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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δώσει ένα εύχρηστο εργαλείο
στον αναγνώστη που θα αποτελέσει ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση
όρων και τεχνικών που χρησιμοποιεί καθημερινά στην εκτέλεση των ερ
γασιών του και να κάνει πιο κατανοητούς τους εμπορικούς όρους που
χρησιμοποιούνται στο Διεθνές Εμπόριο. Επίσης να εξηγήσει καλύτερα
και με μεγαλύτερη σαφήνεια τις Τραπεζικές πρακτικές τις οποίες καλεί
ται να αντιμετωπίσει ο εισαγωγέας / εξαγωγέας, έτσι ώστε στο τέλος να
είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τους όρους και τις σύγχρονες τεχνικές και
να έχει την άνεση να συναλλάσσεται με ασφάλεια και σαφήνεια. Η ερ
γασία αυτή ευελπιστεί να γίνει το εγχειρίδιο χρήσης κάθε μικρού επιχει
ρηματία ο οποίος δεν διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα εξωτερικού εμπο
ρίου και θέλει να ενημερωθεί γύρω από τα θέματα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας του Διεθνούς Εμπορίου καθώς και όσων ασχολούνται
με αυτό.
1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πρώτο κεφάλαιο, αφού γίνει μία σύντομη ιστορική καταγραφή
των οικονομικών θεωριών που διέπουν το Διεθνές Εμπόριο, θα αναλυ
θεί η ανάγκη που οδήγησε στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και οι
τάσεις που επικρατούν σήμερα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μία σύντομη αναφορά στους τρόπους
με τους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση εκτός χώ
ρας. (Άμεσες ξένες επενδύσεις, αντιπροσωπεία, licensing, franchising
κλπ) και θα καταγραφούν τα υπέρ και κατά τις κάθε μιας από αυτές.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι τρόποι πληρωμής στο εξωτε
ρικό εμπόριο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή και συνοπτική επεξήγηση
των εμπορικών όρων / τρόπων τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται κα
τά την διεκπεραίωση των εργασιών εξωτερικού εμπορίου.
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Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι διακανονισμού των φορ
τωτικών εγγράφων (αξίες, ενέγγυες πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές σε
συνάλλαγμα) σύμφωνα με τις πρόσφατες εκδόσεις 522, 500, 352, 525
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα εμπορικά φορτωτικά έγγραφα και η
σημασία που έχουν για την παρουσίασή τους στην Τράπεζα και την ο
λοκλήρωση της συναλλαγής, σε συσχετισμό με τον τρόπο πληρωμής
που έχει επιλεγεί. Αναλύεται η μορφή και η σημασία των όρων που πε
ρικλείονται στα έγγραφα. Επίσης καταγράφονται τα σημαντικά σημεία
που πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται κατά την παρουσίαση των
εγγράφων αυτών .
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των τροποποιήσεων και της
άρσης περιορισμών στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. Το κεφάλαιο
πραγματεύεται την μείωση του προστατευτισμού στο Διεθνές Εμπόριο.
Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται όλες οι σύγχρονες λέξεις / κλειδιά
και η σημασία που αυτές έχουν για τον εισαγωγέα / εξαγωγέα κατά την
διεκπεραίωση των εργασιών του μέσω της Τράπεζάς του. (ΙΒΑΝ, BIC,
SWIFT, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ).
Με τον επίλογο γίνεται μία προσπάθεια πρόβλεψης της εξέλιξης των
Ελληνικών εξαγωγών στο συνεχώς πιο διεθνοποιημένο περιβάλλον του
21ου αιώνα και γενικότερα της επίπτωσης της παγκοσμιοποίησης και
της διεθνοποίησης στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των κρατών.
1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αρχικά μία σύντομη ιστορική αναδρομή1
του φαινομένου του εμπορίου γενικά και του Διεθνούς Εμπορίου ειδικό
τερα, δηλαδή θα γίνει καταγραφή των λόγων που ανάγκασαν ιστορικά
τις χώρες να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και των λόγων που
οδήγησαν στην ανάγκη επέκτασης και ανάπτυξης του εμπορίου μεταξύ

Τα στοιχεία του συγκεκριμένου κεφαλαίου προέρχονται από το βιβλίο του Γεωργίου
Χρ. Δασκάλου, Διεθνές Εμπόριο, από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1995.
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διαφορετικών χωρών. Αμέσως μετά θα γίνει προσπάθεια συνοπτικής
παρουσίασης των οικονομικών θεωριών που αναπτύχθηκαν για να εξη
γήσουν το φαινόμενο αυτό. Η πρόθεση δεν είναι να αναλυθούν επιστη
μονικά και σε βάθος οι οικονομικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν, αλλά
να δοθεί μία καθαρή εικόνα στον αναγνώστη των θεωριών αυτών, χω
ρίς να εμπλακεί σε ανάλυση δυσνόητων μαθηματικών μοντέλων που θα
τον κούραζαν και δεν θα προσέφεραν τίποτα στην πράξη.
1.4. Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
1.4.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Αρχή του Διεθνούς Εμπορίου είναι η δυνατότητα να προμηθεύεται
ένα κράτος τα προϊόντα που δεν παράγει από ένα άλλο κράτος.
Στις πρωτόγονες κοινωνίες επικρατούσε το ανταλλακτικό εμπόριο,
δηλαδή ανταλλαγή προϊόντων από την μία φυλή στην άλλη. Οι φυλές
είχαν ανάγκη για την εξεύρεση προϊόντων που δεν είχαν οι ίδιες, προϊό
ντα που θα τις διευκόλυναν στον αγώνα τους για επιβίωση. Το εμπόριο
αυτό διεξαγόταν συνήθως κάτω από συνθήκες εχθρικές και εμπόλεμες
και οι αρχηγοί των δύο φυλών ήταν αυτοί που καθόριζαν τους κανόνες
ανταλλαγής. Το υποτυπώδες αυτό εμπόριο διεξαγόταν μέσα σε μεγάλη
ανασφάλεια δεδομένου ότι δεν υπήρχαν ούτε οι συνθήκες ασφάλειας,
ούτε οι συνθήκες μεταφορών και επικοινωνίας που θα επέτρεπαν την
ομαλή διεξαγωγή αυτού του υποτυπώδους εμπορίου μεταξύ των δια
φόρων φυλών. Έτσι, δεν είναι περίεργο που η ιστορία του Εμπορίου
είναι ιστορία πολέμων και συρράξεων μεταξύ των διαφόρων φυλών και
αργότερα μεταξύ των κρατών, προκειμένου να αποκτήσουν αγαθά που
τους έλειπαν ή να αποκτήσουν μεγαλύτερο πλούτο.
Αργότερα, από τον 8° μέχρι τον 3° και 2° αιώνα π.Χ. και τα Ελληνι
στικά χρόνια, στην εποχή που άνθισε ο αρχαίος Αιγυπτιακός πολιτι
σμός, στα χρόνια της αρχαίας Ελληνικής επικράτησης και του πολιτι
σμού των Φοινίκων, το εμπόριο γνώρισε μεγάλη άνθιση στην λεκάνη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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της Μεσογείου. Έμπειροι έμποροι και θαλασσοκράτορες αναδείχθηκαν
οι Έλληνες, οι Φοίνικες, και οι Αιγύπτιοι οι οποίοι διακινούσαν τα αγα
θά και ανέπτυξαν εμπορική κίνηση μεταξύ όλου του τότε γνωστού κό
σμου, από την Ελλάδα και την Μεσογειακή λεκάνη μέχρι την Κίνα, τις
Ινδίες και την Μέση Ανατολή.
Στην συνέχεια η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν εκείνη που ανέπτυξε
το εμπόριο με την Ρωσία και την βορειοδυτική Ευρώπη και την εποχή
της περίφημης «PAX ROMANA», δηλαδή της ειρήνης στους κόλπους
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, εμπορεύματα και αγαθά διακινούνταν με
μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Την εποχή των Αραβικών πολέμων
και των πολέμων με τους Οθωμανούς, ωστόσο, η αναπτυξιακή αυτή
πορεία διαταράχθηκε. Νέα ώθηση στο εμπόριο έδωσαν οι σταυροφο
ρίες κατά τον 11° και 12° αιώνα μ.Χ., οι οποίες βοήθησαν στην αναζωο
γόνηση του εμπορίου. Κατά τον 13° και 14° αιώνα μ.Χ., η Γένοβα και η
Βενετία μετατράπηκαν σε κέντρα εμπορίου ανάμεσα στις χώρες του Βυ
ζαντίου και τις Οθωμανικής αυτοκρατορίας και στις χώρες τις Ανατολής
και της Ινδίας με τις ακτές της Βαλτικής, της Ιβηρικής χερσονήσου και
την Αγγλία.

