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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις διαδικασίες που οφείλει να 

ακολουθήσει μία ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ), προκειμένου να μπορέσει 

να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και να θέσει τις βάσεις 

για την εξαγωγική επιτυχία. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται οι ορισμοί 

που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τις ΜμΕ, ο ορισμός που ισχύει σήμερα για τη χώρα 

μας και τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε, ενώ επίσης τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραματίζουν στο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον αντίστοιχα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, αφού γίνει εισαγωγή στην έννοια των διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, παρατίθενται οι βασικές στρατηγικές εισόδου στις ξένες αγορές και 

ακολούθως εξετάζονται οι εξαγωγές, η απλούστερη στρατηγική επέκτασης. 

Μελετώνται οι κυριότεροι μέθοδοι εξαγωγών, τα βασικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που απορρέουν από αυτές, καθώς  επίσης και τα εξαγωγικά κίνητρα και 

εμπόδια. Το τρίτο και μεγαλύτερο κεφάλαιο της εργασίας είναι ένα Export Plan για 

ελληνικές ΜμΕ. Η δόμηση του εξαγωγικού πλάνου κρίνεται απαραίτητη για την 

επιτυχία του εξαγωγικού εγχειρήματος. Οι σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να 

διερευνηθούν στο εξαγωγικό πλάνο είναι μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός Τμήματος 

Εξαγωγών, η έρευνα ξένων αγορών, η τελική επιλογή της/των αγοράς/ων του 

εξωτερικού και η διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ (4Ps). Στο τέταρτο κεφάλαιο, 

μελετάται ο κλάδος της ένδυσης τόσο στο ελληνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό 

περιβάλλον. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι καταναλωτικές τάσεις, τα κανάλια 

διανομής, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών και οι σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις 

του κλάδου. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν από 

αυτή και την καταγραφή ενδεικτικών προτάσεων προς τις ελληνικές ΜμΕ.  
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ABSTRACT 

The aim of the current thesis is to list the procedures that Greek Small and Medium 

Enterprises (SMEs) have to adopt, if they want to cope with the challenges of the 

international environment and attain their export success. In the first chapter, the 

definition of SMEs which has been espoused by the E.U. is given. Also,  the 

considerable role of SMEs in the Greek and European economy is described.  The 

second chapter is an attempt to identify the trends for growth strategies in foreign 

markets particularly focused on the simpler strategy of internalization, “Exports”. The 

basic export methods, the benefits and drawbacks of Export Strategy,  the export 

incentives and hurdles are the main part of the second chapter. The third chapter 

constitutes an export plan for SMEs and describes its importance. An Export Plan 

includes the operation of an Export Department, foreign markets research,  foreign 

markets’ selection and of course the configuration and adjustment of the Marketing 

Mix. In the fourth chapter, the clothing industry in Greece and Europe is analyzed. 

Especially, are presented the market and consumer trends, the distribution channels, the 

most widespread trade shows of universal clothing industry and the process of Greek 

Exports in clothing Industry during the last decade. The thesis ends with the final 

conclusions and propositions for Greek SMEs. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά όλων των οικονομιών, 

καθώς αποτελούν βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης τόσο των ανεπτυγμένων, όσο 

και των αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων οικονομιών. Δεδομένης της παγκόσμιας 

οικονομικής ύφεσης που συνεχίζει και ταλανίζει πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης 

της Ελλάδας, οι ΜμΕ αναζητούν τρόπους που θα τους εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα 

και ευημερία τους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η λεγόμενη “εξωστρέφεια”, η 

προσπάθεια δηλαδή δραστηριοποίησης σε αγορές τους εξωτερικού.  

Οι ΜμΕ διεθνοποιούνται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, καθώς το διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον μεταμορφώνεται από συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις, 

δραματικές αλλαγές στο πολιτικό περιβάλλον, την απελευθέρωση του εμπορίου και την 

ανάπτυξη διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών (Brouthers and Nakos, 2005). 

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης αναφέρεται ουσιαστικά στην 

αναλογία των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Όσο πιο μεγάλη 

είναι η αναλογία των διεθνών δραστηριοτήτων της, τόσο περισσότερο διεθνοποιημένη 

θεωρείται ότι είναι μια επιχείρηση. 

Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ διεθνοποίησης και επίδοσης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Οι διεθνείς δραστηριότητες ενισχύουν την ανάπτυξη, αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα και υποστηρίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο 2
ο
 κεφάλαιο, οι εξαγωγές αποτελούν τη σχετικά απλούστερη 

στρατηγική επέκτασης, καθώς απαιτούν μικρότερη δέσμευση οργανωσιακών πόρων και 

ικανοτήτων, προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά τη διοίκηση και τις 

αποφάσεις της και ενέχουν μικρότερο επιχειρηματικό κίνδυνο (Leonidou et al., 2007). 

Λόγω των ανωτέρω, οι εξαγωγές είναι το πρώτο βήμα που κάνει η συντριπτική 

πλειοψηφία των ΜμΕ κατά τη διαδικασία της διεθνοποίησης. Αν η αρχική αυτή 

προσπάθεια πετύχει, τότε οι ΜμΕ εντείνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες 

διεθνούς επέκτασης. Παρόλα αυτά, οι ΜμΕ εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες στην προσπάθειά τους να πουλήσουν τα προϊόντα 

τους στις αλλοδαπές αγορές. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών μπορεί να 

επιτευχθεί αρχικά, μέσα από τη δόμηση ενός αποτελεσματικού εξαγωγικού πλάνου και 

σταδιακά, με την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 Οι ΜμΕ στο Διεθνές και Ελληνικό Περιβάλλον 

 

1.1 Ορισμοί ΜμΕ στο Διεθνές Περιβάλλον 

Ο ορισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτέλεσε κατά καιρούς 

αντικείμενο αντιπαραθέσεων και διαφωνιών, με αποτέλεσμα οι απόψεις της παγκόσμιας 

κοινότητας να διίστανται μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται από τους 

διαφορετικούς ορισμούς που επικρατούν ανά τον κόσμο, καθώς η κάθε χώρα 

διαμορφώνει το δικό της ορισμό, βάση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής της 

κατάστασης. Ίσως τον πιο καθοριστικό ορισμό της μικρής επιχείρησης να τον έδωσε η 

Έκθεση Bolton (1971). Πρόκειται για ιστορική έκθεση, καθώς ήταν μια από τις πρώτες 

φορές που κάποια κυβέρνηση – συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου - πήρε την 

πρωτοβουλία να ερευνήσει την εμπειρία της μικρής επιχείρησης. Σύμφωνα με την 

Έκθεση Bolton μια μικρή επιχείρηση έπρεπε: 

 να είναι νομικά ανεξάρτητη, δηλαδή να μην αποτελεί κομμάτι μιας μεγαλύτερης  

επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης/διευθυντής να λαμβάνει όλες τις σημαντικές 

αποφάσεις 

 να διοικείται από το ίδιο άτομο ή τα ίδια άτομα στα οποία ανήκει με ένα 

εξατομικευμένο τρόπο και όχι μέσω μιας επίσημης επιχειρησιακής δομής 

 να έχει σχετικά μικρό μερίδιο αγοράς (σε οικονομικούς όρους) και 

 να έχει αυστηρά περιορισμένους πόρους (ανθρώπινους και χρηματικούς) 

Υπάρχουν αρκετά κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να διακριθούν σε δυο 

βασικές κατηγορίες, στα ποιοτικά και στα ποσοτικά κριτήρια: 

 Ποσοτικά:  

- Αξία Ενεργητικού 

- Μέγεθος Ιδίων Κεφαλαίων 

- Αριθμός Εργαζομένων 

- Ετήσιος Κύκλος Εργασιών 

- Μερίδιο Αγοράς 
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 Ποιοτικά: 

- Το κεφάλαιο προέρχεται από ένα άτομο ή από μια μικρή ομάδα ατόμων, 

οι οποίοι είναι και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης  

- Ο/Οι ιδιοκτήτης/ες εξασκούν οι ίδιοι τη διοίκηση της επιχείρησης 

- Κάθε μια από τις ΜμΕ ελέγχει και επηρεάζει ένα μικρό μέρος της 

αγοράς 

- Οι λειτουργίες της επιχείρησης είναι συγκεντρωμένες και κατευθύνονται 

από μία ορισμένη περιοχή 

Δίνοντας έμφαση στα ποσοτικά κατά κύριο λόγο κριτήρια οριοθέτησης των ΜΜΕ, οι 

χώρες και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν υιοθετήσει όπως προαναφέρθηκε τους 

δικούς τους ορισμούς. Στον Καναδά και τις ΗΠΑ για παράδειγμα, το ανώτατο όριο για 

τις μικρές επιχειρήσεις είναι οι 500 εργαζόμενοι. Ωστόσο, σε πολλές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, τα όρια διαφέρουν ανάλογα τον τομέα (Storey 

et.al., 2011). Το SBA (Small Business Administration) των Η.Π.Α. κατηγοριοποιεί 

διακλαδικά και σύμφωνα με την δραστηριότητά τους την κάθε επιχείρηση και θέτει τα 

μέγιστα όρια για κάθε κλάδο. Για παράδειγμα, το όριο του «μικρού» χονδρεμπόρου 

στις ΗΠΑ είναι οι 100 εργαζόμενοι, ενώ στον κλάδο των κατασκευών οι 500 

εργαζόμενοι. Ακόμη, τα 6 εκ. δολάρια ετήσιων εσόδων στο λιανικό εμπόριο και την 

παροχή υπηρεσιών ή τα 28,5 εκ. δολάρια ετήσιων εσόδων στη βαριά βιομηχανία και τα 

12 εκ. δολάρια ετήσιων εσόδων για τις περισσότερες γεωργικές βιομηχανίες (U.S. SBA, 

2016). 

Η Ιαπωνία έχει τον δικό της ορισμό των μικρών επιχειρήσεων (Storey et al., 2011): 

 Στους τομείς του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών, οι μικρές επιχειρήσεις είναι 

εκείνες των οποίων το κεφάλαιο/επενδυτικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 

50.000.000€ και/ή το εργατικό δυναμικό δεν υπερβαίνει τους 50 τακτικούς 

υπαλλήλους, 

 Στον τομείς του χονδρεμπορίου τα όρια καθορίζονται στα 100.000.000€ και/ή 

τους 100 υπαλλήλους αντίστοιχα, και 

 Σε άλλους τομείς (π.χ. μεταποίηση) τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται στα 

300.000.000€ ή στους 300 υπαλλήλους. 

Λαμβάνοντας τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η κάθε χώρα, ο παρακάτω πίνακας 

κατανέμει τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. 
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Πίνακας 1: Κατανομή Επιχειρήσεων Βάσει Αριθμού Εργαζομένων (OECD, 2016) 

1.2 Ορισμός ΜμΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο ορισμό για τις Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις. Οι ορισμοί αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2: Ορισμός ΜμΕ Σύμφωνα με την Ε.Ε (Directorate General Enterprise and Industry, 2016) 

Από τους ορισμούς αυτούς μπορούμε να κρατήσουμε τρία σημεία (Storey et al, 2011): 

1. Η χρήση του όρου ΜμΕ. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος όρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιγράψει τις επιχειρήσεις. Στον ορισμό αυτό 

περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 

εργαζομένους. 

2. Οι ΜμΕ χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: i) στις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που απασχολούν το πολύ 10 υπαλλήλους ii) στις μικρές 

επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως και 49 υπαλλήλους και iii) στις 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με 50 έως 249 υπαλλήλους. 

3. Ο ορισμός δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και 

από άλλα στοιχεία, όπως ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) και τα στοιχεία του 

ενεργητικού (ισολογισμός).  
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Γενικά, στο σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι μικρομεσαίες είναι αυτές που 

διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο, καθώς αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία 

σε απόλυτους αριθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς έναντι των 

μεγάλων επιχειρήσεων (Erixon, 2009). 

1.3 Ο Σημαντικός Ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Σε αρκετές προηγμένες οικονομίες, κυρίως της Ευρώπης όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Worthington and Britton, 

1994). Η συμβολή των ΜμΕ στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, αναπτυγμένης ή 

αναπτυσσόμενης είναι ουσιώδους σημασίας. Λόγω της συνεισφοράς τους στην 

τεχνολογική αναβάθμιση, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, στην προώθηση των εξαγωγών κ.α., θεωρούνται κινητήριες 

δυνάμεις των σύγχρονων οικονομιών. Ακόμη, πρωτοπορούν στον τομέα της 

καινοτομίας, δεδομένου ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, αλλά 

συγχρόνως και πιο ευέλικτες σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσα από αναπτυξιακές στρατηγικές, όπως το δεκαετές πρόγραμμα «Ευρώπη 2020», 

προσπαθεί να ευνοήσει τις ΜμΕ ενισχύοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την 

ανταγωνιστικότητα τους. 

1.4 Οι ΜμΕ στην Ευρώπη 

Οι ΜμΕ αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2015 σχεδόν 23 εκατομμύρια ΜμΕ 

(99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ε.Ε.) παρείχαν πάνω από 90 εκ. θέσεις 

εργασίας σε όλη την Ε.Ε, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ΜμΕ (93% του συνόλου) 

είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους. 

 

Πίνακας 3: Κατανομή των Επιχειρήσεων της Ε.Ε  Βάσει Μεγέθους (Structural Business Statistics, 2016) 
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 Οι ευρωπαϊκές ΜμΕ δείχνουν να ξεφεύγουν από το τέλμα στο οποίο είχαν περιέλθει 

από το ξεκίνημα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης έως σήμερα. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της έκθεσης, μετά από μια σειρά ετών φτωχών οικονομικών επιδόσεων, οι 

ΜμΕ της Ε.Ε πέτυχαν αύξηση της προστιθέμενης αξίας κατά 5,7% το 2015, ενώ 

ταυτόχρονα αυξήθηκε και το επίπεδο απασχόλησης (κατά 1,5%). Προφανώς, το 

πραγματικό μέγεθος της αύξησης της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης 

ποικίλλει μεταξύ των κρατών-μελών, με αποτέλεσμα ορισμένες χώρες να εμφανίζουν 

ασθενέστερη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πώς 

όλα σχεδόν τα κράτη μέλη κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Η λεπτομερής εξέταση των επιδόσεων της απασχόλησης των ΜμΕ για τη διετία 

2014-2015 αποκαλύπτει μια μεγάλη ποικιλομορφία σε όλους τους τομείς:  

 Ορισμένοι μικροί τομείς (π.χ. «διαφήμιση και έρευνα αγοράς», «νομικές και 

λογιστικές υπηρεσίες», «διοίκηση γραφείου, υποστηρικτικές και άλλες 

υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις», «παροχή υπηρεσιών και διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου», «δραστηριότητες απασχόλησης»), παρουσιάζουν αύξηση 

άνω του 5% στην απασχόληση. Όμως, οι τομείς αυτοί ευθύνονται για το 3% του 

συνολικού επιπέδου απασχόλησης. 

 Αντίθετα, ορισμένοι μεγάλοι τομείς, όπως, για παράδειγμα, «λιανικό εμπόριο», 

«χονδρικό εμπόριο» και «κατασκευές», που από κοινού αντιπροσωπεύουν το 

30% του συνολικού επιπέδου απασχόλησης των ΜΜΕ, καταγράφουν αύξηση 

της απασχόλησης κατά περίπου 2,0% ή λιγότερο για το 2015. 

Αυτό που κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί, είναι ότι η βελτίωση της απόδοσης των 

ΜμΕ της ευρωζώνης το 2015, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της εγχώριας 

ζήτησης εντός Ε.Ε. Πράγματι, οι περισσότερες ΜμΕ δραστηριοποιούνται σε τομείς 

χαμηλής εξαγωγικής έντασης (export - intensity), και όταν εξάγουν, εξάγουν ως επί το 

πλείστον σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις οι 

οποίες έχουν εξισορροπήσει τις εξαγωγές τους, εξάγοντας όλο και περισσότερο σε 

χώρες εκτός Ε.Ε. 

1.5 Οι ΜμΕ στην Ελλάδα 

Όσον αφορά τη χώρα μας, η σημασία των ΜμΕ είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς 

αποτελούν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και 
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περιφερειακής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

2015, η Ελληνική οικονομία κυριαρχείται στο σύνολό της από πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις αφού αποτελούν το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων, 

προσφέροντας το 87,3% των θέσεων εργασίας και παράγοντας τα τρίτα τέταρτα της 

προστιθέμενης αξίας. 

 

Πίνακας 4: Κατανομή Ελληνικών Επιχειρήσεων Βάσει Μεγέθους (Structural Business Statistics, 2016) 

Ο βαθμός εξωστρέφειας των ΜμΕ της χώρας αυξήθηκε οριακά, κυρίως λόγω της 

μείωσης της εγχώριας ζήτησης, όμως από την άλλη μειώθηκε και το επίπεδο των 

εξαγωγών της μέσης ΜμΕ, λόγω των εμποδίων που εμφανίζονται στις εξαγωγές. Οι 

κλάδοι οι οποίοι αύξησαν την εξωστρέφειά τους είναι οι βιομηχανίες τροφίμων, οι 

βιομηχανίες χημικών, οι μεταφορές και ο τουρισμός. Η αύξηση αυτής της 

εξωστρέφειας εμφανίστηκε σε επιχειρήσεις της περιφέρειας, σε αντίθεση με αυτές της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που υπήρξε μείωση.  

1.6 Οι Ελληνικές ΜμΕ την Περίοδο της Κρίσης 

Πριν την ολοκλήρωση του παρόντος κεφαλαίου, αξίζει να αναφερθούμε στο βαρύ 

πλήγμα που υπέστη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της Ελλάδας στα χρόνια της 

κρίσης, καθώς μέσα σε μια επταετία, την περίοδο 2008-2014, υπολογίζεται ότι 

«χάθηκαν» περίπου 229.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 700.000 θέσεις εργασίας 

σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, το 2014 ο αριθμός των ΜμΕ ήταν μειωμένος 

κατά 26,6% σε σύγκριση με το 2008, προκαλώντας παράλληλα μείωση της 

προστιθέμενης αξίας κατά 40,2% και της απασχόλησης κατά 29,3%.  
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Πέρα όμως από τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η κρίση στην κάθε 

επιχείρηση ξεχωριστά, ανέδειξε και τα δομικά προβλήματα της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και δη τον υψηλό βαθμό εξάρτησής της από την 

εγχώρια ζήτηση και την υποεπένδυση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών 

και υπηρεσιών. Υπήρξαν βέβαια και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στην 

προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη μείωση των πωλήσεών τους στην εγχώρια 

αγορά, η οποία προέκυψε λόγω της μείωσης της κατανάλωσης, στράφηκαν σε αγορές 

του εξωτερικού και εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν. Η 

στρατηγική της επιχειρηματικής εξωστρέφειας αποτελεί πλέον καταλύτη για την 

αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή της σε αναπτυξιακή 

τροχιά. 

1.7 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ορισμοί των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων όπως αυτοί έχουν επικρατήσει στην παγκόσμια κοινότητα. Παρά τους 

ποικίλους ορισμούς μεταξύ των χωρών, προτείνεται, μιας και η χώρα μας αποτελεί 

κράτος-μέλος της, ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια τονίζεται  η 

σπουδαιότητα των ΜμΕ στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία, αφού σύμφωνα με 

τον συγκεκριμένο ορισμό το 99,9% των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 

μικρομεσαίες. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται λόγος για τις σημαντικές επιπτώσεις 

που είχε η παγκόσμια οικονομική κρίση στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της 

χώρας αλλά και στις αποφάσεις ορισμένων εξ’ αυτών να στραφούν στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 Το Διεθνές Εμπόριο και οι Εξαγωγές 

 

2.1 Η Λειτουργία του Διεθνούς Εμπορίου 

Οι κυριότερες εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου στη σύγχρονη εποχή μπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

 Ο όγκος του διεθνούς εμπορίου αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τη 

μεγέθυνση της παραγωγής (18,9 τρις. $ το 2010). 

 Το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου ελέγχεται από τις 

ανεπτυγμένες χώρες. Πάνω από το 70% των εξαγωγών των ανεπτυγμένων 

χωρών κατευθύνονται σε άλλες βιομηχανικές χώρες και όχι σε 

αναπτυσσόμενες (Ball et al., 2010) 

 Ενισχύονται οι τάσεις φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου. 

 Η άνοδος των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς ως συστημικά 

σημαντικών εμπορικών εταίρων. Περίπου το 45% των εισαγωγών της 

Ιαπωνίας προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και περίπου το 

45% των εξαγωγών της Ιαπωνίας κατευθύνονται προς τις αναπτυσσόμενες 

χώρες της Ασίας (Callen and McKibben, 2008). 

 Μεταβάλλεται η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή μειώνεται η 

ποσοστιαία συμμετοχή των πρώτων υλών και των γεωργικών προϊόντων 

και αυξάνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των μεταποιημένων προϊόντων και 

των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες αιχμής. 

 Ενισχύεται η θεσμοθέτηση του παγκόσμιου εμπορίου με διακρατικές 

συμφωνίες και με τη δημιουργία διεθνών οργανισμών εμπορίου και 

οικονομικής συνεργασίας. 

Σύμφωνα με τους Αυλωνίτη κ.α. (2010), το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί βασικό 

συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας, δεδομένου ότι οι εξαγωγές 

διευρύνουν τις αγορές στο εξωτερικό, επομένως και την εγχώρια παραγωγή, 

συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ενώ οι 

εισαγωγές εφοδιάζουν την εγχώρια αγορά με αγαθά που δεν παράγονται εγχώρια, ή 

παράγονται πιο ακριβά. Βέβαια, η επίδραση του εξωτερικού εμπορίου στην οικονομική 

ανάπτυξη εξαρτάται από τη διαμόρφωση των όρων εμπορίου (εξαγωγές προς 



 

10 
 

εισαγωγές). Η βελτίωση των όρων εμπορίου δημιουργεί συμπληρωματικούς πόρους και 

την επιταχύνει, ενώ η χειροτέρευσή τους, αφαιρεί πόρους και την επιβραδύνει.  

2.2 Η Διαφορά Διεθνούς και Εγχώριας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Προτού γίνει λόγος για τις εξαγωγές,  οι οποίες αποτελούν μία από τις στρατηγικές 

άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 

τη διαφορά μεταξύ διεθνούς και εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διεθνής 

επιχειρηματική δραστηριότητα διαφέρει από την εγχώρια, από την άποψη ότι μια 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται εκτός των συνόρων, υποχρεούται να αντιμετωπίσει 

τις δυνάμεις τριών ειδών περιβάλλοντος: του εγχωρίου, του αλλοδαπού και του 

διεθνούς. Αντίθετα, μια επιχείρηση της οποίας οι δραστηριότητες διεξάγονται εντός 

των συνόρων μιας χώρας καλείται να ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με το εγχώριο 

περιβάλλον (Ball et al., 2010). Στην πράξη βέβαια, καμία εγχώρια επιχείρηση δεν 

μπορεί να είναι πλήρως απελευθερωμένη από τις αλλοδαπές ή διεθνείς περιβαλλοντικές 

δυνάμεις, κι αυτό γιατί ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 

ξένων εισαγωγών ή ξένων ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στη δική της αγορά. 

Για να αντιληφθούμε πλήρως τη σημασία των περιβαλλοντικών δυνάμεων οι Ball 

et al. (2010) μας έδωσαν τους παρακάτω ορισμούς : 

 Περιβάλλον: Όλες οι δυνάμεις που επηρεάζουν τη ζωή και την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Διακρίνονται σε εξωτερικές και εσωτερικές ή 

ανεξέλεγκτες και ελεγχόμενες αντίστοιχα. 

 Ανεξέλεγκτες δυνάμεις: Όλες οι εξωτερικές δυνάμεις τις οποίες η 

διοίκηση της επιχείρησης δεν έχει τη δυνατότητα να τις ελέγξει άμεσα, 

παρόλο που μπορεί να τις επηρεάσει (κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, 

τεχνολογικές, νομικές, χρηματοοικονομικές, ανταγωνιστικές κ.α.). 

