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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφεί η διαδικασία και τα κριτήρια 

επιλογής των εξαγωγικών αντιπροσώπων ανεξαρτήτου της χώρας εξαγωγής καθώς και τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων.  

 

Στη βιβλιογραφία το θέμα των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, ωστόσο οι 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς. Περισσότερες έρευνες υπάρχουν 

για τους διανομείς, ωστόσο εξαιτίας του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων που στην 

πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες περισσότερο ταιριαστοί είναι οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι 

για τη διεκπεραίωση των εξαγωγών.  

 

Διάφορες θεωρίες ενσωματώνουν την έννοια των εξαγωγικών αντιπροσώπων και 

αιτιολογούν την επιλογή τους από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η θεωρία 

αντιπροσώπευσης, η θεωρία κόστους συναλλαγών και η θεωρία των πόρων συνδυαστικά 

μπορούν να ερμηνεύσουν την επιτυχία του εξαγωγικού εγχειρήματος με τη χρήση 

εξαγωγικών αντιπροσώπων.  

 

Τα κριτήρια επιλογής του αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής ποικίλλουν ανάλογα με τα 

προϊόντα της εξαγωγικής επιχείρησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και τις 

οικονομικές της δυνατότητες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τα 

οποία όλες οι επιχειρήσεις αναζητούν σε ένα συνεργάτη τους στο εξωτερικό. Πρόκειται 

για την εμπιστοσύνη, τις ικανότητες, τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις γνώσεις και τις 

ικανότητες που τον διακρίνουν, το βαθμό αφοσίωσης στη συνεργασία, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνεται στο πέρασμα του χρόνου, τις διασυνδέσεις του αντιπροσώπου, τις 

διαπραγματευτικές του ικανότητες και τις συνεργασίες που διαθέτει.  

 

Η επιτυχία της συνεργασίας του εξαγωγέα  και του αντιπροσώπου εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την υποστήριξη και τον έλεγχο που παρέχεται αλλά και από το βαθμό 

δέσμευσης και αφοσίωσης που αποκτάται σταδιακά μεταξύ των δύο μερών. Η τελική 

επιλογή του κατάλληλου αντιπροσώπου μπορεί να βασιστεί σε κάποιο μοντέλο 

αξιολόγησης με βαθμολογία και η συνολική διαδικασία απαιτεί προσπάθεια, κόπο και 

χρόνο από μέρους της εξαγωγικής επιχείρησης. Ο σχεδιασμός στην αρχή απαιτείται να 

είναι λεπτομερής και προνοητικός ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι στόχοι 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που θα τεθούν.  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to record the procedure and the criteria for the selection of 

an export agent, irrespectively of the exporting country, as well as the characteristics the 

export agent should have in order to meet the requirements of the Greek exporting 

companies.  

 

According to literature review, the issue of exports is very popular. However, export 

agents have not been extensively studies. There are more articles for the distributors 

instead of the agents regarding exporting. However, mainly because of the size of the 

Greek companies, which are mainly SMEs, export agents are considered more suitable 

than export distributors.  

 

Various theories embody the concept of export agents and justify their choice by 

exporting companies. Specifically, agency theory, transaction cost theory and resource 

theory can be combined in order to explain the success of exporting with the use of 

export agents.  

 

The selection criteria of the representative in the exporting country vary according to 

the products of the exporting company, the sector or industry it operates in and its 

financial opportunities. However, there are some common features that all companies 

look for in a partner abroad. These are trust, certain competences, information available, 

knowledge and distinguished skills, the degree of commitment to cooperation, which is 

confirmed over time, the agent’s interconnections, the negotiation skills and the 

partnerships available.  

 

The success of the exporter -agent cooperation depends to a large extent on the support 

and control provided but also on the degree of commitment and dedication which is 

gradually gained between the two parties. The final selection of the appropriate agent 

can be based on a scoring model and the overall process requires effort and time on 

behalf of the exporting company. Planning in the beginning needs to be in detail and 

with the look on the future, while the efficiency and effectiveness goals will also play an 

important role in the prospective success. 
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Εισαγωγή 

Σκοπός 

 

Στο παγκοσμιοποιημένο σύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό εξαγωγικούς αντιπροσώπους 

ως ενδιάμεσους διαχειριστές οι οποίοι επιτυγχάνουν συνεργασίες για τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις βρίσκοντας πελάτες στο όνομά τους (Choi, 2011). Ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός ωθεί τις επιχειρήσεις να εστιάσουνστα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα και να αναπτύξουν στρατηγικές συμμαχίες.  

 

Οι αντιπρόσωποι εκτελούν μια πολύ σημαντική λειτουργία, καθώς συνδέουν άτομα και 

οργανισμούς που διαφορετικά δεν θα είχαν συνδεθεί μεταξύ τους (Cosimano, 1996). 

Μια τέτοια λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγικές συναλλαγές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από γεωγραφικούς και πολιτιστικούς διαχωρισμούς μεταξύ 

αγοραστών και πωλητών (Perry, 1992).  

 

Η χρήση αντιπροσώπου αποτελεί διαδεδομένη μέθοδο εξαγωγών. Ο αντιπρόσωπος σε 

αρκετές περιπτώσεις αποτελεί το εισιτήριο για την είσοδο σε μια νέα αγορά ή ακόμη 

και χώρα. Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι μπορούν να μειώσουν τα κόστη συναλλαγής 

αναζητώντας οι ίδιοι πελάτες για τους εξαγωγείς, εκτελώντας διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη συμφωνιών πωλήσεων και εφαρμόζοντας αυτές τις συμφωνίες (Choi, 2011). 

 

Παρά τη σημασία που φαίνεται να έχουν οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι,ο ρόλος τους δεν 

έχει αναλυθεί μέχρι σήμερα εκτεταμένα στη βιβλιογραφία (Gripsrudetal., 2006,Ma, 

2006).Το θέμα εύρεσης του κατάλληλου και πιο ταιριαστού στις επιθυμίες της 

εξαγωγικής επιχείρησης αντιπροσώπου αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα το οποίο 

μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή αποτυχία του εξαγωγικούεγχειρήματος διαφόρων 

ελληνικών επιχειρήσεων ειδικά τώρα που η χώρα εξήλθε της οικονομικής κρίσεως που 

την ταλάνιζε μια δεκαετία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να 

μελετηθεί η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των εξαγωγικών αντιπροσώπων στη 

χώρα εξαγωγής και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.  
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Χρήσιμοι ορισμοί 
 

Οι ορισμοί που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τους εξαγωγικούς αντιπροσώπους είναι 

πολλοί και διαφοροποιούνται κυρίως χρονικά αλλά και ανάλογα με το είδος τους. 

Σύμφωνα με τους Pengetal.(2000),οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι είναι εξειδικευμένες 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ 

εγχώριων παραγωγών και ξένων πελατών. Ο Spulber (1996) ορίζει τους εξαγωγικούς 

αντιπροσώπους ως οικονομικούς παράγοντες που αγοράζουν από προμηθευτές με 

σκοπό τη μεταπώληση ή βοηθούν τους αγοραστές και τους πωλητές να συναντηθούν 

και να συναλλαχθούν. Σύμφωνα με τους Peng&York (2001) πρόκειται για μια ομάδα 

επιχειρήσεων που προσφέρουν επιχειρηματικές υπηρεσίες, βρίσκονται στη χώρα 

εξαγωγής και βοηθούν τους εξαγωγείς να βρουν διεθνείς πελάτες. Σύμφωνα με τον 

Fletcher (2004),οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι είναι σε θέση να βρουν ξένες αγορές και 

αγοραστές, αλλά και να παρέχουν διάφορες εξαγωγικές υπηρεσίες και υποστήριξη προς 

τους εξαγωγείς σε όλη τη διαδικασία εξαγωγής.  

 

Οι αντιπρόσωποι είτε είναι μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα είτε εταιρίες λειτουργούν 

όπως θα λειτουργούσε το τμήμα εξαγωγών πολλών παραγωγών σε μη ανταγωνιστικές 

γραμμές (Root, 1994). Η δουλειά τους είναι να συνδέουν τους παραγωγούς με ξένους 

αγοραστές (Oviatt&McDougall, 1994).Γενικά,μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για 

εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών ή και φυσικά πρόσωπα που συνδέουν τους 

παραγωγούς προϊόντων με ξένες αγορές προσθέτοντας αξία στη διαδικασία εξαγωγής 

και συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του εξαγωγικού εγχειρήματος ειδικά για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Knight, 2000). Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το 

είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχουν στις επιχειρήσεις που εξάγουν τα 

προϊόντα τους. Μπορεί να είναι τοπικοί εμπορικοί πράκτορες ή εκπρόσωποι 

(hostcountrybrokersoragents) ή μπορεί να είναι και τοπικοί έμποροι ή διανομείς 

(hostcountrymerchantsordistributors).  

 

Οι τοπικοί εμπορικοί πράκτορες ή εκπρόσωποι αμείβονται με προμήθεια επί των 

πωλήσεων, αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και όλες τις εντολές που 

αφορούν την επιχείρηση, ενώ οι τοπικοί έμποροι ή διανομείς αγοράζουν τα προϊόντα 

του εξαγωγέα και τα μεταπωλούν στην αγορά την οποία γνωρίζουν και με αυτόν τον 

τρόπο έχουν τον πλήρη έλεγχο στην εγχώρια αγορά με βάση τη συμφωνία που έχουν 
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συνάψει (Χατζηδημητρίου, 2003). Οι πράκτορες δηλαδή δεν λαμβάνουν τον τίτλο των 

αγαθών και πληρώνονται με προμήθεια, ενώ οι διανομείς αναλαμβάνουν και δέχονται 

τους σχετικούς κινδύνους που συνοδεύουν την αγορά των προϊόντων και κατέχουν την 

ευθύνη αγοράς και πώλησης των προϊόντων (Youngetal., 1989). Οι εξαγωγικοί 

αντιπρόσωποι εκτός του ότι λειτουργούν ως πηγή πληροφόρησης λειτουργούν επιπλέον 

και ως φίλτρο αυτής (Choi, 2011).  

 

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι ή αλλιώς πράκτορες στο εξωτερικό μπορεί να έχουν την 

αποκλειστικότητα σε μια γεωγραφική περιοχή ή να αντιπροσωπεύουν και άλλα μη 

ανταγωνιστικά προϊόντα ή και ανταγωνιστικά (Albaumetal., 1998). Οι αντιπρόσωποι 

είναι αποκλειστικοί όταν η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ορίζει άλλο 

πρόσωπο στη συγκεκριμένη περιοχή της αποκλειστικότητας του μέλους, καθώς και να 

μην πραγματοποιεί πωλήσεις σε αυτήν.Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι (exportsagents) 

λειτουργούν ως εξαγωγικοί μεσάζοντες μόνο που μπορούν να έχουν την 

αποκλειστικότητα διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησης σε μια ή περισσότερες 

χώρες του εξωτερικού και εκτελούν παραγγελίες από τους αγοραστές του εξωτερικού 

(Albaumetal.,, 1998).  

 

Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι έχουν την ευθύνη των πωλήσεων στη χώρα – στόχο είτε 

σε τελικούς καταναλωτές είτε σε χονδρεμπόρους και λιανέμπορους της χώρας που 

εισάγονται τα προϊόντα και λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους προμήθεια από την 

εξαγωγική επιχείρηση. Διαθέτουν πολλές γνώσεις σχετικά με την τοπική αγορά, 

χαρακτηρίζονται για τις εμπορικές και επιχειρηματικές επαφές τους και έχουν κίνητρο 

μέσω της προμήθειας να αυξήσουν τις πωλήσεις της επιχείρησης.  

 

Σύμφωνα με μια άλλη κατηγοριοποίηση, οι αντιπρόσωποι διακρίνονται στη 

βιβλιογραφία σε ενδιάμεσους εξαγωγείς (intermediaries), σε πράκτορες (agents) ή σε 

διανομείς (distributors) και μπορεί να εδράζονται είτε στην εγχώρια αγορά των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων είτε στις χώρες – στόχο (Solberg&Nes, 2002). Οι πόροι που 

διαθέτουν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες δε 

διαθέτουν μεγάλα ποσά για εξαγωγικά εγχειρήματα είτε γιατί δίνουν αλλού 

προτεραιότητα είτε γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα ποσά για να επενδύσουν λόγω του 

μικρού τους μεγέθους (Forsgren, 2002).  
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Οι εξαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν είτε κανάλια άμεσων 

εξαγωγών όπου ο αντιπρόσωπος βρίσκεται στη χώρα παραγωγής τους είτε απευθείας 

κανάλια εξαγωγής όπου ο αντιπρόσωπος βρίσκεται στη χώρα εξαγωγής (Root, 1994). 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τείνουν να βασίζονται πιο πολύ σε κανάλια 

έμμεσων εξαγωγών, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλαπλά 

κανάλια διανομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους (Chan, 1992). Αυτό είναι λογικό 

καθώς οι ΜΜΕ δε διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 

Οι αντιπρόσωποι υποστηρίζουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ώστε να εισέλθουν σε 

απομακρυσμένες για αυτές αγορές και χρησιμοποιούν την εμπειρία τους προς όφελος 

αυτών (Peng&York, 2001). Λειτουργούν ουσιαστικά ως ένα κανάλι διανομής που τους 

συνδέει με πελάτες στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι αντιπρόσωποι 

ποικίλουν από τη μεταφορά των εμπορευμάτων και την τελωνειακή διαμεσολάβηση 

μέχρι τη διαπραγμάτευση, αλλά συνήθως λειτουργούν και ως διανομείς στη χώρα – 

στόχο (Suwannarat, 2016a).  

 

Δημοφιλή ζητήματα στη βιβλιογραφία 
 

Το θέμα των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην παγκόσμια βιβλιογραφία και 

απασχολεί ερευνητές εδώ και δεκαετίες ειδικά με τη διεθνοποίηση και 

παγκοσμιοποίηση των προϊόντων και τη διάδοση του διαδικτύου. Και το θέμα των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών αν και σε 

μικρότερη έκταση σε σχέση με άλλα θέματα. Μια σειρά ερευνών βάσισαν τη 

συλλογιστική τους σε θεωρίες όπως η θεωρία κόστους συναλλαγών (Bello&Lohtia, 

1995), την διαδικασία διεθνοποίησης της Ουψάλα (Erikssonetal., 2006), τη θεωρία των 

πόρων (Heetal.,, 2013) και τη θεσμική θεωρία (Hessels&Terjesen, 2010) προκειμένου 

να στηρίξουν το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ εξαγωγικών επιχειρήσεων και 

εξαγωγικών αντιπροσώπων. Οι θεωρίες αυτές αναλύονται στο κυρίως μέρος της 

εργασίας.  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν επίσης αρκετές έρευνες οι οποίες εξετάζουν τις διαφορές 

των εξαγωγικών αντιπροσώπων ως κατηγορία έμμεσων εξαγωγών και των 

επιχειρήσεων που πραγματοποιούν άμεσες εξαγωγές (Ahnetal., 2011,Akerman, 2010). 

Για πολλούς ερευνητές οι άμεσες εξαγωγές είναι πιο επωφελείς για τις επιχειρήσεις 

καθώς οι ίδιες διαθέτουν μεγαλύτερο έλεγχο και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 



5 

προωθούνται τα προϊόντα τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται στην αγορά στόχο. 

Από την άλλη, υπάρχουν και έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι εξαγωγικοί 

αντιπρόσωποι μπορούν να επιβιώσουν και μάλιστα να εκσυγχρονίσουν το ρόλο τους 

στις διεθνείς εξαγωγές εντάσσοντας το διαδίκτυο στη διαχείρισή τους (Sharma, 2005). 

Συγκεκριμένα, οι αντιπρόσωποι μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των εργασιών τους με την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στις υπηρεσίες τους.  

 

Πλήθος ερευνητών διαχρονικά υποστηρίζει ότι η επιλογή του εξαγωγικού 

αντιπροσώπου είναι καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος των εξαγωγών 

(Root, 1994,Peng&York, 2001,Sharma, 2005). Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

ενδεχομένως είναι διστακτικές να αποφασίσουν σχετικά με την είσοδο σε νέες αγορές 

όταν έχουν επιτυχία στις τοπικές πωλήσεις, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις περιμένουν 

πλήθος προβλημάτων το οποίο προκαλεί μεγάλα διαχειριστικά κόστη. Οι εξαγωγικοί 

αντιπρόσωποι μπορούν να αποτελέσουν μια καλή λύση και για τις δύο αυτές 

περιπτώσεις (Suwannarat, 2016b).  

 

Ο ρόλος των εξαγωγικών αντιπροσώπων είναι ιδιαίτερα σημαντικός ειδικά όταν οι 

αγοραστές και οι πωλητές χωρίζονται είτε γεωγραφικά είτε και πολιτιστικά. Για αυτό 

έχει προσελκύσει ως θέμα το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Ορισμένες έρευνες 

εστιάζουν στο αντίκτυπο των εξαγωγικών αντιπροσώπων για την επιχείρηση και στην 

απόδοσή τους (Peng&York, 2001), άλλες εστιάζουν στη θεωρία των πόρων (Theingi, 

2011), άλλες στις υπηρεσίες που προσφέρουν (Balabanis, 2005) και άλλες στην επιλογή 

μεταξύ των άμεσων εξαγωγών και της χρήσης εξαγωγικών αντιπροσώπων (Burtonetal., 

2000). 

 

Η παρούσα εργασία διαφοροποιείται από τα δημοφιλέστερα ζητήματα του θέματος των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων και εστιάζει σε κάτι πιο απτό που αφορά τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις και δεν είναι άλλο από τη διαδικασία επιλογής του εξαγωγικού 

αντιπροσώπου στην χώρα εξαγωγής. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για τον μεγάλο αριθμό 

μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμβέλειά της. 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν διέξοδο ή διεύρυνση του 

πελατολογίου τους και οι εξαγωγές αποτελούν για αυτές έναν τρόπο αύξησης των 

πωλήσεών τους και του πελατολογίου τους. Ωστόσο, το εγχείρημα απαιτεί λεπτομερή 

σχεδιασμό, χάραξη στρατηγικής και ορθές επιλογές με βάση τον κλάδο, τα προϊόντα 
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της επιχείρησης και τους πόρους και τις δυνατότητες που έχει. Αυτά τα ζητήματα 

προσπαθεί να καλύψει η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  
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Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Εξαγωγών και Θεωρίες Εφαρμογής τους 
 

1.1. Μέθοδοι  Εξαγωγών 
 

Οι εξαγωγές αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές διεθνοποίησης για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δράσεις τους στη διεθνή αγορά ώστε να 

έχουν περισσότερες ευκαιρίες και να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις (Heetal., 2013). 

Προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων και των εξαγωγικών αντιπροσώπων κρίθηκε σκόπιμο να 

γίνει μια περιληπτική αναφορά στις μεθόδους των εξαγωγών που υπάρχουν διαθέσιμες 

στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

 

Υπό μια εναλλακτική ματιά, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις κατά την απόφασή τους 

σχετικά με τις εξαγωγές, έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών καναλιών διανομής. 

Οι δομές διακυβέρνησης των καναλιών βοηθούν τους εξαγωγείς να επωφεληθούν από 

ευκαιρίες ανάπτυξης σε ξένες αγορές (Leeetal., 2008). Οι δομές των καναλιών στις 

ξένες αγορές προϋποθέτουν δύο επιλογές (Rambocasetal., 2014):  

 

1) τις άμεσες εξαγωγές οι οποίες συνεπάγονται τον πλήρη έλεγχο των 

δραστηριοτήτων διανομής των προϊόντων και  

2) τις έμμεσες εξαγωγές στις οποίες η διανομή γίνεται από εξωτερικούς 

ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών.  

 

Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία συμφωνία σχετικά με την τυπολογία της διάρθρωσης 

των καναλιών εξαγωγής με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στη σύγκριση των 

εμπειρικών πορισμάτων. Υπάρχουν πάνω από 15 τυπολογίες – κατηγορίες επιλογής 

καναλιών εξαγωγής (Lietal., 2017). Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η δημοφιλής 

κατηγοριοποίηση των Brady&Bearden (1979) για τις άμεσες και ξένες εξαγωγές. 

Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις πωλούν τις προσφορές τους σε ξένους πελάτες ή 

ξένους μεσάζοντες, πράκτορες ή αντιπροσώπους ή μέσω εταιριών πώλησης και 

διανομής που βρίσκονται στο εξωτερικό σε ένα κανάλι άμεσων εξαγωγών, ενώ τα 

έμμεσα κανάλια διανομής έχουν έναν ενδιάμεσο ή αντιπρόσωπο ο οποίος εξάγει εκ 

μέρους τους προς τις χώρες – στόχους (Lietal., 2017). 
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Οι δύο γενικές κατηγορίες των εξαγωγών είναι οι άμεσες και οι έμμεσες. Άμεσες είναι 

οι εξαγωγές στις οποίες ένας παραγωγός ή προμηθευτής πουλάει απευθείας τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες του σε μια διεθνή αγορά είτε με τη χρήση μεσαζόντων, όπως είναι οι 

αντιπρόσωποι πωλήσεων και οι ξένοι λιανοπωλητές, είτε με άμεσες πωλήσεις στον 

τελικό πελάτη (Whetzel, 2017). 

 

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επιλέγει να εκτελέσει η ίδια όλες τις επιλογές που 

αφορούν τη χώρα εξαγωγής των προϊόντων της, τη διαχείριση της διαδικασίας μέχρι 

την παραλαβή του προϊόντος από τον αλλοδαπό πελάτη, τότε πρόκειται για άμεσες 

εξαγωγές (Χατζηδημητρίου, 2003). Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ελέγχει τις 

επιλογές ή και τη διαδικασία εξαγωγής, τότε πρόκειται για έμμεσες εξαγωγές.  

 

Οι μέθοδοι των άμεσων εξαγωγών είναι οι εξής (Χατζηδημητρίου, 2003): 

1. Δημιουργία αυτόνομου τμήματος εξαγωγών: Το Τμήμα Εξαγωγών λειτουργεί 

αυτόνομα, ελέγχει και εκτελεί τις διαδικασίες των εξαγωγών της επιχείρησης και 

απαιτεί εξειδίκευση στο αντικείμενο. 

2. Επιλογή αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής: Ο αντιπρόσωπος ενδέχεται να είναι 

επιχείρηση ή και φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει την αποκλειστική 

αντιπροσώπευση σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή και χώρα. Σύμφωνα με τον 

Ιωάννου (2005) η επιλογή αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντική και καθοριστική για τη στρατηγική πορεία των εξαγωγών της 

επιχείρησης επιλογή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί και το κλειδί για 

την είσοδο σε μια αγορά.  

3. Ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής: Η επιχείρηση αναλαμβάνει τις 

εργασίες που ίσως μέχρι πρότινος εκτελούσε ο αντιπρόσωπος και διατηρεί 

στενότερο έλεγχο των διαδικασιών, ενώ πραγματοποιεί και όλες τις επαφές με 

τους τελικούς πελάτες.  

4. Ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη χώρα εξαγωγής: Πρόκειται για 

δαπανηρή επιλογή η οποία, όμως, επιτρέπει την εφαρμογή τιμολογιακής 

πολιτικής που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης–ομίλου (Χατζηδημητρίου, 

2003). 

 

Συνήθως η επιλογή ενός αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής δίνει πιο άμεσα 

αποτελέσματα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους άμεσων εξαγωγών, καθώς εξυπηρετεί 

στην διάδοση της επιχείρησης στην αγορά – στόχο. Συχνά, οι άμεσες εξαγωγές 
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επιλέγονται όταν η διατήρηση της εξουσίας είναι μείζονος σημασίας για τον εξαγωγέα. 

Ωστόσο, σημαντικό εμπόδιο σε αυτή την περίπτωση είναι ο χρόνος, οι οικονομικοί και 

οι ανθρώπινοι πόροι, καθώς και η γεωγραφική απόσταση από την ξένη αγορά. 

 

Όσον αφορά τις μεθόδους έμμεσων εξαγωγών αυτές είναι οι εξής (Χατζηδημητρίου, 

2003): 

1. Εγχώριος πράκτορας: Μια εταιρία αναλαμβάνει να βρει προϊόντα για εταιρίες της 

αλλοδαπής, ενώ η διαδικασία επιλογής των προϊόντων μέχρι και την παράδοσή 

του στην αλλοδαπή χώρα βαρύνει τον εγχώριο πράκτορα.  

2. Εγχώριος έμπορος: Μια εταιρία αγοράζει από τον παραγωγό προϊόντα και 

αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διαδικασία εξαγωγών. 

3. Εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών: Τέτοιου είδους εταιρίες αναλαμβάνουν τη 

διεξαγωγή όλων των διαδικασιών των εξαγωγών εξ ονόματος της επιχείρησης και 

λαμβάνουν για αυτό μια προμήθεια. Προτιμώνται από επιχειρήσεις που δεν 

επιθυμούν ή δεν μπορούν ακόμη να δημιουργήσουν δικό τους τμήμα εξαγωγών, 

καθώς οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών διακρίνονται για την τεχνογνωσία, τις 

οικονομίες κλίμακας και κοστίζουν λιγότερο.  

4. Εταιρίες διεθνούς εμπορίου: Πρόκειται για εταιρίες που ασχολούνται με εξαγωγές 

και εισαγωγές και διαθέτουν θυγατρικές σε διαφορετικές χώρες για αυτό και 

συχνά λειτουργούν όχι μόνο ως πράκτορες, αλλά και ως χρηματοδότες 

εξαγωγικών εγχειρημάτων.  

 

Οι έμμεσες εξαγωγές οδηγούν σε μεσοπρόθεσμη κερδοφορία, απαιτούν λιγότερους 

πόρους και ενέχουν μικρότερο κίνδυνο. Ακόμη, δημιουργούν μεγαλύτερη 

αναγνωρισιμότητα στην άγνωστη αγορά εξαιτίας της συμβολής του αντιπροσώπου και 

αυξάνουν την αποδοχή του προϊόντος (Ramaseshan&Patton, 1994). Αυτά τα 

πλεονεκτήματα προσφέρονται μέσω των αντιπροσώπων οι οποίοι διαθέτουν 

οικονομικές, χρηματοδοτικές υπηρεσίες, αλλά και φυσική διανομή των προϊόντων και 

προώθησή τους. 

 

Οι έμμεσες εξαγωγές ενδέχεται βέβαια να καθυστερήσουν την ικανότητα της 

επιχείρησης να αναπτύξει και να επεκτείνει τις τεχνικές της ικανότητες και μπορούν να 

δημιουργήσουν μια καταστροφική εξάρτηση από τους αντιπροσώπους. Βραχυπρόθεσμα 

μπορεί να προσφέρουν οφέλη εξαιτίας της εξοικονόμησης κόστους, αλλά 

μακροπρόθεσμα μπορεί να πληγεί η ανάπτυξη της επιχείρησης (Rambocasetal., 2014).  
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Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται τόσο σταθερά όσο και μεταβλητά έξοδα, ενώ οι 

έμμεσες εξαγωγές λαμβάνουν χώρα με τη χρήση κάποιου αντιπροσώπου στην 

προκειμένη περίπτωση ο οποίος σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο συνεπάγεται 

λιγότερα έξοδα για την επιχείρηση (Bernardetal., 2011).  

 

Οι Klein&Roth (1990) προχώρησαν σε μια άλλη κατηγοριοποίηση η οποία 

περιλαμβάνει τρεις τύπους καναλιών διανομής: 

 τον αγοραίο,  

 τον ενδιάμεσο και  

 τον ιεραρχημένο. 

 

Η διάκριση γίνεται ανάλογα με το βαθμό ενοποίησης των διαδικασιών. Αυτή η μορφή 

κατηγοριοποίησης παρέχει πιο εξειδικευμένη περιγραφή των ρόλων των επιχειρήσεων 

και της εμπλοκής τους στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Η κατηγοριοποίηση των 

άμεσων και έμμεσων εξαγωγών περιλαμβάνει τους αντιπροσώπους και στις δύο 

κατηγορίες με αποτέλεσμα οι διαφορές μεταξύ των καναλιών να μην είναι πάντα 

ευδιάκριτες. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεχόμαστε ότι οι αντιπρόσωποι 

ανήκουν στις άμεσες εξαγωγές ωστόσο έχουν και πλεονεκτήματα των έμμεσων 

εξαγωγών υπό την έννοια ότι συνεπάγονται λιγότερα κόστη για την επιχείρηση, 

μικρότερη ανάληψη κινδύνου σε σχέση με άλλες κατηγορίες και υποκατηγορίες 

εξαγωγών και καλύτερη και πιο άμεση σύνδεση με την αγορά – στόχο.  

 

1.2. Επιλογή Μεθόδου Εξαγωγών 

 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν σε μια νέα περιοχή έχουν να λάβουν μια 

απόφαση σχετικά με τη μέθοδο των εξαγωγών που θα επιλέξουν να κάνουν με βάση και 

τις κατηγορίες που αναλύθηκαν παραπάνω. Για να επιλέξουν αναλύουν τα υπέρ και τα 

κατά και κυρίως το κόστος του κάθε εγχειρήματος με βάση τον αναμενόμενο όγκο 

εξαγωγών και το περιθώριο κέρδους που έχουν (Karunaratna&Johnson, 1997).  

 

Όταν ο λόγος του λειτουργικού κόστους προς την προμήθεια των αντιπροσώπων είναι 

μεγαλύτερος από το προκαθορισμένο νεκρό σημείο, τότε ο εξαγωγέας θα προτιμήσει 

τις άμεσες εξαγωγές. Αυτή η επιλογή υποστηρίζεται από τη θεωρία του κόστους 

συναλλαγών η οποία προτείνει ότι ο μεγαλύτερος όγκος διανομής προϊόντων επιτρέπει 
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τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και ευνοεί μια πιο συγκεντρωτική και ενοποιημένη 

δομή στις διανομές προϊόντων (Williamson, 1985).  

 

Από την άλλη, η επιχείρηση μπορεί να μη διαθέτει στα πρώτα εξαγωγικά της βήματα 

την απαραίτητη χρηματοδότηση για τέτοιου είδους επιλογές ή μπορεί να αντιμετωπίζει 

νομικά εμπόδια, έντονο ανταγωνισμό, μεγάλη διασπορά της αγοράς και να έχει μικρή 

εξαγωγική εμπειρία (Johanson&Vahlne, 1977). Εξαιτίας αρκετών διαφορών όσον 

αφορά το γεωγραφικό μέρος και τη ζώνη ώρας, το παγκόσμιο εμπόριο συνεπάγεται 

μεγαλύτερα κόστη από το εγχώριο. Μειονεκτήματα βέβαια υπάρχουν και στην 

περίπτωση ύπαρξης αντιπροσώπων οι οποίοι ζητούν την ύπαρξη συμφωνίας που τους 

εξασφαλίζει μέσω ρήτρας κάποια αποζημίωση ή θέτει εμπόδια στην επιχείρηση με 

άλλους συνεργάτες που σταδιακά μπορούν να την ωφελήσουν περισσότερο (Sternetal., 

1973).  

 

Εφόσον οι εξαγωγικές επιχειρήσεις καταλήξουν στην χρήση αντιπροσώπων ως την 

καταλληλότερη μέθοδο προσέγγισης της αγοράς στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν, 

δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εξαγωγές προϊόντων χωρίς κόστη συναλλαγών. Η 

αναζήτηση νέων ξένων πελατών και η διαπραγμάτευσή μαζί τους επιβαρύνει το κόστος 

των καναλιών αγοράς (Choi, 2011). Οι εξαγωγείς επωμίζονται κόστη συναλλαγών που 

αφορούν μια πιθανή αποτυχία στην αγορά που προκύπτει, για παράδειγμα, από 

ασυμμετρία πληροφοριών. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε η διαμεσολάβηση των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια 

συναλλαγή κατώτερη από αυτή που θα μπορούσε να επιτύχει η επιχείρηση ή ακόμη και 

να αποτύχει η συναλλαγή (Baye&Cosimano, 1990).  

 

Πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η χρήση αντιπροσώπων αποδίδει καλά 

αποτελέσματα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας νέας αγοράς εξαγωγών 

(Brooke&Buckley, 1988). Η χρήση εξαγωγικών αντιπροσώπων εξυπηρετεί στην 

επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων και αποτελεσματικότερων συναλλαγών (Choi, 

2011). Αφού συμφωνηθούν οι όροι με τον επιλεγμένο αντιπρόσωπο απαιτείται η 

κατάλληλη παρακίνηση του αντιπροσώπου από την επιχείρηση προκειμένου να έχει 

καλές επιδόσεις. Μέσα στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας απαιτείται οι οδηγίες να 

είναι ξεκάθαρες, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και επιτόπιος έλεγχος με μια επίσκεψη 

της επιχείρησης στον αντιπρόσωπο. Η υπαγωγή των προϊόντων σε καθεστώς εξαγωγής 

ξεκινάει μόλις υποβληθεί η διασάφηση εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους που έχει 
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την εποπτεία του εξαγωγέα ή στο τελωνείο όπου τα προϊόντα συσκευάζονται ή 

φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς που εκτελεί την εξαγωγή τους (Χατζηδημητρίου, 

2003).  

 

1.3.  Αντιπρόσωποι  ή  Διανομείς; 

 
Σύμφωνα με τους Αυλωνίτη και συν. (2010) υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μεσαζόντων, 

οι αντιπρόσωποι (agents) και οι έμποροι (merchants) με βασική τους διαφορά την 

κυριότητα ή μη των προϊόντων που διακινούν. Οι αντιπρόσωποι δεν έχουν την 

κυριότητα των προϊόντων που διακινούν και έτσι δεν αναλαμβάνουν πολλά είδη 

κινδύνου (πιστωτικό, συναλλαγματικό ή κίνδυνο αγοράς), αλλά λειτουργούν 

ουσιαστικά ως αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι της επιχείρησης λαμβάνοντας ως αμοιβή 

μια προμήθεια. Από την άλλη, οι έμποροι ή αλλιώς διανομείς, όπως αναφέρθηκαν στην 

εισαγωγή, έχουν την κυριότητα των προϊόντων που διακινούν και ως εκ τούτου 

αναλαμβάνουν και όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους που τα συνοδεύουν 

(Albaumetal., 1998).  

 

Ανάλογα με τη συμφωνία που συνάπτει η επιχείρηση με τους αντιπρόσωπους 

προκύπτουν οι εξής υποκατηγορίες (Albaumetal., 1998): 

 Αντιπρόσωποι ποσοστών (commissionagent): Πουλάνε τα προϊόντα μιας 

επιχείρησης έναντι κάποιου ποσοστού επί των πωλήσεων. Δεν αγοράζουν,όμως, 

τα προϊόντα ούτε έχουν την κυριότητά τους.  

 Αντιπρόσωποι που αναλαμβάνουν τη διατήρηση αποθεμάτων χωρίς όμως να τα 

αγοράζουν (stockingadgets)και πληρώνονται παραπάνω σε σχέση με τους 

προηγούμενους. 

 Αντιπρόσωποι με πίστωση οι οποίοι δέχονται τον πιστωτικό κίνδυνο και 

λαμβάνουν και μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας. 

 

Και με βάση την κατηγοριοποίηση τουMa (2006) υπάρχουν δύο κατηγορίες 

διαμεσολαβητών, οι αντιπρόσωποι και οι διανομείς. Οι αντιπρόσωποι δεν έχουν την 

ιδιοκτησία των προϊόντων και αμείβονται με προμήθεια, ενώ οι διανομείς αποδέχονται 

τους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά των προϊόντων και αναλαμβάνουν την ευθύνη 

των συνεχιζόμενων πωλήσεων (Youngetal., 1989).  
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Οι περισσότερες έρευνες μελετούν το ρόλο των διανομέων (Belloetal., 2003),ενώ 

λιγότερες είναι αυτές που μελετούν το ρόλο των αντιπροσώπων (Solberg&Nes, 2002). 

Εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών που έχουν οι δύο ομάδες αναμένονται 

αντίστοιχες διαφορές σε σχέση με τις δυνατότητες και την επιρροή της εξαγωγικής τους 

επίδοσης. Οι πόροι που επηρεάζουν τις εξαγωγικές επιδόσεις αφορούν την 

τεχνογνωσία, τις δεξιότητες μάρκετινγκ και την εξειδίκευση του διαμεσολαβητή 

(Peng&York, 2001). Σύμφωνα με τον Ma (2006) οι πόροι αφορούν και τη σύνδεση με 

τους πελάτες, τη γνώση της αγοράς και τη γνώση της σύνδεσης των καναλιών 

διανομής.  

