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ΣΥΝΟΨΗ 

 

  Είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονταν μόνο 

στην εγχώρια αγορά να ανακαλύπτουν ότι τα προσφερόμενα αγαθά τους υπερκαλύπτουν 

την υπάρχουσα ζήτηση, με αποτέλεσμα να πρέπει να βρουν νέες αγορές για να τα 

διαθέσουν. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως: στην αύξηση 

του αριθμού των επιχειρήσεων, στον ισχυρό ανταγωνισμό (εγχώριο και ξένο) μεταξύ των 

επιχειρήσεων, στην πληθώρα  προσφερόμενων ανταγωνιστικών αγαθών από τις 

επιχειρήσεις, στη μειούμενη ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών, στις αλλαγές των 

συνθηκών αγοράς καθώς και στις αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω 

οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αλλαγή των στρατηγικών τους καθώς και στην αλλαγή της 

φιλοσοφίας που έχουν σχετικά με τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.  

Οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται πλέον ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν 

μακροχρόνια, η προσφορά των αγαθών τους μόνο στην εγχώρια αγορά δεν επαρκεί. Μία 

λύση η οποία θα μπορούσε να τους βοηθήσει είναι η διάθεση των αγαθών τους σε ξένες 

αγορές, η προσέγγιση των οποίων δεν είναι πλέον τόσο δύσκολη όσο ήταν παλαιότερα. 

Το διεθνές εμπόριο έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατάρριψη πολλών εμποδίων και 

δυσκολιών με αποτέλεσμα οι εγχώριες επιχειρήσεις να μπορούν να εισέλθουν στις ξένες 

αγορές  και να διαθέτουν τα αγαθά τους σε αυτές. 

Οι εξαγωγές αγαθών από εγχώριες επιχειρήσεις στις ξένες αγορές αποτελεί μια 

σωτήρια εναλλακτική επιλογή γι’ αυτές. Η πραγματοποίηση των εξαγωγών θα πρέπει να 

γίνει με πρόγραμμα, οργάνωση, μελέτη και παρακολούθηση από την πλευρά των 

επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εξαγωγές μπορεί να 

φαίνεται  ότι μπορούν πραγματοποιηθούν εύκολα αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση των 

επιχειρηματιών ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό γιατί η επιχείρηση 

πλέον θα απευθύνεται σε διαφορετικούς καταναλωτές, με διαφορετικές αγοραστικές 

συνήθειες, με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετικά κανάλια διανομής και με 

διαφορετικούς κανόνες εμπορίου. 

Το διαφορετικό  δεν σημαίνει ότι είναι και κάτι δύσκολο από τη στιγμή που θα 

σχεδιαστεί σωστά. Στην επιτυχία των εξαγωγών θα συμβάλλει σημαντικά η διαμόρφωση 

ενός εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ από την επιχείρηση προκειμένου να 

λειτουργήσει ως ένας οδηγός για τη σωστή και επιτυχημένη  πραγματοποίηση των 

εξαγωγών. Οι επιχειρήσεις καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουν ότι η διαμόρφωση ενός 

εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ δεν αποτελεί χάσιμο χρόνου αλλά ένα επιπλέον 

εφόδιο για να επιτύχουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Την αποτελεσματικότητα των 

εξαγωγών η οποία αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τη μακροβιότητά τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοποί  της λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία κερδών, η ανάπτυξη 

και η εξάπλωση τους. Πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν αυτούς τους 

σκοπούς και να διατηρήσουν την επιτυχία τους σε βάθος χρόνου δεν αρκούνται στη 

λειτουργία τους στην τοπική αγορά. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν καλύτερες και 

περισσότερες ευκαιρίες δημιουργίας κερδών και ανάπτυξης πέρα από την τοπική αγορά 

που πιθανόν να είναι ήδη κορεσμένη. Άλλωστε οι παγκόσμιες εξελίξεις και αλλαγές έχουν 

δημιουργήσει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και πέρα από τα εθνικά τους 

σύνορα. Παραδείγματα τέτοιων αλλαγών αποτελούν η δημιουργία των παγκόσμιων 

οργανισμών εμπορίου που προασπίζουν τη σωστή διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου, το 

άνοιγμα των τοπικών συνόρων, η πτώση του κομμουνισμού. 

Τέτοιες ευκαιρίες και αλλαγές έδωσαν ώθηση και φτερά στις τοπικές επιχειρήσεις 

να επεκταθούν στις ξένες αγορές προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κεκτημένα που 

απέκτησαν από τη λειτουργία τους στην τοπική αγορά ή ακόμα να διατηρήσουν τη 

μακροβιότητά τους λειτουργώντας σε ξένες αγορές εξαιτίας των περιορισμένων 

δυνατοτήτων ανάπτυξης που υπάρχουν στην τοπική. 

Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία οι επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσουν 

σε ξένες αγορές πραγματοποιούν εξαγωγές. Οι εξαγωγές θα βοηθήσουν την επιχείρηση να 

συνεχίσει να επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει για την μακρόχρονη λειτουργία της. 

Από τη στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει να εξάγει, η διαμόρφωση ενός εξαγωγικού 

προγράμματος μάρκετινγκ θα τη βοηθήσει σημαντικά να κατανοήσει καλύτερα την ξένη 

αγορά στην οποία έχει επιλέξει να λειτουργήσει έτσι ώστε να αποφύγει εμπόδια και 

δυσκολίες που μόνο προβλήματα θα επιφέρουν.  

Το εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την 

επιχείρηση ως ένας οδηγός λειτουργίας της σε μια ξένη αγορά. Το εξαγωγικό πρόγραμμα 

μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τους γενικότερους στόχους και 

στρατηγικές της επιχείρησης. Θα προσπαθήσει να δώσει χρήσιμες απαντήσεις και 

πολύτιμες πληροφορίες που θα αποδειχθούν σωτήριες για τη λειτουργία της επιχείρησης 

σε μια ξένη αγορά.  

Επιπλέον το εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ θα πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια 

και απλότητα τη σημαντικότητα των εξαγωγών για την επιχείρηση, να θέτει στόχους, να 

καταρτίζει προϋπολογισμούς για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, να καταστρώνει 

προγράμματα δράσης και διορθωτικών ενεργειών. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 

γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της επιχείρησης και να γίνονται γνωστά σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους, για να υπάρχει σύμπνοια και κοινή προσπάθεια προς την 

επίτευξη αυτού του στόχου, που δεν είναι άλλος από την επιτυχή πραγματοποίηση των 

εξαγωγών. 
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Σκοπός της εργασίας είναι να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα βήματα με τα 

οποία μια επιχείρηση θα μπορούσε να διαμορφώσει ένα εξαγωγικό πρόγραμμα 

μάρκετινγκ, να παρουσιάσουμε ένα χρήσιμο οδηγό διαμόρφωσης ενός πλήρους 

προγράμματος μάρκετινγκ, χωρίς αυτός να αποτελεί τον μοναδικό. Αυτό συμβαίνει γιατί 

κάθε επιχείρηση και κάθε ξένη αγορά έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά που 

πιθανόν να μην υπάρχουν σε κάποιες άλλες.  

Η σημασία και η χρησιμότητα της παρακάτω ανάλυσης επικεντρώνεται στο να 

λειτουργήσει ως βάση για περαιτέρω διερεύνηση και έρευνα προκειμένου να διαμορφωθεί 

ένα εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ που θα ταιριάζει απόλυτα με τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης και της ξένης αγοράς που έχει επιλεγεί από την επιχείρηση. 

Η εκπόνηση αυτής της εργασίας σκοπό έχει να βοηθήσει, έστω και ελάχιστα, τους 

επιχειρηματίες που για πρώτη φορά τολμούν ή οδηγούνται εκ των συνθηκών σε 

πραγματοποίηση εξαγωγών αλλά και αυτούς που ήδη εξάγουν τα αγαθά τους  και 

ανακαλύπτουν κάποια προβλήματα στην πορεία τα οποία δεν μπόρεσαν να προβλέψουν 

από την αρχή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; 

Τι είναι μάρκετινγκ; Καθημερινή πλέον λέξη την οποία χρησιμοποιούμε πολύ 

συχνά. Η ερμηνεία της  συνήθως ταυτίζεται από τους περισσότερους με την 

πραγματοποίηση μιας πώλησης. Δεν είναι λανθασμένη ερμηνεία αλλά θα λέγαμε ότι είναι 

πλέον ξεπερασμένη χρονικά. Το μάρκετινγκ  δεν αποτελείται από  διαφήμιση και πώληση 

μόνο, αλλά από ένα φάσμα σκέψεων και ενεργειών που αποσκοπούν στην 

αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη μέρος του οποίου αποτελεί η διαφήμιση και 

η πώληση. 

Η πώληση και η διαφήμιση  είναι σημαντικές λειτουργίες ενός μεγαλύτερου 

μίγματος μάρκετινγκ, ένα σύνολο εργαλείων μάρκετινγκ που συνεργάζονται για να 

επηρεάσουν την αγορά. Ορίζουμε το μάρκετινγκ ως μια κοινωνική και διοικητική 

διαδικασία με την  οποία άτομα και ομάδες αποκτούν αυτό που χρειάζονται και επιθυμούν 

δημιουργώντας και ανταλλάσσοντας προιόντα και αξία με άλλους (Kotler et al., 2001, σελ. 

10).  

 Το μάρκετινγκ από την πλευρά της επιχείρησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

επιχείρησης το οποίο ασχολείται με τον σχεδιασμό, προώθηση, διανομή και τιμολόγηση 

των αγαθών της (προιόντα ή υπηρεσίες) προς τους καταναλωτές. Το  τμήμα μάρκετινγκ 

μιας επιχείρησης ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες, χωρίς βέβαια η περιγραφή 

αυτή να είναι απόλυτα διακριτή ή περιορισμένη εξαιτίας της δυναμικότητας του 

μάρκετινγκ : (Αlbaum et al.,1998, σελ. 8) 

• Ανάλυση υφιστάμενης αγοράς και έρευνα νέων αγορών 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλων προϊόντων έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό οι επιθυμίες των καταναλωτών 

• Διανομή  αγαθών μέσω των καταλληλότερων καναλιών  

• Προώθηση αγαθών μέσω διαφήμισης με σκοπό την ενημέρωση των 

καταναλωτών για τη χρησιμότητα τους με απώτερο σκοπό την αγορά των 

αγαθών και φυσικά την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. 

• Τιμολόγηση αγαθών η οποία σκοπό έχει να ικανοποιήσει και  τους 

καταναλωτές και την επιχείρηση. Από την πλευρά τους οι καταναλωτές να 

αποκομίσουν τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και χρησιμότητας και από την 

πλευρά της επιχείρησης να υπάρχει ικανοποιητικό κέρδος σε σχέση με την 

επένδυση/κόστος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί για τα αγαθά.  
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• Τεχνική ή μη τεχνική υποστήριξη  των καταναλωτών μετά την πώληση 

(after sales service) με σκοπό τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις γεγονός 

άκρως απαραίτητο για τη μακρόχρονη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

Το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης ασχολείται με τον σχεδιασμό, εφαρμογή, 

έλεγχο και αξιολόγηση του μάρκετινγκ plan το οποίο φυσικά είναι προσανατολισμένο 

προς τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς της επιχείρησης. Πολλές εταιρείες 

λειτουργούν χωρίς να έχουν επίσημα σχέδια. Στις νέες εταιρείες τα στελέχη δεν έχουν 

χρόνο να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, στις μικρές θεωρούν ότι μόνο οι μεγάλες 

εταιρείες πρέπει να ασχολούνται με το σχεδιασμό, στις μεγάλες εταιρείες τα στελέχη 

υποστηρίζουν ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για την κατάστρωση ενός γραπτού σχεδίου 

καθώς επίσης ότι η αγορά αλλάζει τόσο γρήγορα, ώστε η ύπαρξη ενός σχεδίου δεν θα 

χρησιμεύσει σε τίποτα παρά μόνο στην κατασπατάληση πολύτιμου παραγωγικού χρόνου 

(Kotler et al., 2001, σελ. 93). 

Οι παραπάνω ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και αυτό γιατί ο επίσημος σχεδιασμός 

μπορεί να εξασφαλίσει πλεονεκτήματα σε κάθε τύπο εταιρείας, μεγάλης ή μικρής, νέας ή 

ώριμης γιατί ενθαρρύνει τη συστηματική σκέψη, συγκεκριμενοποιεί τους στόχους και τις 

πολιτικές, συντονίζει τις προσπάθειες και παρέχει πρότυπα για έλεγχο, αξιολόγηση και 

διόρθωση λανθασμένων ενεργειών. Ο σωστός σχεδιασμός βοηθάει την εταιρεία να 

ανταποκριθεί γρήγορα στις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον και να προετοιμαστεί 

για τις ξαφνικές εξελίξεις.  

  

1.2 ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ; 

 

Το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί με ραγδαίους 

ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότεροι παράγοντες ανάπτυξης είναι η ταχύτατη 

εμφάνιση νέων προϊόντων, η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου, οι αλλαγές των 

πολιτικών εξελίξεων στις χώρες και οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, επικοινωνία, 

συγκοινωνία και πληροφορική οι οποίες συνέβαλλαν αποφασιστικά στη δραστική μείωση 

του κόστους της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, μηχανημάτων, ανθρώπων, 

κεφαλαίων και πληροφοριών.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι επιχειρήσεις να στραφούν σε διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον 

παγκόσμιο πλέον ανταγωνισμό. Όταν λέμε διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αναφερόμαστε σε δραστηριότητες της επιχείρησης στις οποίες εμπλέκονται άτομα, 

επιχειρήσεις ή οργανισμοί από δύο ή περισσότερες χώρες και ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα 

και επεκτείνονται σε άλλες χώρες (Χατζηδημητρίου, 2003, σ. 31). 

Οι εξαγωγές αποτελούν μια από τις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια 

επιχείρηση προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα της στις διεθνείς αγορές για να 
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μπορέσει να αντέξει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου των 

εξαγωγών μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω χωρίς βέβαια να εξαντληθούν: 

• Δεν απαιτούνται νέες επενδύσεις ή δέσμευση κεφαλαίων στις χώρες 

εξαγωγής 

• Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει η εξαγωγική επιχείρηση είναι 

σαφώς μικρότεροι από το εάν αποφάσιζε να πραγματοποιήσει επενδύσεις 

στη χώρα που εξάγει. 

• Οι εξαγωγές είναι ένα προγενέστερο στάδιο των επενδύσεων σε χώρες 

εξαγωγής που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να κατανοήσει τις απαιτήσεις 

και τις ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών αγορών 

• Οι εξαγωγικές δραστηριότητες βοηθούν την επιχείρηση να δει, να 

κατανοήσει και να μετρήσει τις δυνατότητες των προϊόντων της σε ξένες 

αγορές  

Τα κίνητρα μιας επιχείρησης για πραγματοποίηση εξαγωγών είναι η επίτευξη των 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων της οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλέον 

με δραστηριότητες μόνο στην εγχώρια αγορά.  Έτσι λοιπόν τα κίνητρα για εξαγωγές 

πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τους βασικούς σκοπούς-στόχους της 

επιχείρησης.  

 

 1.3 ΓΙΑΤΙ EXPORT MARKETING PLAN; 

 

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποφασίζει να εξάγει τα προϊόντα της ο 

σχεδιασμός ενός εξαγωγικού σχεδίου μάρκετινγκ είναι απαραίτητος. Ο σχεδιασμός είναι το 

καθήκον που έχει αναλάβει η διοίκηση μιας επιχείρησης. Η διοίκηση σχεδιάζει που θα είναι 

η επιχείρηση στο μέλλον, πως θα το πετύχει δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές και 

οδηγίες επίτευξης (Piercy, 1982, σελ. 6). Τα προϊόντα  σχεδιάζονται και παράγονται στην 

χώρα παραγωγής, πωλούνται σε άλλες χώρες οπότε η απόσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει 

σε λάθη και προβλήματα τα οποία οι πελάτες δεν συγχωρούν. Έτσι το εξαγωγικό 

μάρκετινγκ ασχολείται με αποφάσεις μάρκετινγκ που πρέπει να πάρει μια επιχείρηση 

προκειμένου να πραγματοποιήσει ομαλά και με επιτυχία την πορεία των προϊόντων της 

από τη χώρα παραγωγής σε άλλες χώρες.  

            Σκοπός του εξαγωγικού μάρκετινγκ plan είναι: 

• Να συνδυάσει όλα τα εργαλεία μάρκετινγκ σε ένα αποτελεσματικό μίγμα 

μάρκετινγκ ώστε το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό  

• Να παρέχει σαφείς οδηγίες για προγραμματισμένες ενέργειες προς επίτευξη 

του σκοπού της επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα 
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• Να προσδιορίσει χρονικά πότε θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω 

ενέργειες 

• Να υπολογίσει τη σχέση κόστους-οφέλους από τη διενέργεια των 

εξαγωγών 

Η λειτουργία του εξαγωγικού μάρκετινγκ plan είναι: 

• Να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους στόχους 

από την   πραγματοποίηση των εξαγωγών 

• Να επισημάνει τη συμβολή των ενδιαφερομένων στην επιτυχημένη 

διεξαγωγή των εξαγωγών  

• Να δικαιολογήσει τα αναμενόμενα κόστη τα οποία θα δημιουργηθούν από 

το εγχείρημα αυτό 

      Ο τύπος ενός εξαγωγικού μάρκετινγκ plan πρέπει να είναι: 

• Γραπτός και να διανεμηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο μέσα στην 

επιχείρηση όσο και στους συνεργάτες στις χώρες εξαγωγής 

• Σύντομος, ακριβής, πλήρης, ξεκάθαρος βασισμένος σε λογικά 

επιχειρήματα.   

 

  1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

Η οργάνωση των εξαγωγών από την επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους της,  

αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας όχι μόνο των εξαγωγών αλλά και της 

βιωσιμότητας της επιχείρησης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως έχουν ξεχωριστό τμήμα 

εξαγωγών, το οποίο στο οργανόγραμμα της επιχείρησης βρίσκεται κάτω από το τμήμα 

πωλήσεων, ενώ οι μικρές απασχολούν ένα άτομο (export manager) που είναι υπεύθυνο 

για όλες τις δραστηριότητες των εξαγωγών που έχουν σχέση με μάρκετινγκ, πωλήσεις, 

παραγγελίες έως και την αποστολή των αγαθών στον εκτός τοπικών αγορών τελικό 

καταναλωτή. Και στις δύο περιπτώσεις το τμήμα ή o export manager πρέπει να 

ασχοληθούν με τη διοίκηση, διεκπεραίωση, σχεδιασμό και την αποτελεσματική 

πραγματοποίηση των εξαγωγών λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος και τη δυναμικότητα της 

επιχείρησης, τη φύση των αγαθών, τον τρόπο πραγματοποίησης των εξαγωγών και 

φυσικά τους τελικούς καταναλωτές. 

Οι υπευθυνότητες ενός τμήματος εξαγωγών ή του export manager μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω χωρίς να εξαντλούνται: 

• Υπάρχει σχέση οφέλους-κόστους πραγματοποίηση κερδών από τις 

εξαγωγές για την επιχείρηση και αν ναι, θα υπάρχει μακροπρόθεσμος 

ορίζοντας; 

• Επιλογή του καταλληλότερου για την επιχείρηση τρόπου πραγματοποίησης 

των εξαγωγών 
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• Προσεκτικότατη επιλογή των χωρών στις οποίες θα εξαχθούν τα αγαθά, 

αντίστοιχη έρευνα αγορών και σωστή επιλογή target groups  

• Σωστή διαχείριση χαρτοφυλακίου εξαγώγιμων προϊόντων 

• Επίτευξη και παρακολούθηση στόχων οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε 

απόλυτη αρμονία με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης 

• Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης, εφαρμογή, έλεγχο και διορθωτικές 

ενέργειες σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα 

• Συλλογή και ανάλυση δημογραφικών στοιχείων και καταναλωτικών 

συνηθειών. 

• Πραγματοποίηση διαφημιστικών και προωθητικών προγραμμάτων καθώς 

και σωστές δημόσιες σχέσεις 

• Παρακολούθηση πραγματοποίησης εξαγωγών έτσι ώστε να γίνονται στο 

σωστό και προγραμματισμένο χρόνο 

• Συλλογή δεδομένων, στοιχείων και στατιστικών για μερίδια αγοράς και 

τάσης της αγοράς, κλαδικών μελετών  στις χώρες εξαγωγών 

•  Επιλογή και εκπαίδευση του κατάλληλου  προσωπικού που θα ασχοληθεί 

με τις εξαγωγές 

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι  υπεύθυνοι εξαγωγών, χωρίς να 

είναι δεσμευτικά ή περιοριστικά, είναι τα παρακάτω (Noonan, 1996, σελ. 12-13):  

• Γνώσεις ξένων γλωσσών προκειμένου να γίνεται ευκολότερη η συνεννόηση 

μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 

• Οικονομικές γνώσεις και λογιστική για καλύτερο χρηματοοικονομικό 

σχεδιασμό των στόχων της επιχείρησης 

• Γνώσεις διοίκησης, σχεδιασμού στρατηγικών στόχων, μάρκετινγκ και 

έρευνας αγοράς, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

• Γνώσεις σε θέματα νομικού  και θεσμικού πλαισίου των χωρών εξαγωγής 

έτσι ώστε να αποφευχθούν ανωμαλίες που μπορεί να προκύψουν από 

ενέργειες οι οποίες στις χώρες εξαγωγής μπορεί να θεωρούνται παράνομες 

• Ικανότητα στον έλεγχο,  απόδοση, αξιολόγηση και πραγματοποίηση 

διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση απόκλισης  από τους τεθέντες 

στόχους. 

• Ικανότητα στην αποτελεσματική επικοινωνία με συνεργάτες τόσο στην 

τοπική αγορά όσο και στις χώρες εξαγωγής. Άλλωστε οι υπεύθυνοι των 

εξαγωγών αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της εγχώριας και ξένης 

αγοράς 

• Γνώσεις σε θέματα μεταφορών και των αντίστοιχων κανονισμών 
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• Γνώσεις σε θέματα κουλτούρας, πολιτισμού, τοπικών συνηθειών των 

χωρών εξαγωγής 

• Αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, κρίση και προσαρμοστικότητα σε 

διάφορες καταστάσεις και προβλήματα που ίσως εμφανιστούν στην 

διενέργεια των εξαγωγών.  

     Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να παραβλέπονται από την επιχείρηση η 

οποία πραγματοποιεί ή θέλει να πραγματοποιήσει εξαγωγές, οι αλλαγές που συμβαίνουν 

στο παγκόσμιο περιβάλλον και αυτό γιατί οι αλλαγές αυτές μπορεί να λειτουργήσουν 

θετικά ή αρνητικά για την πορεία των εξαγωγών. Το παγκόσμιο σκηνικό από τα τέλη του 

1980 άλλαξε ριζικά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ή να χαθούν ευκαιρίες για 

εξαγωγές. Η διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνθήκη του Μάαστριχ το 1991 και η οικονομική 

εξάπλωση και διείσδυση της Δημοκρατίας της Κίνας είναι τρανταχτά παραδείγματα 

απειλών ή ευκαιριών για εξαγωγές. Δημιουργήθηκαν νέες αγορές που ποτέ πριν καμία 

επιχείρηση δε θα τολμούσε να εξάγει αλλά και από την άλλη χάθηκαν κάποιες 

παραδοσιακά ανοικτές. 

Επίσης δυνάμεις που θα πρέπει να μελετηθούν προκειμένου μια χώρα να επιλεγεί 

ως προορισμός εξαγωγής είναι οι δυνάμεις του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα 

επηρεάσουν τη ζωή και την πορεία της επιχείρησης. Οι δυνάμεις αυτές 

κατηγοριοποιούνται σε εξωτερικές/μη ελεγχόμενες  και εσωτερικές/ελεγχόμενες από την 

επιχείρηση. 

Οι εξωτερικές/μη ελεγχόμενες δυνάμεις αποτελούνται από τις παρακάτω: 

• Ανταγωνισμού: αριθμός και μέγεθος ανταγωνιστών, τόπος εγκατάστασης  

• Οικονομικές: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, κατά κεφαλή εισόδημα, ανά 

μονάδα κόστος, πληθωρισμός, φορολογία, επιτόκια, συναλλαγματικές 

ισοτιμίες 

• Εργασιακές: 'Υπαρξη ή μη ικανού εργατικού δυναμικού και ικανότητες 

αυτού 

• Τεχνολογικές: ‘Υπαρξη ή μη τεχνολογικής υποδομής  

• Διανομής αγαθών: γραφεία/υπηρεσίες διαθέσιμα και ικανά να διανέμουν τα 

εγχώρια αγαθά στις χώρες εξαγωγής 

• Φυσικές : Στοιχεία της φύσης όπως γεωγραφική θέση, κλίμα και φυσικές 

πηγές  

• Κοινωνικοοικονομικές :χαρακτηριστικά και κατανομή του πληθυσμού 

• Νομικές: Νομικό πλαίσιο και θεσμοί που θα διέπουν τις συναλλαγές 

• Πολιτικές : πολιτικό καθεστώς 

• Κοινωνικοπολιτιστικό : Στοιχεία κουλτούρας (απόψεις, τάσεις, πιστεύω) 
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Τις  εσωτερικές/ ελεγχόμενες δυνάμεις αποτελούν τα κεφάλαια της επιχείρησης, οι 

πρώτες ύλες, το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και όλες οι ενέργειες της διοίκησης της 

επιχείρησης που έχουν σχέση με την παραγωγή, μάρκετινγκ , ανθρώπινο δυναμικό και 

διαχείριση οικονομικών (Ball et al., 2004, σελ. 16). 