 Ελεγχόμενες δυνάμεις: Όλες οι εσωτερικές δυνάμεις που πρέπει να 

διαχειριστεί η διοίκηση της επιχείρησης ώστε να προσαρμοστεί σε τυχόν 

μεταβολές των ανεξέλεγκτων δυνάμεων. 

 Εγχώριο περιβάλλον: Όλες οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις που επικρατούν στη 

χώρα προέλευσης, που περιβάλλουν και επηρεάζουν τη ζωή και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. 
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 Αλλοδαπό περιβάλλον: Όλες οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις που προκύπτουν 

εκτός της χώρας καταγωγής, που περιβάλλουν και επηρεάζουν την 

επιχείρηση. 

 Διεθνές περιβάλλον: Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εγχώριες και 

αλλοδαπές/εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις ή ανάμεσα σε ομάδες 

εξωτερικών περιβαλλοντικών δυνάμεων. 

2.3 Στάδια Διεθνοποίησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Bilkey and Teasar (1977), η «διεθνοποίηση» των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης περνάει μέσα από μια σειρά από στάδια τα οποία ο 

Piercy (1980) συνοψίζει ως εξής : 

Στάδιο 1: Η διοίκηση της επιχείρησης δεν ενδιαφέρεται για εξαγωγές και δε θα 

ανταποκρινόταν ακόμη και σε παραγγελίες που γίνονται χωρίς καμιά προσπάθεια από 

μέρους της. 

Στάδιο 2: Η διοίκηση είναι διατεθειμένη να εκτελέσει τέτοιες παραγγελίες αλλά δεν 

καταβάλλει προσπάθειες να εκμεταλλευτεί ενεργά τη δυνατότητα εξαγωγής. 

Στάδιο 3: Η διοίκηση εκμεταλλεύεται ενεργά τις ευκαιριακές δυνατότητες εξαγωγών. 

Στάδιο 4: Η επιχείρηση εξάγει δοκιμαστικά σε κάποια χώρα που ψυχολογικά υπάρχει η 

αίσθηση ότι είναι «κοντά». 

Στάδιο 5: Η επιχείρηση γίνεται έμπειρος εξαγωγέας στη χώρα αυτή. 

Στάδιο 6 : Η διοίκηση εξετάζει τη δυνατότητα εξαγωγών σε άλλες χώρες, για τις 

οποίες υπάρχει η αίσθηση ότι είναι διαφορετικές. 

Σύμφωνα και με άλλες μελέτες των σταδίων της διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης υπάρχει μια κλίμακα στη συλλογή και συστηματική 

ανάλυση πληροφοριών για τις εναλλακτικές δυνατότητες μια τέτοιας διεθνοποίησης. Η 

κλιμάκωση αυτή είναι ταυτόχρονα αντανάκλαση του αυξημένου ενδιαφέροντος των 

διοικούντων για τις διεθνείς δραστηριότητες, και άμεση συνέπεια της μεγαλύτερης 

πολυπλοκότητας και των συναφών κινδύνων της εντατικότερης διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων της (Κανελλόπουλος, 1990). Σ’ αυτό παίζει ρόλο η πολυμορφία και 



 

12 
 

ποικιλία των χαρακτηριστικών των διεθνών αγορών, όσον αφορά την οικονομική, 

θεσμική, πολιτική, τεχνολογική και πολιτιστική δομή. 

2.4 Στρατηγικές Εισόδου σε Ξένες Αγορές 

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποφασίσει να στοχεύσει σε μια συγκεκριμένη 

χώρα, πρέπει να αποφασίσει ποια στρατηγική εισόδου θα επιλέξει. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο σημαντικές στρατηγικές εισόδου στην ξένη αγορά : 

1. Εξαγωγές (Exports) 

2. Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing) 

3. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing) 

4. Συμφωνίες Διεθνούς Δικαιόχρησης (Franchising)  

5. Διοικητικά Συμβόλαια (Management Contracts) 

6. Συμφωνίες Κατασκευής Έργων “Με το κλειδί στο χέρι” (Turn-key 

projects) 

7. Άμεσες  Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments ή FDI) 

8. Διεθνείς ή Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες (International ή Global 

Strategic Alliances) 

9. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Portfolio Investments) 

10. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce ή E-Commerce) 

Στο πλαίσιο της εργασίας θα ασχοληθούμε μόνο με την πρώτη στρατηγική εισόδου, τις 

εξαγωγές. 

2.5 Οι Εξαγωγές (Exports) 

Οι εξαγωγές αποτελούν την πρώτη μορφή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

που χρησιμοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις κι αυτό γιατί είναι η σχετικά απλούστερη 

στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές 

(Χατζηδημητρίου, 2003). Ως εξαγωγές μπορούμε να ορίσουμε τη μεταφορά 

οποιουδήποτε εγχώριου προϊόντος ή υπηρεσίας σε προορισμό εκτός μιας χώρας ή μιας 

περιοχής. Είναι το αντίθετο των εισαγωγών, που είναι η μεταφορά οποιουδήποτε 

προϊόντος ή υπηρεσίας σε μια χώρα ή περιοχή από ένα εξωτερικό σημείο προέλευσης 

(Ball et al, 2010). Στην πιο απλοϊκή τους μορφή, οι εξαγωγές απαιτούν ελάχιστη 

δέσμευση πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων κ.α.), χαμηλά κεφάλαια επένδυσης, έχουν 
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σχετικά μικρούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ενώ διατηρούν παράλληλα την 

ευελιξία τους στην ξένη αγορά (Young et al., 1989). 

Παρόλα αυτά, η εξαγωγική διαδικασία δεν παύει να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 

πολύπλοκη σε σύγκριση με τη διαδικασία πώλησης προϊόντων της επιχείρησης στην 

εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγικές ή αλλιώς εξωστρεφείς επιχειρήσεις και κυρίως οι 

μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην προσπάθειά τους να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους στις αλλοδαπές αγορές (Χατζηδημητρίου, 2003). Τα 

προβλήματα αυτά μπορεί να οφείλονται είτε σε εσωτερικές αδυναμίες και ελλείψεις της 

ίδιας της επιχείρησης, είτε σε παράγοντες του εξωτερικού τοπικού, αλλοδαπού και 

διεθνούς περιβάλλοντος, τους οποίους όπως αναφέρθηκε, δεν μπορεί να επηρεάσει. Για 

παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις καλούνται να ξεπεράσουν σημαντικά νομικά και 

γραφειοκρατικά εμπόδια για να καταφέρουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε ξένες 

χώρες. 

Επομένως, για να καταφέρει μια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό, 

απαιτείται να είναι στελεχωμένη με ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο και με εμπειρία 

στο χώρο των εξαγωγών ώστε να μπορεί να ελαχιστοποιεί τα κόστη, να μεγιστοποιεί τα 

οφέλη και να αποφεύγει ή να ξεπερνά τα εμπόδια που πιθανόν να της παρουσιαστούν. 

2.6 Οι Μέθοδοι Εξαγωγών 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες μεθόδων άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων:  

1. Οι έμμεσες εξαγωγές και 

2. Οι άμεσες εξαγωγές. 

Η παραγωγός επιχείρηση αποφασίζει η ίδια ποια μέθοδο θα ακολουθήσει, έχοντας 

υπόψη τους στόχους που θέλει να πετύχει αλλά και τους πόρους που διαθέτει.  

2.6.1 Οι Έμμεσες Εξαγωγές (Indirect Exports) 

Οι περιστασιακές πωλήσεις σε μία ξένη χώρα είναι ένα επίπεδο παθητικής 

ενασχόλησης, όπου η εταιρία εξάγει από μόνη της ανά όχι και τόσο τακτά χρονικά 

διαστήματα ή ανταποκρινόμενη σε παραγγελίες από το εξωτερικό. Οι ενεργές εξαγωγές 

από την άλλη λαμβάνουν χώρα όταν η εταιρία αναλαμβάνει μια δέσμευση να επεκτείνει 

τις εξαγωγές της προς μία συγκεκριμένη αγορά (Kotler, 1997). Κοινό σημείο και των 

δύο περιπτώσεων είναι ότι η εταιρία παράγει όλα της τα προϊόντα στη χώρα όπου 
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βρίσκεται η έδρα της. Από κει και πέρα είναι στη διακριτική της ευχέρεια, αν θα 

προσαρμόσει τα προϊόντα της στην ξένη αγορά. 

Οι επιχειρήσεις είθισται, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο, να ξεκινούν με 

έμμεσες εξαγωγές, δηλαδή δραστηριοποιούνται στην ξένη αγορά μέσω ανεξάρτητων 

και ενδιάμεσων φορέων της αγοράς. Η επιχείρηση παράγει τα προϊόντα, αλλά δεν 

ασχολείται και δεν ελέγχει τη διαδικασία εξαγωγής των προϊόντων της στις ξένες 

αγορές. Οι εξαγωγικές διαδικασίες ελέγχονται και διεκπεραιώνονται από κάποια άλλη 

επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη ή/και δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά 

και που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής του εξαγωγικού εμπορίου μεταξύ της 

παραγωγού επιχείρησης και του αλλοδαπού αγοραστή (Χατζηδημητρίου, 2003). Η 

επιχείρηση-διαμεσολαβητής η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη και την εκτίμηση των 

κινδύνων που υπάρχουν στις αλλοδαπές αγορές, μπορεί να είναι είτε εγχώριας είτε 

αλλοδαπής ιδιοκτησίας. 

2.6.1.Α Μέθοδοι Έμμεσων Εξαγωγών 

Οι μέθοδοι άμεσων εξαγωγών είναι οι παρακάτω: 

 Εγχώριος Πράκτορας (Home Country Export Agent ή Broker): Οι 

εγχώριοι πράκτορες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στη χώρα της επιχείρησης-

παραγωγού (Χατζηδημητρίου, 2003). Αντιπροσωπεύουν αλλοδαπές 

επιχειρήσεις αγοραστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόντα 

με συγκεκριμένες προδιαγραφές στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αποστολή 

τους είναι να βρουν και να επιλέξουν την παραγωγό-εταιρία που πληροί τις 

απαραίτητες προδιαγραφές. Αμείβονται με προμήθεια από τον αγοραστή ή 

και τον πωλητή. 

 Εγχώριος Έμπορος (Home Country Merchant): Όπως και στην 

παραπάνω περίπτωση, πρόκειται για ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στη χώρα παραγωγής με τη 

διαφορά ότι οι εγχώριοι έμποροι λειτουργούν ως τοπικοί χονδρέμποροι 

(wholesalers). Αγοράζουν δηλαδή οι ίδιοι τα προϊόντα της παραγωγού-

επιχείρησης την οποία και πληρώνουν με το ίδιο τρόπο που πληρώνονται 

από τους υπόλοιπους τοπικούς πελάτες τους. Επιπλέον, αναλαμβάνουν να 
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εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες του μάρκετινγκ στις αγορές που 

σκοπεύουν να εξάγουν (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 Εταιρία Διαχείρισης Εξαγωγών (Export Management Company): Οι 

εταιρίες αυτές λειτουργούν ουσιαστικά σαν να είναι το τμήμα εξαγωγών 

μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες 

εξαγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης όπως για παράδειγμα την έρευνα 

αγοράς, την εύρεση πελατών, την διαπραγμάτευση και την υπογραφή των 

συμβολαίων, την ασφάλιση των προϊόντων κ.α. Η αμοιβή τους καθορίζεται 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και συνήθως είναι ένα ποσοστό 

επί των πωλήσεων. 

 Εταιρία Διεθνούς Εμπορίου (International Trading Company): Οι 

εταιρίες αυτές διατηρούν εμπορικές θυγατρικές, παραρτήματα ή/και 

αντιπροσωπείες σε πολλά σημεία του κόσμου και επιδίδονται σε εξαγωγές 

και εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών που αγοράζουν από 

παραγωγούς σε διάφορες χώρες (Χατζηδημητρίου, 2003). Η διαφορά τους 

με τις εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών είναι ότι δε λειτουργούν μόνο ως 

αντιπρόσωποι των εγχώριων παραγωγών, αλλά και ως επιχειρήσεις που 

διερευνούν τις ανάγκες των αγοραστών. Αμείβονται με προμήθεια επί της 

αξίας των πωλήσεων που θα επιτύχουν. 

2.6.2 Οι Άμεσες Εξαγωγές (Direct Exports) 

Άμεσες εξαγωγές ονομάζονται οι απευθείας πωλήσεις σε μία ξένη επιχείρηση ή σε έναν 

τελικό καταναλωτή που βρίσκεται σε μια ξένη αγορά (Albaum et al., 1998). Αυτό 

βέβαια συνεπάγεται για την επιχείρηση, την οργάνωση Τμήματος Εξαγωγών, την 

ανάληψη ερευνών αγοράς, τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, 

την προσέγγιση πελατών, τη διαπραγμάτευση, την έκδοση των απαραίτητων 

πιστοποιητικών και φορτωτικών εγγράφων και τη μεταφορά των προϊόντων στο 

εξωτερικό (Αυλωνίτης κ.α., 2010). Η επένδυση και ο κίνδυνος είναι κάπως 

μεγαλύτερος, αλλά μεγαλύτερη είναι και η πιθανή απόδοση, αφού δεν καταβάλλονται 

προμήθειες σε ενδιάμεσους φορείς. Η πολιτική αυτή μπορεί να αποβεί περισσότερο 

επικερδής για την εξαγωγική επιχείρηση, εάν αυξάνει τις πωλήσεις στο εξωτερικό σε 

μεγαλύτερο βαθμό από το κόστος που συνεπάγεται ή που θα ήταν αναγκαίο για να 

ικανοποιηθούν οι εξαγωγικοί συνεργάτες της (Bello and Williamson, 1985). 
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2.6.2.Α Μέθοδοι Άμεσων Εξαγωγών 

Οι μέθοδοι των άμεσων εξαγωγών διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες 

(Χατζηδημητρίου, 2003): 

 Τμήμα Εξαγωγών (Export Department): Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης 

της επιχείρησης, το τμήμα εξαγωγών μπορεί να έχει περιορισμένες 

αρμοδιότητες ή να έχει την αυτονομία του, αναλαμβάνοντας όλες τις 

λειτουργίες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 Αντιπρόσωπος στη Χώρα Εξαγωγής (Foreign Representative): Η μέθοδος 

αυτή καθιστά απαραίτητη για την επιχείρηση, την ύπαρξη ενός καλού και 

αποτελεσματικού αντιπροσώπου, επομένως η επιλογή του πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή και όχι με βιασύνη. Υπάρχουν δύο είδη αντιπροσώπευσης : 

a) Τοπικός Εμπορικός Πράκτορας ή Εκπρόσωπος (Host Country 

Broker ή Agent): Είναι μια επιχείρηση ή ένα φυσικό πρόσωπο που 

αποτελεί ένα μεσάζοντα ή διαμεσολαβητή μεταξύ της εξαγωγικής 

επιχείρησης και των πελατών της. Η αμοιβή που εισπράττει από την 

επιχείρηση υπολογίζεται ως ένα ποσοστό επί της αξίας των παραγγελιών 

που της φέρνει. 

b) Τοπικός Έμπορος ή Διανομέας (Host Country Merchant ή  

Distributor): Είναι κατά κανόνα μια επιχείρηση που έχει την 

αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της εξαγωγικής 

επιχείρησης για μια χώρα ή μια γεωγραφική περιοχή, η οποία αρχικά 

αγοράζει τα προϊόντα από την εξαγωγική επιχείρηση και στη συνέχεια 

τα μεταπουλάει στους πελάτες της. Αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες 

του μίγματος μάρκετινγκ, ενώ η αμοιβή της είναι το κέρδος από τη 

διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των προϊόντων 

που αντιπροσωπεύει. 

 Υποκατάστημα στη Χώρα Εξαγωγής (Sales branch): Αποτελεί τη φυσική 

προέκταση της επιχείρησης, αφού αυτή εδραιώσει τη θέση των  προϊόντων της 

στην ξένη αγορά. Ο ρόλος του υποκαταστήματος έγκειται στη διεκπεραίωση 

εργασιών όπως η εύρεση νέων πελατών, η λήψη και η διαβίβαση παραγγελιών 

στη μητρική εταιρία, η παροχή κάθε μορφής εξυπηρέτησης στους αλλοδαπούς 

πελάτες, η συγκέντρωση πληροφοριών για την τοπική αγορά που είναι χρήσιμες 



 

17 
 

για τη μητρική επιχείρηση, η προώθηση και η διαφήμιση του προϊόντος στην 

τοπική αγορά κ.α.  

 Θυγατρική Εμπορική Εταιρία στη Χώρα Εξαγωγής (Foreign Sales 

Subsidiary): Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ίδρυση 

υποκαταστήματος με τη διαφορά ότι είναι περισσότερο πολύπλοκη και απαιτεί 

τη δέσμευση περισσότερων κεφαλαίων. Ειδικότερα, είναι μια αυτόνομη και 

πλήρως οργανωμένη τοπική εταιρία, η οποία παρέχει εμπορικές υπηρεσίες και 

είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας, καθώς ανήκει στη μητρική εξαγωγική επιχείρηση 

που την ιδρύει και που κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Διέπεται 

ωστόσο από την τοπική νομοθεσία και είναι δυνατό να έχει και διαφορετική 

ονομασία από τη μητρική εταιρία. 

2.7 Εξαγωγικά Κίνητρα  

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τον σχετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας της 

ενασχόλησης των επιχειρήσεων με τις εξαγωγές, τίθεται το ερώτημα γιατί τόσες πολλές 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν να εμπλακούν με το εξαγωγικό εμπόριο και 

δεν αφιερώνουν το σύνολο της δυναμικότητάς τους και των παραγωγικών τους πόρων 

στην προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια αγορά (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Εκτός από το κέρδος, το οποίο αποτελεί το βασικότερο κίνητρο για την 

πλειοψηφία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (Bilkey and Tesar, 

1977), υπάρχουν και άλλα κίνητρα που υποκινούν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν με 

το εξαγωγικό εμπόριο. Αυτά μπορούν να διακριθούν σε δυο γενικές κατηγορίες: τα 

ενδογενή κίνητρα (Internal Motives), τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία της 

επιχείρησης και επηρεάζονται από ενέργειες και αποφάσεις της ίδιας και τα εξωγενή 

(External Motives), τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, είτε πρόκειται για το περιβάλλον της εγχώριας αγοράς, είτε γι’ αυτό της 

εξαγωγικής αγοράς, δυνάμεις τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει ή να 

επηρεάσει. 

Ανεξαρτήτως διάκρισης, τα σπουδαιότερα κίνητρα ενασχόλησης με το εξαγωγικό 

εμπόριο παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Αυτά είναι (Χατζηδημητρίου, 2003): 

 

 Ο κορεσμός της τοπικής αγοράς  

 Το περιορισμένο μέγεθος της τοπικής αγοράς  
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 Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τοπική αγορά 

 Η εμφάνιση νέων ευκαιριών σε αλλοδαπές αγορές 

 Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

 Η προσέγγιση από νέους ξένους πελάτες 

 Η στάση της διοίκησης και ο διεθνής προσανατολισμός της 

 Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο Μάρκετινγκ 

 Η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων 

 Η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος 

 Η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα  

 Η εξομάλυνση των εποχιακών πωλήσεων 

2.8 Εξαγωγικά Προβλήματα και Εμπόδια 

Η στρατηγική των εξαγωγών αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο εισόδου σε ξένες 

αγορές, καθότι όπως αναφέρθηκε αποτελεί την απλούστερη στρατηγική επέκτασης. 

Στην προσπάθεια τους όμως να επιτύχουν τους στόχους τους, οι εξαγωγείς έρχονται 

αντιμέτωπες με σημαντικά εξαγωγικά προβλήματα και εμπόδια, τα οποία εξαρτώνται 

από διάφορους παράγοντες, όπως το πόσο ανεπτυγμένη είναι η χώρα στην οποία 

βρίσκεται η εξαγωγική εταιρία, η ηλικία της εταιρίας τη στιγμή που ξεκινάει τις 

εξαγωγές και η προσωπικότητα και η εμπειρία του διευθυντή της εταιρίας (Maldifassi 

and Caorci, 2014). Αυτά τα εμπόδια, πέρα από τις οικονομικές απώλειες που μπορούν 

να προκαλέσουν, δημιουργούν πολλές φορές και αρνητική εικόνα στους ήδη 

υπάρχοντες αλλά και στους μελλοντικούς εξαγωγείς. Έτσι, η ελαχιστοποίηση, ή ακόμα 

και η εξάλειψη αυτών των εμποδίων θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση της 

εξαγωγικής επίδοσης της επιχείρησης. 

Η ύπαρξη των προβλημάτων αυτών έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Τα 

αποτελέσματα αυτών των εμπειρικών ερευνών δείχνουν την εμφάνιση των ακόλουθων 

προβλημάτων και εμποδίων, η γνώση και η κατανόηση των οποίων είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα ειδικά για τα στελέχη των επιχειρήσεων οι οποίες διερευνούν το ενδεχόμενο 

να δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά (Χατζηδημητρίου, 2003): 

 Η δυσκολία της εύρεσης πελατών στις αλλοδαπές αγορές. 

 Η έλλειψη στελεχών με τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία 

στις εξαγωγικές λειτουργίες. 

 Η έλλειψη στελεχών που να γνωρίζουν τη γλώσσα των χωρών-στόχων. 
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 Σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία με τους αλλοδαπούς πελάτες. 

 Προβλήματα και δυσκολίες στην εύρεση καλών και αξιόπιστων 

αντιπροσώπων ή/και διανομέων στις ξένες αγορές, καθώς και στην 

υποκίνησή τους για να προωθούν ενεργά τα προϊόντα της επιχείρησης. 

 Έλλειψη και δυσκολίες εξασφάλισης έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 

για τις ξένες αγορές. 

 Δυσκολίες στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (π.χ. έρευνα 

αγοράς, διαφήμιση, προώθηση, διανομή) στις αλλοδαπές αγορές. 

 Δυσκολίες με τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και ιδιαίτερα με 

αυτά που απαιτούν οι αλλοδαπές χώρες, καθώς και με τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. 

 Προβλήματα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγών. 

 Προβλήματα με την είσπραξη της πληρωμής από τους αλλοδαπούς 

πελάτες. 

 Προβλήματα που προκαλούνται από τους δασμολογικούς και μη 

δασμολογικούς περιορισμούς που θεσπίζει η κάθε χώρα. 

 Επιπλέον κόστος που πρέπει να επωμισθεί προκαταβολικά η εξαγωγική 

επιχείρηση στην περίπτωση που πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν της στις 

προτιμήσεις των αλλοδαπών πελατών αλλά και στις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. 

 Προβλήματα στην εξασφάλιση των κατάλληλων και αξιόπιστων 

μεταφορικών μέσων. 

 Έλλειψη ικανοποιητικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης από τους 

αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς της μητρικής χώρας. 

Όπως είναι φανερό, ο κατάλογος των εμποδίων και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει μια εξαγωγική επιχείρηση είναι μακρύς. Η πραγματικότητα όμως έχει 

δείξει πως ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και στον 

υπόλοιπο κόσμο, έχουν βρει τους τρόπους εκείνους, που τους επιτρέπουν να ξεπερνούν 

τα προβλήματα και τις δυσκολίες αυτές, επιτυγχάνοντας έτσι τους στρατηγικούς 

στόχους που είχαν θέσει και αποκομίζοντας τα οφέλη που επιδίωκαν. 
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2.9 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Εξαγωγών 

Κάθε επιχείρηση προτού ξεκινήσει τις εξαγωγικές τις δραστηριότητες, πρέπει να 

εξετάσει προσεκτικά τα οφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις της άμεσης ή έμμεσης 

εξαγωγής στην ξένη αγορά. Η στρατηγική των εξαγωγών για την προώθηση των 

προϊόντων της επιχείρησης συνεπάγεται κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και 

ορισμένα σοβαρά πλεονεκτήματα. 

