσα στις ανάγκες 
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πολλών χωρών - αγορών προκειμένου να μεγιστοποιήσει  τα κέρδη της. Η 

τυποποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται παγκοσμίως, εφόσον είναι 

πολιτισμικά εφικτό και κερδοφόρο. Κύριος στόχος είναι η εκμετάλλευση 

οικονομιών κλίμακας με την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου προϊόντος, 

αξιόπιστης ποιότητας το όποιο πωλείται σε λογικές τιμές στην παγκόσμια 

αγορά. Το σύνολο των λειτουργιών της παγκόσμιας επιχείρησης, η οργανωτική 

δομή, η στρατηγική marketing, οι πηγές χρηματοδότησης, η παραγωγή και οι 

υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης εντάσσονται  επίσης στο πλάνο 

μίας ενιαίας παγκόσμιας προοπτικής, με τελικό σκοπό την επέκταση της 

εγχώριας αγοράς σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματα τέτοιων παγκόσμιων 

εταιρειών μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: Coca Cola, Diageo, Unilever. 

    Μία επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει την εμπλοκή της στο Διεθνές Marketing 

από όποιο στάδιο επιθυμεί. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνδυαστούν τα 

παραπάνω στάδια ταυτόχρονα. 

     Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στα παραπάνω 

παραδοσιακά στάδια διεθνοποίησης έχει προστεθεί και ένα ακόμα, που αφορά 

τις ειδικές περιπτώσεις κάποιων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σ’ αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν τα παραπάνω στάδια 

διεθνοποίησης , αλλά εξ’ αρχής στοχεύουν σε πολλές αγορές του εξωτερικού ή / 

και στην παγκόσμια αγορά. Διακρίνουμε δύο είδη τέτοιων επιχειρήσεων: 

i. Τις Γεννημένες Παγκόσμιες Επιχειρήσεις (Born Global): Όταν μία 

επιχείρηση εξ’ αρχής οραματίζεται να γίνει παγκόσμια, χωρίς να 

αναλώσει χρόνο σε εγχώριες ή διεθνείς διαδικασίες (Gabrielsson, 

Karpalani, 2004).  Χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρήσεων είναι πως 

από την αρχή της λειτουργίας τους ακόμα, οραματίζονται τον κόσμο ως 

μία ενιαία παγκόσμια αγορά χωρίς σύνορα. Παραδείγματα τέτοιας 

επιχείρησης είναι η Opera Software, που κατασκευάζει εφαρμογές 

περιήγησης στο διαδίκτυο. 

ii. Δικτυωμένες Επιχειρήσεις (Network Model): Ένα σύνολο επιχειρήσεων 

που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις ανταλλαγής. Αυτό το είδος 

επιχειρήσεων συναντάται συνήθως σε κλάδους με μεγάλες τεχνολογικές 

αλλαγές. Η δικτύωση αρχίζει σε εγχώριο επίπεδο και στην πορεία  

χρησιμοποιείται ως γέφυρα για άλλα δίκτυα σε άλλες χώρες. Η 

συμμετοχή σε δίκτυα βοηθάει να επιτευχθεί πιο γρήγορα η διαδικασία 

της διεθνοποίησης μιας επιχείρησης και είναι μία στρατηγική που 
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συνήθως υιοθετείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο της 

υψηλής τεχνολογίας, που στοχεύουν να επεκταθούν σε μακρινές αγορές. 

      

ΣΥΝΟΨΗ 

      Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε μία αναφορά στις διεθνείς δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων. Επίσης, δόθηκε μία εικόνα του διεθνούς marketing και του τρόπου με 

τον οποίο αυτό εφαρμόζεται από τις εταιρείες που έχουν διεθνοποιημένες 

δραστηριότητες. Τα παραπάνω θα φανούν χρήσιμα στην κατανόηση των μεθόδων που 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε 

νέες διεθνείς αγορές, αντικείμενο που θα εξεταστεί στη συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ  

     Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει επιτακτική  η ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης, 

του κάθε κλάδου αλλά και της κάθε χώρας να παρίσταται δυναμικά στο διεθνές 

περιβάλλον. Προκειμένου να γίνει εφικτή η παρουσία μιας επιχείρησης στις διεθνείς 

αγορές απαιτείται σωστή και αποτελεσματική διοίκηση με διεθνή ορίζοντα και 

προοπτική, υιοθετώντας τις αρχές του διεθνούς marketing. Πριν την υλοποίηση ενός 

διεθνούς προγράμματος marketing, η επιχείρηση καλείται να περάσει από μια 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως αυτή παρουσιάζεται  στο παρακάτω σχήμα: 

 

Γράφημα 2.1: Διαδικασία Λήψης Απόφασης για Διεθνή Δραστηριοποίησης μίας Επιχείρησης (Πανηγυράκης, 

2013) 

     Υπάρχουν τέσσερις βασικές στρατηγικές εισόδου σε ξένες αγορές (Πανηγυράκης, 

2013):  

1) Η Εξαγωγή (Άμεση ή Έμμεση), 

2) Η Συνεργασία στο εξωτερικό με την παροχή άδειας ή / και υποστήριξης 

marketing (Licensing και  Franchising) σε μία ξένη επιχείρηση, 

3) Οι Στρατηγικές Συμμαχίες και 

4) Η Άμεση Επένδυση στο εξωτερικό (παραγωγή με την συνεργασία εγχώριων 

κατασκευαστών ή μέσω ιδίων εγκαταστάσεων). 

     Η επιλογή στρατηγικής επέκτασης  σε κάποια νέα ξένη αγορά εξαρτάται από τους 

εξής παράγοντες (Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010) : 

 Το μέγεθος της επιχείρησης (ως ένδειξη της διαθεσιμότητας πόρων). 

 Την διεθνή εμπειρία. 

 Την ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων και την ταχύτητα υλοποίησής τους. 

 Τον επιθυμητό βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. 
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 Τα αναμενόμενα κέρδη σε συνάρτηση με το ύψος του αναλαμβανόμενου 

κινδύνου. 

 Το είδος και την ένταση του ανταγωνισμού. 

 Τους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους. 

 Τη φύση του προϊόντος. 

 Την φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

 Το κόστος των συναλλαγών και μεταφορών. 

 Το μέγεθος και τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. 

 Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. 

 Την γεωγραφική και πολιτισμική απόσταση με την χώρα - στόχο. 

 Τα εθνοκεντρικά στερεότυπα κάθε υποψήφιας για επέκταση χώρας (Suh & 

Smith, 2008). 

     Oι επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν την διασπορά των δραστηριοτήτων τους. 

Σε περίπτωση που επεκτείνονται σε λίγες αγορές, συντελείται σταδιακή απόκτηση ενός 

ικανοποιητικού μεριδίου αγοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη 

μακροχρόνιας κλίμακας.  Σε περίπτωση που επεκτείνονται σε περισσότερες αγορές, οι 

επιχειρήσεις δίνουν περισσότερο έμφαση στον όγκο των εξαγωγών, παρά στην 

κερδοφορία. Υπάρχει μία χαμηλότερη συμμετοχή των προϊόντων, προσαρμοσμένα στις 

απαιτήσεις τις κάθε αγοράς, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκια αγορών, 

μειώνοντας έτσι το ρίσκο της απόφασης για διεθνοποίηση. Ωστόσο, η επιλογή της πιο 

κατάλληλης στρατηγικής γίνεται με βάση κριτήρια όπως: την φύση, το μέγεθος και την 

εμπειρία της επιχείρησης, την φύση του προϊόντος καθώς και την φύση της αγοράς 

(Mas-Ruiz et al., 2002). 

      Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στις εξαγωγές ως βασική 

στρατηγική επέκτασης σε νέες διεθνείς αγορές, καθώς και στις συμφωνίες διεθνούς 

δικαιόχρησης (international franchising) και παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης 

(licensing). Οι συγκεκριμένες μέθοδοι προτιμούνται  από επιχειρήσεις, μικρομεσαίες 

κυρίως, οι οποίες επιθυμούν να επεκταθούν σε νέες διεθνείς αγορές χωρίς να χρειαστεί 

να κάνουν μεγάλες επενδύσεις, αλλά και από πολλές επιτυχημένες διεθνείς επιχειρήσεις 

που συνήθως τις εφαρμόζουν προκειμένου να επεκταθούν σε δύσκολες νέες διεθνείς 

αγορές στόχους. 

2.1 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

     Οι εξαγωγές αποτελούν την πιο διαδεδομένη μέθοδο επέκτασης σε διεθνείς αγορές. 

Είναι µια στρατηγική που εφαρμόζεται συνήθως σε χώρες στις οποίες δεν 
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δικαιολογείται ή δεν συμφέρει επένδυση για ιδία παραγωγή. Δεν ενέχουν υψηλό 

λειτουργικό κόστος ή μεγάλες απαιτήσεις και ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι σχετικά 

χαμηλός καθώς η έξοδος από τη νέα αγορά  δεν συνεπάγεται κεφαλαιακές απώλειες.  

Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να καταφεύγουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους σε 

ένα σημαντικό αριθμό χωρών ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας και 

εμπειρία. 

     Παραδοσιακά, οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν αυτές που είχαν την δυνατότητα 

εξαγωγής. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχει παρατηρηθεί η σταδιακή μείωση της 

κυριαρχίας των χονδρέμπορων εξαγωγέων και η αντικατάστασή τους από βιομηχανικές 

αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δραστηριότητες  στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό μίας χώρας ή λειτουργούν σε παγκόσμιο πλαίσιο. Είναι γεγονός ότι 

οι εξαγωγές μπορούν να προσφέρουν οφέλη και σε μικρές επιχειρήσεις καθώς τα οφέλη 

που αποκομίζουν από το εξαγωγικό εμπόριο είναι σαφώς μεγαλύτερα απ’ ότι αν θα 

προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερες πωλήσεις σε μία ήδη κορεσμένη 

εσωτερική αγορά (Πανηγυράκης, 2013). Μ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλουν στην 

μεγέθυνση της οικονομίας της χώρας προέλευσης των εξαγωγών (Krugman et al., 

2012). 

     Οι εξαγωγές είναι μια στρατηγική που προτιμάται κυρίως από επιχειρήσεις που 

εισέρχονται για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά  και δεν είναι εξοικειωμένες µε τις 

διεθνείς πρακτικές ή είναι  μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για 

άμεση επένδυση στο εξωτερικό (Παπαδάκης, 2007). Ανάλογα με τον βαθμό 

συμμετοχής της παραγωγού επιχείρησης στα στάδια της προώθησης και της διανομής 

του τελικού προϊόντος στις ξένες αγορές, οι εξαγωγές διαχωρίζονται σε έμμεσες και 

άμεσες εξαγωγές. Στις άμεσες εξαγωγές οι επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα τους σε 

πελάτες του εξωτερικού ή ξένους μεσάζοντες / πράκτορες / διανομείς ή μέσω 

ιδιόκτητου καναλιού ή διανομής πωλήσεων της εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό, 

ενώ στις έμμεσες εξαγωγές επιχειρήσεις πωλούν σε μεσάζοντες, πράκτορες ή διανομείς, 

οι οποίοι με τη σειρά τους τα εξάγουν στις χώρες - στόχους (Dung & Janssen 2015; 

Peng et al., 2006; Chung, 2002; Trabold, 2002). Τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότερες αναδυόμενες αγορές με θεσμικά όργανα και θεσμούς που διαφέρουν από 

τις ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν αποκτήσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (Sousa 

et al.,2008). Αυτό είναι αρκετά σημαντικό γιατί σε αυτές τις χώρες διαμένει το 80% του 

παγκόσμιου πληθυσμού και αντιπροσωπεύουν το 45% του παγκοσμίου εμπορίου 

(European Central Bank, 2016). Γι’ αυτές τις χώρες οι προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στην επέκταση τους στις διεθνείς αγορές είναι πολύ περισσότερες 
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καθώς η έλλειψη πόρων και οι θεσμικές διάφορες δυσχεραίνουν την στρατηγική 

σχεδιασμού των καναλιών εξαγωγής (Brouthers et al., 2008b; He et al., 2013; Peng et 

al., 2008). Είναι πολύ σημαντικό, μία επιχείρηση που επιθυμεί να ασκήσει εξαγωγική 

δραστηριότητα, να επιλέξει την μέθοδο που της ταιριάζει και είναι καταλληλότερη για 

αυτήν, με βάση τις ιδιαιτερότητες της (Θανόπουλος, 2012). 

 

2.1.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (INDIRECT EXPORTS) 

     Έμμεση Εξαγωγή (Indirect Export) είναι η πώληση σε έναν εγχώριο αγοραστή, ο 

οποίος στην συνέχεια εξάγει το προϊόν στο εξωτερικό. Η εταιρεία - αγοραστής είναι μία 

ανεξάρτητη επιχείρηση η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής («μεσάζοντας») στην 

εγχώρια αγορά μεταξύ της ξένης επιχείρησης και της επιχείρησης παραγωγού (Albaum 

et al.,2002). Οι μεσάζοντες είναι συνήθως αντιπρόσωποι ή διανομείς που βασίζονται 

στην εξαγωγική αγορά - στόχο και οι οποίοι πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης στους τελικούς χρήστες. Οι έμμεσες εξαγωγές επιλέγονται συνήθως  όταν 

μία επιχείρηση επιθυμεί να επιχειρήσει για πρώτη φόρα είσοδο σε μία νέα αγορά - 

στόχο καθώς απορροφώνται τα πλεονάσματα παραγωγής που δεν μπορούν να 

πωληθούν στο εσωτερικό και έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται μεγάλη 

επένδυση, επομένως ο επιχειρησιακός κίνδυνος που αναλαμβάνουν είναι ελάχιστος.  

     Η χρήση ενδιαμέσων εξυπηρετεί την επιχείρηση καθώς οι ενδιάμεσοι εκτελούν ένα 

πλήθος σημαντικών λειτουργιών όπως να δημιουργούν αποθέματα, να πραγματοποιούν 

πωλήσεις, να διανέμουν τα προϊόντα, να αναλαμβάνουν το after sales service και να 

παρέχουν πιστώσεις στους πελάτες. Όμως, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ενδιάμεσων, 

τόσο αυξάνεται η απώλεια ελέγχου για την επιχείρηση. 

     Οι έμμεσες εξαγωγές μπορούν να πραγματοποιηθούν (Λυμπερόπουλος, 

Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015): 

 Μέσω Μεσαζόντων / Πρακτόρων, οι οποίοι φέρνουν σε επαφή τον πωλητή του 

εσωτερικού με τον αγοραστή του εξωτερικού, έναντι προμήθειας. Αν και η 

χρήση των εγχώριων μεσαζόντων είναι αρκετά εύκολη και βολική με ελάχιστη 

οικονομική και διοικητική δέσμευση (Cateora & Graham, 2003), υπάρχει το 

πρόβλημα ότι ουσιαστικά οι εγχώριοι μεσάζοντες δεν γνωρίζουν καλά μια ξένη 

αγορά και επομένως δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα 

των ξένων μεσαζόντων. Επίσης, οι ξένοι μεσάζοντες ελέγχονται πιο δύσκολα 

από τους εγχώριους μεσάζοντες. 

 Μέσω Εξαγωγικών Αντιπροσώπων / Εμπόρων, οι οποίοι ενεργούν βάσει των 
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παραγγελιών που λαμβάνουν από αγοραστές οι οποίοι βρίσκονται στο 

εξωτερικό. 

 Μέσω Εταιρειών Διαχείρισης Εξαγωγών, οι οποίες έναντι κάποιου ποσοστού επί 

των πωλήσεων αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν όλες τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες μιας εταιρείας. Οι εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών 

αναλαμβάνουν να διαθέσουν τα προϊόντα πολλών εταιρειών, τα οποία δεν είναι 

ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Λειτουργούν δηλαδή σαν να είναι το εξαγωγικό 

τμήμα πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων μαζί, μειώνοντας έτσι το σταθερό 

κόστος φορτώσεων πολλών προϊόντων από διαφορετικές εταιρείες. Τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την εταιρεία από την συνεργασία της με 

μία εξαγωγική επιχείρηση είναι  ότι η επιχείρηση μπορεί να έχει άμεση γνώση 

των αγορών του εξωτερικού, πράγμα σημαντικό όταν η ίδια δεν έχει εξαγωγική 

εμπειρία. Επίσης, η διάθεση προϊόντων πολλών επιχειρήσεων - που δεν είναι 

ανταγωνιστικά - είναι πιθανό να προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό αγοραστών 

από την διεθνή αγορά. Τέλος, το κόστος είναι πολύ μικρότερο από το να 

διατηρεί η επιχείρηση ένα δικό της τμήμα εξαγωγών (Πανηγυράκης, 1999). 

 Μέσω Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου, που διατηρούν εμπορικές θυγατρικές, 

παραρτήματα ή / και αντιπροσωπείες σε πολλά σημεία του κόσμου και 

πραγματοποιούν εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών που 

αγοράζουν από παραγωγούς διαφόρων χωρών (Χατζηδημητρίου, 2003). 

     Τα βασικά πλεονεκτήματα των έμμεσων εξαγωγών είναι τα εξής: 

 Υπάρχει μηδενικός επιχειρηματικός κίνδυνος, μιας και η επιχείρηση έχει 

ελάχιστη συμμετοχή στην διαδικασία της εξαγωγής και αναλαμβάνει 

περιορισμένη ευθύνη όσον αφορά αυτές, 

 Δεν υπάρχει δέσμευση κεφαλαίων, ούτε περαιτέρω επένδυση που να αφορά τις 

εξαγωγές και τέλος, 

 Αποφεύγεται ο κίνδυνος αφερεγγυότητας του αγοραστή της καθώς και ο 

σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος. 

     Τα  βασικά μειονεκτήματα  των έμμεσων εξαγωγών είναι τα εξής: 

 Το κέρδος για την επιχείρηση είναι σχετικά χαμηλό, 

 Η επιχείρηση δεν αποκτά επαφές με τους τελικούς πελάτες της, 

 Υπάρχει έλλειψη ελέγχου της αγοράς (σε σχέση με το προϊόν, τον ανταγωνισμό 

κτλ) και 

 Δεν δίνεται η ευκαιρία στην επιχείρηση για γνώση και εμπειρία γύρω από τις 

εξαγωγές. 
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2.1.2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (DIRECT EXPORTS) 

     Άμεση εξαγωγή (Direct Exports)  είναι η άμεση πώληση σε πελάτη ή σε ένα τελικό 

καταναλωτή που βρίσκεται σε μια ξένη αγορά (Albaum et al., 2002), χωρίς να υπάρχει 

μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου από το εσωτερικό της χώρας. Συνήθως όταν οι 

πωλήσεις μιας επιχείρησης στο εξωτερικό αυξηθούν και αποκτήσουν μια κανονικότητα, 

τότε η επιχείρηση αποφασίζει να μεταβεί σε κανάλια με υψηλότερο βαθμό δέσμευσης 

και να εξάγει απευθείας σε ξένες αγορές (Benito et al., 2005). Αυτό προϋποθέτει την 

δημιουργία τμήματος εξαγωγών, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, την 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing για κάθε στοιχείο του μείγματος 

marketing, την προσέγγιση πελατών, τη διαπραγμάτευση, την έκδοση των απαραίτητων 

πιστοποιητικών και φορτωτικών εγγράφων, καθώς και την μεταφορά των προϊόντων 

στο εξωτερικό. Στην περίπτωση των άμεσων εξαγωγών, ο κίνδυνος αποτυχίας της 

σχετικής επένδυσης είναι μεγαλύτερος απ’ ότι στις έμμεσες εξαγωγές, αλλά 

μεγαλύτερη είναι και η πιθανή αποδοτικότητα, αφού δεν θα καταβάλλονται προμήθειες 

σε μεσάζοντες του εσωτερικού (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015). 

     Οι Άμεσες Εξαγωγές διενεργούνται: 

 Μέσω Αντιπροσώπων στο Εξωτερικό, οι οποίοι μπορεί να είναι οι μοναδικοί 

εισαγωγείς ενός προϊόντος και να έχουν την αποκλειστικότητα σε κάποια 

γεωγραφική περιοχή, να αντιπροσωπεύουν και άλλα μη ανταγωνιστικά 

προϊόντα ή να αντιπροσωπεύουν διάφορα προϊόντα, ακόμη και ανταγωνιστικά. 

 Μέσω Διανομέων – Εμπόρων ή Διανομείς - Εισαγωγείς, οι οποίοι συνεργάζονται 

με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και έχουν την αποκλειστικότητα της εισαγωγής 

και της διανομής των προϊόντων σε μια συγκεκριμένη αγορά. Έχουν την 

δυνατότητα να αγοράζουν και τα μεταπωλούν  τα εμπορεύματα έχοντας πλήρη 

ελευθερία  καθορισμού των όρων πώλησης και πληρωμής. 

 Μέσω Θυγατρικής Εμπορικής Εταιρείας στο Εξωτερικό, με την οποία ο 

εξαγωγέας διατηρεί αποθήκες και κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, 

αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο για το κόστος εκπαίδευσης και τις 

αμοιβές του δικού της δικτύου πωλήσεων, καθώς και για το κόστος λειτουργίας 

της επιχείρησης, έχοντας ως αντιστάθμισμα την αποφυγή των μεσαζόντων και 

την καλύτερη προώθηση των προϊόντων σε κάθε τοπική αγορά. Αυτός ο τρόπος 

ουσιαστικά αποτελεί ξένη άμεση επένδυση στην χώρα εξαγωγής με πλήρη 

έλεγχο της επιχείρησης και κατάργηση της ύπαρξης μεσαζόντων. 

 Μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες για λογαριασμό πολλών μικρομεσαίων παραγωγών που 
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επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Αυτές βρίσκονται 

μερικώς κάτω από τον διοικητικό έλεγχο των παραγωγών, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ούτε οικονομίες κλίμακας παραγωγής και marketing, ούτε την 

απαιτούμενη τεχνογνωσία και τους απαραίτητους πόρους για την κατάκτηση 

ξένων αγορών. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών μπορούν να 

επιτύχουν την τυποποίηση και την επωνυμοποίηση των εξαγόμενων προϊόντων, 

συγκεντρώνοντας πλεονεκτήματα επιμερισμού του κόστους και των κινδύνων, 

αναλαμβάνουν τις έρευνες αγορών του εξωτερικού και προσφέρουν τη 

δυνατότητα καθιέρωσης επώνυμων προϊόντων σε ξένες αγορές με την 

προώθησή τους σ’ αυτές με μειωμένο κόστος marketing και μεταφορών. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, ρούχων και 

επίπλων. 

     Τα βασικά πλεονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών είναι ότι: 

 Υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος των στοιχείων του μείγματος marketing, 

 Αναπτύσσεται καλύτερη επαφή με τους τελικούς καταναλωτές, άμεση 

αντίληψη των αναγκών τους και γρήγορη ανταπόκριση σε αυτές, 

 Υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση από τις τοπικές αγορές, 

 Δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερης εισόδου σε μία νέα αγορά (έναντι της 

εισόδου με μεσάζοντες), γεγονός που συνεπάγεται και μεγαλύτερα κέρδη, 

 Υπάρχει ευελιξία της επιχείρησης να εφαρμόσει τις στρατηγικές της και 

τέλος, 

 Υπάρχει καλύτερη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών. 

     Τα βασικά μειονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών είναι ότι: 

 Απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση χρόνου, χρημάτων και προσπάθειας από 

την μεριά της εξαγωγικής επιχείρησης (πχ εκπαίδευση προσωπικού), 

 Υπάρχει μεγαλύτερος επιχειρηματικός κίνδυνος και τέλος, 

 Δημιουργείται μακροχρόνια δέσμευση της επιχείρησης. 

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

     Πέρα από τις  εξαγωγές, υπάρχουν και δύο ακόμα μέθοδοι μέσω των οποίων μία 

επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί σε κάποια νέα ξένη αγορά, οι μέθοδοι του Licensing 

και του Franchising. Και οι δύο μέθοδοι αποτελούν συμφωνίες με τις οποίες οι 

επιχειρήσεις παραχωρούν άδειες και δικαιώματα σε μία άλλη επιχείρηση προκειμένου 

να εκτελέσει κάποιες λειτουργίες της, σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί 
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εξ’ αρχής βάσει συμβολαίου.  