 

Η Theingi (2011) βρήκε στην έρευνά της ότι οι εξαγωγείς που χρησιμοποιούν 

αντιπροσώπους με προμήθεια έχουν πιο ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς σε σχέση 

με τους εξαγωγείς που χρησιμοποιούν αντιπροσώπους που λαμβάνουν την κατοχή των 

προϊόντων και είναι αρμόδιοι για τη μεταπώλησή τους. Το εύρημα αυτό ίσως προκύπτει 

από το γεγονός ότι οι εξαγωγείς στο ξεκίνημα του εξαγωγικού τους εγχειρήματος δεν 

διαθέτουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία με αποτέλεσμα να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 

στους εξαγωγικούς αντιπροσώπους που χρησιμοποιούν και έτσι αναπτύσσουν 

στενότερες σχέσεις. Σε αντίστοιχο συμπέρασμα είχαν καταλήξει και οι 

Johanson&Vahlne (1990).  

 

Ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση αποφασίζει να εξάγει κρίνει και την τροπή των 

αποφάσεων που λαμβάνει σε όλη την πορεία της. Ο οργανισμός SBA (2012) στις ΗΠΑ 

παρέχει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των αντιπροσώπων και των διανομέων. Η 

σύγκριση μεταξύ των δύο τύπων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1. Αρχικά, και στις δύο 

περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει αποκλειστικότητα χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική. 

Όσον αφορά το μέγεθος της εταιρίας, συχνά οι αντιπρόσωποι είναι φυσικά πρόσωπα 

και όχι εταιρίες ενώ στην περίπτωση των διανομέων πρόκειται για εταιρίες συνήθως 

μεγαλύτερες ακόμη και από εταιρία – αντιπρόσωπο.  

 

Ως προς τον τίτλο κτήσης των προϊόντων, στην περίπτωση των αντιπροσώπων η κτήση 

παραμένει στην εξαγωγική επιχείρηση, ενώ αντίθετα στην περίπτωση του διανομέα η 

κτήση περνάει στον τελευταίο. Το κέρδος του αντιπροσώπου προκύπτει από την αμοιβή 

μέσω προμήθειας επί των πωλήσεων που επιτυγχάνει, ενώ το κέρδος του διανομέα 

προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που θέτει ο ίδιος και της τιμής 

αγοράς των προϊόντων από τον εξαγωγέα.  
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Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες και δράσεις στον τομέα του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, 

μεγαλύτερο όγκο ενεργειών και δράσεων αναλαμβάνει ο διανομέας σε σχέση με τον 

αντιπρόσωπο μιας και αναλαμβάνει και μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου. Οι 

δραστηριότητες υποστήριξης των πελατών είναι επίσης μεγαλύτερες στην περίπτωση 

του διανομέα, ενώ το επίπεδο κινδύνου για την εξαγωγική επιχείρηση είναι μεγαλύτερο 

στην περίπτωση του αντιπροσώπου καθώς εξαρτάται περισσότερο από την επίδοσή του.  

 

Ο αντιπρόσωπος δεν διατηρεί κάποιο απόθεμα ενώ από την άλλη, ο διανομέας μπορεί 

να διατηρεί καθώς κατέχει τον τίτλο κτήσης των προϊόντων που λαμβάνει από τον 

εξαγωγέα. Ακόμη, η ταχύτητα παράδοσης προϊόντων είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση 

του διανομέα καθώς είναι πιο πιθανό να διατηρεί απόθεμα. Όσον αφορά την επαφή με 

τους τελικούς καταναλωτές, αυτή είναι πιο πιθανή στην περίπτωση του αντιπροσώπου 

καθώς ενδέχεται η συμφωνία του με τον εξαγωγέα να περιλαμβάνει την παροχή 

πληροφοριών για τους πελάτες τις οποίες στη συνέχεια ο εξαγωγέας μπορεί να 

αξιοποιήσει. Ο διανομέας, από την άλλη, διατηρεί τις επαφές και τηρεί σχέσεις με τους 

πελάτες χωρίς την εμπλοκή του εξαγωγέα.  

 

Οι γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες εξαγωγών και στην προκειμένη περίπτωση 

εισαγωγών στην χώρα-στόχο καθώς και σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που 

διέπουν την χώρα και τους όρους που ενδιαφέρουν τους εξαγωγείς, μπορεί να 

ποικίλλουν. Οι διανομείς λόγω των οικονομιών κλίμακας και του εύρους των 

υπηρεσιών που παρέχουν αναμένεται να διαθέτουν περισσότερες γνώσεις και να 

θεωρούνται πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τη διαχείριση των εξαγωγικών – 

εισαγωγικών διαδικασιών σε σχέση με τους αντιπροσώπους. Ωστόσο, δεν είναι 

δεσμευτικό ότι και ένας αντιπρόσωπος μπορεί να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για 

να καλύπτει τις ανάγκες των εξαγωγέων. 

 

Όσον αφορά τον τερματισμό της συμφωνίας μεταξύ του εξαγωγέα και του 

αντιπροσώπου ή του διανομέα, μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να υπάρχουν 

επιπλοκές εξαιτίας της νομοθεσίας ή του εργασιακού καθεστώτος που έχει συμφωνηθεί 

μεταξύ των δύο μερών. Τέλος, παρόμοιες συνθήκες επικρατούν για την προτίμηση της 

τοπικής αγοράς και για την ικανότητα αποτελεσματικής παρουσίασης των προϊόντων 

του εξαγωγέα.  

 



15 

 

Πίνακας1Διαφορές μεταξύ αντιπροσώπων και διανομέων 

Χαρακτηριστικά Αντιπρόσωποι Διανομείς Ποιος υπερισχύει 

Τύπος εκπροσώπησης Αποκλειστικότητα ή 

μη 

Αποκλειστικότητα ή μη Άγνωστο 

Μέγεθος επιχείρησης Συνήθως ατομική 

εταιρία 

Μικρή εταιρία ή και πολύ 

μεγαλύτερη από μια 

εταιρία αντιπροσώπων 

Αναλόγως τον 

κλάδο 

Πωλήσεις σε ξένους 

καταναλωτές οι οποίες 

πραγματοποιούνται από 

Τον αντιπρόσωπο Τον διανομέα Άγνωστο 

Λήψη τίτλων κτήσης των 

προϊόντων 

Γενικά όχι Ναι Διανομείς 

Πώς βγάζει κέρδος ο 

συνεργάτης; 

Πληρωμή με 

προμήθεια – υψηλός 

έλεγχος τιμολόγησης 

Από η διαφορά μεταξύ 

τιμής αγοράς των 

προϊόντων και τιμής 

πώλησης – χαμηλός 

έλεγχος τιμολόγησης 

Αντιπρόσωποι 

εξαιτίας του 

μεγαλύτερου 

ελέγχου 

Δραστηριότητες 

μάρκετινγκ (διαφημίσεις, 

εκθέσεις, υλικό 

μάρκετινγκ) 

Χαμηλός όγκος σε 

σχέση με τους 

διανομείς 

Υψηλός όγκος σε σχέση 

με τους αντιπροσώπους 

Διανομείς 

Δραστηριότητες 

υποστήριξης πελατών 

(εκπαίδευση, εγγυήσεις) 

Μικρού μεγέθους Μεγάλου μεγέθους Διανομείς  

Ανάληψη κινδύνου (υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν προπληρωμές) 

Υψηλός κίνδυνος γιατί 

οι πωλήσεις μπορεί να 

αφορούν 

διαφορετικούς κάθε 

φορά πελάτες 

Πιθανώς μικρότερος 

καθώς οι πωλήσεις 

γίνονται προς τους 

διανομείς 

Διανομείς 

Διατήρηση αποθέματος Όχι  Ναι Εφόσον θεωρείται 

θετική η διατήρηση 

αποθέματος για 

καλύτερη 

εξυπηρέτηση του 

πελάτη, διανομείς 

Ταχύτητα παράδοσης 

προϊόντων για επίλυση 

τεχνικών προβλημάτων 

Μικρότερη σε σχέση 

με τους διανομείς 

εφόσον δεν τηρείται 

απόθεμα 

Μεγαλύτερη εφόσον 

τηρείται απόθεμα 

Διανομείς 

 

Άμεση επαφή με τελικούς 

καταναλωτές 

Πιθανό Απίθανο Άγνωστο 

Γνώσεις σχετικά με 

διαδικασίες εισαγωγών 

και νομοθετικές 

ρυθμίσεις 

Ποικίλλει Γενικά πολύ καλές 

γνώσεις 

Διανομείς 
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Τερματισμός συμφωνίας Αν αντιμετωπίζονται 

ως εργαζόμενοι είναι 

περίπλοκη η λύση της 

συμφωνίας 

Μερικές χώρες ευνοούν 

νομικά τους διανομείς 

Αναλόγως τη χώρα 

Ικανότητα 

αποτελεσματικής 

παρουσίασης των 

προϊόντων 

Εξαρτάται από το 

υπόβαθρο και τις 

επαφές 

Εξαρτάται από το 

υπόβαθρο και τις επαφές 

Άγνωστο 

Προτίμηση τοπικής 

αγοράς 

Ανάλογα με τη χώρα Ανάλογα με τη χώρα Άγνωστο 

 

Σύμφωνα με τον SBA (2012) οι αντιπρόσωποι οι οποίοι αμείβονται με προμήθεια 

λειτουργούν ως μεσίτες συνδέοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με έναν 

συγκεκριμένο ξένο αγοραστή. Ο αντιπρόσωπος σε γενικές γραμμές δεν αποδέχεται ο 

ίδιος τις παραγγελίες, αλλά ενημερώνει τον εξαγωγέα σχετικά με τις ζητήσεις που έχει 

και ο εξαγωγέας αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των παραγγελιών ή όχι. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο αντιπρόσωπος να υποστηρίξει λειτουργίες του 

εξαγωγέα, όπως η συσκευασία, η διανομή ή ο εκτελωνισμός.  

 

Από την άλλη, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις διαχείρισης – διοίκησης εξαγωγών 

(EMCs). Αυτές λειτουργούν ως υποκατάστημα της επιχείρησης εκτός συνόρων και 

λειτουργούν ως εκπρόσωποι των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η 

επιχείρηση σε πιθανούς αγοραστές. Αυτές οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν συνήθως όλες 

τις διαδικασίες και ενέργειες που αφορούν τις εξαγωγές συμπεριλαμβανομένων των 

διαπραγματεύσεων και της υποστήριξης προϊόντων και υπηρεσιών μετά την πώληση 

(after–salesservice). Μέσα στις υπηρεσίες που παρέχουν είναι η έρευνα αγοράς, η 

προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών σε εκθέσεις, η επιλογή των κατάλληλων 

καναλιών διανομής, η εύρεση τοπικών αντιπροσώπων, η εύρεση κεφαλαίου κίνησης για 

τις εξαγωγικές δραστηριότητες, η προετοιμασία εγγράφων ασφάλισης και 

εκτελωνισμού και άλλες πολλές υπηρεσίες.  

 

Συνήθως οι αντιπρόσωποι ασχολούνται με την προώθηση προϊόντων και άλλων 

εταιριών όχι όμως ανταγωνιστικών αυτών της επιχείρησης του εξαγωγέα (SBA, 2012). 

Η ανάθεση των εργασιών πώλησης σε έναν αντιπρόσωπο έχει αρκετούς νομικούς 

περιορισμούς, καθώς συνεπάγεται ότι το άτομο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να 

δεσμευτεί απέναντι σε πιθανούς αγοραστές εκ μέρους της επιχείρησης. Για αυτό το 

λόγο, η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Μέσα στα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εντάσσονται οι τηλεφωνικές πωλήσεις, οι 
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λειτουργικές δραστηριότητες του εξαγωγέα στην χώρα υποδοχής, ο δειγματισμός σε 

υποψήφιους πελάτες, η εξυπηρέτηση πελατών, η έρευνα αγοράς, η συλλογή χρημάτων, 

η διαφήμιση και η προώθηση σε παραδοσιακά και διαδικτυακά μέσα.  

 

ΟBalabanis (2005) υποστηρίζει ότι οι εξαγωγικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους εξαγωγείς, καθώς 

μπορεί να αποβούν καθοριστικές για την επιτυχία των εξαγωγέων στις ξένες αγορές. 

Σύμφωνα με τους Bello&Williamson (1985) ο πιο δημοφιλής τρόπος διαχείρισης των 

εξαγωγικών υπηρεσιών είναι μέσω της ταξινόμησής τους σε υπηρεσίες δημιουργίας 

συναλλαγών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης φυσικών προσώπων. Οι πρώτες 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσομοίωση και παραγωγή 

της εξωτερικής ζήτησης. Οι δεύτερες αποτελούνται από όλες τις δραστηριότητες που 

απαιτούνται για την επεξεργασία ξένων παραγγελιών και την προμήθεια ξένων 

πελατών. Ο Balabanis (2005) αναγνώρισε οκτώ υπηρεσίες δημιουργίας συναλλαγών 

και επτά υπηρεσίες φυσικής εξυπηρέτησης οι οποίες συγκλίνουν στην ύπαρξη τριών 

τύπων εξαγωγικών αντιπροσώπων: 

 

 Αυτούς που παρέχουν όλες τις υπηρεσίες. 

 Αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες δημιουργίας συναλλαγών. 

 Αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης για εξυπηρέτηση φυσικών 

προσώπων. 

 

Η σύνθεση των μεικτών υπηρεσιών επηρεάζεται από το βαθμό στον οποίο ο 

εξαγωγικός αντιπρόσωπος λαμβάνει τον τίτλο, δηλαδή την ιδιοκτησία, των αγαθών. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πάροχοι πλήρους υπηρεσίας (η πρώτη δηλαδή 

κατηγορία) τείνουν να είναι παρόντες φυσικά στις ξένες αγορές, να εξυπηρετούν 

περισσότερες χώρες και να εξυπηρετούν και γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους 

αντιπροσώπους των εξαγωγικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην χώρα εξαγωγής. 

 

1.4. Σύνοψη 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν οι κυριότερες κατηγορίες που συναντάμε στις 

εξαγωγές και ορισμένες εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι μέθοδοι των 

εξαγωγών με έμφαση στις άμεσες και τις έμμεσες εξαγωγές όπως επίσης και ο τρόπος 
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επιλογής των μεθόδων εξαγωγών που ακολουθεί μια επιχείρηση. Στο πλαίσιο εξέτασης 

των κατηγοριών εξαγωγών εξετάστηκαν οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των 

αντιπροσώπων και των διανομέων. Μια επιχείρηση η οποία αποφασίζει να εξάγει 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της βασικούς παράγοντες προκειμένου να καταλήξει 

στην κατάλληλη για την ίδια επιλογή μεθόδου εξαγωγών. 
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Κεφάλαιο 2 Εξαγωγικοί Αντιπρόσωποι 
 

2.1. Ιστορικά στοιχεία αντιπροσώπευσης 

 

Ενώ οι έμποροι υπήρχαν από την έναρξη της οικονομικής ιστορίας, η «μεγάλη εξέλιξη» 

των εξαγωγικών αντιπροσώπων ξεκίνησε το 1600, όταν η εταιρία της Ανατολικής 

Ινδίας ανέλαβε τη διακίνηση ινδικών προϊόντων σε καθεστώς μονοπωλίου (Cho, 1987). 

Παρόμοιες εταιρίες δημιουργήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη 

Γαλλία κατά την εποχή της αποικιοκρατίας (Carlos, 1992). Και η νεότερη ιστορία των 

Η.Π.Α. επηρεάστηκε από αντιπροσώπους με την ονομασία «Yankees»οι οποίοι 

διευκόλυναν τις εξαγωγές προς τον Παλαιό Κόσμο και πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη 

νέων αγορών, όπως αυτή της Λατινικής Αμερικής (North, 1961). Αυτοί οι πρώιμοι 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι διεύρυναν σημαντικά την κλίμακα και την εμβέλεια της 

παγκόσμιας εμπορικής συναλλαγής μια εποχή κατά την οποία η διεθνής εμπορία ήταν 

εξαιρετικά περιορισμένη, πρωτόγονη και επικίνδυνη (Peng, 1998).  

 

Κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο, η πρώτη ομάδα Ιαπώνων εξαγωγικών αντιπροσώπων, 

όπως η Mitsubishi,ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα (Cho, 1987). Μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, μια ομάδα περίπου 12 γιγαντιαίων εξαγωγικών αντιπροσώπων με 

την ονομασία “sogoshosha” που σημαίνει γενικές εμπορικές εταιρίες, άρχισαν να 

διαδραματίζουν αδιαφανή ρόλο στην αναπτυσσόμενη ιαπωνική οικονομία 

(Kojima&Ozawa, 1984). Συγκεκριμένα, βοηθούσαν τα μέλη των αντίστοιχων 

βιομηχανικών ομάδων τους (keiretsu) να διεισδύσουν σε ξένες αγορές (Kotabe, 1984).  

 

Πολλές χώρες τη δεκαετία του ‘70 προσπάθησαν να τονώσουν τις εξαγωγές τους και 

ενθάρρυναν τη δημιουργία των αντίστοιχων «sogososha»σε τοπικό επίπεδο. Το 1972 

υπήρξε νομοθέτημα στη Βραζιλία για την λήψη μιας οργανωμένης νομικής μορφής 

λειτουργίας των εξαγωγικών αντιπροσώπων(Peng&Ilinitch, 1998). Στη συνέχεια και 

άλλες χώρες ενέταξαν στη νομοθεσία τους αντίστοιχες διατάξεις για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας των εξαγωγικών αντιπροσώπων. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, αυτών των 

νομοθετικών ρυθμίσεων διαφέρουν από χώρα σε χώρα (Brewer, 1993).Με τη 

δημιουργία των “sogoshosha” μέχρι τη δεκαετία του ’80, οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι 

διαχειρίζονταν περίπου το 50% των εξαγωγών της Ιαπωνίας (Kotabe, 1984). Σε αυτούς 
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οφείλεται και η μεγάλη επιτυχία της εξαγωγικής επέκτασης της 

Ιαπωνίας(Peng&Ilinitch, 1998).  

 

Έκτοτε, η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των συνόρων για εμπορικές συναλλαγές 

όπως συνέβη για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέδραμαν στην εξέλιξη του 

θεσμού των εξαγωγικών αντιπροσώπων και στον εκσυγχρονισμό του. Σήμερα, πολλοί 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι δραστηριοποιούνται όχι μόνο με τον παραδοσιακό και 

φυσικό τρόπο αλλά και διαδικτυακά προκειμένου να ανταποκριθούν στο σύγχρονο 

τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις των καταναλωτών παγκοσμίως.   