Η εξαγωγική δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης επιφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα όχι μόνο για την ίδια αλλά και για το κράτος. Οι εξαγωγές βοηθούν το 

κράτος βελτιώνοντας το ισοζύγιο πληρωμών, το εμπορικό έλλειμμα, το ποσοστό της 

απασχόλησης και γενικά το βιοτικό επίπεδο της χώρας (Freeman and Styles, 2014). Η 

βελτίωση των παραγόντων αυτών έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Για το λόγο αυτό άλλωστε οι 

κυβερνήσεις των κρατών επιλέγουν να δίνουν επιχορηγήσεις στις εταιρίες 

συμπληρώνοντας έτσι τους εσωτερικούς πόρους και τις ικανότητες των ΜμΕ της χώρας 

τους (Wilkinson and Brouthers, 2006). Όσον αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα των εξαγωγών είναι ότι αποτελούν έναν γρήγορο και 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο εισόδου σε νέες ξένες αγορές. Σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες στρατηγικές εισόδου που αναλύθηκαν στην Ενότητα 2.5, με τη μέθοδο των 

εξαγωγών δεν απαιτούνται από την επιχείρηση μεγάλες επενδύσεις ή δέσμευση 

μεγάλων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών δεν 

απαιτείται δέσμευση κεφαλαίων στο εξωτερικό, ενώ στην περίπτωση των άμεσων 

εξαγωγών μπορεί να χρειαστεί η δέσμευση κάποιων κεφαλαίων για την απόκτηση 

γραφείου, εξοπλισμού η για την εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων. Άλλα 

πλεονεκτήματα των εξαγωγών είναι: i) οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει η 

εξαγωγική επιχείρηση είναι σχετικά μικροί καθώς χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες 

παραγωγικές εγκαταστάσεις, ii) οι εξαγωγικές δραστηριότητες δίνουν στην επιχείρηση 

την ευκαιρία να κατανοήσει τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών 

αγορών και iii) είναι μια ευκαιρία για την επιχείρηση να διερευνήσει την αποδοχή, τις 

δυνατότητες καθώς και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της στην ξένη αγορά 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

Από την άλλη, οι ΜμΕ θεωρείται πως δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες όσον 

αφορά τη χρηματοδότηση και τη διαχείρισή τους ώστε να είναι επιτυχείς στη 
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διεθνοποίησή τους (Brouthers et al., 2009). Γενικότερα, τα σημαντικότερα 

μειονεκτήματα για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου 

δραστηριότητας είναι (Χατζηδημητρίου, 2003): i) το επιπρόσθετο κόστος για την 

προώθηση και τη διακίνηση των εξαγόμενων προϊόντων όπως π.χ. οι δαπάνες για 

συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, οι προμήθειες, το τραπεζικό κόστος για την 

είσπραξη της αξίας των προϊόντων, το κόστος της τελωνειακής διεκπεραίωσης, το 

κόστος ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων κ.α., ii) οι άμεσοι και 

έμμεσοι περιορισμοί και φραγμοί που θέτουν πολλές εθνικές κυβερνήσεις στα 

εισερχόμενα προϊόντα με θέσπιση δασμών, ποσοστώσεων, συναλλαγματικών 

περιορισμών κ.α., iii) η εξαγωγική επιχείρηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των έμμεσων 

εξαγωγών, δεν έχει άμεση επαφή με τις αγορές όπου εξάγονται τα προϊόντα της και δεν 

μπορεί να πληροφορηθεί για τον ανταγωνισμό στη χώρα αυτή και τις προτιμήσεις, 

προσδοκίες και απαιτήσεις των δυνητικών πελατών της, iv) κάποια προϊόντα απαιτούν 

παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης από τον πωλητή στον αγοραστή και μετά την 

ολοκλήρωση της πώλησης (after sales service) και v) οι επιχειρήσεις που πωλούν 

επώνυμα προϊόντα αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες όπως ο έλεγχος της νόμιμης 

ή μη χρησιμοποίησης τους. 

2.10 Εξαγωγική Επίδοση και Μέγεθος Επιχειρήσεων 

Ο σταδιακά αυξανόμενος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχει οδηγήσει 

τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων ευκαιριών στις διεθνείς αγορές (Lages, 2000). 

Ακόμη κι εκείνες οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να μη δραστηριοποιηθούν στο 

εξωτερικό και να επικεντρωθούν στην εγχώρια αγορά, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 

της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Εάν στην παραπάνω διαπίστωση προσθέσει κανείς 

και την παγκόσμια οικονομική κρίση που δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τις 

επιχειρήσεις, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.  

Την ανάγκη αυτή πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται όλο και 

περισσότερες ΜμΕ. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Katsikeas et al. 

(1997), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απότομης 

αύξησης των εξαγωγών σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Με μια σχετικά μικρή 

επένδυση σε χρόνο και προσωπικό σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν 

στο διεθνή χώρο και να πετύχουν μεγαλύτερα οφέλη από εκείνα που υπόσχεται η ήδη 
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κορεσμένη εσωτερική αγορά (Πανηγυράκης, 1999). Το βασικότερο βέβαια εμπόδιο της 

εξαγωγικής τους δραστηριότητας είναι η έλλειψη της γνώσης των ξένων αγορών, 

ακολουθούμενη από τους δασμούς εισαγωγών που εφαρμόζουν κάποιες χώρες και την 

έλλειψη επαρκών κεφαλαίων (Ματσατσίνης κ.α., 2010). 

 Η σχέση μεταξύ εξαγωγών, μεγέθους και δυναμικής επιχείρησης έχει 

απασχολήσει κατά καιρούς τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Γερμανού καθηγητή Οικονομικών, Joachim 

Wagner (1995). Βασισμένη σε ένα σύνολο δεδομένων το οποίο καλύπτει γύρω στις 

επτά χιλιάδες γερμανικές εταιρίες, η έρευνα τεκμηριώνει ότι μια επιχείρηση που είναι 

εξαγωγική, αυξάνει το μέγεθός της. Υπάρχουν βέβαια πολλοί επιτυχημένοι εξαγωγείς 

μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν εξάγουν, ενώ 

οι επιχειρήσεις που εξάγουν περισσότερο είναι και οι μεγαλύτερες σε μέγεθος. Οι 

θεωρητικές αυτές εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται από την οικονομετρική μελέτη του 

Wagner, καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης και η 

εξαγωγική της επίδοση σχετίζονται θετικά αλλά μειώνει, καθώς το ανθρώπινο 

δυναμικό, το εγχώριο μερίδιο αγοράς και η προχωρημένη τεχνολογία έχουν θετική 

επίδραση στην εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης (Audretsch, 2003). 

Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, μελέτησαν και άλλοι τη σχέση εξαγωγών και 

μεγέθους επιχείρησης. Η έρευνα του Reid (1981) υποστηρίζει ότι το μέγεθος της 

επιχείρησης επηρεάζει απόλυτα την είσοδό της σε μία ξένη αγορά, ενώ οι Christensen 

et al. (1987) και Cavusgil and Naor (1987) αναφέρουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

επιχείρηση, τόσο πιο πιθανό είναι να ασχοληθεί με τις εξαγωγές. Τέλος, οι Bonaccorsi 

(1992), Kaynak and Kang-Yen Kuan (1993) και Dhanraj and Beamish (2003) 

παραθέτουν πως όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο καλύτερη θα είναι η 

εξαγωγική της επίδοση. 

2.11 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου, την ανάγκη για άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και 

τις βασικές διαφορές τους με τις εγχώριες. Οι επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν να 

διεθνοποιηθούν σε μια ξένη αγορά, έχουν να επιλέξουν μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων 

στρατηγικών εισόδου. Το κεφάλαιο ασχολείται με τη μέθοδο των εξαγωγών, την πιο 

απλούστερη θεωρητικά στρατηγική εισόδου και εξετάζει τα κίνητρα που οδηγούν τις 
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επιχειρήσεις στην άσκηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Γίνεται σαφής διαχωρισμός 

των εξαγωγών σε άμεσες και έμμεσες, παρουσιάζοντας τις διαφορετικές μεθόδους των 

δύο κατηγοριών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Όπως είναι λογικό, 

υπάρχουν εξαγωγικά εμπόδια και προβλήματα τα οποία δεν πρέπει καμία επιχείρηση να 

παραβλέψει. Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου μελετά τη σχέση που συνδέει το 

μέγεθος των επιχειρήσεων με τις εξαγωγικές επιδόσεις και σημειώνει την αυξανόμενη 

εξωστρέφεια ολοένα και περισσότερων ΜμΕ, οι εξαγωγικές δραστηριότητες των 

οποίων μελετώνται στο επόμενο κεφάλαιο.  



 

24 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 Export Plan για Ελληνικές ΜμΕ 

 

3.1. Έννοια και Ορισμός του Διεθνούς και Εξαγωγικού Μάρκετινγκ 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και των 

ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών αλλά και περιβαλλοντικών συνθηκών  μέσα στο 

οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις των διαφόρων μεγεθών, το Μάρκετινγκ αποτελεί ένα 

σημαντικό αλλά και σύνθετο κομμάτι κάθε επιχείρησης το οποίο συμβάλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη, στην ορθή λειτουργία και στην επίτευξη των στόχων της. Ως 

Μάρκετινγκ ορίζουμε το σύνολο όλων εκείνων των θεσμών και διαδικασιών για τη 

δημιουργία, την επικοινωνία, την παροχή και ανταλλαγή προσφορών που έχουν αξία 

για τους πελάτες, τους καταναλωτές και για την κοινωνία ευρύτερα. Αποτελεί με άλλα 

λόγια, «τη διαδικασία μέσω της οποίας οι εταιρείες δημιουργούν αξία για τους πελάτες 

και οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με αυτούς, με σκοπό, και ως αντάλλαγμα, τη δέσμευση 

αξίας από τους καταναλωτές.» (Armstrong and Kotler, 2009).  Καθοριστικό στοιχείο 

της στρατηγικής του Μάρκετινγκ αποτελεί το μίγμα Μάρκετινγκ, το οποίο απαρτίζεται 

από τέσσερα μέρη, το προϊόν, την τιμή, την προώθηση και τη διανομή. Το μίγμα 

Μάρκετινγκ  είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιχείρηση, διότι και τα τέσσερα μέρη 

του θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι, ώστε να υπάρχει ένα αρμονικό αποτέλεσμα.  

To Μάρκετινγκ, σε ότι αφορά τους φορείς και τα πεδία εφαρμογής του, δεν υπόκειται 

σε περιορισμούς. Έτσι, παρατηρούμε διαφόρων ειδών Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ των 

καταναλωτικών προϊόντων, το Μάρκετινγκ των βιομηχανικών προϊόντων, το 

Μάρκετινγκ των υπηρεσιών, το εξαγωγικό και διεθνές Μάρκετινγκ καθώς και το 

Μάρκετινγκ µη κερδοσκοπικών οργανισμών. 

Όταν η δραστηριότητα του Μάρκετινγκ μίας επιχείρησης ξεπερνά τα σύνορα μιας 

χώρας, τότε αναφερόμαστε στο εξαγωγικό ή διεθνές Μάρκετινγκ. 

 Το εξαγωγικό Μάρκετινγκ έχει ως αντικείμενο τη διεύρυνση των ξένων αγορών 

και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών στις αγορές αυτές. Δηλαδή, µε το 

εξαγωγικό Μάρκετινγκ προωθούνται εγχώρια παραγόμενα προϊόντα στις αγορές 

του εξωτερικού.  

 Το διεθνές Μάρκετινγκ έχει ευρύτερη διάσταση, καθώς εστιάζει στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και αξιοποίηση των ευκαιριών που η 

διεθνοποίηση της αγοράς δημιουργεί για μια επιχείρηση. Το διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον, η έρευνα αγοράς σε διεθνές επίπεδο, τα εμπόδια και 
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οι τρόποι εισόδου στις διεθνείς αγορές, οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, η 

τυποποίηση/προσαρμογή της πολιτικής προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής και 

επικοινωνίας, αποτελούν τα βασικά στοιχεία με τα οποία ασχολείται. 

Το μίγμα Μάρκετινγκ παραμένει το ίδιο και για το εξαγωγικό ή διεθνές Μάρκετινγκ. 

Ωστόσο είναι απαραίτητο, όπως θα δούμε παρακάτω, να προσαρμόζεται κατάλληλα 

στην εκάστοτε περίπτωση ώστε να έχει και τα ανάλογα επιτυχή αποτελέσματα για την 

επιχείρηση. 

 

3.2 Η Σημασία του Export Plan για Επιτυχημένες Εξαγωγές  

Η απελευθέρωση του εμπορίου οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού, 

γεγονός που έκανε πολλές ΜμΕ να στρέψουν την προσοχή τους προς τις εξαγωγές 

αφού οι συνθήκες στην τοπική αγορά έγιναν πολύ πιο δύσκολες και ανταγωνιστικές 

(Cheety and Campbell-Hunt, 2003). Από την άλλη, ο ανταγωνισμός στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί πιο σκληρή και επίμονη προσπάθεια από αυτή που 

ήδη κάνουν οι ΜμΕ στην τοπική αγορά (Seringhaus, 1989). Σύμφωνα με τον Recklies 

(2001) οι ΜμΕ πρέπει να κατανοήσουν, ότι η εξαγωγική διαδικασία περιλαμβάνει πολύ 

περισσότερα στοιχεία από το να βρεθούν καινούριοι πελάτες ή/και προμηθευτές. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει μια διαδικασία σημαντικών αλλαγών οι οποίες απαιτούν την 

ανάληψη ορισμένων κινδύνων, τη διεύρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας της 

επιχείρησης, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής και εκμάθησης νέων πραγμάτων. 

Τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά αν δεν έχει προηγηθεί ένας 

προσεκτικός σχεδιασμός. 

Η δημιουργία ενός καλά δομημένου εξαγωγικού επιχειρηματικού σχεδίου (Export 

Business Plan) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των ΜμΕ, αλλά και των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων γενικά, για την επιτυχία των εξαγωγικών τους 

δραστηριοτήτων. Ο κύριος στόχος ενός εξαγωγικού πλάνου δράσης είναι, να 

παρουσιάσει με λεπτομέρεια και σαφήνεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

επιχείρηση, τους στόχους που έχει θέσει για το εξαγωγικό εγχείρημα και γενικότερα 

όλες τις επιμέρους συνιστώσες, όπως στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγική πωλήσεων, 

χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και έρευνα αγορών. Παρά τον υψηλό βαθμό 

σημαντικότητας που κατέχει ο σχεδιασμός, οι Cavusgil (1990) και Suarez-Ortega 

(2003) σημειώνουν ότι πολλές ΜμΕ ξεκινούν την εξαγωγική διαδικασία χωρίς να έχουν 

κάνει μια λογική ανάλυση και κανενός είδους εξαγωγικό σχεδιασμό. 
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Εφόσον η εταιρία αποφασίσει να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς να έχει 

υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. Εταιρίες Διαχείρισης Εξαγωγών, 

Εταιρίες Διεθνούς Εμπορίου) κρίνεται απαραίτητο να βρει τα κατάλληλα άτομα εντός ή 

εκτός εταιρίας, τα οποία θα στελεχώσουν το Τμήμα Εξαγωγών της, το οποίο θα 

αναλάβει μαζί με τη Διοίκηση της εταιρίας το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

εξαγωγικού πλάνου. Ο ρόλος και η δομή του Τμήματος εξετάζονται στην παρακάτω 

ενότητα. 

3.3 Τμήμα Εξαγωγών (Export Department) 

3.3.1 Δημιουργία Τμήματος Εξαγωγών 

Συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία και ως Διεύθυνση Εξαγωγών ή 

Διεθνών Δραστηριοτήτων ή Πωλήσεων. Ο στόχος του Τμήματος Εξαγωγών είναι να 

διασφαλίσει, ότι οι παραγγελίες για εξαγωγές διεκπεραιώνονται ομαλά και έγκαιρα από 

την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελατών κα η 

επιχείρηση να έχει ικανοποιητικά κέρδη από τις εξαγωγές. Οι ανθρώπινοι και οι 

κεφαλαιακοί πόροι που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να αναπτύξει το Τμήμα 

Εξαγωγών της, έχουν άμεση σχέση με το μέγεθός της, την οικονομική της κατάσταση, 

αλλά και με τη μέθοδο εξαγωγών την οποία έχει επιλέξει για να δραστηριοποιηθεί στο 

εξωτερικό. Στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών, η επιχείρηση συνεργάζεται με 

εγχώριες ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες 

εξαγωγικές διαδικασίες, συνεπώς δεν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός Τμήματος 

Εξαγωγών. Ακόμη όμως και να υπάρχει κάποιο τμήμα που να έχει αναλάβει τη 

συνεργασία με τους ενδιάμεσους φορείς, αυτό αποτελεί ουσιαστικά παρακλάδι του 

Τμήματος Πωλήσεων στο Οργανόγραμμα της εταιρίας και οι υπάλληλοι που 

απαρτίζουν το τμήμα, συνήθως λαμβάνουν εντολές από το Διευθυντή Πωλήσεων της 

εταιρίας. 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.5.2.A, η δημιουργία Τμήματος Εξαγωγών 

αποτελεί μία από τις συνηθέστερες μεθόδους άμεσων εξαγωγών. Η Διοίκηση της 

εταιρίας αποφασίζει σε αυτή την περίπτωση να ιδρύσει αυτόνομο τμήμα εξαγωγών 

(export department) το οποίο ανάλογα με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει επωμιστεί 

μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές: 
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 Περιορισμένες αρμοδιότητες (Built – In Export Department): Κύρια 

αρμοδιότητα του τμήματος είναι οι διεθνείς πωλήσεις της εταιρίας. Όλες οι 

υπόλοιπες εξαγωγικές δραστηριότητες (είσπραξη πληρωμής από πελάτες, 

προώθηση, διαφήμιση κ.α.) γίνονται από υπαλλήλους άλλων τμημάτων που 

ασχολούνται κυρίως με την εγχώρια αγορά. Αυτό αποτελεί και το βασικό 

μειονέκτημα του συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης, καθώς εμπλέκονται και 

άλλα τμήματα και εργαζόμενοι τους οποίους ο υπεύθυνος του τμήματος 

εξαγωγών δυσκολεύεται να συντονίσει και να ελέγξει. Αυτή η μέθοδος 

οργάνωσης θεωρείται κατάλληλη για επιχειρήσεις που εξάγουν ένα σχετικά 

μικρό μέρος της παραγωγής τους ή δεν έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό ή 

διαθέτουν στα υπόλοιπα τμήματα στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και 

εμπειρίες, απαραίτητες για την ενασχόληση με τις εξαγωγικές δραστηριότητες 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

 Πλήρεις αρμοδιότητες (Self – Contained Export Department): Σε αυτή την 

περίπτωση τα στελέχη του τμήματος είναι αρμόδια και ελέγχουν όλες τις 

λειτουργίες που έχουν σχέση με τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Η μέθοδος αυτή δεν παρουσιάζει τις αδυναμίες της πρώτης, ωστόσο 

προϋποθέτει πως η επιχείρηση θα αφιερώσει και θα δεσμεύσει τα απαραίτητα 

κεφάλαια, καθώς και ότι θα προσλάβει τα απαραίτητα εξειδικευμένα στελέχη 

που απαιτούνται για τη σωστή και αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση και 

λειτουργία του τμήματος εξαγωγών (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 Εμπορική Θυγατρική (Export Sales Subsidiary): Η εμπορική θυγατρική 

αποτελεί φυσική εξέλιξη της επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριοποίησης της 

επιχείρησης. Η τοποθεσία της διαφέρει από αυτή των κεντρικών γραφείων, 

εφόσον φυσικά εξυπηρετεί καλύτερα τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Το τμήμα 

εξαγωγών της μητρικής εταιρίας είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της/των 

εμπορικής/ων θυγατρικής/ων, τη στελέχωση και τον έλεγχο του διοικητικού 

συμβουλίου ενώ στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της, κάποια στελέχη από τη 

μητρική χώρα τοποθετούνται σε θέσεις – κλειδιά της θυγατρικής.  

3.3.2 Οργανωτική Δομή Τμήματος Εξαγωγών 

Η δομή του οργανογράμματος του τμήματος εξαγωγών γίνεται είτε βάσει γεωγραφικής 

περιοχής, είτε βάσει των προϊόντων της επιχείρησης, ανάλογα τι εξυπηρετεί τις 
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εξαγωγικές δραστηριότητες. Τα ιεραρχικά επίπεδα που συνήθως συναντάμε σε 

εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω: 

1. Προϊστάμενος Τμήματος ή Διεύθυνσης  

 Επιβλέπει όλες τις εξαγωγικές δραστηριότητες 

 Εγκρίνει σημαντικές αποφάσεις εξαγωγικής επέκτασης 

 Διαπραγματεύεται και εγκρίνει συμβάσεις πώλησης από ένα ποσό 

και πάνω 

2. Υπεύθυνοι Εξαγωγικών Πωλήσεων 

 Επικοινωνούν και διαπραγματεύονται με πελάτες, υφιστάμενους 

αλλά και δυνητικούς 

 Οργανώνουν συμμετοχές σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις 

 Διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των πελατών 

 Επιβλέπουν τη διαδικασία αποστολής και είσπραξης προϊόντων και 

κεφαλαίων αντίστοιχα 

3. Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης 

 Πρόκειται για τους λεγόμενους back-office εργαζόμενους της 

επιχείρησης οι οποίοι δρουν κατά κύριο λόγο ως εκτελεστικά όργανα 

του Προϊσταμένου ή των Υπευθύνων του τμήματος. 

3.4 Έρευνα Ξένων Αγορών 

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κάτι στην αγορά, ανεξαρτήτως μεγέθους, 

χρειάζονται τις πληροφορίες που μπορούν να πάρουν από την έρευνα αγοράς. Οι 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δικά τους τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης και 

χρησιμοποιούν τρίτες εταιρίες για ειδικές εργασίες ή μελέτες. Οι μικρότερες 

επιχειρήσεις πρέπει να βασιστούν σε τρίτες επιχειρήσεις ΕΑ (Sandhusen, 1997). 

Είναι πιθανό μια μικρομεσαία επιχείρηση να ξεκινήσει τις εξαγωγές χωρίς καμία 

έρευνα αγοράς, εάν αρχίσει να λαμβάνει διάφορες παραγγελίες από το εξωτερικό. 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που επενδύουν χρόνο στην έρευνα αγοράς αυξάνουν τις 

πιθανότητες επιτυχίας τους στο διεθνές περιβάλλον. Με τον όρο έρευνα αγοράς 

εννοούμε όλες τις μεθόδους συγκέντρωσης πληροφοριών για να αποφασιστεί ποιες 

αγορές παρέχουν την καλύτερη δυναμική (Φιλαδαρλής, 2014). Πολλές φορές ο όρος 

«έρευνα αγοράς» συγχέεται με τον όρο «έρευνα μάρκετινγκ». Στην πραγματικότητα 
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όμως, η έρευνα αγοράς είναι μέρος της έρευνας μάρκετινγκ. Μελετά τους καταναλωτές 

και πιο συγκεκριμένα, εξερευνά τις καταναλωτικές ανάγκες, τον ανταγωνισμό και τις 

ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν καθώς και πιθανές αλλαγές στην αγορά 

(Σιώμκος και Μαύρος, 2008). 

Επειδή η αναζήτηση πληροφοριών είναι πιο δύσκολη στο εξωτερικό απ’ όσο στο 

εσωτερικό μιας χώρας, η έρευνα πρέπει να γίνεται από πρόσωπα ή εταιρίες που έχουν 

καλή γνώση του αντικειμένου και του περιβάλλοντος. Κατά τα άλλα ο σκοπός, η 

διαδικασία και η χρήση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας δεν έχουν μεγάλη διαφορά 

από αυτά της εγχώριας αγοράς. Ειδικότερα, τα στάδια μιας έρευνας αγοράς είναι 

(Πατρινός, 2002): α) Προσδιορισμός του προβλήματος, β) Σχεδιασμός της έρευνας και 

προσδιορισμός των πηγών των πληροφοριών, γ) Σχεδιασμός μεθόδων συλλογής 

στοιχείων, δ)Σχεδιασμός του δείγματος και συλλογή των στοιχείων, ε) Ανάλυση και 

ερμηνεία τους, στ) Σύνταξη της Έκθεσης με ανάλυση των αποτελεσμάτων-

συμπερασμάτων της. 