2.2.1 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (LICENSING) 

     H Έκδοση Αδειών (licensing) αναφέρεται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του 

εμπορικού σήματος και στην εκχώρηση της τεχνογνωσίας που αφορά προστατευμένες 

από ευρεσιτεχνίες τεχνικές μεθόδου παραγωγής προϊόντων έναντι αμοιβής (royalties). 

Τις περισσότερες φορές σχετίζεται με την εξαγωγή άυλων χαρακτηριστικών. Μ’ αυτή 

την μέθοδο μία επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με το κόστος εγκατάστασης στην αγορά 

της ξένης χώρας και μπορεί να αρχίσει παραγωγικές δραστηριότητες σε μια χώρα του 

εξωτερικού χωρίς να διαθέσει κεφάλαια. Ουσιαστικά η εξαγωγική επιχείρηση (licensor) 

δίνει στο λήπτη της (licensee) την άδεια εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δικαιώματος 

χρήσης της (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015). Το δικαίωμα αυτό 

μπορεί να αφορά το προϊόν, την τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται (know -  how), την 

διαδικασία κατασκευής (pattern), το δικαίωμα χρησιμοποίησης του ονόματος της 

επιχείρησης (trademark) στην συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού, ή την απόκτηση 

της συγκεκριμένης  ικανότητας marketing (marketing skill) με αντάλλαγμα ορισμένη 

αμοιβή (Keegan & Green, 2015; Perreault et al., 2012). Η διάρκεια που παρέχεται μία 

άδεια εκμετάλλευσης καθορίζεται από την συμφωνία και των δυο μελών.  

     Το licensing αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη μέθοδο εισόδου σε αγορές του 

εξωτερικού χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες επενδύσεις και χωρίς να υπάρχουν 

σημαντικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει στην εξαγωγική 

επιχείρηση η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη επένδυση για την 

εξαγωγική επιχείρηση και αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο εισόδου στην 

συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού, προλαμβάνοντας τον ανταγωνισμό. O licensee 

στην ξένη αγορά αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου, καθώς είναι αυτός 

που θα πρέπει να κάνει την αρχική επένδυση για να ξεκινήσει και αναλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού marketing για την αγορά που έχει 

λάβει την άδεια να εξυπηρετήσει (Perreault et al., 2012). 

     Σε χώρες που επικρατεί  μονοπώλιο, το licensing αποτελεί ίσως τον μοναδικό τρόπο 

εισόδου σε αυτές. Με την μέθοδο του licensing, μειώνονται  σημαντικά τα εμπόδια στα 

αρχικά στάδια εισόδου στην ξένη αγορά, καθώς στην εξαγωγική προσπάθεια της 

επιχείρησης συμμετέχει ενεργά  ένας ντόπιος επιχειρηματίας ή μια ντόπια επιχείρηση. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια 

εκβιομηχάνισης της χώρας τους, παρέχουν ειδικά κίνητρα για την πραγματοποίηση 

τέτοιου είδους συμφωνιών. Το licensing αποτελεί κατάλληλη στρατηγική εισόδου, 
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ειδικά σε περιπτώσεις όπου η αγορά χαρακτηρίζεται από αστάθεια ή δεν επιτρέπει 

εύκολη είσοδο ξένων επιχειρήσεων. 

     Η μέθοδος του licensing αν και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ανέξοδες 

μεθόδους διεθνοποίησης, ενέχει κάποιους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι  πρώτα 

απ’ όλα πως η επιχείρηση δεν έχει μεγάλο βαθμό ελέγχου στις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται με την άδεια της (Παπαδάκης, 2007) και η απόδοση της σε 

αντάλλαγμα είναι χαμηλή (συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστό 3 - 5% των πωλήσεων). Ο 

πιο σημαντικός κίνδυνος της συγκεκριμένης μεθόδου για την εξαγωγική εταιρεία είναι 

πως κατά κάποιον τρόπο προετοιμάζει έναν μελλοντικό ανταγωνιστή μετά το τέλος της 

περιόδου που έχει συμφωνηθεί. Τέλος, ενδείκνυται  να γίνεται παραχώρηση μόνο του 

δικαιώματος χρήσης και όχι του δικαιώματος ιδιοκτησίας που αφορά τίτλο, τεχνολογία 

ή copyright στον συνεργάτη (Χατζηδημητρίου, 2003). 

2.2.2 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (INTERNATIONAL FRANCHISING) 

     Η μέθοδος του franchising έχει αρκετές ομοιότητες με την μέθοδο licensing, ωστόσο 

αφορά κατά κύριο λόγο την εξαγωγή υπηρεσιών και όχι την εξαγωγή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Το franchising παρέχει ένα κάθετο σύστημα marketing βάσει 

σύμβασης (Contractual Vertical Marketing System), μέσω του επίσημου συντονισμού 

και της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων marketing και διανομής. Οι επιχειρήσεις 

που λειτουργούν με franchising συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου 

πολύπλοκου οργανισμού με προσανατολισμό στο marketing, με την ενέργεια και το 

κίνητρο ενός τοπικού ιδιόκτητου καταστήματος λιανικής. Αυτός είναι και ο βασικός 

λόγος που αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως (Fahy & 

Jobber, 2014). 

     Το franchising είναι σύμβαση παροχής δικαιώματος χρήσης εμπορικού σήματος και 

τεχνογνωσίας (know - how) έναντι ανταλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα, είναι η 

μεταφορά του νομικού δικαιώματος μιας εταιρείας σε μια άλλη που αφορά την χρήση 

της επωνυμίας, των εμπορικών σημάτων των προϊόντων της, των λογιστικών 

συστημάτων της, του λογισμικού της και της τεχνογνωσίας της (Keegan & Green, 

2015). Αποτελεί ένα νομικό συμβόλαιο στο οποίο ένας παραγωγός και τα ενδιάμεσα 

κανάλια συμφωνούν ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε μέρους. Το 

συμβόλαιο αυτό ονομάζεται δικαιόχρηση ή δικαιοχρησία (franchise). Στην 

συγκεκριμένη συμφωνία franchise, γίνεται σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων του 

δικαιοδόχου (franchisor)  στον δικαιοπάροχο (franchisee). Σύμφωνα με την σύμβαση 

franchise, ο δικαιοπάροχος παρέχει στο δικαιοδόχο τα εξής (Λυμπερόπουλος, 
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Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015): 

 Εμπορικά σήματα και επωνυμίες. 

 Τεχνική, οργανωτική και νομική στήριξη.  

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 Προδιαγραφές λειτουργίας και παραγωγής. 

 Εμπορεύματα. 

 Χρηματοδότηση με κεφάλαια κίνησης (εφόσον αυτό αναφέρεται στην 

συμφωνία). 

 Κοινή διαφήμιση και τρόπους προώθησης. 

 Την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική διαρρύθμιση του 

καταστήματος. 

 Γεωγραφική αποκλειστικότητα. 

 Έρευνα αγοράς της περιοχής εγκατάστασης. 

      Ο δικαιοδόχος συνήθως αναλαμβάνει διαχειριστικές τεχνικές, οικονομικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες marketing, έναντι κάποιας αμοιβής (Fahy & Jobber, 2014). 

Πιο συγκεκριμένα, ο δικαιοδόχος (franchisee) οφείλει σε αντάλλαγμα: 

 Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον δικαιοπάροχο 

(εφάπαξ αμοιβή για την ένταξη στο δίκτυο και τακτική καταβολή ποσοστού επί 

του τζίρου), 

 Να εφαρμόζει τους όρους παροχής της δικαιοδοσίας και τις οδηγίες για τις 

τεχνικές παραγωγής, διανομής και εμπορίας, τον τρόπο εμφάνισης, προβολής 

και τοπικής διαφήμισης και 

 Να τηρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Gauzente & Dumoulin, 2012). 

      Βασική προϋπόθεση του franchising αποτελεί ο μεγάλος βαθμός τυποποίησης, με 

μικρές διαφοροποιήσεις κάποιες φορές και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου 

το προϊόν να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της ζήτησης της αγοράς της 

συγκεκριμένης χώρας. Στην συγκεκριμένη μέθοδο έχουν βασίσει την εξάπλωσή τους 

στην παγκόσμια αγορά πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ένας σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων συνδυάζει να λειτουργεί συστήματα franchising ως δικαιοπάροχοι και 

παράλληλα να διατηρεί και ιδιόκτητα καταστήματα, όπως για  παράδειγμα η εταιρεία 

Mc Donald’s με το 20% των καταστημάτων της αλυσίδας να είναι ιδιόκτητα και το 

80% να είναι με franchising (International Franchise Association, 2009a, 2009b). Η 

ραγδαία εξάπλωσή αυτής της μεθόδου, μαρτυρά πως είναι μία αρκετά αποδοτική 
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μέθοδος που βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλες αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως 

σε κλάδους εστίασης, ξενοδοχείων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων κτλ. Δίνει την ευκαιρία 

σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, μέσω συστημάτων διανομής που κατέχουν 

τοπικοί επενδυτές, να μεταφερθούν από την χώρα που αναπτύχθηκαν, σε όλο τον 

κόσμο (Πανηγυράκης, 2013). Οι λόγοι που οδηγούν στην επιλογή του  franchising  ως 

τρόπο διανομής είναι κυρίως οικονομικοί (Hopkinson & Hogarth Scott, 1999). 

Αποτελεί έναν τρόπο να ξεπεραστούν περιορισμοί σε πόρους, αφού το κόστος διανομής 

μοιράζεται με τον δικαιούχο. Επίσης βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 

διαχειριστικών προβλημάτων μεταξύ παραγωγού και διανομέα επειδή οι παραγωγοί 

δίνουν μεγάλη αξία στην ιδέα του ιδιοκτήτη – manager που έχει ίδιο συμφέρον στην 

επιτυχία της επιχείρησης.  

     Το franchising αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο γρήγορης επέκτασης της επιχείρησης 

εξαγωγέα σε νέες διεθνείς αγορές με σχετικά χαμηλό κόστος που επιτρέπει στον 

παραγωγό να αποκτήσει πρόσβαση στην τοπική γνώση του δικαιούχου (Fahy & Jobber, 

2014). Για την επιχείρηση - δέκτη παρέχεται η δυνατότητα εμπορίας του αποδεδειγμένα 

επιτυχημένου προϊόντος (concept), όπως επίσης και η ευκαιρία απόκτησης εξειδίκευσης 

από τον δικαιοπάροχο (Omar, 2009).  Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία 

επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του δικαιοδόχου, του νέου δηλαδή συνεργάτη που 

επιθυμεί να ανοίξει το δικό του κατάστημα και του δικαιοπάροχου, της μητρικής 

δηλαδή εταιρείας που καθοδηγεί και προμηθεύει το δίκτυο των καταστημάτων που 

λειτουργούν κάτω από το σήμα της. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται για έναν κοινό 

σκοπό και αμοιβαίο κέρδος και οι σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός επιτυχημένου κοινού επιχειρηματικού 

αποτελέσματος. Το franchising προσφέρει αμοιβαία οφέλη και για τον δικαιοδόχο και 

για τον δικαιοπάροχο. Είναι μία σχέση όπου και οι δύο συνεργάτες κερδίζουν 

(Κωστάκης, 2002). Ο δικαιοπάροχος απαλλάσσεται από τον επιχειρηματικό και 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο, καθώς αυτός αναθέτεται στον δικαιοδόχο. Από την άλλη, 

ο δικαιοδόχος επωφελείται από την επωνυμία μιας δοκιμασμένης από τον δικαιοπάροχο 

επιχείρησης, η οποία ενισχύεται από την δύναμη του δικτύου της (Gauzente & 

Dumoulin, 2012). Στο franchising, ο δικαιοπάροχος και ο δικαιοδόχος είναι δύο 

επιχειρήσεις που νομικά είναι ανεξάρτητες αλλά οικονομικά είναι αλληλοεξαρτώμενες 

(Michael, 2000). 

     Ανάλογα με την μορφή συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, το franchising 

μπορεί να αφορά την διανομή, όταν ο δικαιοπάροχος παράγει κάποιο προϊόν, το οποίο 

πωλείται μέσω του δικτύου του δικαιοδόχου στο εξωτερικό, ή την παραγωγή του 
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προϊόντος, όταν ο δικαιοδόχος έχει την άδεια του δικαιοπάροχου να παράγει ή να 

μεταποιεί το προϊόν του, βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών και με το λογότυπο 

του δικαιοπαρόχου. Ο δικαιοπάροχος προσφέρει το λογότυπο και τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες του στην νέα αγορά και δίνει το δικαίωμα χρήσης μίας δοκιμασμένης 

τεχνογνωσίας και διαφημιστικής υποστήριξης (Χατζηδημητρίου, 2003).  

     Τα Συστήματα Δικαιόχρησης (franchising) διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (Fahy 

& Jobber, 2014): 

o Συστήματα Δικαιόχρησης κατασκευαστή και λιανέμπορου 

Στην περίπτωση αυτή η κατασκευάστρια επιχείρηση επωφελείται από τα σημεία 

διανομής, αποφεύγοντας την εκταμίευση κεφαλαίου που θα απαιτούσε ένα 

ιδιόκτητο κατάστημα. Χρησιμοποιείται συνήθως από αυτοβιομηχανίες. 

o Συστήματα Δικαιόχρησης κατασκευαστή και χονδρέμπορου 

Οι παραγωγοί δίνουν στους χονδρέμπορους το δικαίωμα να παρασκευάσουν 

προϊόντα τους,  βάσει των οδηγιών τους και κατόπιν να διανείμουν τα προϊόντα 

τους σε μία καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως σε 

βιομηχανίες αναψυκτικών. 

o Σύστημα Δικαιόχρησης χονδρεμπόρου και λιανέμπορου 

Μια όχι και τόσο συχνή περίπτωση όπου επιτρέπεται στους χονδρέμπορους να 

εξασφαλίσουν την διανομή των προϊόντων της παραγωγού επιχείρησης στους 

καταναλωτές. Χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα αυτοκινήτου και σε 

καταστήματα εργαλείων. 

o Συστήματα Δικαιόχρησης λιανέμπορου και λιανέμπορου 

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ευρεία και συνήθως επικερδή χρήση καθώς 

ξεκινάει από μία συνήθως επιτυχημένη δραστηριότητα λιανικής, η οποία 

αναζητά γεωγραφική εξάπλωση μέσω της χρήσης αυτής της μεθόδου. 

Χρησιμοποιείται συνήθως στον κλάδο της εστίαση.  

      Παρόλο που το franchising δίνει μεγάλο βαθμό ελέγχου στην παραγωγό επιχείρηση, 

υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες  μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των κερδών και 

μείωση της αξίας μεταπώλησης της δικαιοχρησίας (Helmore, 1997). Κύριο τροχοπέδη 

στην εφαρμογή του international franchising αποτελεί η πρόσληψη του κατάλληλου 

προσωπικού και η εκπαίδευσή του καθώς και οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αγοράς. Οι 

ιδιαιτερότητες αυτές μπορεί να αφορούν το πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας, τα 

γλωσσικά προβλήματα, την διαθεσιμότητα πρώτων υλών, τον έλεγχο των συνεργατών 

και των υποκαταστημάτων, τα φορολογικά μέτρα των ξένων κυβερνήσεων, καθώς και 

την προσαρμογή της συνολικής προσφοράς στις ιδιαιτερότητες αυτές. 
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      Παρότι οι δύο στρατηγικές συμφωνιών του licensing και του franchising μοιάζουν 

αρκετά, μιας και οι δυο αφορούν παραχώρηση κάποιας άδειας με την μορφή 

συμφωνίας, υπάρχουν κάποιες κύριες διαφορές μεταξύ τους. Το licensing αφορά 

συνήθως κατηγορίες προϊόντων ή και μεμονωμένα προϊόντα, ενώ το franchising 

επεκτείνεται σε ολόκληρη την λειτουργία της επιχείρησης μικρών μεμονωμένων 

επενδυτών που διαθέτουν κεφάλαια, αλλά μικρή ή καμία επιχειρηματική εμπειρία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι λήπτες αδειών (licensees) είναι συνήθως καλά εδραιωμένες 

επιχειρήσεις, που μπορούν να αποδείξουν την καλή μελλοντική διαχείριση της άδειας 

που θα πάρουν, ενώ οι δικαιοδόχοι (franchisees) είναι σε πολλές περιπτώσεις νέες 

επιχειρήσεις. Οι λήπτες αδειών (licensees) ζητούν την λήψη της άδειας, ενώ οι 

δικαιοδόχοι (franchisees) επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων αυστηρών κριτηρίων. Ο 

παραπάνω διαχωρισμός αποτελεί και τον λόγο που ο βαθμός ελέγχου στο franchising  

είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν που υπάρχει σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται η μέθοδο 

του  licensing (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015) .   

ΣΥΝΟΨΗ 

     Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, έγινε αναφορά τις στρατηγικές που μπορεί να 

εφαρμόσει μία επιχείρηση προκειμένου να επεκταθεί στις διεθνείς αγορές. Πιο 

συγκεκριμένα περιγράφονται οι μέθοδοι που αφορούν στην εξαγωγική επέκταση χωρίς 

να απαιτούν μεγάλη επένδυση. Επίσης, αναλύθηκαν οι μέθοδοι του franchising και του 

licensing. Αυτές οι δύο μέθοδοι αποτελούν τρόπους επέκτασης σε νέα αγορά μέσω 

σύμβασης με κάποια άλλη επιχείρηση. Επιλέχθηκαν να αναλυθούν μόνο οι 

συγκεκριμένες  μέθοδοι διεθνούς επέκτασης, καθώς ως τώρα αποτέλεσαν τις πιο 

ασφαλείς και συμφέρουσες στρατηγικές για επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να 

διαθέσουν μεγάλο κεφάλαιο προκειμένου να επεκταθούν σε κάποια νέα διεθνή αγορά. 

Επίσης, πλην την περίπτωσης που αφορά την  άμεση  εξαγωγή κατευθείαν από τον 

εξαγωγέα στον καταναλωτή, όλες οι υπόλοιπες περιπτωσεις περιλαμβάνουν την 

συνεργασία της επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς και την δημιουργία 

καναλιών διανομής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
      

     Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στις μεθόδους με τις οποίες μία 

επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει την εξαγωγική δραστηριότητά της σε νέες διεθνείς 

αγορές. Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα 

στα διεθνή δίκτυα διανομής και στα μέλη τους, τα οποία χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαγωγική επέκταση στις νέες αγορές.  

     Οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για την δημιουργία διεθνών καναλιών 

διανομής (International Distribution Channels) θα πρέπει να επικεντρώνονται στον 

σχεδιασμό του καναλιού και στην επιλογή των μελών του καναλιού (Czinkota & 

Ronkainen, 2007). Το είδος των αποφάσεων που αφορούν τα διεθνή δίκτυα διανομής  

είναι παρόμοια με αυτό των εγχώριων δικτύων διανομής, αλλά ο βαθμός της 

πολυπλοκότητας είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς  πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

πληροφορίες σχετικές με τα οικονομικά και τα πολιτισμικά δεδομένα, το νομικό 

πλαίσιο, τις υπάρχουσες υποδομές, τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές δικτύων 

διανομής, την καταναλωτική συμπεριφορά, την μορφή της ζήτησης και τον 

ανταγωνισμό σε κάθε χώρα (Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010; 

Πανηγυράκης, 2013; Hollensen, 2007; Cateora & Graham, 2003). 

     Ένα κανάλι εξαγωγής πέρα από τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης, επηρεάζει 

σημαντικά και την προθυμία της επιχείρησης να κρατηθεί και να συνεχίσει τις 

επενδύσεις της και την συμμετοχή της στην ξένη αγορά στόχο (Brouthers et al., 2008a; 

Sousa, Martínez-López, & Coelho, 2008; Zou & Stan, 1998). Για την επιλογή ενός 

αποδοτικού δικτύου θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με (Λυμπερόπουλος, 

Τζαναβάρα, Σαλαμπούρα, 2015): 

 Την διαχείριση της διεθνούς φυσικής διανομής (logistics) 

Δηλαδή αποφάσεις που αφορούν: 

 Την διευθέτηση παραγγελιών. 

 Την μεταφορά, δηλαδή την αξιολόγηση μεταφορικών μέσων με κριτήρια το 

κόστος και τον χρόνο μεταφοράς, την χωρητικότητας και αξιοπιστία των 

μεταφορικών μέσων και τέλος, την διαθεσιμότητα των μεταφορικών μέσων  

στον απαιτούμενο χρόνο. 

 Την διοίκηση των αποθεμάτων με κριτήρια: 

o Το βέλτιστο ύψος αποθεμάτων βάσει των πωλήσεων, το κόστος των 

αποθεμάτων, το μέγεθος των παραγγελιών, το αναγκαίο κεφάλαιο 

κίνησης και την διαθέσιμη ρευστότητα. 
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o Τους αποθηκευτικούς χώρους (πλήθος, τοποθεσία, ιδιοκτησία 

αποθηκών) και τέλος, 

o Το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη (έγκαιρη παραλαβή προϊόντος στο 

σωστό χώρο και σε σωστή κατάσταση). 

 Την διοίκηση και τον έλεγχο των διεθνών δικτύων διανομής. 

Δηλαδή αποφάσεις σχετικά με: 

 Τον καθορισμό στόχων ανάλογα με κάθε εναλλακτικό δίκτυο διάθεσης, 

 Τον προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής ενδιάμεσων, 

 Την διαμόρφωση όρων συμβολαίου συνεργασίας, 

 Τα κίνητρα που δίνονται στους ενδιαμέσους (υλικά, όπως περιθώρια 

κέρδους και ψυχολογικά), 

 Τον έλεγχο απόδοσης (βάσει των προκαθορισμένων στόχων) και τέλος, 

 Την ενδεχόμενη διακοπή συνεργασίας (λόγω ανεπαρκών επιδόσεων ή λόγω 

εγκατάστασης ενδιαμέσου-θυγατρικής του παραγωγού στη χώρα). 

 Την δομή του δικτύου διανομής σε κάθε χώρα εξαγωγής 

Δηλαδή αποφάσεις που αφορούν: 

 Τους τύπους των ενδιαμέσων στη διεθνή δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων, 

 Την ένταση διανομής (εντατική, επιλεκτική, αποκλειστική), 

 Τον τύπο διαύλου διανομής (άμεσος ή έμμεσος), 

 Τον βαθμός επιθυμητού ελέγχου και  

 Τον βαθμός ολοκλήρωσης. 

3.1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

     Δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του marketing είναι να δημιουργεί 

αξία για τον τελικό καταναλωτή, η ανάγκη για αποδοτικές εφοδιαστικές αλυσίδες 

θεωρείται επιτακτική για την αποτελεσματική λειτουργία του marketing (Kozlenkova  

et al., 2015). Η διανομή, ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία του μείγματος marketing, 

αφορά την μετακίνηση των προϊόντων και την καθιέρωση ενδιάμεσων σχέσεων 

(μεσάζοντες) προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η μετακίνηση. Περιλαμβάνει τις 

αποφάσεις και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ροή του προϊόντος από τον 

παραγωγό στον τελικό καταναλωτή / αγοραστή. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν 

στην διαθεσιμότητα των προϊόντων στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και 

µε την κατάλληλη παροχή υπηρεσιών, με το μικρότερο δυνατό κόστος για την 
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επιχείρηση (Armstrong & Kotler, 2009; Kotler et al., 2004). 

    Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την διανομή, προσανατολίζονται και 

κατευθύνονται έντονα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καταναλωτικού κοινού. 