 

2.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Αντιπροσώπων 
 

Σύμφωνα με τον Root (1994) οι πιθανότητες η επιχείρηση να επιτύχει με τη χρήση 

κάποιου αντιπροσώπου για να εισέλθει σε μια ξένη αγορά είναι περισσότερες από την 

επιλογή των άμεσων εξαγωγών. Η χρήση του αντιπροσώπου μειώνει τον κίνδυνο 

αποτυχίας σε μια ξένη αγορά, καθώς ο αντιπρόσωπος γνωρίζει τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες της αγοράς και πώς η επιχείρηση πρέπει να προωθήσει τα προϊόντα ώστε να 

εδραιωθούν. Η γνώση της αγοράς βοηθά την επιχείρηση να αναγνωρίσει τις αλλαγές 

που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα της να γίνουν αποδεκτά στην ξένη αγορά και να έχει 

καλές πωλήσεις.  

 

Οι περισσότερες ΜΜΕ δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, την τεχνολογία και 

την τεχνογνωσία προκειμένου να εισέλθουν σε παγκόσμιες αγορές εξαιτίας της 

έλλειψης εμπειρίας και γνώσεων ή ακόμη και του υψηλού κόστους ενός τέτοιου 

εγχειρήματος. Η χρήση κάποιου ενδιάμεσου συνεπάγεται ότι είτε η επιχείρηση θα 

επιλέξει να πουλήσει πιο ακριβά τα προϊόντα της στην ξένη χώρα (με την επιλογή ενός 

διανομέα) είτε θα μειώσει το ποσοστό κέρδους της ώστε αυτό να εξισορροπηθεί με τις 

επιθυμίες του αντιπροσώπου με αποτέλεσμα η τελική τιμή στον καταναλωτή να μη 

διαφέρει από χώρα σε χώρα.  

 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν επαρκές επίπεδο πληροφόρησης για την ξένη 

αγορά δεν έχουν ανάγκη από κάποιον αντιπρόσωπο γιατί διαθέτουν ήδη πιθανώς δικά 

τους κανάλια διανομής στην ξένη αυτή αγορά ή γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν τέτοια 

κανάλια, επομένως η χρήση αντιπροσώπου θα αποτελούσε μόνο ένα περιττό έξοδο για 

αυτές (Heetal., 2013). Ωστόσο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δε διαθέτει επαρκή 
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πληροφόρηση για τις αγορές στις οποίες επιθυμεί να εξάγει και έτσι οδηγούνται στην 

επιλογή ενός αντιπροσώπου ο οποίος θα τους παράσχει την απαραίτητη πληροφόρηση 

και θα τους συμβουλέψει πώς να επεκταθούν στην ξένη αγορά.  

 

Επιπλέον, η επιλογή χρήσης ενός αντιπροσώπου είναι κατάλληλη για μια επιχείρηση με 

μικρή ή καθόλου εμπειρία στις εξαγωγές η οποία μάλιστα θα της επιτρέψει να μάθει και 

να εξελιχθεί σε αυτό το κομμάτι των πωλήσεων. Οι επιχειρήσεις με μικρή εμπειρία στις 

εξαγωγές θα επωφεληθούν από την χρήση αντιπροσώπων, καθώς αυτοί μπορούν να 

παράσχουν πληροφόρηση την οποία οι εξαγωγείς δεν έχουν (Wuetal., 2007). Παρά το 

γεγονός ότι αυτή η μετάδοση πληροφοριών ενδέχεται να μην είναι τόσο 

αποτελεσματική, οποιαδήποτε πληροφόρηση λάβει ο εξαγωγέας προσθέτει αξία στην 

προσπάθειά του για είσοδο σε μια ξένη αγορά. Επιπλέον, επειδή οι αντιπρόσωποι δεν 

μπορούν να παρέμβουν στη μορφή ή το είδος των προϊόντων που διαχειρίζονται 

μπορούν να χρησιμεύσουν στην επιχείρηση εξαιτίας των συμβουλών και προτροπών 

τους προς τους εξαγωγείς για βελτίωση των προϊόντων ώστε να επιτυγχάνονται 

καλύτερα αποτελέσματα πωλήσεων ή και προώθησης των προϊόντων (Heetal., 2013). 

Ωστόσο, οι εξαγωγείς δεν μπορούν με τη μέθοδο αυτή να αποκτήσουν το ίδιο επίπεδο 

γνώσεων με τους αντιπροσώπους, καθώς δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τους 

πελάτες.  

 

Η χρήση του αντιπροσώπου της παρέχει πληροφόρηση η οποία δε θα μπορούσε να 

αποκτηθεί με τη χρήση των δικών της δυνάμεων και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας 

του εξαγωγικού εγχειρήματος. Ειδικά στην περίπτωση ξένων αγορών οι οποίες απέχουν 

είτε χιλιομετρικά είτε πολιτισμικά από την χώρα εξαγωγής, οι επιχειρήσεις με μικρή 

εμπειρία και ικανότητες εξαγωγών χρειάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό αξιόπιστη και 

έγκαιρη πληροφόρηση για την ξένη αγορά ώστε να μπορούν να ευθυγραμμίσουν την 

παροχή των προϊόντων τους με τις ανάγκες των πελατών και τις ανταγωνιστικές 

συνθήκες (Chan&Makino, 2007). Οι θεσμικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών 

μπορούν να δημιουργούν αρκετά εμπόδια στους εξαγωγείς τα οποία, όμως, μπορούν να 

αμβλύνουν οι γνώσεις και η εμπειρία των αντιπροσώπων (Heetal., 2013). 

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης αντιπροσώπων είναι ότι η επιχείρηση μπορεί να 

βασιστεί στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αντιπροσώπων και να κατακτήσει 

μέσω αυτών την ξένη αγορά (Xu&Shenkar, 2002). Επιπλέον, αυτή η μορφή 

συνεργασίας επιτρέπει στους εξαγωγείς να βελτιώσουν την παραγωγή πληροφοριών για 
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εξαγωγικές αγορές και να ανταποκριθούν καλύτερα σε αβέβαιο περιβάλλον 

χρησιμοποιώντας την γνώση που αποκτούν ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις 

εκάστοτε συνθήκες και να αποκτήσουν μηχανισμούς συμμόρφωσης (Kostova&Roth, 

2002).  

 

Οιεταιρίεςμεχαμηλόόγκοεξαγωγώνέχουννακερδίσουνπολλάαπότηνχρήσηαντιπροσώπω

ν,καθώς τους προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες ανοίγματος σε νέες αγορές με 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία ειδάλλως δε θα είχαν στη διάθεσή τους 

(Ruhdorfer&Hienerth, 2010). Αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να απέχουν από τις 

εξαγωγικές δράσεις γιατί θεωρούν ότι δε διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και 

αναγνωρίζουν τους υψηλούς κινδύνους και την αβεβαιότητα έκβασης μιας τέτοιας 

απόφασης (Peng&Ilinitsch, 1998).  

 

Συνήθως οι οικογενειακές επιχειρήσεις απέχουν από τις εξαγωγικές δραστηριότητες 

λόγω των εμπλεκόμενων κινδύνων, ενώ οι ΜΜΕ που δεν χαρακτηρίζονται ως 

οικογενειακές αναζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό δυνατότητες διεθνοποίησης οι οποίες 

μάλιστα συμπεριλαμβάνονται σταδιακά και στη στρατηγική τους (Fernandez&Nieto, 

2005). Η χρήση αντιπροσώπων προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας διεθνών 

επιχειρηματικών σχέσεων οι οποίες δε θα μπορούσαν να συναφθούν με τις άμεσες 

εξαγωγές (Pengetal., 2006) και για τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. 

 

Πολλές ΜΜΕ αποφεύγουν να εξάγουν όχι μόνο εξαιτίας των περιορισμένων τους 

πόρων και την έλλειψη επαρκών γνώσεων για το αντικείμενο των εξαγωγών, αλλά και 

εξαιτίας του αντιλαμβανόμενου κινδύνου που συνεπάγεται η διαδικασία των εξαγωγών 

καθώς και εξαιτίας της αβεβαιότητας που περικλείει τις διεθνείς αγορές και πωλήσεις. 

Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι μπορεί να αποτελέσουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για 

τις ΜΜΕ, καθώς μπορούν να εντοπίσουν και να διαπραγματευτούν με αλλοδαπούς 

πελάτες αξιοποιώντας τις επαφές, την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις οικονομίες 

κλίμακάς τους (Peng, 1998).  

 

Σύμφωνα με τους Terjensenetal. (2008) οι νέες και μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

εξαγωγικούς αντιπροσώπους για να ξεπεράσουν τα προβλήματα έλλειψης γνώσεων και 

πληροφόρησης που έχουν, για να βρουν πελάτες και να μειώσουν την αβεβαιότητα που 

περικλείει το εγχείρημα των εξαγωγών σε μια άγνωστη αγορά καθώς και να 

περιορίσουν άλλους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης σε 
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άλλες αγορές. Επομένως, το παραπάνω επιχείρημα επιβεβαιώνεται και από νεότερες 

έρευνες.  

 

Ένας άλλος λόγος αξιοποίησης μιας συνεργασίας με αντιπρόσωπο είναι ότι οι 

επιχειρήσεις μπορεί να τον προσλάβουν γιατί εκτελεί ορισμένες λειτουργίες που 

σχετίζονται με τις εξαγωγές σε χαμηλότερο κόστος από ό,τι η ίδια η επιχείρηση. Για 

παράδειγμα, επειδή οι εξαγωγείς δεν διαθέτουν τις γνώσεις και την απαραίτητη 

πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά της νέας χώρας είναι προτιμότερη η χρήση ενός 

εξαγωγικού αντιπροσώπου ο οποίος γνωρίζει καλά τη νέα αγορά (Li, 2004). Από την 

άλλη, βέβαια, οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι προσθέτουν στο κόστος των εξαγωγών το 

κόστος συναλλαγής και της προμήθειάς τους (Acs&Terjesen, 2006). Επιπλέον, η 

επιχείρηση ενδέχεται να χάσει μέρος του ελέγχου με τη χρήση εξαγωγικών 

αντιπροσώπων (Blomstermoetal., 2006).  

 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτείται να λάβει κανείς υπόψη του 

πώς θα εξασφαλίσει την απόδοση του εξαγωγικού αντιπροσώπου. Σύμφωνα με τους 

Peng&Ilinitch (1998) η απόδοση του εξαγωγικού αντιπροσώπου είναι μεγαλύτερη όσο 

μεγαλύτερη είναι η γνώση που έχει για την ξένη αγορά, όσο μεγαλύτερη είναι η 

ικανότητά του να χειρίζεται τις εξαγωγικές διαπραγματεύσεις, όσο χαμηλότερο είναι το 

κόστος της διαπραγμάτευσης και όσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση απόκτησης των 

προϊόντων προκειμένου να μειωθεί το κόστος των διαπραγματεύσεων, της εποπτείας 

και της επιβολής. Η αναζήτηση του κατάλληλου αντιπροσώπου πρέπει να βασίζεται σε 

αυτά τα ευρήματα. 

 

2.3. Θεωρίες πλαισίωσης εξαγωγών με τη χρήση αντιπροσώπου 

 
Η σχέση μεταξύ του εξαγωγέα και του αντιπροσώπου χαρακτηρίζεται από τη φύση και 

τον όγκο των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή, τις δυνατότητες του 

δεύτερου και την τοποθεσία τους (Karunaratna&Johnson, 1997). Αυτοί οι παράγοντες 

επηρεάζουν τη διαχείριση του εξαγωγέα και συγκεκριμένα του κλίματος που 

δημιουργείται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Οι μηχανισμοί επικοινωνίας καθώς και 

τα κίνητρα του εξαγωγέα και του αντιπροσώπου μπορούν να αναλυθούν με την χρήση 

διάφορων θεωριών όπως τη θεωρία της αντιπροσώπευσης (agencytheory), τη θεωρία 

του κόστους συναλλαγών (transactioncostanalysis), τη θεωρία του μάρκετινγκ σχέσεων, 

τη θεωρία των δομών καναλιών, τη θεωρίατων πόρων και άλλες.  
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2.3.1. Θεωρία αντιπροσώπευσης (agencytheory) 

 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης προσφέρει ένα πλαίσιο καθορισμού των παραμέτρων 

συντονισμού μεταξύ των δύο μερών (Bergenetal., 1992). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, 

η σχέση του εξαγωγέα με τον αντιπρόσωπο μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια σύμβαση 

πρακτορείας, στην οποία ο πράκτορας αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα του εξαγωγέα 

στην ξένη αγορά και δεσμεύεται να δρα εκ μέρους του. Αυτή η σύμβαση δεν είναι 

απαραίτητο να λάβει νομική μορφή. Ενδέχεται, ωστόσο, ο αντιπρόσωπος να εμφανίσει 

καιροσκοπική συμπεριφορά.  

 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης επικεντρώνεται στη διαφορά συμφερόντων μεταξύ του 

εντολέα και του πράκτορα (Peng&York, 2001,Shapiro, 2005).Ενώ οι εξαγωγείς 

επιδιώκουν να ενισχύσουν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις με τη χρήση πρακτόρων, οι 

πράκτορες αυτοί ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη μεγιστοποίηση της αμοιβής τους με 

την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης ενδέχεται να 

υπερβάλλουν για τις δεξιότητές και τις γνώσεις τους και εφόσον αυτοί οι ισχυρισμοί 

τους δεν επιβεβαιωθούν, τότε οι εξαγωγείς βρίσκονται σε δύσκολη θέση εφόσον τους 

έχουν εμπιστευτεί. 

 

Οι εξαγωγείς πρέπει να αναζητήσουν τρόπους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ασυμμετρία 

πληροφόρησης που λαμβάνουν μέσω της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των 

πρακτόρων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ύπαρξης καιροσκοπικών 

συμπεριφορών ή η απόκτηση κινήτρων από την πλευρά των αντιπροσώπων τα οποία 

βλάπτουν τους εξαγωγείς (Suwannarat, 2016a). Αυτή η κίνηση μπορεί να συμβάλει 

στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των δύο μερών. Οι δαπάνες που προκύπτουν από 

τις δραστηριότητες παρακολούθησης των πρακτόρων, τη δέσμευση δαπανών από τον 

πράκτορα και από την υπολειμματική ζημία είναι γνωστές ως δαπάνες πρακτόρευσης 

(agencycosts) (Shapiro, 2005).Και ενδέχεται να είναι δυσβάστακτες για ορισμένες 

επιχειρήσεις.Σε θεωρητικό επίπεδο, οι καλύτεροι πράκτορες είναι αυτοί οι οποίοι 

ελαχιστοποιούν το κόστος πρακτόρευσης για τους εξαγωγείς. 

 

2.3.2. Θεωρία ανάλυσης κόστους συναλλαγών (transactioncostanalysis–TCA) 

 



25 

Σύμφωνα με τη θεωρία ανάλυσης κόστους συναλλαγών (transactioncostanalysis – 

TCA),η δημιουργία μιας επαγγελματικής σχέσης μεταξύ του εξαγωγέα και του 

αντιπροσώπου αυξάνει τα πιθανά κόστη εύρεσης ενός αντικαταστάτη του τελευταίου 

σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας και ταυτόχρονα τα κόστη εξόδου από την χώρα. 

Η αρχική επιλογή του κατάλληλου αντιπροσώπου επομένως αναδεικνύεται σε 

στρατηγικής σημασία απόφαση για το μέλλον της εξαγωγικής δράσης της επιχείρησης 

(Karunaratna&Johnson, 1997).  

 

Το κόστος συναλλαγής περιγράφει το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης ενός 

συστήματος διανομής. Υποδηλώνει ότι υπάρχουν σχέσεις αγοραστή – πωλητή για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους και τη μεγιστοποίηση του οφέλους. Αυτό μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά που προάγει την καιροσκοπία 

(Brownetal., 1995).Η θεωρία του κόστους συναλλαγών καταδεικνύει ότι η απόφαση 

εφαρμογής μιας συγκεκριμένης δομής διακυβέρνησης εξαρτάται από το συγκριτικό 

κόστος συναλλαγής (Klein&Roth, 1990). 

 

Η κεντρική ιδέα αυτής της θεωρίας είναι ότι οι συναλλαγές μπορούν να ταξινομηθούν 

με βάση την οργανωτική τους μορφή (Suwannarat, 2016a). Ο Williamson (1975) 

εισάγει σε αυτή τη θεωρία την ταξινόμηση των «αγορών» (markets) και των 

«ιεραρχιών» (hierarchies).Αυτή η κατηγοριοποίηση καθορίζει ένα σύνολο ανθρώπινων 

παραγόντων και ένα σύνολο περιβαλλοντικών παραγόντων που όταν αντιμετωπίζονται 

από κοινού διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης μορφής 

συμβάσεων. Οι ανθρώπινοι παράγοντες αφορούν τον ορθολογισμό και τον 

καιροσκοπισμό, ενώ οι περιβαλλοντικοί σχετίζονται με την αβεβαιότητα και τα ποσά. 

Απαιτούνται συμφωνίες οι οποίες πρέπει να ελέγχονται κατά την εφαρμογή τους και να 

διορθώνονται ανάλογα με τις επιθυμίες των δύο μερών και τις συνθήκες(Williamson, 

1975). 

 

Η θεωρία του κόστους συναλλαγών επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην επιλογή 

μεταξύ τους εγχώριου εμπορίου και της ανοικτής αγοράς (Suwannarat, 2016a).Οι 

επιχειρήσεις βασίζουν τις επιλογές τους στην ελαχιστοποίηση του κόστους των 

συναλλαγών. Το κόστος αυτό μπορεί να αυξηθεί λόγω του ορθολογισμού των 

υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση, της αβεβαιότητας και της 

πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος και της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των 

μερών μιας συναλλαγής. 
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Επειδή αυτά τα κόστη ενδέχεται να είναι σημαντικά όταν πρόκειται για διασυνοριακές 

συναλλαγές, οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι μπορεί να επιλεγούν ακόμη και βάση της 

ικανότητάς τους να ελαχιστοποιούν το κόστος εξαγωγών (Peng&York, 2001).Οι 

αντιπρόσωποι πρέπει να είναι σε θέση να μειώσουν τον κόστος συναλλαγών των 

εξαγωγέων ώστε να αποτελέσει η επιλογή τους μονόδρομος για τους εξαγωγείς έναντι 

της επιλογής κάποιαςάλλης μορφής άμεσων εξαγωγών. Η επίδοση των αντιπροσώπων 

εξαρτάται από το πόσο ικανοί είναι στη μείωση αυτού του κόστους (Suwannarat, 

2016a). 