3.4.1 Η αναγκαιότητα της Διεθνούς Έρευνας Αγοράς 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς γίνεται μια συστηματική συγκέντρωση 

πληροφοριών και στοιχείων που συμβάλλουν στην κατάστρωση του εξαγωγικού 

στρατηγικού σχεδίου. Η συμβολή της έρευνας είναι ζωτική στην κατάκτηση ξένων 

αγορών, γι’ αυτό και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εξαγωγικές λειτουργίες σε 

μια εταιρία. Η σημασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν σκεφτεί κανείς ότι οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται, κρίνουν την τύχη πολυδάπανων επενδυτικών σχεδίων σε μια αγορά 

που βρίσκεται μακριά, έχει διαφορετικό εμπορικό και νομικό καθεστώς, λίγα είναι 

γνωστά γι’ αυτήν και λίγα μπορούν να γίνουν για να διορθώσουν σφάλματα που έγιναν 

με βάση λανθασμένα στοιχεία (Ιωάννου, 2002). 

Όπως υποστηρίζουν οι Craig and Douglas (2005), οι λόγοι που καθιστούν 

απαραίτητη τη διεθνή έρευνα αγοράς μπορεί να είναι: η σωστή τοποθέτηση ενός 

προϊόντος στην αντίληψη του καταναλωτή, η εκτίμηση των γεωγραφικών διαφορών, η 

κατανόηση των πολιτισμικών αλλαγών, ο εντοπισμός των κατάλληλων διαφημιστικών 

μηνυμάτων κ.α.  
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Γενικότερα η έρευνα αγοράς θα βοηθήσει την ΜμΕ επιχείρηση να (Φιλαδαρλής, 

2014): 

 Εντοπίσει που είναι πιο πιθανόν να πουληθούν τα προϊόντα της. 

 Βρει κενά αγοράς και τμήμα που μπορεί να καλύψει. 

 Αναγνωρίσει τους ανταγωνιστές της στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. 

 Ξεπεράσει εμπόδια εισόδου σε αγορές. 

 Κατανοήσεις τις ανάγκες των καταναλωτών. 

 Αναγνωρίσει νέες τάσεις 

 Εδραιώσει σωστή τιμολογιακή πολιτική. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι επειδή η παγκοσμιοποίηση δε σημαίνει απαραίτητα ενιαία 

αγορά, η διεθνής έρευνα αγοράς διευκολύνει τα στελέχη των επιχειρήσεων να 

εντοπίσουν διαφορές στην αγοραστική συμπεριφορά ατόμων στις διάφορες χώρες 

ενδιαφέροντος και να προσαρμόσουν ανάλογα τις στρατηγικές τους σχετικά με τη χώρα 

ή τις χώρες στις οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και τον 

τρόπο εισόδου σ’ αυτές (Αυλωνίτης κ.α., 2010) 

Οι αιτίες των διαφορών στην αγοραστική συμπεριφορά ατόμων διαφορετικών 

εθνών εντοπίζονται στη διαφορετικότητα των πολιτικών, οικονομικών κοινωνικών και 

νομικών συστημάτων. Ο Kumar (2000) εντοπίζει τους εξής παράγοντες 

διαφοροποίησης της αγοραστικής συμπεριφοράς: 

 Πολιτισμικές διαφορές 

 Φυλετικές διαφορές (τύποι μαλλιών και δέρματος) 

 Κλιματικές διαφορές (κατανάλωση ορισμένων ποτών και φαγητών) 

 Οικονομικές διαφορές και δυνατότητες 

 Ιστορικές διαφορές 

 Θρησκευτικές διαφορές 

 Διαφορές στις καταναλωτικές συνήθειες (π.χ.. στον τρόπο, στην ποσότητα 

και στο χρόνο κατανάλωσης ποτών και φαγητών) 

 Διαφορές στις συνήθειες (π.χ. στην Ιαπωνία δε συνηθίζονται οι έρευνες 

μέσω τηλεφώνου, ενώ στο Hong Kong δεν επιτρέπεται η είσοδος ξένων 

στο σπίτι) 
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 Διαφορές στις πραγματικές και στις δυνητικές ομάδες – στόχους (δυσκολία 

αντιπροσώπευσης κατοίκων μικρών χωριών εξαιτίας περιορισμών του 

προϋπολογισμού) 

 Γλωσσικές διαφορές 

 Διαφορές στον τρόπο χρήσης και αξιολόγησης των προϊόντων και 

υπηρεσιών 

3.4.2 Κατηγορίες Έρευνας Ξένης Αγοράς 

Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες έρευνας αγοράς: 

1. Πρωτογενής έρευνα αγοράς 

2. Δευτερογενής έρευνα αγοράς 

Πρωτογενή έρευνα αγοράς πραγματοποιεί μια επιχείρηση όταν συλλέγει στοιχεία 

άμεσα από την ξένη αγορά. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αντληθούν είτε μέσα από την 

επιχείρηση, είτε με τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών. Ειδικότερα η 

συλλογή των στοιχείων γίνεται με (Σιώμκος και Μαύρος 2008, και Φιλαδαρλής, 2014): 

 Έρευνα Πεδίου 

 Προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

 Ανάθεση τοπικής έρευνας σε εξειδικευμένη εταιρία 

 Ποιοτική έρευνα με χρήση focus groups (Πρόκειται για μικρές ομάδες 

καταναλωτών, συνήθως 6-15 άτομα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν 

τη γνώμη τους πάνω σε κάποιο θέμα. Η συζήτηση διευθύνεται συνήθως από 

έναν έμπειρο moderator ενώ οι αρμόδιοι μάνατζερ παρακολουθούν «κρυφά» τη 

συζήτηση χωρίς να επηρεάζουν την έκβασή της.) 

 Διενέργεια πειραμάτων (field tests) 

καθώς και αναπτύσσοντας επαφές με  

 Πιθανούς αντιπροσώπους 

 Πιθανούς αγοραστές και μεταπωλητές 

 Τελικούς χρήστες 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων, 

είναι η έρευνα πεδίου. Οι έρευνες πεδίου έχουν τη δυνατότητα να μας δίνουν στοιχεία 

για τη στάση, τη γνώμη, τα πιστεύω, την προτιθέμενη και εκδηλωθείσα συμπεριφορά, 
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τη γνώση, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και γενικώς, περιγραφικά μεγέθη που 

αφορούν τους καταναλωτές (Σταθακόπουλος, 2005).  

Το βασικό πλεονέκτημα της πρωτογενούς έρευνας αγοράς είναι, ότι είναι 

προσαρμοσμένη στην επιχείρηση και τα προϊόντα της καθώς η επιχείρηση λαμβάνει 

απαντήσεις πάνω σε ακριβή ερωτήματα που έχει θέσει η ίδια. Από την άλλη, η συλλογή 

των πρωτογενών στοιχείων είναι συνήθως χρονοβόρα ενώ το κόστος της είναι ιδιαίτερα 

υψηλό. Για τους παραπάνω λόγους, είθισται, οι επιχειρήσεις και κυρίως οι 

μικρομεσαίες, να επιλέγουν τη δευτερογενή έρευνα αγοράς. 

Δευτερογενή έρευνα αγοράς πραγματοποιεί η επιχείρηση όταν συλλέγει στοιχεία 

έμμεσα από δευτερογενείς πηγές πληροφοριών. Πρόκειται για πληροφορίες που 

υπάρχουν ήδη κάπου και έχουν συλλεγεί για άλλο σκοπό. Αυτές περιλαμβάνουν 

(Αυλωνίτης κ.α., 2010):  

 Στατιστικές από διεθνείς οργανισμούς  

o ΟΗΕ 

o Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  

o O.E.C.D (Ο.Ο.Σ.Α.) 

o World Bank, κλπ 

 Στοιχεία από ιδιωτικές εταιρίες  

o Euromonitor’s International Marketing Data and Statistics 

o Reuters 

o Economist Intelligence Unit 

o Advertising Age, Political Risk Yearbook 

o Europa Publications 

o Political Risk Yearbook 

o Exporter’s Encyclopedia – New York 

o JETRO Economic Yearbook 

o The Nikkei Weekly – Japan Economic Almanac 

o Pricewaterhouse Coopers Information Guides – Doing Business 

in… 

o Moodys Investor Service κλπ 

 Στατιστικές υπηρεσίες χωρών 

o Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
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o Statistische Bundesamt 

o U.S. Department of Commerce 

o U.S. Census 

o Federal Statistics, κλπ 

 Δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς χωρών 

o Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

o Πανεπιστήμια 

o Ερευνητικά Επιστημονικά Ινστιτούτα 

o Επαγγελματικά Επιμελητήρια χωρών 

o Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών – Ελληνικός Οργανισμός 

Εξωτερικού Εμπορίου κλπ 

 Δημοσιευμένες μελέτες και έρευνες τραπεζών 

 Στοιχεία από το Διαδίκτυο και τα υπόλοιπα ΜΜΕ 

Όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιούνται 

πληροφορίες από καλά αναγνωρισμένες πηγές όπως οι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. 

Παγκόσμια Τράπεζα, Ηνωμένα Έθνη, Οργανισμός Παγκόσμιου Εμπορίου, APEC, 

OECD, IMF) επίσημες κυβερνητικές πηγές, Συνδέσμους Βιομηχανιών, εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι. Ακόμη προτείνεται πέρα από το Google, να 

χρησιμοποιούνται και άλλες μηχανές αναζήτησης, δικτυακές πύλες και κατάλογοι για 

πρόσβαση σε μεγαλύτερο φάσμα πηγών. 

Τα δευτερογενή στοιχεία είναι συνήθως εύκολα προσβάσιμα, το κόστος της 

συλλογής τους είναι χαμηλό και ο χρόνος συλλογής τους μικρός. Τα δευτερογενή 

στοιχεία μπορούν να απαντήσουν ορισμένες ερευνητικές ερωτήσεις και να ελέγξουν 

κάποιες υποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, επειδή έχουν συλλεχθεί για άλλους 

ερευνητικούς σκοπούς, είναι πιθανό να παρέχουν αναχρονιστικές πληροφορίες ή 

ανεπαρκή δεδομένα, συνεπώς να μη θεωρούνται κατάλληλα για τη συγκεκριμένη 

έρευνα. Πριν από τη χρήση δευτερογενών στοιχείων συνίσταται η αξιολόγησή τους.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι συντηρητικοί επιχειρηματίες θα κάνουν πρώτα 

δευτερογενή και στη συνέχεια πρωτογενή έρευνα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι 

η χρήση και των δύο τύπων έρευνας σου δίνει μια καλή άποψη για την αγορά καθώς 

παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών 

αποφάσεων. 
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3.4.3 Πιθανά προβλήματα στις Διεθνείς Έρευνες Αγοράς 

Σύμφωνα με τους Βennett and Blythe (2002), τον Hollensen (2007), και τους 

Armstrong and Kotler (2009) τα περισσότερα προβλήματα στη διεξαγωγή διεθνών 

ερευνών αγοράς μεταξύ των χωρών μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

 Προβλήματα δειγματοληψίας 

Σε πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής και της Ασίας δεν υπάρχουν 

ακριβείς χάρτες πόλεων και σε ορισμένους δρόμους δεν υπάρχουν ονόματα 

και αριθμοί. Για την τυχαία δειγματοληψία, η ανυπαρξία πρόσφατης 

απογραφής και οι μη ενημερωμένοι τηλεφωνικοί κατάλογοι είναι επίσης 

πρόβλημα, ενώ σε ορισμένες χώρες λίγοι άνθρωποι έχουν τηλέφωνα και 

ελάχιστοι έχουν προσωπικούς υπολογιστές. 

 Προβλήματα μη απόκρισης – μειωμένης αξιοπιστίας 

Σε ορισμένες χώρες υπάρχει αδυναμία ή μεγάλη δυσκολία προσέγγισης 

τμημάτων του πληθυσμού. Σε χώρες όπου κυριαρχεί η εργασία των ανδρών 

στην αγορά εργασίας, είναι δύσκολο να προσεγγισθούν τμήματα του 

ανδρικού πληθυσμού τις εργάσιμες ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων 

βρίσκονται σπίτι μόνο γυναίκες. Σε ορισμένες ασιατικές και αφρικανικές 

χώρες οι πολιτισμικές συνήθειες απαγορεύουν στις γυναίκες την 

επικοινωνία με ξένους ενώ σε χώρες όπου οι ερωτώμενοι είναι πρόθυμοι να 

απαντήσουν, οι απαντήσεις τους μπορεί μερικές φορές να μην είναι 

αξιόπιστες λόγω υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού. 

 Προβλήματα επικοινωνίας και γλώσσας 

Παρατηρούνται σε χώρες με πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και μεγάλο 

ποσοστό αναλφαβητισμού (μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης 

του ερωτηματολογίου). Ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να προέρχεται από τις 

διαφορετικές διαλέκτους ή και διαφορετικές γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Κι αν η ύπαρξη 

τριών αναγνωρισμένων γλωσσών στο Βέλγιο φαίνεται ασυνήθιστο 

φαινόμενο, στην Ινδία υπάρχουν 25 επίσημες γλώσσες. 

 Προβλήματα συγκρισιμότητας των στοιχείων λόγω πολιτισμικών διαφορών 

Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν αν δε ληφθούν υπόψη διάφοροι 

πολιτισμικοί παράγοντες. Για παράδειγμα στην Κίνα και στην Ιαπωνία 

υπάρχει η τάση της συμφωνίας με τον ερευνητή, ανεξάρτητα από την 
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πραγματική γνώμη που έχει ο ερωτώμενος, ενώ σε άλλα μέρη υπάρχει η 

τάση για λήψη ακραίων θέσεων. Οι Κινέζοι δεν αισθάνονται άνετα όταν 

ερωτώνται για οικονομικά η οικογενειακά θέματα ενώ στη Μέση Ανατολή 

το επίμονο και παρατεταμένο κοίταγμα του συνομιλητή μπορεί να 

θεωρηθεί επιθετικό. 

 Προβλήματα με την έλλειψη αξιόπιστων εταιριών ερευνών και 

εξειδικευμένου προσωπικού 

Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες οι εταιρίες ερευνών, με τις οποίες θα 

πρέπει να συνεργασθούν οι πολυεθνικές εταιρίες ερευνών, είναι μικρού 

μεγέθους, με μικρή εμπειρία και μειωμένη αξιοπιστία. Σε ορισμένες από 

αυτές άλλωστε, υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. 

3.5 Η Επιλογή Αγορών του Εξωτερικού 

Πρόκειται για το δυσκολότερο ίσως κομμάτι των εξαγωγών. Η επιλογή των αγορών-

στόχων περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και μεθόδους, που αποβλέπουν στον 

καθορισμό του ακριβούς αριθμού αγορών που προτείνεται στην επιχείρηση να λάβει 

υπόψη της, στον καθορισμό της εξαγωγικής της πολιτικής όπως και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των αγορών αυτών (Πανηγυράκης, 1999). Η απόφαση για την 

επιλογή της χώρας ή των χωρών δραστηριοποίησης εξαρτάται από τις γνώσεις της 

επιχείρησης για το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει, τις παγκόσμιες τάσεις στη 

βιομηχανία ή την υπάρχουσα αγορά αλλά και τη διαίσθηση των στελεχών της για 

πιθανές νέες αγορές. Οι Brouthers and Nakos (2005) στην έρευνά τους καταλήγουν πως 

όσο πιο συστηματική είναι η επιλογή της διεθνούς αγοράς, τόσο καλύτερη είναι η 

εξαγωγική επίδοση.  

Όσον αφορά τις ΜμΕ, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και τα ευρήματα των Hsu et 

al. (2013), σύμφωνα με τα οποία οι ΜμΕ που περιορίζουν τις εξαγωγικές 

δραστηριότητές τους σε λίγες αγορές είναι οι πιο επιτυχημένες ενώ σύμφωνα με τους 

Brouthers et al. (2009) ακόμη μεγαλύτερη εξαγωγική επιτυχία παρουσιάζουν αυτές που 

περιορίζουν τις εξαγωγές τους σε μία μόνο αγορά. 

Το Internet αποτελεί μια πλούσια πηγή για τον εντοπισμό των «καλύτερων 

αγορών». Οι «καλύτερες αγορές» παρέχουν ένα συνδυασμό μεγαλύτερης ευκολίας για 

την εταιρία και υψηλών δυνατοτήτων για τα προϊόντα. Είναι ευκολότερο να 

δημιουργηθούν σχέσεις με τις αγορές μεγάλης ομοιότητας (γλωσσική, θρησκευτική ή 
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πολιτισμική συγγένεια), αλλά αυτές σπανίως υπόσχονται πολλά (δεν είναι μεγάλες, 

νεοεμφανιζόμενες, ταχέως αναπτυσσόμενες, δεκτικές, ανοικτές, έχουν περιορισμένο 

ανταγωνισμό κλπ) (Φιλαδαρλής, 2014). 

Για την επιλογή των αγορών του εξωτερικού, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

συνήθως, δύο εναλλακτικές λύσεις:  

a) Επιλέγεται η αγορά ή οι αγορές εκείνες που παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο δείκτη επιχειρησιακών ευκαιριών ή 

b) Επιλέγεται η αγορά ή οι αγορές που παρουσιάζουν τις περισσότερες 

ομοιότητες με τη μητρική αγορά της επιχείρησης. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της αγοράς 

είναι: 

Εκτίμηση της ζήτησης: Η ακριβής εκτίμηση της ζήτησης ενός προϊόντος σε μια ξένη 

χώρα είναι συνήθως πολύ δύσκολη. Για το λόγο αυτό γίνεται συσχέτιση της ζήτησης 

του προϊόντος με κοινωνικά, δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία. Τέτοια στοιχεία 

είναι το μέγεθος του πληθυσμού, ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού, η πληθυσμιακή 

δομή, η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν εισόδημα, οι 

οικονομικοί δείκτες της χώρας. Εξετάζοντας τους παραπάνω παράγοντες, η εξαγωγική 

επιχείρηση αποφασίζει την επιλογή της αγοράς του εξωτερικού που παρουσιάζεται σαν 

ελκυστικότερη (Strobaugh, 1969). 

Βαθμός Πολιτικού Κινδύνου: Η πολιτική αστάθεια ή σταθερότητα μιας χώρας 

αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή μιας ξένης αγοράς. Μερικοί από 

τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του βαθμού του πολιτικού 

κινδύνου είναι: η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαδηλώσεις, οι 

απεργίες, οι πολιτικές δολοφονίες, οι εθνικοποιήσεις, οι περιορισμοί μετακινήσεων 

κεφαλαίων, ξένης ιδιοκτησίας και κυβερνητικών παρεμβάσεων. Η Frost & Sullivan, o 

Economist και η Dun & Bradstreet είναι ειδικευμένες επιχειρήσεις που παρέχουν 

δείκτες ενδεικτικούς του βαθμού πολιτικής σταθερότητας των διαφορετικών χωρών 

(Haner and Ewing, 1985). 

Βαθμός Ομοιότητας με την Εθνική Αγορά: Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να 

εντοπίσουν τις αγορές εκείνες που παρουσιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

ομοιότητες με την τοπική αγορά, όσον αφορά δημογραφικές, οικονομικές, πολιτικές και 
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κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές (Davidson, 1983). Παραδείγματα ομοιότητας 

αγορών είναι η αγορά της Γαλλίας, Βελγίου και Λουξεμβούργου όπως και η περίπτωση 

των ΗΠΑ και του Καναδά. Βασισμένες σε αυτό το κριτήριο, δεν είναι λίγες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την εξαγωγική τους δραστηριοποίηση στην 

περιοχή των Βαλκανίων. 

Βαθμός Ανταγωνισμού: Το μέγεθος και η ποιότητα του ανταγωνισμού σε μία χώρα 

επηρεάζει τη δυνατότητα μιας ξένης επιχείρησης να εισέλθει και να λειτουργήσει 

επικερδώς στη συγκεκριμένη αγορά. Ο προσδιορισμός του είδους του ανταγωνισμού 

στις αγορές του εξωτερικού είναι μια αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, μιας 

που αρκετά από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό αυτό είναι 

εμπιστευτικά (Ayal and Jehiel, 1978). 

Κατά τη διάρκεια του εξαγωγικού σχεδιασμού και πριν η επιχείρηση λάβει την 

τελική απόφαση σε ποια αγορά θα δραστηριοποιηθεί, τα στελέχη της θα πρέπει να 

επισκεφθούν τις πιθανές αγορές/χώρες. Κάτι τέτοιο σημαίνει επιπλέον έξοδα, ιδιαίτερα 

για τις ΜμΕ που δεν έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, κρίνεται όμως απαραίτητο για 

την ομαλή λειτουργία του εξαγωγικού πλάνου και προκειμένου η εταιρία να έχει τα 

μέγιστα οφέλη σε χρήμα και χρόνο στο μέλλον. Τα ταξίδια των στελεχών μπορούν να 

αποβούν πιο αποτελεσματικά εάν συνδυαστούν με κάποια γνωστά Country Briefs, στα 

οποία η επιχείρηση μπορεί να ανακαλύψει πιθανούς πελάτες ή να κανονίσει κάποια 

ραντεβού. 

Σύμφωνα με τους Αυλωνίτη κ.α. (2010) τα στελέχη των επιχειρήσεων πέρα από 

τον πολιτικό κίνδυνο της ξένης χώρας πρέπει να αναλύουν και στοιχεία για την 

οικονομική σταθερότητά της. Μερικά από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι το 

εξωτερικό χρέος, η νομισματική σταθερότητα, η φάση του οικονομικού κύκλου, τα 

ποσοστά ανεργίας, ο πληθωρισμός, το ισοζύγιο πληρωμών κ.α. 

Η στόχευση αγορών – κρατών γίνεται με κριτήρια επιχειρηματικού κινδύνου 

(πολιτικού και οικονομικού), ελκυστικότητας αγοράς και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος υπολογίζεται (Hollensen, 2011) με βάση το δείκτη 

BERI (Business Environment Risk Index). O δείκτης αυτός μετρά το γενικό 

επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί σε μια χώρα και υπολογίζεται ως εξής: 
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Κριτήρια 
1 2 3 

Βαρύτητα 
Αξιολόγηση Χώρας 

(0-4) Σύνολο 1 x 2 

Πολιτική Σταθερότητα 
 

    

Οικονομική Ανάπτυξη 
 

    

Μετατρεψιμότητα Νομίσματος 
 

    

Εργατικό κόστος / 
Παραγωγικότητα 

 
    

Βραχυπρόθεσμες Πιστώσεις 
 

    

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
 

    

Στάσεις απέναντι σε ξένους 
επενδυτές 

 
    

Εθνικοποιήσεις 
 

    

Πληθωρισμός 
 

    

Ισοζύγιο Πληρωμών 
 

    

Ισχύς συμβολαίων 
 

    

Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις 
 

    

Επικοινωνίες (Τηλέφωνα, Fax, 
Internet) 

 
    

Τοπικό μάνατζμεντ - Συνέταιροι 
 

    

Επαγγελματικές υπηρεσίες 
 

    

ΣΥΝΟΛΟ 25 x 4 (μεγ.) (Μεγ. 100) 
Πίνακας 5: Μέτρηση Επιχειρηματικού Κλίματος (Αυλωνίτης κ.α., 2010) 

Ειδικότερα, το κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος διαφέρει 

από χώρα σε χώρα. Τα στελέχη των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν τη μελέτη του 

περιβάλλοντος στην αγορά – στόχο, οφείλουν ανάλογα με τη σημαντικότητα του κάθε 

κριτήριου, να υπολογίσουν τον αντίστοιχο συντελεστή (το άθροισμα τους πρέπει να 

είναι 25) και να αξιολογήσουν τη χώρα. Οι βαθμοί αξιολόγησης της χώρας από 0-4 

έχουν τις εξής σημασίες: 0= απαράδεκτη, 1= πτωχή, 2=μέσος όρος συνθηκών, 3= πάνω 

από το μέσο όρο, 4= εξαιρετικές συνθήκες.  