Η προετοιμασία για εξαγωγές περιλαμβάνει και έρευνα/συλλογή στοιχείων η οποία 

θα βοηθήσει σημαντικά την επιχείρηση να διαμορφώσει το εξαγωγικό πρόγραμμα  

μάρκετινγκ ευκολότερα. Η έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία για τις πιθανές 

χώρες προορισμού σε θέματα όπως: 

• Δασμοί/φόροι για τα αγαθά προς εξαγωγή 

• Χιλιομετρικές αποστάσεις, οδικό δίκτυο ή γενικότερα τρόποι 

συγκοινωνιακής προσβασιμότητας 

• Ιστορικά στοιχεία για το μέγεθος των αγορών-προορισμών 

• Εποχιακές τάσεις  

• Λίστες άλλων εξαγωγέων, μέγεθος, προσφερόμενα αγαθά και 

χαρακτηριστικά αυτών 

• Λίστες προϊόντων τα οποία εισάγουν/εξάγουν οι χώρες-προορισμοί 

• Κανονισμοί για μεταφορές, συσκευασίες, άδειες, έγγραφα, φόρους που 

έχουν σχέση με τα αγαθά που θα εξαχθούν  

Όλα τα παραπάνω η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να τα έχει στη διάθεσή της 

από τα Υπουργεία Εμπορίου, Επιμελητήρια, βάσεις δεδομένων, Συνδέσμους εξαγωγέων, 

Εμπορικούς συλλόγους, ηλεκτρονική αναζήτηση, διαφημιστικά γραφεία, τηλεφωνικούς 

καταλόγους, χάρτες, γραφεία ερευνών κλπ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΚΟΠΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Το εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ απεικονίζει ότι έχει αποφασιστεί από τη 

διοίκηση της επιχείρησης σχετικά με τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Ο σκοπός, η 

λειτουργία και το περιεχόμενό του αποτελούν βασικό στρατηγικό εργαλείο της 

επιχείρησης. 

           Ο σκοπός του εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ είναι: 

• Να καθορίσει στόχους, αγορές, ενέργειες και προτεινόμενους τρόπους 

επίτευξης των στόχων της επιχείρησης 

• Να συνδυάσει σωστά και αποτελεσματικά τα εργαλεία του μίγματος 

μάρκετινγκ  

• Να εκτιμήσει τη χρονική λογική σειρά με την οποία θα δραστηριοποιηθεί η 

επιχείρηση  

Η διαμόρφωση ενός εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ περιλαμβάνει ενέργειες 

που έχουν σχέση με έρευνα αγοράς, τρόπους εισόδου στις νέες αγορές, καθημερινό 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων, οικονομικούς στόχους και γενικότερα επίτευξη στόχων σε 

προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Το εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ διαφέρει 

ανάλογα με το αγαθό, από τη χώρα προορισμού και την επιχείρηση αλλά σίγουρα είναι 

απαραίτητο σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να 

μετρηθεί η επιτυχία, μπορεί να παραβλεφθούν σημαντικές ευκαιρίες και το όλο εγχείρημα 

των εξαγωγών να αποτύχει λόγω κακού σχεδιασμού. 

Ο τύπος του εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ πρέπει να είναι απλός, 

σύντομος, ξεκάθαρος και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Καταγραφή των στόχων που θα επιτευχθούν από τις εξαγωγές, των 

επιχειρημάτων για εξαγωγές και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

• Χρονικός ορίζοντας επιτυχίας των στόχων 

• Εμπλεκόμενα μέλη της επιχείρησης 

• Συνολικό κόστος εγχειρήματος εξαγωγών 

 

Η δομή ενός εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ θα μπορούσε να έχει 

την εξής μορφή: 

 

            2.1 Πληροφορίες για το background της επιχείρησης 

  2.1.1 Ιστορία και σημερινή μορφή  

2.1.2 Δυνατά και αδύνατα σημεία  
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2.1.3 Ανάλυση του κλάδου 

2.1.4 Θέση επιχείρησης στον κλάδο 

2.1.5 Θέση επιχείρησης στην εγχώρια και ξένη αγορά 

2.1.6 Κίνητρα ενασχόλησης με το εξαγωγικό εμπόριο 

 

           2.2 Περιγραφή αποστολής/στόχων επιχείρησης 

2.2.1 Αντικείμενο εργασιών/δραστηριότητας 

2.2.2 Σε ποια αγορά/πελάτες απευθύνεται τώρα και σε ποια 

αγορά/πελάτες επιθυμεί να     απευθύνεται στο μέλλον 

2.2.3 Ποιες ανάγκες των τελικών καταναλωτών καλύπτει τώρα και 

ποιες στο μέλλον 

2.2.4 Τι είναι αυτό που κάνει την επιχείρηση μοναδική; 

2.2.5 Ποιες αξίες υποστηρίζει η επιχείρηση; 

 

           2. 3 Περιγραφή αγαθού/αγοράς ή συνδυασμός και των δύο 

 2.3.1 Ποια αγαθά θα εξαχθούν και σε ποια μορφή 

2.3.2 Έρευνα αγοράς-στόχων που έχουν επιλεγεί 

 

           2.4 Αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης 

2.4.1 Στόχοι οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και αφορούν το μέγεθος 

των   πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς 

2.4.2 Οικονομικοί στόχοι, στόχοι κόστους-ωφέλειας 

2.4.3 Προϋπολογιστικός χρονικός ορίζοντας επίτευξης στόχων που 

συνήθως κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια 

 

           2.5 Μέσα επίτευξης στόχων επιχείρησης 

2.5.1 Εργαλεία μίγματος μάρκετινγκ  

2.5.2 Υποστήριξη από τη διοίκηση της επιχείρησης 

2.5.3 Βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και συνολικά κόστη 

 

2.6 Ανάλυση μακρο-περιβάλλοντος και μικρο-περιβάλλοντος     

επιχείρησης  

2.6.1 SWOT Analysis 

2.6.2 PEST Analysis 

2.6.3 Ανάλυση του υποδείγματος των 5 δυνάμεων του Porter 

2.6.4 Μήτρα ανάπτυξης της Boston Consulting Group (BCG Growth-

Share  Matrix) 
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            2.7 Κύκλος ζωής αγαθού στην εγχώρια αγορά αλλά και στις 

αγορές των χωρών εξαγωγής και επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής  

2.7.1 Ανάπτυξη προϊόντος 

2.7.2 Εισαγωγή 

2.7.3 Ανάπτυξη 

2.7.4 Ωριμότητα 

2.7.5 Παρακμή 

 

2.8 Οικονομική διαχείριση των κεφαλαίων για εξαγωγές 

2.8.1 Καθορισμός υπεύθυνου διαχειριστή 

2.8.2 Όροι πώλησης  

2.8.3 Έγγραφα εξαγωγών 

2.8.4 Συσκευασία και μαρκάρισμα 

2.8.5 Τελωνειακές διευκολύνσεις και ζώνες ελεύθερων συναλλαγών 

 

2.9 Είσοδος στις νέες αγορές 

2.9.1 Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού 

2.9.2 Άμεσες εξαγωγές 

2.9.3 Έμμεσες εξαγωγές 

 

2.10 Λειτουργία επιχείρησης στο εξωτερικό 

2.10.1 Περιορισμοί 

2.10.2 Πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα 

 2.10.3 Συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης στο εξωτερικό  

 

 2.11 Ανάγκη επιχείρησης για εξαγωγές 

2.11.1 Ανάγκη για ανάπτυξη επιχείρησης 

2.11.2 Ανάγκη για εξάπλωση σε νέες αγορές. 

 

 

Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε βήμα που θα μας βοηθήσει να καταρτίσουμε ένα 

σωστό πρόγραμμα μάρκετινγκ, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί τον πλήρη και απόλυτο 

οδηγό χρήσης για κάθε επιχείρηση και κάθε προσφερόμενο αγαθό. Για λόγους συντομίας, 

στην παρακάτω ανάλυση με τον όρο «αγαθό» θα αναφερόμαστε τόσο στο προσφερόμενο 

προϊόν όσο και  στην προσφερόμενη υπηρεσία από τις επιχειρήσεις. 
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2.1 Πληροφορίες για το background της επιχείρησης 

 

2.1.1 Ιστορία και σημερινή μορφή  

 

Ξεκινώντας  πρέπει να γίνει παρουσίαση της εταιρίας. Έτος ίδρυσης, νομική 

μορφή, εταιρική σύνθεση, έδρα, αντικείμενο δραστηριότητας, περιγραφή εγκαταστάσεων 

και προσφερόμενων αγαθών, ιδιοκτησία, γενικές πληροφορίες και σχόλια. Όλη η εξέλιξη 

της επιχείρησης θα περιγραφεί  ξεκινώντας χρονικά από το παρελθόν, περιγράφοντας το 

παρόν και εκτιμώντας  την εξέλιξη της στο μέλλον τόσο για την οικονομική της πορεία 

όσο και για την γενικότερη ανάπτυξή της.   

 

 

2.1.2 Δυνατά και αδύνατα σημεία  

 

Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης προβάλλοντας στην 

ουσία τους εσωτερικούς παράγοντες της. Πρόκειται για ένα σύντομο κατάλογο με τους 

κρίσιμους σημασίας παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας στην αγορά, στον οποίο υπάρχουν 

αξιολογήσεις των δυνατών και αδυνάτων σημείων της επιχείρησης έναντι των 

ανταγωνιστών της. Η ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος και τις άλλες 

μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν σχέση με το μάρκετινγκ. Επίσης πρέπει να αναφέρονται οι 

ευκαιρίες και οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς έτσι ώστε εάν τα 

σχέδια μιας επιχείρησης εξαρτώνται από υποθέσεις σχετικά με την αγορά, την οικονομία ή 

τον ανταγωνισμό, αυτές οι υποθέσεις πρέπει να είναι σαφείς (Kotler et al., 2001, σελ. 

126).  

 

2.1.3 Ανάλυση του κλάδου 

 

Η ανάλυση του κλάδου δραστηριότητας πρέπει να περιέχει τάσεις, δείκτες 

(κερδοφορίας, ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης κ.λ.π.) σε τοπικό επίπεδο από 

επίσημες πηγές δεδομένων. Επίσης τα προαναφερόμενα θα πρέπει να αναζητηθούν και να 

μελετηθούν για τις χώρες που επιθυμεί η επιχείρηση να εξάγει. 

 

2.1.4 Θέση επιχείρησης στον κλάδο 

 

Περιγραφή της θέσης επιχείρησης στον κλάδο δραστηριότητας στην εγχώρια 

αγορά, το μερίδιο αγοράς το οποίο κατέχει έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι δυνατότητες 

ανάπτυξης της επιχείρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, μελέτη 
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του μεριδίου αγοράς το οποίο κατέχουν οι κυριότεροι ανταγωνιστές, των δυνατών και 

αδυνάτων σημείων τους. 

 

2.1.5 Θέση επιχείρησης στην εγχώρια και ξένη αγορά 

 

Συνδυάζοντας τα 2 παραπάνω θα μπορούσαμε να έχουμε μια εικόνα της 

επιχείρησης τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά. 

 

2.1.6 Κίνητρα ενασχόλησης με το εξαγωγικό εμπόριο 

 

Οι παράγοντες που υποκινούν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν με τις εξαγωγές, 

αρχικά είναι το κέρδος και η άριστη χρήση των παραγωγικών της συντελεστών για 

βελτίωση των κερδών. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: η μία 

κατηγορία είναι τα  ενδογενή κίνητρα τα οποία οφείλονται σε παράγοντες που σχετίζονται 

με τη λειτουργία της επιχείρησης και επηρεάζονται από τις αποφάσεις και ενέργειες της 

ίδιας και η άλλη κατηγορία τα εξωγενή κίνητρα τα οποία οφείλονται σε παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, τους οποίους η επιχείρηση δεν μπορεί να 

ελέγξει ή να επηρεάσει (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 159). 

Τα ενδογενή κίνητρα είναι: 

-Επίτευξη οικονομιών κλίμακας, δηλαδή μείωση του μοναδιαίου κόστους 

παραγωγής εξαιτίας καταμερισμού εξόδων της επιχείρησης σε περισσότερες μονάδες 

αγαθών άρα βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τιμής των αγαθών αλλά και του 

περιθωρίου κέρδους.  

- Διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων με μείωση βαθμού εξάρτησης της 

επιχείρησης από τις τοπικές αγορές μόνο, έτσι ώστε κραδασμοί ή αστάθμητοι παράγοντες 

από αυτές να ισοσταθμίζονται από τις εξαγωγές. 

- Η στάση της διοίκησης να είναι θετική απέναντι στο εγχείρημα των εξαγωγών 

έτσι ώστε η στάση αυτή να μεταδοθεί και στο υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με σοβαρότητα. 

-Εάν η επιχείρηση διαθέτει αποτελεσματικό τμήμα μάρκετινγκ, με επιτυχημένες 

μεθόδους στην εσωτερική αγορά, τότε σίγουρα έχει την κατάλληλη υποδομή για να 

διαθέσει τα αγαθά της και σε ξένες αγορές. 

- Σε περιπτώσεις πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας και συσσώρευσης 

αποθεμάτων, οι εξαγωγές αποτελούν τον καλύτερο τρόπο διάθεσης των αγαθών. 

-Εξομαλύνουν την τοπική ζήτηση στην τοπική αγορά ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

εποχιακά αγαθά. 

-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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-Βελτίωση του profile της επιχείρησης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε 

αγορές του εξωτερικού. 

Τα εξωγενή κίνητρα: 

- Ο σκληρός ανταγωνισμός στην τοπική αγορά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

πωλήσεων. Με τις εξαγωγές ανακτώνται οι χαμένες πωλήσεις και αυξάνεται ο αριθμός των 

πελατών. 

-Απόκτηση νέων εμπειριών, γνώσεων οι οποίες θα βελτιώσουν και την τοπική 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Συχνά ιδέες, προσεγγίσεις, μέθοδοι μάρκετινγκ οι 

οποίες εφαρμόζονται ήδη στις χώρες εξαγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

καινοτόμες στην εγχώρια αγορά δίνοντας νέα ώθηση/δυναμική στην επιχείρηση. 

-Κορεσμός της τοπικής αγοράς από το συγκεκριμένο αγαθό με αποτέλεσμα η 

ζήτηση να μειώνεται άρα και ο ρυθμός πωλήσεων και κερδών. 

-Οι παγκόσμιες οικονομικές συμμαχίες, οι διακρατικές συμφωνίες, η 

φιλελευθεροποίηση των διεθνών σχέσεων, απομάκρυναν  εμπόδια που δέσμευαν τις 

επιχειρήσεις από την πραγματοποίηση των εξαγωγών. 

-Η προσέγγιση από ξένους πελάτες οι οποίοι έμαθαν για το εγχώριο αγαθό από 

διαφημίσεις ή εκθέσεις κ.λ.π. με αποτέλεσμα επίτευξη συνεργασίας με πελάτη εξωτερικού, 

άρα εξαγωγές. 

Όλα τα παραπάνω υποστηρίζουν το εγχείρημα των εξαγωγών μιας επιχείρησης, 

προβάλλοντας ότι οι εξαγωγές είναι η σχετικά απλούστερη στρατηγική επέκτασης των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε ξένες αγορές, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι 

αποτελεί μια εύκολη υπόθεση (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 123). Το εξαγωγικό  

πρόγραμμα μάρκετινγκ θα βοηθήσει την επιχείρηση να εξάγει με επιτυχία ξεπερνώντας 

προβλήματα τα οποία μπορεί να προέρχονται είτε από ενδογενείς παράγοντες, να 

οφείλονται δηλαδή σε δικές της εσωτερικές αδυναμίες και ελλείψεις, ή σε παράγοντες του 

εξωτερικού (οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού) τοπικού και διεθνούς περιβάλλοντος 

τους οποίους η επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει.   

 

2.2 Περιγραφή αποστολής-στόχων επιχείρησης 

 

Η αποστολή της επιχείρησης δηλώνει το σκοπό μιας επιχείρησης, το σκοπό 

ύπαρξης της (Kotler et al., 2001, σελ. 96). Η δήλωση αποστολής είναι μια δήλωση του 

σκοπού ύπαρξης της επιχείρησης, δηλαδή τι θέλει να επιτύχει μέσα στο ευρύτερο 

περιβάλλον. Ο σκοπός πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρος και να λειτουργεί σαν 

«αόρατο χέρι» το οποίο καθοδηγεί τα στελέχη του οργανισμού ώστε να εργάζονται 

ανεξάρτητα αλλά και συλλογικά προς την επίτευξη των γενικών στόχων του οργανισμού. 

Οι δηλώσεις αποστολής πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς την αγορά 

δηλαδή να στηρίζονται σε όρους αγοράς παρά σε όρους προϊόντων ή τεχνολογικούς 
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όρους γιατί τα προϊόντα και η τεχνολογία αλλάζουν πλέον σε ταχύτατους  ρυθμούς, ενώ η 

αποστολή μιας επιχείρησης πρέπει να είναι διαχρονική. Η δήλωση αποστολής με εστίαση 

στην αγορά ορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την ικανοποίηση των 

βασικών αναγκών του πελάτη.  Η δήλωση αποστολής πρέπει: 

- Να είναι ρεαλιστική 

- Να είναι συγκεκριμένη 

- Να υποκινεί, εμπνέει και να παροτρύνει 

Η δήλωση αποστολής πρέπει να είναι μια ισχυρή δήλωση του ΠΟΥ είναι η 

επιχείρηση σήμερα και του ΠΟΥ μπορεί και πρέπει να είναι π.χ. σε δέκα χρόνια από 

σήμερα (Παπαδάκης, 2002, σελ. 150). 

Παράδειγμα δήλωσης αποστολής  της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ « Η ανάπτυξη ενός 

πελατοκεντρικού ομίλου, ο οποίος να καλύπτει πλήρως τις αποταμιευτικές, 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων, παρέχοντας ένα 

ολοκληρωμένο φάσμα σύγχρονων και εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών» 

Οι στόχοι μιας επιχείρησης δεν είναι παρά η δήλωση αποστολής με 

συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή πως θα φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο η επιχείρηση 

χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει, δημιουργώντας αξία τόσο στην επιχείρηση 

(shareholders) όσο και σε όλους με αυτήν ενδιαφερόμενους (stakeholders). H δήλωση 

των στόχων είναι πιο συγκεκριμένοι π.χ. αύξηση μεριδίου αγοράς κατά 20% μέχρι το 

τέλος του 2006, αύξηση εξαγωγών κατά 10% σε σχέση με τον περσινό όγκο εξαγωγών. 

 

 

2.2.1 Αντικείμενο εργασιών/δραστηριότητας 

 

Περιγραφή του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης, των 

προσφερόμενων αγαθών, με απλούς και κατανοητούς όρους έτσι ώστε να μην υπάρχει 

αοριστία ή αμφισβήτηση για αυτό το οποίοι οι πιθανοί καταναλωτές ενδεχομένως να 

αγοράσουν. 

 

2.2.2 Σε ποια αγορά/πελάτες απευθύνεται τώρα και σε ποια 

αγορά/πελάτες επιθυμεί να απευθύνεται στο μέλλον 

 

Χαρακτηριστικά αγοράς στις οποίες απευθύνεται το αγαθό ξεκινώντας από την 

εγχώρια αγορά και στη συνέχεια στις ξένες αγορές. Η επιλογή της χώρας-προορισμού 

είναι μια δύσκολη υπόθεση εξαιτίας αρχικά της ύπαρξης πολλών προορισμών. Η επιλογή 

της χώρας θα γίνει με κριτήριο το βαθμό ελκυστικότητας της αγοράς αυτής έτσι ώστε να 

επιλεγεί ως προορισμός από την εγχώρια επιχείρηση. 
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Η αρχική επιλογή της χώρας θα πρέπει να γίνει μεταξύ 2-3 προορισμών με βάση 

το φυσικό, γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. Η επιλογή αρχικά θα 

γίνει μεταξύ 2 χωρών στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής του αγαθού. 

Θα συλλέξουμε πληροφορίες και δεδομένα για κάθε χώρα και θα θέσουμε 

παράγοντες/κριτήρια επιλογής ή αποδοχής και στη συνέχεια θα τα αξιολογήσουμε. Οι 

παράγοντες/κριτήρια επιλογής χωρών είναι, κατά τον Kotler,  οι παρακάτω (αναφερόμαστε 

στο μακροπεριβάλλον της επιχείρησης): 

-Δημογραφικό/φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Κλίμα, καιρικές συνθήκες, γεωγραφική/φυσική κατανομή (ορεινοί όγκοι, δρόμοι, 

θάλασσες, έρημοι, λίμνες κλπ), τοποθεσία  

Πληθυσμός, ηλικιακή σύνθεση, πυκνότητα πληθυσμού, φύλο, φυλή 

Συγκοινωνιακή πρόσβαση και τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

Φυσικές πηγές, πλούτου και ενέργειας (Ball et al., 2004, σελ. 262) 

-Οικονομικό περιβάλλον/ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

Νόμισμα, συναλλαγματικές ισοτιμίες/σταθερότητα/έλεγχοι 

Πληθωρισμός και επίδρασή του στην αγοραστική δύναμη 

Ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας. Ισοζύγιο πληρωμών είναι το λογιστικό σύστημα 

διπλής εισόδου στο οποίο καταγράφεται η αξία του συνόλου των συναλλαγών των 

οικονομικών μονάδων της χώρας (εισροές ή εκροές συναλλάγματος) με τις 

οικονομικές μονάδες του υπόλοιπου κόσμου στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου π.χ. έτους, εξαμήνου, τριμήνου κ.λ.π. (Χατζηδημητρίου, 2003, 

σελ. 98) 

ΑΕΠ, κατά κεφαλήν εισόδημα, ρυθμός κατανάλωσης 

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της αγοράς επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας 

των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα. Οι ξένες αγορές βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 

οικονομικής ανάπτυξης όπου κάθε στάδιο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο πιο 

συνηθισμένος διαχωρισμός είναι ο εξής (Albaum et al., 2004, σελ. 65): 

Αναπτυγμένες οικονομίες (π.χ. Αμερική, Αγγλία, Ιαπωνία, Δανία) 

Αναπτυσσόμενες οικονομίες (π.χ. Αίγυπτος, Μαλαισία) 

Υπο-ανάπτυκτες  οικονομίες (π.χ. Φιλιππίνες, Πακιστάν, Ταϊλάνδη) 

Επίσης κατηγοριοποίηση των παγκόσμιων οικονομιών βάση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος είναι η εξής: 

Οικονομίες χαμηλών εισοδημάτων (π.χ. Βιετνάμ, Ταϊτή, Ινδία) 

Οικονομίες χαμηλών-μεσαίων εισοδημάτων (π.χ. Γουατεμάλα, Φιλιππίνες) 

Οικονομίες υψηλών-μεσαίων εισοδημάτων (π.χ. Μεξικό, Ελλάδα, Μαλαισία, 

Τουρκία) 

Οικονομίες υψηλών εισοδημάτων (π.χ. Αμερική, Ιαπωνία, Γερμανία)  
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Η επιχείρηση η οποία αποφασίζει να εξάγει, στην ανάλυση του οικονομικού 

περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις μεταβολές που συμβαίνουν στο 

οικονομικό περιβάλλον της μητρικής αγοράς όπως υποτίμηση εθνικού νομίσματος, αλλαγή 

φορολογικής νομοθεσίας, υποστήριξη εξαγωγέων κ.λ.π. Η ανάλυση του οικονομικού 

περιβάλλοντος των αγορών του εξωτερικού προκειμένου να επιλεγεί μια αγορά-στόχος 

βασίζεται σε μια ανάλυση κόστους/αποτελέσματος (cost/benefit) και κινδύνου/ανταμοιβής 

(risk/reward) (Πανηγυράκης, 1995, σελ. 123). 

Η ανάλυση κόστους/αποτελέσματος αναλύει τα παρακάτω: 

Αγορά: σε τι βαθμό ενδιαφέρει το εγχώριο αγαθό τους ξένους καταναλωτές, θα 

υπάρχει σημαντική αγορά, θα υπάρχει σημαντικό περιθώριο κέρδους. 

Ανταγωνισμός που θα αντιμετωπίσει στο εξωτερικό. 

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες, μέγεθος απαιτούμενων πόρων/κεφαλαίων, 

απόδοση κεφαλαίου. 

Ανάγκες εκπαίδευσης  υπάρχοντος προσωπικού που θα ασχοληθεί με τις 

εξαγωγικές δραστηριότητες και ύπαρξη δυναμικού που μπορεί να προσληφθεί από την 

επιχείρηση επί τόπου στην αγορά του εξωτερικού. 

 Η ανάλυση κινδύνου/ανταμοιβής αναλύει τα παρακάτω: πρόκειται για ανάλυση 

του περιβάλλοντος της αγοράς του εξωτερικού λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του και 

την επίδραση στο οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Π.χ. μια μεταβολή στην 

αλλαγή της οικονομίας της υποψήφιας χώρας μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος των φόρων 

που θα πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

λειτουργίας της ή την επίδρασή τους στην πολιτική μισθών, ημερομισθίων και ελέγχου 

τιμών.  

-Πολιτικό/Νομικό περιβάλλον 

Κυβέρνηση και ιδεολογία που εκφράζει (φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός, 

κομμουνισμός). 

Πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια. 

Επέμβαση ή ελευθερία από το κράτος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η νομοθεσία είναι αυτή που καθορίζει το πλαίσιο της έννομης λειτουργίας της 

χώρας καθώς και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε θέματα όπως ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε έχουν σχέση με τα παρακάτω: 

Απαιτούμενες άδειες ή προδιαγραφές για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν εντός των συνόρων της ή για τα αγαθά τα οποία θα εισάγουν. 

Φόρους/δασμούς στις εισαγωγές οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως 

αρνητικοί παράγοντες για να επιλεγεί μια χώρα ως χώρα-προορισμός εξαιτίας επιπλέον 

κόστους που θα δημιουργηθεί στο αγαθό. 

Quotas, περιορισμοί για εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών. 

Ποιοτικοί έλεγχοι εισαγόμενων/εξαγόμενων αγαθών.  
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Απαιτούμενα έγγραφα και συμβάσεις προκειμένου να διεκπεραιωθούν σωστά οι 

διαδικασίες των εξαγωγών. 

-Κοινωνικό/Πολιτιστικό περιβάλλον 

Αισθητική, η αντίληψη για το τι είναι όμορφο και καλαίσθητο. 

Στάσεις, συνήθειες, πιστεύω μιας χώρας που επηρεάζουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. 

Θρησκεία. 

Εκπαίδευση. 

Γλώσσα. 

Οργάνωση κοινωνίας (πατριαρχική, μητριαρχική, μονογονεϊκή οικογένεια). 

 

2.2.3 Ποιες ανάγκες των τελικών καταναλωτών καλύπτει τώρα και ποιες 

στο μέλλον 

 

Εντοπισμός και διαχωρισμός καταναλωτή και αγοραστή. Οι έννοιες αυτές 

θεωρούνται ταυτόσημες αλλά δεν είναι. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι 

καταναλωτές και οι αγοραστές παιδικών τροφών. 

Πρέπει να γίνει έρευνα των καταναλωτών για τα προσφερόμενα αγαθά σχετικά με: 

Ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. 

Υπάρχει μεγάλο μέγεθος τελικών καταναλωτών όταν ασχολούμαστε με 

καταναλωτικά αγαθά; 

Υπάρχουν ενδιάμεσοι-αγοραστές όταν πρόκειται για διαρκή αγαθά; 

Προφίλ καταναλωτή. 