1.4.2. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Από τον 14° αιώνα και μετά, στην Ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου,
καταγράφονται τόσο σημαντικές αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη που θα
επηρεάσουν δια παντός την μορφή του Διεθνούς Εμπορίου. Ταραχές,
εξεγέρσεις, τεχνολογικές και γεωγραφικές ανακαλύψεις και μία επανά
σταση θα σημάνουν την έξοδο του κόσμου από τον σκοταδισμό και την
άκρατη θρησκοληψία των μεσαιωνικών χρόνων. Η ανθρωπότητα, μετά
τις ζοφερές εμπειρίες της πυρράς, των απαγορεύσεων, του ηθικού ξε
πεσμού και της σωματικής εξαθλίωσης, θα αναζητήσει τις υλικές απο
λαύσεις και το ατομικό συμφέρον. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η προ
σπάθεια εξεύρεσης νέων πατρίδων, νέων κόσμων και νέων ιδεών που
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θα μπορούσαν να υποστηρίξουν υλικά και ηθικά τις βαθύτερες εσωτερι
κές αλλαγές που είχαν γίνει πάνω στον άνθρωπο.
Η εξαθλίωση και η διαφθορά του κλήρου από το χρήμα, οδήγησε
στην εξέγερση των πιστών εναντίον του και εναντίον της εκκλησίας και
της χριστιανικής πίστης, πράγμα που κόστισε χιλιάδες ανθρώπινες ζω
ές την εποχή της Ιεράς εξέτασης. Η εξέγερση των Αγγλων γεωργών το
1381 μ.Χ., γνωστή ως εξέγερση των Lollards, είχε σαν σύνθημα την
χριστιανική πεποίθηση ότι όποιος δουλεύει πρέπει να μπορεί και να
τρώει, πράγμα που μακράν απείχε από αυτό που συνέβαινε την εποχή
αυτή. Οι πρωτοστάτες της εξέγερσης κατέληξαν στην πυρά σαν αιρετι
κοί, όμως είχε ήδη γίνει η αρχή για την διατύπωση του χριστιανικού
αναθεωρητισμού από τον Λούθηρο το 1517 μ.Χ. και την διακήρυξη
από τον Γερμανό κοινωνιολόγο MAX WEBER (1862-1920) της θεωρί
ας ότι ο αναθεωρητισμός θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα
στην ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος.
Πιο πριν είχε διατυπωθεί από τον Καλβίνο η άποψη ότι ο τόκος είναι
νόμιμος αρκεί να είναι τίμιος και περιορισμένος. Επίσης ο ίδιος ο Καλβίνος είχε διατυπώσει την άποψη ότι το εμπόριο είναι ηθικό και επικερδές
όταν δεν πραγματοποιεί παράνομα κέρδη και το εξύψωσε στην κλίμακα
των χριστιανικών αξιών.
Μαζί με τις ηθικές και ιδεολογικές αλλαγές την εποχή αυτή γίνονται
τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές, όπως η ανακάλυψη της τυπογραφίας,
η ναυπήγηση ασφαλέστερων πλοίων, η ανακάλυψη του τηλεσκοπίου
για την μέτρηση του γεωγραφικού πλάτους, η χρήση του χαρτιού, η
βελτίωση των μεθόδων εξόρυξης των μετάλλων και χρήση του νερού
σαν πηγής ενέργειας κλπ. Έτσι χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η
Ολλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία ρίχνονται στον αγώνα των εξερευνή
σεων με σκοπό την ανακάλυψη νέων κόσμων και καινούργιων πηγών
πλούτου και ευημερίας. Πραγματικά οι χώρες αυτές γίνονται μητροπόλεις και κατακτούν τις θάλασσες, τις νέες χώρες και τα κέρδη από το
εμπόριο. Οι ανακαλύψεις των νέων χωρών (Ακρωτήριο Καλής Ελπί
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δας, Αμερική, Ινδίες) διευρύνουν τις συναλλαγές και η λεκάνη της Μεσο
γείου χάνει την προτεραιότητα που είχε επί τόσους αιώνες στην διεξα
γωγή του εμπορίου. Πραγματικά νέα προϊόντα μεταφέρονται από τις
καινούργιες χώρες όπως η πατάτα, η ντομάτα, η βανίλια, το καλαμπόκι,
το κακάο, ο καπνός, το τσάι, η ζάχαρη κλπ. Επίσης τα ευγενή μέταλλα
άργυρος και χρυσός έρχονται σε αφθονία από τις χώρες του νέου Κό
σμου. Επειδή όμως τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς κόστος, μαζί με τις
νέες πηγές πλούτου και τις νέες ανακαλύψεις έρχονται και οι πόλεμοι,
το εμπόριο σκλάβων και οι αναταραχές και οι λαοί των νέων χωρών
που ανακαλύπτονται υποφέρουν το τίμημα της εξέλιξης των μητροπό
λεων.
Κατά τον 16° μ.Χ. αιώνα, παγιώνονται τα ρεύματα του Διεθνούς Ε
μπορίου με αφετηρία τα πολύτιμα μέταλλα και τα άλλα προϊόντα του
νέου κόσμου, που κατακλύζουν τις Ευρωπαϊκές αγορές λόγω της ανα
γκαστικής εργασίας των δούλων στους τόπους παραγωγής. (Δασκάλου
X. Γεώργιος, Διεθνές Εμπόριο, Αθήνα 1995).
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1.5. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

Ε

ΜΠΟΡΙΟ

1.5.1. Ο ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΙΣΜΟΣ
Η λέξη μερκαντιλισμός προέρχεται από την λέξη έμπορος και επεκράτησε από τους επικριτές της θεωρίας αυτής. Σύμφωνα με την θεω
ρία του μερκαντιλισμού τα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι ο χρυσός
και το ασήμι, αποτελούν την βάση του πλούτου και το κάθε κράτος
προκειμένου να ευημερεί οφείλει να συσσωρεύει όσο το δυνατόν πε
ρισσότερα από αυτά. Έτσι από τον 15° μέχρι τον 18° αιώνα μ.Χ. που
επεκράτησε αυτή η θεωρία, τα κράτη που ήθελαν να πλουτίσουν επεδίωξαν να αποκτήσουν νέες πηγές πλούτου. Σαν τέτοιες πηγές θεωρή
θηκαν τα νέα ορυχεία χρυσού και αργύρου που ανακαλύφθηκαν στις
νέες χώρες, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών, προκειμένου μία χώρα
να έχει θετικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή όγκο εξαγω
γών μεγαλύτερο από τον όγκο των εισαγωγών.
Οι διάφορες χώρες υιοθέτησαν την δική τους άποψη σε σχέση με την
μορφή μερκαντιλισμού που θα ακολουθούσε προκειμένου να επιτύχει
την τελική συσσώρευση πλούτου ώστε να ευημερεί. Άλλες χώρες θεώ
ρησαν ότι έπρεπε πάση θυσία να αυξήσουν τις εξαγωγές και να μειώ
σουν τις εισαγωγές και για τον σκοπό αυτό επέβαλαν μεγάλους δα
σμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, ώστε να μειώσουν την ζήτησή τους.
Επίσης, θέλοντας να τονώσουν τις εξαγωγές αγαθών, επέστρεφαν μέ
ρος των φόρων στους εξαγωγείς, με την μορφή επιδοτήσεων ή επι
στροφής δασμών ή φόρων από τις πρώτες ύλες ή άλλα ενδιάμεσα αγα
θά που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή εξαγομένων αγαθών.
Στην χώρα μας μέχρι πρόσφατα η μορφή αυτή προστατευτισμού στο
εξαγωγικό εμπόριο ήταν ευρέως διαδομένη. Το κράτος την χρησι
μοποιούσε προκειμένου να εμφανίζει θετικό ισοζύγιο εξωτερικών συ
ναλλαγών και άρα να θεωρείται ότι είναι πλούσιο.
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Άλλες χώρες έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην συσσώρευση πολύτι
μων μετάλλων, χρυσού και αργύρου και τον αυστηρό έλεγχο στην κυ
κλοφορία του χρήματος, προκειμένου να αυξήσουν την ευημερία, και
τέλος άλλες χώρες ακολούθησαν συνδυασμό και των δύο μεθόδων.
Με την μέθοδο του μερκαντιλισμού, το κράτος προκειμένου να ισχυ
ροποιηθεί οικονομικά, ευνοεί την συσσώρευση πλούτου στα χέρια των
πολιτών που το ισχυροποιούν, επιβάλλει την τάξη με την πολιτική ισχύ
του και με τον τρόπο αυτό ευνοεί και τις κοινωνικές ανισότητες, προκαλώντας αδικίες σε βάρος των πολιτών του. Αυτή ακριβώς είναι και η κρι
τική που ασκήθηκε σε βάρος του μερκαντιλισμού.
Η ευνοϊκή μεταχείριση στα πλαίσια του προστατευτισμού των εξαγω
γών έναντι των εισαγωγών ισχυροποιεί τις ανισότητες και το πράγμα
γίνεται πιο εμφανές όσο αυξάνεται ο λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα. Το εμπόριο που διεξαγόταν ανάμεσα στις μητροπόλεις (Αγγλία,
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία κλπ) και στις αποικίες, ευνοούσε τον
πλουτισμό των μητροπόλεων σε βάρος των αποικιών, με αποτέλεσμα
μεταξύ του 17ου και του 19ου αιώνα οι μητροπόλεις να βρίσκονται σε συ
νεχείς πολέμους μεταξύ των άλλων μητροπόλεων ή μεταξύ των αποι
κιών.
Το 1568 ο Jean Bodin υποστήριξε ότι για την υπέρογκη αύξηση των
τιμών των αγαθών και κυρίως της τιμής του σιταριού στις χώρες της
Ευρώπης δεν φταίει παρά η μαζική είσοδος των πολύτιμων μετάλλων
στις χώρες αυτές.
Τελικά με τον μερκαντιλισμό το χρήμα απέκτησε πρωτεύουσα θέση
στις συναλλαγές, οδήγησε στην δημιουργία πολέμων και συρράξεων
ανάμεσα στα κράτη και απέδειξε ότι το σύστημα «εγώ κερδίζω εσύ χά
νεις» που πρέσβευε, δεν μπορούσε να συνεχιστεί.
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1.5.2. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήματος, αναπτύχθηκε τον 18°
αιώνα από τον Adam Smith ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγ
χρονης Πολιτικής Οικονομίας, και αναφέρεται στο γεγονός ότι μερικές
φορές είναι γενικά παραδεκτό ότι «τα φυσικά πλεονεκτήματα που διαθέ
τει μια χώρα έναντι μιας άλλης για την παραγωγή ορισμένων εμπορευ
μάτων είναι τόσο μεγάλα, ώστε, κατά την ομόφωνη γνώμη όλου του κό
σμου, θα ήταν παράλογο ν’ αντισταθεί κανείς σ’ αυτά.» (τόμος 2,
σελ.45)
Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος ή συγκριτικού κό
στους, αναπτύχθηκε από τον David Ricardo, ο οποίος προχωρώντας
την θεωρία του Adam Smith περί απόλυτου πλεονεκτήματος που ανα
φερόταν στην απόλυτη τιμή των αγαθών, συνέκρινε όχι τις απόλυτες
τιμές των αγαθών αλλά τις σχετικές τιμές τους, καταλήγοντας στο συ
μπέρασμα ότι το εμπόριο μεταξύ δύο χωρών συμφέρει και τις δύο χώ
ρες ακόμη και αν η μια χώρα υστερεί έναντι της άλλης και στα δύο
προϊόντα που συγκρίνονται κατ' απόλυτες τιμές.
Περιγράφοντας απλά αυτήν την θεωρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι
εάν ένας παραγωγικός συντελεστής (π.χ. εργασία) απασχολείται στην
παραγωγή ενός προϊόντος Α το οποίο έχει τιμή Α, θα μπορούσαμε να
απασχολήσουμε αυτόν τον παραγωγικό συντελεστή στην παραγωγή
ενός άλλου προϊόντος Β το οποίο έχει τιμή Β μεγαλύτερη της Α και να
έχουμε μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα, αγοράζοντας το προϊόν Α
από την χώρα που μας το προσφέρει φθηνότερα. Έτσι απελευθερώ
νουμε παραγωγικούς συντελεστές από την παραγωγή του Α προϊόντος,
που μπορούμε να το εισάγουμε με μικρότερη τιμή, και τους μεταφέρου
με στην παραγωγή του προϊόντος Β, που πουλάμε σε υψηλότερη τιμή.
Γίνεται φανερό ότι συμφέρει κάθε χώρα να αποκτά εξειδίκευση στους
τομείς όπου παρουσιάζει τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και
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επομένως και επιτυγχάνει την μεγαλύτερη παραγωγικότητα των συ
ντελεστών παραγωγής.
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή δεν συμφέρει να παράγει ο καθέ
νας ότι μπορεί να αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή.
Ο Adam Smith και οι David Ricardo και J.S.Mill, κλασικοί οικονο
μολόγοι, θεωρείται ότι έθεσαν τις βάσεις του φιλελευθερισμού στο Διε
θνές Εμπόριο, που σημαίνει την ελαχιστοποίηση των κρατικών παρεμ
βάσεων και την αύξηση της ατομικής πρωτοβουλίας, αντικρούοντας τις
απόψεις του προστατευτισμού. Ειδικότερα ο Adam Smith στο βιβλίο του
«έρευνα επί της φύσεως και των αιτίων του πλούτου των εθνών», δια
κήρυξε την αποτελεσματικότητα της αγοράς και την αποκάλεσε «αόρατο
χέρι». Ονομάστηκε από τους νεότερους ο πατέρας του φιλελευθερισμού
των αγορών και του εμπορίου.
1.5.3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ Ε. HECKSHER ΚΑΙ Β. OHLIN2
Οι δύο οικονομολόγοι επέκτειναν την θεωρία του Ricardo περί συ
γκριτικού πλεονεκτήματος υποστηρίζοντας ότι «κάθε χώρα τείνει να
εξάγει εκείνο το προϊόν, το οποίο ενσωματώνει την σχετικώς με
γαλύτερη ποσότητα του παραγωγικού συντελεστή που διαθέτει η
χώρα σε σχετική αφθονία».
Στην επικράτηση της θεωρίας των Hecksher - Ohlin συνέβαλαν τρία
άρθρα που δημοσίευσε το 1940 ο Ρ. Samuelson και η παραπάνω θεω
ρία είναι πλέον γνωστή ως θεωρία HOS (HECKSHER - OHLIN SAMUELSON).
To 1953 o W. Leontief, (Βραβείο Νόμπελ 1973), προσπαθώντας να
επαληθεύσει στατιστικά την θεωρία HOS, δημιούργησε το παράδοξο
Leontief, το οποίο τελικά αποδεικνύει την θεωρία των Hecksher και Oh
lin, (Νόμπελ Οικονομίας 1977), και αποδίδεται στην διεθνή ετερογένεια
2 Από τα βιβλία: α)
«Διεθνής Οικονομική. Μία εισαγωγική προσέγγιση» του
Ε.Πουρναράκη, Αθήνα, 1996. β) «Introduction to International Political Economy» των
Balaam, N. David, Michael Veseth, Prentice Hall. Upper Saddle River, N. Yersey,
1966 και γ) International Economics (Theory and context) Wilson B. Brown, Jan S.
Hogendorn, Addison - Wesley Publishing Combany, Inc., 1994.
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της παραγωγικότητας της εργασίας. Η επιστημονική γνώση που ενσω
ματώνεται στην παραγωγικότητα της εργασίας, οι σύγχρονες μέθοδοι
μάνατζμεντ, τα τεχνολογικά επιτεύγματα που ενσωματώνονται στην
παραγωγικότητα της εργασίας και διαφέρουν αισθητά από χώρα σε
χώρα2, έρχονται να εξηγήσουν αυτήν την ετερογένεια.