Επομένως, όταν το Σύνολο στην 3
η
 στήλη (άθροισμα γινομένων πρώτης x δεύτερη 

στήλη) είναι μεγαλύτερο από 80, η υπό εξέταση χώρα έχει αναπτυγμένη οικονομία με 

ευνοϊκούς όρους για τους επενδυτές, όταν το σύνολο είναι 70-79 τότε δεν είναι τόσο 

ευνοϊκοί οι όροι επένδυσης σε μια αναπτυγμένη οικονομία, όταν το σύνολο είναι 55-69 

τότε έχουμε μια ανώριμη οικονομία με κάποιες δυνατότητες επενδύσεων και όταν το 

σύνολο είναι 40-45 η χώρα είναι υψηλού κινδύνου. Όταν το σύνολο είναι μικρότερο 

από 40 πρόκειται για μια χώρα πολύ υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. 

Μία άλλη μέθοδος, για να προχωρήσει η επιχείρηση σε στόχευση αγορών/χωρών 

λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τα κριτήρια 

ελκυστικότητας της αγοράς και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, 
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είναι η Μήτρα Ελκυστικότητας Χώρας/Ανταγωνιστικής Ισχύος (Hollensen, 2011). Τα 

κριτήρια ελκυστικότητας της αγοράς (μέγεθος αγοράς, ρυθμός ανάπτυξης αγοράς, 

αγοραστική δύναμη, οικονομικός – πολιτικός κίνδυνος, ένταση ανταγωνισμού, 

νομοθεσία κ.α.) και τα κριτήρια ανταγωνιστικής ισχύος της επιχείρησης (ποιότητα 

προϊόντος, όνομα – φήμη μάρκας, υπολογιζόμενο σχετικό μερίδιο αγοράς, κόστος – 

τιμή μονάδας – περιθώριο κέρδους, πρόσβαση στα δίκτυα διανομής, δυνατότητες 

Μάρκετινγκ κ.α.) τοποθετούνται σε πίνακες αντίστοιχους με τον πίνακα 

επιχειρηματικού κλίματος, δίνοντας το συνολικό άθροισμα (μεγ.100). 

Μετά την ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και της 

ελκυστικότητας της αγοράς/χώρας (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο 

υπολογιζόμενος οικονομικός/πολιτικός κίνδυνος), οι υποψήφιες για εξαγωγική 

δραστηριοποίηση χώρες κατατάσσονται στην παρακάτω μήτρα: 

Πίνακας 6: Μήτρα Ελκυστικότητας Χώρας/Ανταγωνιστικής Ισχύος (Αυλωνίτης κ.α., 2010) 

Η κατηγοριοποίηση των χωρών, σύμφωνα με την παραπάνω μήτρα ερμηνεύεται ως 

εξής (Hollensen, 2011): 

Οι χώρες Α είναι οι καλύτεροι στόχοι που προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές 

για μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη. 

Οι χώρες Β είναι δευτερεύουσες αγορές, στις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά ο 

υπολογιζόμενος οικονομικός και πολιτικός κίνδυνος είναι σχετικά υψηλός. 
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Τέλος, οι χώρες Γ είναι χώρες υψηλού κινδύνου και γι’ αυτό η δέσμευση πόρων 

πρέπει να υπολογίζεται στο ελάχιστο. 

3.6 Το Διεθνές Μίγμα Μάρκετινγκ 

Το Διεθνές Μίγμα Μάρκετινγκ (4Ps), περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις ενέργειες 

τοποθέτησης του προϊόντος, της στρατηγικής του προϊόντος, της στρατηγικής 

τιμολόγησης και branding, τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

την προώθηση του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς – στόχου. Για την 

επίτευξη των εξαγωγικών στόχων κρίνεται απαραίτητο: 

 Η επιλογή των προϊόντων/υπηρεσιών με τις μεγαλύτερες πιθανότητες 

ζήτησης στην ξένη αγορά 

 Η σωστή τοποθέτηση του προϊόντος για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

 Η ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών με γνώμονα την ικανοποίηση των 

πελατών (σωστός σχεδιασμός προϊόντος, συσκευασίας και πιστοποίηση 

αυτών) 

 Η χάραξη τιμολογιακής πολιτικής με τρόπο που να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην επιχείρηση όσο και στον αγοραστή 

 Η προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών στην ξένη αγορά και η 

ισχυροποίηση του brand name της επιχείρησης 

3.6.1 Η Διεθνής Στρατηγική Προϊόντος  

Το πρώτο βασικό συστατικό του Διεθνούς Μίγματος Μάρκετινγκ είναι το προϊόν το 

οποίο αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα λειτουργίας μια επιχείρησης στην αγορά του 

εξωτερικού. Ως προϊόν ορίζουμε «οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μία αγορά με 

σκοπό την προσέλκυση της προσοχής, την απόκτηση, τη χρήση ή την κατανάλωση που 

μπορεί να ικανοποιεί μια επιθυμία ή ανάγκη» (Armstrong and Kotler, 2009). Με άλλα 

λόγια το προϊόν είναι ένα σύστημα υλικών και άυλων στοιχείων το οποίο δια μέσου των 

χρησιμοτήτων δημιουργεί ωφέλεια.  

Το προϊόν αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα, καθένα από τα οποία προσθέτει 

και περισσότερη αξία. Το πρώτο και πιο βασικό επίπεδο είναι η θεμελιώδης αξία των 

πελατών και έχει να κάνει με τον καθορισμό του πυρήνα του προϊόντος και από τα 

επιζητούμενα από τον καταναλωτή οφέλη που επιλύουν τα προβλήματά του. Στο 
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δεύτερο επίπεδο τα οφέλη πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικό προϊόν ενώ στο τρίτο 

και τελευταίο επίπεδο πρέπει να οικοδομηθεί ένα ολοκληρωμένο προϊόν γύρω από το 

θεμελιώδες όφελος και το πραγματικό προϊόν ώστε να προσφερθούν τα απαραίτητα 

οφέλη στους πελάτες (Armstrong and Kotler, 2009). 

Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν ζωή που χαρακτηρίζεται από 

ορισμένα στάδια εξέλιξης. Τα κύρια στάδια εξέλιξης κάθε προϊόντος είναι: η είσοδος 

του προϊόντος στην αγορά, η ανάπτυξή του, η ωριμότητα, ο κορεσμός και η παρακμή 

που οδηγεί ενδεχομένως στο "θάνατο" και στην απαξίωσή του. 

Στο διεθνές Μάρκετινγκ υπάρχουν τρείς διαφορετικές στρατηγικές οι οποίες 

ακολουθούνται σχετικά με το προϊόν. Η πρώτη έχει να κάνει με την απευθείας 

επέκταση του προϊόντος  και αφορά την εμπορία του προϊόντος σε μία ξένη αγορά 

χωρίς καμία απολύτως αλλαγή σε σχέση με το εγχώρια παραγόμενο προϊόν. Η δεύτερη 

στρατηγική αναφέρεται στην προσαρμογή του προϊόντος και έχει να κάνει με την  

προσαρμογή του προϊόντος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε τοπικές συνθήκες ή 

επιθυμίες στις ξένες αγορές. Τέλος, η επινόηση προϊόντων αποτελεί μία ακόμη 

στρατηγική που αφορά τη  δημιουργία νέων προϊόντων για ξένες αγορές. Η τελική 

επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητά του και τη δυνατότητα της ίδιας 

στην τελική διαφοροποίησή του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα/υπηρεσίες 

(Πανηγυράκης, 1999). 

Το προϊόν περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τεχνικά και συμβολικά χαρακτηριστικά του 

αγαθού που ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες μίας συγκεκριμένης αγοράς-στόχου. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τη σύνθεση του προϊόντος, τα συστατικά του, τα οφέλη 

που προσφέρει, τις λειτουργίες του, την παρουσία καθώς και την συσκευασία και τις 

ετικέτες.  Η σύνθεση του προϊόντος αναφέρεται στο συνδυασμό όλων εκείνων των 

χαρακτηριστικών που έχει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία στην επιδίωξή του να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και 

τα συστατικά του προϊόντος το οποίο επιλέγουν οι καταναλωτές προκειμένου να 

ικανοποιήσουν την ανάγκη τους. Όσον αφορά τη συσκευασία, είναι το σύνολο των 

ενεργειών για το σχεδιασμό και την παραγωγή του περιβλήματος του προϊόντος. Τέλος, 

η ετικέτα ή μάρκα ενός προϊόντος είναι ένα όνομα, ένας όρος, ένα σχέδιο ή ακόμη και 

συνδυασμός αυτών που προσδιορίζει την ταυτότητα του προϊόντος ενός πωλητή και το 

διαφοροποιεί από τα προϊόντα των ανταγωνιστών. 
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3.6.1.Α Τοποθέτηση Προϊόντος στις Διεθνείς Αγορές (Positioning) 

Ο όρος τοποθέτηση (positioning) ανήκει στους Ries and Trout (1982) και αναφέρεται 

στην ανάπτυξη μιας εικόνας/θέσης του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή. Με άλλα 

λόγια, αναφέρεται στο πως αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την προσωπικότητα του 

προϊόντος. Η αντιλαμβανόμενη θέση που καταλαμβάνει κάθε ανταγωνιστική μάρκα 

μιας αγοράς στο μυαλό του καταναλωτή, μπορεί να απεικονιστεί διαγραμματικά στο 

λεγόμενο αντιληπτικό χάρτη (perceptual map) μέσω της λεγόμενης αντιληπτικής 

χαρτογράφησης (perceptual mapping). Η δημιουργία του αντιληπτικού χάρτη γίνεται με 

τη μέθοδο της πολυδιάστατης κλιμάκωσης χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα 

σχετικά με τις αντιλήψεις των πελατών. Συνήθως οι θέσεις των ανταγωνιστικών 

μαρκών σε μία αγορά απεικονίζονται σε δισδιάστατους ή τρισδιάστατους 

αντιληπτικούς χάρτες, ανάλογα με τον αριθμό των διαστάσεων που χρησιμοποιούνται 

(μερικές από τις συνηθέστερες διαστάσεις είναι η τιμή, η ποιότητα, η εμφάνιση κ.α.). 

Η αντιληπτική χαρτογράφηση έχει διάφορες εφαρμογές, όπως (Αυλωνίτης κ.α., 

2010): 

1. Αναγνώριση σημαντικών διαστάσεων μιας κατηγορίας προϊόντος, δηλαδή ποιες 

διαστάσεις – παράγοντες χρησιμοποιεί ο πελάτης για να αξιολογήσει την 

κατηγορία προϊόντος. 

2. Αναγνώριση στενών υποκατάστατων – κύριων ανταγωνιστών, δηλαδή ποιες 

μάρκες αντιλαμβάνεται ως παρόμοιες ο πελάτης 

3. Εντοπισμός των διαφοροποιημένων μαρκών, δηλαδή ποιες μάρκες 

αντιλαμβάνεται ο πελάτης ότι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους  

4. Απεικόνιση της τμηματοποίησης της αγοράς 

5. Εντοπισμός κενών  – ευκαιριών στην αγορά για νέα προϊόντα 

Είναι εμφανές ότι η αντιληπτική χαρτογράφηση συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική 

τοποθέτησης που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Wind (1982),  οι 

στρατηγικές τοποθέτησης, που μπορούν να υλοποιηθούν για να δημιουργηθεί μια 

διακριτή θέση στο μυαλό του καταναλωτή είναι οι εξής : 

o Τοποθέτηση βάσει χαρακτηριστικού (Positioning by attribute): Τονίζεται ένα 

χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα του προϊόντος. 
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o Τοποθέτηση βάσει ωφέλειας (Positioning by benefits): Τονίζεται η ωφέλεια που 

αποκομίζει ο πελάτης. 

o Τοποθέτηση βάσει τιμής/ποιότητας (Positioning by price/quality): Δίνεται 

έμφαση στην αξία των χρημάτων που δίνει ο πελάτης. 

o Τοποθέτηση βάσει ανταγωνισμού (Positioning by competitor): Τονίζεται η 

διαφορετικότητα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

o Τοποθέτηση βάσει εφαρμογής/χρήσης προϊόντος (Positioning by application): Η 

έμφαση δίνεται στη χρήση. 

o Τοποθέτηση βάσει χρήστη προϊόντος (Positioning by product user): Τονίζεται το 

προφίλ των πελατών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν. 

o Τοποθέτηση βάσει κατηγορίας προϊόντος (Positioning by product class): 

Τονίζεται ότι το προϊόν δημιουργεί μια ξεχωριστή κατηγορία. 

o Υβριδική (Hybrid) τοποθέτηση: Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας περισσότερες από 

μία στρατηγικές, στο βαθμό φυσικά που λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν 

προκαλούν σύγχυση στον πελάτη. 

3.6.1.B Τυποποίηση ή Διαφοροποίηση Προϊόντος 

Η ύπαρξη τυποποιημένων προϊόντων σε κάθε μια από τις αγορές του εξωτερικού ή 

αντίθετα η προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της ξένης αγοράς, είναι ένα ερώτημα 

που απασχολεί τους ειδικούς του μάρκετινγκ εδώ και πολλά χρόνια.  Βέβαια, για να 

εκτιμήσει κάποιος την πολυπλοκότητα της απόφασης τυποποίησης ή προσαρμογής, θα 

πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ένα προϊόν είναι κάτι περισσότερο από φυσικό 

αντικείμενο. Όπως υποστηρίζουν οι Cateora and Graham (2003), το προϊόν είναι δέσμη 

ικανοποιήσεων (χρησιμότητας) που απολαμβάνει ο αγοραστής. Αυτό περιλαμβάνει τη 

μορφή του, τη γεύση, το χρώμα, την οσμή, την υφή, τις λειτουργίες του κατά τη χρήση, 

τη συσκευασία, την ετικέτα, την εγγύηση, το σέρβις του κατασκευαστή και του 

λιανοπωλητή, την εμπιστοσύνη ή το κύρος που εμπνέει το εμπορικό σήμα, τη φήμη των 

κατασκευαστών, τη χώρα προέλευσης και κάθε άλλη συμβολική χρησιμότητα που 

δεχόμαστε από την κατοχή και τη χρήση των προϊόντων. Οι εμπειρικές έρευνες των 

Theodosiou and Leonidou (2003) φανερώνουν ότι τα προϊοντικά στοιχεία, όπως αυτά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, τείνουν να είναι περισσότερο τυποποιημένα παρά 

προσαρμοσμένα σε σχέση με τα άλλα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, όπου μάλιστα 

η διανομή/διάθεση (distribution) των προϊόντων αποτελεί το πλέον προσαρμοσμένο 
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στοιχείο της στρατηγικής μάρκετινγκ. Όπως είναι λογικό η κάθε μία περίπτωση 

εμφανίζει τις δικές της ιδιαιτερότητες. 

Με την πολιτική της τυποποίησης, η επιχείρηση αποβλέπει στην ικανοποίηση του 

μέσου καταναλωτή μη δίνοντας σημασία στις διαφοροποιήσεις τους. Σύμφωνα με τον 

Levitt (1983), τα βασικότερα πλεονεκτήματα της τυποποίησης είναι: 

 Οι οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή 

 Οι οικονομίες στην έρευνα και ανάπτυξη 

 Οι οικονομίες στο γενικότερο προϋπολογισμό του προγράμματος μάρκετινγκ 

Η τυποποίηση, εκτός των οικονομιών κλίμακας που επιφέρει στην παραγωγή, 

επιτυγχάνει και μια πιθανή μείωση του κόστους διανομής του προϊόντος, λόγω της 

μαζικής χρησιμοποίησης καναλιών διανομής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μεγαλύτερη 

ευκολία στη διοίκηση των αποθεμάτων και χαμηλότερο κόστος προώθησης ανά μονάδα 

προϊόντος, αφού επιτυγχάνονται εκπτώσεις λόγω της ευρείας χρήσης των μαζικών 

μέσων ενημέρωσης. Γενικά, τα τυποποιημένα προϊόντα βοηθούν μια επιχείρηση στην 

εξαγωγική της προσπάθεια, αφού μπορεί να αποφύγει τις αγορές εκείνες που απαιτούν 

προσαρμογές, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε αγορές που δεν επιβάλλουν 

ιδιαίτερες μετατροπές (Kackar, 1975). Πολλοί, βέβαια, άσκησαν κριτική 

υποστηρίζοντας ότι η τυποποίηση δεν είναι δυνατή και επιθυμητή λόγω των διαφορών 

που υπάρχουν στο νομικό, πολιτιστικό και κλιματικό περιβάλλον στις διάφορες χώρες 

(Douglas and Wind, 1987). 

Τουναντίον, ακόμη και επιχειρήσεις που εφάρμοζαν σε απόλυτο βαθμό τη 

στρατηγική της τυποποίησης, έχουν αναγκαστεί (από την πραγματικότητα πολλών 

αγορών του εξωτερικού) να προσαρμόσουν το προϊόν τους στις εθνικές ιδιαιτερότητες 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση προσαρμογής του προϊόντος ποικίλουν. H 

Yorio (1983) κατηγοριοποιεί τους παράγοντες ως εξής: 

1. Χαρακτηριστικά της πόλης ή περιοχής: κυβερνητικές ρυθμίσεις, 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών, αγοραστική συμπεριφορά, πολιτιστικοί 

παράγοντες, οικονομική κατάσταση των πιθανών αγοραστών, επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστική προσφορά, κλιματολογικές συνθήκες 

2. Χαρακτηριστικά προϊόντος: συσκευασία, φυσικά χαρακτηριστικά, τρόπος 

χρήσης του προϊόντος, εικόνα χώρας  προέλευσης, ποιότητα προϊόντος 
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3. Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά: κόστος προσαρμογής, τύπος οργάνωσης, 

επιχειρησιακοί πόροι, τύπος διοίκησης, ύψος πωλήσεων και κερδών 

Το σημαντικότερο όφελος που αναμένει μια επιχείρηση από τη διαφοροποίηση του 

προϊοντικού της χαρτοφυλακίου στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των διεθνών αγορών, 

είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς και του όγκου των πωλήσεων. Ικανοποιώντας τις 

μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών, η επιχείρηση κερδίζει ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές και έτσι ισχυροποιεί τη θέση της στην 

αγορά, κατανοώντας καλύτερα τις διεθνείς αγορές. Εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει 

αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την επίδραση της στρατηγικής προσαρμογής 

στην επίδοση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι μελέτες των Cooper and Kleinschmidt 

(1985) και των Cavusgil and Zou (1994) έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ 

προϊόντος και επίδοσης στις διεθνείς αγορές. Αντίθετα, οι μελέτες των Sammie and 

Roth (1992) και O’Cass and Julian (2003), δεν εντόπισαν κάποια σημαντική σχέση 

μεταξύ προσαρμογής και επίδοσης. 

3.6.1.Γ Σηματοποίηση ή μη σηματοποίηση προϊόντος 

Ένα εμπορικό σήμα ή μάρκα (brand) ορίζεται ως η χρήση ενός ονόματος, όρου, 

συμβόλου, σχεδίου ή συνδυασμού με σκοπό την ταυτοποίηση αγαθών και υπηρεσιών 

ενός παραγωγού ή ομάδας παραγωγών και τη διαφοροποίησή τους από εκείνα των 

ανταγωνιστών. Ένα επιτυχές σήμα είναι ο πολυτιμότερος πόρος που διαθέτει μια 

επιχείρηση. Το όνομα του προϊόντος εμπεριέχει μεταξύ άλλων τα χρόνια διαφήμισης, 

τη φήμη, την ποιοτική αξιολόγηση, την εμπειρία από το προϊόν και συνδέει την αγορά 

με το προϊόν. 

Σύμφωνα με τους Onkvisit and Shaw (1989), η επιχείρηση η οποία αναπτύσσεται 

και εισάγει προϊόντα σε διεθνείς αγορές πρέπει να πάρει τέσσερις στρατηγικές 

αποφάσεις αναφορικά με τα προϊόντα της: 

i. Σηματοποίηση ή μη σηματοποίηση 

ii. Σήμα παραγωγού ή/και ιδιωτικό σήμα 

iii. Ένα σήμα ή πολλαπλά σήματα 

iv. Παγκόσμιο σήμα ή/και εθνικό/τοπικό σήμα 

Όσον αφορά τις ΜμΕ, αυτές καλούνται να ασχοληθούν κατά κύριο λόγο με τις δύο 

πρώτες στρατηγικές αποφάσεις. 
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Αρχικά, η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει αν θα σηματοποιήσει τα προϊόντα της. 

Όσο τα προϊόντα στην αγορά αρχίζουν να μοιάζουν μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη 

καθίσταται η ανάγκη σηματοποίησης για λόγους διαφοροποίησης. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της σηματοποίησης είναι ότι προσφέρει νομική προστασία των μοναδικών 

προϊοντικών χαρακτηριστικών, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να 

αντιγράψουν οι ανταγωνιστές. Ακόμη, με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού brand η 

εταιρία μπορεί να προσελκύσει μια ομάδα πιστών και κερδοφόρων πελατών και να 

προστατευτεί ως ένα βαθμό από τους ανταγωνιστές. 

Εφόσον η επιχείρηση λάβει την απόφαση για σηματοποίηση, αντιμετωπίζει το 

δίλημμα κατά πόσο θα χρησιμοποιεί μόνο το δικό της σήμα ή θα παράγει τα προϊόντα 

της και με το σήμα του διανομέα/μεσάζοντα (Παραγωγή PL – Private Label). Η 

παραγωγή προϊόντων PL χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Η επιλογή της ή μη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από 

τη θέση της επιχείρησης στην αγορά που καθορίζει και τη διαπραγματευτική της 

δύναμη. 

3.6.2 Η Διεθνής Τιμολογιακή Πολιτική 

Κανένα άλλο εργαλείο του μίγματος μάρκετινγκ δεν έχει τόσο σημαντική και άμεση 

επίδραση στις πωλήσεις και στα κέρδη της επιχείρησης όσο ή τιμή. Παρόλα αυτά, οι 

αποφάσεις γύρω από την τιμή δεν έχουν συγκεντρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον που 

έχουν συγκεντρώσει τα άλλα 3Ps. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του 

διεθνούς μάρκετινγκ, καθώς ο μεγάλος αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή 

(σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν το εγχώριο μάρκετινγκ), αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα καθορισμού της (Kinnear, 1999). Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει η στρατηγική καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του προς εξαγωγή 

προϊόντος, βρίσκεται στο ότι η τιμή είναι η μόνη μεταβλητή του μίγματος μάρκετινγκ 

που αντιπροσωπεύει μια πηγή προσόδου – εισοδήματος για την επιχείρηση, όταν όλες 

οι άλλες μεταβλητές του αντιπροσωπεύουν διάφορα κόστη (Πανηγυράκης, 1999). 
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3.6.2.Α Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Καθορισμό Τιμών στις Διεθνείς 

Αγορές 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών στις διεθνείς αγορές μπορούν 

να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες που αφορούν την επιχείρηση και την 

αγορά στην οποία εισέρχεται: 

1. Επιχειρησιακοί Παράγοντες: (στόχοι και στρατηγικές της επιχείρησης, 

οργανωτική δομή, στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ, χαρακτηριστικά 

προϊόντος, π.χ. είδος, κόστος, ποιότητα, καινοτομία κ.λπ.) 

2. Παράγοντες Αγοράς Εισόδου:  

o Μίκρο Περιβάλλον: (χαρακτηριστικά πελατών π.χ. δημογραφικά, 

ψυχογραφικά, αγοραστική συμπεριφορά, χαρακτηριστικά ανταγωνιστών 

π.χ. αριθμός ανταγωνιστών, ένταση ανταγωνισμού, χαρακτηριστικά 

καναλιών διανομής π.χ. αριθμός, τύπος, διαπραγματευτική δύναμη 

μεσαζόντων κ.λπ.) 

o Μάκρο Περιβάλλον: (νομικό περιβάλλον π.χ. κυβερνητικοί κανονισμοί, 

οικονομικό περιβάλλον π.χ. κατά κεφαλήν εισόδημα, πληθωρισμός, 

επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον) 

3.6.2.Β Η Διαδικασία Τιμολόγησης στις Διεθνείς Αγορές 

Η διαδικασία τιμολόγησης περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων, των μεθόδων και 

των πολιτικών τιμολόγησης στις διεθνείς αγορές. 