 

2.3.3 Θεωρία Μάρκετινγκ Σχέσεων 

 

Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της σχέσης μεταξύ του εξαγωγέα και του 

αντιπροσώπου είναι η θεωρία του μάρκετινγκ σε διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, οι 

Debholkeretal. (1994) προσέγγισαν το συντονισμό της σχέσης με τη θεωρία του 

μάρκετινγκ σχέσεων.Οι θεωρίες του κόστους συναλλαγής και του μάρκετινγκ σχέσεων 

είναι συνήθη παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για τη 

διακυβέρνηση των καναλιών διανομής (Weitz&Jap, 1995). Σύμφωνα με τη θεωρία του 

μάρκετινγκ σχέσεων (Weitz&Jap, 1995),οι σχέσεις δομούνται κοινωνικά, θεσμικά και 

οικονομικά. Είναι διαπροσωπικές, ωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την άμεση 

δέσμευση. 

 

Όσον αφορά τους διαθέσιμους μηχανισμούς διαχείρισης της σχέσης με τον 

αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τους Weitz&Jap (1995) ο εξαγωγέας έχει τρεις επιλογές:  

 τον αυταρχικό τρόπο,  

 τον συμβατικό τρόπο και  

 τον κανονιστικό τρόπο. 

Ο αυταρχικός τρόπος χρησιμοποιείται όταν ένα από τα δύο μέρη ασκεί εξουσία, για 

παράδειγμα, για την απόκτηση πρόσβασης σε μεγαλύτερους πόρους από το άλλο. Ο 

συμβατικός τρόπος εμπεριέχει μια συμφωνία μεταξύ των μερών η οποία καθορίζει τους 

όρους της απόδοσης, των ανταμοιβών και της διάρκειας της σχέσης. Ο κανονιστικός 

τρόπος υφίσταται όταν η διακυβέρνηση επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και διατήρησης 

κοινών πεποιθήσεων μέσω της αμοιβαίας απόκτησης εμπειρίας. 
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Σε διεθνές επίπεδο μπορεί οι παραπάνω τρόποι διαχείρισης να είναι ακόμη πιο 

περίπλοκοι. Σύμφωνα με τους Weitz&Jap (1995) η σχέση μεταξύ του εξαγωγέα και του 

αντιπροσώπου δε μένει στάσιμη. Αντιθέτως, μεταβάλλεται και ενδέχεται να μετατραπεί 

από τη μια μορφή στην άλλη αναλόγως της ισχύος της επιρροής που ασκεί το ένα μέρος 

στο άλλος, του βαθμού ελέγχου που ασκεί ο εξαγωγέας και της δέσμευσης και 

αφοσίωσης στη διατήρηση της μεταξύ τους σχέσης. 

 

2.3.4. Θεωρία Δομών Καναλιών 

 

Οι Klein&Roth (1993) προσέγγισαν το συντονισμό της σχέσης μεταξύ εξαγωγέα και 

αντιπροσώπου με τη θεωρία των καναλιών διανομής εξαγωγών και μάρκετινγκ. Οι 

δομές των καναλιών που βασίζονται στις σχέσεις εστιάζουν στη μακροχρόνια 

ικανοποίηση και δέσμευση (Morgan&Hunt, 1994).Συνήθως αυτού του είδους οι 

σχέσεις είναι πιο ανθεκτικές σε αλλαγές και προκλήσεις. 

 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις επιλέγουν τη δομή των καναλιών που επιτρέπει την 

εκτέλεση διαδικασιών σε μικρότερο κόστος και βασίζονται στην αγορά εφόσον υπάρχει 

αποτελεσματικότητα (Williamson, 1979).Η οριοθετημένη ορθολογικότητα και ο 

καιροσκοπισμός είναι τα δύο βασικά συστατικά σε αυτή τη θεωρία (Williamson, 1979). 

Το πρώτο συστατικό υποθέτει ότι υπάρχουν περιορισμοί των γνωστικών ικανοτήτων 

των παραγόντων λήψης αποφάσεων και τα όρια της λογικής τους μπορεί να 

αποτελέσουν φραγμό για τις επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες 

(Williamson, 1979).Ο καιροσκοπισμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως η 

εξαπάτηση, ενώ οδηγεί τα μέρη σε συμπεριφορές εξυπηρέτησης ιδίων συμφερόντων 

αυξάνοντας το κόστος της συνεργασίας (Zhaoetal., 2004). 

 

2.3.5. Θεωρία Διεθνοποίησης της Ουψάλα 

 

Η θεωρία διεθνοποίησης της Ουψάλα εξηγεί τον τρόπο διεθνοποίησης και υποδεικνύει 

ότι οι επιχειρήσεις περνάνε από τέσσερα διαφορετικά στάδια όταν εισέρχονται στις 

διεθνείς αγορές (Lietal., 2017). Στην αρχή κάνουν σποραδικές εξαγωγές, στη συνέχεια 

απευθύνονται σε κάποιον αντιπρόσωπο, έπειτα δημιουργούν τις δικές τους θυγατρικές 

στις χώρες – στόχο και τέλος δημιουργούν δικές τους μονάδες παραγωγής στις χώρες – 

στόχο (Johanson&Vahlne, 1977, 1992). 
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2.3.6 Θεωρία των Πόρων 

 

Η θεωρία των πόρων υποστηρίζει ότι η εξαγωγική στρατηγική πρέπει να 

αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της επιχείρησης (Peng, 

2001).Η θεωρία αυτή δίνει μια χροιά αξίας στο μηχανισμό επιλογής του καναλιού 

διανομής και προτείνει ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προέρχονται από τους 

πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης (Barneyetal., 2001).Υπό αυτό το πρίσμα, η 

επιχείρηση καλείται να επιλέξει το κανάλι διανομής των εξαγωγών της με βάση τις 

ανάγκες και τις δυνατότητες των πόρων της (Barney, 2001). 

 

Η θεωρία πόρων επικεντρώνεται στους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης ορισμένοι 

εκ των οποίων ενδέχεται να είναι μη μεταβιβάσιμοι και μοναδικοί δημιουργώντας με 

αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση(Suwannarat, 2016a). 

Αν και οι πόροι αυτοί πολλές φορές είναι άυλοι, ενσωματώνονται στην επιχείρηση και 

βασίζονται συνήθως πάνω σε γνώσεις. Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτούς τους 

πόρους, δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους 

(Barney&Clark, 2007). 

 

Στην περίπτωση των πρακτόρων, η γνώση της αγοράς και οι διαπραγματευτικές 

ικανότητες είναι σημαντικά στοιχεία για την ελαχιστοποίηση του κόστους αναζήτησης 

και διαπραγμάτευσης που απαιτείται στις εξαγωγικές συναλλαγές.Υπό αυτή την έννοια, 

η επιτυχία ή αποτυχία των εξαγωγικών αντιπροσώπων εξαρτάται από τον βαθμό στον 

οποίοι οι ίδιοι είναι σε θέση να αποκτήσουν και να αναπτύξουν μοναδικούς πόρους. 

Χωρίς αυτούς τους μοναδικούς πόρους οι εξαγωγείς μπορούν είτε άμεσα είτε εντός 

σύντομου χρονικού διαστήματος να αποφασίσουν να αναπτύξουν δικές τους 

εξαγωγικές ικανότητες αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους στο 

μέλλον(Suwannarat, 2016a). 

 

Σύμφωνα με τον Barney (1991) οι πόροι μπορούν να θεωρηθούν τόσο άυλοι όσο και 

υλικοί. Οι πόροι ενδέχεται να έχουν μεταξύ τους σχέσεις και να επηρεάζουν την 

επίδοση των εξαγωγικών αντιπροσώπων. Οι καλοί εξαγωγικοί αντιπρόσωποι θα 

γνωρίζουν ήδη τις αγορές στις οποίες οι εξαγωγείς επιθυμούν να εισέλθουν ή να 

επεκταθούν και θα διαθέτουν ήδη μια λίστα με μακροχρόνιους πελάτες και μεγάλο 
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δίκτυο διανομής. Αυτή η γνώση μπορεί να θεωρηθεί ως πόρος του εξαγωγικού 

αντιπροσώπου (Barney, 1991).  

 

2.3.7. Κριτική Ανάλυση των Σημαντικότερων Θεωριών 

 

Από τις παραπάνω θεωρίες, οι πιο δημοφιλείς στη βιβλιογραφία είναι η θεωρία της 

αντιπροσώπευσης, η θεωρία του κόστους συναλλαγών και η θεωρία των 

πόρων.Καθεμία από αυτές τις τρεις αναπτύσσει μια ξεχωριστή οπτική της διαχείρισης 

των εξαγωγών. Η θεωρία κόστους συναλλαγών προσπαθεί να προβλέψει τις επιλογές 

διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης, ενώ η θεωρία αντιπροσώπευσης 

επικεντρώνεται στην υφιστάμενη σύγκρουση μεταξύ εξαγωγέων και αντιπροσώπων. 

Με άλλα λόγια, οι δύο αυτές θεωρίες εστιάζουν σε τρόπους με τους οποίους οι 

εξαγωγείς λαμβάνουν αποφάσεις εφαρμογής της εξαγωγικής τους στρατηγικής 

(Campa&Guillen, 1999).Οι εξαγωγικοί πράκτορες, όμως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

πόρους ώστε να επηρεάσουν τη σχέση τους με τους εξαγωγείς (Peng&York, 2001).Από 

την άλλη, η θεωρία των πόρων επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

αντιπρόσωποι αξιοποιούν τις μοναδικές τους ικανότητες ώστε να μειώσουν το κόστος 

συναλλαγών και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

 

Η θεωρία κόστους συναλλαγών εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εξαγωγείς 

επιλέγουν τους αντιπροσώπους, η θεωρία αντιπροσώπευσης εξηγεί τα κόστη και τα 

οφέλη που προκύπτουν από τους αντιπροσώπους για τους εξαγωγείς και η θεωρία 

πόρων εξηγεί για ποιους λόγους ορισμένοι αντιπρόσωποι είναι πιο αποδοτικοί και πιο 

αποτελεσματικοί σε σχέση με άλλους. Καθεμία από τις τρεις θεωρίες έχει ελαττώματα 

από μόνη της. Ωστόσο, ο συνδυασμός τους μπορεί να παράσχει ένα επιτυχημένο 

πλαίσιο εφαρμογής. Μια ενοποιημένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη και τις τρεις 

θεωρίες θα μπορούσε να προτείνει οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι να αντιμετωπίζονται ως 

μεσολαβητές των οποίων οι πόροι εξυπηρετούν στην μείωση του κόστους 

αντιπροσώπευσης και του κόστους συναλλαγών για τους εξαγωγείς (Peng, 2001). 

 

Σύμφωνα με τον Williamson (1985) το κόστος συναλλαγών που σχετίζεται με τις 

εξαγωγές μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: το κόστος έρευνας, το κόστος 

διαπραγμάτευσης και το κόστος παρακολούθησης ή/και επιβολής. Οι πρώτες δύο 

κατηγορίες περιλαμβάνουν τις εκ των προτέρων δαπάνες, ενώ η τελευταία την εκ των 
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υστέρων δαπάνη. Σύμφωνα με τους Peng&York (2001) η θεωρία κόστους συναλλαγών, 

η θεωρία αντιπροσώπευσης και η θεωρία πόρων προτείνουν ότι τα κόστη που 

σχετίζονται με τις εξαγωγές μπορούν να διαχωριστούν στις εξήςκατηγορίες που 

βασίζονται σε αυτές που πρότεινε ο Williamson (1985):  

1) κόστη αναζήτησης,  

2) κόστη διαπραγμάτευσης και  

3) κόστη επιτήρησης και επιβολής. 

Μια υπόθεση της θεωρίας του κόστους συναλλαγών είναι ότι οι επιχειρήσεις θα 

προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν και τα τρία παραπάνω κόστη όταν θα έχουν να 

κάνουν συναλλαγές. Έτσι, όταν εξετάζεται η αποτελεσματικότερη μορφή οργάνωσης 

των εξαγωγικών λειτουργιών, το κόστος συναλλαγών υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις 

θα επιλέξουν τη λύση που ελαχιστοποιεί το άθροισμα του κόστους έρευνας και 

διαπραγμάτευσης, καθώς και το κόστος παρακολούθησης και επιβολής των εξαγωγικών 

συμβάσεων. 

 

Στην έρευνά τους οι Peng&York (2001) εστιάζουν την προσοχή τους στην ικανότητα 

των εξαγωγικών αντιπροσώπων να μειώνουν τα κόστη συναλλαγής αυξάνοντας την 

επίδοσή τους. Το μοντέλο τους βασίζεται στην υπόθεση ότι όσο οι εξαγωγικοί 

αντιπρόσωποι έχουν τους πόρους να βοηθούν τους εξαγωγείς να μειώσουν τα κόστη 

εξαγωγής, οι υπηρεσίες που προσφέρουν θα έχουν ζήτηση και η επιβίωσή τους θα 

εξαρτάται από το βαθμό επιτυχίας τους (Peng&York, 2001). 

 

Τα τρία βασικά συστατικά του κοινού μοντέλου που προκύπτει από τις τρεις βασικές 

θεωρίες είναι όπως αναφέρθηκε τα κόστη αναζήτησης, διαπραγμάτευσης και 

επιτήρησης – επιβολής.Τα κόστη αναζήτησης συνήθως περιλαμβάνουν το κόστος της 

αρχικής έρευνας και του σχεδιασμού και μπορούν να είναι ιδιαίτερα υψηλά για μια 

επιχείρηση αν δεν έχει την κατάλληλη βοήθεια (Erikssonetal., 1997). 

 

Το κόστος αναζήτησης αφορά κυρίως την έρευνα αγοράς για τις εξαγωγές. Τα κόστη 

αναζήτησης περιλαμβάνουν το κόστος της έρευνας αγοράς και του σχεδιασμού. Παρά 

το γεγονός ότι οι δαπάνες αυτού του είδους δεν είναι απαγορευτικές για αρκετούς 

εξαγωγείς, η γνώση για την ξένη αγορά είναι κρίσιμη για την επιτυχία των εξαγωγών. 

Οι Johanson&Vahlne (1977) υποστήριξαν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της γνώσης 

της ξένης αγοράς και της αφοσίωσής της. Το κόστος αναζήτησης για άγνωστες και 

πιθανώς και απομακρυσμένες από τον εξαγωγέα αγορές στις οποίες δεν είναι εύκολη η 
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εύρεση πληροφοριών μπορεί να λειτουργεί απαγορευτικά για τους εξαγωγείς 

(Peng&Health, 1996). 

 

Χωρίς εξωτερική βοήθεια, αυτό το κόστος μπορεί να καταστεί αβάσταχτο για μια 

επιχείρηση (Erikssonetal., 1997).Οι Peng&York (2001) ισχυρίζονται ότι αυτά τα κόστη 

αποθαρρύνουν πολλές επιχειρήσεις να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές, ενώ και όταν 

αποφασίζουν να εξάγουν οι ανεπαρκείς πληροφορίες αυξάνουν τον κίνδυνο και τις 

πιθανότητες αποτυχίας του εγχειρήματος. Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι είναι σε θέση να 

δώσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις ξένες αγορές και είναι πιθανό να εξοικειωθούν 

με τις διαδικασίες εξαγωγής και τις διεθνείς στρατηγικές μάρκετινγκ. Μπορούν επίσης 

να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή σε μια πληθώρα πελατών και επιχειρήσεων 

επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας καθιστώντας τους εαυτούς τους ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικούς στην εναλλακτική των επιχειρήσεων να εξάγουν άμεσα ή να 

δημιουργήσουν θυγατρικές στην ξένη αγορά (Suwannarat, 2016b). 

 

Οι Peng&York (2001) και ο Abel-Koch(2013) ισχυρίζονται ότι τα κόστη αναζήτησης 

αποθαρρύνουν πολλές επιχειρήσεις από τις διεθνείς αγορές. Αν οι επιχειρήσεις αυτές 

καταφύγουν σε περικοπές, οι ανεπαρκείς πληροφορίες αυξάνουν την πιθανότητα 

ανεπιτυχών επιχειρήσεων. Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι παρέχουν βασικές γνώσεις για 

τις ξένες αγορές και μπορούν να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες των εξαγωγών και τις 

διεθνείς στρατηγικές μάρκετινγκ (Ellis, 2010).Αν μάλιστα αυτή την ικανότητα την 

εφαρμόσουν σε μεγαλύτερο εύρος θα επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και θα αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητά τους. 

 

Τα έξοδα διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν άμεσα κόστη όπως τα έξοδα ταξιδιών, 

επικοινωνίας και προσωπικού αλλά και έμμεσα κόστη, όπως το κόστος πιθανού 

κινδύνου εξαιτίας της συναλλαγής με άγνωστους πελάτες (Weiss, 1994).Οι 

διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση συμφωνιών με αγοραστές από αυτές τις αγορές 

μπορεί να είναι πολύ δαπανηρές λόγων πολιτισμικών και γλωσσικών εμποδίων (Weiss, 

1994).Για αυτό, οι εξαγωγείς είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν αντιπροσώπους για 

να εισέλθουν σε μακρινές και άγνωστες αγορές ώστε να εξοικονομήσουν έξοδα που 

σχετίζονται με τις εξαγωγές και τις διαπραγματεύσεις. 

 

Οι εξαγωγείς ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι η έλλειψη εμπειρίας τους μπορεί να 

επιδεινωθεί από την έλλειψη γνώσης για τους πολιτιστικούς κανόνες και τα ήθη και 
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έθιμα των διαπραγματεύσεων (Lewickietal., 1994).Η γνώση και η τεχνογνωσία που 

διαθέτουν οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι εξυπηρετεί στην εύρεση καλύτερων προσφορών 

για τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, η ικανότητά τους να υπερέχουν στη διαχείριση 

των διαπραγματεύσεων για τις εξαγωγές μπορεί να τους προσδώσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Sharhul, 2011). 

 

Το κόστος διαπραγμάτευσης που συνδέεται με τις εξαγωγές μπορεί να είναι αρκετά 

μεγάλο για μια επιχείρηση δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος διεξαγωγής 

των διεθνών διαπραγματεύσεων, αλλά συμπεριλαμβάνει και το κόστος του 

ενδεχόμενου και αναμενόμενου κινδύνου κατά την αντιμετώπιση άγνωστων 

εξωτερικών διαπραγματευτών (Peng&Ilinitch, 1998). Για τους άπειρους εξαγωγείς, η 

έλλειψη γνώσεων και εμπειριών στις εξαγωγικές αγορές μπορεί να συνοδεύεται από 

έλλειψη κατανόησης και ευαισθησίας απέναντι στις επιθυμίες και τα συμφέροντα κατά 

τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης (Weiss, 1994).Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι μπορούν 

να μειώσουν το κόστος εξαιτίας της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν στις 

διαπραγματεύσεις, στα δίκτυα διανομής και στις επαφές που κατέχουν, ενώ ταυτόχρονα 

είναι σε θέση να επιλύσουν τυχόν παρεξηγήσεις που προκαλούνται από γλωσσικές και 

πολιτισμικές διαφορές. 