1.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το προστατευτικό σύστημα όπως αναφέρθηκε παραπάνω με τους
δασμούς ή τις απαγορεύσεις εισαγωγής προϊόντων, τα διάφορα μποϋ
κοτάζ και εμπάργκο που εφαρμόζονται κυρίως για πολιτικούς λόγους
καθώς και το σύστημα της ελεύθερης αγοράς με την θεωρία του «αόρα
του χεριού» του Adam Smith, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των
ελεύθερων συναλλαγών στα πλαίσια της διεθνοποίησης των επιχειρή
σεων και της παγκοσμιοποίησης των αγορών, θα μας απασχολήσουν
στον επίλογο της εργασίας αυτής. Εκεί θα επιχειρήσουμε μια κριτική
προσέγγιση και μια πρόβλεψη της πορείας των διεθνών συναλλαγών
στηριζόμενοι στα ιστορικά στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου και στις
πληροφορίες που παίρνουμε για τις σύγχρονες εξελίξεις στο εξαγωγικό
εμπόριο και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις α
ναπτυσσόμενες οικονομίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ.
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ορίσει την έννοια της Διεθνο
ποίησης των επιχειρήσεων, των αγορών και των οικονομιών. Να κατα
γράψει τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και, τέλος, να εξη
γήσει μέσα από τα προηγούμενα την ανάγκη διεθνοποίησης των επι
χειρήσεων.
2.2. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Διεθνής επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε
διεθνές επίπεδο, δεν διαθέτει δηλαδή τα προϊόντα της μόνο στην τοπική
αγορά αλλά επεκτείνεται και σε άλλες χώρες. Με την έννοια αυτή οι
πρώτες διεθνείς επιχειρήσεις είναι γνωστές από την εποχή των Ελλή
νων εμπόρων, των Φοινίκων και των Αιγυπτίων που είχαν δραστηριο
ποιηθεί από πολύ νωρίς εκτός συνόρων και διέθεταν τα προϊόντα τους
σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Το Διεθνές Εμπόριο λοιπόν που εξετά
στηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο ήταν η πρώτη γνωστή μορφή Διε
θνοποίησης των επιχειρήσεων.
Διεθνοποίηση κατά την γράφουσα είναι η δραστήριο ποίηση των
επιχειρήσεων εκτός επικράτειας με διάφορους τρόπους ώστε η ε
πιχείρηση να είναι ένας αγωγός μεταξύ εσωτερικού (εντός χώρας)
και εξωτερικού (εκτός χώρας) περιβάλλοντος διεθνούς δραστηριοποίησης, με τρόπο ώστε η επιχείρηση συνεχώς να επηρεάζει
και ταυτόχρονα να επηρεάζεται από τις δραστηριότητες αυτές.
Γίνεται σαφές ότι, όσο περισσότερες δραστηριότητες έχει μία επιχεί
ρηση εκτός της μητρικής χώρας παραγωγής, τόσο πιο διεθνοποιημένη
είναι. Δηλαδή, το ποσοστό των εγχώριων προς το σύνολο των δραστη
ριοτήτων της επιχείρησης είναι αυτό που καθορίζει τον βαθμό Διεθνο
ποίησης μιας επιχείρησης. Είναι επόμενο λοιπόν για μία οικονομία ότι,
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όσο πιο πολλές επιχειρήσεις έχει που είναι με την έννοια που αναλύσα
με πιο πάνω διεθνοποιημένες, τόσο πιο διεθνοποιημένη είναι και η ίδια.
Σήμερα η έννοιες της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης των
επιχειρήσεων, των αγορών και των οικονομιών είναι στο καθημερινό
μας λεξιλόγιο. Όχι μόνο οι άνθρωποι που ασχολούνται είτε από επιστη
μονικό ενδιαφέρον είτε από επιχειρηματικό ενδιαφέρον με το θέμα της
παγκοσμιοποίησης, άλλα κάθε πολίτης έχει ακούσει ή έχει διαβάσει
τους όρους «παγκόσμια οικονομία» και «παγκόσμιο χωριό». Με
τον όρο «χωριό» εκφράζεται η έντονη αλληλεπίδραση των αγορών και
κατ’ επέκταση και των οικονομιών μεταξύ τους. Είμαστε όλοι τόσο κοντά
όπως σε ένα χωριό. Γίνεται σαφές ότι η παγκοσμιοποίηση των αγορών
στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, έχει αλλάξει την μορφή
του κόσμου και συνεχίζει να επηρεάζει

ραγδαία τις ισορροπίες στις

διάφορες περιοχές του κόσμου. Σήμερα καμιά οικονομία δεν είναι
προστατευμένη από τις παγκόσμιες εξελίξεις και για τον λόγο αυτό δεν
μπορεί να παραμείνει «κλειστή». Η παγκοσμιοποίηση είναι μια αέναη
διαδικασία αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων, των
αγορών και των οικονομιών του κόσμου (Χατζηδημητρίου Γ., Διοίκηση
σε Διεθνείς επιχειρήσεις, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη,
2003). Είναι τόση η αλληλεπίδραση των αγορών μεταξύ τους ώστε εάν
μία αγορά δώσει ένα αρνητικό σήμα προς τα έξω λόγω πληθωρισμού ή
ελλειμμάτων αύξησης, τότε το αρνητικό κλίμα μεταδίδεται ραγδαία σε
όλες τις αγορές, με αποτέλεσμα τα επενδυμένα κεφάλαια να αποσύρονται και να έχουμε μαζική εκροή κεφαλαίων από την οικονομία. Τα
αρνητικά αποτελέσματα μοιάζουν με ντόμινο. Εάν πέσει το ένα τουβλάκι
συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα.