Η επιχείρηση πρέπει να θέσει τους στόχους που θέλει να πετύχει τιμολογώντας τα 

προϊόντα της. Οι στόχοι αυτοί διακρίνονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς. Οι ποσοτικοί 

στόχοι μετριούνται άμεσα και σχετίζονται με την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς, τις 

πωλήσεις και άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως ο δείκτης ρευστότητας, ο 

δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI) κ.α. Από την άλλη, οι ποσοτικοί στόχοι 

σχετίζονται με την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης και περιγράφουν τη σχέση της 

επιχείρησης με τους πελάτες της (π.χ. καθορισμός αποδεκτών τιμών), τους 

ανταγωνιστές (π.χ. σταθερότητα τιμών στις διεθνείς αγορές), τους 

μεσάζοντες/διανομείς (π.χ. καθορισμός τιμών που ικανοποιεί τις ανάγκες τους), ακόμη 
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και με την αγορά αυτήν καθαυτή (π.χ. ανάπτυξη της αγοράς, δημιουργία εμποδίων 

εσόδου κ.λπ) (Αυλωνίτης κ.α., 2009). 

Οι μέθοδοι τιμολόγησης περιγράφουν τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις για να θέσουν την τελική τιμή του προϊόντος τους και διακρίνονται σε: 

 Μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος (π.χ. μέθοδος cost-plus, όπου το 

περιθώριο κέρδους εκτιμώμενο ως ποσοστό του κόστους του προϊόντος 

προστίθεται στο κατά μονάδα κόστος του προϊόντος) 

 Μέθοδοι βασιζόμενοι στον ανταγωνισμό (π.χ. ηγεσία τιμής) 

 Μέθοδοι βασιζόμενοι στον πελάτη/ζήτηση (τιμολόγηση της 

αντιλαμβανόμενης αξίας, στοχευμένη τιμολόγηση) 

Οι πολιτικές τιμολόγησης αναφέρονται στο πως παρουσιάζεται η τελική τιμή στους 

πελάτες. Οι πιο διαδεδομένες τιμολογιακές πολιτικές είναι: 

 Τιμολόγηση καταλόγου (Catalogue-Based Pricing): στην περίπτωση 

αυτή καθορίζεται μία και μόνο τιμή για όλες τις αγορές-στόχους που 

απευθύνεται η επιχείρηση χωρίς διαφοροποιήσεις 

 Διαφοροποιημένη Τιμολόγηση (Differentiated Pricing): με την πολιτική 

αυτή καθορίζονται διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών 

με βάση: a) την αγοραστική συμπεριφορά τους, b) τις επιπλέον 

προσφερόμενες υπηρεσίες σ’ αυτούς, c) τις ζητούμενες ποσότητες από 

αυτούς και d) τη γεωγραφική τους τοποθεσία λόγω των διαφορών στις 

δαπάνες μεταφοράς και στις συνθήκες πώλησης στις διάφορες χώρες 

 Παροχή Εκπτώσεων – Προσφορών (Discount Pricing): π.χ. εποχικές 

εκπτώσεις, ποσοτικές εκπτώσεις, χρηματικές εκπτώσεις κ.α. 

 Ψυχολογική Τιμολόγηση (Psychological Pricing): η πολιτική αυτή αφορά 

δύο διαφορετικές τιμολογιακές αποφάσεις: a) την απόφαση του κατά πόσο 

οι τιμές θα καταλήγουν σε ζυγούς ή μονούς αριθμούς π.χ. 10 αντί για 9,99, 

καθώς έχει προκύψει από έρευνες ότι οι τιμές που καταλήγουν σε μονούς 

αριθμούς χαρακτηρίζονται πιο ελκυστικές από τους καταναλωτές και β) την 

απόφαση προβολής αποκλειστικής και μοναδικής εικόνας για το προϊόν 

μέσω μιας υψηλής τιμής. 
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 Τιμολόγηση Γραμμής Προϊόντος (Product Line Pricing): η πολιτική 

αυτή υιοθετείται από πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων στην αγορά. 

3.6.2.Γ Κοστολόγηση Προϊόντων στις Διεθνείς Αγορές 

Ανεξάρτητα από την μέθοδο και την πολιτική τιμολόγησης που θα υιοθετήσει η 

επιχείρηση, για την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση των προϊόντων της, πρέπει να 

λάβει υπόψη όλα τα πιθανά κόστη. Τα σημαντικότερα από αυτά μπορούν να διαιρεθούν 

σε:  

 Κόστη παραγωγής: κόστος παραγωγής ανά προϊόν,  

 Κόστος συσκευασίας: κόστος υλικών, ετικέτα κ.λπ. 

 Κόστη μάρκετινγκ και προώθησης: διανομής, διαφήμισης, επαγγελματικών 

ταξιδιών, διαφημιστικό υλικό, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις κ.λπ. 

 Χρηματοοικονομικά κόστη: κόστη χρηματοδότησης εξαγωγών, κόστη από 

μεταβολές στις ισοτιμίες νομισμάτων, κόστη από μεταβολές επιτοκίων, 

τραπεζικά κόστη κ.λπ. 

 Κόστη μεταφοράς εμπορευμάτων: κόστη αποθήκευσης, ασφάλισης, μεταφοράς, 

τελωνειακοί δασμοί 

 Κόστη οργάνωσης και διοίκησης: πιστοποιήσεις (ISO) κ.λπ. 

3.6.3 Διεθνή Δίκτυα Διανομής και Logistics 

Οι αποφάσεις διανομής προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού είναι κι αυτές ένα μέρος 

του εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη 

διανομή προϊόντων στο διεθνή χώρο είναι σε γενικές γραμμές ίδια με αυτή της 

εγχώριας αγοράς, με την κύρια διαφορά ότι οι αγορές του εξωτερικού δεν είναι μόνο 

γεωγραφικά απομακρυσμένες από την εθνική αγορά, αλλά διαφέρουν από αυτή αφού 

χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία διαφορετικών περιβαλλοντολογικών συνθηκών 

από αυτές τη εθνικής αγοράς (νομικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον). Οι διαφορές μεταξύ της εγχώριας και της αλλοδαπής αγοράς 

είναι συνήθως το κυριότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του διεθνούς 

μάρκετινγκ, στην εξαγωγή προϊόντων. Για να υπερκεραστούν αυτά τα εμπόδια, τα 

δίκτυα διανομής που θα επιλεγούν, θα πρέπει να εξασφαλίζουν στην επιχείρηση μεταξύ 

των άλλων: α) έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για την αγορά, β) προώθηση των 
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προϊόντων ή/και υπηρεσιών, γ) επαφές και διαπραγμάτευση με τοπικούς αγοραστές, δ) 

αποθήκευση και φυσική διανομή των προϊόντων, ε) συλλογή, επεξεργασία και 

διαβίβαση παραγγελιών, στ) ανάληψη κινδύνου, ζ) χρηματοοικονομικές λειτουργίες, η) 

πληρωμή των προϊόντων και υπηρεσιών (Αυλωνίτης κ.α., 2009). 

3.6.3.Α Επιλογή Μεθόδου Εξαγωγών / Καναλιών Διανομής 

Η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει ποια εξαγωγική μέθοδο θα χρησιμοποιήσει. Η 

επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το ύψος των πόρων που προτίθεται να αφιερώσει η 

επιχείρηση, το μέγεθός της, το είδος των προϊόντων της, την προηγούμενη εμπειρία της 

στις εξαγωγές, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

της επιλεγμένης αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη της εξαγωγικής 

επιχείρησης να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να επιλέξουν την πιο κατάλληλη και αυτή που ταιριάζει στις 

ιδιαιτερότητες της επιχείρησής τους. Οι μέθοδοι Έμμεσων και Άμεσων Εξαγωγών 

αναλύθηκαν στις ενότητες 2.6.1.Α και 2.6.2.Β αντίστοιχα. Στην παρούσα ενότητα, θα 

ασχοληθούμε με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.6.1 στις έμμεσες εξαγωγές η επιχείρηση 

παράγει μεν το προϊόν, αλλά δεν ασχολείται, και συνεπώς δεν ελέγχει τη διαδικασία 

εξαγωγής των προϊόντων της στις αλλοδαπές αγορές. Συνεπώς, απαιτείται πολύ μικρή 

δέσμευση ανθρώπινων και υλικών πόρων (επενδύσεις) με αποτέλεσμα να 

ελαχιστοποιείται και ο συνεπαγόμενος κίνδυνος (πολιτικός και αγοράς). Επιπλέον, δεν 

χρειάζεται σχετική εξαγωγική εμπειρία από τα στελέχη της επιχείρησης, καθώς 

αξιοποιούνται οι εμπειρίες, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι επαφές των πεπειραμένων 

εξαγωγέων με τους οποίους συνεργάζεται η επιχείρηση. Από την άλλη, καθώς όλες οι 

εξαγωγικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται από «τρίτη» επιχείρηση, η παραγωγός 

επιχείρηση χάνει ένα μεγάλο μέρος του ελέγχου της τιμολόγησης, της διανομής και της 

προώθησης. Ακόμη, δεν έχει άμεση επαφή με την τοπική αγορά κάτι που σημαίνει πως 

εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον αντιπρόσωπό της για να πληροφορηθεί για τα 

παράπονα και τις προτάσεις των τελικών αγοραστών για τη βελτίωση των προϊόντων 

της (Χατζηδημητρίου, 2003). Τέλος, οι μεσάζοντες με τους οποίους συνεργάζεται η 

επιχείρηση, διακινούν πολλά προϊόντα, επομένως είναι πιθανό να μην καταβάλουν τη 

μεγαλύτερη προσπάθεια και να μην φροντίσουν για όλες τις επαρκείς ενέργειες 
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προώθησης των προϊόντων, αν τα προϊόντα της επιχείρησης δε συμπεριλαμβάνονται 

στην κατηγορία αυτών που αυξάνουν αισθητά τα έσοδα και τα κέρδη τους. 

Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται την ανάληψη περισσότερων και υψηλότερων 

επιχειρηματικών κινδύνων, δίνουν ταυτόχρονα όμως και τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης περισσότερων κερδών συγκριτικά με τις μεθόδους των έμμεσων 

εξαγωγών. Η αλυσίδα διανομής είναι μικρότερη και επιτρέπει αμεσότερη επαφή με 

τους δυνητικούς πελάτες/καταναλωτές,  μεγαλύτερη πληροφόρηση και απόκτηση 

εμπειρίας για τις τοπικές αγορές, ενώ στην περίπτωση που η επιχείρηση εξάγει 

απευθείας χωρίς να εξαρτάται από ενδιαμέσους, εξασφαλίζει και μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους. Έχει επίσης τη δυνατότητα καθορισμού χαμηλών τιμών και γενικότερα μπορεί 

και ελέγχει αποτελεσματικότερα τα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ. Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, η υιοθέτηση της μεθόδου των άμεσων εξαγωγών 

αυξάνουν τις πωλήσεις των επιχειρήσεων. Το βασικό μειονέκτημα εντοπίζεται στη 

δέσμευση πόρων που απαιτούνται για την οργάνωση και στελέχωση του Τμήματος 

Εξαγωγών στην έδρα της εταιρίας. Οπότε συνεπάγεται και κάποιο σχετικό κίνδυνο, ο 

οποίος είναι μεγαλύτερος όταν η άμεση εξαγωγή γίνεται μέσω θυγατρικής εμπορικής 

εταιρίας, για την οποία απαιτούνται σχετικές επενδύσεις (Αυλωνίτης κ.α., 2010). 

3.6.3.Β Κριτήρια Επιλογής ενός Καλού Αντιπροσώπου 

Εφόσον  η επιχείρηση αποφασίσει να μην εξάγει απευθείας τα προϊόντα της στις ξένες 

αγορές, θα πρέπει να επιλέξει έναν καλό τοπικό αντιπρόσωπο ο οποίος θα 

αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά την ίδια και τα προϊόντα της και θα συμβάλλει στην 

επιτυχία της εξαγωγικής της προσπάθειας. Ο τοπικός αντιπρόσωπος αποτελεί μέρος της 

«εικόνας» της επιχείρησης στην ξένη αγορά, επομένως η επιλογή του πρέπει να γίνεται 

με προσοχή και όχι με βιασύνη.  

Οι επιχειρήσεις γενικά, αποβλέπουν στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, 

κατανόησης και συνεργασίας με τους διανομείς η μεσάζοντες εμπόρους που επιλέγει η 

επιχείρηση, σκοπεύοντας σε μια μακροχρόνια συνεργασία και προοπτική (Anderson 

and Coughlan, 1987). Για να είναι αφοσιωμένοι στην εταιρία με την οποία 

συνεργάζονται οι τοπικοί συνεργάτες, πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μόνιμοι, ότι δε 

θα διακοπεί η συνεργασία μαζί τους με  αυθαίρετο τρόπο και ότι θα αμείβονται με 

δίκαιο τρόπο, ανάλογα τη συμπεριφορά τους στην πρόοδο των εργασιών της 

επιχείρησης (Ιωάννου, 2002). Παρόλα αυτά, η εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει στη 
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διάρκεια της διαπραγμάτευσης και του καθορισμού των όρων της συμφωνίας, να 

προσπαθήσει να συμπεριλάβει στη συμφωνία και κάποιες ρήτρες που θα 

λειτουργήσουν ως ασφαλιστικές δικλείδες και που θα της δίνουν το δικαίωμα να 

διακόψει τη σύμβαση αν ο αντιπρόσωπος δεν αποδειχθεί αποτελεσματικός 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

Σύμφωνα με τους Albaum et al. (1998) τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός καλού 

αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής είναι τα εξής: 

 Ο βαθμός αφοσίωσης του αντιπροσώπου στο συγκεκριμένο προϊόν και στη 

συγκεκριμένη αγορά. 

 Η οικονομική κατάσταση του αντιπροσώπου. 

 Οι ικανότητες μάρκετινγκ του αντιπροσώπου, συμπεριλαμβανομένων και 

των γνώσεων που έχει για την τοπική αγορά. 

 Παράγοντες που έχουν σχέση με το προϊόν, όπως η σειρά των προϊόντων 

που αντιπροσωπεύει, η μεταξύ τους συμβατότητα και 

συμπληρωματικότητα, καθώς και το επίπεδο της ποιότητάς τους. 

 Οι ικανότητες του αντιπροσώπου στον προγραμματισμό. 

 Παράγοντες διευκόλυνσης των εξαγωγών, όπως οι διασυνδέσεις του 

αντιπροσώπου με τις αρχές, οι γνώσεις του όσον αφορά τις σχετικές 

γλώσσες κ.α. 

3.6.3.Γ Διεθνής Φυσική Διανομή ή Logistics 

Η φυσική διανομή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της 

φυσικής ροής υλικών και τελικών προϊόντων από τα σημεία προέλευσης στα σημεία 

κατανάλωσης/χρήσης για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και επιθυμίες των πελατών με 

κέρδος (Kotler and Armstrong, 2009).  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα γίνεται 

περισσότερο πολύπλοκη σε διεθνές επίπεδο, καθώς πολλοί εξωτερικοί παράγοντες 

επηρεάζουν τη ροή υλικών και προϊόντων. Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν την 

εξωστρέφειά τους και οι αποστάσεις στις διεθνείς αγορές αυξάνονται, η ύπαρξη ενός 

αποτελεσματικού συστήματος φυσικής διανομής και logistics αποτελεί ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, καθώς μπορεί να 

εξοικονομήσει χρόνο, να μειώσει κόστος και να βελτιώσει την αξιοπιστία της 

εξυπηρετώντας καλύτερα τον πελάτη. Οι κύριες δραστηριότητες μιας φυσικής διανομής 
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περιλαμβάνουν τη διευθέτηση παραγγελιών, τις μεταφορές, τη διοίκηση αποθεμάτων, 

την αποθήκευση και την εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Η επιχείρηση καλείται να αποφασίσει αν θα αναλάβει η ίδια τη φυσική διανομή 

των προϊόντων (κάτι που ειδικά για τις γεωγραφικά απομακρυσμένες χώρες είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο) ή αν θα αναθέσει το έργο αυτό στον διανομέα/αντιπρόσωπο με τον 

οποίο συνεργάζεται ή σε κάποιον τρίτο φορέα/συνεργάτη. Η ύπαρξη εκατοντάδων 

προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, π.χ. διαγραφές αποθεμάτων, ελλείψεις σε 

κωδικούς, καθυστερήσεις στις παραδόσεις κ.λπ. έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στη 

συνεργασία με επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics, οι οποίες και αναλαμβάνουν 

όλες ή μερικές από τις δραστηριότητες logistics, γνωστές σαν Third Party Logistics – 

3PL, ακόμη και 4PL. Οι επιχειρήσεις 3PL διεκπεραιώνουν δραστηριότητες, όπως 

οργάνωση και εκτέλεση μεταφοράς, αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων, 

παραγγελιοληψία, συσκευασία, ετικετοποίηση κ.λπ. Στην Ελλάδα η έννοια του 3PL 

εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ο αριθμός των 3PL σταδιακά άρχισε να 

αυξάνεται και σήμερα λειτουργούν γύρω στις 75 επιχειρήσεις 3PL. 

3.6.4 Η Διεθνής Προώθηση Προϊόντων 

Ιδιαίτερα σημαντικά ρόλο στην επιτυχία του εξαγωγικού σχεδίου μάρκετινγκ 

διαδραματίζει η προώθηση (promotion) των προϊόντων/υπηρεσιών. Κύριος στόχος της 

προώθησης είναι να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα για την εξαγωγική επιχείρηση και 

τα προϊόντα της ανάμεσα στους αγοραστές ή εισαγωγείς. Το μίγμα προώθησης θα 

πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά και να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον αγοραστών/εισαγωγέων. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η 

πολιτική προώθησης που θα ακολουθήσει η εξαγωγική επιχείρηση έχει άμεση σχέση με 

τη φύση των καναλιών διάθεσης της αγοράς – στόχου, για τα οποία έγινε λόγος στην 

προηγούμενη ενότητα. Αυτά μπορούν να συμβάλλουν μερικώς ή ολοκληρωτικά στην 

προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης. Έτσι για παράδειγμα, ένα σύστημα 

διανομής το οποίο αποτελείται από πολλούς μικρούς εμπόρους δεν μπορεί να 

συμβάλλει στην προώθηση του προϊόντος σε μεγάλο βαθμό, σε αντίθεση με ένα 

σύστημα μεγάλων διανομέων οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν την προβολή και 

προώθησή του. Τα μέσα προώθησης που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση στις αγορές 

του εξωτερικού είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια με τις αγορές του εξωτερικού 

(διαφήμιση, προσωπικές πωλήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, προωθητικό υλικό, 
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προωθητικές ενέργειες, εταιρική ιστοσελίδα, χορηγίες κ.α.). Στις παρακάτω ενότητες θα 

εξετάσουμε τις τρεις πρώτες στρατηγικές προώθησης. 

3.6.4.Α Η Διεθνής Διαφήμιση 

Η διαφήμιση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του μίγματος προβολής και 

επικοινωνίας στις διεθνείς αγορές εκπέμποντας μηνύματα μαζικά σε πολλούς δέκτες 

(αγοραστές, καταναλωτές) έχοντας ως στόχο, μεταξύ των άλλων, α) να τους πείσει, 

παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά, ιδιότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

προϊόντος, β) να τους πληροφορήσει και να τους ενημερώσει για το προϊόν, γ) να χτίσει 

και να διαμορφώσει την εικόνα του προϊόντος, δ) να διαμορφώσει θετική στάση για το 

προϊόν ή να ανατρέψει την αρνητική στάση, ε) να διαφοροποιήσει το προϊόν και να 

γνωστοποιήσει τις ειδικές προσφορές, στ) να προβάλει και να διαμορφώσει θετική 

εικόνα για την επιχείρηση κ.λπ. (Ζώτος, 2000). 

Γενικά, η διεθνής διαφήμιση περιλαμβάνει τη μεταφορά εμπορικών μηνυμάτων 

στα κοινά – στόχους. Τα κοινά αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα σχετικά με το πώς 

αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν σύνολα ή εικόνες, στο πως ανταποκρίνονται σε 

χιουμοριστικά ή συναισθηματικά χαρακτηριστικά του μηνύματος και βέβαια, σε 

επίπεδα μόρφωσης και ομιλούμενης γλώσσας (Αυλωνίτης κ.α., 2010). Το πρόβλημα 

της γλώσσας και το ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα προβλήματα στην ανάπτυξη 

επικοινωνιακών και διαφημιστικών στρατηγικών στις διεθνείς αγορές, πηγάζουν από 

τις πολιτιστικές διαφορές (Kale, 1991). 

Υπάρχουν έξι βασικές κατηγορίες διαφημιστικών μέσων: 

 Έντυπα μέσα (Εφημερίδες, Περιοδικά) 

 Ραδιόφωνο 

 Τηλεόραση 

 Κινηματογράφος 

 Άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing) 

 Ηλεκτρονική Διαφήμιση (banners, digital marketing, προώθηση στις μηχανές 

αναζήτησης κλπ) 

  



 

55 
 

3.6.4.Β Διεθνείς Προσωπικές Πωλήσεις 

Σε αντίθεση με τη διαφήμιση, που χαρακτηρίζεται από απρόσωπη επικοινωνία, η 

προσωπική πώληση συνεπάγεται την άμεση επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ 

πωλητή ή αντιπροσώπου και του πιθανού αγοραστή. Ο σκοπός μιας τέτοιου είδους 

προσωπικής επικοινωνίας είναι δυνατόν να αποβλέπει (Φιλαδαρλής, 2014): 

 Στη λήψη μιας παραγγελίας 

 Να πείσει τους λιανοπωλητές να προωθούν και να επιδεικνύουν το προϊόν 

κατάλληλα 

 Να εξασφαλίσει τη συνεργασία του χονδρέμπορου, έτσι ώστε να προωθεί τα 

προϊόντα του κατασκευαστή ενεργά 

 Να ενημερώσει τους καθοδηγητές γνώμης σχετικά με την επιχείρηση και τα 

προϊόντα της 

Η βασικότερη διαφορά μεταξύ της διαφήμισης και της προσωπικής πώλησης, έγκειται 

στο γεγονός ότι, ενώ το μήνυμα της διαφήμισης παραμένει το ίδιο για όλους τους 

πιθανούς αγοραστές, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μήνυμά του 

σύμφωνα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις αντιδράσεις του πιθανού αγοραστή 

3.6.4.Γ Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις 

Οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του 

μίγματος προώθησης. Οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί κατά καιρούς γι’ αυτές 

ποικίλουν. Συνοψίζοντας αυτούς τους ορισμούς, ο Ποζρικίδης (1999) καταλήγει σε 

έναν πιο ολοκληρωμένο, σύμφωνα με τον οποίο ‘‘έκθεση είναι το εμπορικό γεγονός 

που έχει σαν στόχο να δημιουργήσει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα 

φέρει σε επαφή πωλητές και αγοραστές, εκθέτες και επισκέπτες’’. Κοινό σημείο όλων 

των εκθέσεων, είναι ότι αναμφισβήτητα δίνουν τη δυνατότητα στον εξαγωγέα να έρθει 

σε απευθείας επαφή με την αγορά στόχο και να γνωρίσει από κοντά τους ανταγωνιστές 

του (Vanier, 1988). Ο λόγος που κάνει τις εκθέσεις να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, είναι 

το ότι μπορούν να συγκεντρώσουν σε ένα σημείο όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

διαφήμιση, τη στόχευση μέσω της άμεσης αλληλογραφίας, των απευθείας πωλήσεων 

και της δικτύωσης μέσω του διαδικτύου, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό περιβάλλον 

στο οποίο επιδιώκεται ένα ευρύ φάσμα των στόχων πωλήσεων και μάρκετινγκ (Situma, 

2012).  
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Σύμφωνα με τους Bennett and Blythe (2002), οι διεθνείς εκθέσεις δίνουν επίσης τη 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες: 

 Να βελτιώσουν την ταχύτητα προσαρμογής στα δεδομένα της αγοράς και της 

εκμετάλλευσης των καινοτομιών. 