Αγοραστική συμπεριφορά/συνήθειες. 

Συχνότητα χρήσης. 

Κάλυψη άμεσων αναγκών για αγαθά πρώτης ανάγκης 

Οι πελάτες του εξωτερικού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 κατηγορίες 

προκειμένου να προσεγγιστούν αποτελεσματικότερα: 

1. Πελάτες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι αναζητούν παροχή υπηρεσιών σε 

θέματα οικονομικά, νομικά, λογιστικά κ.λ.π. 

2. Πελάτες εμπορικών αγαθών οι οποίοι αναζητούν να καταναλώσουν τελικά 

αγαθά. 

3. Κυβερνήσεις οι οποίες προμηθεύονται τελικά αγαθά και αναζητούν 

υπηρεσίες. 

4. Ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

5. Τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη στην χώρα-

προορισμό και μπορεί να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο προκειμένου η ξένη 

επιχείρηση να εισέλθει στη χώρα-προορισμό.  
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2.2.4 Τι είναι αυτό που κάνει την επιχείρηση μοναδική; 

 

Σύντομη και ουσιώδης περιγραφή γιατί η επιχείρηση και το αγαθό που προσφέρει 

είναι μοναδικά. Απαντήσεις στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να 

απαντηθούν σε τριάντα δευτερόλεπτα και δείχνουν τι είναι αυτό που κάνει την επιχείρηση 

μοναδική: 

Τι προσφέρει η επιχείρηση; 

Γιατί πρέπει να αγοράσουμε από αυτή; 

Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους ανταγωνιστές;  

 

2.2.5 Ποιες αξίες υποστηρίζει η επιχείρηση; 

 

Ποιες είναι οι αξίες που υποστηρίζει και πρεσβεύει η επιχείρηση μέσα από τη 

λειτουργία της π.χ. σεβασμός, υπευθυνότητα, ακεραιότητα. Η προβολή των αξιών της 

επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για τους πελάτες και τους τελικούς καταναλωτές 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται τα αγαθά της επιχείρησης να διατεθούν σε άλλες χώρες. Εξαιτίας 

του ότι η επιχείρηση είναι άγνωστη εκεί, υπάρχει μια δυσπιστία ή δισταγμός για τα αγαθά 

της, οπότε η δήλωση αξιών σίγουρα αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με 

την οποία λειτουργεί και θα επιτύχει το στόχο της, ο οποίος είναι η καλύτερη ικανοποίηση 

των καταναλωτών.  

 

2.3. Περιγραφή αγαθού/αγοράς ή συνδυασμός και των δύο 

 

2.3.1 Ποια αγαθά θα εξαχθούν και σε ποια μορφή 

 

Επιλογή αγαθού από το μίγμα αγαθών της επιχείρησης. Στη συνέχεια περιγραφή 

αυτού: 

Τύπος, είδος, μέγεθος, διαστάσεις, βάρος 

Τεχνικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά έναντι ανταγωνιστικών αγαθών. 

Η επιχείρηση που αποφασίζει να εξάγει θα πρέπει να αντιμετωπίσει το αγαθό της 

από 3 πλευρές: 

-Τη μορφή του αγαθού 

Όταν λέμε μορφή του αγαθού εννοούμε μέγεθος, σχήμα, βάρος και γενικότερα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Πολλές φορές το μέγεθος μπορεί να είναι απαγορευτικό για 

κάποιες χώρες-προορισμούς όπως π.χ. οι κάτοικοι της Ασίας είναι πιο μικρόσωμοι από 

τους Ευρωπαίους οπότε π.χ. χρειάζονται ρούχα σε μικρότερα μεγέθη. 
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Η μορφή του αγαθού το οποίο θα εξαχθεί εξαρτάται και από το κλίμα της χώρας 

στην οποία θα εξάγουμε π.χ. το αγαθό να αντέχει σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, σε 

ξηρασία ή υγρασία.  Επίσης θρησκεία και κοινωνικοπολιτιστικές διαφορές μπορούν να 

επηρεάσουν τις πωλήσεις του αγαθού. 

-Τη συσκευασία και την ονομασία/μάρκα του αγαθού 

Η τοπική συσκευασία και η ονομασία/μάρκα του αγαθού μπορεί να είναι 

πετυχημένη στην τοπική αγορά αλλά να μην είναι κατάλληλη για τις χώρες εξαγωγής. 

Θέματα που πρέπει να μελετηθούν είναι τα ακόλουθα: τι προστασία χρειάζεται το αγαθό 

κατά τη μεταφορά του; Μήπως οι καιρικές συνθήκες κατά τη μεταφορά θα είναι αντίξοες; 

Είναι το αγαθό εύκολα αναγνωρίσιμο  και ελκυστικό στην ξένη αγορά; Η συσκευασία και η 

μάρκα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς; Η ονομασία/μάρκα σε ποια γλώσσα πρέπει 

να είναι;η ονομασία/μάρκα έχουν κάποια ανεπιθύμητη ή προσβλητική έννοια στη χώρα 

εξαγωγής; Η συσκευασία είναι η κατάλληλη για τους αγοραστές των χωρών-εξαγωγής; Η 

ονομασία/μάρκα έχει κατοχυρωθεί στην ξένη αγορά  ώστε να είναι μοναδική και εύκολα 

αναγνωρίσιμη; 

Παροχή after sales service από την επιχείρηση που εξάγει 

 Η παροχή after sales service από την επιχείρηση που εξάγει, ιδιαίτερα της 

επιχείρησης που εξάγει βιομηχανικά αγαθά, επηρεάζει θετικά και ενισχύει την προτίμηση 

των αγοραστών των ξένων αγορών για τα συγκεκριμένα αγαθά. Άρα μεταξύ δύο 

επιχειρήσεων που εξάγουν στην ίδια χώρα, σίγουρα θα προτιμηθεί από τους ξένους 

αγοραστές εκείνη η οποία παρέχει after sales service μετά την πρώτη αγορά. 

Απαιτείται προσεκτική μελέτη και επιλογή αγαθών τα οποία θα εξαχθούν. Η 

επιλογή ξεκινά από τα αγαθά τα οποία είναι πετυχημένα στην εγχώρια αγορά χωρίς αυτό 

να είναι απόλυτα δεσμευτικό, γιατί δεν χρειάζονται  επιπλέον σχεδιασμό ή αλλαγές 

προκειμένου να εξαχθούν. Βέβαια τα πετυχημένα στην εγχώρια αγορά αγαθά δεν σημαίνει 

ότι θα είναι πετυχημένα και στη διεθνή αγορά. Μερικές αλλαγές ίσως αποδειχθούν 

σωτήριες. Οι αλλαγές μπορεί να γίνουν εξαιτίας νομικών κανονισμών ή κανονισμών που 

να έχουν σχέση π.χ. με βάρος, ετικέτα, συσκευασία, γλώσσα ή οτιδήποτε έχει σχέση με 

το κλίμα ή την κουλτούρα της χώρας στην οποία θα εξάγουμε. Το αγαθό πρέπει να 

ικανοποιεί ανάγκες/επιθυμιές καταναλωτών των χωρών εξαγωγής που έχουν σχέση με την 

τιμή και αξία για τον τελικό καταναλωτή στη χώρα εξαγωγής. Πρέπει να ικανοποιεί 

ανάγκες μεγάλου αριθμού καταναλωτών των χωρών εξαγωγής και να υπάρχει απόδοση 

της σχέσης τιμής και αξίας που απολαμβάνει ο καταναλωτής. 

 Η επιχείρηση πρέπει να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις, χωρίς να αποτελούν 

και τις μοναδικές προκειμένου το αγαθό το οποίο εξάγει να έχει περισσότερες πιθανότητες 

επιτυχίας: 

Ποιο είναι το πιο πετυχημένο αγαθό της στην εσωτερική αγορά; 

Ποιο αγαθό έχει τις καλύτερες προοπτικές για εξαγωγή; 
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Τι είναι αυτό που κάνει μοναδικό το αγαθό στο εξωτερικό; 

Γιατί οι καταναλωτές των χωρών εξαγωγής θα αγοράσουν το αγαθό μας;  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του αγαθού; 

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του αγαθού; 

Είναι πολύπλοκο αυτό που πουλάμε στην εγκατάσταση, στη χρήση, στο after 

sales service; 

Θα μπορέσει η επιχείρηση να υποστηρίξει το αγαθό σε χώρες του εξωτερικού: 

Υπάρχουν ανταγωνιστικά αγαθά; 

Το αγαθό που προσφέρουμε είναι συμπληρωματικό/υποκατάστατο με κάποιο άλλο 

της χώρας εξαγωγής; 

Εάν το αγαθό είναι βιομηχανικό, υπάρχουν πελάτες-βιομηχανίες που θα το 

αγοράσουν, πόση είναι η ωφέλιμη ζωή του, μήπως θα επηρεαστεί από το κλίμα και 

αν ναι, πόσο; 

Εάν το αγαθό που προσφέρουμε είναι καταναλωτικό ποιος θα το καταναλώσει και 

πόσο συχνά; 

Η κατανάλωση επηρεάζεται από το κλίμα, γεωγραφική τοποθεσία, δασμούς, 

φόρους, παραδόσεις, ήθη και έθιμα της χώρας εξαγωγής;   

Επομένως μια επιχείρηση που αποφασίζει να εξάγει, θα πρέπει να λάβει αποφάσεις 

αναφορικά με το αγαθό που θα εξάγει  σε 5 θέματα: 

-Να εξάγει το αγαθό της χωρίς καμία διαφοροποίηση/αλλαγή στη χώρα-

προορισμό, ακολουθώντας την προσέγγιση «let’s just sell it» ; Η προσέγγιση αυτή  

ενδείκνυται στην αρχή και είναι χαμηλού κόστους (Noonan, 1996, σελ. 170). 

-Να εξάγει νέα αγαθά που θα προορίζονται για εξαγωγές; Η δημιουργία νέων 

αγαθών από την αρχή είναι σίγουρα δαπανηρή εξαιτίας της επένδυσης που χρειάζεται και 

εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο. Μια εναλλακτική λύση στην περίπτωση αυτή είναι η απόκτηση 

άλλων επιχειρήσεων ή μερικών λειτουργιών άλλων επιχειρήσεων που 

παράγουν/προσφέρουν αγαθά τα οποία είναι πετυχημένα στις χώρες εξαγωγής. Η 

εξαγορά ή συγχώνευση τέτοιων επιχειρήσεων, μπορεί να κοστίσουν στην επιχείρηση που 

εξαγοράζει, αποτελεί όμως καλύτερη λύση μακροχρόνια, γιατί το κόστος επένδυσης 

εξαφανίζεται και τα αγαθά τα οποία προσφέρονται είναι ήδη γνωστά και πετυχημένα στις 

παγκόσμιες αγορές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες αποτυχίας εισόδου στις νέες αγορές να 

είναι ελάχιστες. 

-Να προβεί σε τροποποιήσεις του αγαθού στη φυσική του μορφή, συσκευασία, 

τεχνικά χαρακτηριστικά προκειμένου να εξαχθεί, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει απόλυτα 

τις ανάγκες των καταναλωτών στις ξένες αγορές. Π.χ. οι γερμανικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες προκειμένου να εξάγουν αυτοκίνητα στην Αγγλία, Αυστραλία, Νέα 

Ζηλανδία, Ιαπωνία πρέπει να προσαρμόσουν το τιμόνι δεξιά. 
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-Να βρεθούν νέες χρήσεις για υπάρχοντα αγαθά έτσι ώστε να επεκταθεί ο κύκλος 

ζωής τους. Η εύρεση νέων χρήσεων των αγαθών στις ξένες αγορές εξαιτίας γεωγραφικών 

αποστάσεων μεταξύ των χωρών-παραγωγής και χωρών-προορισμού είναι πολύ δύσκολη 

και χρειάζεται μελέτη π.χ. ένα γυναικείο αποσμητικό το οποίο πωλείται στην Αγγλία και 

βρίσκεται στη φάση της παρακμής του κύκλου ζωής του, μήπως μπορεί να πουληθεί στην 

Αμερική σε άντρες; 

-Απαξιωμένα αγαθά ή αγαθά τα οποία δεν επιφέρουν μεγάλα κέρδη. Εδώ, 

λανθασμένα δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη  των απαξιωμένων 

αγαθών από τις επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί αγαθά τα οποία βρίσκονται στη φάση της 

παρακμής στις τοπικές αγορές μπορεί να είναι ελκυστικά και να βρίσκονται στη φάση της 

ανάπτυξης σε ξένες αγορές. Τέτοια αγαθά συμβάλλουν στη δημιουργία κερδών με την 

έννοια του επιμερισμού ιδιαίτερα των σταθερών εξόδων σε περισσότερες μονάδες 

παραγωγής. Αυτή είναι η αρχή του «80-20» δηλαδή το 80% των κερδών  μιας 

επιχείρησης προέρχεται από το 20% των προσφερόμενων αγαθών της. 

  

2.3.2 Έρευνα αγοράς-στόχων που έχουν επιλεγεί 

 

Η αγορά-προορισμός  που έχει επιλεγεί πρέπει να μελετηθεί από τις εξής πλευρές 

προκειμένου η συγκεκριμένη επιλογή να αποδειχθεί η πιο πετυχημένη: 

-χαρακτηριστικά κυριοτέρων τμημάτων-στόχων αυτής 

-τάσεις, ανάπτυξη, αλλαγές 

-κύριοι ανταγωνιστές και πολιτικές που ακολουθούν 

-γενικοί όροι πωλήσεων, προώθησης και διανομής αγαθών  

Η επιχείρηση η οποία αποφασίζει να εξάγει, αρχικά θα στραφεί σε κοντινές 

γεωγραφικές περιοχές οι οποίες αρκετές φορές έχουν τα ίδια ή παρεμφερή 

χαρακτηριστικά με τις τοπικές αγορές. Θα πρέπει να μελετήσει τα παρακάτω σχετικά με 

τις αγορές-προορισμούς που έχει επιλέξει: 

-Τον πιθανό αριθμό των καταναλωτών για το προσφερόμενο αγαθό 

-Τον τύπο των καταναλωτών, τα ανταγωνιστικά αγαθά και τις τιμές τους 

-Τα καταλληλότερα κανάλια διανομής 

-Τον καλύτερο τρόπο εισόδου στην ξένη αγορά 

Η έρευνα αγοράς για τις χώρες-προορισμού είναι υψίστης σημασίας για την 

επιχείρηση προκειμένου να συγκεντρωθούν  σημαντικές πληροφορίες οι οποίες είναι 

ζωτικής σημασίας για τις αποφάσεις της σχετικά με τις εξαγωγικές δραστηριότητες. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι έρευνας αγοράς: η πρωτογενής και η δευτερογενής.  

Η πρωτογενής έρευνα αποτελείται από συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που 

προέρχονται από άμεση επαφή και επικοινωνία με τους πιθανούς καταναλωτές. Οι επαφές 

με τους πιθανούς καταναλωτές γίνεται μέσω προσωπικής ή τηλεφωνικής συνέντευξης, και 
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ερωτηματολογίων. Η έρευνα αυτού του είδους είναι δαπανηρή και χρονοβόρα αλλά 

παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες. 

Η δευτερογενής έρευνα είναι η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από άλλες 

πηγές όπως περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, μελέτες, στατιστικές, συλλόγους, οργανώσεις, 

σωματεία, χρήση internet. Η χρήση δευτερογενών δεδομένων αν και είναι λιγότερο 

δαπανηρή από την πρωτογενή έρευνα για την επιχείρηση, μπορεί να είναι πιο εύκολα 

προσβάσιμη και διαθέσιμη, δεν είναι όμως τόσο αξιόπιστη και λεπτομερής. Και αυτό γιατί 

οι πληροφορίες που παρέχονται μπορεί να είναι π.χ. κατευθυνόμενες από μια κυβέρνηση 

όταν πρόκειται για δημοσίευση μιας στατιστικής μελέτης. 

Η έρευνα αγοράς μπορεί να πάρει πολλές μορφές, από ανεπίσημη συγκέντρωση 

πληροφοριών η οποία γίνεται εκ των προτέρων (desk research)  σε αυστηρά δομημένη 

και επιστημονικά σχεδιασμένη έρευνα πεδίου (field research) (Πανηγυράκης, 1995, σελ. 

224). 

Τα βασικά βήματα διεξαγωγής μιας έρευνας περιγράφονται παρακάτω: 

1. Διαμόρφωση/διατύπωση του προβλήματος. Στο στάδιο αυτό πρέπει να 

διατυπωθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις οι οποίες θα απευθύνονται σε διάφορα 

στελέχη της επιχείρησης και στους συνεργάτες τους προκειμένου να απαντηθούν 

ερωτήσεις όπως: Θα βοηθήσουν οι εξαγωγές την επιχείρηση; Και αν ναι σε ποιους 

τομείς της; 

2. Επιλογή και σχεδιασμός της σωστής μεθοδολογίας έρευνας αγοράς. Ο 

σχεδιασμός της έρευνας αγοράς ορίζεται ως η επιλογή των μεθόδων και 

διαδικασιών προκειμένου να αποκτηθούν οι πληροφορίες αφού έχει επιλεχθεί η 

μεθοδολογία έρευνας. Οι συνηθέστερες μεθοδολογίες έρευνας που 

χρησιμοποιούνται είναι η πειραματική και η μη πειραματική. Η διαφορά τους 

έγκειται στο ότι στην πειραματική υπάρχει υπεύθυνος διεξαγωγής της έρευνας ο 

οποίος ελέγχει τις άσχετες μεταβλητές και χειρίζεται τουλάχιστον μια από αυτές, 

ενώ στη μη πειραματική δεν υπάρχει τέτοια παρέμβαση (Albaum et al., 1998, σελ. 

173). 

3. Επιλογή τεχνικών συλλογής πληροφοριών. Οι τεχνικές συλλογής πληροφοριών 

είναι η επικοινωνία και η παρατήρηση. Η επικοινωνία περιλαμβάνει ερωτήσεις και 

απαντήσεις οι οποίες γίνονται με προσωπική επαφή, το ταχυδρομείο, το 

τηλέφωνο. Η παρατήρηση γίνεται στο παρελθόν και εννοούμε τη μελέτη 

δευτερογενών δεδομένων, και στο παρόν και εννοούμε τις τάσεις, συνήθειες, 

αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Βέβαια οι παραπάνω τεχνικές δεν 

είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις χώρες όπως π.χ. στο Μεξικό η τηλεφωνική 

επικοινωνία είναι δύσκολη εξαιτίας του μικρού σχετικά ποσοστού, 55%-60%, 

κατοχής τηλεφώνου του πληθυσμού. 
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4. Επιλογή δείγματος καταναλωτών. Το δείγμα των καταναλωτών πρέπει να 

αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και να είναι σύμφωνο με τη 

διαμόρφωση του προβλήματος έτσι ώστε η συλλογή των πληροφοριών να είναι 

χρήσιμη. Το δείγμα πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά: α) από πού θα επιλεγεί, β) 

η διαδικασία επιλογής, και γ) το μέγεθος του δείγματος. 

5. Συλλογή δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων είτε γίνει με παρατήρηση είτε με 

επικοινωνία, απαιτεί χρόνο και χρήμα από την επιχείρηση και αυτό γιατί εξαρτάται 

στο που θα επικεντρωθεί η έρευνα  και αν θα γίνει προσωπικά (με άμεση επαφή 

με τον καταναλωτή) ή τα στοιχεία θα αγοραστούν έτοιμα από δευτερογενείς πηγές 

δεδομένων. Και στις 2 περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα όπως: 

Είναι αξιόπιστες οι δευτερογενείς πηγές δεδομένων; Σε ποια γλώσσα θα 

πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με τους πιθανούς καταναλωτές, σε ποιο τόπο και 

χρόνο; 

6. Ανάλυση και ερμηνεία της έρευνας. Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων 

θα ήταν άχρηστη για μια επιχείρηση εάν δεν αποκωδικοποιηθεί και ερμηνευτεί έτσι 

ώστε να πληροφορηθεί η επιχείρηση αυτό που έψαχνε. 

7. Διεξαγωγή αποτελεσμάτων. Η διεξαγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας πρέπει 

να περιλαμβάνει αποτελέσματα, συμπεράσματα και συστάσεις για διεξαγωγή των 

κατάλληλων ενεργειών. Όλα αυτά πρέπει να είναι αποτυπωμένα με ακρίβεια, 

σαφήνεια και ειλικρίνεια γιατί θα αποτελέσουν τον οδηγό δράσης της επιχείρησης 

που πρόκειται να ξεκινήσει ή να συνεχίσει τις εξαγωγές. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία της έρευνας αγοράς από 

την επιχείρηση. Βέβαια θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη θέματα όπως: 

Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού της έρευνας εξαιτίας λειτουργίας της 

επιχείρησης σε ξένο περιβάλλον, η έλλειψη δευτερογενών πηγών δεδομένων για πολλές 

χώρες και αγαθά, το υψηλό κόστος συλλογής πρωτογενών στοιχείων, τα προβλήματα που 

θα δημιουργηθούν από τη διεξαγωγή έρευνας και συλλογής πληροφοριών σε 

διαφορετικές χώρες, οι δυσκολίες ερμηνείας των δεδομένων που θα συλλεχθούν από τις 

διαφορετικές χώρες-προορισμούς. 

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για αποφάσεις της επιχείρησης σχετικά με 

τις εξαγωγές, πρέπει να περιλαμβάνουν και 1) πολιτικο-οικονομικά δεδομένα 2) δεδομένα 

για την υποδομή των αγορών 3) στοιχεία μάρκετινγκ 4) στοιχεία για τα αγαθά που μας 

ενδιαφέρουν (Αlbaum et al., 1998, σελ. 159). 

Οι πηγές πληροφοριών μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικές και 

εξωτερικές. Οι εσωτερικές πηγές πληροφοριών είναι τα οικονομικά στοιχεία και 

καταστάσεις της επιχείρησης, το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με ανταγωνιστές 

καθώς επίσης και οι πωλητές της επιχείρησης οι οποίοι έρχονται σε επαφή με άλλους 

πωλητές άλλων επιχειρήσεων και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Πολλές επιχειρήσεις 
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υποβαθμίζουν το ρόλο και τη σημαντικότητα των εσωτερικών πηγών για συλλογή 

πληροφοριών. Ας μη ξεχνάμε όμως π.χ. τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι πωλητές οι 

οποίοι λαμβάνουν συνεχώς τα μηνύματα της αγοράς από τις καθημερινές επαφές τους.   

Οι εξωτερικές πηγές περιλαμβάνουν πληροφορίες από πρωτογενείς και 

δευτερογενείς πηγές. Οι πρωτογενείς πηγές αφορούν πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί  

μέσω έρευνας, παρατήρησης, ερωτηματολογίων και άλλων τεχνικών που υπάρχουν σε 

σχέση με την άμεση επαφή με τον πελάτη. Οι δευτερογενείς πηγές αφορούν πληροφορίες 

που έχουν συλλεχθεί από δημοσιευμένα στοιχεία όπως μελέτες, περιοδικά, στατιστικές, 

βιβλία κ.λ.π. 

Κατά το αρχικό στάδιο των εξαγωγών, η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει πολύτιμες 

πληροφορίες για τις χώρες-προορισμού από δευτερογενείς πηγές. Η ύπαρξη διεθνών 

οργανισμών παρέχουν πολύτιμα στοιχεία και αποτελούν δευτερογενείς πηγές 

πληροφοριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω: UN (UNITED NATIONS), OECD 

(THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CORPORATION AND DEVELOPMENT), EU 

(EUROPEAN UNION), EFTA (THE EUROPEAN FREE TRADE ASOCIATION), WTO (THE 

WORLD TRADE ASSOCIATION), IMF (THE INTERNATIONAL MONETARY FUND), IBRD 

(THE INTERNATIONAL BANK FOR RECOSTRUCTION AND DEVELOPMENT), WTO (WORLD 

TRADE ORGANISATION). Οι προαναφερόμενοι οργανισμοί, εκτός από παροχή ιστορικών 

δεδομένων μπορούν να πληροφορήσουν τις επιχειρήσεις με τάσεις, προβλέψεις και 

μελλοντικές πιθανότητες. 

Κυβερνητικά θεσμικά όργανα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί αποτελούν 

σημαντικές πηγές πληροφοριών τόσο των χωρών-προορισμών όσο και των χωρών που 

διενεργούν εξαγωγές. 

Επίσης υπάρχουν σωματεία, οργανώσεις και πλέον ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

διεξάγουν έρευνες για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων που θέλουν να ασχοληθούν με τις 

εξαγωγές. Αναλαμβάνουν όλο το project των εξαγωγών παρέχοντας πληροφορίες, οδηγίες 

και δεδομένα πάνω στις τεχνικές εξαγωγών, οικονομικά θέματα, θέματα ασφάλειας, 

μεταφορών, ναύλων, απαραίτητων εγγράφων, συμβατικών όρων κ.λ.π. 

 

2.4 Αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης 

 

2.4.1 Στόχοι οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και αφορούν το μέγεθος των   

πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς 

 

Όταν πλέον η επιχείρηση μελετήσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, τις 

ευκαιρίες και απειλές που υπάρχουν και  αποφασίζει να προβεί σε εξαγωγές, θέτει στόχους 

που θέλει να επιτύχει και τον χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι π.χ. απόκτηση μεριδίου αγοράς 10% στην Αγγλία εντός 
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τριετίας. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, να έχουν σχέση με το μέγεθος των 

πωλήσεων και την κατάκτηση του μεριδίου αγοράς στις ξένες αγορές σε συγκεκριμένο 

χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να ελέγξει, να εκτιμήσει την απόδοση 

της απόφασης της και να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εάν κριθεί απαραίτητο. 

 

2.4.2 Οικονομικοί στόχοι, στόχοι κόστους-ωφέλειας 

 

Οι οικονομικοί στόχοι και στόχοι κόστους-ωφέλειας θα δώσουν στην επιχείρηση τα 

οικονομικά αποτελέσματα, τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος των εξαγωγών και θα 

δημιουργήσουν μια βάση σύγκρισης για μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

2.4.3 Προϋπολογιστικός χρονικός ορίζοντας επίτευξης στόχων που 

συνήθως κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια 

 

Οι προϋπολογισμοί είναι μια εκτιμώμενη κατάσταση κερδών και ζημιών. Για έσοδα 

δείχνει τις προβλεπόμενες πωλήσεις του τμήματος εξαγωγών και για έξοδα όλες τις 

δαπάνες που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των εξαγωγών. Η διαφορά είναι το 

εκτιμώμενο κέρδος. Τα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης θα εγκρίνουν ή θα 

τροποποιήσουν τον προϋπολογισμό (Kotler, 2001, σελ. 127). Στη συνέχεια αυτός θα 

αποτελέσει τη βάση για τις αγορές, οργάνωση παραγωγής, σχεδιασμό προσωπικού. Κατά 

κανόνα  στόχοι και προϋπολογισμοί  υπάρχουν για κάθε μήνα ή τρίμηνο. Η πρακτική αυτή 

δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να μελετά τα αποτελέσματα κάθε περιόδου και να 

εντοπίζει τις δραστηριότητες ή τα αγαθά τα οποία δεν πληρούν τους στόχους και στη 

συνέχεια να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες. 