2.3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΕΩΝ
Από την Οικονομική Θεωρία είναι γνωστό ότι όταν η συνολική παρα
γωγή και η συνολική κατανάλωση της κοινωνίας αυξάνονται, τότε αυξάΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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νεται και η συνολική ευημερία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυξάνεται η
συνολική ευημερία της κάθε μονάδας, αλλά μπορεί, και αυτό είναι το
πιθανότερο, η συνολική ευημερία να αυξάνεται άνισα. Η εξειδίκευση και
ο καταμερισμός της εργασίας με τον τρόπο αυτό καταδεικνύει ένα ανώ
τερο στάδιο της ανθρώπινης δραστηριότητας από το προγενέστερο
στάδιο της αυτάρκειας του ατόμου.
Με την αύξηση των συναλλαγών και των ανταλλαγών αγαθών ανά
μεσα στις διάφορες χώρες και την δημιουργία του Διεθνούς Εμπορίου
άρχισαν να εμφανίζονται φαινόμενα προστατευτισμού. Στα πλαίσια του
Διεθνούς Εμπορίου, οικονομικές σκοπιμότητες και υπαρκτοί ή όχι λόγοι
οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη άσκηση του ε
μπορίου από χώρα σε χώρα. Η προστασία της «νηπιακής οικονομίας»,
η προστασία της «γερασμένης οικονομίας», η προσαρμογή στις τεχνο
λογικές εξελίξεις, η αποτροπή της δημιουργίας μονοπωλίων κλπ, ήσαν
μερικοί απ’ αυτούς. Οι χώρες θέτοντας άμεσους ή έμμεσους περιορι
σμούς στις εισαγωγές αγαθών προσπάθησαν κατά καιρούς να προστα
τέψουν την τοπική τους παραγωγή από τα εισαγόμενα προϊόντα, καθώς
και να αποφύγουν την εξαγωγή του πολύτιμου για τις συναλλαγές της
χώρας συναλλάγματος. Δεν είναι πολύς καιρός που στην Ελλάδα όλες
οι εισαγωγές προϊόντων ήθελαν έγκριση από την Τράπεζα της Ελλά
δος και οι διαδικασίες εισαγωγής ήταν δαπανηρές και χρονοβόρες. Ε
πίσης οι δασμοί που επιβάλλονταν στα εισαγόμενα προϊόντα ήταν τόσο
μεγάλοι που έκαναν τα εισαγόμενα προϊόντα απαγορευτικά για το μεγα
λύτερο μέρος των καταναλωτών, λόγω υψηλής τιμής.
Οι παγκόσμιοι οργανισμοί που ιδρύθηκαν για την προώθηση των
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών και είχαν σκοπό την μείω
ση των περιορισμών και του προστατευτισμού στο Διεθνές Εμπόριο,
έγιναν ο πυρήνας του παγκόσμιου Εμπορικού Ιστού, με σκοπό ακριβώς
την παγκοσμιοποίηση. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς πολύ γνωστούς
Οργανισμούς.
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Ο θεματοφύλακας του «ελεύθερου εμπορίου» ανάμεσα στα κράτη
που συγκροτούν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η GATT (General
Agreement on Tarifs and Trade: γενική συμφωνία δασμών και εμπορί
ου). Η GATT ήταν μία Διεθνής συμφωνία που υπεγράφη το 1947 από
23 κράτη και επιδίωξή της ήταν η μελέτη, αξιολόγηση και βαθμιαία κα
τάργηση των εμποδίων που υφίστανται ή δημιουργούνται στο πεδίο
των διεθνών ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και η
περαιτέρω απρόσκοπτη ανάπτυξη αυτών των συναλλαγών (Pride /
Ferrel, Marketing, 2000).
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) (International monetary
fund) από την άλλη, είναι ο θεματοφύλακας της παγκόσμιας νομισματι
κής και οικονομικής τάξης. Μετά την μεγάλη κρίση του 1929 και την κα
τάρρευση του συστήματος του Χρυσού κανόνα και το τέλος του Β' πα
γκόσμιου πολέμου, η νομισματική και δημοσιονομική διάσκεψη του
ΟΗΕ που έγινε το 1944 στο Bretton Woods, ήταν μια απόπειρα να απο
τραπεί η περαιτέρω κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου που είχε αρχί
σει το ’29 και να διασφαλισθεί η παγκόσμια νομισματική και οικονομική
τάξη. Συμμετείχαν όλες οι χώρες που ήταν κατά του άξονος. (Δη. Ζαχαριάδη Σκούρα, σελ.73, 1993)
Η Διεθνής Τράπεζα για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη
(IBRD), για την οποία γίνεται ανάλυση στο κεφάλαιο 9 της παρούσης
εργασίας, ιδρύθηκε με απόφαση της διάσκεψης του Bretton Woods και
είχε επιφορτιστεί με το έργο της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του
κατεστραμμένου παραγωγικού μηχανισμού της παγκόσμιας κοινότητας.
(Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Δη. Ζαχαριάδη Σούρα, 1993)
Εκτός από τους διεθνείς οργανισμούς που ιδρύθηκαν, δημιουργήθηκαν επίσης ζώνες ελεύθερου εμπορίου, συμφωνίες μεταξύ ορισμένων
κρατών με κοινά συμφέροντα (NAFTA, AFTA, MAGHREB, συμφωνία
των παραευξείνιων χωρών, των νοτιοαμερικάνικων χωρών κλπ), προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο διεθνώς. Γίνεται σαφές ότι όλοι αυ
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τοί οι οργανισμοί έδειχναν μία και μόνη ανάγκη. Την διευκόλυνση του
εμπορίου χωρίς περιορισμούς.
Ένας άλλος σημαντικότατος λόγος που οδήγησε στην παγκοσμιο
ποίηση ήταν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις του 20ου αιώνα. Η
χρήση του Internet, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των τηλεδιασκέ
ψεων, της τηλεματικής και όλων των τεχνολογικών επιτευγμάτων που
διευκολύνουν τις συναλλαγές και την επικοινωνία, έχουν αλλάξει τελεί
ως την μορφή του κόσμου και συνεχίζουν με τέτοια ταχύτητα που ο αν
θρώπινος νους δεν μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα της χρήσης
της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Ό,τι χθες ήταν
πρωτοπορία, ξεπερνιέται σε χρόνους τόσο γρήγορους ώστε γίνεται κα
θημερινή συνήθεια πριν ακόμη το θαυμάσουμε. Επίσης, η ανακάλυψη
νέων υλικών και μεθόδων κατασκευής, έχουν φέρει τις χώρες πιο κοντά
και σε πραγματικές αποστάσεις, καθ’ όσον η χρήση της τεχνολογίας δεν
περιορίζεται στην επικοινωνία, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις ανθρώπι
νες δραστηριότητες. Χρήση μορφών ενέργειας φιλικότερων στο περι
βάλλον (αιολική, ηλιακή, υδρογόνο), κατασκευές δρόμων, γεφυρών, σε
μικρότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ασφάλεια, κάνουν την μεταφορά
προϊόντων φθηνότερη και γρηγορότερη, διευκολύνοντας το εμπόριο και
την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. (International Business, The chal
lenge of Global Competition, Ball A. Donald, McCulloch, Jr. Wendell H.
σελ. 284).
Τέλος, αλλά όχι με μικρότερη σημασία από όσα παρατέθηκαν, μεγά
λο ρόλο έπαιξε η κατάρρευση των χωρών του λεγάμενου «υπαρ
κτού σοσιαλισμού». Με την αλλαγή αυτή στον χώρο της Ευρώπης δι
ευκολύνονται πολύ οι συναλλαγές στο Εμπόριο με τις χώρες αυτές που
μέχρι προ τινός ζούσαν μέσα σε κλειστές οικονομίες, οικονομίες εσωστρεφείς, που είχαν εκ πεποιθήσεως τις λιγότερες δυνατές συναλλαγές
με το εξωτερικό. Με την κατάρρευση του καθεστώτος, οι οικονομίες αυ
τές άνοιξαν προς τα έξω με αποτέλεσμα μερικές από αυτές, όπως η
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Τσεχία, να έχουν ήδη εγκλιματιστεί στις συνθήκες της ελεύθερης αγο
ράς.
Όπως ήταν επόμενο, όλοι οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν σταδιακά
στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Μια επιχείρηση λοι
πόν που θέλει να επιβιώσει, δεν μπορεί να μείνει αδρανής κάτω από
αυτές τις συνθήκες. Καλείται να αναλάβει το ρίσκο των εξελίξεων προκειμένου να έχει μια μακρόχρονη παρουσία στην αγορά. Η σημερινή
επιχείρηση δεν μπορεί να είναι «κλειστή» όπως μία «κλειστή» οικο
νομία γιατί ο ανταγωνισμός από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού
νται στον ίδιο χώρο είναι συνεχώς αυξανόμενος, δεδομένου ότι νέες ξέ
νες διεθνοποιημένες επιχειρήσεις εισέρχονται στον χώρο και χρησιμο
ποιούν νέες μεθόδους ανταγωνισμού και, επίσης, οι ήδη υπάρχουσες
Ελληνικές επιχειρήσεις διεθνοποιούνται (δραστηριοποιούνται διεθνώς)
όλο και περισσότερο.
2.4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αυτές στις οποίες ε
μπλέκονται άτομα και επιχειρήσεις από δύο ή περισσότερες χώρες και
διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες :
α) Το Διεθνές Εμπόριο προϊόντων, δηλαδή αγορές και πωλήσεις
αγαθών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγαθών. ( Αφορά υλικά προϊόντα).
β) Το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών, δηλαδή αγορές και πωλήσεις
υπηρεσιών μεταξύ ατόμων και επιχειρήσεων ανάμεσα σε δύο ή περισ
σότερες χώρες. Αφορά άυλα προϊόντα, δηλαδή τραπεζικά, χρηματοοι
κονομικά, ασφαλιστικά και άλλα προϊόντα άυλης μορφής.
γ) Οι Διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Αφορά αγορές χρεο
γράφων, μετοχών, repos, παραγώγων κλπ σε μια άλλη χώρα πλην της
χώρας μόνιμης κατοικίας των επενδυτών. Κύριος σκοπός της συναλλα
γής είναι η επίτευξη κέρδους από την πράξη αυτή μεγαλύτερου από το
εγχώριο προσδοκώμενο. Δηλαδή ο επενδυτής αντί να αγοράσει μετοχές
της εσωτερικής αγοράς, αγοράζει μετοχές διεθνείς προκειμένου να έχει
μεγαλύτερες αποδόσεις.
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δ) Οι Άμεσες Ξένες επενδύσεις. Είναι μεταφορά μέρους της παρα
γωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης ή η δραστηριοποίηση σε άλ
λους τομείς οικονομικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης σε ξένη χώ
ρα. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί
σε μία ξένη χώρα επενδύοντας κεφάλαια στην χώρα αυτή και αποκτώ
ντας τον ολικό ή μερικό έλεγχο μιας τοπικής επιχείρησης ή δημιουργώ
ντας μια εξ ολοκλήρου δική της επιχείρηση.
Τέτοια περίπτωση ήταν για την Ελληνική αγορά η επιχείρηση Palco,