 Να παρακολουθήσουν τις γενικότερες εξελίξεις του κλάδου και του 

ανταγωνισμού. 

 Να αναβαθμίσουν την εικόνα (image), το κύρος και γενικότερα την εταιρική 

ταυτότητα. 

 Να βελτιώσουν το επίπεδο των συνεργατών τους, καθώς αντιπρόσωποι, 

διανομείς αλλά και μεσάζοντες σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών βρίσκονται 

ανάμεσα στους επισκέπτες της έκθεσης. 

 Να δυναμώσουν τις σχέσεις τους με υπάρχοντες πελάτες και να εντοπίσουν 

νέους των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε μεταγενέστερες επικοινωνιακές προσπάθειες. 

Οι επιχειρήσεις, και δη οι μικρομεσαίες, είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι η 

συμμετοχή σε έκθεση αποτελεί μια πρόκληση για την εταιρία, τα κέρδη και τα οφέλη 

της οποίας φαίνονται μακροπρόθεσμα. Η απόσβεση των δαπανών για τη συμμετοχή σε 

μια έκθεση μπορεί να είναι δύσκολη, συνεπώς η επιχείρηση που περιμένει να 

«ισοφαρίσει» το κόστος συμμετοχής με πωλήσεις κατά την έκθεση, είναι δεδομένο ότι 

θα απογοητευτεί. Για πολλές, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συμμετοχή σε 

μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, μπορεί να κριθεί πολλές φορές αδύνατη λόγω των 

απαγορευτικών οικονομικών όρων συμμετοχής (Ποζρικίδης, 1999). Όσον αφορά τον 

προϋπολογισμό και το κόστος συμμετοχής, έχει βρεθεί ότι περίπου το 50% της 

συνολικής δαπάνης αφορά το ενοίκιο και την κατασκευή του περιπτέρου/σταντ. Από 

εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες δαπάνες περιλαμβάνουν την προετοιμασία των εκθεμάτων, 

την ασφάλιση και τη μεταφορά τους, το προσωπικό, τη διαφήμιση/δημόσιες σχέσεις, τη 

φροντίδα πελατών κ.λπ. 

Πέρα από τα οικονομικής φύσεως μειονεκτήματα μιας διεθνούς έκθεσης, 

απορρέουν και άλλα, το καθένα από τα οποία έχει τη δική του βαρύνουσα σημασία. 

Ένα  συχνά αναφερόμενο παράπονο των στελεχών των επιχειρήσεων, που τους οδηγεί 

και στο να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των εκθέσεων, είναι η δυσκολία 

μέτρησης των αποτελεσμάτων (Bonoma, 1983). Η μελέτη άλλωστε των τάσεων της 
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αγοράς και του ανταγωνισμού ή η δημιουργία εμπορικών επαφών τα οποία είναι 

στοιχεία ποιοτικά, καθιστά τη μέτρησή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Από εκεί και πέρα, ένα 

τρίτο μειονέκτημα είναι ο συνωστισμός και η σύγχυση που επικρατούν στο χαοτικό 

περιβάλλον των μεγάλων εμπορικών εκθέσεων (Herbig et al., 1998) και το οποίο δίνει 

την αίσθηση ότι η εταιρία χάνεται στο πλήθος. Τέλος, ένα ακόμη μελανό σημείο, το 

οποίο αφορά κατά κύριο λόγο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η αναγκαία 

απομάκρυνση κάποιων στελεχών και κυρίως πωλητών από τα βασικά τους καθήκοντα 

ώστε να υποστηρίξουν την παρουσία μιας επιχείρησης στην εμπορική έκθεση. Ακόμη 

και όταν αυτό χρειάζεται να συμβεί για μικρά διαστήματα, είναι ικανό να 

αποσυντονίσει την κύρια λειτουργία της επιχείρησης.  

Γενικά, η οργάνωση της συμμετοχής σε μια διεθνή έκθεση απαιτεί έγκαιρο 

προγραμματισμό, ικανό προσωπικό και στενή συνεργασία όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης και ακολουθεί τα παρακάτω στάδια (Κριτσιωτάκης, 1994): 

1
ο
 Στάδιο: Λήψη της απόφασης 

 Περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων, την επιλογή της κατάλληλης 

έκθεσης, τον καθορισμό του σχεδίου δράσης και τον προϋπολογισμό του 

κόστους. 

2
ο
 Στάδιο: Διοργάνωση της συμμετοχής – Προεκθεσιακό 

 Στο στάδιο αυτό γίνεται ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, η εκπαίδευση των 

στελεχών και του προσωπικού, καθημερινή επικοινωνία με τους φορείς 

οργάνωσης της έκθεσης και διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, εξασφάλιση του περιπτέρου, προετοιμασία των εκθεμάτων καθώς 

επίσης και η αποστολή και η ασφάλιση όλων των απαραίτητων υλικων. 

3
ο
 Στάδιο: Λειτουργία του Περιπτέρου – Εκθεσιακό 

 Στο εκθεσιακό στάδιο επιδιώκεται η υλοποίηση όλων των στόχων συμμετοχής 

(μεθοδική προσέγγιση επισκεπτών, διαθεσιμότητα κατάλληλου προωθητικού 

υλικού, άρτια παρουσίαση των προϊόντων, δημόσιες σχέσεις κ.α.) 
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4
ο
 Στάδιο: Μετεκθεσιακό 

 Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν αμέσως 

μετά τη λήξη της έκθεσης (σύσκεψη προσωπικού, επανασυσκευασία και 

παράδοση των αποθεμάτων στη μεταφορική εταιρία) αλλά και τις ενέργειες που 

απαιτείται να γίνουν όταν τα στελέχη της επιχείρησης επιστρέψουν στη «βάση» 

τους (επιμέλεια και αξιοποίηση επαφών, έλεγχος της αποτελεσματικότητας, 

συγκρίνοντας στόχους και επιτεύγματα, σύνταξη έκθεσης απολογισμού και 

προτάσεις για μελλοντικές συμμετοχές). 

3.7 Σύνοψη 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στις έννοιες του διεθνούς και εξαγωγικού 

μάρκετινγκ. Για τον καθορισμό των εξαγωγικών στόχων απαιτείται η δόμηση ενός 

εξαγωγικού σχεδίου δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κατάρτιση του 

πλάνου δράσης είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη της εξαγωγικής 

δραστηριοποίησης της εταιρίας και τη μετέπειτα πορεία της στις διεθνείς αγορές. 

Εξίσου σημαντική για την επίτευξη των στόχων είναι και η εσωτερική οργάνωση ή 

αναδιοργάνωση της εταιρίας. Επαφίεται στην απόφαση της Διοίκησης αν η εταιρία θα 

ιδρύσει αυτόνομο Τμήμα Εξαγωγών ή αν θα συνεργαστεί με εξωτερικούς 

φορείς/συνεργάτες για να διεκπεραιώσει όλες τις εξαγωγικές διαδικασίες. Τα στελέχη ή 

οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα αναλάβουν το εγχείρημα κρίνεται απαραίτητο να 

πραγματοποιήσουν ενδελεχή έρευνα αγοράς με σκοπό να λάβουν όλα εκείνα τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν την αγορά με το πιο 

«πρόσφορο» έδαφος για εξαγωγές. Μετά την επιλογή της αγοράς, η επιχείρηση οφείλει 

να εξελίξει και να διαμορφώσει το μίγμα μάρκετινγκ στις ανάγκες των καταναλωτών 

της αλλοδαπής. Το μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει, όπως είδαμε, τέσσερα βασικά 

στοιχεία (4Ps): το προϊόν, την τιμολόγηση, τα δίκτυα διανομής και την προώθηση. 

Καθένα από τα στοιχεία αυτά, απαιτεί ξεχωριστή διερεύνηση και μελέτη προκειμένου η 

εξαγωγική επιχείρηση να υλοποιήσει τους αρχικούς στόχους που έχει θέσει, δηλαδή, 

την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της/των αλλοδαπής/ων αγοράς/ων, την 

αύξηση των πωλήσεών της και συνεπώς την αύξηση της κερδοφορίας της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 Μελέτη του Κλάδου της Ένδυσης 

 

4.1 Ο Ελληνικός Κλάδος Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας 

Η Ελλάδα υπήρξε παραδοσιακά χώρα παραγωγής και όχι δημιουργίας μόδας. Παρ’ όλα 

αυτά, ο ελληνικός κλάδος ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας είναι ένας κλάδος σχετικά 

υψηλής έντασης και συνιστά μία από τις κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες σε 

όρους παραγωγής, απασχόλησης και εξαγωγών. Η δυναμική αυτή του κλάδου σε 

συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση του στα χρόνια της παγκόσμιας κρίσης, οδήγησε 

στην επιλογή μελέτης του σε Ελλάδα και Ευρώπη.  

Ο κλάδος της ένδυσης στην Ελλάδα αποτελείται από αρκετές επιμέρους 

κατηγορίες, οι οποίες διέπονται από υψηλό βαθμό διαφοροποίησης ως προς το είδος και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνουν. Ο βαθμός 

διαφοροποίησης ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεση των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (πλεκτό, δερμάτινο ένδυμα), καθώς 

επίσης και τον τελικό καταναλωτή, στον οποίο απευθύνονται τα προϊόντα του κλάδου 

(παιδικό, αντρικό, γυναικείο ένδυμα) (Πολέμης και Στραβοδήμος, 2001). 

Σε συνολικό επίπεδο, μπορεί να τονιστεί ότι ο συγκεκριμένος κλάδος συνιστά έναν 

από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας καθώς διέπεται από 

έντονη εξωστρέφεια. Παρόλα αυτά, η γενικότερα προβληματική οικονομική και 

πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, η παρατεταμένη περίοδος διαπραγμάτευσης με τους 

δανειστές και κυρίως η εφαρμογή των capital controls επηρέασαν αρνητικά τον κλάδο. 

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης στην εγχώρια αγορά κατέγραψε πτώση 

4,8% το 2015, ενώ η παραγωγή στην ένδυση κατέγραψε πτώση της τάξης του 13%. 

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε 

πτώση 4%, ενώ η παραγωγή της αυξήθηκε κατά 1,8% (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

4.1.1 Καταναλωτικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Ένδυσης 

Η κύρια τάση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική αγορά, αφορά την αγορά προϊόντων 

χαμηλότερης τιμής. Αυτό οδηγεί τους λιανοπωλητές στην προσφορά ειδικών 

προσφορών και εκπτώσεων με σκοπό να τονωθεί η ζήτηση. Οι Έλληνες καταναλωτές 

ζητούν κυρίως ενδύματα που να είναι άνετα και να μπορούν να φορεθούν σε πολλές 
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περιστάσεις. Πιο άνετα και casual ρούχα επιλέγονται από τους Έλληνες γονείς και για 

τα παιδιά τους, θέλοντας να αποφύγουν τις υπερβολές. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση 

για ρούχα που μπορούν να φορεθούν στο γραφείο και για επαγγελματικούς σκοπούς 

μειώθηκε εξαιτίας της υψηλής ανεργίας και της πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Σε ότι αφορά την αθλητική ένδυση, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα το 2015 με προϊόντα 

όπως τζιν, μπλούζες και κολάν να συνεχίζουν τις καλές πωλήσεις.  

4.1.2 Ελληνικές Εξαγωγές Ενδυμάτων: Περίοδος 2006-2015 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων και 

συμπληρωμάτων των ενδυμάτων καταγράφουν πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία. 

Εξαίρεση αποτελεί η διετία 2013-2014 όταν και παρατηρήθηκε αύξηση τόσο των 

εξαγωγών αλλά και των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, με τον κλάδο να επανέρχεται 

σε ρυθμούς ύφεσης το 2015. Οι κύριοι λόγοι ήταν η επιβολή των capital controls το 

καλοκαίρι του 2015 καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις την ίδια περίοδο. Ενώ λοιπόν, οι 

εξαγωγές το 2014 ανέρχονταν στα περίπου 382 εκ. ευρώ, το 2015 έφτασαν τα 342 εκ. 

ευρώ καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 10,5%. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, οι 

εξαγωγές σε επίπεδο ποσότητας προϊόντων μειώθηκαν κατά 12%. 

Πορεία ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων 2006-2015 

 

(Διάγραμμα 1: Ελληνικές Εξαγωγές Ενδυμάτων σε Ευρώ) 
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(Διάγραμμα 2: Ελληνικές Εξαγωγές Ενδυμάτων σε Ποσότητα 100kg) 

4.1.3 Οι Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Ενδυμάτων για το 2015 

Παρά τη δραματική μείωση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία την τελευταία 

δεκαετία, παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης των χωρών εξαγωγής ενδυμάτων. 

Ενώ λοιπόν, η Ελλάδα εξήγαγε σε 86 χώρες παγκοσμίως το 2006, το 2014 εξήγαγε σε 

101 χώρες και το 2015 σε 103. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις δέκα χώρες 

στις οποίες εισάγονται κατά κύριο λόγο τα ελληνικά ενδύματα. Κοινό σημείο όλων 

είναι ότι είναι ευρωπαϊκές. Η Γερμανία αποτελεί σταθερά την τελευταία δεκαετία το 

βασικό προορισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τη μείωση των εξαγωγών προς 

αυτή κατά 23,8% το 2015. Αντίστοιχα, μειώθηκαν οι εξαγωγές προς Βουλγαρία (-

19,8%), Ηνωμένο Βασίλειο (-7,8%), Γαλλία (-7,8%) και Ισπανία (-24,9%), ενώ αύξηση 

παρατηρήθηκε στις εξαγωγές προς Κύπρο (+9,6%), Ιταλία (+16%), Ολλανδία (+34,2%) 

και Βέλγιο (+45%). Τέλος, οι εξαγωγές προς Ρουμανία παρέμειναν ουσιαστικά στα ίδια 

επίπεδα, καταγράφοντας μια ελαφρά άνοδο της τάξης του 0,2%. 

671.951 

510.244 

437.697 

311.509 

324.815 

257.453 

221.409 
248.273 222.941 

212.847 

0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

800.000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ελληνικές Εξαγωγές Ενδυμάτων (σε ποσότητα 100kg) 

Ελληνικές Εξαγωγές 
Ενδυμάτων (ποσότητα) 



 

62 
 

 

(Διάγραμμα 3: Οι 10 κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Ενδυμάτων για το 2015, σε Ευρώ) 

Από το ύψος των εξαγωγών στις εν λόγω χώρες, προκύπτουν και τα αντίστοιχα μερίδια. 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η Γερμανία, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 

μερίδιο, σχεδόν του 1/3 του συνόλου των εξαγωγών στον κλάδο της ένδυσης 

(μετρημένο σε ευρώ), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία.  

 

(Διάγραμμα 4: Τα Μερίδια Εξαγωγών των 10 Κυριότερων Χωρών Εξαγωγής σε Ευρώ) 
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Σε επίπεδο ποσότητας προϊόντος, η σειρά των κυριότερων χώρων εξαγωγής αλλάζει 

σημαντικά. Η Βουλγαρία καταλαμβάνει με διαφορά την πρώτη θέση, ενώ τη θέση της 

Ολλανδίας και της Ισπανίας στην πρώτη δεκάδα, παίρνουν τα Σκόπια και η Αλβανία. Η 

1
η 

θέση της Βουλγαρίας και η άνοδος των γειτονικών χωρών ενισχύουν τη γενικότερη 

άποψη που επικρατεί, ότι η χώρα μας αποτελεί τροφοδότη των χωρών αυτών σε 

ενδύματα βασικής ποιότητας τα οποία πωλούνται σε χαμηλές τιμές ποιότητας. 

 

(Διάγραμμα 5: Οι 10 Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Ενδυμάτων για το 2015, σε Ποσότητα 100 kg) 
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όγκου εξαγωγών, μετρημένο σε ποσότητα προϊόντος παρουσιάζεται στο παρακάτω 
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Παρατηρείται ότι το 50% περίπου της συνολικής ποσότητας ενδυμάτων που παράγεται 

στη χώρα μας, εξάγεται στη γειτονική Βουλγαρία. 

4.1.4 Οι Χώρες Εξαγωγής με τη Μεγαλύτερη Αύξηση το 2015 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της Ενότητας της 4.2.2, η Ελλάδα εξάγει σε 103 χώρες. 

Στην παραπάνω ενότητα έγινε λόγος για τις χώρες στις οποίες παραδοσιακά εξάγουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις ενδυμάτων και οι οποίες καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα μερίδια 

επί του συνολικού όγκου των εξαγωγών. 

Από κει και πέρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις ενδυμάτων έχουν στραφεί τα 

τελευταία χρόνια και σε άλλες χώρες, το μερίδιο των οποίων αυξάνεται χρόνο με χρόνο. 

Στο Διάγραμμα 7, παρουσιάζονται οι πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση των 

εισαγωγών ελληνικών προϊόντων για το 2015, εκφρασμένη σε ευρώ. Στην πρώτη θέση 

βρίσκεται η Τυνησία και ακολουθούν η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Εσθονία και το Κόσσοβο. 

Από τους αριθμούς των τριών πρώτων χωρών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αρκετές 

ελληνικές επιχειρήσεις ενδυμάτων στράφηκαν τον τελευταίο χρόνο σε αγορές της 

Βόρειας Αφρικής. Συγκεκριμένα, το 2014 οι εξαγωγές ενδυμάτων στην Τυνησία την 

Αίγυπτο και τη Λιβύη ανέρχονταν μόλις στις 17.664 ευρώ, ενώ το 2015 οι εξαγωγές 

ξεπέρασαν τις 355.000. Αξίζει να αναφερθεί ότι αύξηση της τάξης του 707%, 

παρατηρείται και στην άλλη χώρα της Βόρειας Αφρικής, το Μαρόκο. 

 

(Διάγραμμα 7: Οι 5 Χώρες Εξαγωγής με τη Μεγαλύτερη Αύξηση το 2015, σε Ευρώ) 
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4.2 Η Αγορά Ένδυσης στην Ευρώπη 

H ένδυση αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απασχολώντας 

περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενους. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης βασίζεται σε μικρές και μεσαίες εξειδικευμένες 

επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο 2009-2013, η εν λόγω βιομηχανία παρουσίασε μια 

διαφοροποιημένη εικόνα με αρκετές ομάδες προϊόντων να καταγράφουν σημαντική 

ανάπτυξη όπως τα αξεσουάρ μόδας  και τα δερμάτινα είδη ένδυσης . Η παραγωγή όλων 

των άλλων ομάδων προϊόντων μειώθηκε, κυρίως εκείνη που αφορά τα πλεκτά 

υφάσματα και είδη ένδυσης και τα βρεφικά είδη. 

Η παραγωγή ενδυμάτων την ίδια χρονική περίοδο μειώθηκε σε πολλές από τις 

ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούσαν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής παραγωγής 

ενδυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω παραγωγή αυξήθηκε κατά κύριο λόγο 

σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν καταστεί σημαντικά κέντρα 

παραγωγής ενδυμάτων ευρωπαϊκών εταιριών, χάρη στους σχετικά χαμηλούς μισθούς 

του πληθυσμού τους, στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό τους, καθώς στην 

ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε σύντομους χρόνους παράδοσης (DK 

Consultants, 2016). 

Σήμερα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ένδυσης είναι σε μια κρίσιμη φάση, λόγω της 

αύξησης του επιπέδου του ανταγωνισμού και του κόστους παραγωγής, οπότε τόσο η 

επιβίωσή της όσο και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της θα εξαρτηθεί από τη 

δυνατότητά της να επενδύσει σε καινοτομίες - τόσο όσον αφορά τα προϊόντα όσο και 

τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους - καθώς και από την προώθηση 

αυτών των καινοτομιών στους πελάτες της. 

4.2.1 Η Διάρθρωση της Αγοράς Ενδύματος 

Ο τομέας της ένδυσης χωρίζεται σε έξι τμήματα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω (DK Consultants, 2016) και παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί: 

 Το χαμηλότερο/κατώτερο τμήμα της αγοράς: Αφορά ρούχα βασικής 

ποιότητας τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές και σε μεγάλες 

ποσότητες. Τα ρούχα αυτά πωλούνται λιανικώς από υπεραγορές, καταστήματα 

outlet, εκπτωτικά καταστήματα αλλά και σε υπαίθριες αγορές. 
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 Το χαμηλό-μεσαίο κομμάτι της αγοράς: Έχει να κάνει με μέσης ποιότητας 

ρούχα που διατίθενται σε χαμηλές  προς μεσαίες τιμές και σε μεσαίες προς 

μεγάλες ποσότητες. Τα ρούχα αυτά, συνήθως, απαντώνται σε αλυσίδες ρούχων, 

σε πολυκαταστήματα, σε εταιρίες ταχυδρομικών παραγγελιών (mailorder 

companies), ενώ πωλούνται και από ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής πώλησης. 

 Το μεσαίο τμήμα της αγοράς: Μοιάζει με το χαμηλό-μεσαίο τμήμα. Ωστόσο, 

αναφέρεται σε ρούχα υψηλότερης ποιότητας, που πωλούνται σε μεσαίες 

ποσότητες και σε υψηλότερες τιμές και συνήθως παράγονται από εταιρίες- 

ιδιοκτήτες ενός μόνο brand (single brand fashion) όπως λ.χ. οι Benetton, Esprit, 

Mexx και Lacoste. Τα κανάλια διανομής για αυτό το τμήμα της αγοράς είναι 

ίδια με αυτά του χαμηλότερου-μεσαίου τμήματος, με τη διαφορά ότι ένα 

επιπρόσθετο κανάλι διανομής στο μεσαίο τμήμα αγοράς συνιστούν τα 

ανεξάρτητα εξειδικευμένα καταστήματα. 

 Το υψηλότερο μεσαίο τμήμα της αγοράς: Στο τμήμα αυτό παράγονται και 

πωλούνται καλής ποιότητας μοναδικά ενδύματα (συνήθως ιδιωτικών ετικετών 

όπως τα H&M, C&A and Zara) σε μικρές έως μεσαίες ποσότητες, χωρίς να είναι 

καθοριστικός ο παράγοντας της εποχικότητας. Αυτά διατίθενται σε ανεξάρτητα 

εξειδικευμένα καταστήματα και σε πολυκαταστήματα ειδών πολυτελείας. 

 Το τμήμα high-end, prêt-à-porter και 

 Το τμήμα haute couture 

Στα δύο τελευταία τμήματα της αγοράς πωλούνται κυρίως υψηλής ποιότητας 

μοναδικά ενδύματα σχεδιαστών μέσω των δικών τους καταστημάτων και 

καναλιών, καθώς και μέσω ανεξάρτητων εξειδικευμένων καταστημάτων μόδας, 

και πολυκαταστημάτων πολυτελείας. Μάλιστα, η χρήση του καναλιού των 

ανεξάρτητων εξειδικευμένων καταστημάτων εξαλείφει τις εκτεταμένες 

διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι απαιτούμενες ποσότητες είναι 

από χαμηλές έως μέτριες. 
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Σχήμα 1: Η Διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενδύματος (DK Consultants, 2016) 

 

4.2.2 Διεθνή Κανάλια Διανομής/Πώλησης  

Τα διεθνή κανάλια διανομής είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος μεταξύ της εταιρίας και των 

πελατών της σε όλο τον κόσμο. Στην ουσία, οι εταιρίες για να προωθήσουν επιτυχώς τα 

προϊόντα τους στις αγορές του εξωτερικού, αξιοποιούν ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω διεθνή κανάλια: 

 Καταστήματα σχεδιαστών: Πρόκειται για μοναδικά καταστήματα που πωλούν 

τα προϊόντα ενός μόνο brand (mono - shop) ή για καταστήματα στα οποία 

πωλούνται πολλά brands.  