Επίσης, η λειτουργία της διανομής παρουσιάζει τις δαπάνες μιας παραγωγικής 

επιχείρησης για “υπηρεσίες προς τον πελάτη” οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν εκροή 

του συστήματος της φυσικής διανομής (logistics). Οι αποφάσεις φυσικής διανομής 

εστιάζουν κυρίως στην αποδοτικότερη διακίνηση των εμπορευμάτων, με στόχο την 

παροχή  προϊόντων στους ενδιάμεσους και στους πελάτες, στις σωστές ποσότητες, στην 

σωστή τοποθεσία και στον σωστό χρόνο. Οι δραστηριότητες της φυσικής διανομής 

βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της διοίκησης καθώς δίνουν την δυνατότητα 

για εξοικονόμηση κόστους (μέσω φθηνότερων μέσων μεταφοράς, αποστέλλοντας 

μεγαλύτερες παραγγελίες  κ.α.) και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών 

(μέσω γρήγορης και αξιόπιστης διανομής JIT, μέσω διατήρησης υψηλότερων 

αποθεμάτων, μέσω της γρήγορης και σωστής διεκπεραίωσης παραγγελιών κ.α.). Η 

διαχείριση της φυσικής διανομής αφορά την εξισορρόπηση μεταξύ της μείωσης του  

κόστους και της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών. Πολλές φορές η εξισορρόπηση 

αυτή είναι πρακτικά δύσκολη και απαιτούνται συμβιβασμοί. Επίσης, πέρα από τους 

συμβιβασμούς, υπάρχει και το ενδεχόμενο δημιουργίας συγκρούσεων μεταξύ των 

μελών του ιδίου συστήματος διανομής. Οι αποφάσεις σχετικά με τα κανάλια και την 

διανομή είναι αλληλένδετες, αν και οι αποφάσεις σχετικά με τα κανάλια συνήθως 

προηγούνται. 

      Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων καθώς και η επιθυμία τους να προσφέρουν 

ολοκληρωμένες λύσεις από την διοίκηση αποθήκης έως την παράδοση στο σπίτι, έχει 

κάνει την διαδικασία της διεθνούς φυσικής διανομής ακόμα πιο περίπλοκη επειδή στη 

ροή των υλικών και των προϊόντων παρεμβαίνουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμούρα, 2015). Η διανομή αποτελεί το τελευταίο 

στάδιο από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία της εξαγωγικής λειτουργίας, η 

διασφάλιση παραγγελιών από τους ξένους αγοραστές, η παράδοση των προϊόντων σε 

καλή κατάσταση στον καθορισμένο χρόνο και το πιο σημαντικό, η λήψη της πληρωμής. 

Όσο μεγαλώνουν οι αποστάσεις από τις διεθνείς αγορές στις οποίες στοχεύει η 

επιχείρηση, τόσο περισσότερο μια αποτελεσματική δομή φυσικής διανομής κρίνεται 

αναγκαία και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να εξοικονομήσει 

χρόνο, να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την αξιοπιστία της επιχείρησης 
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εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα και καλύτερα τον πελάτη (Αυλωνίτης, 

Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010).  Η επιτυχής διανομή εξαρτάται από την σωστή 

παρακολούθηση της εξαγωγικής διαδικασίας, την σωστή συλλογή των απαραίτητων 

εγγράφων και διεκπεραίωση των τραπεζικών διαδικασιών. Τυχόν προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν στην διανομή, συνεπάγονται καθυστερήσεις ή φθορές των 

εμπορευμάτων (Πανηγυράκης, 2013) και επηρεάζουν την γενικότερη επιχειρηματική 

απόδοση. 

     Οι έξι βασικές λειτουργίες ενός συστήματος διανομής είναι οι εξής (Fahy & Jobber, 

2014): 

1. Εξυπηρέτηση Πελάτη 

     Είναι επιτακτική η ανάγκη να καθοριστούν εξ αρχής πρότυπα εξυπηρέτησης 

πελατών. Τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα 

διαφοροποίησης μεταξύ των προμηθευτών και να χρησιμοποιηθούν ως βασικό κριτήριο 

επιλογής για τον πελάτη. Ενδεδειγμένοι τρόποι βελτίωσης των προτύπων εξυπηρέτησης 

είναι: η βελτίωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος, η βελτίωση της χρονικής 

διάρκειας του κύκλου παραγγελιών, η αύξηση του επιπέδου πληροφοριών και η 

βελτίωση της ευελιξίας. Στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες, η εξωτερική ανάθεση 

των δραστηριοτήτων (outsourcing) συνεπάγεται απώλεια ελέγχου, που μπορεί να 

επηρεάσει το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη. 

      Η εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεί σημείο επαφής των logistics με το 

marketing (Kozlenkova, 2015). Ενώ οι υπηρεσίες προς τους πελάτες είναι εκροή του 

συστήματος των logistics, η “ικανοποίηση του πελάτη” πηγάζει από την σωστή 

εκτέλεση όλων των συστατικών του μείγματος marketing της επιχείρησης. Για πολλές 

επιχειρήσεις οι υπηρεσίες προς τους πελάτες είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα τελευταία χρόνια η εξυπηρέτηση των πελατών 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα ως δυνητικό μέσο διαφοροποίησης από τον 

ανταγωνισμό (Martin, 2007). Μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το 

μερίδιο αγοράς της και συνεπώς την κερδοφορία της, επενδύοντας περισσότερα από 

τους ανταγωνιστές της στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των logistics.  

2. Διεκπεραίωση Παραγγελιών 

    Ο χρονικός κύκλος διευθέτησης μιας παραγγελίας στη διεθνή αγορά είναι κατά 
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τεκμήριο μεγαλύτερος και συνεπάγεται υψηλότερα κόστη σε σχέση μ’ αυτόν της 

εγχώριας αγοράς. Μέσα από προσεκτική ανάλυση των διαδικασιών που συντελούν 

στην διεκπεραίωση των παραγγελιών, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του χρόνου μεταξύ 

της παραγγελίας και της παραλαβής των εμπορευμάτων από τον πελάτη. Η αυξανόμενη 

χρήση νέων τεχνολογιών (πχ χρήση barcodes) και τα ηλεκτρονικά συστήματα 

παραγγελιών έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες να μειώσουν 

σημαντικά τους χρόνους διευθέτησης των παραγγελιών, που θεωρείται ένα από τα 

βασικά σημεία για καλύτερη εξυπηρέτηση και συνεπώς μεγαλύτερη ικανοποίηση του 

πελάτη. Επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών και ηλεκτρονικών δεδομένων  έδωσε την 

δυνατότητα να ελέγχεται πιο εύκολα και πιο έγκαιρα το ποσοστό πίστωσης των 

πελατών, η διαθεσιμότητα των προϊόντων και να ενημερώνονται πιο άμεσα και πιο 

έγκυρα τα αρχεία τον αποθεμάτων της επιχείρησης (Fahy & Jobber, 2014). 

3. Έλεγχος Αποθεμάτων 

     Ο έλεγχος αποθεμάτων αφορά το μέγεθος των αποθεμάτων που πρέπει να 

τηρούνται. Το μέγεθος των αποθεμάτων θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 

εξισορροπείται η ανάγκη ύπαρξης προϊόντων στην αποθήκη που να καλύπτουν την 

ζήτηση των πελατών και το  κόστος διατήρησης μεγάλων αποθεμάτων. Χρειάζεται 

επίσης να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τον χρόνο παραγγελίας των νέων 

αποθεμάτων. Το χρονικό σημείο παραγγελίας βρίσκεται συνήθως πριν τα επίπεδα 

αποθέματος εξαντληθούν τελείως, λόγω του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της 

παραγγελίας και της παράδοσης των αποθεμάτων (lead time). Το Just-In-Time (JIY) 

είναι ένα σύστημα αποθεμάτων που μειώνει αυτόν τον χρόνο έτσι ώστε το σημείο 

παραγγελίας και το επίπεδο συνολικών αποθεμάτων για τα παραγόμενα είδη να είναι 

χαμηλά. Όσο πιο ευμετάβλητο είναι το lead time και όσο μεγαλύτερη είναι η 

διακύμανση της ζήτησης των πελατών, τόσο υψηλότερο θα είναι και το σημείο 

παραγγελίας. Αυτό συμβαίνει λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η μεταβλητότητα, 

η οποία οδηγεί στην διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας (safety or “buffer” stocks) σε 

περιπτώσεις που οι χρόνοι που παρεμβάλλονται είναι απρόβλεπτα μεγάλοι ή η ζήτηση 

των πελατών ασυνήθιστα υψηλή. Η ποσότητα παραγγελίας εξαρτάται από το κόστος 

διατήρησης του αποθέματος και από το κόστος διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Οι 

μικρές και συχνές παραγγελίες αυξάνουν το κόστος  διεκπεραίωσης παραγγελιών, αλλά  

έχουν χαμηλό κόστος αποθήκευσης αποθεμάτων. Αντίθετα, οι μεγάλες και αραιές 

παραγγελίες έχουν μικρό κόστος διεκπεραίωσης παραγγελίας αλλά αρκετά υψηλό 

κόστος  διατήρησης αποθέματος. 
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4. Αποθήκευση 

     Αυτό το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότερες 

που αφορούν την φύλαξη των προϊόντων από την παραγωγή τους μέχρι την παράδοσή 

τους στους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες αυτές αφορούν: την 

διάσπαση του όγκου, την συγκέντρωση επιλεγμένων προϊόντων για αποστολή στους 

πελάτες, την φύλαξη και την φόρτωση. Στις αποθήκες φυλάσσονται εμπορεύματα για 

μεσαίες ή μεγάλες χρονικές περιόδους, ενώ στα κέντρα διανομής, που βρίσκονται σε 

κεντρικές τοποθεσίες, διατηρούνται εμπορεύματα για γρήγορη διακίνηση των 

εμπορευμάτων. Η στρατηγική της αποθήκευσης αφόρα την επιλογή της βέλτιστης 

τοποθεσίας και τον κατάλληλο αριθμό αποθηκών και κέντρων διανομής που θα 

χρησιμοποιηθούν σε ένα δίκτυο διανομής. 

5. Μεταφορά 

     Η συγκεκριμένη λειτουργία αναφέρεται στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα 

προϊόντα προκειμένου να γίνουν διαθέσιμα όπου και όποτε είναι απαραίτητα, με ένα 

συγκεκριμένο κόστος. Το κόστος μεταφοράς περιορίζει τις αγορές - στόχους που 

μπορούν να εξυπηρετηθούν από μία επιχείρηση, καθώς αυξάνουν το κόστος 

παράδοσης. Μπορεί να είναι μικρής αξίας σε ακριβά - συγκριτικά με το μέγεθος και το 

βάρος τους - προϊόντα, αλλά και πολύ μεγάλα για βαριά προϊόντα χαμηλής αξίας, οπότε 

πρέπει να βρεθούν λύσεις προκειμένου το κόστος παράδοσης, που ενδιαφέρει τον 

τελικό καταναλωτή, να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Το κόστος μεταφοράς μπορεί να 

είναι μικρότερο από την αξία που προστίθεται στα προϊόντα με την μετακίνηση τους ή 

μπορεί εξ αρχής τα προϊόντα να μην χρειάζεται να μετακινηθούν (Perreault et al., 

2012). Για την επιλογή του τρόπου και του μέσου μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως: η τιμή (αξία ανά μονάδα βάρους ή ανά τεμάχιο), η φύση του 

προϊόντος (βαρύ, ελαφρύ, ογκώδες, υγρό, στερεό, εύθραυστο, επικίνδυνο, ανθυγιεινό, 

πιθανότητα / ταχύτητα αλλοίωσης) και το συνολικό βάρος της παραγγελίας, 

περιορισμοί ως προς τις διαστάσεις και την συσκευασία του μεταφερόμενου φορτίου, η 

διαθεσιμότητα των μέσων μεταφοράς, το χρονικό περιθώριο, το συνολικό κόστος 

μεταφοράς. η  υποδομή στη χώρα προορισμού του εμπορεύματος (τελωνείο, γερανοί, 

χώροι αποθήκευσης, οδικό δίκτυο, διαθεσιμότητα φορτηγών αυτοκινήτων κ.α.), η 

γεωγραφία του τόπου προορισμού και η απόσταση από τη χώρα του εξαγωγέα 

(Ιωάννου, 2005). 

    Τα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν οδικώς, σιδηροδρομικώς,  αεροπορικώς, δια 

θαλάσσης ή μέσα από αγωγούς. Η οδική μεταφορά έχει το πλεονέκτημα  της ευελιξίας 
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λόγω της άμεσης πρόσβασης σε εταιρείες και αποθήκες. Αυτό σημαίνει πως τα 

φορτηγά μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα από τον προμηθευτή κατευθείαν στον 

λήπτη χωρίς να χρειάζεται εκφόρτωση στο ενδιάμεσο. Είναι κατάλληλες για φορτία 

σχετικά περιορισμένου βάρους και μεγάλης αξίας, με μεγάλη ευελιξία χρόνου και 

τόπου παράδοσης, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες οδικές υποδομές και εφόσον δεν 

υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες (πχ καιρικές, πρόσβασης, κυκλοφοριακές, οδικές). Από 

την άλλη, οι σιδηροδρομικές γραμμές αν και αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον 

και  αποδοτικό μέσο μεταφοράς φορτίων μεγάλου όγκου και χαμηλής αξίας σε μεγάλες 

αποστάσεις στην ξηρά, έχουν το μειονέκτημα της έλλειψης ευελιξίας. Συνήθως 

αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς σε χώρες με φτωχό οδικό δίκτυο (πχ Αφρική, 

Ασία). Η εναέρια μεταφορά (αερομεταφορά) έχει το πλεονέκτημα της κάλυψης 

μεγάλων αποστάσεων σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Συνήθως χρησιμοποιείται για 

ευπαθή εμπορεύματα (πχ φυτά), για εμπορεύματα που έχουν μεγάλη αναλογία βάρους 

προς όγκο ή αξίας προς βάρος (π.χ. φάρμακα) και διανομείς άμεσης ανάγκης ή 

κρίσιμων ανταλλακτικών, καθώς το κόστος τους είναι αρκετά υψηλό (μετρούμενο ως 

τόνο ανά χιλιόμετρο). Επίσης, περιοριστικός παράγοντας για τις αερομεταφορές είναι 

πως τις περισσότερες φορές απαιτείται και χρήση οδικής μεταφοράς ως τα αεροδρόμια. 

Η μεταφορά δια θαλάσσης πραγματοποιείται με πλοία γραμμής είτε με ναυλωμένα 

πλοία  (φορτηγά πλοία γραμμών, επιβατηγά, ελεύθερα φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια,  

πλοία ειδικών φορτίων όπως πλοία-ψυγεία, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 

πλοία ξηρού φορτίου). Είναι μεταφορικό μέσο για μεγάλες αποστάσεις με βασικό 

πλεονέκτημα το χαμηλότερο μεταφορικό κόστος (μετρούμενο ως λόγο αξίας προς 

βάρος) και συνήθως προτιμάται για μεταφορά μεγάλων μη ευπαθών φορτίων. Έχει τα 

μειονεκτήματα όμως της μικρής ταχύτητας και της μικρής αξιοπιστίας λόγω μεγάλης 

εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες (πάγος για ορισμένες ημέρες του χειμώνα, 

καταιγίδες κ.λπ.) και από απεργίες. Επίσης, δεν ενδείκνυται ως μέσο μεταφοράς όταν 

υπάρχουν ελλιπείς υποδομές στα λιμάνια των χωρών υποδοχής και όταν οι μεταφορικές 

υποδομές σ’ αυτές τις χώρες είναι ελλιπείς. Τέλος, οι αγωγοί αποτελούν ένα αξιόπιστο 

μέσο μεταφοράς, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης που χρησιμοποιείται συνήθως για 

την μεταφορά υγρών και αερίων (πχ φυσικό αέριο, νερό, πετρέλαιο). 

     Η μεταφορά μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην 

παραγωγή. Σε περιπτώσεις όπου το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί με παραγωγή 

μεγαλύτερων ποσοτήτων σε μία τοποθεσία, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει να 

εξισορροπεί το πρόσθετο κόστος μεταφοράς των τελικών προϊόντων στους πελάτες 

(Perreault, 2012). 
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6. Διαχείριση Υλικών 

     Η διαχείριση υλικών αφορά όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την διακίνηση των 

προϊόντων στο εργοστάσιο του παραγωγού, στις αποθήκες και στα σημεία μεταφοράς. 

Οι σύγχρονες αποθήκες κάνουν ευρεία χρήση υψηλής αυτοματοποίησης έτσι ώστε  να 

μειώνεται η χρήση του ανθρώπινου παράγοντα – όσο αυτό είναι δυνατό – με σκοπό να 

αποφεύγονται λάθη και να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου στον εντοπισμό αποθεμάτων 

και στην συγκέντρωση των παραγγελιών. 

      Η φύση των διεθνών αγορών καθιστά την φυσική διανομή ακόμα πιο περίπλοκη 

καθώς οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ροή των υλικών και τα προϊόντα 

είναι περισσότεροι. Έτσι, η φυσική διανομή (logistics) των αγαθών θα πρέπει 

εξετάζεται ως ένα ολικό σύστημα που συνδέει τον παραγωγό / κατασκευαστή και τους 

μεσάζοντες με τον τελικό καταναλωτή προσφέροντας τις απαραίτητες υπηρεσίες. Η 

τάση προς την κατεύθυνση της παγκόσμιας οργάνωσης, όσον αφορά την παραγωγή 

αλλά και το marketing, καθιστούν τα logistics και την διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας κλειδιά για την κερδοφορία μίας επιχείρησης (Martin, 2007). Με μια 

συστηματική προσαρμογή του πακέτου υπηρεσιών προς τους πελάτες, η επιχείρηση 

μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες και να μειώσει σημαντικά το συνολικό κόστος των 

logistics, συνεπώς και το συνολικό της κόστος, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της.        

  3.2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   
     Τα περισσότερα αγαθά διανέμονται μέσω συστημάτων (καναλιών) που 

αποτελούνται από μια ποικιλία μεσαζόντων, όπως λιανοπωλητές, χονδρέμποροι και 

πράκτορες. Η ροή από τον παραγωγό προς τους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας και προσπάθειας ενός 

αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες σχηματίζουν τα κανάλια διανομής ή υπηρεσιών 

(Καζάζης, 2006). Τα κανάλια διανομής του marketing δεν θα έπρεπε να συγχέονται με 

τα κανάλια φυσικής διανομής, παρά το γεγονός πως και τα δυο αποσκοπούν στην 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Τα κανάλια φυσικής διανομής 

έχουν έναν απαιτητικό ρόλο προκειμένου να πραγματοποιείται η διακίνηση των 

προϊόντων και των πρώτων υλών προς τους τελικούς  καταναλωτές έγκαιρα και με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος. Τα κανάλια διανομής του marketing στοχεύουν στην 

επέκταση των προϊόντων σε νέες αγορές με την ευρύτερη έννοια, 

συμπεριλαμβανομένου και της έρευνας αγοράς, την ανεύρεση συνεργατών και πελατών 

(μεσάζοντες, αντιπροσώπους, εμπόρους κτλ) και των υπόλοιπων διαδικασιών που 

απαιτούνται προκειμένου ένα προϊόν να είναι έτοιμο να εισέλθει σε μία νέα αγορά με 

τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο. Τα κανάλια διανομής του marketing είναι το τελευταίο 
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και ίσως πιο σπουδαίο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης καθώς 

μέσα απ’ αυτά αξιολογείται αν υπήρχαν και τηρήθηκαν οι πλέον αποτελεσματικές  

διαδικασίες προκειμένου το προϊόν να φτάσει όπως πρέπει στον τελικό καταναλωτή. 

Επίσης, μέσω των καναλιών marketing μεταφέρεται στην επιχείρηση και η 

πληροφόρηση για το αν το προϊόν της έφθασε στον αγοραστή εγκαίρως και αν αυτός 

έμεινε ικανοποιημένος. Ευρύτερα, ως κανάλι διανομής marketing μπορεί να ορισθεί μια 

σειρά από σχέσεις ανταλλαγής που δημιουργούν αξία για τον πελάτη στην απόκτηση, 

κατανάλωση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ορισμός αυτός εμπεριέχει 

και όλες τις σχέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της αγοράς ως ένας τρόπος για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς (Pelton et al., 2014).  Πιο συγκεκριμένα, τα 

κανάλια  διανομής (distribution channels)  είναι τα   σύνολα των  αλληλεξαρτώμενων 

οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία που απαιτείται για να γίνει ένα προϊόν ή 

μία υπηρεσία διαθέσιμη προς χρήση ή κατανάλωση. Επομένως, οι παραγωγοί, θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, πέρα από τις ανάγκες των τελικών τους πελατών και τις 

απαιτήσεις που έχουν οι μεσάζοντες των καναλιών (channel intermediaries), οι 

οργανισμοί δηλαδή που διευκολύνουν την διανομή των προϊόντων στους πελάτες.  

     Οι ενδιάμεσοι (intermediaries) των καναλιών είναι πρόσωπα ή οργανισμοί που 

μεσολαβούν στις σχέσεις ανταλλαγής που αφορούν δύο ή περισσότερους συνεταίρους, 

παράγουν αξίες τόπου, χρόνου και  φέρνουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές. Κάποια 

μορφή ενός ή περισσότερων ενδιάμεσων υπάρχει σε κάθε κανάλι ή σύστημα διανομής 

ανάμεσα στον παραγωγό και στον τελικό καταναλωτή, με εξαίρεση την περίπτωση του 

άμεσου καναλιού, όπου η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της στον τελικό καταναλωτή 

χωρίς την χρήση μεσαζόντων. Ουσιαστικά, τα κανάλια διανομής δημιουργούνται από 

την ύπαρξη των ενδιάμεσων. H συνεισφορά των ενδιαμέσων σε ένα κανάλι marketing 

είναι σημαντική καθώς πραγματοποιούν λειτουργίες, όπως είναι (Σιώμκος, 2004): 

1) Η βελτίωση της αποδοτικότητας στην διαδικασία συναλλαγής, μιας και σε 

πολλές περιπτώσεις, η διανομή κάποιου προϊόντος είναι πιθανό να εκτελείται 

πιο αποτελεσματικά μέσω ενδιαμέσων. 

2) Προσαρμόζουν την διαφορά στην ποικιλία των ειδών μέσω της διαδικασίας 

ταξινόμησης. Αν και οι επιχειρήσεις ειδικεύονται στην παραγωγή ορισμένου 

αριθμού προϊόντων, η ποικιλία προϊόντων που απαιτούν οι καταναλωτές είναι 

συνήθως μεγαλύτερη από αυτήν που συνήθως μπορεί να παρέχει μια επιχείρηση 

μόνη της. Έτσι, οι ενδιάμεσοι συγκεντρώνουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων 

από διάφορους παραγωγούς (accumulating) και διαθέτουν αυτήν τη διευρυμένη 

ποικιλία στους καταναλωτές. Συχνά διαφέρει η ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών 
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που προσφέρονται στον καταναλωτή με τους μεσάζοντες να έχουν σαν 

πρωταρχική λειτουργία την ρύθμιση των διαφορών αυτών, εφαρμόζοντας την 

διαδικασία “κατάταξης” που περιλαμβάνει:  

 την ταξινόμηση (δηλαδή τον διαχωρισμό ενός ετερογενή όγκου 

προμηθειών σε ξεχωριστά αποθέματα, σχετικά ομοιογενή), 

 την συσσώρευση (δηλαδή τον διαχωρισμό ενός ομοιογενούς αποθέματος 

σε μικρότερα μέρη) και τέλος 

 τον διαχωρισμό (την δημιουργία συνδυασμών προϊόντων που μπορούν 

να συνδυαστούν μεταξύ τους, με τους χονδρέμπορους να δημιουργούν 

συνδυασμούς αγαθών για τους λιανέμπορους και τους λιανέμποροι να 

δημιουργούν συνδυασμούς αγαθών για τους πελάτες τους). 

3) Διευκολύνουν την διαδικασία αναζήτησης ως άμεση συνέπεια της μεγαλύτερης 

ποικιλίας, που μπορούν να προσφέρουν οι ενδιάμεσοι, μειώνοντας  τον χρόνο 

που οι καταναλωτές δαπανούν αναζητώντας το κατάλληλο γι’ αυτούς προϊόν. 