η οποία μετέφερε την δεκαετία του ’80 μέρος της παραγωγικής της
δραστηριότητας στην Ελλάδα, από την Αυστρία, για να μειώσει το κό
στος εργασίας και η οποία για τον ίδιο λόγο μετέφερε πριν από ένα
χρόνο τις παραγωγικές της δραστηριότητες από την Ελλάδα στην
Βουλγαρία.
Δεν είναι σπάνιο, πλέον, Ελληνικές επιχειρήσεις, κατ’ εξοχήν εντάσεως εργασίας, να μεταφέρουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες
στις γειτονικές χώρες, και ιδίως στην Βουλγαρία, με την ίδρυση θυγατρι
κών εταιρειών στις χώρες αυτές.
Αναφέρεται ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ένας τρόπος επέ
κτασης και διεθνοποίησης μιας επιχείρησης στον οποίο θα πρέπει να
προχωράει μια επιχείρηση μετά από προσεκτικό έλεγχο όλων των πα
ραγόντων, δεδομένου ότι προϋποθέτει σοβαρή δέσμευση κεφαλαίων
από την επιχείρηση καθώς και ανάληψη υψηλού επιχειρηματικού κινδύ
νου.
2.5. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι τρόποι με τους οποίους αποφασίζει μία επιχείρηση να δραστη
ριοποιηθεί σε μία ξένη αγορά διαφέρουν, ανάλογα με τον στρατηγικό
σχεδίασμά της επιχείρησης, την αποστολή της επιχείρησης και τους
σκοπούς της, τον κύκλο ζωής της, τις συνθήκες στην Διεθνή αγορά και
τις γενικότερες πολιτικές συνθήκες στον τόπο δραστηριοποίησης.
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2.5.1. ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το διεθνές εμπόριο κάθε χώρας συμπεριλαμβάνει το εισαγωγικό ε
μπόριο, το εξαγωγικό εμπόριο, το διαμετακομιστικό εμπόριο καθώς και
τις αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ζώνης και τις πωλήσεις εντός
της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Οι τελευταίες είναι φανερό ότι αναφέρονται
στις αγορές ή πωλήσεις αντίστοιχα, μεταξύ κρατών - μελών της Ευρω
παϊκής Ζώνης και αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι οι απλούστερες διαδι
κασίες και το χαμηλότερο κόστος. Το διαμετακομιστικό εμπόριο, α
φορά την μετακίνηση εμπορευμάτων από το έδαφος τρίτης χώρας μέχρι
αυτό να φτάσει στον προορισμό του. Μερικές φορές τα προϊόντα που
μένουν σε αποθήκες της τρίτης χώρας πωλούνται τοπικά με τις υπάρχουσες στην χώρα διαδικασίες. Διαφορετικά, αφού πληρωθούν έξοδα
και σταλιές (δηλαδή αποθήκευτρα στην χώρα παραμονής), προ
ωθούνται στον τελικό τους προορισμό. Τέλος, το εισαγωγικό εμπόριο
περιλαμβάνει αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από το εξωτερικό με αγορά
ξένου νομίσματος για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών, και
το εξαγωγικό εμπόριο, περιλαμβάνει εξαγωγές αγαθών και υπηρε
σιών και πώληση ξένου νομίσματος που προέρχεται από τις πωλήσεις
αυτές στο εξωτερικό.
Διευκρινίζεται εδώ κάτι το οποίο συνήθως προκαλεί σύγχυση στους
απασχολούμενους με το εξαγωγικό εμπόριο, όταν συναλλάσσονται με
τις Τράπεζες. Αυτό είναι η τιμή αγοράς και πώλησης των ξένων νομι
σμάτων σε περίπτωση εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή υπηρε
σιών σε κάποια ξένη χώρα. ‘Όταν ένας Έλληνας εισαγωγέας εισάγει
στην χώρα εμπορεύματα, θα πρέπει να αγοράσει από ένα χρηματοπι
στωτικό ίδρυμα ξένο νόμισμα. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα πουλά
στον εισαγωγέα ξένο νόμισμα με τιμή πώλησης. Στην αντίθετη περί
πτωση που ο Έλληνας εξαγωγέας εξάγει τα προϊόντα του στην ξένη
χώρα, όταν θα πληρωθεί από το εξωτερικό θα κάνει εισαγωγή ξένου
νομίσματος άρα θα πουλήσει συνάλλαγμα και θα πάρει ευρώ. Τότε η
Τράπεζα θα αγοράσει το συνάλλαγμα αυτό με τιμή αγοράς.
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2.5.2. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Οι εξαγωγές είναι ο σχετικά αττλούστερος τρόπος δραστηριοποίησης
σε μία ξένη αγορά, που όμως λόγω της απλότητάς του σε σχέση με άλ
λες μεθόδους, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και εξακολουθεί να χρησι
μοποιείται από τους επιχειρηματίες, όταν αυτοί αποφασίζουν να διε
θνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Παρ’ όλη την
φαινομενική απλότητα όμως, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζονται οι δυ
σκολίες που συναντά ο επιχειρηματίας προκειμένου να επεκταθεί σε
νέες αγορές μέσω των εξαγωγών. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να γνω
ρίζουν καλά τις εξαγωγικές διαδικασίες ώστε με ασφάλεια να μπορούν
να διεξαγάγουν το εξαγωγικό τους εμπόριο. Αυτό ακριβώς, όπως ελέχθη και πιο πάνω, είναι το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.
Οι μέθοδοι άσκησης του εξαγωγικού εμπορίου είναι οι άμεσες εξα
γωγές και οι έμμεσες εξαγωγές. Στην πρώτη κατηγορία μπορούμε να
έχουμε:
α) Οργανωμένο τμήμα εξαγωγών στην επιχείρηση, που αναλαμβάνει
τις παραγγελίες, την αποστολή των προϊόντων και την είσπραξη της α
ξίας των εξαγωγών, και όπου απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό.
Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για επιχειρήσεις που έχουν μακροχρόνια
εξαγωγική στρατηγική.
β) Αντιπρόσωπο στην χώρα εξαγωγής, όπου η Ελληνική επιχείρηση
επιλέγει να διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ενός αντιπροσώπου στην
αλλοδαπή χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική
στην επιλογή αυτού του αντιπροσώπου ώστε αυτός να έχει την οικονο
μική επιφάνεια και τις ανάλογες ικανότητες μάνατζμεντ και μάρκετινγκ
για την σωστή είσοδο της επιχείρησης στην αλλοδαπή αγορά.
γ) Τοπικός πράκτορας ή εμπορικός αντιπρόσωπος, είναι στην ουσία
ένας μεσίτης που δουλεύει με ποσοστό επί των πωλήσεων. Ο εμπορι
κός αντιπρόσωπος ποτέ δεν αγοράζει ο ίδιος τα προϊόντα της επιχείρη
σης που αντιπροσωπεύει για να τα διαθέσει ο ίδιος στην αγορά.
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δ) Ο τοπικός έμπορος ή διανομέας, αντίθετα, αγοράζει ο ίδιος και με
ταπουλά τα εμπορεύματα της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει, πράγ
μα που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη δικαιοδοσία για την διανομή, προ
ώθηση ή και την διαφήμιση του προϊόντος, άρα και μεγαλύτερα δυνητι
κά κέρδη.
ε) Υποκατάστημα στην χώρα εξαγωγής, χρησιμοποιείται από επιχει
ρήσεις που, αφού εισχωρήσουν στην αλλοδαπή αγορά, κρίνουν λόγω
κυρίως των αυξημένων πωλήσεων που έχουν και του ευνοϊκού κλίμα
τος ότι πρέπει να δεσμεύσουν περισσότερα κεφάλαια για να επεκταθούν στην αγορά αυτή. Τα υποκαταστήματα στελεχώνονται με άτομα
κυρίως από την τοπική αγορά για ευνόητους λόγους και λίγα στελέχη
από την μητρική χώρα και ακολουθούν τους νόμους της τοπικής αγο
ράς. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για αγορές που έχουν στρατηγική ση
μασία για την επιχείρηση.
στ) Θυγατρική εμπορική εταιρεία στην χώρα εξαγωγής, είναι μία ε
μπορική εταιρεία που ανήκει στην μητρική και δραστηριοποιείται εξ ο
λοκλήρου στην χώρα εξαγωγής, επομένως η λειτουργία της διέπεται
από τους νόμους της αλλοδαπής χώρας. Έχει πολλά κοινά με την ίδρυ
ση υποκαταστήματος. Πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρό
νια έχουν προχωρήσει επιτυχημένα με αυτόν τον τρόπο στην εξαγωγική
τους δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής.
Έμμεσες εξαγωγές. Στους τρόπους αυτούς εξαγωγικής δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης εμπίπτουν:
α) Οι εγχώριοι πράκτορες, είναι πράκτορες στην χώρα παραγωγής
και στην ουσία είναι μεσίτες οι οποίοι αμείβονται με ποσοστό επί των
πωλήσεων. Ο τρόπος αυτός εξαγωγών χρησιμοποιείται από περιστασιακούς εξαγωγείς.
β) Ο εγχώριος έμπορος, είναι χονδρέμπορος στη χώρα παραγωγής
και είναι κάτι αντίστοιχο με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα στην χώρα
εξαγωγής στις άμεσες εξαγωγές. Αγοράζει ο ίδιος τα προϊόντα και τα
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μεταπουλά. Η εξαγωγική επιχείρηση στην περίπτωση αυτή χάνει το
προνόμιο να αποκτήσει γνώση της αγοράς εισόδου.
γ) Οι Εταιρείες Διαχείρισης Εξαγωγών, συνήθως γκρουπάρουν τα
προϊόντα που διαχειρίζονται σε κατηγορίες, αναλαμβάνουν όλο το εξαγωγικό μάνατζμεντ της εταιρείας στην χώρα διανομής καθώς και την
διανομή και το μάρκετινγκ. Οι εταιρείες αυτές δεν είναι οι ίδιες εξαγωγικές. Ενδείκνυται για επιχειρήσεις που δεν θέλουν να διαθέσουν κεφά
λαια για άμεσες εξαγωγές.
δ) Οι Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου, είναι εταιρείες μικρές ή πολύ με
γάλες που εκτός από εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο ασχολούνται
και με το εμπόριο στην εσωτερική αγορά. Χρησιμοποιούνται από μικρές
εταιρείες που δεν έχουν την γνώση ή τα κεφάλαια να επεκταθούν σε
Διεθνές επίπεδο με τις μεθόδους των άμεσων εξαγωγών ή από μεγάλες
επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να διαθέσουν τα κεφάλαιά τους για τον
σκοπό αυτό. Λόγω της μεγάλης προώθησης των εξαγωγών μιας χώρας
που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δίνουν κίνητρα για την ίδρυση τέτοιων εται
ρειών (Χατζηδημητρίου Γ., Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες,
σημειώσεις παραδόσεων, Θεσσαλονίκη, 2003).
2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όταν και εφ’ όσον μία εταιρεία αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί σε
διεθνές επίπεδο, αυτό θα επηρεάσει, ανάλογα με τον βαθμό και τον
τρόπο διεθνοποίησης που θα επιλέξει, πολλές από