 Ανεξάρτητα καταστήματα: Πρόκειται για «stand - alone» λιανοπωλητές που 

ενδεχομένως εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, καθώς καλύπτουν όλο 

το φάσμα της ποιότητας και τιμής ρούχων και ποικίλλουν ανάλογα με το βαθμό 

εξειδίκευσής τους σε είδη ένδυσης. Το κανάλι διανομής απαρτίζεται κατά κύριο 

λόγο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και των οποίων η εφοδιαστική αλυσίδα 

δεν χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες διαδικασίες.  
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 Multi - branded concept stores: Αυτά τα καταστήματα αγοράζουν κυρίως από 

συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως πράκτορες, αλλά και από φορείς στην 

αγορά χονδρικής. Σημειώνεται ότι αυτό το κανάλι αδυνατεί να επηρεάσει το 

σχεδιασμό και το branding των ενδυμάτων. Σε σύγκριση με άλλα 

επιχειρηματικά μοντέλα, οι χρόνοι παράδοσης είναι πολύ μεγάλοι και μπορούν 

να διαρκέσουν έως και 6 μήνες ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο. 

Αυτού του είδους τα καταστήματα δεν έχουν ιδιωτικές ετικέτες, δεδομένου ότι 

δεν διαθέτουν δικές τους εγκαταστάσεις παραγωγής, ούτε συνεργάζονται με 

υπεργολάβους κατασκευαστές (DK Consultants, 2016). 

 Εξειδικευμένα καταστήματα: Είναι καταστήματα που ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη φιλοσοφία και επηρεάζουν το σχεδιασμό και το branding των 

ειδών ένδυσης που πωλούν. Εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 

γραμμή προϊόντων. Ενδεικτικό παράδειγμα συνιστά το οικολογικό κατάστημα 

που διαθέτει προϊόντα που είναι κατασκευασμένα από οικολογικά υλικά ή που 

παράγονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.  

 Αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης: Πρόκειται για εξειδικευμένες 

αλυσίδες που πωλούν τα δικά τους επώνυμα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί 

από συμβεβλημένους κατασκευαστές ή στις δικές τους εγκαταστάσεις 

παραγωγής. Τα είδη ένδυσης πωλούνται υπό ιδιωτικές ετικέτες ή brands. Ο 

χρόνος παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων είναι σημαντικός παράγοντας 

για αυτές τις κάθετα ολοκληρωμένες εταιρίες. Η εξάλειψη των χονδρεμπόρων 

και των πρακτόρων μειώνει σημαντικά τον χρόνο από το στάδιο του σχεδιασμού 

στο στάδιο της πώλησης των ενδυμάτων σε περίπου τρεις μήνες, ενώ συμβάλλει 

στην ενίσχυση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη μείωση του 

κόστους. Η κατανόηση των τάσεων στον κλάδο της ένδυσης και η ταχεία 

δημιουργία συλλογών αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχή προσαρμογή 

σε αυτό το κανάλι διανομής (DK Consultants, 2016) 

1. Αλυσίδες ρούχων Ιδιωτικής ετικέτας: Οι ευρωπαϊκές εταιρίες 

γρήγορης μόδας (fast fashion) όπως τα H&M, C&A και Zara αποτελούν 

χαρακτηριστικές αλυσίδες ρούχων ιδιωτικής ετικέτας. Εστιάζουν στην 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των χρόνων παράδοσής τους ώστε 

να μειωθεί το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων τους και στην 

ανανέωση των συλλογών ρούχων τους αντί στην αναπλήρωση των 

αποθεμάτων τους. Χάρη σε αυτές τις στρατηγικές προσφέρουν στους 
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πελάτες τους μοντέρνα ρούχα σε χαμηλές έως μέσες τιμές και ποιότητα. 

Αυτές οι εταιρίες είναι επίσης υπεύθυνες για το σχεδιασμό των ρούχων 

τα οποία προωθούνται και παράγονται είτε στις δικές τους 

εγκαταστάσεις, είτε από υπεργολάβους. 

2. Καταστήματα πώλησης ενδυμάτων ενός brand (single brand fashion): 

Πρόκειται για εταιρίες-ιδιοκτήτριες ενός μοναδικού brand στον χώρο της 

μόδας (όπως λ.χ. η Benetton, Esprit, Mexx και Lacoste) οι οποίες έχουν 

καθιερωμένες ετικέτες brand στην αγορά ένδυσης και των οποίων η 

ποιότητα και τιμές κυμαίνονται από μέτριες έως πολύ υψηλές. 

Παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις ιδιωτικές ετικέτες στον τρόπο 

με τον οποίο διαχειρίζονται την εφοδιαστική αλυσίδα τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εταιρίες-ιδιοκτήτριες ενός brand που διατίθεται σε 

μεσαίες τιμές είναι ευέλικτες όσον αφορά τον αριθμό των συλλογών 

τους, τους χρόνους παράδοσης και τις στρατηγικές αναπλήρωσης των 

εμπορευμάτων τους. Οι ίδιες είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και το 

μάρκετινγκ των brands τους. Ο εφοδιασμός της παραγωγής τους γίνεται 

κυρίως στην Ευρώπη ιδιαίτερα για τα είδη μόδας που αφορούν το high - 

end κομμάτι της αγοράς, καθώς για την παραγωγή τους είναι αναγκαία η 

χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ενώ είναι σημαντικό να έχουν υψηλή 

ποιότητα. 

3. Καταστήματα ειδικής κατηγορίας ειδών ένδυσης: Είναι καταστήματα 

που έχουν εξειδικευτεί σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων, π.χ. 

εσώρουχα. Προσφέρουν ένα μικρού εύρους χαρτοφυλάκιο προϊόντων 

αλλά με μεγάλο βάθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαδικασίες 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους είναι παρόμοιες με τις 

άλλες δύο αλυσίδες καταστημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Πολυκαταστήματα: Τα πολυκαταστήματα συνήθως πωλούν είδη ένδυσης ως 

τμήμα της ευρείας προϊοντικής γκάμας τους και διαθέτουν ιδιωτικές συλλογές 

επώνυμων ρούχων. Μερικά πολυκαταστήματα όπως τα Kaufhof και οι Galeries 

Lafayette συνήθως συνεργάζονται με κατασκευαστές ειδών ένδυσης και 

υπεργολάβους. Άλλα, όπως το El Corte Inglés, έχουν τις δικές τους εταιρίες 

παραγωγής και χαρακτηρίζονται από την διάθεσή μιας ευρείας γκάμας 

προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες ειδών ένδυσης, από βασικά έως μοντέρνα 

ρούχα σε διαφορετικά επίπεδα τιμής και ποιότητας. Οι χρόνοι παράδοσης δεν 
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είναι πολύ σύντομοι και η εφοδιαστική αλυσίδα των εν λόγω καταστημάτων δεν 

είναι πολύ αποτελεσματική σε σύγκριση με τις καθετοποιημένες εφοδιαστικές 

αλυσίδες, λόγω της μεγάλης έκτασης της προϊοντικής γκάμας τους. Ωστόσο, τα 

καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα fast fashion μπορούν να έχουν παρόμοιες 

διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις καθετοποιημένες 

εταιρίες. 

 Υπεραγορές και σούπερ μάρκετ: Αυτά προσφέρουν ειδικές σειρές ειδών 

ένδυσης όπως παιδικά ρούχα ή εσώρουχα. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν 

το Carrefour, το Intermarché και το Tesco. Προσφέρουν περισσότερο βασικά 

ενδύματα και διαφημίζουν-προωθούν εβδομαδιαία ορισμένα είδη ένδυσης. 

Εφοδιάζονται κυρίως με τελικά προϊόντα τα οποία διαφημίζουν και προωθούν 

σε εβδομαδιαία βάση, ενώ καταφεύγουν στην μέθοδο της υπεργολαβίας για τη 

διάθεση ρούχων ιδιωτικής ετικέτας. Ο παράγοντας της μόδας δεν παίζει τόσο 

σημαντικό ρόλο στο είδος των ρούχων που πωλούν. Αναμένεται ότι οι 

υπεραγορές και τα σούπερ μάρκετ θα αυξήσουν πιθανότατα τις σειρές 

ενδυμάτων τους στο μέλλον. 

 Εκπτωτικά καταστήματα (Factory outlets / discounters): Είναι καταστήματα 

λιανικής πώλησης που πωλούν εκπτωτικά είδη τα οποία είναι παράτυπα, 

ξεπερασμένα ή έχουν παραχθεί σε υπερβάλλουσες ποσότητες. Ένα τέτοιο 

κατάστημα που εξειδικεύεται στην πώληση εμπορευμάτων από μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση είτε γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις παραγωγής της 

είτε με άλλα εκπτωτικά καταστήματα. Τα εκπτωτικά σούπερ μάρκετ όπως το 

Aldi και το Lidl προσφέρουν μόνο διαφημιστικά είδη ένδυσης, τα οποία δεν 

αναπληρώνονται. 

 Εταιρίες ταχυδρομικών παραγγελιών: Είναι έμποροι λιανικής πώλησης που 

διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω καταλόγων ή websites και τα οποία οι 

καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν χρησιμοποιώντας έντυπα παραγγελίας, ή 

μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών ή μέσω διαδικτυακών παραγγελιών. 

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι εταιρίες Otto, Wehkamp και Quelle. 

 Hλεκτρονικά καταστήματα (webshops, online shops, online stores, e-shops, 

estores, internet shops και webstores): Είναι καταστήματα που πωλούν τα 

προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά πρόκειται για εικονικά 

καταστήματα που επιτρέπουν στους επισκέπτες να τα επισκεφτούν, να δουν τα 

προϊόντα τους, να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την τιμή, την ποιότητα 



 

71 
 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος, να τα επιλέξουν και να τα 

αγοράσουν, πληρώνοντας on-line μέσω ασφαλών διαδικασιών πληρωμής. 

Ακόμη οι υποψήφιοι αγοραστές παρέχοντας τα αναγκαία στοιχεία, μπορούν να 

λάβουν τα προϊόντα που έχουν επιλέξει στην πόρτα τους. 

 Υπαίθριες αγορές: Πρόκειται για δημόσιες αγορές με μεμονωμένους πάγκους 

που πωλούν κάθε είδους προϊόντα. Συνήθως αυτοί οι πάγκοι έχουν στηθεί σε 

εξωτερικούς χώρους σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, και κυρίως σε 

δρόμους ή σε πλατείες. 

4.3 Οι Διεθνείς Εκθέσεις στον Κλάδο της Ένδυσης 

4.3.1 Η Κατηγοριοποίηση των Εκθέσεων 

Αναφερόμενη στην έννοια των εκθέσεων, η διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία 

χρησιμοποιεί διάφορους όρους όπως Trade Fairs, Trade Shows και Trade Exhibitions. 

Ο σκοπός, το περιεχόμενο, το κοινό, η περιοδικότητα, το μέγεθος και το εύρος της 

αγοράς που απευθύνεται μια έκθεση μπορεί να διαφέρουν, αλλά κοινός στόχος όλων 

είναι η προώθηση και διευκόλυνση του εμπορίου. Γενικά, η κατηγοριοποίηση των 

εκθέσεων γίνεται βάσει του παράγοντα που τις διακρίνει: 

 Βάσει της Γεωγραφικής τους Εμβέλειας 

 Βάσει του Κοινού στο οποίο απευθύνονται 

 Βάσει του Βαθμού Εξειδίκευσής τους 

 Βάσει της Συχνότητας Διοργάνωσής τους 

4.3.2 Κατάλογος Διεθνών Εκθέσεων στον Κλάδο της Ένδυσης 

Εξετάζοντας τις εκθέσεις βάσει του βαθμού εξειδίκευσης τους, ανάλογα δηλαδή του 

κλάδου από τον οποίο προέρχονται και το εύρος της αγοράς που καλύπτουν, 

παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω καταλόγους, οι σημαντικότερες διεθνείς 

εκθέσεις στον κλάδο της ένδυσης (http://ektheseis.net/). Ορισμένες από αυτές 

αναφέρονται σε πιο συγκεκριμένα τμήματα του κλάδου, ενώ άλλες αντιπροσωπεύουν 

ένα πιο ευρύ φάσμα προϊόντων. Έτσι έχουμε διεθνείς εκθέσεις που αναφέρονται σε όλο 

τον κλάδο της ένδυσης και εκθέσεις που αναφέρονται σε εξειδικευμένα τμήματά του, 

όπως η γυναικεία ένδυση, η αντρική, η βρεφική – παιδική – εφηβική, εκθέσεις μόδας, 

εκθέσεις υφασμάτων και αξεσουάρ, εκθέσεις υψηλής ραπτικής κ.α. Στον κλάδο της 
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ένδυσης, περιλαμβάνονται και οι εκθέσεις εσωρούχων, πυτζαμών και μαγιό, οι εκθέσεις 

για το γάμο, καθώς επίσης και οι εκθέσεις κοσμημάτων. 

Είθισται, μια επιχείρηση προτού λάβει μέρος σε εκθέσεις να συμμετέχει ως 

επισκέπτης σε ορισμένες. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δε διαθέτουν 

την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, οι επισκέψεις σε εκθέσεις του κλάδου 

κρίνονται απαραίτητες. Εν συνέχεια, η επιχείρηση καλείται να επιλέξει σε ποια έκθεση 

θα συμμετάσχει λαμβάνοντας υπόψη πέρα από τα κόστη συμμετοχής, το κοινό στο 

οποίο θα απευθυνθεί (B2B ή B2C ή ο συνδυασμός αυτών). 

Εκθέσεις Μόδας 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

MAGIC Las Vegas Η.Π.Α. Λας Βέγκας 2 φορές/έτος 

CPD  Dusseldorf Γερμανία Ντίσελντορφ 1 φορά/έτος 

International Lingerie 

Show 
Η.Π.Α. Λας Βέγκας 1 φορά/έτος 

Jeddah International 

Trade fair 

Σαουδική 

Αραβία 
Τζέντα 1 φορά/έτος 

Who is next Γαλλία Παρίσι 2 φορές/έτος 

Panorama Berlin Γερμανία Βερολίνο 2 φορές/έτος 

Tranoi Γαλλία Παρίσι 2 φορές/έτος 

In Fashion Fair Γερμανία Μόναχο 2 φορές/έτος 

White Milano Ιταλία Μιλάνο 1 φορά/έτος 

Apparel Sourcing Γαλλία Παρίσι 2 φορές/έτος 

 

Εκθέσεις Γυναικείας Μόδας 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Modaprima Ιταλία Φλωρεντία 2 φορές/έτος 

Paris sur Mode Γαλλία Παρίσι 2 φορές/έτος 

 Moda Donna Ιταλία Μιλάνο 1 φορά/έτος 
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Εκθέσεις Ανδρικής Μόδας 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Capsule Show Γαλλία Παρίσι 2 φορές/έτος 

 

Εκθέσεις Οικολογικής Μόδας 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Greenshowroom Γερμανία Βερολίνο 1 φορά/έτος 

Ethical Fashion 

Show 
Γερμανία Βερολίνο 1 φορά/έτος 

 

Εκθέσεις prêt-à-porter 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

The One Milano Ιταλία Μιλάνο 2 φορές/έτος 

MIPAP/SUPER Ιταλία Μιλάνο 2 φορές/έτος 

Supreme Women 

& Men 
Γερμανία Ντίσελντορφ 2 φορές/έτος 

 

Εκθέσεις για Επιλεγμένες Επώνυμες Μάρκες 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Bread & Butter  Γερμανία Βερολίνο 1 φορά/έτος 

 

Εκθέσεις Υψηλής Ραπτικής 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Premium Exhibitions Γερμανία Βερολίνο 2 φορές/έτος 
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Εκθέσεις Υφασμάτων & Αξεσουάρ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Modefabriek, 

Textile & 

Accessories 

Ολλανδία Άμστερνταμ 1 φορά/έτος 

Texworld Γαλλία Παρίσι 2 φορές/έτος 

Premiere Vision 

Paris 
Γαλλία Παρίσι 1 φορά/έτος 

Lineappelle Ιταλία Μπολόνια 2 φορές/έτος 

Intertex Ιταλία Μιλάνο 2 φορές/έτος 

 

Εκθέσεις για τη Βρεφική / Παιδική / Εφηβική Ηλικία 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Pitti Imaggine 

Bimbo 
Ιταλία Φλωρεντία 1 φορά/έτος 

Supreme Kids Γερμανία Μόναχο 2 φορές/έτος 

Negenmaandenbeurs 

 
Ολλανδία Άμστερνταμ 1 φορά/έτος 

CBME 
Τουρκία Κωνσταντινούπολη 1 φορά/έτος 

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας στον κλάδο της ένδυσης υπάγονται και οι 

εκθέσεις εσωρούχων και μαγιό, οι εκθέσεις υποδημάτων, οι εκθέσεις για το γάμο και οι 

εκθέσεις κοσμημάτων. Οι πιο δημοφιλείς από αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

Εκθέσεις Εσωρούχων και Μαγιό: Interfiliere (Παρίσι), Salon International de la 

Lingerie (Παρίσι), Mode Lingerie and Swim (Μόσχα), Wäsche und mehr 

(Ντόρτμουντ), CPM Moscow (Μόσχα), Ifexpo (Κωνσταντινούπολη), Riviera by 

MODE CITY (Κάννες) 
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Εκθέσεις Υποδημάτων: AYMOD και AYSAF (Κωνσταντινούπολη), Tag it! The 

Private Label Show (Ντίσελντορφ), ExpoRivaSchuh (Τρέντο), MOMAD Shoes 

(Μαδρίτη) 

Εκθέσεις Γάμου: The Bride Show Dubai (Ντουμπάι), Mariage au Carrousel (Παρίσι), 

European Bridal Week (Έσσεν), IWED (Ντόχα), The Bride Show (Αμπού Ντάμπι), 

Barcelona Bridal Week (Βαρκελώνη) 

Εκθέσεις Κοσμημάτων: Jewellery and Gem Fair (Χονγκ Κονγκ), Tendence 

(Φρανκφούρτη), Dubai International Jewllery Week (Ντουμπάι), Mineralien Hamburg 

(Αμβούργο), Inhorgenta (Μόναχο), Istanbul Jewelry Show (Κωνσταντινούπολη), JWS 

(Αμπού Ντάμπι) 

4.4 Σύνοψη 

Στο 4
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μελετάται ο κλάδος της ένδυσης στο 

ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι ελληνικές 

εξαγωγές ενδυμάτων δεν έμειναν ανεπηρέαστες από τη διεθνή οικονομική κρίση με 

αποτέλεσμα να καταγράψουν πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία. Στην Ενότητα 

4.1 παρουσιάζονται επίσης, οι κυριότερες χώρες εξαγωγής ελληνικών ενδυμάτων και τα 

μερίδια αυτών, ενώ οι καταναλωτικές τάσεις στην εγχώρια αγορά δείχνουν ότι οι 

Έλληνες καταναλωτές αναζητούν προϊόντα χαμηλής τιμής. Όσον αφορά τον κλάδο της 

ένδυσης στην Ευρώπη, στην Ενότητα 4.2, εξετάζεται η διάρθρωση της ευρωπαϊκής 

αγοράς ενδύματος (χωρίζεται σε 6 τμήματα) και αναλύονται τα κανάλια 

διανομής/πώλησης. Τέλος, στην Ενότητα 4.3, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 

διεθνείς εκθέσεις του κλάδου της ένδυσης. Η κατηγοριοποίηση των εν λόγω εκθέσεων 

γίνεται βάσει του βαθμού εξειδίκευσης τους, δηλαδή του κλάδου από τον οποίο 

προέρχονται και το εύρος της αγοράς που καλύπτουν. 
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Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας αντιμετωπίζεται παγκοσμίως, ως ένα 

απαραίτητο μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας των χωρών και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στη χώρα μας, δεδομένης της οικονομικής 

κατάστασης που επικρατεί, της πολιτική αστάθειας και των συνεχιζόμενων εξωτερικών 

ανισσοροπιών, η προσήλωση στον στόχο της εξαγωγικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας κρίνεται ακόμη πιο αναγκαία. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι τόσο απλό να 

εκμεταλλευθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις μια τέτοια ευκαιρία, επειδή δε διαθέτουν 

είτε τους πόρους (ανθρώπινους και χρηματικούς), είτε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Η 

έλλειψη των παραπάνω συναντάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, στις περιπτώσεις των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κατά κύριο λόγο, οι ελληνικές ΜμΕ επιλέγουν την 

απλούστερη μορφή διεθνοποίησης, τις εξαγωγές. Η εξαγωγική δραστηριότητα στη 

χώρα μας παρουσιάζει διακυμάνσεις, άλλοτε σημειώνοντας σημαντική βελτίωση και 

άλλοτε εμφανίζοντας ανησυχητική μείωση επηρεάζοντας ταυτόχρονα και το εμπορικό 

ισοζύγιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος ένδυσης και 

κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος καταγράφει πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία, 

εξαιρουμένης της διετίας 2013-2014.  

Παρά τα εμπόδια και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος 

σήμερα, οι προβλέψεις για την άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας εμφανίζονται 

αισιόδοξες για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στρέψει τις 

προσπάθειες τους στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Η δημιουργία ενός εξαγωγικού 

επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τις ΜμΕ που δεν 

διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνογνωσία στο κομμάτι των εξαγωγών. Η 

δημιουργία Τμήματος Εξαγωγών, η Έρευνα Ξένων Αγορών, η μελέτη και ο 

επανασχεδιασμός του μίγματος μάρκετινγκ, όπως και η επίσκεψη σε Διεθνείς Εκθέσεις 

είναι οι κυριότερες ενέργειες που η ΜμΕ οφείλει να προγραμματίσει στα πρώτα στάδια 

της εξαγωγικής της δραστηριότητας. 

Πέρα από τη δόμηση του εξαγωγικού πλάνου και τη συγκέντρωση πληροφοριών, 

οι ΜμΕ είναι σημαντικό να λάβουν και υλική στήριξη υπό τη μορφή χρηματοδοτήσεων 

και επιδοτήσεων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020», έχουν προγραμματιστεί δύο χρηματοδοτικά μέσα, ένα που παρέχει 



 

77 
 

δάνεια για επενδύσεις στην Έρευνα και στην Καινοτομία (ΕΑΚ) κι ένας μηχανισμός 

Ιδίων Κεφαλαίων για τις επενδύσεις στη φάση της ανάπτυξης, ο οποίος θα παρέχει στις 

ΜμΕ εμπορικού χαρακτήρα επιστρεπτέα κεφαλαιακή χρηματοδότηση. 

Οι μεγαλύτερες όμως προσπάθειες για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου 

θα πρέπει να γίνουν από το ίδιο το κράτος. Η ενίσχυση του επιχειρηματικού χώρου 

(συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της ένδυσης), μέσω της κατάρτισης ενός εθνικού 

σχεδίου παρέμβασης με βασικούς άξονες δράσης, την ανάπτυξη των εξαγωγών, την 

ενίσχυση της ρευστότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης είναι κομβικής 

σημασίας. Η ανάπτυξη των εξαγωγών θα πρέπει να γίνει με καθαρά κλαδικό 

προσανατολισμό, σε κλάδους με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Η αξιοποίηση των 

όποιων πόρων πρέπει να γίνει με στοχευόμενες παρεμβάσεις, με φορείς υλοποίησης 

αποκλειστικά τους κλαδικούς συνδέσμους που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

δράσεις εξωστρέφειας και βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, η οποία 

σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλή, βαθαίνει την ύφεση και τελικά μειώνει σημαντικά τα 

φορολογικά έσοδα. 

Συνοψίζοντας, με τον επιτυχημένο επιχειρηματικό σχεδιασμό, την διαρκή έρευνα 

και ενημέρωση, την απαραίτητη χρηματοδότηση και την ολοκληρωμένη κρατική 

στήριξη, οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη σιγουριά και 

αυτοπεποίθηση τα βήματα που θα τους οδηγήσουν στις αγορές του εξωτερικού, 

ενισχύοντας την οικονομική τους ευημερία και συμβάλλοντας παράλληλα, στις 

προσπάθειες της χώρας μας για ανάκαμψη, ανάπτυξη και πολιτικό-οικονομική 

σταθερότητα. 
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