  Η παρακολούθηση των στόχων της επιχείρησης πρέπει να γίνεται από έμπειρα 

στελέχη προκειμένου να γίνεται συστηματική μελέτη. Η συστηματική μελέτη περιλαμβάνει 

τους τρόπους επίτευξης των στόχων, την εφαρμογή τους, την παρακολούθησή  τους, τις 

διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περιπτώσεις απόκλισης. Οι αποκλίσεις 

πρέπει να μελετώνται και να διερευνώνται τα αίτιά τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

και να εξαφανιστούν. 

Οι παραπάνω στόχοι και προϋπολογισμοί της επιχείρησης σχετικά με τις εξαγωγές 

πρέπει να γίνονται γνωστοί σε όλους τους εμπλεκόμενους  με τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης, δηλαδή στους stakeholders και shareholders, προκειμένου να προσπαθήσουν 

όλοι από κοινού και ο καθένας από την πλευρά του για την επίτευξη του στόχου ο οποίος 

είναι κοινός.  
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2.5. Μέσα επίτευξης στόχων επιχείρησης 

 

2.5.1 Εργαλεία μίγματος μάρκετινγκ  

 

Ως μίγμα μάρκετινγκ ορίζεται το σύνολο των ελέγξιμων τακτικών εργαλείων 

μάρκετινγκ τα οποία η επιχείρηση αναμιγνύει για να παραγάγει την ανταπόκριση την 

οποία επιθυμεί στην αγορά-στόχο. Το μίγμα μάρκετινγκ απαρτίζεται από οτιδήποτε μπορεί 

να κάνει μια επιχείρηση για να επηρεάσει τη ζήτηση για το αγαθό της (Kotler, 2001, σελ. 

121). 

Οι ομάδες  μεταβλητών του μίγματος μάρκετινγκ είναι οι εξής τέσσερις γνωστές με 

τον όρο τα «τέσσερα P» : Product-προϊόν, price-τιμή, place-τόπος, promotion-προώθηση. 

Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν άλλα δύο «Ρ» στο μίγμα μάρκετινγκ  τα οποία 

αναφέρονται σε people-ανθρώπους και  processes-διαδικασίες. Στη συνέχεια παρατίθεται 

μια σύντομη περιγραφή του κάθε «Ρ»: 

 

 Product-προϊόν: το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών το οποίο προσφέρει η 

επιχείρηση στην αγορά-στόχο. Για παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν πωλούν 

μόνο αυτοκίνητα, αλλά παρέχουν σέρβις, εγγύηση, χρηματοδότηση. 

 

Ρrice-τιμή: είναι το τίμημα, συνήθως χρηματικό, το οποίο πληρώνουν οι 

καταναλωτές προκειμένου να αποκτήσουν το αγαθό. Για παράδειγμα οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός της τιμής του αυτοκινήτου μπορούν να διαπραγματευτούν 

εκπτώσεις, προσφορές κ.λ.π. 

 

Ρlace-τόπος: είναι το σύνολο των ενεργειών τις οποίες κάνει η επιχείρηση για να 

τεθεί το αγαθό στη διάθεση των καταναλωτών για παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

διατηρούν μια σειρά ανεξάρτητων αντιπροσωπειών οι οποίες πωλούν τα αυτοκίνητά τους. 

 

Ρromotion-προώθηση: οι ενέργειες οι οποίες κάνει η επιχείρηση προκειμένου τα 

προσφερόμενα αγαθά ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματά τους  να γίνουν 

γνωστά στους καταναλωτές έτσι ώστε οι καταναλωτές να τα αγοράσουν. Για παράδειγμα 

οι επιχειρήσεις προχωρούν σε ενέργειες όπως  διαφήμιση, προσωπική πώληση, 

δημοσιότητα κ.λ.π. 

 

People-άνθρωποι : Το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο λαμβάνει μέρος σε κάποιο 

τμήμα της διαδικασίας των εξαγωγών  

 

 



Processes-διαδικασίες : Αφορούν όλες τις διαδικασίες που γίνονται προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί καλύτερα  ο πελάτης του εξωτερικού αλλά και όλες τις διαδικασίες οι οποίες 

γίνονται εντός της επιχείρησης έτσι ώστε οι εξαγωγές να έχουν επιτυχή αποτελέσματα. 

                                    ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
  
Προϊόν            Προώθηση              Τιμή                   Τόπος       Άνθρωποι      Διαδικασίες 
         
Ποικιλία              Διαφήμιση                Τιμή καταλόγου            Κανάλια      Ανθρώπινο     Αναδιάρθρωση 
Ποιότητα            Προωθήσεις               Εκπτώσεις                    Θέσεις       δυναμικό       Έρευνα και 
Σχέδιο                Προσωπική πώληση   Μειώσεις                      Ποικιλίες     Εκπαίδευση    ανάπτυξη 
Χαρακτηριστικά   Δημοσιότητα             Περίοδος πληρωμής      Απόθεμα     Αμοιβή            
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Ονομασία μάρκας                                Όροι πίστωσης             Μεταφορά   Υποκίνηση 
Συσκευασία 
Σέρβις 
Εγγυήσεις  
        

ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟΣ 

 

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα μάρκετινγκ αναμιγνύει τα στοιχεία του μίγματος 

μάρκετινγκ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα μετατρέπει σ’ ένα συντονισμένο 

πρόγραμμα το οποίο είναι το σετ των εργαλείων της επιχείρησης που σκοπό έχει την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Το παραπάνω μίγμα μάρκετινγκ είναι εφαρμόσιμο 

σε όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και σε αυτές που θέλουν να εξάγουν. 

Κάθε στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά γιατί θα 

συμβάλλει στο σχεδιασμό της επιχείρησης και στις αποφάσεις που θα λάβει προκειμένου 

οι εξαγωγές να έχουν επιτυχία. 

Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα 6 «Ρ» του μίγματος μάρκετινγκ: 

Product-προϊόν: οι καταναλωτές επιθυμούν αγαθά παρόμοια με αυτά που ήδη 

χρησιμοποιούν ή προέρχονται από επιχείρηση την οποία ξέρουν και εμπιστεύονται. 

Συνήθως χρησιμοποιούν αγαθά με brand-name παγκόσμια γνωστό γιατί είναι θέμα 

κύρους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοχή του 

αγαθού τους στις χώρες εξαγωγής πρέπει να υιοθετήσουν μια από τις παρακάτω 

στρατηγικές προϊόντος κατά τον  Kotler (2001) : 

Ευθεία επέκταση αγαθού - διάθεση αγαθού σε αγορές του εξωτερικού χωρίς καμία 

αλλαγή. Η στρατηγική αυτή είναι εύκολη, χωρίς μεγάλα κόστη, χωρίς υψηλά ρίσκα και νέα 

προώθηση. Μακροχρόνια μπορεί να υπάρχει κόστος σε περίπτωση που τα αγαθά δεν 

ικανοποιήσουν τους αγοραστές του εξωτερικού. 

 Προσαρμογή αγαθού – έτσι ώστε να ικανοποιεί τοπικές συνήθειες ή επιθυμίες σε 

αγορές του εξωτερικού. Για παράδειγμα η επιτυχία του παγκοσμίου φήμης γυναικείου 

περιοδικού Marie Claire στηρίζεται στην ικανότητά του να προσαρμόζει την ύλη του στα 

δεδομένα της χώρας στην οποία κυκλοφορεί. 
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Εφεύρεση αγαθού – Δημιουργία νέου αγαθού το οποίο απευθύνεται σε αγορές του 

εξωτερικού, διαδικασία αρκετά δαπανηρή αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 

κερδοφόρα για την επιχείρηση. 

Στην ίδια λογική σχετικά με επιχειρήσεις οι οποίες αποφασίζουν να εξάγουν ή να 

δραστηριοποιηθούν διεθνώς, εκθέτουμε και στρατηγικές μάρκετινγκ κατά τους Chris 

Phillips, Isobel Doole and Robin Lowe από το βιβλίο τους International Marketing 

Strategy, Analysis, Development and Implementation (1995). Έτσι λοιπόν από τη στιγμή 

που μια επιχείρηση θέσει τους στόχους της , πρέπει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα δράσης 

επίτευξης των στόχων μέσω εφαρμογής των κατάλληλων στρατηγικών. Οι στρατηγικές οι 

οποίες μπορούν να υιοθετηθούν είναι οι παρακάτω: 

                                          ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

                 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ                             ΝΕΑ                    ΑΓΟΡΕΣ 

                     

    Διείσδυση σε αγορά 

 

     

   Ανάπτυξη προϊόντος 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

                 

      Ανάπτυξη αγοράς 

         

      Διαφοροποίηση 

 

ΝΕΕΣ 

 

 

Με βάση το παραπάνω σχεδιάγραμμα υπάρχουν 4 στρατηγικές ανάπτυξης οι 

οποίες είναι οι εξής : διείσδυση αγοράς, ανάπτυξη αγοράς, ανάπτυξη προϊόντος και 

διαφοροποίηση.  Η διείσδυση αγοράς είναι κατάλληλη εάν η επιχείρηση διαθέτει ένα 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων, υπάρχει παρουσία στην ξένη αγορά η οποία της προσφέρει 

σημαντικό ποσοστό κερδών  και δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις αγορές  με κάποιο άλλο 

προϊόν του χαρτοφυλακίου της. Η ανάπτυξη αγοράς εφαρμόζεται όταν η επιχείρηση 

αποφασίσει να εισέλθει στις ξένες αγορές προσφέροντας υπάρχοντα προϊόντα. Η 

ανάπτυξη προϊόντος εφαρμόζεται ως στρατηγική σε υπάρχουσες αγορές με προσφορά 

νέων προϊόντων. Η διαφοροποίηση αποτελεί την πιο τολμηρή, δαπανηρή και επικίνδυνη 

στρατηγική από τη μια πλευρά, αλλά αποτελεί και την πιο κερδοφόρα όταν εφαρμοστεί 

και επιφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα. Επίσης η συγκεκριμένη στρατηγική 

χρησιμοποιείται όταν η ζήτηση για υπάρχοντα προϊόντα πέφτει με ταχύτατους ρυθμούς ή 

όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι αλλά η χρησιμοποίηση τους δεν θα επιφέρει τις 

επιθυμητές αποδόσεις στην επιχείρηση. 

Ρrice-τιμή:   

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούν οι επιχειρήσεις τα αγαθά τους 

στην εγχώρια αγορά, οι τιμές στις αγορές του εξωτερικού σίγουρα θα είναι υψηλότερες 

εξαιτίας πρόσθετου κόστους μεταφοράς, δασμών, κέρδους μεσαζόντων κ.λ.π. Βέβαια οι 

τιμές αυτές δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτες εξαιτίας ύπαρξης και άλλων ανταγωνιστικών 
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αγαθών στη ξένη αγορά με χαμηλότερες τιμές αλλά και επιπέδου αγοραστικής δύναμης 

των καταναλωτών.  

Πολλές φορές, οι εξαγωγείς πωλούν τα αγαθά τους στις αγορές του εξωτερικού με 

μόνο κέρδος την κάλυψη των μεταβλητών εξόδων και ενός μέρους των σταθερών και 

αυτό γιατί θέλουν να αποκτήσουν  νέα μερίδια αγοράς, να αυξήσουν τις πωλήσεις και το 

κύρος τους με αποτέλεσμα να πωλούν φθηνότερα στο εξωτερικό απ’ ότι στο εσωτερικό. 

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μπορεί να κατηγορηθεί για dumping δηλαδή ότι 

τιμολογεί τα εξαγόμενά της αγαθά χαμηλότερα από αυτά της εγχώριας αγοράς.  

Ρromotion-προώθηση 

Όταν λέμε προώθηση αναφερόμαστε σε διαφημίσεις, περιοδικά, τηλεόραση, 

αγγελίες, ηλεκτρονικές καταχωρήσεις και γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης και 

οποιοδήποτε μέσο το οποίο είναι στη διάθεση της επιχείρησης προκειμένου το αγαθό το 

οποίο εξάγει να γίνει γνωστό στους αγοραστές του εξωτερικού. Η τεχνολογία βοηθά 

πλέον την παγκόσμια προώθηση των αγαθών να γίνεται πιο εύκολα, γρήγορα, 

οικονομικότερα απ’ ότι γινόταν στο παρελθόν. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν μπορούν να υιοθετήσουν την ίδια στρατηγική 

προώθησης στις  χώρες που εξάγουν ή να την αλλάξουν έτσι ώστε να απευθύνεται προς 

κάθε μια συγκεκριμένη αγορά π.χ. το μαύρο χρώμα θεωρείται το χρώμα της ατυχίας για 

τους Κινέζους, το λευκό είναι χρώμα πένθους για τους Ιάπωνες και το πράσινο συνδέεται 

με τις ασθένειες της ζούγκλας για τους κατοίκους της Μαλαισίας. Επομένως σε μια 

διαφημιστική καμπάνια το χρώμα θα πρέπει να ληφθεί ως σημαντικός παράγοντας 

επιλογής από την πλευρά των καταναλωτών. Άλλες εταιρίες, συνήθως μεγάλου μεγέθους, 

ακολουθούν μια στρατηγική προσαρμογής της επικοινωνίας  προσαρμόζοντας πλήρως τα 

διαφημιστικά τους μηνύματα προς τις τοπικές αγορές (Kotler, 2001, p. 236) . 

Από τη στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει να εξάγει πρέπει να βρει τρόπους με 

τους οποίους θα προωθήσει τα αγαθά της. Τα συνήθη ερωτήματα σ’ αυτήν την 

περίπτωση είναι: θα χρησιμοποιηθούν μεσάζοντες για παράδειγμα αποκλειστικοί 

αντιπρόσωποι στη χώρα εξαγωγής ή διαφημιστικά γραφεία τα οποία θα αναλάβουν όλο το 

διαφημιστικό project στη χώρα εξαγωγής; Αν ναι, πρέπει πρώτα να πείσουμε αυτούς για 

τα αγαθά μας. Το διαφημιστικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι το κατάλληλο από 

άποψη γλώσσας και κατανόησης; Το promotion budget πρέπει να καθοριστεί και να 

εγκριθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης. Συνήθως το promotion budget είναι ποσοστό 

το οποίο κυμαίνεται σε ποσοστό 10% έως 20% επί των αναμενόμενων πωλήσεων. Ο 

προϋπολογισμός για προώθηση συνήθως χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: 

1. Για καταναλωτικά αγαθά 

 45% σε διαφήμιση 

 35% σε πωλήσεις 

 10% άλλα προωθητικά εργαλεία (φυλλάδια, αγγελίες κ.λ.π.) 
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2. Για καταναλωτικά αγαθά 

55% σε πωλήσεις 

25% σε διαφήμιση 

10% άλλα προωθητικά εργαλεία (φυλλάδια, αγγελίες κ.λ.π.) 

Επίσης ο κύκλος ζωής του αγαθού το οποίο εξάγει η επιχείρηση επηρεάζει την 

επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προώθησης. Στο στάδιο της εισαγωγής του αγαθού 

στις ξένες αγορές, η έμφαση από την πλευρά της επιχείρησης πρέπει να δίνεται στην 

παροχή πληροφόρησης προς τους καταναλωτές για την ύπαρξή του αγαθού καθώς και 

κίνητρα για να το δοκιμάσουν π.χ. χαμηλότερη τιμή κατά 20% στα προϊόντα εισαγωγής 

από τη χώρα Α, από ένα τοπικό super market προκειμένου  να γίνουν γρηγορότερα 

γνωστά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Στο στάδιο της ανάπτυξης η επιχείρηση πρέπει να 

επικεντρωθεί στην προβολή του ονόματος, της μάρκας και της αξιοπιστίας του αγαθού. 

Στο στάδιο της ωρίμανσης η επιχείρηση πρέπει να προβάλλει τη διαφορετικότητα και τη 

μοναδικότητα του αγαθού σε σχέση με τα άλλα προσφερόμενα του ανταγωνισμού. Στη 

φάση της παρακμής, όταν οι πωλήσεις αρχίζουν να μειώνονται, απαιτούνται ειδικά 

προγράμματα προώθησης και προβολής. 

Κανάλια διανομής: 

Η επιχείρηση η οποία εξάγει πρέπει να ελέγξει τα κανάλια διανομής των αγαθών 

της προς τους τελικούς αγοραστές. Υπάρχουν 3 συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στον πωλητή 

και τον τελικό αγοραστή για τις επιχειρήσεις που εξάγουν (Kotler, 2001, σελ. 237). Ο 

πρώτος κρίκος είναι ο πωλητής ο οποίος εποπτεύει τα κανάλια διανομής και είναι και ο 

ίδιος μέρος του καναλιού. Ο δεύτερος κρίκος είναι τα κανάλια μεταξύ των χωρών του 

εξωτερικού. Ο τρίτος κρίκος είναι τα κανάλια μέσα στις χώρες, που μεταφέρουν τα αγαθά 

από το σημείο εισόδου από το εξωτερικό προς τους τελικούς αγοραστές. Η επιχείρηση θα 

πρέπει να παρακολουθεί το αγαθό από τη στιγμή που φεύγει από την επιχείρηση μέχρι τη 

στιγμή που θα το λάβει ο αγοραστής στην αγορά του εξωτερικού. 

Επίσης πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά τα σημεία πώλησης των αγαθών στις 

αγορές του εξωτερικού καθώς και η συχνότητα επισκεψιμότητάς τους Π.χ. στις 

βρετανικές και αμερικανικές αγορές κυριαρχούν οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ενώ 

στην υπόλοιπη Ευρώπη οι πωλήσεις γίνονται από ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Άρα η 

επιχείρηση πρέπει να επενδύσει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

κάθε καναλιού της αγοράς του εξωτερικού προκειμένου να αποφασίσει ποια είναι η 

καλύτερη μέθοδος διείσδυσης σε δύσκολα συστήματα διανομής. 

People-άνθρωποι : 

Αναφερόμαστε σε ότι έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο συμμετέχει 

στις εξαγωγές, την επίδρασή τους και την επιρροή τους στις αποφάσεις της επιχείρησης, 
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τις σχέσεις αυτών των ατόμων με τους πελάτες του εξωτερικού, την ικανότητά τους να 

προσλαμβάνουν το κατάλληλο προσωπικό, να το εκπαιδεύουν αλλά και να εκπαιδεύονται 

οι ίδιοι, να προβάλλουν την εικόνα της επιχείρησης στο εξωτερικό με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

Processes-διαδικασίες: 

Αναφερόμαστε σε όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουν σχέση με την καλύτερη 

ικανοποίηση του πελάτη, το στρατηγικό σχεδιασμό, την πιθανή αναδιάρθρωση της 

επιχείρησης εξαιτίας των εξαγωγών, την έρευνα και ανάπτυξη, την γραφειοκρατία και 

οτιδήποτε έχει σχέση με την πραγματοποίηση των εξαγωγών και δεν εμπίπτει στις άλλες 

κατηγορίες. 

Τα εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ που αναφέραμε παραπάνω πρέπει να 

συνδυαστούν σωστά, να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα, να 

παρακολουθούνται και να ελέγχονται τακτικά έτσι ώστε να επιφέρουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα στην επιχείρηση, το οποίο δεν είναι άλλο από τις επιτυχημένες εξαγωγές. 

 

2.5.2 Υποστήριξη από τη διοίκηση της επιχείρησης 

 

Σήμερα οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να δίνουν προσοχή μόνο στην εγχώρια 

αγορά, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και αυτό γιατί ο εγχώριος και ο εισαγόμενος 

ανταγωνισμός είναι πλέον σκληρός. Οι εξαγωγές μπορεί να αποτελέσουν το δρόμο 

διαφυγής από ένα οικονομικό αδιέξοδο μιας επιχείρησης αλλά και το επόμενο βήμα 

ανάπτυξή της. Πολλοί κλάδοι είναι παγκόσμιοι και οι επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

παγκόσμιες δραστηριότητες επιτυγχάνουν χαμηλότερα κόστη και μεγαλύτερα κέρδη. 

Βέβαια οι εξαγωγές μπορεί να αποτελούν δέλεαρ των επιχειρήσεων εγκυμονούν όμως και 

κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ασταθείς 

κυβερνήσεις, δασμούς και από άλλα εμπόδια. Επομένως οι εξαγωγές δεν πρέπει να 

γίνονται σε καμία περίπτωση χωρίς προγραμματισμό, συστηματική παρακολούθηση και 

φυσικά υποστήριξη από τη διοίκηση της επιχείρησης.  

 

2.5.3 Βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και συνολικά κόστη 

 

Επιπλέον η βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες όπως διαφημιστικά γραφεία, 

αντιπροσώπους, εμπορικά σωματεία, επιμελητήρια, πρεσβείες, κυβερνητικές και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις συμβάλλουν σημαντικά στη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών. 

Τα κόστη και τα οφέλη που θα προκύψουν από τις εξαγωγές πρέπει να σταθμιστούν από 

τη διοίκηση της επιχείρησης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του εγχειρήματος. Η επιχείρηση 

αρχικά θα αναλύσει τις ευκαιρίες και τις απειλές του περιβάλλοντος της σε συνδυασμό με 

τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της πριν αποφασίσει να εξάγει. Στη συνέχεια θα αξιολογήσει 
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κάθε αγορά του εξωτερικού τα οικονομικά, τα πολιτικο-νομικά και τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά της και θα αποφασίσει σε ποιες χώρες θέλει να εισέλθει. Θα 

προϋπολογίσει τις πωλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει στο εξωτερικό καθώς και 

τους απαραίτητους πόρους που θα χρειαστεί.  

Η επιχείρηση θα διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλίσει αρχικώς 

μια βάση και στη συνέχεια μια ισχυρή θέση στις ξένες αγορές. Στη συνέχεια η επιχείρηση 

πρέπει να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ, να συνδυάσει κατά τον καλύτερο 

τρόπο το μίγμα μάρκετινγκ και να οργανώσει φυσικά μια λειτουργική ομάδα υλοποίησης 

αυτής της στρατηγικής. Επιπλέον η επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικές 

οργανωτικές δομές για το μάνατζμεντ των εξαγωγών ξεκινώντας από ένα τμήμα 

εξαγωγών και να φτάσει μέχρι τη δημιουργία διεύθυνσης διεθνών υποθέσεων.  

Περιγράφοντας με απλουστευμένα βήματα την πορεία των εξαγωγών, χωρίς 

βέβαια αυτή η περιγραφή να αποτελεί τον απόλυτο οδηγό δράσης, παρατηρούμε ότι το  

αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό, εάν δεν υπάρχει υποστήριξη από τη διοίκηση της 

επιχείρησης, βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και σωστός υπολογισμός για τα κόστη 

που θα προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία. 

 

2.6 Ανάλυση μακρο-περιβάλλοντος και μικρο-περιβάλλοντος επιχείρησης 

 

2.6.1 SWOT Analysis 

 

 Η SWOT ανάλυση περιλαμβάνει την ανάλυση των δυνατών και αδυνάτων 

σημείων της επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει από το 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Το ακρωνύμιο SWOT προέρχεται από τα  αρχικά S-

Strengths-Δυνάμεις, W-Weaknesses-Αδυναμίες, O-Opportunities-Ευκαιρίες, T-Threats-

Απειλές, τα οποία αναλύουμε και παρακάτω:  

 

STRENGTHS-ΔΥΝΑΜΕΙΣ /  WEAKNESSES-ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Η SWOT Analysis πρέπει να προηγηθεί της διενέργειας των εξαγωγών έτσι ώστε 

να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης τα οποία θα επηρεάσουν 

την επιτυχία του τολμήματος. Πρόκειται για εξέταση των εσωτερικών παραγόντων με 

επικέντρωση στην προηγούμενη απόδοση, διαθέσιμους πόρους, ικανότητες, εφαρμόσιμες 

στρατηγικές  και έχουν σχέση π.χ. με την τεχνολογία, την οικονομική διαχείριση, το 

δίκτυο πωλήσεων και διανομής, τη φήμη, το μερίδιο αγοράς το οποίο κατέχει, τα αγαθά, 

την παραγωγική δυναμικότητα, τους διαθέσιμους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τα 

πνευματικά δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως να υπάρχουν, τα κόστη κ.α. Δεν 

αναφερόμαστε σε όλα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης αλλά μόνο σε εκείνα τα οποία 

σχετίζονται με κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. 
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Τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης είναι σχετικά και όχι απόλυτα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω που ισχύουν και για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

εξάγουν: 

Δυνάμεις 

-Η επιχείρηση είναι ηγέτης της αγοράς 

-Διαθέτει άριστο δίκτυο πωλήσεων και  διανομής 

-Διαθέτει καλή φήμη 

-Η τοποθεσία της επιχείρησης είναι σε κομβικό σημείο 

-Το αγαθό είναι μοναδικό και καινοτόμο 

-Πλεονεκτήματα αγαθού 

-Ύπαρξη ικανού ανθρώπινου δυναμικού, περιουσιακών στοιχείων 

-Τιμή, αξία και ποιότητα προσφερόμενου αγαθού   

-Διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνολογία, άριστους παραγωγικούς πόρους και  

τεχνογνωσία 

-Οι εγκαταστάσεις παραγωγής είναι υπερσύγχρονες με αυτοματοποιημένη 

παραγωγή, υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί για την επιπλέον παραγωγή με προορισμό τις αγορές εξωτερικού 

-Εμπειρία σε διαδικασίες μάρκετινγκ  

-Οτιδήποτε άλλο που να προσθέτει αξία στο προσφερόμενο αγαθό 

Αδυναμίες 

- Η επιχείρηση κατέχει π.χ. την έκτη θέση στην αγορά 

-Έλλειψη απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού, τεχνογνωσίας, ανθρώπινου 

δυναμικού 

-Αδυναμία επιχείρησης να ανταποκριθεί σε προθεσμίες, παραγγελίες  

-Έλλειψη οικονομικής ρευστότητας και υψηλή δανειακή επιβάρυνση 

-Οι προμηθευτές είναι αμφιβόλου ποιότητας και αδυνατούν να προμηθεύσουν την 

επιχείρηση έγκαιρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις 

αγαθών 

-Έλλειψη ικανών στελεχών και ανυπαρξία διάδοχης κατάστασης στο management 

της επιχείρησης 

-Διαθέτει αγαθά τα οποία δεν είναι άριστης ποιότητας, δεν είναι ανταγωνιστικά και 

καινοτόμα 

-Η ονομασία του αγαθού δεν είναι γνωστή 

-Υπάρχει χαμηλός προϋπολογισμός για διαφήμιση και προώθηση 

-Το αγαθό προκειμένου να γίνει ανταγωνιστικό χρειάζεται τροποποιήσεις οι οποίες 

απαιτούν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό 

-Κακή παρουσία του αγαθού στις αγορές του εξωτερικού  

-Κακή κερδοφορία του αγαθού 
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-Έλλειψη εμπειρίας μάρκετινγκ  

 

OPPORTUNITIES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / THREATS-ΑΠΕΙΛΕΣ 

Οι ευκαιρίες και οι απειλές μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου και αυτής που 

διενεργεί εξαγωγές, έχουν σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και αφορά εξωτερικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι: οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, δημογραφικό περιβάλλον, τεχνολογικό 

περιβάλλον, νέα τμήματα αγοράς, αγοραστική δύναμη καταναλωτών, δημιουργία νέων 

προϊόντων, ανταγωνιστές, νομοθεσία, συγχωνεύσεις και εξαγορές ανταγωνιστών, έλεγχοι 

εισαγωγών και εξαγωγών κ.α.   