      Κάθε ενδιάμεσος φορέας της αγοράς ο οποίος εκτελεί κάποια δραστηριότητα 

προκειμένου να φέρει το προϊόν πιο κοντά στον τελικό αγοραστή αποτελεί ένα επίπεδο 

καναλιού. Το μήκος ενός καναλιού προσδιορίζεται από τον αριθμό των ενδιάμεσων 

επιπέδων μεταξύ παραγωγού και τελικού πελάτη. Ένα κανάλι που δεν διαθέτει επίπεδα 

και αποτελείται μόνο από τον παραγωγό και τον τελικό αγοραστή ονομάζεται κανάλι 

άμεσου marketing. Η άμεση συνεργασία με ξένους μεσάζοντες μικραίνει το δίκτυο 

διανομής, με αποτέλεσμα ο κατασκευαστής να βρίσκεται πιο κοντά στην αγορά. Στα 

άμεσα κανάλια όπου υπάρχει μόνο ένα κανάλι, αυτό από την επιχείρηση - παραγωγό 

στο χρήστη, συνήθως η επιχείρηση  έχει μεγαλύτερη δυνατότητα έλεγχου της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του marketing, με το κόστος διαχείρισης να 

είναι υψηλότερο, αλλά αποφέροντας στην επιχείρηση σημαντικά μεγαλύτερο όγκο 

πωλήσεων. Ο αριθμός των ενδιάμεσων - κυρίως των λιανοπωλητών - που 

χρησιμοποιούνται σε ένα κανάλι διανομής, ανάλογα με την απαιτούμενη γεωγραφική 

κάλυψη της αγοράς και την απαιτούμενη έκθεση του προϊόντος στους καταναλωτές μας 

δίνει την ένταση της διανομής ή το εύρος του καναλιού (channel depth). 

     Όσο μεγαλύτερο είναι ένα κανάλι διανομής, δηλαδή όσοι περισσότεροι μεσάζοντες 

υπάρχουν, τόσο πιο περίπλοκες και πιο δαπανηρές γίνονται οι ροές. Επίσης, όσο 

μεγαλύτερη είναι η φυσική ροή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος τα προϊόντα να κλαπούν, να 

πάθουν κάποια ζημιά ή να χαθούν. Στις ροές πληροφοριών και προώθησης, όσο 

μεγαλύτερο είναι το μήκος του καναλιού διανομής τόσο μεγαλύτερη είναι η 

καθυστέρηση στην επικοινωνία και υπάρχει περίπτωση διαστρέβλωσης των 
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πληροφοριών. Στα έμμεσα κανάλια, όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα επίπεδα, τα 

μέλη του καναλιού αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος από το κόστος και τον κίνδυνο, 

αλλά τα κέρδη ανά μονάδα προϊόντος που πωλείται ,για την εταιρεία – παραγωγό είναι 

λιγότερα επειδή καταμερίζονται στους μεσάζοντες. 

     Τα κανάλια του marketing είναι εκεί όπου βρίσκονται οι λειτουργίες που 

προσθέτουν αξία στο προϊόν. Αποτελούν το τελευταίο στάδιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, όπου αξιολογούνται όλα τα προηγούμενα στάδια της εφοδιαστική αλυσίδας 

καθώς και οι σχέσεις αγοραστή - πελάτη  ώστε να γίνει αντιληπτή η αξία που 

πρόσφεραν αυτά τα στάδια στο τελικό προϊόν, πράγμα που επιβεβαιώνεται με την 

τελική επιλογή των αγοραστών να προτιμήσουν το συγκεκριμένο προϊόν (Kozlenkova  

et al., 2015). Οι λειτουργίες του marketing  που αναπτύσσουν τα κανάλια διανομής 

περιλαμβάνουν: την αγορά, την πώληση, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την 

κοστολόγηση, τον ανεκτό επιχειρηματικό κίνδυνο και την παροχή πληροφοριών 

marketing. Τα κανάλια που χρησιμοποιούνται, επηρεάζουν το επίπεδο των 

απαιτούμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη καθώς και το συνολικό κόστος των logistics. 

Το σύστημα των logistics με τη σειρά του, επηρεάζει την σχεδίαση του καναλιού 

διανομής. Η στρατηγική των καναλιών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την διαχείριση 

άμεσων και έμμεσων καναλιών διανομής με στόχο την ευαισθητοποίηση προς τη μάρκα  

και την βελτίωση της ισχύς, της εύνοιας και της μοναδικότητας των ενώσεων της 

μάρκας του προϊόντος (Keller, 2007). 

     Τα κανάλια διανομής διαφοροποιούνται επίσης  από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις 

δομές της κάθε χώρας ή αγοράς και τα διεθνή στελέχη marketing οφείλουν να 

προσαρμόζουν τις στρατηγικές διανομής έτσι ώστε κάθε χώρα ή αγορά να έχει το δικό 

της μοναδικό σύστημα διανομής που ανταποκρίνεται αποδοτικότερα στις 

ιδιαιτερότητές της (Πανηγυράκης, 2013). Στην παγκόσμια αγορά όπου τα κανάλια είναι 

μεγάλου μήκους, η ύπαρξη αποτελεσματικών στρατηγικών καναλιών διανομής καθώς 

και η υιοθέτηση αποδοτικής φυσικής διανομής (logistics) μπορούν να αντισταθμίσουν 

τις μεγάλες δαπάνες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Η 

δημιουργία μίας αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των πελατών και πιο συγκεκριμένα η επιλογή του αποδοτικότερου 

καναλιού διανομή, αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής marketing 

(Aspelund et al., 2007), καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του marketing 

μίας επιχείρησης (Fahy & Jobber, 2014). Η κατάρτιση οικονομικά αποδοτικών 

στρατηγικών διανομής στις διεθνείς αγορές ξεκινάει με την κατανόηση της διαθέσιμης 

δομής, της ροής των λειτουργιών, των αξιών και του κόστους των καναλιών σε σχέση 



 

40 
 

με τις ανάγκες των πελατών, τους πόρους που διαθέτει γενικά η επιχείρηση καθώς και 

τους πόρους που διαθέτει συγκεκριμένα για αυτήν την λειτουργία. Τα κανάλια 

διανομής μεταφέρουν τα πλεονεκτήματα από τους παραγωγούς στους καταναλωτές.  

     Οι βασικές λειτουργίες των καναλιών διανομής, που αποτελούν και τους λόγους 

ανάπτυξής τους, είναι οι εξής (Σιώμκος, 2004): 

1. Αποθήκευση Αγαθών: Tα προϊόντα δεν καταναλώνονται την στιγμή που 

παράγονται, επομένως τα κανάλια διανομής δημιουργούν χρησιμότητα χρόνου 

στην προσπάθεια τους να «χτίσουν» αποθέματα προκειμένου να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στην ζήτηση. Τα αποθέματα συνδέονται άμεσα με το σχετικό 

κόστος που αφορά στην παραγωγή, την αποθήκευση και την φθορά τους και τα 

μέλη του καναλιού με την συμμετοχή τους, συμβάλλουν στην διαίρεση αυτού 

του κόστους. 

2. Δημιουργία Ζήτησης / Πώλησης: Αρμοδιότητα των μελών του καναλιού είναι να 

δημιουργούν ζήτηση για τα προϊόντα που διακινούνται μέσα από το κανάλι. 

Εκτελούν την διαδικασία του marketing πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας τον 

αριθμό των αγοραστικών πράξεων στην αγορά. Τεχνικές προώθησης πωλήσεων 

και ειδικά προωθητικά γεγονότα αποτελούν δείγμα των ενεργειών που 

πραγματοποιούν τα μέλη καναλιών διανομής, προκειμένου να δημιουργήσουν ή 

να αυξήσουν τη ζήτηση για κάποιο προϊόν, διευκολύνοντας με την σειρά τους 

την αναζήτηση πελατών και την διεύρυνση σε νέες αγορές - στόχους. 

3. Φυσική Διανομή: Δημιουργούν χρησιμότητα χώρου από την φυσική μετακίνηση 

(logistics) των αγαθών στην αγορά. Επίσης, αυτή η λειτουργία αποτελεί και ένα 

πρακτικό κριτήριο αξιολόγησης καθώς αν τα προϊόντα, που πρέπει να 

μετακινηθούν μέσω του καναλιού, δεν φτάσουν στον τελικό χρήστη έγκαιρα και 

σωστά μέσω ενός καναλιού φυσικής διανομής, σημαίνει πως το κανάλι δεν 

πετυχαίνει τον στόχο του. 

4. Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση (After Sales Service) και Πίστωση στους 

Πελάτες: Πχ Εγγυήσεις, κέντρα εξυπηρέτησης από χονδρεμπόρους ή και 

λιανέμπορους, καθυστέρηση πληρωμών, κ.α.  

     Επιπρόσθετα ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής θα πρέπει να εξυπηρετεί και στις 

παρακάτω λειτουργίες (Πανηγυράκης, 2013; Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρα, 

Σαλαμπούρα, 2015): 

 Να πληροφορεί έγκυρα και έγκαιρα για το προϊόν και τους καταναλωτές και 

συνεπώς να συγκεντρώνει στοιχεία και να κάνει έρευνα σχετικά με το 

περιβάλλον της αγοράς. 
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 Να παρουσιάζει και να προωθεί προσφορές. 

 Να επικοινωνεί με τους υπάρχοντες ή τους δυνητικούς πελάτες / 

καταναλωτές . 

 Να προσαρμόζει τις προσφορές ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

καταναλωτών. 

 Να διαπραγματεύεται με τους τοπικούς αγοραστές την τιμή και την 

ποσότητα, με βάση τις ανάγκες των πελατών. 

 Να πραγματοποιεί την φυσική διανομή  του προϊόντος  και να διατηρεί 

απόθεμα. 

 Να αποπληρώνει έγκαιρα τον εξαγωγέα, με στόχο την κάλυψη του κόστους 

δημιουργίας των καναλιών διανομής και να χρηματοδοτεί τις πωλήσεις με 

την παροχή πιστώσεων στους πελάτες.  

 Να αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο (σε περίπτωση αδυναμίας 

πώλησης αποθεμάτων με περιθώριο κέρδους). 

 Να συλλέγει και να διαχειρίζεται τις παραγγελίες. 

 Να εξυπηρετεί και μετά την πώληση (After Sales Service). 

    Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να επιλέξουν κανάλια θα πρέπει να βασιστούν 

και στην γνώση που έχουν για την αγορά – στόχο, για τις προοπτικές της 

συγκεκριμένης αγοράς και για τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν με την νέα αγορά 

στόχο (Eriksson et al., 2006). Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λαθών 

στις αποφάσεις σχετικά  με την δομή, την διαχείριση, τον έλεγχο και την φυσική 

διανομή των διεθνών δικτύων διανομής η επιχείρηση θα πρέπει να συλλέξει όσο το 

δυνατό ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρα, 

Σαλαμπούρα, 2015): 

 Τα χαρακτηριστικά του πελάτη σε κάθε αγορά - χώρας εξαγωγής, τα οποία 

επηρεάζονται από παράγοντες όπως ή γεωγραφική διασπορά πελατών, οι 

αγοραστικές συνήθειες, οι τρόποι χρήσης των προϊόντων κ.α.. 

 Την φύση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως η ένταση διανομής που 

απαιτείται, τα κόστη μεταφοράς, η φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος κ.α. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας (πχ η γεωγραφική διασπορά των 

μεσαζόντων, η  κατάσταση υποδομών, τα  διαθέσιμα μεταφορικά μέσα κ.α.). 

 Τον ανταγωνισμό (πχ να εξεταστούν οι ήδη υπάρχουσες συμφωνίες διανομής με 

χονδρέμπορους ανταγωνιστών, να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις πέρα από τα 

καθιερωμένα δίκτυα διανομής). 
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 Το νομικό πλαίσιο που επικρατεί στην διεθνή αγορά - στόχο και 

 Τις τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές, όσον αφορά το μήκος του διαύλου 

διανομής. 

     Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα κανάλια marketing  είναι ενταγμένα στις τοπικές 

συνθήκες της χώρας υποδοχής έτσι ώστε τα προϊόντα να μπορούν να διανεμηθούν 

στους τοπικούς πελάτες, πράγμα που σημαίνει πως επηρεάζονται έντονα από τον εθνικό 

πολιτισμό της εκάστοτε χώρας (Grewal et al., 2016). Τα διεθνή κανάλια marketing 

επικεντρώνονται στην ετερογένεια που υπάρχει στο παγκόσμιο μακρο - περιβάλλον 

(Hoppner & Griffith, 2015). Η κουλτούρα της κάθε χώρας - στόχου είναι βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει τα κανάλια διανομής καθώς υπάρχουν αρκετές θεσμικές 

διαφορές ανάμεσα στην χώρα αναφοράς και σε κάθε άλλη χώρα στόχο (Van Hoorn & 

Maseland, 2016). 

3.2.1 ΕΙΔΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

       Όλα τα αγαθά (καταναλωτικά και βιομηχανικά) και οι υπηρεσίες χρειάζονται 

κάποιο κανάλι διανομής προκειμένου να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην δομή των καναλιών για τα καταναλωτικά αγαθά, τα 

βιομηχανικά αγαθά και τις υπηρεσίες. Τα κανάλια για καταναλωτικά αγαθά είναι 

συνήθως μεγαλύτερα και περιλαμβάνουν πολλούς μεσάζοντες, ενώ τα περισσότερα 

κανάλια διανομής για βιομηχανικά αγαθά και για υπηρεσίες είναι πιο άμεσα και 

απευθύνονται κατευθείαν στον πελάτη. Τα βιομηχανικά αγαθά έχουν πιο σύντομα 

κανάλια διανομής απ’ ότι τα καταναλωτικά αγαθά λόγω της μεγάλης  γεωγραφικής 

συγκέντρωσης των βιομηχανικών πελατών και λόγω της πολυπλοκότητας των 

προϊόντων που απαιτούν στενή σχέση του παραγωγού με τον πελάτη. Η αδιαιρετότητα 

που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες, είναι ο λόγος που τα κανάλια διανομής μεταξύ 

παραγωγού και καταναλωτή τείνουν να είναι μικρότερα και συνήθως άμεσα για τις 

περισσότερες υπηρεσίες. Οι σύγχρονες βιομηχανικές επιχειρήσεις συνήθως 

χρησιμοποιούν πολύ - καναλικά συστήματα διανομής προκειμένου να διαθέσουν τα 

προϊόντα τους σε ένα ή περισσότερα τμήματα της αγοράς (Παπαβασιλείου & Μπαλτάς, 

2003). 

     Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα κανάλια για καταναλωτικά αγαθά, για 

βιομηχανικά αγαθά και για υπηρεσίες. 

 Κανάλια για Καταναλωτικά Αγαθά 
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Γράφημα 3.1: Κανάλια για Καταναλωτικά Αγαθά, Πηγή :Αρχές Μάρκετινη (Fahy & Jobber,2014) 

Περίπτωση Α: Από τον παραγωγό κατευθείαν στον καταναλωτή (Άμεση Διανομή) 

Η συγκεκριμένη επιλογή είναι αρκετά ελκυστική γιατί καταργεί τα περιθώρια 

κέρδους των διανομέων. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των επιταγών της αγοράς και 

της ραγδαίας χρήσης του internet ως άμεσο κανάλι διανομής, αυτό το είδος 

διανομής έχει αρχίσει και αναδύεται ξανά με γρήγορό ρυθμό, γεγονός που προκαλεί 

δυσάρεστες επιπτώσεις στους παραδοσιακούς λιανέμπορους. 

Περίπτωση Β: Από τον παραγωγό στον λιανοπωλητή και τέλος στον καταναλωτή 

Ένας παραγωγός μπορεί να επιλέξει να διανέμει τα προϊόντα του στους 

καταναλωτές μέσω ενός λιανέμπορου, καθώς οι λιανέμποροι εξυπηρετούν τους 

τελικούς καταναλωτές παρέχοντας τους μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στον ίδιο 

χώρο. Από την άλλη, οι παραγωγοί μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των 

οικονομιών κλίμακας, παράγοντας μαζικά περιορισμένο αριθμό αντικειμένων. 

Περίπτωση Γ: Από τον παραγωγό στον χονδρέμπορο, στον λιανοπωλητή και στον 

πελάτη 

Η χρήση χονδρεμπόρου έχει σημασία για τους λιανοπωλητές με περιορισμένες 

ποσότητες παραγγελιών μιας και χονδρέμποροι μπορούν να αγοράσουν μεγάλες 

ποσότητες από τους παραγωγούς και στη συνέχεια να πουλήσουν μικρότερες 

ποσότητες σε πολλούς λιανοπωλητές («breaking bulk»).Αυτό όμως ισχύει για 

μικρούς λιανέμπορους, καθώς μεγαλύτεροι λιανέμποροι, που έχουν την δυνατότητα 

να αγοράσουν μεγαλύτερες ποσότητες, καταργούν τους χονδρέμπορους και 

μπορούν να πουλήσουν στον τελικό πελάτη το προϊόν σε καλύτερη τιμή μιας και οι 

ίδιοι το προμηθεύτηκαν σε καλύτερη τιμή από κάποιον μικρό λιανέμπορο που το 

προμηθεύτηκε σε υψηλότερη τιμή από κάποιον χονδρέμπορο. Οι χονδρέμποροι 
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προκειμένου να δελεάσουν και να κρατήσουν τους λιανέμπορους ως πελάτες τους, 

προσφέρουν και επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

των πελατών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν καλύτερες 

συμφωνίες με τους παραγωγούς. Τα κανάλια με μεγάλο μήκος συνήθως υφίστανται 

σε αγορές που δεν υπάρχουν ολιγοπώλια.  

Περίπτωση Δ: Από τον παραγωγό στον αντιπρόσωπο, στον χονδρέμπορο, στον 

λιανοπωλητή και στον πελάτη 

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται από εταιρείες που εισέρχονται σε ξένες αγορές και 

πρέπει να αναθέσουν την πώληση σε κάποιον αντιπρόσωπο (έμμεση εξαγωγή). Ο 

αντιπρόσωπος έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς  χονδρέμπορους και λαμβάνει μία 

προμήθεια επί των πωλήσεων. Την συγκεκριμένη μέθοδο συνήθως την επιλέγουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να εισέλθουν σε νέες εξαγωγικές αγορές και μ’ αυτόν τον 

τρόπο αρχίζουν να οργανώνουν το σύστημα διανομή τους.  

 Κανάλια για Βιομηχανικά Αγαθά 

 

Γράφημα 3.2: Κανάλια για Βιομηχανικά Αγαθά, Πηγή :Αρχές Μάρκετινη (Fahy & Jobber,2014) 

 

Περίπτωση Α: Από τον παραγωγό στο βιομηχανικό πελάτη(Άμεση Διανομή) 

Συνηθίζεται σε ακριβά βιομηχανικά προϊόντα και ενδείκνυται να υπάρχει στενή 

σχέση μεταξύ προμηθευτή και πελάτη για την συν - δημιουργία προϊόντων και για 

την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Το μέγεθος της παραγγελίας καθιστά 

οικονομική την άμεση πώληση και διανομή. 

Περίπτωση Β: Από τον παραγωγό, στον αντιπρόσωπο και στον βιομηχανικό πελάτη 

Μία επιχείρηση βιομηχανικών αγαθών, αντί να πωλεί σε βιομηχανικούς πελάτες 
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χρησιμοποιώντας το δικό της δυναμικό πωλήσεων, μπορεί να χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου που πουλάει μία γκάμα αγαθών, από διάφορους 

προμηθευτές (έναντι προμήθειας). Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι πως 

μοιράζει τα κόστη πωλήσεων, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει επιχειρήσεις που 

δεν έχουν τους πόρους για να δομήσουν την δική τους λειτουργία πωλήσεων. Από 

την άλλη, δεν υπάρχει η δυνατότητα υψηλού ελέγχου από τον αντιπρόσωπο, καθώς 

δεν θα αφιερώσει τον ίδιο χρόνο και το ίδιο ενδιαφέρον για να πουλήσει αυτά τα 

προϊόντα, συγκριτικά με ένα τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. 

Περίπτωση Γ: Από τον παραγωγό, στον διανομέα και στον βιομηχανικό πελάτη 

Εφαρμόζεται συνήθως για όχι και τόσο ακριβά βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία 

αγοράζονται με μεγάλη σχετικά συχνότητα. Χρησιμοποιούνται διανομείς οι οποίοι 

μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί πωλητές. Το εσωτερικό προσωπικό των 

πωλήσεων ασχολείται συνήθως με αιτήματα πελατών, παραγγελιοληψία, after-sales 

service και έλεγχο αποθεμάτων. Το εξωτερικό προσωπικό πωλήσεων, έχει πιο 

ενεργητικό ρόλο καθώς έχει στην ευθύνη του την εύρεση νέων πελατών, τις 

περιγραφές των προϊόντων, τις διανομές καταλόγων και την συλλογή πληροφοριών 

από την αγορά. Βασικό πλεονέκτημα για τους πελάτες είναι πως έχουν την 

δυνατότητα να αγοράζουν μικρές ποσότητες σε τοπικό επίπεδο. 

Περίπτωση Δ: Από τον παραγωγό, στον αντιπρόσωπο, στον διανομέα και στον 

βιομηχανικό πελάτη 

Όταν οι βιομηχανικοί πελάτες επιλέγουν να απευθυνθούν σε διανομείς τότε ο 

αντιπρόσωπος θα πρέπει να πουλάει σε αυτούς τους μεσάζοντες. Συνήθως 

οικονομικοί λόγοι οδηγούν σε αυτή την μέθοδο καναλιού. 

 Κανάλια για Υπηρεσίες 
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Γράφημα 3.3: Κανάλια για Υπηρεσίες, Πηγή :Αρχές Μάρκετινγκ (Fahy & Jobber,2014) 

Περίπτωση Α: Από τον πάροχο της υπηρεσίας στον καταναλωτή ή βιομηχανικό 

πελάτη(Άμεση Διανομή) 

Οι στενές προσωπικές σχέσεις μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας και του πελάτη 

συνεπάγονται την άμεση προσφορά υπηρεσιών, 

Περίπτωση Β: Από τον πάροχο της υπηρεσίας στον αντιπρόσωπο και στον 

καταναλωτή ή βιομηχανικό πελάτη 

Αντιπρόσωποι χρησιμοποιούνται από τον πάροχο όταν βρίσκεται γεωγραφικά 

μακριά από τους πελάτες ή όταν είναι ασύμφορο για τον πάροχο της υπηρεσίας να 

δημιουργήσει την δική του τοπική μονάδα πωλήσεων. 

     Οι υπηρεσίες ενέχουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, καθώς αποτελούν 

τον πλέον αυξανόμενο κλάδο του διεθνούς εμπορίου. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 

25% του παγκόσμιου εμπορίου και συμβάλλουν περισσότερο από το μισό του εθνικού 

εισοδήματος στα περισσότερα βιομηχανικά κράτη (Πανηγυράκης, 2013). Λόγω της 

διαφορετικότητάς τους ως προς την φύση τους (αϋλότητα, φθαρτότητα, ευμετάβλητη 

ποιότητα, κλπ) σε σχέση με τα κατασκευασμένα αγαθά (Kotler &Armstrong, 2010) 

απαιτούνται διαφορετικά δίκτυα διανομής. Τα δίκτυα διανομής των υπηρεσιών 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα δίκτυα των απτών προϊόντων καθώς τείνουν να είναι 

σύντομα  και να γίνεται διανομή ή καλύτερα παροχή της υπηρεσίας κατευθείαν από τον 

παραγωγό (πάροχο) της υπηρεσίας στον τελικό χρήστη, κάτι που κάνει ακόμα πιο 

επιτακτική την ανάγκη για πιο στενή επαφή με τον πελάτη προκειμένου να κατανοηθεί 

τι χρειάζεται και να του παρασχεθεί εξατομικευμένη υπηρεσία (εμπειρία). Οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες τους διεθνώς, δεν έχουν την ίδια δυνατότητα 
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να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας, όπως οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν 

προϊόντα (Πανηγυράκης, 2013). 