 

Όσον αφορά τα κόστη παρακολούθησης, σύμφωνα με τους Peng&York (2001) μόλις 

υπογραφεί η σύμβαση – συμφωνία μεταξύ του αντιπροσώπου και του εξαγωγέα, τα 

μέρη ασχολούνται με την παρακολούθηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων που ορίζει 

αυτή η συμφωνία. Η κακή απόδοση ή η μη εφαρμογή των όρων μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα παρερμηνείας των συμβατικών ιδιοτήτων της συμφωνίας εξαιτίας 

πολιτισμικών διαφορών ή λόγω εσκεμμένης καιροσκοπικής συμπεριφοράς των 

αντιπροσώπων (Williamson, 1985). 

 

Ακόμη, οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις 

υπηρεσίες τους με τρόπο που ελαχιστοποιεί την ανάγκη για παρακολούθηση όχι μόνο 

της συμπεριφοράς και της στάσης των ξένων πελατών, αλλά και των ίδιων των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων (Peng&Ilinitch, 1998). Ως αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες 

αυτοί μπορεί να συμπεριφέρονται με τρόπο που δε συμβαδίζει πάντα με τα συμφέροντα 

του εξαγωγέα (Sharma, 2005).Αν τα κόστη αντιπροσώπευσης σε αυτή την σχέση είναι 

υψηλά, τότε ο εξαγωγέας θα χρειαστεί να λάβει κάποιες αποφάσεις για αλλαγή αυτής 

της κατάστασης. 
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Καθώς η θεωρία του κόστους συναλλαγής έχει συγκριτικό χαρακτήρα, η απόφαση του 

εξαγωγέα για τα κανάλια εξαγωγών που θα χρησιμοποιήσει συνδέεται με την εξέταση 

της πλευράς παρακολούθησης και επιβολής από την εξίσωση του 

κόστους(Peng&Ilinitch, 1998). Η θεωρεί δηλώνει ότι το συνολικό κόστος της διάθεσης 

στην αγορά μπορεί να είναι χαμηλότερο για τις άμεσες εξαγωγές, όταν η συναλλαγή 

απαιτεί επενδύσεις σε μοναδικά περιουσιακά στοιχεία για την αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη (Williamson, 1985).Όμως, η επιλογή για έμμεσες 

εξαγωγές θα ήταν πιο αποδοτική για συναλλαγές που απαιτούν επενδύσεις σε πιο απλά 

περιουσιακά στοιχεία (Anderson&Coughlan, 1987).Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

συναλλαγές που αφορούν τα προϊόντα είναι λιγότερο δαπανηρές για την 

παρακολούθηση και έτσι, οι συμβάσεις που αφορούν αυτά τα προϊόντα είναι πιο 

εύκολες στην επιβολή τους. 

 

2.4. Σύνοψη 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η κατηγορία των εξαγωγικών αντιπροσώπων. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ορισμένα αναγνωριστικά και ιστορικά στοιχεία  της 

αντιπροσώπευσης προκειμένου να γίνει κατανοητή ως έννοια. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εξαγωγικών αντιπροσώπων. 

Επιπλέον, αναλύονται κάποιες δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες θεωρίες πλαισίωσης των 

εξαγωγών με τη χρήση αντιπροσώπου όπως για παράδειγμα η θεωρία αντιπροσώπευσης 

και η θεωρία μάρκετινγκ σχέσεων. Για να κατανοήσει ο αναγνώστης το πραγματικό 

πλαίσιο των εξαγωγικών αντιπροσώπων πραγματοποιείται μια κριτική ανάλυση των 

σημαντικότερων θεωριών. 

 

 



34 

Κεφάλαιο 3  Επιλογή Αντιπροσώπου στηΧώρα Εξαγωγής 
 

3.1. Κριτήρια Επιλογής kαι Χαρακτηριστικά Αντιπροσώπου 

 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλά άρθρα στα οποία να καθορίζονται τα κριτήρια 

επιλογής των εξαγωγικών αντιπροσώπων. Παράδειγμα ενός τέτοιου άρθρου είναι των 

Peng&Ilinitch (1998) οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν με ποιον τρόπο οι εξαγωγείς 

επιλέγουν τους εξαγωγικούς αντιπροσώπους και για ποιους λόγους κάποιοι εξαγωγικοί 

αντιπρόσωποι παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλους. Για τους 

σκοπούς της έρευνάς τους εστίασαν στην οπτική της θεωρίας κόστους συναλλαγών υπό 

το πρίσμα της στρατηγικής διοίκησης. 

 

Σε άλλη έρευνα, οι Kasper&Streit (1998) ισχυρίζονται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να 

επιλέξουν τους εξαγωγικούς αντιπρόσωπους με τους οποίους θα συνεργαστούν με βάση 

την ικανότητά τους να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στην εκπλήρωση της 

συμφωνίας.Πράγματι, το ζήτημα της εμπιστοσύνης είναι εξαιρετικά σημαντικό στο 

παγκόσμιο εμπόριο, ωστόσο δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλογής συνεργάτη στο 

εξωτερικό, ειδικά αν η συνεργασία είναι πρωτότυπη και δεν γνωρίζονται εκ των 

προτέρων μεταξύ τους τα δύο μέρη. 

 

Για να καθορίσει κανείς τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου εξαγωγικού 

αντιπρόσωπου πρέπει να γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί να τον 

διακρίνουν. Οι επιχειρήσεις που αναζητούν αντιπροσώπους για την προώθηση των 

προϊόντων τους στο εξωτερικό πρέπει να κάνουν ενδελεχή έρευνα και ανάλυση των 

πιθανών συνεργατών τους προκειμένου να βρουν αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά στις 

αξίες και στους στόχους της επιχείρησης. 

 

Οι στόχοι της επιχείρησης πρέπει να καταστούν σαφείς κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αντιπροσώπους και απαιτείται προσπάθεια 

διαμόρφωσης μιας εξισορροπημένης σχέσης. Για παράδειγμα, ένας εξαγωγέας που 

συνεργάζεται με έναν αντιπρόσωπο μικρότερης εμβέλειας και δύναμης από τον ίδιο 

ενδεχομένως να προσπαθήσει να επηρεάσει τον αντιπρόσωπο και αυτή η στάση να 

οδηγήσει σε συγκρούσεις και αστάθεια της μεταξύ τους σχέσης. 
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Ο αντιπρόσωπος χαρακτηρίζεται από μια σειρά υποχρεώσεων που τον διαφοροποιούν 

από έναν απλό συνεργάτη της επιχείρησης. Μια από αυτές είναι η γνώση σημαντικών 

διατάξεων όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η υποβολή στο τελωνείο διασάφησης 

την οποία υπέγραψε ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ισοδυναμεί με 

δέσμευση για την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης, τη γνησιότητα των 

στοιχείων της διασάφησης, την γνησιότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων και γενικά 

την τήρηση κάθε υποχρέωσης όσον αφορά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο εν 

λόγω καθεστώς (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 

Σημαντικό ρόλο πριν την απόφαση επιλογής αντιπροσώπου διαδραματίζει η 

συγκέντρωση πληροφοριών. Σύμφωνα με τους Bergenetal. (1992) ένας εξαγωγέας 

πρέπει να συγκεντρώσει αρκετή πληροφόρηση ώστε να καθορίσει επακριβώς τα 

πραγματικά χαρακτηριστικά του αντιπροσώπου. Πιθανό επιθυμητό χαρακτηριστικό σε 

έναν αντιπρόσωπο είναι το υψηλό επίπεδο συνεργασίας όσον αφορά στην ανταπόκριση 

σε αιτήματα του εξαγωγέα πριν την επιλογή του ίδιου. 

 

Σύμφωνα με τον Wilson (1995) η επικοινωνία η οποία είναι βασικό συστατικό της 

επικοινωνίας σε μια τέτοια σχέση οδηγεί στην απόκτηση εμπιστοσύνης και βελτίωσης 

της σύνδεσης μεταξύ των δύο μερών σταδιακά. Οι συνεργάτες οι οποίοι επενδύουν 

στην ειλικρίνεια παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα ανεξαρτησίας και δέσμευσης του 

ενός απέναντι στον άλλο και προωθούν τη μετατροπή της σχέσης τους σε στρατηγική 

συμμαχία (Anderson&Weitz, 1992). 

 

Οι αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στα 

επιμέρους καταστήματα της χώρας εξαγωγής. Συνήθως αναλαμβάνουν ενέργειες όπως 

η προώθηση των προϊόντων σε σουπερμάρκετ, σε κάβες, ξενοδοχεία και σε τελικούς 

καταναλωτές (ιδιώτες) (Ιωάννου, 2005). Ένας αντιπρόσωπος γνωρίζει πολύ καλά την 

αγορά, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές της, τον τρόπο που λειτουργεί, τα ήθη και 

τα έθιμα στις επιχειρηματικές συναλλαγές και στις πωλήσεις ακόμη και τη γλώσσα της 

χώρας. 

 

Ωστόσο, η χρήση αντιπροσώπου όταν αυτός είναι διανομέας μπορεί να μην επιτρέπει 

στην επιχείρηση να έχει τον έλεγχο της τελικής τιμής που φτάνει στον καταναλωτή, 

δηλαδή ενδέχεται να μην έχει τον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής, της προώθησης 

και της διαφήμισης αλλά και της τελικής διανομής των προϊόντων. Επιπλέον, η επαφή 
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με τους πελάτες είναι αρμοδιότητα του αντιπροσώπου και αυτό σημαίνει ότι η 

επιχείρηση καταλήγει εξαρτημένη από τον αντιπρόσωπο ο οποίος είναι αυτός που 

δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις με τους πελάτες εξαιτίας των προϊόντων που 

διανέμει. 

 

Ακόμη, οφείλει να γνωρίζει εξειδικευμένες διαδικασίες επί των διαδικασιών των 

εξαγωγών όπως για παράδειγμα τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της 

διασάφησης με βάση το καθεστώς εξαγωγής και ότι όταν τα εμπορεύματα δεν έχουν 

εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας, ο εξαγωγέας ενημερώνει άμεσα το 

τελωνείο εξαγωγής και επιστρέφει το αντίτυπο της σχετικής διασάφησης 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

 

Ένας εξαγωγέας αρχίζει τη σχέση του με έναν αντιπρόσωπο έπειτα από μια διαδικασία 

αναζήτησης και έρευνας για τον πιο κατάλληλο στην περιοχή –στόχο (Wilson, 1995). Η 

φύση της σχέσης που δημιουργείται με αυτόν τον αντιπρόσωπο που ουσιαστικά στο 

εξής είναι συνεργάτης της επιχείρησης, εξαρτάται από την ικανότητα του εξαγωγέα να 

υποστηρίξει μια διεθνή εμπορική στρατηγική. 

 

Σύμφωνα με τους Johanson&Vahlne (1977) οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

επιλέγουν να χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις με αντιπροσώπους, καθώς διαθέτουν 

περιορισμένους πόρους και χαμηλό όγκο εξαγωγών, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις 

μπορεί να επιλέξουν τους αντιπροσώπους λόγω των εμπορικών εμποδίων που τίθενται 

στην χώρα – στόχο και ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για άλλες μορφές 

άμεσων εξαγωγών (Kogut, 1986). 

 

Οι εξαγωγείς με λιγότερους πόρους και μικρότερη διάθεση δέσμευσης στην 

συνεργασία, ενδεχομένως να επιλέξουν μια μορφή συνεργασίας από την οποία εύκολα 

και γρήγορα να μπορούν να εξέλθουν. Στην περίπτωση,όμως, που ο εξαγωγέας επιθυμεί 

να εμπλακεί σε μια σχέση με τον αντιπρόσωπο η οποία περιέχει τη συνεχή ανταλλαγή 

γνώσεων και πληροφοριών, την παροχή κινήτρων, τον έλεγχο της απόδοσης του 

αντιπροσώπου και τη συνεχή ροή πληροφόρησης, τότε δημιουργείται κλίμα 

συνεργασίας που οδηγεί στη δημιουργία μιας καλά συντονισμένης σχέσης με 

μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και καλύτερων αποδόσεων (Karunaratna&Johnson, 

1997). 
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Η εύρεση του κατάλληλου αντιπροσώπου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Το 

Βρετανικό Εμπορικό Συμβούλιο για διεθνείς συναλλαγές λειτουργεί ένα γραφείο 

εύρεσης αντιπροσώπων το οποίο έναντι κάποιας αμοιβής βρίσκει αντιπροσώπους στις 

χώρες – στόχους με βάση τις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων 

(BritishOverseasTradeBoard, 1986). Εναλλακτικός τρόπος εύρεσης αντιπροσώπων σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία στη χώρα της εξαγωγικής επιχείρησης 

είναι μέσω επιμελητηρίων κάθε μορφής ή οργανισμούς που συνεργάζονται με 

εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχείρησης (π.χ. τραπεζικά ιδρύματα). 

 

Σύμφωνα με τον Shipley (1984) οι γνώσεις του αντιπροσώπου για την αγορά καθώς και 

το εύρος κάλυψης της αγοράς από μέρους του αποτελούν τα πιο σημαντικά κριτήρια 

επιλογής των αντιπροσώπων από τους εξαγωγείς. Σύμφωνα με τους Albaumetal. (1998, 

p. 246), τα κριτήρια της επιλογής του κατάλληλου αντιπροσώπου είναι τα εξής: 

1. Ο βαθμός αφοσίωσης στο προϊόν και την αγορά. 

2. Η οικονομική κατάσταση του αντιπροσώπου. 

3. Οι ικανότητες που έχει στο μάρκετινγκ. 

4. Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν. 

5. Οι ικανότητες που έχει στον προγραμματισμό. 

6. Οι διασυνδέσεις που έχει με τις αρχές του τόπου. 

 

Υπό τη σκοπιά της θεωρίας των πόρων, οι πόροι που πρέπει να διακρίνουν τον 

εξαγωγικό αντιπρόσωπο είναι:  

1. Γνώση εξαγωγών: Η γνώση της ξένης αγοράς και των διαδικασιών εξαγωγών (εν 

προκειμένω εισαγωγών για τον αντιπρόσωπο) αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

επιλογής του αντιπροσώπου. Διάφορες έρευνες ασχολούνται με αυτές τις γνώσεις 

και το αντίκτυπό τους (Erikssonetal., 1997,Peng&York, 2001). Οι Peng&York 

(2001) βρίσκουν ότι οι γνώσεις πάνω στις εξαγωγές μπορούν να επηρεάσουν 

θετικά την ικανότητα μείωσης κόστους αναζήτησης. 

2. Διαπραγματευτικές ικανότητες: Αυτές οι ικανότητες μπορούν να επηρεάσουν 

θετικά την ικανότητα των εξαγωγικών αντιπροσώπων να μειώνουν τα 

διαπραγματευτικά κόστη των πελατών τους. Οι Peng&York (2001) ισχυρίζονται 

ότι αυτός ο παράγοντας αφορά την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση στις 

διαπραγματεύσεις. 
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3. Εξειδίκευση και αξιοπιστία: Οι Peng&Ilinitch (1998) τονίζουν ότι οι εξαγωγικοί 

αντιπρόσωποι εξειδικεύονται σε ορισμένα πεδία. Κλείνουν συμφωνίες για προϊόντα 

που παρασκευάζονται στο εξωτερικό ή και στη δική τους χώρα. Εξαιτίας της 

εξειδίκευσης που διαθέτουν γνωρίζουν τα προϊόντα και τις αγορές πολύ καλά. 

Μάλιστα, συχνά διαθέτουν εδραιωμένα δίκτυα διανομής. Αυτή η εξειδίκευση 

μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητές τους να μειώνουν το κόστος συναλλαγών και 

ειδικά το κόστος παρακολούθησης και επιβολής επηρεάζοντας θετικά τις 

αποδόσεις τους. 

 

Οι πόροι που διαθέτουν οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι και μπορούν να επηρεάσουν τις 

εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων είναι οι εξής (Peng&Ilinitch, 1998,Peng&York, 

2001): 

 Γνώσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία: Πρόκειται για σημαντικά στοιχεία στη 

διαδικασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης (Johanson&Vahlne, 1990).Συνήθως, οι 

επιχειρήσεις αποκτούν εμπειρία και γνώσεις των ξένων αγορών και της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών σε αυτές σταδιακά και όταν συμβεί αυτό 

μετακινούνται από την επιλογή των έμμεσων εξαγωγών στις άμεσες εξαγωγές. 

Ωστόσο, συχνά οι ΜΜΕ δε διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους να αποκτήσουν 

την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία ώστε να ακολουθήσουν την αντίστοιχη 

στρατηγική και βασίζονται στους πόρους των εξαγωγικών αντιπροσώπων 

(Forsgren, 2002).Για αυτό, η γνώση που διαθέτει ο εξαγωγικός αντιπρόσωπος όπως 

και η εμπειρία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ (Peng&Ilinitch, 1998). 

 Δεξιότητες στο μάρκετινγκ: Αφορούν τις ικανότητες διαπραγμάτευσης, 

στρατηγικής ανάπτυξης και φήμης στις εξαγωγικές αγορές (Peng&York, 2001).Οι 

ικανότητες αυτές αποτελούν σημαντικό κριτήριο για τους εξαγωγείς στην επιλογή 

των εξαγωγικών αντιπροσώπων (Yeoh&Calantone, 1995). 

 Σχέσεις και συνεργασίες: Η δέσμευση και η αφοσίωση του εξαγωγικού 

αντιπροσώπου στην προσπάθεια που ασκεί για να βελτιώσει και να αυξήσει τις 

πωλήσεις των προϊόντων του εξαγωγέα σαφώς και βελτιώνει την απόδοση των 

εξαγωγών (Peng&York, 2001).Μια ισχυρή επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο 

μερών βελτιώνει τη ροή της πληροφόρησης (Gripsrudetal., 2006) και την 

πρόσβαση σε πόρους στο δίκτυο διανομής του αντιπροσώπου 

(Hakansson&Snehota, 1995). 
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Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή αντιπροσώπου είναι και η περιβαλλοντική 

αβεβαιότητα υπό την έννοια του βαθμού στον οποίο η μελλοντική κατάσταση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος δημιουργεί πολιτικούς, εργασιακούς, πολιτιστικούς και 

άλλους κινδύνους (Pfeiffer&Salancik, 1978).Σύμφωνα με τους Bergenetal. (1992) δεν 

είναι εύκολο να προβλεφθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική 

αβεβαιότητα. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να κάνει ο εξαγωγέας είναι να μελετήσει καλά 

το συνεργάτη του (δηλαδή τον αντιπρόσωπο) ώστε να γνωρίζει κατά το δυνατό την 

καταλληλότητά του να διαχειριστεί το περιβάλλον της αγοράς όπου λειτουργεί. 