Τα στελέχη πρέπει να εντοπίσουν τις κυριότερες απειλές και ευκαιρίες τις οποίες 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να βοηθήσει τα στελέχη να 

προβλέψουν μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην 

επιχείρηση. Ενδεικτικά ευκαιρίες και απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση η 

οποία πρόκειται να εξάγει είναι:  

Ευκαιρίες 

-Το οικονομικό κλίμα των χωρών 

-Οι δημογραφικές μεταβολές 

-Η αγορά και η ανάπτυξη της αγοράς 

-Τάσεις αγοράς και νέα μόδα 

-Η τεχνολογία και η χρήση της 

-Βάσεις δεδομένων και πληροφοριών οι οποίες παρέχουν πολύτιμα στοιχεία που 

θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων 

-Ευκαιρία προβολής επιχείρησης μέσω Internet 

-Συγχωνεύσεις και εξαγορές με ανταγωνιστές μπορεί να βοηθήσουν την 

επιχείρηση να επιτύχει αποτελέσματα τα οποία μόνη της δε θα κατάφερνε 

-Ευκαιρίες που θα εμφανιστούν από την είσοδο στις νέες αγορές 

Απειλές  

-Η δραστηριότητα και οι προθέσεις των ανταγωνιστών 

-Η πίεση των τιμών από τα εγχώρια αγαθά έναντι των εισαγόμενων 

-Οι δημογραφικές αλλαγές 

-Πολιτικές και νομικές αλλαγές  

-Το φορολογικό, νομικό περιβάλλον στις χώρες εξαγωγής εμπεριέχουν απειλές οι 

οποίες δεν είναι ξεκάθαρες εάν δεν πραγματοποιηθούν οι εξαγωγές 

Δεν απαιτείται η ίδια προσοχή για όλες τις απειλές. Τα στελέχη θα εκτιμήσουν τη 

βαρύτητα που έχει κάθε μια απειλή και την  πιθανή ζημία την οποία θα επιφέρει. Θα 

πρέπει να επικεντρωθούν στις απειλές οι οποίες θα επιφέρουν μεγαλύτερη ζημία και να 

καταρτίσουν σχέδια εκ των προτέρων για την αντιμετώπισή τους.  
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Ευκαιρίες παρουσιάζονται όταν μια περιβαλλοντική τάση συμπορεύεται με κάποιο 

δυνατό σημείο της επιχείρησης. Τα στελέχη πρέπει να αξιολογούν κάθε ευκαιρία σύμφωνα 

με την ελκυστικότητα την οποία προσφέρει. Ιδανικές ευκαιρίες με συνταγή για απόλυτη 

επιτυχία δεν υπάρχουν. Η αξιοποίηση ευκαιριών εμπεριέχει και κινδύνους. Άρα όταν 

αξιολογούμε τις ευκαιρίες πρέπει να εκτιμήσουμε εάν η αναμενόμενη απόδοση της 

ευκαιρίας είναι μεγαλύτερη από τους κινδύνους που εμπεριέχει. Μία τάση ή μια μόδα 

μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ή απειλή ανάλογα με τα δυνατά σημεία μιας επιχείρησης.  

Για τη  SWOT Analysis οι απόψεις διίστανται. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι 

πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιχείρηση και τη διοίκηση για ανάλυση και 

λήψη αποφάσεων για όλων των ειδών των καταστάσεων. Είναι ένα πλαίσιο και εργαλείο 

δουλειάς για διαμόρφωση στρατηγικής, τοποθέτησης και προσανατολισμού της 

επιχείρησης, αξιολόγηση ανταγωνιστή, ανάπτυξη επιχείρησης και προϊόντων και έρευνα.  

Η SWOT Analysis αναλύει την επιχείρηση, την πρόθεση της, κάποιες ιδέες της και 

συνήθως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση : 

-των επιχειρήσεων 

-των μεθόδων πωλήσεων και διανομής 

-των αγαθών ή της μάρκας 

-των επιχειρηματικών ιδεών 

-των στρατηγικών επιλογών π.χ. εισόδου σε νέες αγορές ή δημιουργία νέου 

προϊόντος 

-των ευκαιριών για συγχώνευση με άλλη επιχείρηση  

-των πιθανών συνεργασιών 

-των αλλαγών των προμηθευτών 

-outsourcing μιας παραγωγικής διαδικασίας ή μέρος αυτής 

- των ευκαιριών για επένδυση 

 Η άλλη άποψη για τη SWOT Analysis είναι ότι πρόκειται για μια υποκειμενική 

ανάλυση και δεν πρέπει να στηριζόμαστε απόλυτα στα αποτελέσματά της. Τα 

αποτέλεσματά της μπορεί να διαφέρουν μεταξύ δύο στελεχών της ίδιας επιχείρησης. Για 

να είναι πετυχημένα τα αποτελέσματα της πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί σχετικά με τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης, πρέπει να ξέρουμε που βρίσκεται η 

επιχείρηση και που θέλουμε να πάμε, να είμαστε συγκεκριμένοι και αντικειμενικοί.   

 

2.6.2 PEST Analysis (Political, Economic, Social, Technological) 

 

H PEST Analysis είναι χρήσιμη πριν τη χρήση της SWOT Analysis την οποία 

αναλύσαμε παραπάνω. Η PEST Analysis είναι ένα εργαλείο μέτρησης  της ανάπτυξης ή 

κάμψης της αγοράς, των καταστάσεων και πιθανοτήτων της αγοράς και της 
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ελκυστικότητάς της, ενώ η SWOT Analysis αξιολογεί την επιχείρηση, την πρόθεσή της ή 

τις ιδέες της.  

Οι παράγοντες της PEST Analysis μπορούν να περιγραφούν ενδεικτικά στα 

παρακάτω: 

Political 

- Πολιτικό καθεστώς και κυβέρνηση 

-Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και πιθανές αλλαγές του 

-Νομοθετικά και θεσμικά όργανα του κράτους 

-Παγκόσμιες συμφωνίες 

Economic 

-Οικονομία χωρών 

-Παγκόσμια οικονομία και οικονομικές συμμαχίες 

-Φορολογικά θέματα 

-Τάσεις αγοράς 

-Ιδιαιτερότητες του κλάδου δραστηριότητας 

-Συναλλαγματικές ισοτιμίες και ξένα νομίσματα 

Social  

-Τάσεις και μόδα 

-δημογραφικά χαρακτηριστικά 

-Καταναλωτικές συνήθειες 

-Μάρκες προϊόντων 

-Εθνικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά 

-Διαφήμιση και δημοσιότητα 

Technological 

-Τεχνολογία και τεχνολογικά επιτεύγματα 

-Κέντρα ερευνών 

-πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 

-προστασία τεχνολογικών επιτευγμάτων  

Αρκετές φορές το μοντέλο της PEST Analysis επεκτείνεται με την ανάλυση τριών 

άλλων παραγόντων και εμφανίζεται με το ακρωνύμιο  PESTELI Analysis. Οι τρείς επιπλέον 

παράγοντες αναφέρονται στα εξής:  

 E-Ecological or Environmental, L-Legislative, I-Industry Analysis. 

Η SWOT Analysis και η PEST Analysis μελετούν το ευρύτερο μακρο-περιβάλλον 

της επιχείρησης σε αντίθεση με το παρακάτω μοντέλο το οποίο μελετά το μικρο-

περιβάλλον της επιχείρησης δηλαδή το άμεσο κλαδικό. 

 

 

 



2.6.3 Ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter-Δομική ανάλυση του κλάδου 

 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας επιχείρησης προσδιορίζεται από τις παρακάτω 

δυνάμεις όπως εμφανίζονται και στο σχήμα. Αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση 

του ανταγωνισμού στα πλαίσια ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που μπορεί να 

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Επομένως η δομική ανάλυση ενός κλάδου φανερώνει και 

την ελκυστικότητα του κλάδου αυτού. Oι δυνάμεις του υποδείγματος είναι οι παρακάτω: 

 

 

-The threat of entrants-Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

-Bargaining power of of buyers- Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

-Bargaining power of suppliers- Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

-The threat of substitute products-Απειλή από υποκατάστατα αγαθά 

-Competitive rivalry-Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου 

Οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισμού στα 

πλαίσια ενός κλάδου και κατά συνέπεια μέσα από τη δομική ανάλυση του κλάδου, είναι 

δυνατόν μια επιχείρηση να εκτιμήσει τη συνολική ελκυστικότητα του κλάδου καθώς και 

να προβλέψει τις δυνάμεις αλλαγής του κλάδου (Παπαδάκης, 2002, σελ. 67). Στη 

συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των προσδιοριστικών δυνάμεων του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

-The threat of entrants-Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

Παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή εισόδου:  

-Οικονομίες κλίμακας που απολαμβάνουν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις από τον όγκο 

παραγωγής 

                                                                                                 42 



                                                                                                 43 

-Απαιτήσεις σε κεφάλαια τα οποία απαιτούνται προκειμένου μια νέα επιχείρηση να 

εισέλθει στον κλάδο 

-Κοστολογικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από επιχειρήσεις οι οποίες 

λειτουργούν ήδη στον κλάδο π.χ. γνώση know-how 

-Διαφοροποίηση προϊόντος. Όσο πιο διαφοροποιημένο είναι ένα προϊόν τόσο 

δυσκολότερα μπορεί να εισέλθει μια νέα επιχείρηση ως ανταγωνιστής 

-Δύσκολη πρόσβαση στα κανάλια διανομής 

-Εδραιωμένες σχέσεις και προσωπικές επαφές με τους ενδιαφερόμενους 

-Νομικοί περιορισμοί εισόδου σε συγκεκριμένο κλάδο  

-Bargaining power of buyers- Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

 Οι αγοραστές των αγαθών μιας επιχείρησης μπορούν να  αναγκάσουν την 

επιχείρηση να μειώσει τις τιμές ή να απαιτήσουν καλύτερη ποιότητα αγαθών με τις ίδιες 

τιμές. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών εξαρτάται από τους ακόλουθους 

παράγοντες:  

-Μέγεθος αγοραστή-όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αγοραστή τόσο 

μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έχει απέναντι στην επιχείρηση. 

-Αριθμός προμηθευτών-η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών μειώνεται 

όταν οι προμηθευτές είναι λίγοι. 

-Εάν το αγαθό είναι μοναδικό και διαφοροποιημένο από άλλα αγαθά, τότε η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι περιορισμένη εξαιτίας 

μοναδικότητας του προσφερόμενου αγαθού.   

-Bargaining power of suppliers- Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

είναι παρόμοιοι με αυτούς της διαπραγματευτικής δύναμης των αγοραστών: 

-Αριθμός προμηθευτών- όσο λιγότεροι και μεγαλύτεροι προμηθευτές υπάρχουν 

τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έχουν έναντι των αγοραστών. 

-Μέγεθος και σημασία του αγοραστή – όταν ο αγοραστής είναι μεγάλος και 

σημαντικός για τους προμηθευτές, τότε η διαπραγματευτική  δύναμη των 

προμηθευτών μειώνεται. 

-Βαθμός διαφοροποίησης προϊόντων τα οποία προσφέρουν οι προμηθευτές. Όταν 

τα προσφερόμενα αγαθά των προμηθευτών χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό 

πραγματικής ή αντιληπτής διαφοροποίησης/μοναδικότητας, τότε το κόστος 

αλλαγής για τους πελάτες είναι υψηλό. Σε αυτή την περίπτωση η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι αυξημένη.  

-Ύπαρξη υποκατάστατων αγαθών των προμηθευτών. Αν υπάρχουν κοντινά 

υποκατάστατα των προσφερόμενων αγαθών, τότε οι αγοραστές έχουν 

περισσότερες εναλλακτικές πηγές προμηθειών και η διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με αυτή των αγοραστών. 



-The threat of substitute products-Απειλή από υποκατάστατα αγαθά 

Θεωρούμε ότι δύο ή περισσότερα αγαθά είναι υποκατάστατα, όταν το ένα μπορεί 

να αντικαταστάσει το άλλο σε μια συγκεκριμένη χρήση. Η ύπαρξη υποκατάστατων 

αγαθών έχει άμεση επίδραση στη ζήτηση των αγαθών μιας επιχείρησης και 

συνήθως επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα αγαθά ανταγωνίζονται η μια 

την άλλη. Παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή από υποκατάστατα αγαθά 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

-Ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων- Εάν η ποιότητα και η απόδοση των 

υποκατάστατων είναι ίδια ή καλύτερη από τα αγαθά μιας επιχείρησης, τότε η 

απειλή είναι μεγάλη για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν 

υποκατάστατα αγαθά. 

-Τιμή υποκατάστατων- Εάν η τιμή των υποκατάστατων είναι χαμηλή, τότε οι 

καταναλωτές θα στραφούν σε αυτά με τη χαμηλότερη τιμή. 

-Τάση των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα- Πολλές φορές οι καταναλωτές 

είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν υποκατάστατα εξαιτίας π.χ. διαφήμισης, 

προσφοράς. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τις 

επιχειρήσεις που προσφέρουν υποκατάστατα αγαθά. 

-Competitive rivalry-Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου 

Η ένταση του ανταγωνισμού  στον  κλάδο είναι αποτέλεσμα των κινήσεων των 

επιχειρήσεων για να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά π.χ. να κερδίσουν μεγαλύτερα 

μερίδια αγοράς. Βρίσκεται στο κέντρο του διαγράμματος και επηρεάζεται από όλες τις 

άλλες πέντε δυνάμεις του μοντέλου που περιγράψαμε παραπάνω. 

 

2.6.4 Μήτρα ανάπτυξης της Boston Consulting Group (BCG Growth-

Share Matrix) 
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Επεξήγηση συμβόλων της Μήτρας ανάπτυξης της Boston Consulting Group 

Relative Market Share – οριζόντιος άξονας – Σχετικό μερίδιο αγοράς 

Market Growth Rate – Κάθετος άξονας – Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς 

Stars – Αστέρια,  Questions Marks – Ερωτηματικά,  Cash Cows – Αγελάδες, Dogs 

– Σκυλιά 

High –  Υψηλός,  Low - Χαμηλός 

Η μήτρα ανάπτυξης της Boston Consulting Group επινοήθηκε από τα στελέχη της 

εταιρείας συμβούλων Boston Consulting Group και συγκεκριμένα επινοήθηκε από τον 

Bruce Henderson το 1970. Αποτελεί μια τεχνική προγραμματισμού της επιχείρησης και 

στηρίζεται στο γεγονός ότι τα προσφερόμενα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν σε μια 

από τις 4 κατηγορίες της μήτρας. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα βοηθήσει την επιχείρηση 

να πάρει στρατηγικές αποφάσεις.  

Η ανάπτυξη της μήτρας βασίστηκε στη δημιουργία δύο ιδεών, της καμπύλης 

εμπειρίας και της υποστηρίξιμης ανάπτυξης. Η καμπύλη εμπειρίας δείχνει τη σχέση μεταξύ 

του ανά μονάδα κόστους προϊόντος και του όγκου παραγωγής, δηλαδή όσο αυξάνεται η 

παραγωγή, τόσο μειώνεται το ανά μονάδα κόστος. Επιπλέον υπάρχει σχέση των 

προηγουμένων και με το μερίδιο αγοράς. Όταν αυξάνεται το μερίδιο αγοράς μιας 

επιχείρησης, αυξάνεται και η παραγωγή της, λόγω όμως εμπειρίας της το ανά μονάδα 

κόστος μειώνεται. 

Η φόρμουλα ανάπτυξης υποστηρίζει ότι για να δημιουργηθούν χρηματικές ροές  

που θα προσφέρουν πόρους στην επιχείρηση, απαιτούνται επενδύσεις γεγονός που 

σημαίνει ότι για να αναπτυχθεί η επιχείρηση και να αποκομίσει ρευστά πρέπει να εισφέρει 

ρευστά. 

Στον οριζόντιο άξονα της μήτρας απεικονίζουμε το σχετικό μερίδιο αγοράς, 

δηλαδή το λόγο μεταξύ μεριδίου αγοράς που κατέχει η επιχείρηση που εξετάζουμε προς 

το μερίδιο αγοράς της ισχυρότερης μονάδας του κλάδου. Το μερίδιο αγοράς μετριέται σε 

ποσότητα και όχι σε αξία. Στον κάθετο άξονα της μήτρας απεικονίζεται η ανάπτυξη της 

αγοράς η οποία εκφράζεται ως ποσοστό μεταξύ του ρυθμού της ανάπτυξης της αγοράς 

του τρέχοντος έτους προς το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς του περυσινού έτους.   

Μέσα στη μήτρα και σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο απεικονίζονται με κύκλους οι 

διάφορες επιχειρηματικές μονάδες ή τα διάφορα προϊόντα της επιχείρησης. Το μέγεθος 

των κύκλων αντικατοπτρίζει τον όγκο των πωλήσεών τους ή το μέγεθος του ενεργητικού 

τους. 

Επομένως κάθε επιχειρηματική μονάδα ή προϊόν τοποθετείται σε ένα από τα 

παραπάνω τεταρτημόρια τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Ερωτηματικά: οι επιχειρήσεις/προϊόντα που βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία 

χαρακτηρίζονται εύκολα και «προβληματικά παιδιά». Κατέχουν χαμηλό μερίδιο αγοράς σε 

αγορές με υψηλή ανάπτυξη. Απαιτούν μετρητά για  να διατηρήσουν το μερίδιό τους 
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επειδή βρίσκονται σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη και παρουσιάζουν επιχειρηματικό 

ενδιαφέρον αλλά από την άλλη δεν «γεννούν» μετρητά εξαιτίας του χαμηλού ρυθμού 

ανάπτυξης που κατέχουν. Οι πιθανότητες που έχει ένα «ερωτηματικό» είναι οι εξής: να 

χρηματοδοτηθεί με επενδύσεις ώστε να προλάβει και να ξεπεράσει τους ρυθμούς της 

αγοράς, να γίνει «αστέρι» και στη συνέχεια «αγελάδα» για να αποφέρει κέρδη. Εάν το 

ερωτηματικό δεν καταφέρει να κερδίσει μερίδιο αγοράς και να αποφέρει κέρδη τότε 

πρέπει να προχωρήσουμε σε αποεπένδυση και να μετατραπεί σε «σκυλιά».  

- Αστέρια : είναι οι επιχειρήσεις/προϊόντα που κατέχουν μεγάλα μερίδια αγοράς σε 

αγορές με γρήγορη ανάπτυξη. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις/προϊόντα 

τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου μιας επιχείρησης γιατί 

αφήνουν μεγάλα περιθώρια κερδών και ανάπτυξης και ίσως αποτελούν βασικά στοιχεία 

για τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Τα «αστέρια» απαιτούν σημαντικές χρηματικές 

επενδύσεις για να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά πραγματοποιώντας συγχρόνως 

επενδύσεις. Η στρατηγική που ακολουθείται είναι η συγκράτηση και η υποστήριξή τους. 

Εάν το «αστέρι» διατηρήσει το υψηλό μερίδιο αγοράς που κατέχει θα γίνει «αγελάδα» 

όταν ο ρυθμός ανάπτυξης αγοράς αρχίσει να φθίνει. 

- Χρυσοφόρες αγελάδες: είναι επιχειρήσεις/προϊόντα που προέρχονται από  την 

κάθετη κίνηση των «αστεριών» στα πλαίσια της μήτρας. Κατέχουν χαμηλό ρυθμό  

ανάπτυξης και υψηλό μερίδιο αγοράς με αποτέλεσμα τα έσοδα των «αγελάδων» να είναι 

αρκετά όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό αλλά και να χρηματοδοτήσουν 

δραστηριότητες άσχετες με το χώρο δραστηριοτήτων της εταιρείας όπως νέες επενδύσεις, 

άλλα προϊόντα/επιχειρήσεις. Οι στρατηγικές που προτείνονται σε αυτή τη φάση είναι η 

προστασία και συγκράτηση για τις επιχειρήσεις/προϊόντα που κατέχουν ισχυρές θέσεις και 

αποεπένδυση για τις επιχειρήσεις/προϊόντα που είναι αδύναμες και οδεύουν προς την 

κατάσταση του «σκύλου». 

- Σκυλιά – οι επιχειρήσεις/προϊόντα που προέρχονται είτε από αποδυνάμωση μιας 

«αγελάδας»  είτε από μια καταστροφική πορεία ενός «ερωτηματικού» έχουν δυσοίωνες 

προοπτικές ανάπτυξης. Η στρατηγική που προτείνεται στις περισσότερες των 

περιπτώσεων είναι η αποεπένδυση.  

Οι πιθανές πορείες επομένως που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση/προϊόν 

είναι: η επιθυμητή όπου ένα «ερωτηματικό» γίνεται «αστέρι» και μετά «αγελάδα» και η 

καταστροφική όπου ένα «αστέρι» γίνεται «ερωτηματικό» και τελικά «σκύλος». Η μήτρα 

ανάπτυξης της Boston Consulting Group έχει εφαρμογή όχι μόνο σε επιχειρήσεις/προϊόντα 

της εγχώριας αγοράς αλλά και σε επιχειρήσεις/προϊόντα που απευθύνονται σε ξένες 

αγορές. Η συνεισφορά της στην επιχείρηση είναι σημαντική εξαιτίας της βοήθειας που 

προσφέρει σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής.  
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2.7 Κύκλος ζωής αγαθού στην εγχώρια αγορά αλλά και στις αγορές των 

χωρών εξαγωγής και επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής  

 

Με την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά η επιχείρηση επιθυμεί να έχει 

μια μακρά και επικερδή ζωή. Ο στόχος φυσικά είναι ο ίδιος και για τις επιχειρήσεις οι 

οποίες εξάγουν και ίσως η επιθυμία επιτυχίας είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας του 

ρίσκου που εμπεριέχει. Το προϊόν δεν μπορεί βέβαια να είναι πετυχημένο καθόλη τη 

διάρκεια της ζωής του και να αποκομίζει πάντα τα ίδια κέρδη. Η διοίκηση  γνωρίζει ότι 

κάθε προϊόν έχει τον κύκλο ζωής του παρόλο που δεν γνωρίζει την ακριβή μορφή και 

διάρκειά του. Ένας αντιπροσωπευτικός κύκλος ζωής ενός προϊόντος περιλαμβάνει την 

πορεία των πωλήσεων, των κερδών του. Ο κύκλος αυτός έχει τέσσερις ξεχωριστές φάσεις 

οι οποίες περιγράφονται παρακάτω (Kotler et al., 2001, σελ.  692).  

2.7.1 Εισαγωγή - στη φάση αυτή έχουμε αργή ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς 

γίνεται η εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. Τα κέρδη είναι ανύπαρκτα και τα κόστη 

υψηλά. Η εισαγωγή απαιτεί χρόνο και υψηλές δαπάνες προκειμένου να πειστούν τόσο οι 

αντιπρόσωποι όσο και οι καταναλωτές για μια πρώτη δοκιμή. Η επιχείρηση εστιάζει σε 

πελάτες που αγοράζουν εύκολα και υιοθετεί μια στρατηγική που να ορίζει ένα χαμηλό ή 

υψηλό επίπεδο για κάθε μεταβλητή μάρκετινγκ όπως τιμή, προώθηση, διανομή και 

ποιότητα προϊόντος. Σε μια αγορά π.χ. με λίγους καταναλωτές διαθέσιμους να πληρώσουν 

υψηλή τιμή (καινοτόμοι), η εισαγωγή του προϊόντος με υψηλή τιμή είναι η κατάλληλη 

στρατηγική. Από την άλλη πλευρά η επιχείρηση μπορεί να εισάγει το προϊόν στην αγορά 

με χαμηλή τιμή και υψηλές δαπάνες προώθησης δηλαδή με τη στρατηγική της γρήγορης 

διείσδυσης, σε αγορές με πολλούς καταναλωτές οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν υψηλή τιμή.  

2.7.2 Ανάπτυξη - είναι μια περίοδος γρήγορης αποδοχής από την αγορά αλλά και 

αύξησης των κερδών. Στη φάση αυτή οι καταναλωτές που αγόρασαν το προϊόν θα 

συνεχίσουν να αγοράζουν. Eπιπλέον θα αυξάνονται οι καταναλωτές και οι ανταγωνιστές 

ιδιαίτερα εάν υπάρχουν ευμενή σχόλια. Η επιχείρηση θα βελτιώνει το προϊόν σε ποιότητα, 

χαρακτηριστικά για να διατηρήσει και να αυξήσει τον αριθμό των καταναλωτών, να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να αποκτήσει νέα τμήματα αγοράς μέσω νέων 

καναλιών διανομής. 

2.7.3 Ωριμότητα - είναι φάση επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πωλήσεων, 

αποδοχής από τους αγοραστές, τα κέρδη φτάνουν στο ανώτερο σημείο και αρχίζουν να 

παρουσιάζουν κάμψη εξαιτίας των υψηλών δαπανών μάρκετινγκ προκειμένου να 

διατηρήσουν την αποδοχή τους. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό 

διάστημα γιατί υπάρχει πλεονάζουσα δυναμικότητα που πρέπει να διοχετευτεί στην αγορά 

με προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, αύξηση δαπανών διαφημίσεων και προώθησης και 



φυσικά χαμηλότερα κέρδη. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει στρατηγική ανάπτυξης 

αγοράς (αύξηση κατανάλωσης με το υφιστάμενο προϊόν), στρατηγική ανάπτυξης 

προϊόντος (τροποποίηση προϊόντος σε χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, γνωρίσματα, στυλ 

προκειμένου να προσελκυστούν νέοι καταναλωτές) ή μπορούν να επιλέξουν καινοτομίες 

στο μάρκετινγκ δηλαδή μεταβάλλοντας ένα ή περισσότερα συστατικά του μίγματος 

μάρκετινγκ προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις. 