     Μερικές υπηρεσίες είναι ενσωματωμένες σε ένα αγαθό, με αποτέλεσμα να γίνεται 

εύκολα η εξαγωγή τους. Ενώ, κάποιες άλλες υπηρεσίες διεθνοποιούνται με την 

εξαγωγή, την δικαιόχρηση (franchising), την άμεση επένδυση, τα κοινά εγχειρήματα 

και την παραχώρηση αδειών. Υπηρεσίες, που απαιτούν ταυτόχρονη παραγωγή και 

κατανάλωση (πχ ξενοδοχεία κ.α.) δεν είναι κατάλληλες για εξαγωγή. Αυτές μπορούν να 

διεθνοποιηθούν μόνο με  δικαιόχρηση (franchising),  παραχώρηση αδειών (licensing) 

και με άμεση επένδυση. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτούνται κανάλια μεγαλύτερου 

μήκους, όπως για παράδειγμα στα ξενοδοχεία  όπου χρησιμοποιούνται έμμεσα κανάλια 

για τις κρατήσεις. Αυτά τα έμμεσα κανάλια μπορεί αν είναι αεροπορικές εταιρείες, 

ταξιδιωτικά γραφεία κτλ. 

     Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα διαφορετικά δίκτυα 

διανομής  έχουμε τα υβριδικά συστήματα διανομής (πολύ - δικτυακή ή πολύ - καναλική 

διανομή). Τα τελευταία χρόνια η χρήση πολλαπλών καναλιών στην ίδια αγορά έχει 

καθιερωθεί σε πολλές βιομηχανίες (Palmatier et al. 2014) μιας και οι τελικοί αγοραστές 

προτιμούν που έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται τα προϊόντα που επιθυμούν 

από διαφορετικά κανάλια  και οι προμηθευτές αποκτούν την ευκαιρία να αυξήσουν την 

είσοδο τους στην συγκεκριμένη αγορά (Kozlenkova et al., 2015). Πιο συχνή είναι η 

χρήση των συστημάτων διπλής διανομής, δηλαδή η χρήση δύο καναλιών διανομής, 

κυρίως σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ανταλλακτικά ή ενδιάμεσα προϊόντα 

βαριάς βιομηχανίας (πχ αυτοβιομηχανίες) και τα διαθέτουν στους πελάτες τους μέσω 

δύο ή και παραπάνω καναλιών διανομής. Με την χρήση υβριδικών συστημάτων 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη κάλυψη της αγοράς με μικρότερο κόστος. Όμως, η χρήση 

υβριδικών συστημάτων διανομής δεν ενδείκνυται καθώς δημιουργεί προβλήματα 

σύγκρουσης και ελέγχου. Τα προβλήματα σύγκρουσης προκύπτουν από το γεγονός ότι 

πρόσθετα μέλη των καναλιών ανταγωνίζονται για πελάτες. Τα προβλήματα ελέγχου 

προκύπτουν από το γεγονός πως γίνεται πιο δύσκολη η διαχείριση των έμμεσων 

διαύλων. 

     Η κύρια διαφορά για τις αποφάσεις διανομής στην αγορά του εξωτερικού από αυτές 

της εγχώριας αγοράς έγκειται στην πολυπλοκότητα που υπάρχει στο διεθνές 

περιβάλλον. Η πολυπλοκότητα αυτή είναι που επιβάλλει συνήθως στον εξαγωγέα να 

σχεδιάσει και να λειτουργήσει ξεχωριστά δίκτυα διανομής για τα προϊόντα του σε 

καθεμία από τις αγορές του εξωτερικού προκειμένου να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις 

εθνικές ιδιομορφίες (κλιματολογικές, πολιτισμικές, νομικές κτλ). Έτσι, η ανάγκη 



 

48 
 

σχεδιασμού και λειτουργίας διαφορετικών δικτύων διανομής σε καθεμία από τις αγορές 

του εξωτερικού, οδηγει και σε αδυναμία εφαρμογής των ίδιων τεχνικών μεθόδων 

διοίκησης της διανομής σε διεθνές επίπεδο (Πανηγυράκης, 2013). 

3.2.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

     Ως συνέπεια της ευκολίας του στην χρήση, το εμπόριο μέσω διαδικτύου τα 

τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά για τις 

επιχειρήσεις, αλλά και για τους καταναλωτές. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός ενισχύεται 

επίσης από το γεγονός πως κάθε επιχείρηση η οποία εμπορεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες 

μέσω internet, θεωρείται εξ ορισμού παγκόσμια εταιρεία (Quelch & Klein, 1996). 

Επομένως, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, δημιουργείται μια παγκόσμια προσφορά 

σε όλες τις χώρες όπου μπορεί μια εξαγωγική επιχείρηση να διαθέσει τα προϊόντα της. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το σύνολο των επιχειρηματικών στρατηγικών που 

επιτρέπουν τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. Καλύπτει δραστηριότητες τόσο έμμεσου (ηλεκτρονική 

παραγγελία προϊόντων που παραδίδονται με το ταχυδρομείο ή με εταιρείες διανομής), 

όσο και άμεσου ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή και 

παράδοση άυλων προϊόντων ή υπηρεσιών λογισμικού, υπηρεσιών πληροφόρησης κ.ά.). 

Η χρήση του διαδικτύου δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρακάμψουν 

κάποια από τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλογα με τη φύση των 

προϊόντων τους. Επίσης βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ομάδες 

καταναλωτών (κοινότητες) παγκοσμίως, οι οποίες με την σειρά τους συμβάλλουν στον 

έλεγχο των προγραμμάτων marketing  βάσει διεθνών δειγμάτων (Cateora & Graham, 

2003). Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που υπάρχει ελεύθερα στο διαδίκτυο, το έχει 

αναγάγει σε ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο για την διεξαγωγή ερευνών πάνω στις 

διεθνείς αγορές (Cateora & Graham, 2003) καθώς οι επιχειρήσεις, μέσω του 

διαδικτύου, μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα εστιάζοντας στην “επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα” , δηλαδή  στο να 

ενεργούν το ίδιο με τον ανταγωνιστή, αλλά με βέλτιστους τρόπους. Οι επιχειρήσεις 

μπορούν να ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και  μέσα από “διακριτές 

στρατηγικές τοποθετήσεως”, παρέχοντας στους αγοραστές / καταναλωτές τους όχι μόνο  

κάποιο διαφορετικό προϊόν ή / και υπηρεσία, αλλά ένα προϊόν με μοναδική αξία στις 

αγορές- στόχους (Porter, 2001). Επίσης, πολλές φορές  ένα ψηφιακό κατάστημα (e-

shop) μπορεί να αποτελέσει επέκταση του φυσικού καταστήματος. Οι λιανέμποροι απ’ 

την πλευρά τους μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακά πολυκαταστήματα, όπου ο 
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καταναλωτής αγοράζει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς να είναι αναγκασμένος να 

σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να αναζητήσει και να επισκεφθεί πολλά και 

διαφορετικά ψηφιακά καταστήματα (Γεωργόπουλος, Πανταζή, Νικολαράκος, 

Βαγγελάτος, 2001).  

      Η φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου τονίζει τα κίνητρα της κατάρρευσης των 

φυσικών καναλιών διανομής, μιας και εκμηδενίζει τις αποστάσεις μεταξύ προμηθευτών 

και αγοραστών (Benjamin & Wigand,1995) και μέσω της διαδικασίας της 

αποδιαμεσολάβησης (Anderson et al., 1997) καθιστά ευκολότερο για τους καταναλωτές 

και τις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλο χωρίς να απαιτείται κάποιος 

μεσάζοντας στο ενδιάμεσο. Η διαδικασία αποδιαμεσολάβησης (disintermediation) έχει 

οφέλη τόσο για τον εξαγωγέα όσο και για τον πελάτη, μιας και εξαλείφεται το κέρδος 

των μεσαζόντων. Σε συνδυασμό και με την πρόσφατη επέκταση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου σε κινητά και άλλες πλατφόρμες, οι λιανοπωλητές θα πρέπει να 

ανταγωνιστούν ένα όλο και πιο πολύπλοκο σύστημα διανομής  προκειμένου  να 

φτάσουν στον τελικό πελάτη τους (Kozlenkova et al.,2015) Έτσι, πιέζονται όλο και 

περισσότερο από τον ανταγωνισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που οδηγεί σε 

συγκρούσεις συμφερόντων (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμούρα, 2015). Πρέπει 

όμως να σημειωθεί ότι σ’ αυτή την περίπτωση, ο εξαγωγέας θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

τις ιδιομορφίες των διεθνών αγορών, να είναι σε θέση να δημιουργήσει μεγάλα 

αποθέματα για να μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα της άμεσης παράδοσης, 

εξυπηρέτηση μετά την πώληση κ.λπ. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι προσωπικές 

σχέσεις του μεσάζοντα με τους πελάτες και η γνώση σε βάθος της τοπικής αγοράς δεν 

μπορούν να αντικατασταθούν πάντα με την εικονική παρουσία στην αγορά και πως για 

ορισμένα προϊόντα, η αποδιαμεσολάβηση μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να 

λειτουργεί αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι  επιθυμούν να 

αγοράσουν μέσω ενός πράκτορα έτσι ώστε να μπορούν να έχουν κάποια επαφή και να 

έχουν την δυνατότητα να ρωτήσουν για περαιτέρω διευκρινήσεις πάνω στο προϊόν ή 

την υπηρεσία. Άλλη μία περίπτωση όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς η 

αποδιαμεσολάβηση μέσω του internet, είναι σε πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

όπου πρακτικά δεν είναι εφικτό (πχ Coca Cola) ή όπου o ανταγωνισμός το έχει 

επιβάλλει να υπάρχουν και παραδοσιακά κανάλια (πχ η Dell που διαπίστωσε πως παρά 

την δυνατότητα της να πουλά τα προϊόντα της μέσω internet, προκειμένου να 

ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου της, έπρεπε να 

τοποθετήσει τα προϊόντα της  σε καταστήματα, παράλληλα με την Hewlett-Packard, 

την Acer, και τις υπόλοιπες εταιρείες υπολογιστών). Το διαδίκτυο, από τη  φύση του, 



 

50 
 

ενέχει κάποια μειονεκτήματα. Ένα απ’ αυτά είναι πως δημιουργείται ένα εικονικό 

περιβάλλον, γεγονός που δυσχεραίνει τους καταναλωτές να έρθουν σε επαφή με το 

εμπόρευμα και τους πωλητές προκειμένου να ελέγξουν την ποιότητά του. Πέρα από 

αυτό, η άσκηση Διεθνούς Marketing μέσω του διαδικτύου ενέχει το ρίσκο που αφορά 

το ιδιωτικό απόρρητο και την ύπαρξη μεγάλου όγκου δεδομένων, για τα οποία όμως 

χρειάζεται περισσότερη επαλήθευση των πληροφοριών (Cateora & Graham, 2003). 

     Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ως κανάλι διανομής με τους 

εξής τρόπους (Gabrielsson  & Gabrielsson, 2011) : 

1. Ως άμεσο κανάλι πωλήσεων, όπου η παγκόσμια εταιρεία  μπορεί να 

πραγματοποιεί όλες τις λειτουργίες του καναλιού από μόνη της καθώς και 

να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για άλλες πρόσθετες λειτουργίες όπως ειναι η 

εξυπηρέτηση πελατών, η προώθηση και η διαχείριση των προϊόντων της. 

2. Ως άμεσο κανάλι πωλήσεων στους έμμεσους συνεργάτες της επιχείρησης. 

3. Ως ένα άμεσο κανάλι σε συνδυασμό με έμμεσα κανάλια, που μπορεί να 

δημιουργήσει πολλαπλά κανάλια πωλήσεων (Moen, 2002).  

4. Μέσω ενός υβριδικού δικτύου πωλήσεων, όπου οι λειτουργίες παραγωγού 

και μεσάζοντα μοιράζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας τις νέες 

δυνατότητες του internet  και ενσωματώνοντας τες στις διαδικασίες τους 

(Servais et al., 2007). 

     Η χρήση διαδικτύου ως κανάλι διανομής, παρακάμπτει το παραδοσιακό κατάστημα 

και συνδέει άμεσα τον καταναλωτή με τον λιανοπωλητή ή τον παραγωγό, αυτό 

σημαίνει πως πολλοί παραδοσιακοί εταίροι της επιχείρησης μπορεί να νιώσουν πως 

παραγκωνίζονται που δεν ακολουθούν τις τελευταίες διαδικτυακές τάσεις. Προκειμένου 

να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις με τα μέλη των καναλιών τους, οι εξαγωγικές 

επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν κάποια από τις ακόλουθες στρατηγικές 

παρουσίας τους στο διαδίκτυο (Hollensen, 2007): 

 Με παροχή μόνο πληροφοριών μέσω διαδικτύου.: Δεδομένου ότι ο κίνδυνος 

σύγκρουσης με τους ενδιάμεσους μπορεί να εκτιμάται ως μεγάλος, οι εξαγωγείς 

πιθανόν να επιλέξουν να μην πωλούν μέσω διαδικτύου, αλλά να παρέχουν μόνο 

πληροφορίες για τα προϊόντα τους. 

 Με παροχή δυνατότητας πωλήσεων μόνο στους ενδιάμεσους.: Μπορεί να είναι 

αποτελεσματική στρατηγική σε περιπτώσεις αποκλειστικής διανομής σε 

ορισμένες γεωγραφικές περιοχές από τους ενδιάμεσους. Όταν δεν υπάρχουν 

αποκλειστικότητες, η στρατηγική είναι λιγότερο αποτελεσματική γιατί υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιάμεσων σε διάφορες περιοχές και γιατί πολλοί 
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καταναλωτές μπορεί να απογοητευτούν εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα 

άμεσης πώλησης από την ιστοσελίδα του βιομήχανου - εξαγωγέα. 

 Με δυνατότητα πωλήσεων μόνο από τον παραγωγό-εξαγωγέα.: Ο εξαγωγέας σ’ 

αυτή την περίπτωση πιθανόν να μην επιθυμεί την μεγιστοποίηση των κερδών, 

αλλά περισσότερο την εμπειρία γύρω από τις δυνατότητες του διαδικτύου, την 

συλλογή πληροφοριών ή το κτίσιμο της μάρκας. Έτσι παρακάμπτοντας τους 

μεσάζοντες και πραγματοποιώντας πωλήσεις μέσω διαδικτύου ανταγωνίζεται 

ευθέως μεσάζοντες στους οποίους μπορεί αν έχει αναθέσει επίσης το προϊόν 

του. 

     Η χρήση διαδικτύου μπορεί να έχει εκμηδενίσει τον χρόνο που απαιτείται  στο 

διεθνές εμπόριο για συναλλαγές, οι λειτουργίες όμως της φυσικής διανομής δεν 

πραγματοποιούνται σε χρόνους διαδικτύου (Rosenbloom, 2007). Σε κάθε περίπτωση 

όμως, το διαδίκτυο μπορεί να εκτοξεύσει την αναγνωσιμότητα και συνεπώς και την 

ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης σε πολύ πιο σύντομο διάστημα από όσο 

μπορούσαν να καταφέρουν ως τώρα τα παραδοσιακά κανάλια διανομής.    

3.2.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 

     Ο σχεδιασμός του καναλιού διανομής αποτελεί μία σημαντική στρατηγική απόφαση 

marketing με σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος και την απόδοση μίας εξαγωγικής 

επιχείρησης (Barney et al., 2001; He et al., 2013; Min et al., 2016). Η διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για την επιλογή των δικτύων διάθεσης 

περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων marketing, ανάλογα με τα εναλλακτικά 

δίκτυα που θα χρησιμοποιηθούν, την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια που 

έχουν προκαθοριστεί, την επιλογή των μελών των δικτύων διανομής και τον τρόπο 

διοίκησής τους, δηλαδή την υποκίνηση των μελών, τα συστήματα ελέγχου, την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων, τις προϋποθέσεις απόδοσης των μελών και τους 

τρόπους διακοπής της συνεργασίας (Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010; 

Hollensen, 2007). 

     Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα αποδοτικό δίκτυο διανομής θα πρέπει να ληφθούν 

κάποιες απαραίτητες αποφάσεις. Οι αποφάσεις σχετικά με την σχεδίαση του δικτύου 

διανομής προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού αποτελούν ένα μέρος του 

προγράμματος του διεθνούς marketing (Πανηγυράκης, 2013) και επηρεάζονται από τις 

στρατηγικές marketing, τα χαρακτηριστικά της αγοράς – στόχου και των 

ανταγωνιστών, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος.  
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     Ο καθορισμός των στόχων marketing στις διεθνείς αγορές αφορά τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα (ύψος πωλήσεων, μερίδια αγοράς, κερδοφορία) ανάλογα με την επιλογή 

αποκλειστικής, επιλεκτικής ή εντατικής διανομής και ολοκληρωμένων ή ανεξάρτητων 

συστημάτων διανομής των προϊόντων της επιχείρησης (τα ολοκληρωμένα συστήματα 

είναι περισσότερο κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ τα ανεξάρτητα για 

μικρομεσαίες, που έχουν σχετική ανεπάρκεια ανθρώπινων και υλικών πόρων) 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015) . 

     Οι αποφάσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των αντικειμενικών 

στόχων που θα επιτευχθούν με την χρήση του καναλιού διανομής και τους τύπους 

θεσμών που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε επίπεδο του δικτύου διανομής. 

 
Γράφημα 3.4: Τα τέσσερα στάδια μίας σωστά σχεδιασμένης στρατηγικής διανομής, Πηγή: 
Πανηγυράκης, (2013) 

  Τα στάδια σχεδιασμού ενός δικτύου διανομής προϊόντος είναι τα εξής 

(Παπαβασιλείου & Μπαλτάς, 2003) :  

1. Οι επιθυμίες των τελικών αγοραστών και των ενδιάμεσων ως αρχή του σχεδιασμού 

ενός δικτύου διανομής  

     Η έρευνα των επιθυμιών των τελικών αγοραστών και των ενδιάμεσων αναφέρεται 

στις επιθυμίες των τελικών αγοραστών και των ενδιάμεσων σχετικά με την 

εξυπηρέτηση πριν την πώληση, κατά την πώληση και μετά την πώληση του προϊόντος. 

2. Ο καθορισμός στόχων, στρατηγικών και λειτουργικών καθηκόντων της διανομής  

     Οι στόχοι, οι στρατηγικές και τα λειτουργικά καθήκοντα της διανομής καθορίζονται 

από τα στελέχη της λειτουργίας της διανομής της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

και τα μέλη του δικτύου διανομής. Οι στόχοι της διανομής προκύπτουν από τους 

στόχους marketing, οι οποίοι, με τη σειρά τους, προκύπτουν από τους στρατηγικούς 

στόχους της επιχείρησης. Οι αποφάσεις στρατηγικής του καναλιού (channel strategy), 

όπως θα αναλυθούν και παρακάτω, αφορούν την επιλογή του αποτελεσματικότερου 

καναλιού διανομής, του καταλληλότερου επιπέδου έντασης διανομής και του επιπέδου 

ολοκλήρωσης του καναλιού. Εφόσον ληφθούν οι βασικές αποφάσεις στρατηγικής 

καναλιού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η αποτελεσματική υλοποίησή τους.  

3. Η Επιλογή ενός Δικτύου Διανομής Προϊόντος 

Επιλογή Συγκεκριμένων Μελών Δικτύου Διανομής

Καθορισμός Κατάλληλης Έντασης Διανομής

Επιλογή Τύπου Δικτύου Διανομής

Λεπτομερής Καθορισμός του Ρόλου της Διανομής στο Μείγμα Marketing
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      Η επιλογή τύπου δικτύου διάθεσης εξαρτάται  από τον αριθμό και την γεωγραφική 

διασπορά των δυνητικών πελατών και από τις αγοραστικές τους συνήθειες. Επίσης 

εξαρτάται και από το εύρος των δικτύων διάθεσης και τις λειτουργίες που 

αναλαμβάνουν, καθώς και από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της αγοράς - χώρας 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015). Επιπρόσθετα, πρέπει να 

υπολογιστούν και παράγοντες όπως: το μερίδιο αγοράς, η οικονομική αποδοτικότητα 

του δικτύου, η απόσταση των σημείων πώλησης από την αγορά - στόχο, ο αριθμός των 

ανταγωνιστών, το είδος προϊόντων του ανταγωνισμού, το μέγεθος της επιχείρησης, οι 

οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της 

επιχείρησης. Τέλος, καθοριστική σημασία έχουν η ανάλυση των συνθηκών του 

περιβάλλοντος καθώς και οι διάφοροι περιοριστικοί παράγοντες που προκύπτουν από 

τη φύση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου 

(αριθμός καταναλωτών, γεωγραφική κατανομή, αγοραστική συμπεριφορά) 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015), και τα ασθενή και ισχυρά σημεία 

των μελών του δικτύου διανομής. 

4. Επιλογή Μελών στο Δίκτυο Διανομής 

     Η επιλογή των μελών στο δίκτυο διανομής λαμβάνει υπόψη τα ισχυρά σημεία κάθε 

μέλους και τη διαθεσιμότητά του να συνεργαστεί με την επιχείρηση. Η επιχείρηση, 

έχοντας επιλέξει τα μέλη του δικτύου διανομής, πρέπει να έχει κατά νου  ότι οφείλει να 

καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να υποκινήσει τα μέλη να πραγματοποιήσουν 

αποτελεσματικά τα λειτουργικά τους καθήκοντα καθώς και να τα ελέγξει και να 

αξιολογήσει κατά πόσο έχουν πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. 

5. Ο Βαθμός Ολοκλήρωσης του Δικτύου Διανομής  

     Ο καθορισμός του βαθμού ολοκλήρωσης ενός δικτύου διανομής αποτελεί το 

τελευταίο βήμα στην διαδικασία σχεδιασμού του όπου καθορίζεται συγκεκριμένα, σε 

ποιο βαθμό θα έχει ή έχει το δίκτυο αυτό κεντρικό προγραμματισμό και θα είναι 

οργανωμένο ή έχει οργανωθεί εκ των προτέρων με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις στο κόστος λειτουργίας και να 

βελτιστοποιείται η επίδραση του δικτύου στην αγορά. Οι τρεις περιπτώσεις βαθμού 

ολοκλήρωσης είναι: η πλήρης ολοκλήρωση, η μερική ολοκλήρωση και η μη-

ολοκλήρωση (Παπαβασιλείου & Μπαλτάς, 2003) 

    Οι αποφάσεις διαχείρισης του καναλιού, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην 

συνέχεια του κεφαλαίου,  αφορούν την επιλογή, την παρακίνηση, την εκπαίδευση και 

αξιολόγηση των μελών του καναλιού και την διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των 

παραγωγών και των μελών του καναλιού (Fahy & Jobber, 2014).: 



 

54 
 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  

     Οι αποφάσεις  που αφορούν στην επιλογή των καναλιών διανομής επικεντρώνονται 

στην επιλογή των μεσαζόντων που θα αποτελέσουν τα συστήματα των καναλιών και 

στον βέλτιστο συνδυασμό τους, έτσι ώστε  να υπάρξει η αποδοτικότερη σύνδεση 

μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγείς καλούνται να 

πάρουν  αποφάσεις που αφορούν στην διαμόρφωση των καναλιών διανομής και την 

εξυπηρέτηση των διεθνών αγορών. Αρχικά, να επιλέξουν ανάμεσα στα τρία βασικά 

συστήματα διανομής (έμμεσες εξαγωγές, άμεσες εξαγωγές ή ολοκληρωμένη διανομή) 

και έπειτα να αποφασίσουν  για τον τύπο θεσμού που θα επιλέξουν (μεσάζοντες, 

διανομείς, αντιπροσώπους).  

     Η διοίκηση πρέπει να επιλέξει τις επιχειρήσεις του καναλιού, με κριτήρια τους 

αντικειμενικούς στόχους για την κάλυψη της αγοράς και το επίπεδο εξυπηρέτησης, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και την κερδοφορία.  Προκειμένου να επιλεχθούν οι 

μεσάζοντες που μπορούν να εκτελέσουν την λειτουργία της πώλησης πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα κίνητρα των πελατών 

του τμήματος της αγοράς - στόχου (πχ τύποι συμπεριφοράς που μπορούν να 

χαρακτηρίζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στην συγκεκριμένη 

αγορά στόχο).  

     Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη χρήση του γενικευμένου εμπορεύματος, δηλαδή 

η έλλειψη χρήσης παραδοσιακών καναλιών διανομής, έχει να κάνει την επιλογή των 

κατάλληλων μελών στα κανάλια διανομής  δυσκολότερη.  Παράγοντες που επηρεάζουν 

την διαθεσιμότητα των ενδιάμεσων είναι οι εξής:  

1. Η οικονομική δύναμη των ενδιάμεσων, 

2. Η ανάγκη για εξειδικευμένες ικανότητες,  

3. Το μέγεθος της αγοράς που πρέπει να καλυφθεί, 

4. Το είδος των προϊόντων που θα διανεμηθούν, 

5.Ο βαθμός υποστήριξης που παρέχεται στο προϊόν, 

6. Οι δυνατότητες της φυσικής διανομής  (logistics) και τέλος 

7. Η ικανότητα του ενδιαμέσου να μεγαλώνει με τον παραγωγό. 

     Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου δικτύου διανομής περιλαμβάνει τρία στάδια 

(Πανηγυράκης, 2013): 

Στάδιο 1ο : Διεργασία Επαφής 

1. Ανάγκη και κίνητρα ανταλλαγής 

2. Αντίληψη Αμοιβής 

3. Έρευνα Συνεργατών 
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4. Διαπραγματεύσεις 

5. Εφαρμογή Απόφασης. 

     Το πρώτο στάδιο επαφής περιλαμβάνει τους λόγους και τις μεθόδους με τους 

οποίους η επιχείρηση καθορίζει τις σχέσεις της με τις άλλες επιχειρήσεις. 

Στάδιο 2ο : Εφαρμογή της Απόφασης 

1. Κριτήρια Απόδοσης των Μελών του Δικτύου 

2. Ανάγκη Επίδρασης των Μελών 

3. Επιλογή Στρατηγικής Διοίκησης και Επιρροής 

     Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στον τρόπο που η επιχείρηση κατορθώνει να διοικεί 

και να ελέγχει σε σταθερή βάση τις σχέσεις των μελών του δικτύου. Περιλάμβάνει 

επίσης και την ανταλλαγή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας (Κnow-Ηow) μεταξύ των 

μελών του δικτύου. 

Στάδιο 3ο : Βελτίωση / Αναθεώρηση της Απόφασης 

1. Ευθύνη για Ανταμοιβές ή / και Ζημιές 

2. Εκτίμηση της Απόδοσης 

     Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται η αποτελεσματικότητα των σχέσεων με τα μέλη του 

δικτύου διανομής και εκτιμάται η διοικητική αποτελεσματικότητά τους.  

     Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή του δικτύου διανομής είναι οι 

εξής : 

1. Οι Διαθέσιμοι Πόροι και το Μέγεθος της Επιχείρησης 

     Την τελική απόφαση επιλογής δικτύου διανομής την λαμβάνει συνήθως ο υπεύθυνος 

των εξαγωγών, αφού έχει εκτιμήσει παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγική 

δυνατότητα της επιχείρησης, την δυνατότητά της να πραγματοποιεί πωλήσεις στο 

εξωτερικό, το ύψος της αναγκαίας επένδυσης και τέλος, τις προσαρμογές και την 

υποστήριξη του marketing που θα χρειαστεί το προϊόν για την συγκεκριμένη αγορά. Οι 

επιχειρήσεις με πετυχημένη εξαγωγική δταστηριότητα, συνήθως είναι επιχειρήσεις που 

διαθέτουν και επενδύουν σημαντικούς πόρους στην παραγωγή προϊόντων, στην 

επιχειρησιακή εικόνα και στην ποιότητα των στελεχών τους. Επίσης, τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις διαθέτουν και την ανάλογη πείρα έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορούν 

να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν στην είσοδο τους σε 

νέες αγορές. Είναι σαφές επομένως, πως το μέγεθος μίας επιχείρησης της δίνει 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην αποτελεσματικότερη επιλογή διεθνούς δικτύου διανομής. 

Στις μικρότερες επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν τόσους πόρους, ενδείκνυται η 
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συνεργασία με άλλους παραγωγούς η ενδιάμεσους που έχουν πείρα προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συνδέονται με την είσοδο σε μία νέα αγορά και την 

διανομή των προϊόντων στο εξωτερικό. 

2. Οι Στόχοι της Επιχείρησης και το Στρατηγικό Πρόγραμμα Marketing. 

     Είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει ένα πλάνο που να λαμβάνει υπόψη την 

επιλογή του δικτύου, τις εναλλακτικές επιλογές και τις νέες επιλογές που μπορεί να 

υπάρξουν στα επόμενα έτη. Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει 

αυτό το κριτήριο είναι ο χαρακτήρας της αγοράς - στόχου, επομένως κρίνεται σκόπιμο 

να υπάρχουν ή να γίνουν έρευνες αγοράς ώστε να βοηθήσουν στην βέλτιστη επιλογή 

του δικτύου διανομής. 

3. Ο Βαθμός Ανταγωνισμού στην Ξένη Αγορά. 

     Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία λεπτομερή μελέτη του ανταγωνισμού, των 

τάσεων και των εξελίξεων που αφορούν την χώρα στην οποία η επιχείρηση σκοπεύει να 

επεκταθεί. Επίσης,  η μελέτη αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την κυβερνητική 

προδιάθεση της χώρας προς τα εισαγώμενα προϊόντα. 

4. Ο Αριθμός των Προϊόντων και η Τεχνολογική τους Πολυπλοκότητα. 

     Όσο πιο πολύπλοκο το προϊόν, τόσο πιο επιτακτική θεωρείται η ανάγκη για πιο 

αυστηρά ειδικευμένο δίκτυο διανομής με ενδιάμεσους που διαθέτουνιδιαίτερη 

εκπαίδευση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εμπειρία. Σπάνια επιλέγεται ένας 

διανομέας να εμπορεύεται προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά των προϊόντων του 

εξαγωγέα. 

5. Η Δυνατότητα Έκθεσης στους Καταναλωτές- Στόχο (target group) του 

Εξωτερικού. 

     Ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι υψίστης σημασίας καθώς ένα πολύ καλό προϊόν 

μπορεί να αποτύχει στην αγορά λόγω μιας κακής επιλογής του δικτύου διανομής που 

αδυνατεί να φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους αγοραστές  με την επιχείρηση. 

6. Η Μέθοδος Εισόδου στην Αγορά. 

     Αν η μέθοδος εισόδου είναι μέσω εμμέσων εξαγωγών (με πράκτορες, μεσάζοντες 

κτλ), τότε υπάρχει χαμηλότερο κόστος. Αν η μέθοδος εξαγωγής είναι οι άμεσες 

εξαγωγές, το κόστος μεγαλώνει αλλά η επιχείρηση έχει αποτελεσματικότερο έλεγχο του 

προγραμματος marketing και καλύτερη δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της 

ξένης αγοράς, επομένως και μεγαλύτερα κέρδη. 
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     Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες, η επιλογή του δικτύου διανομής μπορεί να 

επηρεαστεί και από την εξαγωγική εμπειρία της επιχείρησης, το ύψος του 

επιδιωκώμενου περιθώριου κέρδους, τον βαθμό του επιχειρησιακού κυνδύνου που 

θέλει να αναλάβει η επιχείρηση, το ύψος του επιχειρησιακού, νομικού και πολιτικού 

κινδύνου κ.α. (Πανηγυράκης, 2013). 

     Βάσει κάποιων πιο πρόσφατων μελετών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική 

επιλογή δικτύου διανομής διαμορφώνονται ως εξής (Fahy & Jobber, 2014): 

 Παράγοντες Αγοράς 

     Η αγοραστική συμπεριφορά αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα αγοράς. Οι 

προσδοκίες των αγοραστών μπορεί να υπαγορεύουν  το πώς θα πωληθεί ένα προϊόν. 

Για παράδειγμα, η χρήση του διαδικτύου και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει  την 

συμπεριφορά των καταναλωτών (Kaplan & Haenlein, 2010), με σημαντικές συνέπειες 

για τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματά τους (Muntinga et al., 2011).  

Η έλλειψη ανταπόκρισης στις προσδοκίες των αγοραστών μπορεί να έχει 

καταστροφικές συνέπειες στις επιχειρήσεις. 

     Η γεωγραφική συγκέντρωση και η τοποθεσία των πελατών επίσης επηρεάζουν την 

επιλογή του καναλιού. Όσο πιο τοπική και συγκεντρωμένη είναι η πελατειακή βάση, 

τόσο πιο πιθανή είναι η άμεση διανομή. Η άμεση διανομή προτιμάται επίσης όταν οι 

αγοραστές είναι λίγοι και αγοράζουν μεγάλες ποσότητες, όπως συμβαίνει στα 

περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα. Ένας μικρός αριθμός πελατών μπορεί να σημαίνει 

πως η χρήση των ενδιαμέσων είναι ο μόνος οικονομικός τρόπος προσέγγισης (πχ 

πολυκαταστήματα). Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 

καταναλωτών σχετικά με τις πληροφορίες για το προϊόν, την εγκατάσταση και την 

τεχνική υποστήριξη. Προϊόντα που απαιτούν δυνατότητες τοπικής εξυπηρέτησης, 

χρησιμοποιούν συνήθως ενδιάμεσους προκειμένου να διεκπεραιώσουν αυτές τις 

λειτουργίες. 

 Παράγοντες Παραγωγού 

     Οι αποφάσεις του καναλιού περιορίζονται όταν ένας παραγωγός δεν διαθέτει τους 

απαιτούμενους πόρους για να διαχειριστεί τις λειτουργίες του καναλιού. Όπως 

προαναφέρθηκε, όταν υπάρχει έλλειψη οικονομικών πόρων προκειμένου να 

προσληφθεί προσωπικό για τις πωλήσεις, τότε χρησιμοποιούνται αντιπρόσωποι 

πωλήσεων ή / και διανομείς. Επίσης, ένας ακόμα λόγος που οι παραγωγοί στρέφονται 

σε μεσάζοντες είναι επειδή αισθάνονται πως δε διαθέτουν τις ανάλογες δεξιότητες για 
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να διανέμουν τα προϊόντα τους. Ο βαθμός ελέγχου της λειτουργίας των καναλιών 

επιδρά επίσης στην επιλογή των καναλιών. Η χρήση ανεξάρτητων ενδιάμεσων 

καναλιών μειώνει τον έλεγχο που έχει ο παραγωγός. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια 

εγγύηση πως τα προϊόντα του θα διανεμηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την 

άλλη, η άμεση διανομή εξασφαλίζει στις παραγωγούς - επιχειρήσεις μεγαλύτερο 

έλεγχο. 

     Πολλές επιτυχημένες εξαγωγικές και  επιχειρήσεις, όπως η IBM, χρησιμοποιούν 

μέσα ισχύος προκειμένου να έχουν τον έλεγχο του δικτύου διανομής τους 

(Πανηγυράκης, 2013). Η ισχύς κάθε εταιρείας σε ένα δίκτυο διανομής είναι 

αντιστρόφως ανάλογη  με την εξάρτηση των άλλων μελών του δικτύου από την 

εταιρεία. Οι πηγές ισχύος διακρίνονται σε: 

o Οικονομική Ισχύς, όταν τα μέλη του δικτύου πιστεύουν πως η 

επιχείρηση μπορεί να τους εξασφαλίσει τις επιθυμητές οικονομικές 

απολαβές, αν ακολουθήσουν τις οδηγίες της. 

o Ισχύς Ειδικού, όταν το ένα μέλος του δικτύου θεωρείται πως έχει 

ειδική γνώση και εμπειρία που μπορεί να είναι ωφέλιμη και για τα 

υπόλοιπα μέλη του δικτύου. 

o Συνεχιζόμενη Ισχύς, η οποία βασίζεται στην πεποίθηση πως τα 

πλεονεκτήματα που εξασφαλίζονται δύναται να έχουν και συνέχεια. 

o Καταναγκαστική Ισχύς,  η οποία βασίζεται στην πεποίθηση πως ένα 

μέλος θα τιμωρήσει (οικονομικά κυρίως) κάποιο άλλο αν δεν 

συνεργαστεί και τέλος, 

o Νομική Ισχύς, που προέρχεται από την πεποίθηση πως ένα μέλος του 

δικτύου έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις έναντι των 

υπόλοιπων μελών του δικτύου. 

 Παράγοντες Προϊόντος 

     Όπως αναφέρθηκε και για τα βιομηχανικά αγαθά, προϊόντα τα οποία είναι μεγάλα ή 

/ και περίπλοκα διατίθενται στον καταναλωτή άμεσα, καθώς πολλές φορές οι διανομείς 

μπορεί να αρνηθούν να τα διαθέσουν λόγω του μεγάλου χώρου ή / και των συνθηκών 

που απαιτούνται για την αποθήκευσή τους. Η ανάγκη για στενή επαφή μεταξύ 

παραγωγού και πελάτη, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές που αυτά διατίθενται στον 

πελάτη, συνεπάγεται πως η άμεση διανομή και πώληση είναι απαραίτητη και εφικτή. 

Επίσης, ευπαθή προϊόντα άμεσης κατανάλωσης (πχ κρέας, φρούτα), προκειμένου να 

φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, χρειάζονται περιορισμένα σε μήκος κανάλια. Τέλος, 
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προϊόντα τα οποία μπορούν να ψηφιοποιηθούν (πχ μουσική, βιβλία) έχουν την 

δυνατότητα πλέον να διανέμονται άμεσα μέσω διαδικτυακών καναλιών. Γενικότερα, η 

φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου τονίζει τα κίνητρα της κατάρρευσης των φυσικών 

καναλιών διανομής, μιας και εκμηδενίζει τις αποστάσεις μεταξύ προμηθευτών και 

αγοραστών (Benjamin & Wigand,1995) μέσω της διαδικασίας της αποδιαμεσολάβησης 

(Anderson et al., 1997), της κατάργησης δηλαδή ενός ή περισσότερων οργανισμών από 

το κανάλι διανομής. 

 Παράγοντες Ανταγωνισμού 

     Όταν οι ανταγωνιστές ελέγχουν τα παραδοσιακά κανάλια διανομής τότε κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη για μια νέα καινοτόμα προσέγγιση διανομής (πχ χρήση μεθόδου 

franchising). Οι εναλλακτικές που έχει μία παραγωγός επιχείρηση είναι είτε 

προσλαμβάνοντας δυναμικό πωλήσεων για άμεσες πωλήσεις, είτε δημιουργώντας  ένα 

ιδιόκτητο σύστημα διανομής από τον ίδιο τον παραγωγό. Οι παραγωγοί δε θα πρέπει να 

θεωρούν πως τα κανάλια μέσω των οποίων οι ανταγωνιστές διαθέτουν τα προϊόντα 

τους, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο προσέγγισης των καταναλωτών στόχων. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια, μέσω της επιλογής του άμεσου marketing που προσφέρει το 

διαδίκτυο, παρέχονται πολλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις για να διανέμουν τα προϊόντα 

τους, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια διανομής. Η διαδικασία με την οποία 

οι επιχειρήσεις - παραγωγοί ή πάροχοι υπηρεσιών παρακάμπτουν τους μεσάζοντες και 

συνδιαλλάσσονται απευθείας με τους καταναλωτές ονομάζεται αποδιαμεσολάβηση 

(disintermediation). Η ευκολία της πώλησης μέσω διαδικτύου και η ευκαιρία άμεσου 

καναλιού για τους παραγωγούς, οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να στραφούν στις 

διαδικτυακές πωλήσεις και να αρχίσουν να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

κατευθείαν στους πελάτες τους, εκμεταλλευόμενοι αυτής της δυνατότητας να 

αποφύγουν την χρήση μεσαζόντων (Yan et al., 2011). Η αποδιαμεσολάβηση 

παρατηρείται συνήθως σε κλάδους με μεγάλου βαθμού διαδικτυακές πωλήσεις (πχ 

εταιρείες  ενοικίασης βίντεο, εταιρείας κρατήσεων για εισιτήρια και ξενοδοχεία κ.α.) 

     Εφόσον επιλεχθούν τα κανάλια διανομής θα πρέπει να γίνει  καθορισμός των 

στόχων marketing, ανάλογα με τα δίκτυα που θα χρησιμοποιηθούν και να ορισθεί με 

σαφήνεια ο τρόπο διοίκησης των δικτύων διανομής (πχ την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων, τις προϋποθέσεις απόδοσης των μελών, τους τρόπους διακοπής της 

συνεργασίας κ. α.) (Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010). Με την επιλογή 

του δικτύου διανομής η επιχείρηση υπογραφεί μία συμφωνία με τον μεσάζοντα που 

επιλέγει. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τα εξής (Fahy & 
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Jobber, 2014; Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας,Σαλαμούρα, 2015): 

 Την διάρκεια της συμφωνίας (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει 

δοκιμαστική περίοδο διάρκειας κάποιων μηνών, προτού ξεκινήσει η 

συμφωνία),  

 Την γεωγραφική έκταση που θα καλύπτει ο μεσάζοντας, μιας και ο εξαγωγέας 

σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρεί το δικαίωμα ανεξάρτητης διανομής των 

προϊόντων του σε ορισμένους πελάτες, 

 Τον σαφή τρόπο εξόφλησης των οφειλών του μεσάζοντα (νόμισμα και ύψος της 

προμήθειας επί των καθαρών πωλήσεων), 

 Τις λειτουργίες της διακίνησης των προϊόντων που αναλαμβάνει να καλύψει ο 

μεσάζοντας (μεταφορά, αποθήκευση),  

 Τον τρόπο προώθησής των προϊόντων στην τοπική αγορά 

συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων εξόδων,  

 Την πίστωση που παρέχεται, 

 Τον τρόπο εξυπηρέτησης μετά την πώληση, 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και την δυνατότητα του εξαγωγέα να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες και στατιστικές πωλήσεων και ερευνών αγοράς, 

 Την απαγόρευση πώλησης ανταγωνιστικών προϊόντων και τέλος, 

 Τον τόπο δικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών.  

 

 ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

     Η επιλογή της έντασης ή εύρους της διανομής αποτελεί την δεύτερη απόφαση της 

στρατηγικής καναλιών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος των δικτύων διανομής 

είναι (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015): 

• Το στάδιο στον κύκλο ζωής του προϊόντος (ώριμα ή νέα προϊόντα), 

• Η τιμή (χαμηλή τιμή στη εντατική διανομή, υψηλή τιμή στην αποκλειστική 

διανομή), 

• Η συχνότητα αγορών και η αγοραστική προσήλωση (loyalty) του πελάτη, 

• Η μοναδικότητα του προϊόντος (κοινά ή ιδιαίτερα προϊόντα), 

• Οι απαιτήσεις πώλησης (προϊόντα αυτοεξυπηρέτησης ή προϊόντα που 

πωλούνται με πωλητές), 

• Ο βαθμός της τεχνικής πολυπλοκότητας και 

• Οι απαιτήσεις για εξυπηρέτηση μετά την πώληση (Levinson, 1996). 

     Παρακάτω αναλύονται οι τρεις επιλογές έντασης διανομής. 

 Εντατική ή Έντονη Διανομή (Intensive Distribution) 
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    Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

σημείων πώλησης για τη διάθεση του προϊόντος της επιχείρησης. Στόχος της εντατικής 

διανομής είναι η πλήρης κάλυψη της αγοράς, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 

σημεία διανομής προκειμένου να μεγιστοποιείται η διαθεσιμότητα προϊόντος και να 

δημιουργείται μεγάλη αναγνώριση του προϊόντος. Οι παράγοντες που οδηγούν στη 

χρησιμοποίηση μιας στρατηγικής εντατικής διανομής είναι: η χαμηλή τιμή του 

προϊόντος καθώς και οι συχνές μειώσεις στην τιμή του, η μικρή προσήλωση στη μάρκα 

και στην τεχνική πολυπλοκότητα του προϊόντος και η µη ύπαρξη απαίτησης για 

εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση. Η στρατηγική αυτή ακολουθείται κυρίως 

σε περιπτώσεις καταναλωτικών προϊόντων σχετικά χαμηλής τιμής (προϊόντα ευκολίες) 

μικρής ανάμειξης και συχνής αγοράς (πχ αναψυκτικά, τσίχλες, κλπ). Συνήθως, η εικόνα 

του καταστήματος από όπου ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα που διανέμονται 

εντατικά δεν είναι καθοριστικής σημασίας (Σιώμκος, 2004) και οι πωλήσεις πολλών 

προϊόντων μαζικής αγοράς (πχ τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας) έχουν άμεση 

σχέση με τον αριθμό των σημείων διανομής που χρησιμοποιούνται. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα των αυτόματων πωλητών για σνακς και αναψυκτικά, προκειμένου 

να είναι διαθέσιμα σε όσο το δυνατό περισσότερους χώρους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

καταναλωτές επιλέγουν ανάμεσα σε αποδέκτες μάρκες και πολλές φορές η απόφασή 

τους είναι αυθόρμητη, άρα αν μια μάρκα δεν είναι διαθέσιμη σε ένα σημείο διανομής 

τότε επιλέγουν μία εναλλακτική. Σε περιπτώσεις εντατικής διανομής, η διευκόλυνση 

του πελάτη αποτελεί την βασικότερη παράμετρο (Fahy & Jobber, 2014). 

 Επιλεκτική Διανομή (Selective Distribution) 

     Ο συγκεκριμένος τύπος διανομής διευκολύνει την κάλυψη της αγοράς. Επιλέγονται 

συνήθως  λιανέμποροι  από τον παραγωγό με τρόπο που το προϊόν να εκτίθεται μόνο 

στα πιο υποσχόμενα και κερδοφόρα καταστήματα. Το πλήθος των λιανέμπορων που 

πωλούν το προϊόν εντοπίζεται σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές και είναι σχετικά 

περιορισμένο. Υπάρχει δηλαδή περιορισμένη αλλά επαρκής κάλυψη της λιανικής 

αγοράς, που δεν γίνεται εις βάρος της συνεργασίας παραγωγού – λιανοπωλητή.  Ο 

παραγωγός έχει την ευκαιρία να διαλέξει μόνο τα καλύτερα σημεία διανομής 

προκειμένου να εστιάσει τις προσπάθειες του στην δημιουργία στενών σχέσεων 

συνεργασίας, στην εκπαίδευση του προσωπικού διανομής απ’ ότι με την εντατική 

διανομή και στην μείωση του κόστους, εάν η πώληση και η διανομή είναι άμεσες (Fahy 

& Jobber, 2014). Επίσης, ο έλεγχος σε θέματα διανομής είναι αρκετά υψηλός. Μια 

προσεκτική επιλογή των χονδρεμπόρων ή και λιανέμπορων μας δείχνει ότι ο 
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κατασκευαστής μπορεί να επικεντρωθεί στους πιο επικερδείς πελάτες και να 

αναπτυχθούν σταθερές εργασιακές σχέσεις για να εξασφαλισθεί  το επιθυμητό επίπεδο 

διακίνησης του προϊόντος. Για την επιχείρηση τα αντίστοιχα έξοδα πώλησης 

μειώνονται, ενώ παράλληλα για  τους λιανέμπορους η επιλεκτική διανομή είναι 

ελκυστική διότι τους εξασφαλίζει πωλήσεις, ιδιαίτερα όταν το προϊόν είναι 

επιτυχημένο. 

     Παράγοντες που οδηγούν στη χρησιμοποίηση της στρατηγικής επιλεκτικής διανομής 

είναι: η υψηλή τιμή του προϊόντος καθώς και η διατήρηση της προτεινόμενης τιμής, η 

έντονη προσήλωση στη μάρκα και στην τεχνική πολυπλοκότητα του προϊόντος, η 

αναγκαία εκπαίδευση και η εμπειρία όσων ασχολούνται µε την πώληση του προϊόντος 

μιας και υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση 

(after sales service).  Ενδείκνυται  για καταναλωτικά αγαθά που αγοράζονται 

σποραδικά. Προτιμάται από βιομηχανικούς διανομείς, καθώς μειώνει τον ανταγωνισμό 

και από επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών με μεγάλη φήμη συνήθως, που 

χρησιμοποιούν επιλεκτική διανομή επειδή και οι νέες επιχειρήσεις με νέα προϊόντα 

προσπαθούν να επεκτείνουν τη διανομή τους. Γενικότερα η επιλεκτική διανομή οδηγεί 

σε άμεσα κανάλια (από τον κατασκευαστή κατευθείαν στον λιανέμπορο) και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για προϊόντα όπως ρούχα, τηλεοράσεις, έπιπλα κ.λπ.. Αντίθετα, η 

ευρεία διανομή οδηγεί στη χρήση εμμέσων καναλιών με δύο ή περισσότερους 

ενδιάμεσους. Η επιλεκτική διανομή ενδείκνυται κυρίως για προϊόντα επιλογής 

(Σιώμκος, 2004). Επίσης, αυτού του είδους η διανομή είναι πιθανότερο να 

χρησιμοποιηθεί όταν οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να διενεργήσουν έρευνα αγοράς για 

την επιλογή προϊόντων. Έτσι, κάθε εταιρεία δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει τα 

προϊόντα της σε όλα τα σημεία διανομής. Σε αυτόν τον τύπο διανομής μπορεί να 

υπάρξουν προβλήματα σε περιπτώσεις όπου ο λιανέμπορος ζητήσει το δικαίωμα 

διανομής από τον παραγωγό και αυτός του το αρνηθεί. Επίσης υπάρχει δυσκολία  στην 

εφαρμογή της επιλεκτικής διανομής, λόγω ανταγωνισμού μεταξύ καταστημάτων, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκπτώσεων. 