τις βασικές λει

τουργίες της επιχείρησης, όπως το μάρκετινγκ (διαφήμιση, προβολή,
διανομή), τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης (διαφορε
τικά συστήματα φορολογίας από χώρα σε χώρα, συναλλαγματικές δια
κυμάνσεις κλπ), η διοίκηση ανθρώπινων πόρων (διαφορετικά ήθη, έθι
μα, θρησκεία, κουλτούρα).
Από την άλλη, τα οφέλη που έχει να αποκομίσει μία επιχείρηση είναι
πολύ μεγάλα, εάν υπολογίσουμε τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να
συνεπάγεται η αύξηση της παραγωγής, η διασπορά των επιχειρηματι
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κών κινδύνων σε άλλες αγορές, η τεχνογνωσία και η ενσωμάτωση κα
λύτερης τεχνολογίας που μπορεί να αποκομίσει με στρατηγικές συμμαχίες καθώς και η γνώση νέων αγορών μέσα από εξαγωγικές δραστη
ριότητες, η εξομάλυνση των εποχιακών διακυμάνσεων στην ζήτηση και,
φυσικά, η αύξηση των κερδών μέσα από την αύξηση των δραστηριοτή
των. ( Pride / Ferrel, Marketing, 2000).
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η επιχείρηση πριν δραστηριοποιηθεί θα
πρέπει να σταθμίσει όλους τους παράγοντες, με μεγάλη σοβαρότητα
και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να επιλέξει εάν και σε
ποιο βαθμό θα επεκταθεί στις διεθνείς αγορές ώστε το όλο εγχείρημα
να αποβεί προς όφελος της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ.
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι τρόποι πληρωμής των εργασιών
εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους ο αγοραστής
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον πωλητή του ε
μπορεύματος, ή με άλλα λόγια πώς γίνεται η είσπραξη της αξίας των
πωλουμένων προϊόντων. Επίσης θα αναλυθεί πώς ο κάθε τρόπος πλη
ρωμής δεσμεύει τα μέρη και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται περισσότερο
ο πωλητής. Ακόμη θα γίνει μία αναφορά σε οικονομικούς, εμπορικούς
και τραπεζικούς όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά την πληρωμή
ώστε να είναι κατανοητό το περιεχόμενό τους από τον αναγνώστη.
3.1. ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ3
Δίδεται πιο κάτω η επεξήγηση βασικών εμπορικών, οικονομικών και
τραπεζικών όρων προκειμένου να είναι πιο εύκολη η κατανόησή τους
στην συνέχεια.
Αξιόγραφο: τίτλος που μπορεί να διαμαρτυρηθεί, δηλαδή να γίνει
αντικείμενο νομικής διαδικασίας για την είσπραξή του σε περίπτωση
που δεν τιμηθεί από τον οφειλέτη, δηλαδή δεν πληρωθεί η αξία που
περικλείει. Τέτοια είναι η συναλλαγματική και το γραμμάτιο σε διαταγή.
Αποδοχή / acceptance (συναλλαγματικής) : είναι η υπογραφή
από τον οφειλέτη κάτω από την λέξη «δεκτή».
Αποδοχή / acceptance (όρων, υποχρεώσεων, δεσμεύσεων
κλπ): είναι η έγγραφη δήλωση κάποιου στην οποία κάνει δεκτούς τους
όρους, υποχρεώσεις, δεσμεύσεις κλπ.
Αποδοχή που αφορά εμπορεύματα:

είναι η έγγραφη απόδειξη

από τον παραλήπτη του εμπορεύματος με την οποία γίνεται και μεταβί-

3 Τα στοιχεία του λεξικού εμπορικών, οικονομικών και τραπεζικών όρων προέρχονται
από το Λεξικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Εμπορικών - Τραπεζικών και Χρη
ματοοικονομικών όρων των I. Χρυσοβιτσιώτη - I. Σταυρακοπούλου, Εκδ. Παπαζήση,
2001, το Λεξικό Εμπορικών Όρων του Γιάννη X. Στεφανίδη, Εκδ. ΑΤΕ, 1985 καθώς
και από τους Ομοιόμορφους Κανόνες για τις αξίες, Εκδ. 522 του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου.
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βάση της ευθύνης του μεταφορέα και τερματίζεται η σύμβαση μεταφο
ράς.
Εντολέας: ο έμπορος που διαβιβάζει φορτωτικά έγγραφα (τιμολόγια,
φορτωτικές, συναλλαγματικές κλπ) με οδηγίες προς την Τράπεζα ή την
μεταφορική εταιρεία για την είσπραξη τους. Επίσης εντολέας ονομάζεται
ο αγοραστής εμπορεύματος που προβαίνει σε άνοιγμα πιστώσεως υ
πέρ του πωλητή.
Δικαιούχος: αυτός που έχει δικαίωμα είσπραξης ποσού σύμφωνα
με κάποιους όρους.
Κάλυψη: Η πληρωμή υποχρέωσης.
Καλύπτρια Τράπεζα: η τράπεζα που πληρώνει την υποχρέωση.
Αποστέλλουσα Τράπεζα: η Τράπεζα που στέλνει τα φορτωτικά έγ
γραφα.
Μεσολαβούσα Τράπεζα: η Τράπεζα που μεσολαβεί ώστε τα φορ
τωτικά έγγραφα να παραδοθούν στον δικαιούχο φροντίζοντας να τηρη
θούν οι οδηγίες του εντολέα.
Γραφείο Συμψηφισμού: σύστημα διακανονισμού των αμοιβαίων
οφειλών μεταξύ Τραπεζών, προερχομένων από την κυκλοφορία επιτα
γών.
Εμπάργκο: μέτρα οικονομικού αποκλεισμού μιας χώρας ή ενός ομί
λου χωρών εναντίον μίας άλλης χώρας, με τα οποία παύουν οι εμπορι
κές συναλλαγές με την χώρα αυτή.
Εξωτερικό εμπόριο: εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων μιας
χώρας καθώς και εμπορευμάτων In transit, δηλαδή εμπορεύματα που
προέρχονται από χώρα του εξωτερικού και μένουν προσωρινά στην
χώρα με σκοπό να επανεξαχθούν.
Libor: London interbank offered rate / επιτόκιο στην διατραπεζική
αγορά χρήματος του Λονδίνου.
Dumping: είναι εμπορική πρακτική κατά την οποία η πώληση ενός
προϊόντος γίνεται στην εγχώρια αγορά σε τιμή κάτω του κόστους και
στην εξωτερική αγορά σε τιμή χαμηλότερη εκείνης της εγχώριας αγοράς
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ή ακόμη και κάτω του κόστους. Σκοπός είναι η εξουδετέρωση του αντα
γωνισμού και η απόκτηση πελατείας. Οι χώρες για να διαφυλάξουν τον
υγιή ανταγωνισμό εφαρμόζουν πολιτική αντί - ντάμπιγκ.
Ποσόστωση: αφορά τη μεγαλύτερη ποσότητα ενός προϊόντος που
επιτρέπεται να εισαχθεί σε μία χώρα μέσα σε ορισμένη χρονική περίο
δο και γίνεται για να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή.
Τιμή συναλλάγματος: οι νομισματικές μονάδες μιας χώρας που
απαιτούνται για την απόκτηση μιας νομισματικής μονάδας άλλης χώρας.
Συναλλαγή τοις μετρητοίς: διεθνώς για τις συναλλαγές αυτές χρη
σιμοποιείται ο όρος spot. Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση του αντικειμέ
νου, (συναλλάγματος, χρεογράφων, εμπορευμάτων), γίνεται σχεδόν
ταυτόχρονα με την πληρωμή του, δηλαδή μέσα σε μία ή δύο ημέρες.
Συναλλαγή επί προθεσμία (deferred payment): αντίθετα στις συ
ναλλαγές αυτές, η παράδοση του αντικειμένου γίνεται σε χρόνο μεταγε
νέστερο της παράδοσης του αντικειμένου.
Οπισθογράφηση / endorsement: είναι η μεταβίβαση αξιόγραφου
δηλαδή γραμματίου σε διαταγή, επιταγής σε διαταγή, συναλλαγματικής,
φορτωτικής, με υπογραφή στο πίσω μέρος του εντύπου και στο όνομα
του νέου δικαιούχου.
Λευκή οπισθογράφηση / Blank endorsement : η οπισθογράφηση
εν λευκώ, δηλαδή χωρίς να αναφέρεται το όνομα του νέου δικαιούχου.
Διαπραγματεύσιμο: αξιόγραφο που μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύ
θερα με οπισθογράφηση. Με τον τρόπο αυτό μεταβιβάζονται περιου
σιακά στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα αξιόγραφο.
Χρηματοδότηση: κάθε μέσον που χρησιμοποιείται για την απόκτη
ση ή προσφορά χρημάτων ή πιστώσεων σε επιχειρήσεις και άτομα.
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3.2. ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Σε κάθε περίπτωση που πωλούνται εμπορεύματα, το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πωλητής είναι η είσπραξη της αξίας των
εμπορευμάτων αυτών. Είναι φυσικό, όταν αυτές οι συναλλαγές γίνονται
ανάμεσα σε πρόσωπα που έχουν διαφορετικά ήθη και έθιμα, διαφορετι
κές γλώσσες και διαφορετικές νομοθεσίες, όπως συμβαίνει στο Διεθνές
Εμπόριο, να δημιουργείται σύγχυση. Για τον λόγο αυτό έχουν καθιερω
θεί πρότυπα και συνήθειες που είναι διεθνώς αποδεκτά και αποβλέ
πουν στην ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών.
Οι τρόποι πληρωμής διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό εμπιστοσύ
νης μεταξύ των μερών, αγοραστή δηλαδή και πωλητή, καθώς και του
χρόνου παράδοσης των εμπορευμάτων. Είναι φανερό ότι μία μακρο
χρόνια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη, παρέχει σ’ αυτά τη
δυνατότητα διαχείρισης των πληρωμών, ώστε με τον φθηνότερο τρόπο
να περνούν τα χρήματα από τον αγοραστή στον πωλητή. Άλλες φορές,
ο αγοραστής μπορεί να διευκολύνει έναν πωλητή ο οποίος δεν έχει τα
μέσα να χρηματοδοτήσει την παραγωγή του, στέλνοντάς του μία προ
καταβολή ή ανοίγοντάς του μία ενέγγυο πίστωση προκαταβολής, ώστε
να προχωρήσει στην παραγωγή και την προετοιμασία της παραγγελίας
που απαιτεί ο αγοραστής. Τα πάντα είναι θέμα εμπορικής συμφωνίας
μεταξύ αγοραστή και πωλητή και συνθηκών που επικρατούν εκείνη την
στιγμή στην αγορά. Εάν δηλαδή το προϊόν που διατίθεται είναι δυσεύ
ρετο στην αγορά ή σε ποιότητα που επιθυμεί ο αγοραστής κλπ.
Πωλητής και αγοραστής έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ο κα
θένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί έτσι τις συνθήκες ώστε να αποκομί
σει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τον εαυτό του και για την Εταιρεία
του, χωρίς φυσικά να βλάψει το καλό τέλος της συναλλαγής και τις κα
λές σχέσεις με τον πελάτη του. Αυτή είναι εξάλλου και η βασική έννοια
του εμπορίου και της Οικονομίας γενικότερα. Οι Οικονομικές μονάδες
(άτομα ή Εταιρείες) πρέπει να ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να απο
κομίζουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με την μικρότερη δυνατή θυσία.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

32

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ο ττωλητής είναι φανερό ότι έχει όφελος να εισπράξει όσο το δυνατόν
νωρίτερα την αξία των εμπορευμάτων που αποστέλλει και ο αγοραστής,
έχει όφελος να καθυστερήσει όσο μπορεί την πληρωμή των εμπορευ
μάτων που έχει παραγγείλει, προκειμένου να μπορέσει να τα παραλάβει
και να ελέγξει εάν η ποιότητα ανταποκρίνεται στην προσδοκώμενη. Με
ταξύ των δύο αυτών άκρων έχουν δημιουργηθεί διάφορες εναλλακτικές
προτάσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς
και τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών. Οι τρόποι αυτοί ανα
λύονται πιο κάτω.
3.3. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Με τον όρο διακανονισμό αξίας εισαγωγής εννοούμε την εκ μέρους
του αγοραστή τήρηση της συμφωνίας με τον πωλητή για την πληρωμή
της αξίας των εισαγομένων προϊόντων α) με άμεση πληρωμή (sight
payment) της αξίας των φορτωτικών εγγράφων που συνοδεύουν τα
εμπορεύματα ή / και β) με την αποδοχή τίτλου (diferred payment)
ή τίτλων ή γ) με συνδυασμό (combined payment) και των δύο προη
γούμενων τρόπων, ώστε ο αγοραστής να είναι σε θέση να παραλάβει
το εμπόρευμα.
Εξυπακούεται ότι η κυριότητα των φορτωτικών εγγράφων δίνει στον
κύριο το δικαίωμα παραλαβής του εμπορεύματος και για τον λόγο αυ
τόν είναι σημαντικό σε ποιόν παραδίδονται αυτά τα φορτωτικά έγγραφα.
Δηλαδή η κατοχή των φορτωτικών εγγράφων είναι «χρήμα» δεδομένου
ότι όποιος κατέχει τα έγγραφα κατέχει και το εμπόρευμα. Για τον λόγο
αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις οδηγίες του πωλητή, ώστε τα
φορτωτικά έγγραφα να παραδίδονται πάντα σύμφωνα με τις οδη
γίες του αποστολέα / πωλητή, και μόνο σε όποιον ο εντολέας / πουλη
τής κατονομάζει.
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3.3.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Η Τράπεζα του αγοραστή / εισαγωγέα είναι η παραλαβούσα Τράπε
ζα, δηλαδή η Τράπεζα που παραλαμβάνει τα φορτωτικά έγγραφα και
είναι υποχρεωμένη να καλέσει τον εισαγωγέα και να τα παραδώσει
σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας που της τα έστειλε, δηλαδή τις
οδηγίες του πωλητή.
Η Τράπεζα του αγοραστή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τα φορ
τωτικά έγγραφα έναντι πληρωμής ή / και αποδοχής τίτλων, σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχει πάρει, καθώς και να οπιογραφήσει τις φορτωτικές ή
διατακτικές προκειμένου ο εισαγωγέας να παραλάβει τα εμπορεύματα.
Η όλη διαδικασία διέπεται από τους όρους και συνήθειες για τις αξίες,
έκδοση 522 (Publication 522) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce) που είναι γνωστοί ως «Ομοιό
μορφοι Κανόνες για τις Αξίες» (Uniform Rules for Collections).

3.3.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν δεν μεσολαβεί τελωνείο (διασυ
νοριακές συναλλαγές μεταξύ χωρών / μελών της Ευρωπαϊκής Ένω
σης), ο εντολέας / πωλητής παρακάμπτει την Τραπεζική διαδικασία ο
ρίζοντας την Μεταφορική του Εταιρεία ως υπεύθυνη για την παράδοση
των φορτωτικών εγγράφων, σύμφωνα με τους όρους του. Αυτό σημαί
νει ότι έχει οπισθογραφήσει τα φορτωτικά έγγραφα στο όνομα της Με
ταφορικής Εταιρείας ή έχει εκχωρήσει τα φορτωτικά έγγραφα στην Με
ταφορική Εταιρεία με ειδική επιστολή. Στην περίπτωση αυτή η Μεταφο
ρική Εταιρεία γίνεται κύριος του εμπορεύματος και στην συνέχεια σύμ
φωνα με τις οδηγίες του εντολέα παραδίδει το εμπόρευμα αφού εισπράξει την αξία των εμπορευμάτων ή τα παραδώσει « ελεύθερα
πληρωμής», δηλαδή χωρίς πληρωμή. Το τελευταίο συμβαίνει όταν
υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον αγοραστή ή όταν η αξία των εμπο
ρευμάτων έχει πληρωθεί με προκαταβολή, οπότε δεν απαιτείται πλη
ρωμή ή αποδοχή τίτλου.
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Στις περιπτώσεις όπου η φορτωτική δεν είναι αξιόγραφο και δεν οπισθογραφείται, οι μεταφορικές εταιρείες εκδίδουν «ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑ
ΡΑΔΟΣΗΣ » των εμπορευμάτων, η οποία οπισθογραφείται στο όνομα
του δικαιούχου όπως και η φορτωτική.
3.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγα
θών αναλύονται παρακάτω:
3.4.1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ (ADVANCED PAY
MENT)
Σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει μέρος ή όλο το ποσό της αξίας των εισαγομένων εμπορευ
μάτων στον πωλητή, πριν ακόμη παραλάβει το εμπόρευμα. Είναι
φανερό ότι ο τρόπος αυτός διακανονισμού της αξίας των εισαγομένων
εμπορευμάτων δεν συμφέρει καθόλου τον εισαγωγέα αφού δεν τον
διασφαλίζει ότι θα παραλάβει κανονικά το εμπόρευμα μετά την πληρω
μή της προκαταβολής. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται όταν ο εισαγω
γέας έχει άμεση ανάγκη από το εμπόρευμα ή όταν ο συγκεκριμένος
προμηθευτής του το πουλάει με μεγάλη διαφορά τιμής από άλλους
προμηθευτές, οπότε ο εισαγωγέας είναι διατεθειμένος να αναλάβει τον
επιπλέον κίνδυνο ώστε να επιτύχει μεγαλύτερο κέρδος. Ένας τρόπος
για να αποφύγει ο εισαγωγέας το ρίσκο που προαναφέρθηκε, είναι να
ζητήσει από τον πωλητή του εμπορεύματος να του εκδώσει εγγυητική
επιστολή προκαταβολής, όπου θα διασφαλίζεται ότι εάν τα εμπορεύ
ματα δεν παραδοθούν μέσα στις συγκεκριμένες προθεσμίες η προκα
ταβολή θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου στον αποστολέα.