2.7.4 Παρακμή - είναι η φάση κατά την οποία οι πωλήσεις και τα κέρδη 

μειώνονται. Η επιχείρηση στη φάση αυτή θα έχει ένα υψηλό κόστος διατήρησης του 

προϊόντος αυτού από άποψη διαφήμισης αλλά και διατήρησης του χαμένου κύρους του. 

Μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει το προϊόν με στόχο την απομάκρυνση των ανταγωνιστών 

ή να επανατοποθετήσει το προϊόν ελπίζοντας ότι θα επανέλθει στην φάση της ανάπτυξης 

ή να αποσύρει το προϊόν ή να πουλήσει την επιχείρηση. 

 

Πηγή: Chris Noonan, «Τhe CIM Handbook of Export Marketing», Butterworth-

Heinemann, 1996 

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι κάθε φάση δεν έχει την ίδια χρονική διάρκεια. 

Υπάρχουν προϊόντα τα οποία η εισαγωγή και ο θάνατός τους συμβαίνουν πολύ γρήγορα. 

Οι φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων βοηθά την επιχείρηση να επιλέξει την 

κατάλληλη στρατηγική που θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της. Θα 

παρουσιάσουμε περιληπτικά τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων φάσεων του κύκλου ζωής 

του προϊόντος, (Kotler et al., 2001, σελ. 700). 

 

 

                                                                                                 48 



                                                                                                 49 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ  

ΖΩΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Πωλήσεις Μικρές Γρήγορα αυξανόμενες 

πωλήσεις 

Κορύφωση των  

Πωλήσεων 

Μείωση πωλήσεων 

Κόστος Υψηλό ανά πελάτη Μέσο ανά πελάτη Χαμηλό κόστος ανά 

πελάτη 

Χαμηλό κόστος ανά 

πελάτη 

Κέρδη Αρνητικά Αυξανόμενα Υψηλά  Μειούμενα 

Πελάτες Καινοτομικοί Υιοθετούν γρήγορα το 

προϊόν  

Μεσαία πλειοψηφία Υιοθετούν αργά το  

προϊόν 

Ανταγωνιστές Ελάχιστοι Αυξάνεται ο αριθμός Σταθερός αριθμός αλλά 

αρχίζει η κάμψη 

Μειούμενος αριθμός 

Στόχοι  

μάρκετινγκ  

Γνωριμία με το 

προϊόν-δοκιμή 

Μεγιστοποίηση του  

μεριδίου αγοράς 

Μεγιστοποίηση κέρδους

και υπεράσπιση  

μεριδίου αγοράς 

Μείωση δαπανών και 

άρμεγμα της μάρκας 

Στρατηγικές  

προϊόντος 

Να προσφερθεί  

ένα βασικό προϊόν 

Προσφορά προεκτάσεω

του προϊόντος, σέρβις,

εγγυήσεις 

Διαφοροποίηση μάρκας 

και μοντέλων 

Σταδιακή κατάργηση 

αδύναμων ειδών 

Τιμή Λίγο πάνω από το  

κόστος 

Τιμή για διείσδυση  

στην αγορά 

Τιμή αντίστοιχη ή  

καλύτερη από των  

ανταγωνιστών 

Μείωση τιμής 

Διανομή Επιλεκτική Εντατική Δημιουργία πιο  

εντατικής διανομής 

Απόφαση για σταδιακή

κατάργηση των μη  

κερδοφόρων  

καταστημάτων 

Διαφήμιση Το προϊόν γίνεται  

γνωστό στους 

 καινοτόμους  

και σε αντιπροσώπους 

Δημιουργία επίγνωσης 

και ενδιαφέροντος  

στη μαζική αγορά 

Επισήμανση διαφορών 

και πλεονεκτημάτων 

της μάρκας 

 

Μείωση στο επίπεδο  

που απαιτείται για να 

διατηρηθούν οι  

αφοσιωμένοι πελάτες 

Προώθηση 

πωλήσεων 

Έντονη προώθηση 

δοκιμή 

Μείωση για να  

αξιοποιηθεί η έντονη 

καταναλωτική ζήτηση 

Αύξηση για  

ενθάρρυνση της  

στροφής προς τη  

μάρκα 

Μείωση στο ελάχιστο  

ύψος 

 

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εξαγωγές, το «κλειδί» 

είναι να αναγνωρίσουν ότι το ίδιο αγαθό μπορεί να είναι σε διαφορετική φάση του κύκλου 

ζωής σε διαφορετικές αγορές. Συχνό παράδειγμα είναι ένα αγαθό να βρίσκεται στη φάση 

της ωρίμανσης στην τοπική αγορά ενώ στη ξένη αγορά να βρίσκεται στη φάση της 

εισαγωγής. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τα οποία 

απαξιώνονται γρήγορα ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες οικονομίες,  ενώ ακόμα γίνονται 

γνωστά σε καταναλωτές αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

Το ότι το ίδιο προϊόν βρίσκεται σε διαφορετικές φάσεις ζωής του κύκλου ζωής 

του, σε διαφορετικές αγορές μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της επίδρασης των 

παραγόντων των τοπικών αγορών όπως  ανταγωνιστές,  κανάλια διανομής, οικονομικοί 

παράγοντες (εισόδημα, ανεργία κ.λ.π.),  καταναλωτικές συνήθειες,  ήθη και έθιμα κ.λ.π.  

 



 

Επιπλέον οι τέσσερις φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων οι οποίες έχουν 

παρουσιαστεί στον παραπάνω πίνακα, προσδιορίζουν και  αντίστοιχες κατηγορίες 

καταναλωτών οι οποίες εμφανίζονται τόσο στις τοπικές αγορές όσο και στις ξένες και 

έχουν παρουσιαστεί στον παραπάνω πίνακα. Πρόκειται για τους innovators οι οποίοι 

εμφανίζονται στη φάση της ανάπτυξης του προϊόντος (η φάση της ανάπτυξης του 

προϊόντος αρχίζει όταν μια επιχείρηση βρίσκει και αναπτύσσει μια ιδέα ενός νέου 

προϊόντος και στη φάση αυτή  οι πωλήσεις είναι μηδενικές με υψηλό κόστος επένδυσης), 

early adopters οι οποίοι εμφανίζονται στη φάση της εισαγωγής, early majority οι οποίοι 

εμφανίζονται στη φάση της ανάπτυξης, late majority οι οποίοι εμφανίζονται στη φάση της 

ωριμότητας και τους laggards οι οποίοι εμφανίζονται στη 

φάση της παρακμής. 

 

 

 

Πηγή: Chris Noonan, «Τhe CIM Handbook of Export Marketing», Butterworth-

Heinemann, 1996 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε κάθε κύκλο ζωής ενός προϊόντος 

υπάρχουν και οι αντίστοιχοι  καταναλωτές. Ο διεθνής κύκλος ζωής δεν ολοκληρώνεται 
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αλλά το προϊόν «πεθαίνει» στην τοπική αγορά. Ο κύκλος ζωής μπορεί να επιμηκυνθεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα με τις εξαγωγές των προϊόντων σε άλλες αγορές. Επομένως οι 

εξαγωγές για μια επιχείρηση δεν αποτελεί μια επιπλέον δραστηριότητα που πιθανόν να 

επιφέρει κέρδη  αλλά  την εναλλακτική λύση συνέχισης της επιτυχημένης πορείας της στο 

εσωτερικό και ίσως και τη μοναδική διέξοδό της εάν το προσφερόμενο προϊόν της 

βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης. 

 

2.8. Οικονομική διαχείριση των κεφαλαίων για εξαγωγές 

 

   Η οικονομική διαχείριση των κεφαλαίων για εξαγωγές αποτελεί αναπόσπαστη 

λειτουργία της επιχείρησης. Οι στόχοι των εξαγωγών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους 

γενικούς στόχους και κατευθυντήριες γραμμές της επιχείρησης. Για την πορεία και την 

εξέλιξη της πορείας των εξαγωγών το καλύτερο θα ήταν να οριστεί υπεύθυνος 

διαχειριστής ο οποίος θα παρακολουθεί τις διαδικασίες και την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών των εξαγωγών προκειμένου να γίνονται με επιτυχία και φυσικά να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί αρχικά. 

 

2.8.1 Καθορισμός υπεύθυνου διαχειριστή 

 

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποφασίσει να εξάγει θα πρέπει να ορίσει 

υπεύθυνο διαχειριστή των εξαγωγών τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο θα ασχολείται 

αποκλειστικά με τη διεκπεραίωση τους. Εάν στη συνέχεια ο όγκος των συναλλαγών 

μεγαλώσει σε βαθμό τέτοιο ώστε να μη μπορεί να παρακολουθείται από ένα ή δύο άτομα, 

τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα εξαγωγών στην επιχείρηση. Ο καθορισμός 

υπευθύνου διαχειριστή εξαγωγών είναι απαραίτητος στην επιχείρηση εξαιτίας των 

δυσκολιών που υπάρχουν κατά την πραγματοποίησή τους, Τέτοιες δυσκολίες είναι τα 

αντίστοιχα έγγραφα συναλλαγών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, η γλώσσα, η ορολογία 

συναλλαγών κ.λ.π.   

 

2.8.2 Όροι εμπορίου και όροι πώλησης  

 

Οι όροι πώλησης ή όροι εμπορίου συχνά μοιάζουν με εκείνους που 

χρησιμοποιούνται στις εγχώριες επαγγελματικές εργασίες αλλά μπορεί να έχουν 

διαφορετικό νόημα. Οι διεθνείς όροι συναλλαγών δείχνουν πως ο αγοραστής και ο 

πωλητής μοιράζονται τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και το κόστος των διεθνών 

συναλλαγών. Οι συνηθέστεροι διεθνείς όροι εμπορίου περιλαμβάνουν (Cateora, 2003, σ. 

294): 
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CIF – (κόστος, ασφάλεια, ναύλος) προς ένα συγκεκριμένο λιμάνι εισαγωγής. Ο 

τρόπος αυτός έχει νόημα για τον ξένο αγοραστή επειδή περιλαμβάνει το κόστος των 

προϊόντων, την ασφάλεια και όλες τις επιβαρύνσεις της μεταφοράς και τις άλλες χρεώσεις 

στο καθορισμένο μέρος αποστολής. 

C&F – (κόστος και ναύλος) στο καθορισμένο  λιμάνι. Η τιμή περιλαμβάνει το 

κόστος των προϊόντων και το μεταφορικό κόστος στον καθορισμένο τόπο αποστολής. Το 

κόστος της ασφάλειας το φέρει ο αγοραστής 

FAS – (ελεύθερο στο πλευρό του πλοίου) σε ένα καθορισμένο  λιμάνι εξαγωγής. Η 

τιμή περιλαμβάνει το κόστος των προϊόντων και τις επιβαρύνσεις τους μέχρι το πλευρό 

του σκάφους φόρτωσης. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το κόστος της φόρτωσης στο 

πλοίο, της μεταφοράς και της ασφάλειας. 

FOB – (ελεύθερο πάνω στο πλοίο) σε καθορισμένο εσωτερικό σημείο προέλευσης, 

σε καθορισμένο λιμάνι εξαγωγής ή σε καθορισμένο σκάφος και λιμάνι εξαγωγής. Η τιμή 

περιλαμβάνει το κόστος των εμπορευμάτων και την παράδοση στο συγκεκριμένο τόπο. 

EX – (καθορισμένο λιμάνι προέλευσης) η τιμή που αναφέρεται καλύπτει μόνο το 

κόστος στο σημείο προέλευσης π.χ. Ε.Χ. factory είναι το κόστος στο εργοστάσιο. Όλες οι 

λοιπές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τον αγοραστή. 

Οι όροι παράδοσης πρέπει να γίνουν απόλυτα κατανοητοί και ξεκάθαροι από τον 

εξαγωγέα ή τον υπεύθυνο διαχειριστή των εξαγωγών γιατί μια παρανόηση στους όρους 

πληρωμής μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα. Ένα πλήρη οδηγό με τους ορισμούς 

μπορεί να βρει κανείς στο Incoterms, φυλλάδιο το οποίο εκδίδεται από το Διεθνές 

Εμπορικό Επιμελητήριο και στην ιστοσελίδα του Ι-Trade “ http: //www.i-trade.com” 

(επιλογή index of Free Services). Πρόκειται για μια καλή διεύθυνση για συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με τις εξαγωγές από διαφορετικές πηγές. 

Οι συνηθέστεροι όροι πώλησης είναι η εγγυητική επιστολή (letter of credit), 

συναλλαγματικές (drafts), προκαταβολή μετρητών (cash or part cash), ανοικτοί 

λογαριασμοί (open accounts), προεξοφλητική χρηματοδότηση (factoring). Συγκεκριμένα: 

Εγγυητική επιστολή (letter of credit) –  Αρκετοί εξαγωγείς χειρίζονται εξαγωγικές 

εγγυητικές επιστολές που καταθέτει ο αγοραστής υπέρ του πωλητή. Η εγγυητική 

επιστολή μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο του αγοραστή στην Τράπεζα που την εκδίδει. 

Όταν  χρησιμοποιείται μια εγγυητική επιστολή, κανονικά ο πωλητής μπορεί να σύρει 

τραβηκτική εις βάρος της Τράπεζας που εκδίδει την πίστωση και να εισπράξει μετρητά 

παρουσιάζοντας τα κατάλληλα έγγραφα αποστολής. Εκτός από την περίπτωση των 

μετρητών η Εγγυητική επιστολή παρέχει το μεγαλύτερο βαθμό προστασίας για τον 

πωλητή. 

Η διαδικασία για μια εγγυητική επιστολή ξεκινά με την ολοκλήρωση του 

συμβολαίου. Ο αγοραστής πηγαίνει σε μια τοπική Τράπεζα και κανονίζει την έκδοση της 

Εγγυητικής επιστολής. Ύστερα η Τράπεζα γνωστοποιεί στην ανταποκρίτρια Τράπεζά της 
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στη χώρα του πωλητή ότι έχει εκδοθεί  η εγγυητική επιστολή. Αφού ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί στην εγγυητική επιστολή, ο πωλητής μπορεί να σύρει 

τραβηκτική έναντι της πίστωσης (στην πραγματικότητα εις βάρος της τράπεζας που 

εκδίδει την επιστολή) για πληρωμή των εμπορευμάτων. Οι ακριβείς όροι της εγγυητικής 

επιστολής αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτήν και συνήθως απαιτείται η παρουσία 

ορισμένων εγγράφων παράλληλα με την τραβηκτική, προτού την εξοφλήσει η 

ανταποκρίτρια τράπεζα. Τα έγγραφα τα οποία συνήθως απαιτούνται είναι : εμπορικό 

τιμολόγιο, προξενικό τιμολόγιο, καθαρή φορτωτική και ασφαλιστήριο ή πιστοποιητικό 

ασφάλισης. 

Οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να είναι ανακλητές (revocable letters of credit) ή 

μη ανακλητές (irrevocable letters of credit). Μη ανακλητή εγγυητική επιστολή σημαίνει ότι 

από τη στιγμή που ο πωλητής έχει αποδεχθεί την πίστωση, ο αγοραστής δεν μπορεί  με 

κανένα τρόπο να την τροποποιήσει χωρίς την άδεια του πωλητή. Πρόσθετη προστασία 

παρέχεται αν απαιτείται ο αγοραστής να επικυρώσει την εγγυητική επιστολή μέσω 

τράπεζας. Με αυτή την ανέκκλητη  εγγυητική επιστολή (irrevocable letter of credit) 

σημαίνει ότι μια τράπεζα αποδέχεται την ευθύνη να πληρώσει ανεξάρτητα από την 

οικονομική κατάσταση του αγοραστή ή της ξένης τράπεζας. Από τη σκοπιά του πωλητή, 

αυτό εξαλείφει τον εξωτερικό πολιτικό κίνδυνο και αναθέτει τον εμπορικό κίνδυνο της 

τράπεζας του αγοραστή στην τράπεζα που έχει κάνει την επικύρωση. Εφόσον 

παρουσιάζονται τα έγγραφα στην Τράπεζα, ο πωλητής πληρώνεται. 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις πρέπει να θυμούνται πως μια εγγυητική επιστολή δεν 

αποτελεί εγγύηση πληρωμής για τον πωλητή. Ο πωλητής πρέπει να συμμορφώνεται 

ακριβώς με τους όρους της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να πληρωθεί.  

Συναλλαγματική (draft) – Μια άλλη σημαντική μορφή διεθνούς εμπορικής 

πληρωμής είναι η συναλλαγματική που σύρεται από τον πωλητή επί των αλλοδαπών 

αγοραστών. Στις εγγυητικές επιστολές (letters of credit), εμπλέκεται η πίστωση μιας ή 

περισσοτέρων τραπεζών, αλλά στην περίπτωση χρησιμοποίησης συναλλαγματικών 

(drafts), επίσης γνωστές με τον όρο  τραβηκτική, ο πωλητής αναλαμβάνει ολόκληρο τον 

κίνδυνο μέχρι να εισπράξει το χρηματικό τίμημα. Η συνήθης διαδικασία είναι ο πωλητής 

να σύρει την τραβηκτική επί του αγοραστή και να την παρουσιάσει με τα απαραίτητα 

έγγραφα στην τράπεζα του πωλητή για είσπραξη. Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι ίδια με 

τα έγγραφα της εγγυητικής επιστολής (letter of credit). Με την παραλαβή της 

τραβηκτικής, η τράπεζα του πωλητή τη διαβιβάζει με τα απαραίτητα έγγραφα σε μια 

ανταποκρίτρια τράπεζα στη χώρα του αγοραστή και κατόπιν ο αγοραστής παρουσιάζεται 

με την τραβηκτική για αποδοχή και άμεση ή μετέπειτα πληρωμή. Με την αποδοχή της 

τραβηκτικής, ο αγοραστής λαμβάνει την κατάλληλα οπισθογραφημένη φορτωτική που 

χρησιμοποιείται για να παραλάβει τα προϊόντα από τον μεταφορέα. 
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Η τραβηκτική σε συνάλλαγμα μπορεί να έχει μία από τις τρεις χρονικές περιόδους: 

α. όψεως β. με την άφιξη γ. καθορισμένης ημερομηνίας. Μια τραβηκτική όψεως απαιτεί 

αποδοχή και πληρωμή κατά την παρουσίαση της τραβηκτικής και συχνά πριν από την 

άφιξη των εμπορευμάτων. Μια τραβηκτική με ημερομηνία άφιξης απαιτεί πληρωμή με την 

άφιξη των εμπορευμάτων. Αντίθετα με τις άλλες δύο, μια τραβηκτική με καθορισμένη 

ημερομηνία έχει ακριβή ημερομηνία πληρωμής, η οποία κατά κανέναν τρόπο δεν 

επηρεάζεται από τη μεταφορά των εμπορευμάτων. 

Προπληρωμή μετρητών (cash or part cash)- Ο όγκος των διεθνών συναλλαγών 

που διεξάγεται με  προπληρωμή δεν είναι μεγάλος. Τα μετρητά δεν αποτελούν δημοφιλή 

τρόπο πληρωμής από τον πελάτη και συνήθως χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει αμφιβολία 

σχετικά με την πίστωση, όταν οι συναλλαγματικοί περιορισμοί στη χώρα προορισμού είναι 

τέτοιοι ώστε η απόδοση των κεφαλαίων από το εξωτερικό μπορεί να καθυστερεί για 

παράλογο χρονικό διάστημα ή όταν ο εξαγωγέας δεν επιθυμεί να πουλήσει με πίστωση.  

Αν και η πλήρης προπληρωμή (cash) δεν χρησιμοποιείται συχνά, μερική προκαταβολή 

(part cash) από 25% μέχρι 50% είναι συνήθης όταν ο χαρακτήρας των εμπορευμάτων 

είναι τέτοιος ώστε μια ατελής επαφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά π.χ. πολύπλοκα 

μηχανήματα με λεπτομερείς προδιαγραφές και ιδιαίτερα ευαίσθητα κατά τη μεταφορά. 

Ανοικτοί λογαριασμοί (open accounts) – Πωλήσεις με ανοικτούς λογαριασμούς, 

γενικά δεν γίνονται στο εξωτερικό εμπόριο, εκτός από πελάτες με μακροχρόνια άριστη 

πιστωτική φήμη προς τον εξαγωγέα και μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης που 

βρίσκεται σε μια ξένη χώρα. Οι ανοικτοί λογαριασμοί τοποθετούν τους πωλητές απέναντι 

σε όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη διεξαγωγή του διεθνούς 

εμπορίου. Γενικά συστήνεται να αποφεύγεται η μέθοδος του ανοικτού λογαριασμού από 

τη στιγμή που υπάρχουν άλλοι μέθοδοι που διασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συναλλαγή και τον εξαγωγέα. 

Προεξοφλητική χρηματοδότηση (factoring) – Μη μετατρέψιμα νομίσματα και 

πελάτες με στενότητα ρευστού είναι δυνατόν να καταστρέψουν τις διεθνείς πωλήσεις αν 

ο πωλητής δεν μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αν η εταιρεία δεν 

έχει ρευστά διαθέσιμα, ώστε να χρηματοδοτεί τους πελάτες της, μπορεί να χαθεί μια 

συμφωνία. Η προεξοφλητική χρηματοδότηση είναι μια τεχνική για μια τέτοια κατάσταση. 

Σε μια συναλλαγή με προεξοφλητική χρηματοδότηση, ο πωλητής κάνει ένα εφάπαξ 

διακανονισμό με μια τράπεζα η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για είσπραξη ενός 

εισπρακτέου λογαριασμού. Η βασική ιδέα της συναλλαγής αυτής της μορφής είναι απλή. 

Ο εξαγωγέας προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στον αγοραστή του, αλλά 

σκοπεύει να πουλήσει τον εισπρακτέο λογαριασμό με έκπτωση για άμεσο ρευστό. Ο 

αγοραστής του εισπρακτέου λογαριασμού αγοράζει το χρέος, συνήθως ένα γραμμάτιο ή 

συναλλαγματική, χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Από τη στιγμή που ο εξαγωγέας πωλεί τον 

τίτλο, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο είσπραξης των πληρωμών του εισαγωγέα. Η 
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τράπεζα που αγοράζει τους τίτλους αναλαμβάνει, επίσης κάθε πολιτικό κίνδυνο που 

μπορεί να παρουσιαστεί στη χώρα του εισαγωγέα. 

Η επιχείρηση έχει μια μόνιμη σχέση με μια τράπεζα που αγοράζει τους 

βραχυπρόθεσμους εισπρακτέους λογαριασμούς με έκπτωση από τον εξαγωγέα, τον 

προεξοφλεί και στην ουσία λειτουργεί ως τμήμα εισπράξεων της επιχείρησης για τους 

πελάτες της. 

 

2.8.3 Έγγραφα εξαγωγών 

 

Κάθε αποστολή εμπορευμάτων για εξαγωγή συνεπάγεται πολλά έγγραφα για να 

ικανοποιηθούν οι κρατικές ρυθμίσεις που διέπουν τις εξαγωγές καθώς επίσης για να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και των δύο μερών από τη διεξαγωγή των διεθνών 

συναλλαγών. Τα έγγραφα που απαιτούνται συχνότερα είναι : δηλώσεις εξαγωγής, 

προξενικά τιμολόγια ή πιστοποιητικά προέλευσης,  φορτωτικές, εμπορικά τιμολόγια και τα 

πιστοποιητικά ασφάλισης, άδειες (εισαγωγής–εξαγωγής) και άλλα έγγραφα τα οποία 

χρειάζονται κατά περίπτωση. 

Η γραφειοκρατική εργασία είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αντιμετωπίζεται 

έτσι γιατί πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Από πολλούς θεωρείται ως ο σημαντικότερος από όλους τους μη 

δασμολογικούς περιορισμούς.  Χρησιμοποιούνται 125  διαφορετικά έγγραφα σε κανονική 

ή ειδική χρήση σε πάνω από 1000 διαφορετικές φόρμες. Έγγραφα ακατάλληλα ή ελλιπή 

μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της αποστολής των εμπορευμάτων, σε ποινές, 

πρόστιμα. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα κυριότερα έγγραφα εξαγωγών (Cateora et 

al., 2003, σελ. 303). 

Δήλωση εξαγωγής (declared export value) – Οι περισσότερες χώρες απαιτούν οι 

αποστολές των εμπορευμάτων στο εξωτερικό να συνοδεύονται με δήλωση εξαγωγής 

προκειμένου να υπάρχει μια στατιστική μέτρηση της ποσότητας των προϊόντων που 

εξάγονται και ένα κριτήριο ως προς την τήρηση των κανονισμών. Συνήθως μια τέτοια 

δήλωση εμφανίζεται στο λιμάνι εξαγωγής και περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις 

των περισσοτέρων εμπλεκομένων, τον προορισμό των εμπορευμάτων, μια πλήρη 

περιγραφή των εμπορευμάτων και τη δηλωμένη αξία τους. Σε περίπτωση που απαιτείται 

άδεια εξαγωγής για το συγκεκριμένο προϊόν, πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με τη δήλωση 

εξαγωγής. 

Προξενικό τιμολόγιο (consular invoice) ή πιστοποιητικό προέλευσης (certificate of 

origin) – Προξενικά τιμολόγια απαιτούνται από ορισμένες χώρες και πρέπει να 

λαμβάνονται από το προξενείο της χώρας και να επιστρέφονται με 2 έως 8 αντίγραφα στη 

γλώσσα της χώρας, παράλληλα με αντίγραφα άλλων απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. άδεια 

εισαγωγής, εμπορικό τιμολόγιο, φορτωτική) προτού παραχωρηθεί το πιστοποιητικό. Το 
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προξενικό τιμολόγιο συνήθως παράγει μεγάλη και άσκοπη γραφειοκρατία, χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του εξαιτίας των προστίμων που επιβάλλονται σε 

περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης. 

Φορτωτική (Bill of landing) - Η φορτωτική αποτελεί το πιο σημαντικό έγγραφο 

που απαιτείται για τη θέσπιση νόμιμης κυριότητας και τη διευκόλυνση των οικονομικών 

συναλλαγών. Η φορτωτική εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς α. ως συμβόλαιο για την 

αποστολή μεταξύ του μεταφορέα και του αποστολέα β. ως απόδειξη από το μεταφορέα 

για την αποστολή και γ. ως πιστοποιητικό ή τίτλος για τα εμπορεύματα. Οι φορτωτικές 

εκδίδονται υπό μορφή ονομαστικών φορτωτικών, οι οποίες είναι μη διαπραγματεύσιμες 

και παραδίδονται στον παραλήπτη, ή σε διαταγή, οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες. 