 Αποκλειστική Διανομή (Exclusive Distribution) 

     Η αποκλειστική διανομή είναι μία ακραία μορφή επιλεκτικής διανομής, στην οποία 

μόνο ένας χονδρέμπορος, λιανέμπορος ή βιομηχανικός διανομέας χρησιμοποιούνται σε 

μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό μειώνει την δύναμη του αγοραστή να 

διαπραγματευτεί την τιμή μεταξύ διανομέων για το ίδιο προϊόν. Επίσης, επιτρέπεται 

πολύ στενή συνεργασία μεταξύ παραγωγού και λιανοπωλητή ως προς την 
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εξυπηρέτηση, την τιμολόγηση και την προώθηση. Η αποκλειστική διανομή ενδείκνυται 

για ακριβά προϊόντα, προϊόντα πολυτελείας ή ειδικά προϊόντα. Ο αριθμός των 

λιανέμπορων που επιλέγεται είναι αρκετά περιορισμένος (συνήθως ένας λιανέμπορος 

για κάθε γεωγραφική περιοχή). Ως συνέπεια της αποκλειστικής διανομής είναι η 

ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ πωλητή - μεταπωλητή και η αύξηση της προσήλωσης 

στη μάρκα του προϊόντος. Βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι ο 

κίνδυνος εξάρτησης από έναν και μόνο λιανοπωλητή σε μια δεδομένη περιοχή. Σε 

πολλές περιπτώσεις η αποκλειστική διανομή προσφέρεται στον ενδιάμεσο ως κίνητρο, 

που θα τον παροτρύνει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το προϊόν (Σιώμκος, 2004). 

Οι διανομείς μπορούν να απαιτούν το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής ως 

προϋπόθεση για να διαθέσουν μία γραμμή προϊόντων από έναν κατασκευαστή, γεγονός 

που το προτιμούν οι παραγωγοί, εφόσον ο διανομέας συμφωνήσει να μην διαθέτει 

ανταγωνιστικές προϊοντικές γραμμές.  

     Για την επιχείρηση, τα οφέλη της αποκλειστικής διανομής περιλαμβάνουν: 

μεγαλύτερη προσπάθεια πωλήσεων, μεγαλύτερο έλεγχο τιμών και πρακτικών 

πωλήσεων, καθώς και επίτευξη ανώτερης εικόνας για τη μάρκα. Όπως και στην 

επιλεκτική διανομή, οι παράγοντες που οδηγούν στη χρησιμοποίηση της στρατηγικής 

αποκλειστικής διανομής είναι: η υψηλή τιμή του προϊόντος καθώς και η διατήρηση της 

προτεινόμενης τιμής, η έντονη προσήλωση στη μάρκα και στην τεχνική πολυπλοκότητα 

του προϊόντος, η αναγκαία εκπαίδευση και εμπειρία όσων ασχολούνται µε την πώληση 

του προϊόντος εφόσον υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για εξυπηρέτηση του πελάτη μετά 

την πώληση (after sales service). Η αποκλειστική διανομή ενδείκνυται για ειδικά ή 

καταναλωτικά αγαθά υψηλής ανάμειξης και για προϊόντα διαφοροποιημένα με βάση 

κριτήρια όπως είναι: η ποιότητα, η εξυπηρέτηση του πελάτη,  κλπ. Προϊόντα όπως 

αυτοκίνητα πολυτελείας, συνήθως διανέμονται σε εξειδικευμένη βάση. Αυτό συμβαίνει 

όταν ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει τη δυσκολία του να διανύσει 

κάποια απόσταση για να ζητήσει το προϊόν. Τα προϊόντα αυτά λέγονται εξειδικευμένα 

,πωλούνται στα αντίστοιχα εξειδικευμένα καταστήματα και έχουν σαν βασικό τρόπο 

οργάνωση της διανομής, την αποκλειστική διανομή. Οι συμφωνίες αποκλειστικής 

διανομής κάποιες φορές περιορίζουν τον ανταγωνισμό με τρόπο που αποβαίνει σε 

βάρος των συμφερόντων του καταναλωτή (Fahy & Jobber, 2014). 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

     Η ολοκλήρωση του καναλιού (channel integration) περιλαμβάνει τα συμβατικά 

κανάλια marketing που αποτελούνται από έναν ανεξάρτητο παραγωγό μαζί με τα 

ενδιάμεσα κανάλια του και το ιδιόκτητο κανάλι του παραγωγού. Οι παραγωγοί θα 
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πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του κάθε ενός από τα 

δύο αυτά συστήματα προκειμένου να επιλέξουν την αποδοτικότερη στρατηγική 

καναλιού. 

Συμβατικά Κανάλια Marketing (Δικαιόχρηση) 

     Στα συμβατικά κανάλια marketing  ο παραγωγός έχει λίγο ή καθόλου έλεγχο των 

ενδιάμεσων καναλιών, λόγω της ανεξαρτησίας τους. Συμφωνίες όπως η αποκλειστική 

διανομή μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιου βαθμού έλεγχο, όμως ο διαχωρισμός της 

ιδιοκτησίας συνεπάγεται ότι κάθε μέρος φροντίζει για το δικό του συμφέρον.  

Τα συμβατικά κανάλια marketing χαρακτηρίζονται από έντονες διαπραγματεύσεις και 

συγκρούσεις. Ένας κατασκευαστής στηριζόμενος στο μέγεθος της εταιρείας του και 

στις ισχυρές μάρκες του, μπορεί να κυριαρχήσει στην αγορά ασκώντας σημαντική 

δύναμη στους ενδιάμεσους, παρόλο που αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Αυτή η δύναμη της 

παραγωγού επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαχειριζόμενο κάθετο σύστημα 

marketing (Administered Vertical Marketing System) όπου η παραγωγός επιχείρηση 

μπορεί να απαιτήσει σημαντικό βαθμό συνεργασίας από τους χονδρέμπορους και τους 

λιανέμπορους. Από την άλλη και οι λιανέμποροι μπορούν να ελέγξουν ένα 

διαχειριζόμενο κάθετο σύστημα marketing  μέσω διάφορων εξαγορών. 

Ένας τύπος συμβατικού καναλιού διανομής είναι και η μέθοδος του franchising, όπως 

αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Ιδιοκτησία Καναλιού 

     Η ιδιοκτησία ενός καναλιού επιτρέπει τoν απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών 

διανομής. Δημιουργεί ένα εταιρικό κάθετο σύστημα marketing (Corporate Vertical 

Marketing System). Με την αγορά καταστημάτων λιανικής, οι παραγωγοί μπορούν να 

ελέγξουν τις δραστηριότητες προμηθειών εξασφαλίζοντας ένα ελεγχόμενο σημείο 

διάθεσης για τα προϊόντα του κατασκευαστή, τις δραστηριότητες  παραγωγής και τις 

δραστηριότητες marketing. Τα οφέλη αυτού του υψηλού βαθμού ελέγχου θα πρέπει να 

αντισταθμιστούν με την υψηλή τιμή της εξαγοράς και τον κίνδυνο να χαθεί ο έλεγχος 

των διοικητικών λειτουργιών από την επέκταση στην λιανική. Παρόλα αυτά τέτοιου 

είδους συστήματα λειτουργούν επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια, με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πετρελαϊκή βιομηχανία (πχ  

Shell, Texaco). 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

     Τα κανάλια θα πρέπει να διοικούνται σε συνεχή βάση, εφόσον έχουν ληφθεί οι 

βασικές αποφάσεις που αφορούν την στρατηγική τους. Η διαχείριση καναλιού 
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σχετίζεται με τις παρακάτω βασικές λειτουργίες: 

 Επιλογή 

     Η επιλογή των μελών ενός δικτύου περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: τον 

εντοπισμό των πιθανών μελών του δικτύου και την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής. Τα 

πιο συνήθη κριτήρια επιλογής αφορούν: στην γνώση για την αγορά, τα προϊόντα και 

τους πελάτες, την κάλυψη της αγοράς, την ποιότητα και το μέγεθος του δυναμικού 

πωλήσεων, την φήμη μεταξύ των πελατών, το οικονομικό υπόβαθρο, τον βαθμό στον 

οποίο διατίθενται ανταγωνιστικά και συμπληρωματικά αγαθά, την διάθεση να 

διακινήσουν τα προϊόντα του παραγωγού. Πρακτικά, η επιλογή των μελών είναι αρκετά 

περίπλοκη καθώς οι μεγάλοι εδραιωμένοι διανομείς μπορεί να διαχειρίζονται και άλλες 

ανταγωνιστικές γραμμές προϊόντων και να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

περισσότερες. Από την άλλη, οι μικροί λιανοπωλητές αν και είναι λιγότερο ασφαλείς 

και διαθέτουν μικρότερο δυναμικό πωλήσεων, συνήθως δείχνουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και προσπάθεια. 

 Παρακίνηση 

     Αφού γίνει η επιλογή των μελών του δικτύου, η παραγωγός επιχείρηση θα πρέπει να 

δώσει κάποια κίνητρα στα μέλη του δικτύου, έτσι ώστε να δεσμευτούν για την 

αποτελεσματική διανομή των προϊόντων του παραγωγού, Δεδομένου ότι οι ενδιάμεσοι 

είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, επιζητούν την επίτευξη των δικών τους επιχειρησιακών 

στόχων, οι οποίοι δεν συμπίπτουν πάντα αναγκαστικά με τους στόχους του εξαγωγέα 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015). Προκειμένου να δοθεί 

αποτελεσματική παρακίνηση θα πρέπει να κατανοηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα 

των ενδιαμέσων, καθώς υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ αναγκών και κινήτρων (Fahy & 

Jobber, 2014).  

     Η επιχείρηση εξαγωγέας μπορεί να προσφέρει οικονομικά κίνητρα (δυνατότητες 

εσόδων, περιθώρια κέρδους κάθε προϊόντος, πιστώσεις - όροι πληρωμής), εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τους πωλητές και το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του 

μεσάζοντα, προγράμματα προώθησης των πωλήσεων στα σημεία προσφοράς των 

προϊόντων στα καταστήματα και προσφορά προϊόντων για έκθεση ή επίδειξη). Τα μη 

οικονομικά κίνητρα διευρύνουν την ικανοποίηση των διανομέων περισσότερο από τα 

οικονομικά κίνητρα και αυξάνουν την πιθανότητα για μελλοντικά υψηλότερα καλύτερα 

οικονομικά αποτελέσματα (Rodriguez et al, 2006). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

διαμορφώνουν προγράμματα αύξησης της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης των 

διανομέων μαζί τους, μέσω της συνεχούς και ειλικρινής επικοινωνίας, ενισχύοντας έτσι 
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την ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι ενδιάμεσοι από την σχέση μαζί τους. Τα 

προγράμματα παρακίνησης στοχεύουν στην δημιουργία πιστότητας του μεσάζοντα 

μέσω της ικανοποίησής του (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015).  

      Οι παραγωγικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνήθως έναν συνδυασμό κινήτρων 

εμπορικής προώθησης προκειμένου να κερδίσουν την υποστήριξη των μεταπωλητών 

και να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο δίκτυο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι: 

οικονομικές ανταμοιβές, παροχή υποστήριξης πόρων (πχ εκπαίδευση), ανάπτυξη 

ισχυρών εργασιακών σχέσεων, αποκλειστικότητα περιοχής κ.α. και κίνητρα που 

διακρίνονται σε:  

1. Κίνητρα για την αύξηση των αγορών και των αποθεμάτων των 

μεταπωλητών (πχ υψηλότερα περιθώρια κέρδους, διάφορες εκπτώσεις, 

αποκλειστικά δικαιώματα, δωρεάν εμπορεύματα κ.α.) 

2. Κίνητρα για την αύξηση των προσπαθειών προσωπικής πώλησης (πχ 

εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.α.) 

3. Κίνητρα για την αύξηση των τοπικών προσπαθειών προώθησης (πχ 

οικονομική ενίσχυση διαφημίσεων, επιδόματα προώθησης κ.α.) 

4. Κίνητρα για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών (πχ 

εκπαιδευτικά προγράμματα, εγγυήσεις κ.α.) 

     Η  παρακίνηση των μελών ενός δικτύου εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του 

προϊόντος που διακινούν, την υποστήριξη που προσφέρει η επιχείρηση σε θέματα 

marketing, τα συστημάτων διευθέτησης παραγγελιών, τα χρηματοοικονομικά κίνητρα, 

την επικοινωνία, την ειλικρίνεια και το αίσθημα δικαιοσύνης που διέπει τις σχέσεις 

εξαγωγέα και μεσάζοντα, και τέλος, την ευαισθησία και κατανόηση του εξαγωγέα  σε 

θέματα που σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την κουλτούρα του μεσάζοντα 

(Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010).  Οι σχέσεις εμπιστοσύνης οδηγούν 

σε μεγαλύτερη συνεργασία μέσα στο κανάλι και παρακινούν τα μέλη να ικανοποιούν 

με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών στόχων (Perreault et.al, 2012). Οι 

μέθοδοι  ανταμοιβής ή / και  τιμωρίας επηρεάσουν σημαντικά τις  αλληλεπιδράσεις στις 

σχέσεις μεταξύ των μεσαζόντων και εξαγωγικής επιχείρησης (Katsikeas et al, 2008). Η 

βελτίωση της εμπειρίας των αγορών των αγοραστών, με βάση την καλή γνώση των 

συμφερόντων και την συμπεριφορά τους, παρέχει καλύτερα αποτελέσματα πωλήσεων 

τόσο για τον πωλητή όσο και για τον προμηθευτή, επιτρέποντάς τους την ίδια στιγμή, 

την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής τοποθέτησης των brands τους βάσει της 
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στενότερης και πιο προσηλωμένης συνεργασίας μαζί τους (Kalicanin, 2016). Όσο πιο 

δεμένα ως ομάδα είναι τα μέλη ενός δικτύου διανομής και δεν λειτουργούν σαν 

ανεξάρτητες μονάδες, τόσο πιο αποδοτική είναι η συνεισφορά τους στο marketing 

(Czinkota & Ronkainen,2007). 

 Εκπαίδευση 

     Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης των μελών ενός δικτύου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τις εσωτερικές ικανότητές τους. Πολλοί μικροί διανομείς που έχουν αδυναμίες σε 

θέματα πωλήσεων, marketing, οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης και ελέγχου 

αποθεμάτων και διαχείρισης προσωπικού, είναι πολύ θετικοί σε εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες της παραγωγού επιχείρησης. Από την πλευρά της παραγωγού 

επιχείρησης, η εκπαίδευση  σε μία προμηθεύτρια επιχείρηση μπορεί να αφορά την 

απαιτούμενη τεχνική γνώση για τα προϊόντα, βοηθώντας έτσι και στην δημιουργία 

πνεύματος συνεργασίας και δέσμευσης. 

 Αξιολόγηση 

     Η αξιολόγηση των καναλιών διανομής παίζει καταλυτικό ρόλο στην διατήρηση, την 

εκπαίδευση και την παρακίνηση των διανομέων. Παρέχει τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για να αποφασιστεί ποια μέλη των καναλιών θα διατηρηθούν και ποια θα 

καταργηθούν. Η αξιολόγηση συμβάλλει στο να εντοπισθούν ελλείμματα στις 

ικανότητες και τις δεξιότητες των διανομέων και να οργανωθούν τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα από την πλευρά της επιχείρησης. Επίσης μέσω της 

αξιολόγησης είναι εύκολο να εντοπιστούν προβλήματα έλλειψης παρακίνησης, όπου 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν, οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ειδικά σχεδιασμένα 

μέτρα (πχ ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, οικονομικά κίνητρα ή ότι άλλο θεωρηθεί 

απαραίτητο). 

    Όταν τα μέλη του δικτύου έχουν δύναμη, η συχνότητα της αξιολόγησης μπορεί να 

είναι περιορισμένη. Γενικότερα, όταν οι παραγωγοί - επιχείρήσεις έχουν σχετικά μικρή 

σχέση δύναμης εξαιτίας της εξάρτησης τους από τα κανάλια διανομής, τότε 

περιορίζονται και η αξιολόγηση και οι διαρθρωτικές κινήσεις. Όταν η δύναμη της 

παραγωγού - επιχείρησης είναι μεγάλη, λόγω των ισχυρών μαρκών (brands) της και της 

ύπαρξης μεγάλης επιλογής διανομέων, η αξιολόγηση μπορεί να είναι πιο συχνή και πιο 

ευρεία (Fahy & Jobbber, 2014).  

     Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν συνήθως τους παρακάτω παράγοντες (Hollensen, 

2007): 
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 Τις επιχειρηματικές δυνατότητες κάθε επιχείρησης - ενδιαμέσου (γνώση της 

κατηγορίας των προϊόντων και της αγοράς, αποθηκευτικές δυνατότητες, 

εμπειρίες με άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικό επίπεδο ανωτάτων 

στελεχών κ.λπ.), 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία (δυνατότητα χρηματοδότησης αρχικών 

πωλήσεων, δυνατότητες ανάπτυξης, οικονομικές δυνατότητες υποστήριξης 

ενεργειών προβολής και επικοινωνίας κ.λπ.), 

 Το εύρος και βάθος προϊόντων που διακινεί ο μεσάζοντας (δεν πρέπει να είναι 

ανταγωνιστικά), 

 Την αφοσίωση (θετική στάση απέναντι στα διακινούμενα προϊόντα, αφοσίωση 

στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων κ.λπ.), 

 Τις προσωπικές επαφές (σύνδεση με πρόσωπα επιρροής, σχέσεις με 

κυβερνητικούς ή τοπικούς παράγοντες της αγοράς - στόχου κ.λπ.), 

 Την φήμη της εταιρείας, παράγοντας που αντανακλά την αξιοπιστία και τη 

φερεγγυότητa της επιχείρησης, 

 Τις ικανότητες marketing (εμπειρία στην κάλυψη της αγοράς - στόχου, το τρόπο 

εξυπηρέτησης πελάτη, την δύναμη πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων 

που διακινούνται, τις ικανότητες σε προγράμματα marketing κ.λπ.). 

     Ο βαθμός βαρύτητας ορισμένων από τα παραπάνω κριτήρια καθορίζεται ανάλογα με 

τους στόχους και τις προτεραιότητες κάθε εξαγωγέα, πολλαπλασιάζεται με τον βαθμό 

αξιολόγησης καθενός κριτηρίου για κάθε υποψήφιο μεσάζοντα και προστίθενται τα 

γινόμενα για να αποφασιστεί ποιος από τους υποψηφίους συγκεντρώνει τα περισσότερα 

εχέγγυα ως πιθανός μελλοντικός συνεργάτης. Στα μέλη που ήδη υπάρχουν στο δίκτυο η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει και την επίτευξη των στόχων που  έχουν καθοριστεί με 

σαφήνεια στο μεταξύ τους συμβόλαιο. Η πραγματοποίηση των στόχων καθώς και η 

περαιτέρω σχετική απόδοση ενός μεσάζοντα στους στόχους που έχουν τεθεί, θεωρείται 

προϋπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου συνεργασίας ή ακόμα και επέκτασής του σε 

μια γεωγραφική περιοχή ή διεύρυνσης της περιοχής που κάλυπτε ως τώρα 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015).  

 Διαχείριση Συγκρούσεων 

     Με τη ύπαρξη συνεργασίας μέσα σε ένα κανάλι, τα μέλη του μπορούν να 

αισθανθούν, να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο 

την αγορά - στόχο. Η έντιμη αντιμετώπιση των συνεργατών μέσα στα κανάλια, έχει την 

τάση να χτίζει εμπιστοσύνη και να μειώνει τις συγκρούσεις (Perreault et al., 2012) 
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Ανεξάρτητα  όμως από το πόσο καλά έχει γίνει ο σχεδιασμός του καναλιού, μερικές 

συγκρούσεις στα πλαίσια ενός δικτύου είναι αναπόφευκτες.  Αυτό συμβαίνει επειδή τα 

συμφέροντα των ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων δεν συμπίπτουν πάντα 

(Πανηγυράκης, 2013). 

     Σύγκρουση κάθετου καναλιού υφίσταται όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στα 

διαφορετικά επίπεδα μέσα στο κανάλι. Σύγκρουση οριζόντιου καναλιού υφίσταται όταν 

συγκρούονται μέλη τα οποία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο του καναλιού μέσα στο ίδιο 

κανάλι. Τέλος, πολύ - καναλική σύγκρουση υφίσταται όταν ο παραγωγός συνεργάζεται 

με δύο ή περισσότερα κανάλια τα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο προκειμένου να 

πουλήσουν στην ίδια αγορά. 

     Ως ένα σημείο η σύγκρουση μέσα στο κανάλι μπορεί να αποβεί εποικοδομητική, 

οδηγώντας σε μια πιο δυναμική προσαρμογή προς ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.    

Πολλές φορές όμως οι συγκρούσεις, οδηγούν σε δυσλειτουργίες μέσα στο κανάλι, 

ακόμα και σε αποτυχία του δικτύου διανομής. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποτυχία 

οφείλεται  είτε στην επιχείρηση, είτε στους μεσάζοντες. Αν οφείλεται στους μεσάζοντες 

καλό είναι να διακρίνουμε αν οι λόγοι είναι προσωπικοί ή λειτουργικοί, με τους 

προσωπικούς λόγους να διακρίνονται σε αδιαφορία ή έλλειψη ικανοτήτων. Σε 

περίπτωση αδιαφορίας, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα κίνητρα που προσφέρει η 

επιχείρηση στους μεσάζοντες της. Σε περίπτωση έλλειψης ικανοτήτων, θα πρέπει να 

υπάρξει αναδιάρθρωση του δικτύου, ακόμα και αν χρειαστεί να αποχωρήσει κάποιο 

μέλος του (Πανηγυράκης, 2013).  

     Οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν σε συγκρούσεις μέσα σε ένα δίκτυο είναι οι εξής 

(Kotler, 2000): 

 H ύπαρξη μη συμβατών στόχων ανάμεσα στα μέλη του δικτύου, 

 Οι παρερμηνείες και η κακή επικοινωνία που μπορεί να προκαλέσουν 

ασάφεια όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μελών, 

 Oι διαφορές στην αντίληψη μίας κατάστασης και  

 H μεγάλη εξάρτηση των ενδιαμέσων από τον παραγωγό. 

     Πέρα απ’ αυτούς τους λόγους, συγκρούσεις σε δίκτυα διανομής  μπορεί να 

δημιουργηθούν και λόγω των επιπλέον γραμμών προϊόντων που προστίθενται από τους 

μεταπωλητές προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Ένας ακόμα λόγος 

που οδηγεί σε συγκρούσεις είναι ότι συχνά οι παραγωγοί στην προσπάθεια τους να 

αναπτύξουν την επιχείρηση τους, χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια, γεγονός που 

μπορεί να ενοχλήσει υφιστάμενους αντιπροσώπους. Τέλος, σημαντική αιτία 
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σύγκρουσης μπορεί να αποτελέσει και η μη επαρκής απόδοση των μελών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Fahy & Jobber, 2014), αλλά και εξωτερικοί παράγοντες όπως  

ο ανταγωνισμός, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, η αγορά κ.α. 