 

Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο σωστός έλεγχος του αντιπρόσωπου. Για 

παράδειγμα, το Βρετανικό Εμπορικό Συμβούλιο για διεθνείς συναλλαγές προσέφερε 

στο παρελθόν αναφορές για τις επιχειρηματικές συναλλαγές της χώρας – στόχου και 

των αντιπροσώπων συγκεκριμένα (BritishOverseasTradeBoard, 1986). Απαιτείται, 

όμως, και ξεχωριστή αξιολόγηση από βρετανική τράπεζα και ένας έλεγχος της 

χρηματοπιστωτικής κατάστασης του αντιπροσώπου. 

 

Σύμφωνα με τους Αυλωνίτη και συν. (2010) υπάρχουν επίσης πολλά κριτήρια για την 

επιλογή των κατάλληλων μελών διεθνών καναλιών διανομής: 

 Υποδομές: Αφορά τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό. 

 Προσωπικές επαφές: Στο εξωτερικό συχνά η προσωπική επαφή είναι απαραίτητη 

για την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής συναλλαγής. 

 Φήμη και πελατεία: Αφορά την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα. 

 Μέγεθος και εμπειρία. 

 Κάλυψη αγοράς: Γεωγραφικά και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. 

 Φιλοσοφία: Πρέπει η επιχείρηση και οι αντιπρόσωποι να διακατέχονται από κοινή 

νοοτροπία, φιλοδοξίες και επιδιώξεις. 

 Εύρος και βάθος προϊόντων: Η επιχείρηση χρειάζεται να γνωρίζει αν ο 

αντιπρόσωπος διακινεί και ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 Ικανότητες μάρκετινγκ. 

 Βαθμός υποκίνησης. 

 

Σύμφωνα με τους Anderson&Coughlan (1987) μόλις αποφασιστεί η δομή της διανομής 

των προϊόντων στο εξωτερικό, οι εξαγωγείς τείνουν να προσθέτουν νέα προϊόντα στις 
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υπάρχουσες αλυσίδες διανομής προϊόντων, ανεξάρτητα της μορφής τους και ενισχύουν 

την όποια δομή υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιθανότητες παραμονής της 

επιχείρησης σε αυτή την κατάσταση γιατί από τη στάση της δημιουργούνται εμπόδια 

στην έξοδο (κυρίως λόγω υψηλού κόστους και πλήγματος για την επιχείρηση). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς τη δυσκολία στην εύρεση 

του κατάλληλου αντιπροσώπου με βάση τα χαρακτηριστικά που τίθενται για κάθε 

εξαγωγική επιχείρηση. Ωστόσο, η διαδικασία δεν τελειώνει εδώ καθώς πρέπει να 

καθοριστούν και τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας και στη συνέχεια αυτή να 

εφαρμοστεί. 

 

3.2  Χαρακτηριστικά  Συμφωνίας 

 

Η πώληση μέσω αντιπροσώπου συνήθως περιλαμβάνει την παροχή κάποιας προμήθειας 

προς αυτόν εντός ενός συμφωνημένου πλαισίου μεταξύ των δύο μερών. Ο 

αντιπρόσωπος ενδέχεται να λειτουργεί μόνο ως πωλητής για την επιχείρηση, ενώ οι 

παραγγελίες στέλνονται στην τελευταία η οποία επιβεβαιώνει και αποστέλλει τα 

προϊόντα (Brooke&Buckley, 1988). Αυτή η μέθοδος είναι ωφέλιμη για την επιχείρηση 

καθώς απαιτεί μικρή επένδυση από μέρους της. 

 

Η επιτυχία της χρήσης ενός αντιπροσώπου εξαρτάται από την υποστήριξη και τον 

έλεγχο που παρέχεται από την εξαγωγική επιχείρηση,καθώς και από το βαθμό 

δέσμευσης και αφοσίωσης του αντιπροσώπου. Στη συμφωνία πρέπει να καθοριστεί η 

πιθανή αγορά – στόχος και τα προϊόντα που θα προωθηθούν όπως επίσης η στρατηγική 

προώθησης που θα προτείνει ο αντιπρόσωπος ώστε να είναι επιτυχές το εγχείρημα και ο 

ίδιος να επωφεληθεί από τη συνεργασία. Και ο αντιπρόσωπος απαιτείται να κάνει μια 

σοβαρή επένδυση σε χρόνο και χρήμα προκειμένου να προωθηθούν στην αρχή τα 

προϊόντα του εξαγωγέακαι για να το κάνει αυτό πρέπει η συνεργασία να έχει 

μακροχρόνιο χαρακτήρα (Brooke&Buckley, 1988).  

 

Ανάλογα με τη φύση των προϊόντων ο αντιπρόσωπος θα χρειαστεί να εκτελέσει 

δραστηριότητες μάρκετινγκ, διαφήμισης και διανομών, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί να 

παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλές. Η συνεργασία καλό είναι να έχει και γραπτή 

αποτύπωση χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο ή δεσμευτικό. Η προσεκτική επιλογή 

του αντιπροσώπου, η επαρκής υποστήριξή του κατά την προώθηση, η εκπαίδευση του 
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αντιπροσώπου, η συχνή επαφή και επικοινωνία με την εξαγωγική επιχείρηση και τα 

αμοιβαία οφέλη είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης συνεργασίας 

και ενός επιτυχημένου εξαγωγικού εγχειρήματος. Το ύψος της προμήθειας πρέπει να 

αντανακλά το βαθμό προώθησης και επένδυσης που απαιτείται από τον αντιπρόσωπο. 

 

Οι αντιπρόσωποι συνήθως εμπλέκονται μόνο στη διαδικασία διανομής των προϊόντων 

εξαγωγικών επιχειρήσεων και όχι στην παραγωγή τους. Συνηθίζουν επίσης να 

προσθαφαιρούν προϊόντα ανάλογα με τη ζήτησή τους και μπορούν να προσαρμόζουν 

σχετικά εύκολα το περιθώριο κέρδους τους (Bernardetal., 2011).Άλλωστε, ο 

αντιπρόσωπος συνεπάγεται λιγότερα πάγια έξοδα για την επιχείρηση σε σχέση με την 

εναλλακτική μιας θυγατρικής ή μιας μονάδας παραγωγής στη χώρα στόχο. 

 

Η δέσμευση του αντιπροσώπου για τη βελτίωση και αύξηση των πωλήσεων των 

προϊόντων του εξαγωγέα βελτιώνει σημαντικά τις εξαγωγικές επιδόσεις 

(Wilkinson&Nguyen, 2003).Μια δυνατή επιχειρηματική σχέση μεταξύ του εξαγωγέα 

και του αντιπροσώπου βελτιώνει ακόμη τη ροή πληροφοριών (Gripsrudetal., 2006). 

 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να εξετάζονται σε έναν αντιπρόσωπο πριν την τελική 

επιλογή είναι τα εξής (Li, 1998,Cavusgil&Zou, 1994): 

 Ικανότητες μάρκετινγκ: Πρέπει να διαθέτει καλή φήμη στη χώρα – στόχο, καλό 

δίκτυο συνεργασιών και δημοσίων σχέσεων, ικανότητα διαχείρισης και 

διαπραγματεύσεων. 

 Συνεργασία: Γρήγορα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας δέσμευση και 

αφοσίωση στον εξαγωγέα, να υπάρξει ακόμη και συνεργασία για την ανάπτυξη 

προϊόντων, συνεργασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη στρατηγική της 

επιχείρησης, αλλά και συνεργασία για τη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών. 

 Τεχνογνωσία και εμπειρία: Ο αντιπρόσωπος πρέπει να διαθέτει συνολική εμπειρία 

σε θέματα αγοράς και γνώση των απαιτήσεων των πελατών. 

 

3.3Διαδικασία  Επιλογής  Αντιπροσώπου 
 

Η επιλογή αντιπροσώπου είναι πολύ σημαντική καθώς αν αποδειχθεί αφερέγγυος 

μπορεί να βλάψει όχι μόνο τις πωλήσεις της επιχείρησης αλλά και το όνομα και τη 

φήμη της. Η διαδρομή που συνήθως ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά τις εξαγωγές 

είναι η επιλογή ενός αντιπροσώπου στη χώρα – στόχο όπου προσπαθούν να 
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επεκταθούν, στη συνέχεια ακολουθεί η ίδρυση θυγατρικής σε αυτή και στο τέλος η 

παραγωγή στη χώρα – υποδοχέα (Johanson&Vahlne, 1977).Η επιλογή των 

αντιπροσώπων εξυπηρετεί κυρίως εταιρίες μικρές ή εταιρίες που ξεκινούν τη 

διαδικασία εξαγωγών και διεθνοποίησής τους, καθώς έχουν χαμηλό νεκρό σημείο 

πωλήσεων (Root, 1987).Στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν αλλά κυρίως λόγω μικρού μεγέθους και 

οικονομικών δυνατοτήτων δεν το έχουν επιχειρήσει. Ως εκ τούτου, η χρήση 

εξαγωγικών αντιπροσώπων μπορεί να αποτελέσει μια εφικτή και οικονομική επιλογή. 

 

Από την άλλη, η επιλογή ενός αντιπροσώπου μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δαπανηρή αν 

δεν βρεθεί ο κατάλληλος για την επιχείρηση συνεργάτης. Επομένως, απαιτείται πρώτον 

να βρεθεί ο πιο κατάλληλος για την επιχείρηση και τα προϊόντα της και δευτερευόντως 

να διατηρηθεί μια καλή σχέση ώστε η επιχείρηση να μπορεί να πραγματοποιήσει 

λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που εκτελεί στην εγχώρια αγορά (Erramilli&Rao, 

1993). 

 

Η επιχείρηση αφού θέσει τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων που επιθυμεί στις 

αγορές – στόχους πρέπει να εκτελέσει έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών υποψήφιων. 

Απαιτείται να αναζητήσει πληροφορίες από αξιόπιστες και έγκριτες πηγές όπως οι 

πωλητές που διαθέτει ήδη και ενδέχεται να έχουν επαφές στις διεθνείς αγορές που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή στην περιοχή όπου θέλει να ξεκινήσει να 

δραστηριοποιείται. Άλλες πιθανές πηγές πληροφόρησης είναι τα επιμελητήρια και οι 

διεθνείς εκθέσεις στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχει για την προώθηση των 

προϊόντων της. 

 

Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών η επιχείρηση καλείται να 

δημιουργήσει μια λίστα με τα πιο κατάλληλα υποψήφια μέλη. Στη συνέχεια, πρέπει να 

επικοινωνήσει μαζί τους και να προσφέρει πληροφορίες για τα προϊόντα που διαθέτει 

και ίσως και κάποια οικονομικά στοιχεία και να αναζητήσει κοινή βάση συνεργασίας. 

Σε αυτή την επικοινωνία οφείλει να εκθέσει τα οφέλη της συνεργασίας του 

αντιπροσώπου μαζί της, την υποστήριξη που παρέχει και να εκμαιεύσει όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες και για αυτόν. Εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση οφείλει 

να εξετάσει την αξιοπιστία των στοιχείων που της παρέχει ο κάθε αντιπρόσωπος και να 

προχωρήσει και σε κάποια συνέντευξη ή δια ζώσης συνάντηση (Albaumetal., 1998). 
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Η τελική επιλογή του αντιπροσώπου θα μπορούσε να βασιστεί σε κάποιο μοντέλο 

βαθμολόγησης, όπως προτείνουν οι Αυλωνίτης και συν. (2010). Σε αυτό το μοντέλο 

δίνονται ξεχωριστοί συντελεστές βαρύτητας σε κάθε κριτήριο που θέτει η επιχείρηση 

με βάση τη σημασία που έχει το κάθε κριτήριο για αυτήν. Όσο πιο σημαντικό θεωρεί η 

επιχείρηση ένα κριτήριο τόσο μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας θα έχει. Έπειτα, κάθε 

υποψήφιος αντιπρόσωπος βαθμολογείται για όλα τα κριτήρια και προκύπτει το 

άθροισμα της τελικής του βαθμολογίας. Στο τέλος επιλέγεται ο αντιπρόσωπος με την 

υψηλότερη βαθμολογία.Έπειτα, τα δύο μέρη προχωράνε στη σύναψη κάποιου 

συμβολαίου ή συμφωνίας όπου καταγράφονται οι λεπτομέρειες της σχέσης που θα τους 

συνδέει, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθενός. Στη συμφωνία αυτή 

καταγράφεται και η χρονική διάρκεια της συμφωνίας, οι οικονομικοί όροι και άλλες 

λεπτομέρειες. 

 

Η διαδικασία εύρεσης αντιπροσώπου ή διανομέα απαιτεί σημαντική ποσότητα χρόνου 

και πόρων ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επιτυχούς συμφωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Στις Η.Π.Α. υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης 

πιθανών συνεργατών των επιχειρήσεων εξαγωγής μέσω ενός προγράμματος εύρεσης 

Διεθνούς Συνεργάτη (InternationalPartnerSearchprogram) (SBA, 2012).Το πρόγραμμα 

αυτό εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις να θέσουν τα κριτήρια συνεργασίας που επιθυμούν και 

να βρουν τους πιο κατάλληλους για αυτές συνεργάτες με όποια μορφή συνεργασίας 

προσδοκούν. Άλλοι τρόποι εύρεσης συνεργατών είναι μέσω των επιμελητηρίων 

ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς επίσης και 

δημόσιοι φορείς όπως η Εθνική Ένωση Αντιπροσώπων Παραγωγών 

(Manufacturer’sAgentsNationalAssociation) που διαθέτει έναν κατάλογο 

αντιπροσώπων στην Ευρώπη. 

 

Σύμφωνα με τον οργανισμό SBA (2012) στις ΗΠΑ, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να 

προσέξουν οι επιχειρήσεις κατά την επιλογή ενός αντιπροσώπου είναι τα εξής: 

 Αν η συνεργασία είναι αποκλειστική ή όχι 

 Ποια είναι η γεωγραφική περιοχή κάλυψης της συνεργασίας 

 Ποιο είναι το χρονικό διάστημα της συνεργασίας 

 Ποιες απαιτήσεις επίδοσης τίθενται 

 Ποιοι είναι οι όροι τερματισμού της συμφωνίας 
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 Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που κρίνει η επιχείρηση ότι είναι σημαντικό για αυτήν. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των πιθανών αντιπροσώπων, μόλις η επιχείρηση 

καταλήξει σε αυτούς που θεωρεί καλύτερους, το επόμενο βήμα είναι να τους 

αξιολογήσει με βάση τη φήμη τους και την χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Για 

αυτό το λόγο, το πρώτο βήμα είναι να αναζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες είναι σε θέση να βρει για αυτούς. Στη συνέχεια και εφόσον οι 

πληροφορίες που βρέθηκαν καλύπτουν και πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η 

επιχείρηση ώστε να επιλέξει αντιπρόσωπο, προχωρά σε κάποιον έλεγχο για την 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αντιπρόσωπος. Εκτός του ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες σε ορισμένες χώρες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ όπου 

παρέχονται τέτοιου είδους πληροφορίες, υπάρχουν επίσης υπηρεσίες που παρέχουν 

καταλόγους με αξιόπιστους και ευυπόληπτους παρόχους πιστωτικών στοιχείων που 

δίνουν στοιχεία δέουσας επιμέλειας για ξένες εταιρίες και αντιπροσώπους. 

 

Ο φορέας SBA (2012) παρέχει και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο η επιχείρηση καλείται 

να απαντήσει για την αξιολόγηση των υποψήφιων αντιπροσώπων με τους οποίους θα 

συνεργαστεί. Οι βασικοί παράγοντες της συνεργασίας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα 

με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξάγει η επιχείρηση και τις χώρες στις οποίες 

εξάγει. Ωστόσο, οι παρακάτω ερωτήσεις ταιριάζουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

(SBA, 2012): 

1. Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι παρουσιάζονται σε κάποια λίστα κρατική ή σε φορείς 

με αξιοπιστία; 

2. Ποιο είναι το ιστορικό των αντιπροσώπων; 

3. Ποια είναι τα προσόντα και το υπόβαθρό τους; 

4. Ποιες είναι οι πιο πρόσφατες πωλήσεις τους; 

5. Ποια είναι η πιστωτική τους κατάσταση; 

6. Πόσο καιρό δραστηριοποιούνται ως αντιπρόσωποι; 

7. Ποιοι είναι οι πόροι, οι εγκαταστάσεις, ο αριθμός προσωπικού που απασχολούν; 

8. Πώς σκοπεύουν να προωθήσουν τα προϊόντα; 

9. Ποιες γεωγραφικές περιοχές καλύπτουν; 

10. Έχουν άλλους πελάτες από την χώρα των εξαγωγέων; Και αν έχουν, μήπως 

πρόκειται για ανταγωνιστές; 

11. Τι είδους πελάτες εξυπηρετούν; 

12. Ποιες είναι οι δυνατότητες διαδικτυακών πωλήσεων που διαθέτουν; 
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13. Πόσο αποτελεσματικές κρίνονται οι δυνάμεις τους; 

Το Υπουργείο των ΗΠΑ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν το εύρος των 

πληροφοριών που αναζητούν για τους αντιπροσώπους με τους οποίους σκοπεύουν να 

συνεργαστούν και να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των πωλητών 

που διαθέτουν οι αντιπρόσωποι, αν έχουν σχέδιο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, 

αν απαιτείται να επεκταθούν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του εξαγωγέα 

και αν προτίθενται να κάνουν κάτι τέτοιο εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον εξαγωγέα 

(SBA, 2012). Ακόμη, προτείνεται να αναζητούνται πιο εξειδικευμένες πληροφορίες 

σχετικά με τις πωλήσεις. Για παράδειγμα, αν οι πωλήσεις παρουσιάζουν σταθερότητα, 

αν υπάρχει διαφοροποίηση στην επίτευξη πωλήσεων μεταξύ διαφορετικών πωλητών 

και αν υπάρχει στοχοθεσία για τις πωλήσεις. 

 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες για το εύρος 

κάλυψης, να κριθεί αν αυτό συμφωνεί με τις επιδιώξεις του εξαγωγέα και αν υπάρχει 

πρόβλεψη για επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης στο μέλλον. Όσον αφορά την 

προώθηση των προϊόντων, απαιτείται να διευκρινιστεί ο αριθμός των προϊόντων που 

διακινεί ο αντιπρόσωπος, αν αυτά είναι ανταγωνιστικά του εξαγωγέα, αν υπάρχει 

σύγκρουση συμφερόντων και ποιος είναι ο ελάχιστος όγκος πωλήσεων που μπορεί να 

επιτύχει ο αντιπρόσωπος. 