Συχνά οι φορτωτικές αναφέρονται ως καθαρές που σημαίνει ότι τα εμπορεύματα 

εμφανίστηκαν στο μεταφορέα για αποστολή, κατάλληλα συσκευασμένα χωρίς καμία 

εμφανή βλάβη ή ως μη καθαρές που σημαίνει ότι τα εμπορεύματα που εμφανίστηκαν στο 

μεταφορέα παρουσιάστηκαν με ζημιές και η ζημιά σημειώνεται στη φορτωτική. 

Εμπορικό τιμολόγιο (Commercial invoice)-  Κάθε διεθνής συναλλαγή απαιτεί ένα 

εμπορικό τιμολόγιο, δηλαδή ένα λογαριασμό ή μια κατάσταση για τα προϊόντα που 

πωλήθηκαν. Το έγγραφο αυτό εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Ορισμένες χώρες απαιτούν 

ένα αντίγραφο για τον εκτελωνισμό και είναι από τα οικονομικά έγγραφα που απαιτούνται 

σε διεθνείς εμπορικές πληρωμές. 

Ασφαλιστήριο (insurance policy)  ή πιστοποιητικό ασφάλισης (certificate of 

insurance) – Οι κίνδυνοι της αποστολής που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας πολιτικών, 

οικονομικών αναταραχών σε ορισμένες χώρες καθώς και οι ζημίες που μπορεί να 

προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους από τον καιρό, τη θάλασσα κ.λ.π., 

καθιστά απολύτως αναγκαίο να υπάρχει επαρκής ασφάλιση που να καλύπτει ζημίες 

οφειλόμενες σε βλάβη, πόλεμο ή ταραχές. Η μέθοδος πληρωμής ή οι όροι πώλησης 

απαιτούν ασφάλιση των εμπορευμάτων και έτσι ελάχιστες αποστολές εξαγωγής είναι 

ανασφάλιστες.  

Άδειες (licences) – Οι άδειες εισαγωγής (import licences) ή εξαγωγής (export 

licences)  είναι πρόσθετα έγγραφα που συχνά απαιτούνται. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου 

οι άδειες εισαγωγής απαιτούνται από τη χώρα εισόδου, συνήθως απαιτείται αντίγραφο της 

άδειας ή ο αριθμός της άδειας για να πάρει κανείς προξενικό τιμολόγιο. Όποτε ένα 

εμπόρευμα απαιτεί άδεια εξαγωγής, αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται προτού μπορέσει να 

επικυρωθεί κατάλληλα η δήλωση εξαγωγής. 

Λοιπά έγγραφα (Special documentation)– Για ορισμένα αγροτικά προϊόντα μπορεί 

να απαιτούνται πιστοποιητικά υγιεινής (health and safety regulations) τα οποία 

επιβεβαιώνουν την απουσία ασθενειών και λοιμών, πριν μια χώρα επιτρέψει στα προϊόντα 

να εισέλθουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται καταστάσεις συσκευασίας με τα 

σωστά βάρη. 
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2.8.4 Συσκευασία και μαρκάρισμα 

 

Εκτός από τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, πρέπει να εξεταστούν και 

απαιτήσεις που έχουν σχέση με τη συσκευασία και το μαρκάρισμα για την αποστολή των 

εμπορευμάτων, τα οποία υφίστανται υπερβολικές μετακινήσεις ή προορίζονται για μέρη 

του κόσμου με ακραία καιρικά φαινόμενα ή απροστάτευτη εξωτερική αποθήκευση 

(Cateora et al., 2003, σελ. 306). Συσκευασία  που είναι επαρκής για εσωτερικές 

αποστολές συχνά είναι ανεπαρκής για εξωτερικές. Η προστασία των εμπορευμάτων έναντι  

υγρασίας, ψύχους κ.λ.π. μπορεί να απαιτεί βαριά συσκευασία, η οποία βέβαια μπορεί να 

αυξάνει το βάρος της συσκευασίας σε ανεπιθύμητα επίπεδα αλλά και σε υψηλά κόστη.  

Επιπλέον οι χώρες ρυθμίζουν το μαρκάρισμα των εμπορευμάτων και των 

εμπορευματοκιβωτίων στις εισαγωγές και η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει αυστηρές 

ποινές. Έτσι λοιπόν ο εξαγωγέας πρέπει να προσέχει τις πινακίδες στο 

εμπορευματοκιβώτιο ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στα δεδομένα των εγγράφων εξαγωγής, 

επειδή οι διαφορές αυτές μπορεί να ερμηνευτούν ως προσπάθεια εξαπάτησης. 

 

2.8.5 Τελωνειακές διευκολύνσεις και ζώνες ελεύθερων συναλλαγών 

 

Για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου ορισμένες χώρες οριοθετούν 

γεωγραφικά, περιοχές εντός των συνόρων τους ως προνομιακές τελωνειακές 

διευκολύνσεις, δηλαδή περιοχές στις οποίες μπορούν να εισαχθούν εμπορεύματα για 

αποθήκευση ή/και επεξεργασία με τους δασμούς και τις ποσοστώσεις να μετατίθενται 

χρονικά μέχρις ότου τα εμπορεύματα φύγουν από τις χαρακτηρισμένες περιοχές (Cateora, 

2003, σελ.307).  

Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών ή ζώνες εξωτερικού εμπορίου, ελεύθερα λιμάνια 

και διευθετήσεις χωρίς δασμούς, είναι τύποι προνομιακών τελωνειακών διευκολύνσεων 

που χρησιμοποιούν οι χώρες για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου. Ο αριθμός των 

χωρών με ζώνες ελεύθερων συναλλαγών έχει αυξηθεί σε Αφρική, Λατινική Αμερική, 

Ανατολική Ευρώπη και άλλα τμήματα της Ευρώπης και της Ασίας. Περισσότερες από 150  

Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών υπάρχουν στις Η.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των Σιάτλ, 

Νέας Υόρκης, Νέας Ορλεάνης, Τολέδο, Κάνσας Σίτι κ.α. Εμπορεύματα που υπάγονται σε 

τελωνειακούς δασμούς και ποσοστώσεις στις ΗΠΑ, μπορούν να αποβιβαστούν στις ζώνες 

αυτές για αποθήκευση, επεξεργασία, ανα-συσκευασία προτού φθάσουν στις ΗΠΑ ή 

εξαχθούν πάλι σε άλλη χώρα. Τα εμπορεύματα μπορούν να παραμείνουν στις ζώνες 

αυτές, να μετασχηματιστούν ουσιωδώς σε άλλα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται σε 

δασμούς ή ποσοστώσεις και στη συνέχεια να ακολουθήσουν την πορεία για τον τελικό 

προορισμό τους. Επίσης μπορούν να παραμείνουν στις ζώνες αυτές έστω και αν 
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υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς στη χώρα εισαγωγής και όταν έρθει ο κατάλληλος 

χρόνος, να εισαχθούν. 

Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τις ζώνες ελεύθερων 

συναλλαγών είναι: α.περισσότερο κεφάλαιο κίνησης αφού η πληρωμή των δασμών 

αναβάλλεται έως ότου τα εμπορεύματα φύγουν από τη ζώνη β.ευκαιρία 

αποθεματοποίησης προϊόντων όταν εξαντλούνται οι ποσοστώσεις ή αναμένονται ιδανικές 

συνθήκες αγοράς γ.αποθήκευση υλικών που υφίστανται βλάβη ή ζημία για τα οποία δεν 

υπολογίζονται δασμοί δ.χρονικά οφέλη, καθώς βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον τελικό 

προορισμό τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να παραδοθούν πολύ πιο γρήγορα στον 

πελάτη όταν είναι αναγκαίο. Τέλος, υπάρχουν και οφέλη κόστους όταν η ζώνη βρίσκεται 

σε περιοχές με χαμηλό κόστος εργασίας και τα εισαγόμενα αγαθά υφίστανται κάποια 

επεξεργασία. 

 

2.9 Είσοδος στις νέες αγορές 

 

Η είσοδος στις νέες αγορές για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν σε 

αυτές αποτελεί δέλεαρ για περαιτέρω ανάπτυξη και κέρδη αλλά συγχρόνως κρύβει και 

κινδύνους που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικοί για την πορεία της επιχείρησης. 

Σ΄αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η επιχείρηση να επιλέξει τα κατάλληλα κριτήρια με τα 

οποία θα επιλέξει τις αγορές στις οποίες θα επεκταθεί καθώς επίσης και  την κατάλληλη 

στρατηγική εισόδου σε αυτές. 

 

 

2.9.1 Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού 

 

Τα κυριότερα κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού είναι η εκτίμηση των 

επιχειρησιακών ευκαιριών σε αντιπαράθεση με τους συνδεδεμένους κινδύνους. Η 

επιχείρηση δεν μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει όλες τις πιθανές ευκαιρίες που 

υπάρχουν και για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί κριτήρια προκειμένου να εκτιμήσει κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες. Συνήθως χρησιμοποιεί τα παρακάτω για την 

επιλογή της: 

-Δείκτη Επιχειρησιακών ευκαιριών – Η επιλογή γίνεται με μια αυστηρή εκτίμηση 

της ζήτησης (σημερινής και μελλοντικής), γεγονός δύσκολο εξαιτίας ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικές σε διεθνή κλίμακα για τη ζήτηση των αγαθών με αποτέλεσμα η επιχείρηση να 

εκτιμήσει τη ζήτηση με βάση μεταβλητές όπως α. το μέγεθος του πληθυσμού β. το ρυθμό 

μεταβολής του πληθυσμού γ. την πληθυσμιακή δομή δ. τη γεωγραφική κατανομή ε. το 

κατά κεφαλήν εισόδημα στ. οικονομικούς δείκτες για τις ξένες αγορές οι οποίοι 

παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τις αγορές. 
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-Βαθμό πολιτικού κινδύνου -  Η επιχείρηση πρέπει να υπολογίσει την πολιτική 

σταθερότητα ή αβεβαιότητα η οποία υπάρχει στη χώρα-προορισμό και αυτό γιατί μπορεί 

να αλλάξει π.χ. το φορολογικό, νομικό θεσμικό πλαίσιο των λειτουργιών των 

επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν εμπόδια. Επιπλέον σε ένα ασταθές πολιτικό 

περιβάλλον, οι πολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι αρκετοί και μεταφράζονται σε απεργίες, 

διαδηλώσεις, αποκλεισμούς δρόμων, κυβερνητικές παρεμβάσεις κ.λ.π.  Ειδικευμένες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί όπως ο Economist  παρέχουν ενδεικτικούς δείκτες του βαθμού 

πολιτικής σταθερότητας των διαφορετικών χωρών (Πανηγυράκης, 1995, σ. 260)  

-Βαθμό ομοιότητας με την Εθνική αγορά – Η επιχείρηση προσπαθεί να εντοπίσει 

αγορές του εξωτερικού με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά της εσωτερικής αγοράς όπως 

δημογραφικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικο-πολιτιστικές μεταβλητές. 

-Βαθμό ανταγωνισμού – Ο ανταγωνισμός στις αγορές του εξωτερικού είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της χώρας ως προορισμού. Η πραγματική εικόνα 

του ανταγωνισμού και η εύρεση αντίστοιχων  απαραίτητων πληροφοριών είναι μια 

σύνθετη και δύσκολη υπόθεση εξαιτίας της εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Αυτό 

βέβαια σταδιακά καταργείται λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών αλλά και της 

ύπαρξης διεθνών οργανισμών που σκοπό έχουν τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου 

αλλά και την ζωτική ανάγκη πλέον των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν πέρα των τοπικών 

τους συνόρων.  

-Βαθμό δυσκολίας/ευκολίας εισόδου στις αγορές -  Οι δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίσει μια επιχείρηση κατά την είσοδό της σε ξένες αγορές είναι πολλές π.χ. 

μεγάλη γραφειοκρατία, δυσκολία κατανόησης της γλώσσας, ήθη και έθιμα τα οποία 

επιβάλλουν εμπόδια στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών 

-Χρονικός ορίζοντας εισόδου στις νέες αγορές – Εάν η είσοδος σε μια νέα αγορά 

μπορεί να γίνει γρήγορα χρονικά είτε από τυχαίες συγκυρίες, είτε κατόπιν μελέτης και 

συντελούν και άλλοι παράγοντες στη γρήγορη είσοδο, τότε η συγκεκριμένη χώρα σίγουρα 

θα αποτελέσει χώρα εισόδου. Π.χ. μια τυχαία παραγγελία από καλό πελάτη μιας χώρας 

εξωτερικού που έγινε χωρίς προγραμματισμό σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να 

αποτελέσει την αρχή για εξαγωγές από την επιχείρηση στη χώρα αυτή. 

-Το μέγεθος της επιχείρησης και οι επιχειρησιακοί στόχοι – Εάν στους γενικούς 

στόχους της επιχείρησης είναι η επέκταση σε ξένες αγορές προκειμένου να αυξηθεί το 

μέγεθος της μέσω της αύξησης των πωλήσεων, οι εξαγωγές αποτελούν αναπόσπαστο και 

αναγκαίο κομμάτι γι’ αυτήν, τότε η είσοδος στις νέες αγορές είναι απαραίτητη. 

-Το είδος των προϊόντων- Όλα τα προϊόντα δεν μπορούν να εξαχθούν σε όλες τις 

χώρες 

-Ο αριθμός των αγορών στόχων – Όλες οι αγορές-στόχοι δεν παρουσιάζουν το 

ίδιο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. 
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-Ο βαθμός διεθνούς εμπειρίας – Οι αγορές διαφέρουν επίσης σε σχέση με την 

ποιότητα της διεθνούς εμπειρίας που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση. 

-Η δυνατότητα κερδών και οι αναγκαίες επενδύσεις -  Οι επιχειρήσεις συχνά όταν 

επιλέγουν τις αγορές, επιλέγουν και  μέθοδο εισόδου προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

πωλήσεις σε μακροχρόνιο ορίζοντα, αλλά και  να υπολογίσουν το κόστος επένδυσης, το 

οποίο περιλαμβάνει το κόστος των αναγκαίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού έως και το 

κόστος μάρκετινγκ και άλλα κόστη. 

Όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να εξάγει πρέπει να μελετήσει και να αποφασίσει 

ποια μέθοδος είναι η καλύτερη και ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της. Οι μέθοδοι 

εξαγωγών είναι οι άμεσες και οι έμμεσες.  

 

2.9.2 Άμεσες εξαγωγές 

 

 Η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί τις άμεσες εξαγωγές (direct exports) ως 

στρατηγική εισόδου, αναλαμβάνει να επιλέξει χώρες-προορισμούς, διαχειρίζεται και 

εποπτεύει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας από τη χώρα παραγωγής έως τη 

χώρα παράδοσης. Αναλαμβάνει  τον εντοπισμό αλλοδαπών πελατών, την συναλλακτική 

τους συμπεριφορά, τη γραφειοκρατία, τη μεταφορά/ασφάλιση των εμπορευμάτων, την 

είσπραξη των λογαριασμών και φυσικά την αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου εμποδίου 

εμφανιστεί. Όλη αυτή η διαδικασία προϋποθέτει μελέτη του οικονομικού, κοινωνικού, 

πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας στην οποία θα εξάγουμε. Η 

στρατηγική αυτή εμπεριέχει μεγαλύτερους κινδύνους αλλά δίνει στην επιχείρηση τη 

δυνατότητα να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη. 

Οι μέθοδοι των άμεσων εξαγωγών είναι οι παρακάτω: 

Α. Τμήμα εξαγωγών : Μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να ιδρύσει αυτόνομο 

τμήμα εξαγωγών το οποίο θα εκτελεί τις διαδικασίες των εξαγωγών περιλαμβάνοντας τις 

διαδικασίες πωλήσεων, παραλαβή και αποστολή παραγγελιών, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

διαδικασίες όπως είσπραξη, διαφήμιση και ο έλεγχος του προϊόντος πριν την αποστολή να 

γίνονται από τα αντίστοιχα τμήματα που πραγματοποιούν τις αντίστοιχες διαδικασίες των 

προϊόντων για την εγχώρια αγορά.  Ένας άλλος τρόπος είναι το τμήμα εξαγωγών της 

επιχείρησης να απαρτίζεται από αρμόδια στελέχη τα οποία θα ελέγχουν όλες τις 

λειτουργίες των εξαγωγών.  

Β. Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής. Η επιχείρηση η οποία εξάγει μπορεί να 

επιλέξει να προμηθεύει η ίδια τους αλλοδαπούς πελάτες της ή να τους προμηθεύει 

διαμέσου μιας τοπικής επιχείρησης-αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής. Η επιχείρηση αυτή 

είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης για μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή ακόμα για μια ολόκληρη χώρα. Πολύ συχνά οι 

αντιπρόσωποι των αλλοδαπών χωρών, εάν κριθούν ικανοί και αξιόπιστοι, από την 
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εξαγωγική επιχείρηση, ιδρύουν τοπικές κοινοπρακτικές εμπορικές επιχειρήσεις με τους 

αντιπροσώπους τους στις χώρες αυτές. Οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την 

αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης στην εγχώρια 

αγορά. 

Τα είδη των αντιπροσώπων είναι δύο: 

-Τοπικός εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος – είναι ένας μεσάζοντας μεταξύ 

εξαγωγικής επιχείρησης και πελατών της, είναι εγκατεστημένος στη χώρα εξαγωγής, 

βρίσκει πελάτες στη χώρα εξαγωγής, λαμβάνει παραγγελίες και πληροφορίες για την 

εξαγωγική επιχείρηση, δεν αγοράζει τα προϊόντα της εξαγωγικής αλλά εισπράττει 

προμήθεια από την εξαγωγική επιχείρηση συνήθως ως ποσοστό επί των παραγγελιών που 

λαμβάνει. 

- Τοπικός Έμπορος ή Διανομέας – είναι μια επιχείρηση που έχει την αποκλειστική 

αντιπροσώπευση των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης σε μια γεωγραφική περιοχή. 

Ο έμπορος ή διανομέας αγοράζει τα προϊόντα από την εξαγωγική επιχείρηση και στη 

συνέχεια τα μεταπουλάει στους πελάτες της, διαμορφώνει τη δική του τιμολογιακή 

πολιτική και γενικότερα έχει τον πλήρη έλεγχο της κάθε λειτουργίας στη χώρα εξαγωγής.  

Γ. Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής 

Η ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής αποτελεί τη φυσική προέκταση 

της επιχείρησης στην εξαγωγική αγορά. Διέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς 

της χώρας εγκατάστασης, στελεχώνεται με τοπικά στελέχη και με ένα μικρό αριθμό 

στελεχών από τη μητρική χώρα. 

Δ. Θυγατρική εμπορική Εταιρεία στη χώρα εξαγωγής 

Η θυγατρική εμπορική εταιρεία είναι μια αυτόνομη και πλήρως οργανωμένη τοπική 

εταιρεία αλλοδαπής ιδιοκτησίας, καθώς ανήκει στη μητρική εξαγωγική επιχείρηση που την 

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

νομοθεσία και είναι δυνατόν να έχει διαφορετικό όνομα από τη μητρική επιχείρηση. Η 

κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της έσοδα και  δαπάνες ενώ η μητρική εισπράττει μέρισμα 

από τη θυγατρική. Τυπικά οι σχέσεις μεταξύ μητρικής και θυγατρικής είναι σχέσεις 

«αγοραστή και πωλητή» ή «προμηθευτή και πελάτη». Η εγχώρια επιχείρηση αγοράζει 

κανονικά τα προϊόντα από τη μητρική και πληρώνει την αξία τους και στη συνέχεια τα 

μεταπουλάει σε άλλους πελάτες της. 

 

2.9.3 Έμμεσες εξαγωγές 

 

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις έμμεσες εξαγωγές (indirect exports) ως 

στρατηγική εισόδου σε ξένες αγορές, παράγουν το προϊόν, αλλά δεν ελέγχουν  την 

εξαγωγική διαδικασία. Η εξαγωγική διαδικασία πραγματοποιείται και ελέγχεται από κάποια 

άλλη επιχείρηση, η οποία λειτουργεί ως μεσάζοντας μεταξύ παραγωγού-πωλητή 
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επιχείρησης η οποία βρίσκεται στην εγχώρια αγορά και αλλοδαπού-αγοραστή επιχείρησης 

η οποία βρίσκεται στην ξένη αγορά. Η επιχείρηση-διαμεσολαβητής μπορεί να είναι 

εγκαταστημένη είτε στην εγχώρια αγορά είτε στην αλλοδαπή αγορά. Η επιχείρηση-

πωλητής αντιμετωπίζει την επιχείρηση-διαμεσολαβητή ως κανονικό πελάτη. Η επιχείρηση-

διαμεσολαβητής είναι αυτή που θα αναλάβει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν 

από την εξαγωγική διαδικασία.  

Οι μέθοδοι των έμμεσων εξαγωγών είναι οι παρακάτω: 

Α. Εγχώριος πράκτορας : Είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες και 

δραστηριοποιούνται στη χώρα της επιχείρησης παραγωγού. Οι εγχώριοι πράκτορες 

αντιπροσωπεύουν αλλοδαπές επιχειρήσεις αγοραστές οι οποίες ενδιαφέρονται να 

αγοράσουν προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στη χαμηλότερη δυνατή 

τιμή. Στην ουσία ψάχνουν να αγοράσουν προϊόντα για λογαριασμό αλλοδαπών 

αγοραστών από διαφορετικούς προμηθευτές και αμείβονται με προμήθεια. 

Β. Εγχώριοι έμποροι : είναι σχετικά μεγάλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες στη χώρα παραγωγής, λειτουργούν ως τοπικοί χονδρέμποροι, αγοράζουν 

τα προϊόντα από τους παραγωγούς και τους πληρώνουν. Αναλαμβάνουν να εκτελέσουν 

τις λειτουργίες του μάρκετινγκ στις αγορές όπου σκοπεύουν να εξάγουν και επομένως και 

τους κίνδυνους εύρεσης αγοραστών, διάθεσης των προϊόντων και συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

Γ. Εταιρείες διαχείρισης Εξαγωγών : Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν σαν τμήμα 

εξαγωγών ενός αριθμού επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν αρκετά εξειδικευμένα και 

συμπληρωματικά προϊόντα και είναι συνήθως εγκατεστημένες στη χώρα των εταιριών 

διαχείρισης εξαγωγών. Αναλαμβάνουν εργασίες για τις επιχειρήσεις-παραγωγούς και 

συνήθως ψάχνουν αγοραστές, διαπραγματεύονται συμβόλαια, διεκπεραιώνουν 

τελωνειακές διαδικασίες, επιλέγουν τα κανάλια διανομής, την προώθηση, διαφήμιση κ.λ.π. 

των προϊόντων στις αλλοδαπές χώρες. Λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο στο όνομα της 

επιχείρησης-παραγωγού και αμείβονται με ποσοστό επί των πωλήσεων. 

Δ. Εταιρίες Διεθνούς Εμπορίου : Το μέγεθός τους κυμαίνεται από σχετικά μικρές 

έως επιχειρήσεις γίγαντες και διατηρούν εμπορικές θυγατρικές, παραρτήματα σε πολλά 

σημεία του κόσμου και ασχολούνται με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.  Αγοράζουν 

από παραγωγούς διαφόρων χωρών προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε καλές 

τιμές   και στη συνέχεια ψάχνουν στις διεθνείς αγορές που υπάρχουν καταναλωτές έτοιμοι 

να καταναλώσουν τα προϊόντα που έχουν αγοράσει από άλλες χώρες. 

 

2.10 Λειτουργία επιχείρησης στο εξωτερικό 

 

Η λειτουργία της επιχείρησης στο εξωτερικό δεν αποτελεί μια εύκολη υπόθεση για 

την επιχείρηση ακόμα και όταν η λειτουργία στο εσωτερικό γίνεται ομαλά. Μπορεί να 
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εμφανιστούν εμπόδια στη λειτουργία της επιχείρησης στο εξωτερικό τα οποία είναι 

πιθανόν να προκαλέσουν μεγάλες ανωμαλίες. Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι περιορισμοί 

όπως π.χ. δασμολογικοί, μη δασμολογικοί, πνευματικές ιδιοκτησίες και δικαιώματα καθώς 

επίσης δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν και από τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης στο εξωτερικό. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα παραπάνω 

εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση από τη λειτουργία της στο εξωτερικό 

έτσι ώστε εάν μελετηθούν εκ των προτέρων να μπορέσουν να αποφευχθούν. 

 

2.10.1 Περιορισμοί 

 

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποφασίσει να εξάγει αγαθά θα πρέπει να 

εξετάσει τους εξαγωγικούς περιορισμούς οι οποίοι ισχύουν στη χώρα που πραγματοποιεί 

τις εξαγωγές αλλά και τους αντίστοιχους περιορισμούς που ισχύουν στη χώρα εισαγωγής. 

Αυτό πρέπει να γίνει για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα αγαθά τα οποία εξάγονται θα 

φτάσουν στον προορισμό τους. Υπάρχουν 30 βασικοί περιορισμοί στις εξαγωγές οι οποίοι 

θεωρούνται σημαντικοί και περιλαμβάνουν α. άδειες εισαγωγών, ποσοστώσεις και άλλους 

ποσοτικούς περιορισμούς β. συναλλαγματικούς περιορισμούς και κατανομή 

συναλλάγματος γ. απαγόρευση καταθέσεων πριν την εισαγωγή, απαγόρευση πωλήσεων 

σε συλλογική βάση και εμμονή σε απλές εγγυητικές επιστολές  δ. αυθαίρετα σύντομες 

περιόδους για την εφαρμογή των αδειών εισαγωγής ε. καθυστερήσεις  που προκύπτουν 

από την πίεση στους υπερφορτωμένος με εργασία υπαλλήλους (Cateora, 2003, σελ. 286). 

Οι συχνότεροι φραγμοί, είναι οι δασμολογικοί και οι μη δασμολογικοί, όπως, 

ποσοστώσεις, άδειες εισαγωγής, άδειες συναλλάγματος, ποιοτικά πρότυπα και 

προδιαγραφές,  μποϊκοτάζ, διαδικαστικοί περιορισμοί. 