     Υπάρχουν αρκετοί τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων. Η ανάπτυξη συνεργατικής 

προσέγγισης απαιτεί την συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ παραγωγών και μεταπωλητών, 

προκειμένου να αναπτυχθεί πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας. Οι στόχοι 

των πωλήσεων μπορούν να συμφωνηθούν από κοινού, να προσφερθεί εκπαίδευση και 

υποστήριξη προώθησης. Επίσης, το προσωπικό μπορεί να χρειάζεται εκπαίδευση που 

να αφορά την διαχείριση συγκρούσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι 

καταστάσεις θα αντιμετωπίζονται ήρεμα και πως θα αντιμετωπίζονται ευκαιρίες για 

αποτελέσματα αμοιβαίου οφέλους. Όταν οι συγκρούσεις προέρχονται από πολλαπλά 

κανάλια διανομής, οι παραγωγοί μπορούν να δοκιμάσουν να διαχωρίσουν τις αγορές. 

Σε περιπτώσεις όπου ο λόγος σύγκρουσης είναι η χαμηλή απόδοση, ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος επίλυσης είναι η βελτίωση της απόδοσης. Τέλος, σε 

κάποιες περιπτώσεις η σύγκρουση μπορεί να εξαλειφθεί με την εξαγορά ενός άλλου 

μέρους  ή μέσω εξαναγκασμού, όπου το ένα μέρος συμμορφώνεται υποχρεωτικά. 

    Στην περίπτωση σύγκρουσης, ο εξαγωγέας έχει τρείς εναλλακτικές λύσεις 

(Πανηγυράκης, 2013) : 

i. Να αποδεχτεί την πρόταση του συνεργάτη του, 

ii. Να διαπραγματευτεί και 

iii. Ως ακραία επιλογή, να επιβάλλει τη γνώμη του ή να ξαναδημιουργήσει ένα 

νέο δίκτυο χωρίς μέλη που να δημιουργούν προβλήματα. 

     Στόχος δεν είναι η εξάλειψη των συγκρούσεων, αλλά η καλύτερη διαχείρισή τους, 

πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με την έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση των πιθανών 

συγκρούσεων πριν προκαλέσουν διακοπή συνεργασίας στο σύστημα, με την συμμετοχή 

των μελών σε αποφάσεις πολιτικής, εστίαση σε κοινούς στόχους και χρήση διαιτησίας. 

    Σε περιπτώσεις που είτε δεν έχουν επιτευχθεί επαρκώς οι επιχειρηματικοί στόχοι που 

είχαν τεθεί, είτε υπάρχουν αρκετές συγκρούσεις μέσα στο δίκτυο, η επιχείρηση μπορεί 

να προχωρήσει στην διακοπή της σχέσης παραγωγού - διανομέα στα διεθνή δίκτυα 

διανομής (Stone, McCall, 2004). Άλλοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της 

συνεργασίας εξαγωγέα - μεσάζοντα είναι οι παρακάτω: 

 Η ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης του εξαγωγέα. 

 Οι ανεπαρκείς αποδόσεις του μεσάζοντα. 

 Η αλλαγή στην ιδιοκτησία της επιχείρησης του εξαγωγέα. 

 Η υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος διανομής από τον εξαγωγέα. 
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 Η επιθυμία συνεργασίας με έναν καλύτερο μεσάζοντα. 

 Η ανάγκη του εξαγωγέα να μειώσει τον αριθμό των μεσαζόντων. 

 Η αδυναμία του μεσάζοντα να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα της αγοράς. 

    Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται το φαινόμενο όπου ο εξαγωγέας 

αγοράζει τον μεσάζοντα ή προσλαμβάνει τα στελέχη του (Λυμπερόπουλος, 

Τζαναβάρας, Σαλαμούρα, 2015). 

3.2.4 ΔΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
      Όπως έχει προαναφερθεί, ο σκοπός του καναλιού είναι να παρέχει στους 

καταναλωτές τον επιθυμητό συνδυασμό των προϊόντων του (ποσότητα, χρόνος 

παράδοσης και αποκέντρωση αγοράς) στο ελάχιστο κόστος. Τα κανάλια διανομής 

προκειμένου να είναι αποδοτικά θα πρέπει να είναι ευέλικτα (Pelton et al., 2014). Οι 

καταναλωτές εκτιμούν την δομή του καναλιού αγοράζοντας συνδυασμούς των 

παρεχομένων υπηρεσιών του. Η δομή ενός καναλιού διανομής καθορίζεται με βάση 

ποια από τις λειτουργίες του marketing θα εκτελεστεί από τους οργανισμούς που 

συμμετέχουν σε αυτό και υποστηρίζει την άμεση σχέση μεταξύ του μεγέθους της 

επιχείρησης και του τρόπου λειτουργίας των καναλιών διανομής, τα οποία σε μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι συνήθως κάθετα και ολοκληρωμένα. Η δομή του καναλιού 

επηρεάζεται από:  

o Την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών ή τον έλεγχο τους, 

o Την ταχύτητα της παράδοσης και της επικοινωνίας  και 

o Το κόστος της λειτουργίας. 

      Οι οργανισμοί που αποτελούν το κανάλι διανομής οργανώνουν με τέτοιο τρόπο 

τους λειτουργικούς τους στόχους, ώστε να δίνουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα 

υπηρεσιών και αγαθών, βάσει των επιθυμιών των καταναλωτών και των συνθηκών του 

ανταγωνισμού, με το μικρότερο δυνατό συνολικό κόστος για το κανάλι. Αυτή η 

εναλλαγή ή μετατόπιση των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στην πρόσθεση ή 

αφαίρεση μελών στο κανάλι διανομής. Καλύτερο κανάλι θεωρείται αυτό που περιέχει 

το μεγαλύτερο κέρδος ή τη μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτή για κάθε ευρώ του 

κόστους του προϊόντος.   

     Στη δομή του δικτύου διανομής, για κάθε χώρα εξαγωγής, περιλαμβάνονται τα εξής 

(Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015): 

 Οι τύποι των ενδιαμέσων στη διεθνή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων 

     Mια επιχείρηση που έχει αποφασίσει την διεθνή δραστηριοποίησή της και εξετάζει 

τον αποδοτικότερο τρόπο για τη δομή των καναλιών της, θα πρέπει να εξετάσει κάποιες 

παραμέτρους. Πρώτα απ’ όλα, την επιθυμητή ταχύτητα εισόδου στην ξένη αγορά (πχ 
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πολύ υψηλή με αντιπροσώπους και εμπόρους απ’ ότι με licensing και franchising) και 

τα  εκτιμώμενα έξοδα (πχ χαμηλότερο με τους αντιπροσώπους και τους εμπόρους απ’ 

ότι με μεθόδους όπως αυτές του licensing και του franchising). Επίσης, το ύψος του 

επιχειρηματικού κινδύνου που ενέχει κάθε μέθοδος, σε σχέση με το αντίστοιχο ύψος 

της αναμενόμενης αποδοτικότητας (πχ ο επιχειρηματικός κίνδυνος με την μέθοδο του 

franchising και του licensing  είναι λίγο πιο υψηλός απ’ ότι αν χρησιμοποιήσει 

αντιπροσώπους και εμπόρους), καθώς και την περίοδο επιστροφής των κεφαλαίων που 

έχουν επενδυθεί (η περίοδος αυτή είναι μικρή για αντιπροσώπους και εμπόρους και 

μεσαίας διάρκειας σε περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι franchising και του 

licensing). Τέλος, σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο βαθμός δέσμευσης του επιθυμητού 

ελέγχου της επιχείρησης (ο βαθμός είναι περιορισμένος  με την χρήση αντιπροσώπων ή 

εμπόρων και με τις μεθόδους licensing και franchising). 

 Η κάλυψη της αγοράς 

     Η κάλυψη της αγοράς αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές μιας χώρας, στον 

αριθμό των λιανεμπορικών καταστημάτων ως ποσοστό του συνόλου, καθώς και στο 

ποσοστό του κύκλου εργασιών που αντιπροσωπεύουν τα επιλεγέντα δίκτυα επί του 

συνόλου όλων των προϊόντων ενός είδους που διακινούνται από όλα τα δίκτυα 

διανομής σε μια χώρα. Οι τρεις βασικοί τύποι έντασης διανομής, όπως αναφέρθηκαν 

και πιο πάνω, είναι: Η εντατική διανομή, η επιλεκτική διανομή και η αποκλειστική 

διανομή. 

 Ο τύπος διαύλου διανομής 

Οι τύποι των διαύλων διανομής συνδέονται με το μήκος του διαύλου, δηλαδή τον 

αριθμό των διαφορετικών τύπων ενδιαμέσων. Μεγάλου μήκους δίαυλοι 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μαζική διανομή προϊόντων ευκολίας, ενώ μικρότερα 

για τις υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία χρήση του Διαδικτύου,  έχει 

οδηγήσει σε πιο άμεσα κανάλια διανομής, αφού έχει διευκολύνει  σε μεγάλο βαθμό την 

μη αναγκαία χρήση διαμεσολαβητών (αποδιαμεσολάβηση), μειώνοντας τον αριθμό των 

παραδοσιακών καναλιών διανομής και  καθιστώντας ευκολότερο για τους καταναλωτές 

και τις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλο χωρίς να απαιτείται κάποιος 

μεσάζοντας στο ενδιάμεσο (Yan et al., 2011). 

 Ο βαθμός του επιθυμητού ελέγχου 

Τα συστήματα ελέγχου έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την ακρίβεια υλοποίησης των 

στρατηγικών marketing  της εξαγωγικής επιχείρησης. Συνήθως υψηλός βαθμός ελέγχου 

υπάρχει όταν η επιχείρηση έχει δύναμη πωλήσεων στις διεθνείς αγορές. Η χρήση 

ενδιαμέσων, όπως έχει προαναφερθεί, εξυπηρετεί την εξαγωγική επιχείρηση σε 
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πολλούς τομείς (πχ δημιουργία αποθεμάτων, πωλήσεις, φυσική διανομή, after sales 

service κ.α.) αλλά συνεπάγεται μειωμένη δυνατότητα ελέγχου από μέρους της. Όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των ενδιάμεσων που χρησιμοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη απώλεια 

ελέγχου υπάρχει από την επιχείρηση. Δεδομένου όμως ότι μπορούν να καταργηθούν οι 

ενδιάμεσοι, όχι όμως και οι λειτουργίες τους, ισχύει ότι όσο μικρότερο το μήκος και το 

εύρος του διαύλου διανομής, τόσο περισσότερες λειτουργίες των ενδιαμέσων θα πρέπει 

να αναλάβει η η επιχείρηση (δέσμευση οικονομικών πόρων για αποθήκευση, αποστολή 

εμπορευμάτων, απευθείας πωλήσεις και παροχή πιστώσεων στους πελάτες). Ο έλεγχος 

πρέπει να βασίζεται στους  στόχους που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς στην από κοινού 

συμφωνία μεταξύ εξαγωγέα και μεσάζοντα και να διεξάγεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015). Τα προβλήματα 

ελέγχου ελαχιστοποιούνται εάν οι ενδιάμεσοι έχουν επιλεγεί ορθολογικά.  

 Ο βαθμός ολοκλήρωσης 

     Βάσει του βαθμού ολοκλήρωσης τα συστήματα διανομής κατηγοριοποιούνται σε 

ολοκληρωμένα συστήματα διανομής και σε ανεξάρτητα συστήματα διανομής 

(Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010). 

     Στα ολοκληρωμένα συστήματα διανομής ανήκουν τα συστήματα διανομής που 

βασίζονται στη δύναμη πωλήσεων της εταιρείας ή των θυγατρικών της στο εξωτερικό, 

που επιτυγχάνουν πωλήσεις, διαχειρίζονται παραγγελίες και παραδίδουν προϊόντα και 

υπηρεσίες. Με αυτά τα συστήματα διανομής εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός ελέγχου, 

δεδομένου ότι ενσωματώνονται όλα τα μέλη του δικτύου διανομής στο πλαίσιο μιας 

στρατηγικής που εξυπηρετεί κοινούς στόχους. Τα ολοκληρωμένα συστήματα διανομής 

ενδείκνυνται για εξειδικευμένα προϊόντα που απαιτούν ειδικές γνώσεις και υψηλού 

επιπέδου after sales service. 

     Στα ανεξάρτητα συστήματα διανομής χρησιμοποιούνται μεσάζοντες. Οι μεσάζοντες 

στις εξαγωγές, μπορεί να είναι αντιπρόσωποι τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη 

αγορά – στόχο εξαγωγής, που λειτουργούν ως εκπρόσωποι της επιχείρησης και 

αμείβονται με προμήθεια, δεν αναλαμβάνουν όμως επιχειρηματικούς κινδύνους 

(αγοράς, πιστωτικό, συναλλαγματικό) και έμποροι, οι οποίοι αγοράζουν και πωλούν τα 

προϊόντα για δικό τους λογαριασμό.  

     Οι μεσάζοντες για εξαγωγές στην εγχώρια αγορά μπορεί να είναι (Πανηγυράκης, 

1999; Χατζηδημητρίου, 2003; Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010; 

Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, Σαλαμπούρα, 2015): 

 Εξαγωγικοί αντιπρόσωποι, που λειτουργούν βάσει των παραγγελιών που 

λαμβάνουν από τους αγοραστές του εξωτερικού, 
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 Εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις και 

 Συνεταιριστικές οργανώσεις εξαγωγικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν όλες 

τις εξαγωγικές δραστηριότητες παραγωγών, οι οποίοι δεν διαθέτουν την κατάλληλη 

τεχνογνωσία (know - how) και τους πόρους που απαιτούνται για την οργάνωση 

εξαγωγών. 

     Οι μεσάζοντες για εξαγωγές στις ξένες αγορές μπορεί να είναι (Χατζηδημητρίου, 

2003; Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010; Λυμπερόπουλος, Τζαναβάρας, 

Σαλαμούρα, 2015): 

 Αντιπρόσωποι στο εξωτερικό, είτε αποκλειστικοί για μια γεωγραφική περιοχή 

είτε όχι, που πιθανόν να διακινούν μη ανταγωνιστικά προϊόντα και άλλων 

παραγωγών και πωλούν σε χονδρεμπόρους και λιανέμπορους της ξένης χώρας 

έναντι προμήθειας. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι  ότι γνωρίζουν τις συνθήκες 

της τοπικής αγοράς. 

 Διανομείς - έμποροι, οι οποίοι αμείβονται αγοράζουν και μεταπωλούν τα 

προϊόντα και η αμοιβή τους προέρχεται από το περιθώριο κέρδους που 

προκύπτει. Διατηρούν μακροπρόθεσμες σχέσεις με τις επιχειρήσεις παραγωγούς 

και  έχουν αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, 

όπου διατηρούν εγκαταστάσεις (όπως αποθήκες, εγκαταστάσεις συνεργείου και 

ανταλλακτικών) και λειτουργούν ως χονδρέμποροι ή λιανέμποροι,. 

 Dealers, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με τους διανομείς με την μόνη διαφορά ότι 

πωλούν τα προϊόντα της εξαγωγικής επιχείρησης απευθείας στον τελικό 

καταναλωτή. 

 Εισαγωγείς,  δηλαδή χονδρέμποροι ή λιανέμποροι χωρίς αποκλειστικά 

δικαιώματα πώλησης. Σ’ αυτούς οι παραγωγοί έχουν ελάχιστη δυνατότητα 

ελέγχου. 

     Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δομής καναλιών διανομής(Σιώμκος, 2004): 

1. Η “σκληρή” καθετοποιημένη ολοκλήρωση (Hard Vertical Integration): Σε 

αυτόν τον τύπο δομής, ένα μέλος του καναλιού αναλαμβάνει την ευθύνη 

πραγματοποίησης οποιασδήποτε ροής marketing ανάμεσα σε δύο επίπεδα 

διανομής. Διακρίνονται οι εξής υποκατηγορίες: 

1.1 Forward Hard Vertical Integration, πχ  όταν μια παραγωγός επιχείρηση 

έχει τα δικά της ιδιόκτητα κέντρα διανομής, και 

1.2  Backward Hard Vertical Integration, πχ όταν ένας λιανέμπορος έχει 

ιδιόκτητες αποθήκες. 
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2. Τα καθετοποιημένα συστήματα marketing ή αλλιώς η “μαλακή” 

καθετοποιημένη ολοκλήρωση (Vertical Marketing Systems, VMS / Soft 

Vertical Integration) : Αυτή η δομή δημιουργήθηκε προκειμένου να 

διορθωθούν οι αδυναμίες της Hard Vertical Integration δομής. Σκοπός αυτής 

της δομής είναι να προσφέρει τα απαιτούμενα από τους καταναλωτές 

επίπεδα εκροών εξυπηρέτησης, διατηρώντας παράλληλα τα κόστη 

συναλλαγής σε χαμηλά επίπεδα. 

3. H Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Τρίτους (Outsourcing): Αποτελεί την 

ακριβώς αντίθετη δομή από την Hard Vertical Integration δομή. Mια 

επιχείρηση προβαίνει σε outsourcing όλων των δραστηριοτήτων της εάν 

υπάρχουν τρίτοι που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν πιο αποτελεσματικά 

από ότι η ίδια. Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στις 

δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τις βασικές τους ικανότητες. Θα 

πρέπει επίσης να αφιερώνουν όλους τους πόρους τους στην προσπάθεια 

δημιουργίας διατηρήσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τα οποία  να 

προκύπτουν από αυτές τις βασικές ικανότητες. 

     Τα περισσότερα κανάλια διανομής είναι χαλαρά δομημένα δίκτυα, και αποτελούνται 

από κάθετα ευθυγραμμισμένες επιχειρήσεις. Έχοντας ως σκοπό την αποτελεσματική 

διαχείριση των δικτύων διανομής τους, οι παραγωγικές επιχειρήσεις, και σε μερικές 

περιπτώσεις οι χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές, αναπτύσσουν συστήματα κάθετου 

Marketing (Vertical Marketing Systems, VMS). Ένα κάθετο σύστημα Marketing 

αποτελείται από τον παραγωγό, ένα ή περισσότερους χονδρεμπόρους και έναν ή 

περισσότερους λιανοπωλητές και ενεργούν σαν ένα ενιαίο σύνολο. Κάθε μέλος του 

καναλιού συνεργάζεται με τα υπόλοιπα αλλά είναι διαφορετικό από αυτά και 

ενδιαφέρεται κυρίως για τα δικά του άμεσα συμφέροντα. Επίσης, η εξαγωγική 

επιχείρηση έχει στην κυριότητά της κάθε μέλος του καναλιού , είτε με την μέθοδο του 

Franchising, είτε επειδή διαθέτει τόσο πολλή δύναμη που είναι αναγκασμένα να 

συνεργαστούν. Τα συστήματα αυτά, βοηθούν ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός 

συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των μελών των δικτύων διανομής και 

συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσής τους. Επίσης, συμβάλλουν στην μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα του marketing  και των οικονομιών διανομής. 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

     Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε μία προσπάθεια να αναλυθούν εκτενώς τα διεθνή 

κανάλια διανομής. Αρχικά, δόθηκε ένας σαφής ορισμός και μία περιγραφή της 
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διαδικασίας που εξυπηρετούν, δηλαδή της διανομής. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι 

λειτουργίες, τα είδη καθώς και τα κριτήρια επιλογής των καναλιών διανομής. Τέλος, 

πέρα από την επιλογή των καναλιών, έγινε αναφορά και στον τρόπο που αυτά 

δομούνται και διοικούνται προκειμένου να αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο 

για την επιχείρηση όσο και για τα μέλη του δικτύου, προσφέροντας το βέλτιστο επίπεδο 

εξυπηρέτησης στον τελικό αγοραστή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Η συγκεκριμένη εργασία, ως αποτέλεσμα μίας ευρείας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, αποτέλεσε μία θεωρητική προσέγγιση των καναλιών διανομής στις 

διεθνείς αγορές. Αρχικά, έγινε μία προσπάθεια να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που 

ωθούν τις επιχειρήσεις στην διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους και στη συνέχεια 

αναλύθηκαν οι πρακτικές του διεθνούς marketing που υιοθετούν οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. 

     Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι επέκτασης σε διεθνείς νέες αγορές. Το 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις μεθόδους που δεν απαιτούν μεγάλη επένδυση από την 

πλευρά της εξαγωγικής επιχείρησης και μπορούν να υιοθετηθούν και από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν σε διεθνείς αγορές. Έτσι, αναλύθηκαν 

διεξοδικά τα είδη των εξαγωγών και στη συνέχεια δύο ακόμη μέθοδοι επέκτασης που 

αφορούν στην σύναψη συμφωνιών, το διεθνές franchising και το licensing. Η επιλογή 

των συγκεκριμένων στρατηγικών επέκτασης σε ξένες αγορές έγινε για δύο λόγους. 

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν τις πιο συνηθισμένες και τις πιο εύκολες 

προς εφαρμογή μεθόδους. Δεν ενέχουν σημαντικό επιχειρηματικό κίνδυνο για την 

εξαγωγική επιχείρηση, καθώς δεν απαιτούν υψηλή επένδυση και ως εκ τούτου μπορούν 

να εφαρμοστούν από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Επίσης, προτιμούνται από  

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και συνήθως, αν και 

αποφέρουν σχετικά μικρά κέρδη, είναι επικερδής. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιες 

επιχειρήσεις έχουν επιλέξει για την επέκτασή του συνδυασμούς αυτών των 

στρατηγικών, βάσει των απαιτήσεων και των συνθηκών της εκάστοτε χώρες εισόδου. 

Ένας άλλος βασικός λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι μέθοδοι επέκτασης είναι επειδή 

ως επί των πλείστων προϋποθέτουν την συνεργασία της εξαγωγικής επιχείρησης με 

μεσάζοντες. Η συνεργασία της επιχείρησης με μεσάζοντες δημιουργεί τα κανάλια 

διανομής τα οποία αποτελούν και το επίκεντρο αυτής της εργασίας. 

     Στο τελευταίο κεφάλαιο επομένως, παραμερίζοντας τα υπόλοιπα στοιχεία του 

διεθνούς marketing, αναλύθηκε διεξοδικά η λειτουργία της διανομής, καθώς όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους 

και ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος, γεγονός που κάνει ακόμα πιο 

επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματικότερα κανάλια διανομής στις διεθνείς αγορές. 

Ως εκ τούτου  η  ορθή επιλογή και διαχείριση των καναλιών διανομής, αλλά και των 

μελών που τα απαρτίζουν, θα πρέπει να  είναι αποτέλεσμα μίας ενδελεχούς έρευνας που 

σχετίζεται με πολλούς ελεγχόμενους και μη ελεγχόμενους παράγοντες, κατανοώντας 
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παράλληλα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

αγορά, στην αγορά - στόχο αλλά και παγκοσμίως. Επίσης, έγινε σαφές πως η επιλογή 

ενός αποτελεσματικού δικτύου διανομής αποτελεί απόφαση στρατηγική σημασίας για 

μια επιχείρηση που επιθυμεί να έχει εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς είναι 

παράγοντας που επηρεάζει άμεσα και αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα της και 

καθορίζει την μελλοντική της πορεία στις διεθνείς αγορές.  

     Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η συγκεκριμένη  εργασία είχε ως σκοπό να 

αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχουν τα κανάλια διανομής στον στρατηγικό 

σχεδιασμό μίας επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματα από την διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων είναι πολλά και όλα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας 

των επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, με τρόπους που δεν είναι εφικτοί στις 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι προσανατολισμένες αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η διεθνοποίηση δεν αποτελεί πανάκεια 

και απαιτείται αρκετή μελέτη και οργάνωση από την πλευρά των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων.  Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διανομής σε συνδυασμό με μεσάζοντες 

και εξαγωγικές μεθόδους που έχουν επιλεχθεί ορθολογικά από την επιχείρηση, μπορούν 

να ενισχύσουν δραστικά την εικόνα, την ανταγωνιστικότητα  αλλά και τα κέρδη μίας 

επιχείρησης. Μία επιχείρηση που θα αφιερώσει χρόνο για να μελετήσει τους  τρόπους 

με τους οποίους θα διαθέσει τα προϊόντα της σε ξένες αγορές, μπορεί να ενισχύσει 

σημαντικά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, πράγμα που επιδιώκουν και ίσως να 

αποτελεί και βέλτιστη διέξοδο για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να 

μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 
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