 

Ακόμη, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, οι εξαγωγείς πρέπει να ενημερωθούν για την 

επάρκειά τους, την τεχνολογία και καινοτομίες που χρησιμοποιούν, τις δυνατότητες 

επικοινωνίας που έχουν και τις ικανότητες εξυπηρέτησης μετά την πώληση των 

προϊόντων. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μάρκετινγκ, χρειάζονται πληροφορίες για τα 

κίνητρα που δίνονται, τον τρόπο ελέγχου της επίδοσης και της αποτελεσματικότητας 

και τι είδους επένδυση απαιτείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ακόμη, σημαντικά είναι 

τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί, τι ποσά επενδύει στην διαφήμιση, αν 

χρησιμοποιεί εργαλεία ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ, αν απαιτούνται 

υπηρεσίες μετάφρασης για την προώθηση των προϊόντων και αν θα υπάρχει κάποια 

αναφορά στις ιστοσελίδες και των δύο μερών για τη συνεργασία. 

 

Για το είδος των πελατών, απαιτείται ο εξαγωγέας να βρει πληροφορίες για τα είδη των 

πελατών που εξυπηρετεί ο υποψήφιος αντιπρόσωπος, ποιοι είναι οι βασικοί του 

πελάτες, αν τα συμφέροντα του εξαγωγέα ταυτίζονται με αυτά των πελατών του 
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αντιπροσώπου και αν είναι παρόμοιο κοινό στόχος με αυτόν στον οποίο απευθύνονται 

τα προϊόντα του. 

 

Αντίστοιχοι οδηγοί αξιολόγησης αντιπροσώπων υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην 

Ελλάδα ωστόσο δεν υπάρχει οργανωμένος φορέας εκτός του Συνδέσμου Εξαγωγέων 

(ΣΕΒΕ) ο οποίος να εστιάζει στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων και στη συμβουλευτική προς αυτές. Απαιτούνται ακόμη πολλές ενέργειες 

καθοδήγησης των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς η πλειοψηφία αυτών δεν εξάγει ούτε 

καν σε χώρες μέλη της Ε.Ε.  

 

3.4Αποδοτικότητα Συνεργασίας 
 

Καθώς οι συμφωνίες με αντιπροσώπους μπορούν να περικλείουν ρήτρες για 

αποζημίωση ή να θέτουν εμπόδια σε συνεργασίες με άλλους συνεργάτες, η απόφαση 

τερματισμού μιας συνεργασίας με έναν αντιπρόσωπο δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο 

τερματισμός της σχέσης της επιχείρησης με έναν αντιπρόσωπο μπορεί να οδηγήσει σε 

μειωμένη κάλυψη αγοράς και μείωση της αποτελεσματικότητας των εξαγωγών 

(Belloetal., 1991). 

 

Από την άλλη, σε περίπτωση που ένας εξαγωγέας αντιμετωπίζει κάποιον αντιπρόσωπο 

που επιδεικνύει κακή συμπεριφορά θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει 

μηχανισμούς όπως την προώθηση της ολοκλήρωσης (Kleinetal., 1990), την απαιτητή 

εκτέλεση της σύμβασης και στρατηγικές διαχείρισης, όπως για παράδειγμα την 

αποκλειστικότητα γεωγραφικής περιοχής ή προϊόντων και ανταλλαγής πληροφοριών. 

 

Η προώθηση της ολοκλήρωσης μπορεί να προϋποθέτει τον τερματισμό της σύμβασης ή 

συμφωνίας με τον αντιπρόσωπο, αλλά πιθανώς να είναι καλύτερη ως στρατηγική 

επιλογή της επιχείρησης αν η ζημιά που προκαλεί η συμπεριφορά του αντιπροσώπου 

είναι μεγαλύτερη από το κόστος της προώθησης της ολοκλήρωσης δηλαδή της 

στρατηγικής μετατόπισης της επιχείρησης σε άλλη μορφή εξαγωγών 

(Karunaratna&Johnson, 1997). 

 

Από την άλλη, η απαιτητή εκτέλεση της σύμβασης έχει περιορισμένη ισχύ επιρροής 

καθώς απρόβλεπτες καταστάσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες κατάλληλες 

για καιροσκοπικές δράσεις του αντιπροσώπου με ερμηνείες της σύμβασης με ευνοϊκούς 
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για αυτόν όρους (Kleinetal., 1990).Επιπλέον, τυχόν νομικές διαφορές μεταξύ της χώρας 

εξαγωγής και της χώρας στόχου εξαγωγών μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα για τον εξαγωγέα (Sternetal., 1973). 

 

Αφού γίνει η επιλογή του αντιπροσώπου και ξεκινήσει η συνεργασία απαιτείται έλεγχος 

από την πλευρά του εξαγωγέα ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους καιροσκοπικές 

συμπεριφορές. Αυτό απαιτείται ώστεγια παράδειγμα ο αντιπρόσωπος να μην πουλάει 

τα προϊόντα του εξαγωγέα σε υψηλότερες από τη συμφωνηθείσα τιμή και δημιουργηθεί 

λάθος εικόνα των καταναλωτών για την επιχείρηση ή ακόμη χειρότερα αναξιοπιστία. Η 

σωστή ενημέρωση και η συγκέντρωση πληροφοριών εξυπηρετεί στην αποφυγή τέτοιων 

προβλημάτων (Karunaratna&Johnson, 1997).Ακόμη, η καιροσκοπική συμπεριφορά των 

αντιπροσώπων μπορεί να αφορά διαφορετική (συνήθως υψηλότερη από τη 

συμφωνημένη) τιμολόγηση των προϊόντων, εσφαλμένη παρουσίαση των προϊόντων, 

αδυναμία πληρωμών και αποτυχία των ικανοτήτων του αντιπροσώπου. 

 

Σύμφωνα με τους Bello&Williamson (1985) αρκετοί αντιπρόσωποι αποτυγχάνουν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εξαγωγέων μακροπρόθεσμα εξαιτίας των ανεπαρκών 

πόρων και της σύγκλισης τόσο στους στόχους όσο και στις στρατηγικές και τις 

απαιτήσεις μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, προβλήματα δημιουργούνται όταν ο 

προσανατολισμός και η πορεία που επιθυμούν τα δύο μέρη να ακολουθήσουν διαφέρει. 

Επιπλέον, πρόβλημα δημιουργείται όταν ο αντιπρόσωπος έχει να εκπροσωπήσει και 

άλλους εξαγωγείς και τίθεται για αυτόν θέμα προτεραιοτήτων. 

 

Η επιλογή μιας βραχυχρόνιας συμφωνίας μεταξύ του εξαγωγέα και του αντιπροσώπου 

μπορεί να θεωρηθεί από τον τελευταίο αδύναμη, καθώς θα θεωρήσει ότι ο εξαγωγέας 

τον αντιμετωπίζει βραχύβια γιατί θέλει να γίνει ανταγωνιστής του στο μέλλον υπό την 

έννοια ότι ο εξαγωγέας θα θελήσει να προμηθεύει ο ίδιος την ξένη αγορά με κάποιον 

άλλο τρόπο εξαγωγών (π.χ. με τη δημιουργία θυγατρικής ή και μονάδας παραγωγής 

στην ξένη χώρα). Σύμφωνα με τους Bello&Williamson (1985) μια λύση σε αυτό το 

πρόβλημα είναι η σύναψη μακροχρόνιων συμφωνιών. 

 

Για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων μπορεί η εξαγωγική επιχείρηση να απαιτήσει 

στόχους επίδοσης από τον εξαγωγικό αντιπρόσωπο.Η μέτρηση της επίδοσης των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Σε 

μακροοικονομικό και πολιτικό επίπεδο, θα μπορούσε να μετρηθεί το ποσοστό των 
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συνολικών εξαγωγών που συνεισφέρουν οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι ανά έθνος. Σε 

μικροοικονομικό επίπεδο, θα μπορούσε να μετρηθεί ο βαθμός στον οποίοι οι 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι προσελκύουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, πετυχαίνουν 

μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και κερδοφορία ή επιτυγχάνουν καλύτερες συμφωνίες με 

εγχώριους και ξένους παραγωγούς (Peng&Ilinitch, 1998). 

 

Και άλλες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την επίδοση των εξαγωγικών αντιπροσώπων. Η 

Theingi (2011) εξετάζει την επίδραση των πόρων των εξαγωγέων και των εξαγωγικών 

αντιπροσώπων στην απόδοση των εξαγωγών.Από τα αποτελέσματα της έρευνά της 

προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις με υψηλότερες αποδόσεις χρησιμοποιούν τους πόρους 

τους σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εκείνες που παρουσιάζουν χαμηλότερες 

αποδόσεις. Σε άλλη έρευνα υποστηρίζεται ότι οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι ενισχύουν 

την παραγωγικότητα της οικονομίας που δέχεται τις εξαγωγές, βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα των διανομών, ανοίγουν νέες αγορές, παρέχουν τεχνολογία μάρκετινγκ, 

πιστώσεις, κατάρτιση στελεχών και ελαχιστοποιούν το κόστος για την αντιμετώπιση 

των φραγμών στο εμπόριο (Ellis, 2003).Σε επιχειρησιακό επίπεδο, επιταχύνουν τη ροή 

πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού και βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ 

αγοραστή και πωλητή. Συντονίζουν τη ροή των υλικών και των πόρων μεταξύ πελατών 

και προμηθευτών και βοηθούν τους πελάτες να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες στο 

εμπόριο, νέες πηγές προμήθειας προϊόντων, νέα υλικά, νέους τρόπους εξισορρόπησης 

της προσφοράς και της ζήτησης (Popp, 2000). 

 

ΟChoi (2011) εξέτασε το ρόλο του διαδικτύου και την προσέγγισή του ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους εξαγωγικούς αντιπροσώπους. Ενσωμάτωσε 

προηγούμενες μελέτες που αφορούν την παραδοσιακή διαδικασία που ακολουθούν οι 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι (χωρίς τη χρήση του διαδικτύου) και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί πολύ 

σημαντικό μέρος της αυτοματοποίησης του εμπορίου και κατ’ επέκταση της αύξησης 

της αποδοτικότητάς του. Ακόμη, εντοπίζει ότι οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τους 

εξαγωγικούς αντιπροσώπους όπως η δύναμη της επωνυμίας (brandname) καθώς και ο 

τρόπος ηγεσίας που επιλέγεται ενισχύουν την πρόθεση αγοράς. Μικρή ισχύ φαίνεται να 

ασκεί στην απόδοση τη γνώση σχετικά με το προς πώληση προϊόν. 
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3.5. Σύνοψη 
 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία επιλογής αντιπροσώπου στη χώρα 

εξαγωγής. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα κριτήρια επιλογής ενός αντιπροσώπου με 

βάση αναγνωρισμένους και ρεαλιστικούς παράγοντες επιρροής της επιλογής όπως το 

κόστος ή διασύνδεση με μεγάλα δίκτυα πωλήσεων. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα 

χαρακτηριστικά της συμφωνίας μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων. Έπειτα, εξετάζεται 

η διαδικασία επιλογής και τέλος καταγράφεται η αποδοτικότητα της συμφωνίας. 
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Κεφάλαιο 4 Τελικά  Συμπεράσματα και Προτάσεις για το 

Μέλλον 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγραφεί η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων στη χώρα εξαγωγής προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις 

να μπορούν με βάση τις δυνατότητές τους να ακολουθήσουν μια διαδικασία στο 

πλαίσιο ενός οδηγού. Αφού έγινε η διάκριση μεταξύ των εξαγωγικών αντιπροσώπων 

και των υπολοίπων ειδών των ενδιάμεσων και των άλλων μορφών εξαγωγών που 

μπορεί να υιοθετήσει μια επιχείρηση προκειμένου να εισέλθει σε μια νέα αγορά, 

καταγράφηκαν τα πλεονεκτήματα της επιλογής πραγματοποίησης εξαγωγών με τη 

χρήση εξαγωγικών αντιπροσώπων ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις που στην 

πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες και έχουν περιορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό.  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διαθέσιμες πολλές έρευνες οι οποίες ασχολούνται με το 

ζήτημα των εξαγωγικών αντιπροσώπων μέσα στο πλαίσιο κάποιας θεωρίας όπως η 

θεωρία της αντιπροσώπευσης (agencytheory), η θεωρία ανάλυσης του κόστους 

συναλλαγών (transactioncostanalysis) και η θεωρία των πόρων (resourcetheory) αλλά 

και άλλων θεωριών. Κάθε θεωρία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε μια σκοπιά του 

εγχώριου εμπορίου και του εξαγωγικού εμπορίου ή στη διαφορά συμφερόντων μεταξύ 

του εξαγωγέα και του εξαγωγικού αντιπροσώπου ή στις σχέσεις που δημιουργούνται 

μεταξύ τους. 

 

Ο συνδυασμός αυτών των θεωριών οδηγεί στην αντιμετώπιση των εξαγωγικών 

αντιπροσώπων ως μεσολαβητών των οποίων οι πόροι εξυπηρετούν στη μείωση του 

κόστους αντιπροσώπευσης και του κόστους συναλλαγών για τους εξαγωγείς (Peng, 

2001). Από αυτή τη θεώρηση προκύπτει ότι τα βασικά κόστη που έχουν να 

διαχειριστούν οι εξαγωγείς κατά την επιλογή του εξαγωγικού αντιπροσώπου είναι τα 

κόστη αναζήτησης, τα κόστη διαπραγμάτευσης και τα κόστη επιτήρησης και επιβολής. 

 

Τα κριτήρια επιλογής του εξαγωγικού αντιπροσώπου δεν έχουν μελετηθεί στη 

βιβλιογραφία εκτενώς ειδικά την τελευταία δεκαετία κατά την οποία οι οικονομικές 

συνθήκες παγκοσμίως έχουν μεταβληθεί ραγδαία. Για να τεθούν τα σωστά κριτήρια 

οφείλει ο εξαγωγέας να καταστήσει σαφείς στόχους για τα χαρακτηριστικά των 

εξαγωγικών αντιπροσώπων και για τις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους. 
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Από τα πιο σημαντικά κριτήρια είναι οι γνώσεις της νομοθεσίας, των διαδικασιών, η 

ικανότητα συγκέντρωσης πληροφοριών, η επικοινωνία με τον εξαγωγέα, η γνώση της 

αγοράς, των ηθών και των εθίμων στις επιχειρηματικές συναλλαγές της χώρας-στόχου. 

Για κάποιες επιχειρήσεις σημαντικός είναι ο βαθμός αφοσίωσης στο προϊόν και την 

αγορά, η οικονομική κατάσταση του αντιπροσώπου, οι ικανότητές του στο μάρκετινγκ 

και τον προγραμματισμό και οι διασυνδέσεις του. 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία των πόρων ο εξαγωγικός αντιπρόσωπος πρέπει να διαθέτει 

απαραίτητα γνώσεις επί των διαδικασιών των εξαγωγών, διαπραγματευτικές ικανότητες 

και αξιοπιστία. Εφόσον διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες στο μάρκετινγκ και καλές 

διασυνδέσεις αυξάνονται και οι πιθανότητες επιτυχίας για τον εξαγωγέα. Ως ένα βαθμό, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και εξωτερικοί παράγοντες όπως η περιβαλλοντική 

αβεβαιότητα στη χώρα – στόχο η οποία συνδέεται με πολιτικούς, πολιτιστικούς και 

οικονομικούς κινδύνους. 

 

Ο εξαγωγέας οφείλει να ελέγχει τακτικά και αποτελεσματικά τον εξαγωγικό 

αντιπρόσωπο ειδικά τον πρώτο καιρό της συνεργασίας τους προκειμένου να ελέγξει την 

τήρηση των συμφωνηθέντων και την πραγματική απόδοσή του. 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής αφού έχουν τεθεί τα κριτήρια επιλογής, απαιτείται 

ο εξαγωγέας να πραγματοποιήσει έρευνα για τους υποψήφιους εξαγωγικούς 

αντιπροσώπους ελέγχοντας πληροφορίες για αυτούς από αξιόπιστες πηγές όπως 

επιμελητήρια και διεθνείς εκθέσεις. Στη συνέχεια, ο εξαγωγέας δημιουργεί μια λίστα με 

τους πιο κατάλληλους από τους υποψήφιους, επικοινωνεί μαζί τους και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες ο ένας για τον άλλον και το είδος της συνεργασίας και τους όρους αυτής 

που επιθυμούν. Η τελική επιλογή γίνεται με κάποια μορφή αξιολόγησης που επιλέγει ο 

εξαγωγέας και μπορεί να λάβει τη μορφή μοντέλου βαθμολόγησης. 

 

Σημαντικό είναι μια επιχείρηση να διεξάγει και οικονομικό έλεγχο για τον 

αντιπρόσωπο που έχει επιλέξει και να διασταυρώσει από διαφορετικές πηγές τις 

πληροφορίες που έχει για αυτόν. Αφού γίνει η τελική επιλογή απαιτείται να τεθούν 

ορισμένοι στόχοι αποτελεσματικότητας ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και η επίδοση 

του αντιπροσώπου. 
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Η παρούσα εργασία μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι 

οποίες σκέφτονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους μέσω των εξαγωγών, 

ωστόσο κρίνουν ότι δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για ένα τέτοιο εγχείρημα. Οι 

εξαγωγικοί αντιπρόσωποι αποτελούν μια εφικτή λύση για τις ελληνικές ΜΜΕ ώστε να 

επεκτείνουν το πελατολόγιό τους και να προωθήσουν τα προϊόντα τους και στο 

εξωτερικό. Ωστόσο, δεν υπάρχει εμπειρικό μέρος το οποίο να επιβεβαιώνει τα 

θεωρητικά βήματα τα οποία καταγράφηκαν. 

 

Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα αποτελεί η διεξαγωγή συνεντεύξεων σε 

επιχειρήσεις που πρόσφατα ξεκίνησαν την εξαγωγική τους δραστηριότητα με τη χρήση 

εξαγωγικών αντιπροσώπων ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις που ακολούθησαν, τα 

προβλήματα που αντιμετώπισαν και οι λύσεις που βρήκαν. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης 

να καταγραφεί το μέγεθός τους και τα οικονομικά ποσά τα οποία επένδυσαν σε αυτό το 

εγχείρημα ώστε στο μέλλον και άλλες επιχειρήσεις να παρακινηθούν και να 

δοκιμάσουν τις εξαγωγές. 
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