-Δασμολογικοί φραγμοί -  είναι φόροι που επιβάλλονται στα εισαγόμενα αγαθά 

(χωρίς να υπάρχει ο αντίστοιχος φόρος στα ομοειδή εγχώρια) με σκοπό την αποκόμιση 

κερδών για τη χώρα που τα εισάγει αλλά συγχρόνως και την αύξηση της τιμής των 

εισαγόμενων στα επίπεδα των αντίστοιχων εγχώριων και ίσως και σε υψηλότερα. 

Τα είδη των δασμών που εμφανίζονται είναι:  

Α. αναλογικοί : ως ποσοστό επί της τιμής του εισαγόμενου αγαθού όπως αυτή 

εμφανίζεται στο τιμολόγιο εισαγωγής 

Β. ποσοτικοί: επιβάλλεται ένα συγκεκριμένο ποσό φόρου ανά μονάδα εισαγόμενου 

προϊόντος ανεξάρτητα της τιμής του 

Γ. σύνθετοι : αποτελούν συνδυασμό των δύο παραπάνω 

Δ. προκαθορισμένες τιμές : χρησιμοποίηση ελάχιστων τιμών για την επιβολή 

δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα, οι οποίες είναι καθορισμένες από τις τελωνειακές αρχές 

και επιβάλλονται όταν η τιμή του προϊόντος που αναγράφεται στο τιμολόγιο εισαγωγής 

είναι χαμηλότερη από την προκαθορισμένη τιμή (υποτιμολόγηση). Η προκαθορισμένη 
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τιμή επιβάλλεται όταν  υπάρχει υποψία ότι οι τιμές των τιμολογίων εισαγωγής είναι 

εσκεμμένα σε χαμηλότερες τιμές. 

 - Μη δασμολογικοί φραγμοί –  

- Ποσοστώσεις : είναι περιορισμοί που θέτουν οι κυβερνήσεις των χωρών, στην 

ποσότητα ορισμένων προϊόντων που εισάγονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Σκοπό 

έχουν να προστατέψουν την εγχώρια παραγωγή και να εξοικονομήσουν ξένο 

συνάλλαγμα. 

- Άδειες εισαγωγής : χορηγούνται με σκοπό τον έλεγχο της ροής του 

συναλλάγματος αλλά και της ποσότητας κάποιων εισαγόμενων προϊόντων. Η διαφορά στις 

ποσοστώσεις και στις άδειες εισαγωγής ως μέσα ελέγχου των εισαγωγών είναι η 

μεγαλύτερη ευελιξία των αδειών εισαγωγής έναντι των ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις 

επιτρέπουν τις εισαγωγές μέχρι του σημείου που εξαντλείται η ποσότητα η οποία έχει 

καθοριστεί, ενώ η άδεια περιορίζει τις ποσότητες κατά περίπτωση. 

-Άδειες συναλλάγματος : πολλές χώρες προκειμένου να διαφυλάξουν το πολύτιμο 

ξένο συνάλλαγμα επιβάλλουν περιορισμούς στην ποσότητα του νομίσματός τους που θα 

ανταλλάξουν με το νόμισμα μιας άλλης χώρας δηλαδή περιορίζουν την ποσότητα του 

νομίσματος που είναι διαθέσιμη για την πληρωμή των εισαγωγών. Ο εισαγωγέας 

απευθύνεται στην υπηρεσία ελέγχου της χώρας εισαγωγής για άδεια εισαγωγής. Αν η 

υπηρεσία εγκρίνει το αίτημα, εκδίδεται η άδεια εισαγωγής.  Μόλις παρουσιαστεί στην 

κατάλληλη κρατική υπηρεσία η εκδιδόμενη άδεια εισαγωγής  μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για ανταλλαγή εγχώριου νομίσματος με το νόμισμα του πωλητή. 

- Ποιοτικά πρότυπα και προδιαγραφές : πρότυπα υγείας, ασφάλειας, ποιότητας 

προϊόντων είναι πλέον απαραίτητα για να εξαχθούν τα περισσότερα προϊόντα. Η 

καθιέρωση της εφαρμογής τέτοιων προτύπων, σκοπό έχει να προστατεύσει το 

καταναλωτικό κοινό και να προσφέρει καλύτερα προϊόντα. Τα πρότυπα μπορεί να έχουν 

εφαρμογή και στη συσκευασία, βάρος, ημερομηνία λήξης των προϊόντων κ.λ.π. Η 

εφαρμογή των προτύπων δημιουργεί στην επιχείρηση πρόσθετο κόστος, χρονική 

καθυστέρηση, αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως 

εμπορικοί περιορισμοί. 

-Μποϋκοτάζ : είναι ο απόλυτος περιορισμός του εμπορίου μιας χώρας ή του 

εμπορίου συγκεκριμένων αγαθών. Π.χ. μποϋκοτάζ που επιβάλλεται από την κυβέρνηση 

μιας χώρας Α για τα προϊόντα μιας χώρας Β,  με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις της χώρας Α 

δεν εισάγουν προϊόντα από τη χώρα Β. 

-Διαδικαστικοί περιορισμοί : είναι οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν σχέση με τη 

γραφειοκρατία, ανεπίσημες και έγγραφες τακτικές που σκοπό έχουν τη δημιουργία 

προβλημάτων και καθυστερήσεων στη διαδικασία των εισαγωγών/εξαγωγών με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετο κόστος στους συναλλασσόμενους. Οι μεγάλες 
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καθυστερήσεις στα τελωνεία αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο μη δασμολογικό 

περιορισμό. 

 

2.10.2 Πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα  

 

Με τον όρο πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property) αναφερόμαστε σε 

πατέντες (patents), εμπορικά σήματα (trademarks), εμπορικές επωνυμίες (trade name)  

πνευματικές ιδιοκτησίες συγγραφέων, εκδοτών, συνθετών (copyrights), εμπορικά μυστικά 

(trade secrets) δηλαδή εννοούμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν κάποιος 

«εργάζεται» πνευματικά (Ball et al., 2000, σελ. 368). Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά για 

τον κάθε όρο που αναφέρθηκε.  

Πατέντα είναι το δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζει η κυβέρνηση στον εφευρέτη ενός 

προϊόντος ή μιας διαδικασίας να το παράγει, χρησιμοποιεί, πουλά, διαθέτει αποκλειστικά 

αυτός. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει οργανισμός ο οποίος προστατεύει 

τις πατέντες των επιχειρήσεων και είναι ο European Patent Organization (EPO). Μέσω του 

ΕΡΟ  η υποψήφια επιχείρηση για πατέντα συμπληρώνει μια αίτηση στα Αγγλικά, Γαλλικά, 

ή Γερμανικά προκειμένου να προστατεύσει την πατέντα της σε όλα τα κράτη-μέλη. 

Υπάρχουν φυσικά και αντίστοιχοι παγκόσμιοι οργανισμοί και είναι οι :World Intellectual 

Property Organization (WIPO) ο οποίος συμβουλεύει τις επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων 

χωρών για τέτοια θέματα και o οργανισμός TRIPS (trade-related aspects of intellectual 

property) ο οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα του World Trade Organization. 

  Εμπορικά σήματα (trademarks) και εμπορικές επωνυμίες (trade name) είναι 

συνήθως ονομασίες, σχέδια, σχήματα, χρώματα, λογότυπα ή οτιδήποτε χαρακτηριστικό 

που χρησιμοποιείται από εμπόρους ή παραγωγούς  στα αγαθά τους προκειμένου να 

ξεχωρίζουν και να διαφοροποιούνται από τα άλλα. Η προστασία της μοναδικότητας των 

εμπορικών σημάτων και η διάρκειά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα η οποία κυμαίνεται 

από 10 έως 20 χρόνια. Για τις επιχειρήσεις των  χωρών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει 

το European Trademark Office το οποίο είναι υπεύθυνο για την προστασία των εμπορικών 

σημάτων, ενώ οι εμπορικές επωνυμίες σε όλο τον κόσμο προστατεύονται από τον 

οργανισμό Industrial Property Convention εάν φυσικά δηλωθούν από τις επιχειρήσεις.  

Τα εμπορικά μυστικά κάθε επιχείρησης προστατεύονται από τις συμφωνίες μεταξύ 

εργοδοτών και υπαλλήλων και τους τοπικούς νόμους. 

Υπάρχουν πολλοί νόμοι που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία των 

επιχειρήσεων και πρέπει να μελετώνται προσεκτικά πριν από την εξαγωγή εμπορευμάτων, 

υπηρεσιών, σχεδίων, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας. Ένα σημαντικός παράγοντας που πρέπει 

να συμπεριληφθεί  στη διεξαγωγή της έρευνας αγοράς στις ξένες χώρες, είναι η 

κατανόηση των νόμων και κανονισμών που προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα των 
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επιχειρήσεων, οι οποίοι συνήθως είναι πολύπλοκοι και καλό θα είναι να υπάρχει 

συνεργασία με  τοπικό νομικό σύμβουλο.  

 

2.10.3 Συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης 

στο εξωτερικό  

 

Η διαβίωση και η εργασία σε  μια ξένη χώρα μπορεί να αποτελέσει ένα «όνειρο» ή 

ένα «εφιάλτη» και αυτό εξαρτάται από το άτομο, την χώρα και τις προσδοκίες που 

έχουμε. Η επιχείρηση πρέπει να προετοιμάσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της , 

ιδιαίτερα ψυχολογικά, όταν πρόκειται να μετακινηθεί στο εξωτερικό για εργασία έτσι ώστε 

η προσαρμογή τους να είναι ομαλή. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα προετοιμασίας τα 

οποία μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια: 

-εύρεση κατάλληλου καταλύματος για τους εργαζόμενους στο εξωτερικό και 

ασφαλούς τρόπου μετακίνησής τους 

-να βρεθεί κάποιο άτομο, κατά προτίμηση συνεργάτης, με τόπο καταγωγής τη 

χώρα-προορισμό έτσι ώστε να περιγράψει τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης  

-συνεργάτης ο οποίος έχει ταξιδέψει ή δουλέψει στη χώρα-προορισμό ή έχει 

μετακινηθεί για εργασία σε χώρα εκτός της μόνιμης κατοικίας του, να παραθέσει τις 

εμπειρίες του σχετικά με τη διαδικασία αυτή 

-επίσκεψη-γνωριμία του εργαζόμενου και της οικογενείας του στη χώρα-

προορισμό για μια πρώτη επαφή και εντύπωση 

-παροχή βοήθειας σε θέματα γλώσσας, τοπικών συνηθειών, κουλτούρας 

-προετοιμασία της επιχείρησης για τυχόν αρνητικές αντιδράσεις που θα 

προκύψουν από τον εργαζόμενο κατά τη μετακίνησή του στο εξωτερικό 

-ενημέρωση και υποστήριξη του εργαζόμενου σε θέματα που θα προκύψουν κατά 

τη διαμονή του στο εξωτερικό όπως θέματα υγείας, ασφάλειας, εκπαίδευσης (όταν γίνεται 

μετακίνηση όλης της οικογένειας στο εξωτερικό). 

 

2.11 Ανάγκη επιχείρησης για εξαγωγές 

 

      Γιατί μια επιχείρηση να προβεί σε εξαγωγές; Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα 

το οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε παρακάτω. Οι πιθανές απαντήσεις είναι ότι 

προσπαθεί να αναπτυχθεί σε νέες αγορές γιατί είναι πετυχημένη στην εσωτερική καθώς 

επίσης και ότι προσπαθεί να εξαπλωθεί σε νέες αγορές εξαιτίας του έντονου 

ανταγωνισμού που υπάρχει στην εγχώρια αγορά. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη 

περιγραφή της ανάγκης μιας επιχείρησης για εξαγωγές. 
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   2.11.1  Ανάγκη για ανάπτυξη επιχείρησης 

 

Μια επιχείρηση έχει ανάγκη να αναπτυχθεί  και μπορεί να το πετύχει με την 

πραγματοποίηση εξαγωγών όταν: 

-οι υπάρχοντες πελάτες της είναι ευχαριστημένοι με τα προσφερόμενα αγαθά και 

αισθάνονται απόλυτα ικανοποιημένοι 

-οι υπάρχοντες πελάτες συστήνουν νέους πελάτες στην επιχείρηση  

-τα προσφερόμενα αγαθά  είναι απόλυτα σύμφωνα με τους επιβαλλόμενους 

κανονισμούς και πρότυπα 

-υπάρχει πλεονάζουσα δυναμική παραγωγικότητα η οποία πρέπει να διοχετευτεί. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιχείρηση έχει ανάγκη ανάπτυξης την οποία δεν 

μπορεί πλέον να την πραγματοποιήσει στην εσωτερική αγορά και η μόνη λύση είναι η 

δραστηριότητα των εξαγωγών. 

 

2.11.2 Ανάγκη για εξάπλωση σε νέες αγορές 

 

Η ανάγκη για εξάπλωση σε νέες αγορές κρίνεται απαραίτητη όταν υπάρχει 

περιορισμένη εγχώρια ανάπτυξη και έντονος εγχώριος ανταγωνισμός. Οι επιχειρήσεις 

στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού όταν πλέον τα περιθώρια κέρδους φθίνουν, οι 

πιθανότητες για επιβίωση στο εσωτερικό είναι μικρές, το προσφερόμενο αγαθό δεν είναι 

πλέον ανταγωνιστικό ή βρίσκεται στη φάση της παρακμής του, όταν οι κίνδυνοι στην 

εγχώρια αγορά από πολιτικο-οικονομικούς παράγοντες είναι ορατοί, όταν θέλουν να 

επιτύχουν οικονομίες κλίμακας επιμερίζοντας τα ανά μονάδα κόστη σε περισσότερες 

μονάδες  παραγωγής/διάθεσης.  

Επομένως  μια επιχείρηση πριν ξεκινήσει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες πρέπει 

να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα, χωρίς να είναι τα μοναδικά που πρέπει να 

απαντηθούν: 

-Μπορεί να κατανοηθεί η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών των ξένων 

χωρών; 

-Μπορούν να προσφερθούν ανταγωνιστικά προϊόντα στο εξωτερικό; 

-Η επιχειρηματική φιλοσοφία της επιχείρησης μπορεί να συμβαδίσει με την 

επιχειρηματική φιλοσοφία της ξένης χώρας έτσι ώστε οι συναλλαγές να γίνονται με 

επιτυχία; 

-Υπάρχουν κατάλληλα στελέχη για να επανδρώσουν το τμήμα εξαγωγών; 

-Η διοίκηση της επιχείρησης μελέτησε τις ξένες νομοθετικές ρυθμίσεις, το ξένο 

πολιτικο-νομικό περιβάλλον, τα τοπικά-ήθη έθιμα, τη γλώσσα, την τοπική κουλτούρα; 

-Ο στόχος για πραγματοποίηση εξαγωγών είναι μέσα στους στρατηγικούς στόχους 

της επιχείρησης; Είναι μακροπρόθεσμος;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ EXPORT MARKETING PLANS  

 

Στη συνέχεια θα δώσουμε μερικές μορφές EXPORT MARKETING PLANS τα οποία 

μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ετοιμάζονται να προβούν σε 

εξαγωγές. Επισημαίνουμε βέβαια ότι τα παρακάτω παραδείγματα δεν αποτελούν τους 

ακριβείς οδηγούς που μπορούν να καλύψουν την κάθε λεπτομέρεια και την κάθε 

επιχείρηση ανεξαρτήτου αντικειμένου. Θα βοηθήσουν όμως να δημιουργηθούν κάποια 

βασικά ερεθίσματα και ερωτηματικά που στη συνέχεια θα αναλυθούν και θα 

συμπληρωθούν από κάθε επιχείρηση. 

(Σημειώνουμε ότι με τον όρο αγαθό αναφερόμαστε σε προϊόν ή/και υπηρεσία) 

 

 3.1 Εxport Marketing Plan Νο 1 

 

• Παρουσίαση επιχείρησης 

Σκοποί, στόχοι 

Ιστορία, σημερινή μορφή 

Οικονομικοί πόροι 

Μη οικονομικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, πνευματικά δικαιώματα) 

Παραγωγική δυναμικότητα 

• Αγορά-Στόχος 

Μέγεθος αγορά-στόχου και χαρακτηριστικά της 

Δυνατότητες αγοράς 

Αξιολόγηση αγοράς 

• Προϊόν μας 

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Συσκευασία προϊόντος 

Σύγκριση με άλλα της αγοράς-στόχου 

• Τιμολόγηση 

Στρατηγική τιμολόγησης 

Τιμή ανά μονάδα 

Κόστος ανά μονάδα 

Κέρδη ανά μονάδα 

• Είσοδος στην αγορά-στόχος 

Γενικές στρατηγικές 

Στρατηγική προώθησης, διανομής 
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• Πλάνο δράσης 

Αντικειμενικοί σκοποί  

Προτεραιότητες που πρέπει να επιτευχθούν 

Χρονικός ορίζοντας 

Διαθέσιμες πηγές 

Προγραμματισμός 

Εφαρμογή 

Έλεγχος 

Αξιολόγηση 

 

3.2 Εxport Marketing Plan Νο 2 

 

Αγαθό  

Ποιο αγαθό έχει τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό στην ξένη αγορά; 

Ποιο αγαθό είναι το πιο πετυχημένο στην εσωτερική αγορά; 

Αξιολόγηση των αγαθών που θα εξαχθούν 

Τι είναι αυτό που κάνει το αγαθό μοναδικό στις ξένες αγορές; 

Γιατί θα αγοράσουν το αγαθό οι αγοραστές του εξωτερικού; 

Υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να εξαχθούν αγαθά: 

Καθορισμός βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων της επιχείρησης 

Καθορισμός μακροχρόνιων στόχων για τα επόμενα 5 χρόνια 

Πως θα βοηθήσουν οι εξαγωγές την επίτευξη αυτών των στόχων 

Καθορισμός βραχυχρόνιων στόχων της επιχείρησης 

Ποιοι είναι οι βραχυχρόνιοι στόχοι της επιχείρησης από πλευράς εξαγωγών για τον 

επόμενο χρόνο; 

Ανάλυση του κλάδου της επιχείρησης στην εγχώρια και εξωτερική αγορά 

Εκτίμηση της πορείας του κλάδου για τα επόμενα 3 χρόνια στην εγχώρια αγορά 

Εκτίμηση της πορείας του κλάδου για τα επόμενα 3 χρόνια στην εξωτερική αγορά 

Εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στην εσωτερική αγορά 

Εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στην εξωτερική αγορά 

Εύρεση κλαδικών μελετών, στατιστικών, δημοσιευμάτων για τον κλάδο σε 

εσωτερική/εξωτερική αγορά 

Ανάλυση επιχείρησης 

Γιατί η επιχείρηση είναι πετυχημένη στην εγχώρια αγορά; 

Ποια προϊόντα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν στις ξένες αγορές;  

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αγαθών της επιχείρησης ή της 

ίδιας της επιχείρησης στην εγχώρια και ξένη αγορά; 

Αξιολόγηση προσφερόμενου αγαθού 
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Γιατί είναι το αγαθό μας μοναδικό; 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματά του σε σχέση με τα εγχώρια; 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματά του σε σχέση με τα αντίστοιχα στις 

ξένες αγορές; 

Ποιες καταναλωτικές ανάγκες θα καλύψουν στις ξένες αγορές; 

Η συχνότητα χρήσης του αγαθού είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα; 

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά αγαθά στο εξωτερικό και ποιες είναι οι τιμές πώλησής 

τους; 

Πόσο «πολύπλοκο» είναι το αγαθό από πλευράς χρήσης, συναρμολόγησης, 

εγκατάστασης; 

Απαιτείται υποστήριξη του αγαθού μετά την πώληση από την επιχείρηση; 

Απαιτείται after sales service; 

Είναι υποκατάστατο ή συμπληρωματικό αγαθό σε σχέση με αυτά της ξένης 

αγοράς; 

Σε ποια φάση του κύκλου ζωής βρίσκεται στην ξένη αγορά; 

Επηρεάζεται από το κλίμα; 

Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα; 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι αυτά που απαιτούν οι προδιαγραφές για τις 

αγορές του εξωτερικού; 

 

Αξιολόγηση χωρών-προορισμών 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την περίπτωση είναι να περιορίσει η επιχείρηση τις 

επιλογές της για τις χώρες-προορισμούς σε εκείνες που παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια να περιοριστεί σε αυτές, - προτείνεται να 

μην είναι παραπάνω από 3 – και να τις αξιολογήσει σε σχέση με τις μεταβλητές: 

-Δημογραφικό/Φυσικό περιβάλλον 

Πληθυσμός, ηλικιακή κατανομή 

Αστική ή όχι κατανομή 

Κλίμα και καιρικές συνθήκες 

Χιλιομετρικές αποστάσεις και οδικό δίκτυο 

Επικοινωνιακή υποδομή 

Φυσικές πηγές 

-Πολιτικό/Νομικό περιβάλλον 

Κυβέρνηση 

Πολιτική σταθερότητα 

Βαθμός παρέμβασης κυβέρνησης στη λειτουργία των επιχειρήσεων 

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων 

-Οικονομικό περιβάλλον 
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Ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Νόμισμα και συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Πληθωρισμός 

Διαθέσιμο εισόδημα 

Φορολογία 

Απαραίτητα έγγραφα πραγματοποίησης εξαγωγών 

-Κοινωνικό/πολιτιστικό περιβάλλον 

Γλώσσα, τοπικά ήθη , έθιμα, συνήθειες 

Επίπεδο μόρφωσης 

-Τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί στη χώρα εξαγωγής 

Πως θα υπολογιστεί η τιμή του προσφερόμενου αγαθού; 

Ποιους παράγοντες θα λάβουμε υπόψη για τη διαμόρφωση της τιμής; 

Θα υπάρχουν εκπτώσεις στην προσφερόμενη τιμή του αγαθού; 

Κατά πόσο είναι ευαίσθητο το αγαθό, αναφορικά με τη ζήτησή του, σε μικρές ή 

μεγάλες αλλαγές της τιμής του προσφερόμενου αγαθού; 

-Προβλέψεις πωλήσεων 

Προβλεπόμενες πωλήσεις  για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Προβλεπόμενα  κόστη για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Προβλεπόμενα κέρδη για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους. 

-Διαφημιστική καμπάνια 

Τι διαφημιστικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για το προσφερόμενο αγαθό; 

 

3.3 Εxport Marketing Plan Νο 3 

 

Γιατί η επιχείρηση θέλει να εξάγει; 

Τι θέλει η επιχείρηση να εξάγει; 

Σε ποια χώρα θέλει να εξάγει; 

Γιατί η επιχείρηση θέλει να εξάγει στη συγκεκριμένη χώρα που έχει επιλέξει; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς-στόχου; 

Ποιο θα είναι το μέγεθος ων εξαγωγών και σε πόσο χρονικό διάστημα θα          

πραγματοποιηθεί; 

Πως θα πραγματοποιηθούν οι εξαγωγές και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν; 

Υπάρχει  το απαραίτητο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εξαγωγών και αν 

όχι, πως θα βρεθεί; 

Υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι; 
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Υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην επιχείρηση για την πραγματοποίηση 

εξαγωγών; 

Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις εξαγωγές; 

Ποια θα είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντα του υπευθύνου των εξαγωγών; 

Ποια θα είναι τα κόστη της επιχείρησης σε σχέση με το απαραίτητο ανθρώπινο 

δυναμικό, ενέργειες μάρκετινγκ, μεταφοράς αγαθών από τη χώρα προέλευσης στη 

χώρα εξαγωγής; 

Ποια θα είναι τα οφέλη, κόστη και γενικότερα τα αποτελέσματα για την επιχείρηση 

από τις εξαγωγές; 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Προσπαθήσαμε με τα παραπάνω να δώσουμε σε μια επιχείρηση η οποία 

αποφάσισε να εξάγει,  κατευθυντήριες γραμμές  προκειμένου να διαμορφώσει ένα 

εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ, υπενθυμίζοντας φυσικά ότι κάθε επιχείρηση έχει τα 

δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να συνυπολογίσει.  

Ένα εύλογο ερώτημα όμως που θα μπορούσε να προκύψει τελειώνοντας, θα 

μπορούσε να είναι το εξής: «Γιατί μια επιχείρηση να διαμορφώσει  εξαγωγικό πρόγραμμα 

μάρκετινγκ από τη στιγμή που αποφάσισε οριστικά ότι θα εξάγει τα αγαθά της;» 

Γιατί με πρόγραμμα λειτουργούμε καλύτερα! 

Γιατί χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία! 

Γιατί έτσι θα επιλέξουμε την καλύτερη ευκαιρία! 

Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικότερα τους πόρους 

μας και να αυξήσουμε τα κέρδη μας σε βάθος χρόνου! 

Πολλές επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει εξαγωγικές δραστηριότητες στο παρελθόν 

χωρίς  σχεδιασμό και  χωρίς ανάλυση των ξένων αγορών με αποτέλεσμα να αποτύχουν. 

Από τη στιγμή που αυτές οι επιχειρήσεις και άλλες οι οποίες θα τολμήσουν για πρώτη 

φορά να εξάγουν χωρίς πρόγραμμα, οι πιθανότητες να παραβλέψουν τις κατάλληλες 

ευκαιρίες και πέσουν σε λάθη είναι αρκετές. Η αποτυχία των εξαγωγών οφείλεται πολλές 

φορές στην απουσία ή στον κακό σχεδιασμό τους από την επιχείρηση. Διαμορφώνοντας 

ένα εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ το οποίο είναι βασισμένο σε σωστές και έγκυρες 

πληροφορίες, σε σωστές και λογικές εκτιμήσεις αυξάνονται οι πιθανότητες για την επιλογή 

της καλύτερης ευκαιρίας, την αποτελεσματικότερη χρήση των παραγωγικών πόρων και 

φυσικά την πραγματοποίηση των εξαγωγών με τη μεγαλύτερη επιτυχία. 

Από πολλές επιχειρήσεις η διαμόρφωση ενός εξαγωγικού προγράμματος 

μάρκετινγκ θεωρείτε χάσιμο χρόνου. Η διοίκηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

κατανοήσει ότι η επιτυχημένη λειτουργία της στην τοπική αγορά δεν αποτελεί παράγοντα 

επιτυχημένης λειτουργίας και σε μια ξένη αγορά. Τα χαρακτηριστικά μιας ξένης αγοράς 

μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά της τοπικής και επίσης υπάρχουν παράμετροι όπως 

γεωγραφικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και άλλοι που επηρεάζουν τη λειτουργίας 

της ξένης αγοράς και επακόλουθα και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε αυτήν. 

Επομένως η διαμόρφωση ενός σωστού εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ δεν 

αποτελεί χάσιμο χρόνου αλλά εργαλείο σωστής και επιτυχημένης λειτουργίας της 

επιχείρησης σε μια ξένη αγορά. 
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