3.4.2. ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (DOCUMENTARY CREDIT).
Ο πλήρης επιστημονικός όρος αυτού του τρόπου πληρωμής είναι
documentary credit δηλαδή πίστωση έναντι φορτωτικών εγγρά
φων. Ο τρόπος της πληρωμής διασφαλίζει και τα δύο συμβαλλόμενα
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μέρη, δηλαδή αγοραστή και ττωλητή, για το καλό πέρας της συναλλα
γής. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Τράπεζας που θα εκδώσει την
ενέγγυα πίστωση και η ύπαρξη Τράπεζας που θα μεσολαβήσει για να
ανακοινώσει την πίστωση στον δικαιούχο. Η εκδότρια τράπεζα αναλαμ
βάνει να πληρώσει στον δικαιούχο το ποσό της πίστωσης, εφ’ όσον τη
ρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της πίστωσης. Επομένως ο δικαι
ούχος / πωλητής παύει να έχει απέναντι του τον αγοραστή, που
ενδεχομένως δεν γνωρίζει, και έχει να αντιμετωπίσει μία τράπεζα
που γνωρίζει και εμπιστεύεται.
Η ενέγγυα πίστωση διασφαλίζει όπως προαναφέρθηκε και τα δύο
μέρη, αλλά έχει μεγάλο κόστος και απαιτεί πλήρη συμμόρφωση με τους
όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Για τον λόγο αυτόν καθώς και επει
δή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες Τραπεζικές διαδικασίες θα ανα
λυθεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο 5 της παρούσης εργασίας.

3.4.3. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (OPEN ACCOUNT).
Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον α
γοραστή λόγω μακροχρόνιας και καλής συνεργασίας, οπότε του στέλνει
εμπορεύματα και δέχεται να πληρωθεί την αξία των εμπορευμάτων μέ
σα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής
των εμπορευμάτων, χωρίς την αποδοχή κάποιου αξιόγραφου ή τίτλου
όπως είναι η συναλλαγματική, το γραμμάτιο ή η υποσχετική.
Ο τρόπος αυτός διακανονισμού είναι φανερό ότι συμφέρει τον εισα
γωγέα δεδομένου ότι παραλαμβάνει το εμπόρευμα χωρίς καμία άλλη
υποχρέωση (δηλαδή πληρωμή ή / και αποδοχή τίτλου) με μόνη την
«καλή συναλλακτική πίστη». Ο εισαγωγέας μέσα σε ημερομηνία που
έχει συμφωνηθεί με τον πωλητή έρχεται στην Τράπεζα και στέλνει μία
Τραπεζική εντολή μεταφοράς συναλλάγματος στον εξαγωγέα / πωλητή
(Τραπεζικό έμβασμα).
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3.4.4. ΟΙ ΑΞΙΕΣ (COLLECTIONS).
Σύμφωνα με το άρθρο 2Β των Ομοιόμορφων Κανόνων για τις Αξίες
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εκδ. 522, Αξία έναντι φορ
τωτικών εγγράφων (Documentary collection) είναι η διαχείριση από
τις Τράπεζες χρηματοοικονομικών ή / και εμπορικών εγγράφων σύμ
φωνα με τις οδηγίες που έχουν από τον εντολέα ώστε:
V

να επιτύχουν πληρωμή της αξίας των εγγράφων αυτών,

^ να παραδώσουν τα έγγραφα στον δικαιούχο έναντι πληρωμής ή /
και αποδοχής και τέλος,
^ να παραδώσουν τα έγγραφα στον δικαιούχο έναντι εκπλήρωσης άλ
λων όρων ή προϋποθέσεων.
Οι αξίες, επειδή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζονται
λεπτομερώς στο Κεφ. 5 της παρούσης εργασίας μαζί με τις πιστώσεις.

3.4.5. ΜΙΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
Ο μικτός τρόπος διακανονισμού είναι τρόπος διακανονισμού που
συνδυάζει δύο ή περισσότερους τρόπους πληρωμής από όσους ανα
λύθηκαν πιο πάνω, προκειμένου να επιτύχει την πληρωμή των εισαγομένων αγαθών.
Παράδειγμα το προέμβασμα που δεν αντιπροσωπεύει το 100% της
αξίας του εμπορικού τιμολογίου. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής
προκαταβάλει στον πωλητή μέρος της αξίας των εμπορευμάτων π.χ. το
20%, για να τον διευκολύνει να ετοιμάσει την παραγγελία, και το υπό
λοιπο πληρώνεται με άλλους τρόπους, π.χ. το υπόλοιπο 50% με πλη
ρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων τοις μετρητοίς, και το ποσό που μέ
νει και αποτελεί το υπόλοιπο 30%, με προθεσμιακό διακανονισμό. Οι
τρόποι αυτοί διακανονισμού θα αναλυθούν πιο κάτω.
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3.4.6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Στην πραγματικότητα αυτός δεν είναι ένας ξεχωριστός τρόπος πλη
ρωμής αλλά εντάσσεται στους τρόπους πληρωμής που ήδη εξετάστη
καν. Η όλη φιλοσοφία αυτού του διαχωρισμού είναι να γίνει κατανοητό
ότι η πληρωμή των υποχρεώσεων του εισαγωγέα στον πωλητή των
εμπορευμάτων μπορεί να γίνει είτε άμεσα, οπότε μιλάμε για πληρωμή
μετρητοίς (sight payment), είτε σε μελλοντικό χρόνο, οπότε μιλάμε για
προθεσμιακό διακανονισμό (deferred payment).
Στην πληρωμή μετρητοίς ο αγοραστής παραλαμβάνει τα φορτωτικά
έγγραφα αφού πρώτα καταβάλλει το ισότιμο του εμπορικού τιμολογίου
στην παρουσιάζουσα Τράπεζα. Η Τράπεζα με την σειρά της θα οπι
σθογραφήσει όσα από τα φορτωτικά έγγραφα χρειάζονται οπισθογρά
φηση (δηλαδή θα υπογράψει και θα σφραγίσει με τις υπογραφές των
υπαλλήλων που δεσμεύουν την Τράπεζα συναλλαγματικές, γραμμάτια
ή θαλάσσιες φορτωτικές) και θα παραδώσει τα φορτωτικά έγγραφα
στον αγοραστή. Ο αγοραστή με τα φορτωτικά έγγραφα που έχει παραλάβει από την Τράπεζά του θα πάει στο Τελωνείο και θα παραλάβει το
εμπόρευμα. Παράλληλα η Τράπεζα που έχει παραδώσει τα φορτωτικά
έγγραφα και έχει εισπράξει το ποσό του τιμολογίου θα προχωρήσει
στην πληρωμή του ποσού στον πωλητή μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Στην περίπτωση που έχουμε προθεσμιακό διακανονισμό αξίας εισα
γωγής, αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής θα πρέπει, προκειμένου να παραλάβει τα φορτωτικά από την Τράπεζά του, να υπογράψει κάποιον
προθεσμιακό τίτλο. Οι προθεσμιακοί αυτοί τίτλοι είναι τα γραμμάτια σε
διαταγή (promissory note), οι συναλλαγματικές (bill of exchange) και οι
υποσχετικές (promissory letter). Αναφέρεται επίσης η έννοια της τρα
βηχτικής (draft) η οποία χρησιμοποιείται από τους Αγγλοσάξονες (Αγ
γλία, Αμερική), αποτελεί δική τους εφεύρεση και η χρήση της έχει τα
λαιπωρήσει αρκετά τις υπόλοιπες χώρες στο να κατανοήσουν την χρή
ση αυτού του εγγράφου. Η τραβηχτική είναι χρηματοοικονομικό έγγρα
φο ανάλογο της συναλλαγματικής δεδομένου ότι υπογράφεται από τον
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εκδότη και από τον πληρωτή αλλά διαφέρει από την συναλλαγματική
γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο διαμαρτύρησης όπως αυτή.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 των ομοιόμορφων κανόνων για τις αξίες,
Εκδ. 522 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μπούμε να έχουμε
δύο τρόπους παράδοσης των φορτωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις
οδηγίες της αποστέλλουσας Τράπεζας: Παράδοση έναντι πληρωμής
(D/P= Documents against payment) και έναντι αποδοχής (D/A=
documents against acceptance). Επομένως, στις αξίες έναντι φορτω
τικών εγγράφων, όταν λέμε διακανονισμό εισαγωγής έναντι φορτωτικών
εγγράφων της μετρητοίς (Cash against documents), εννοούμε ότι η
Τράπεζα του εισαγωγέα παραδίδει τα φορτωτικά έγγραφα στον εισαγω
γέα έναντι πληρωμής του ποσού που αναφέρεται στο εμπορικό τιμο
λόγιο ενώ, όταν λέμε διακανονισμό εισαγωγής έναντι φορτωτικών εγ
γράφων με Προθεσμία, εννοούμε ότι η Τράπεζα του εισαγωγέα παραδίδει τα φορτωτικά έγγραφα έναντι αποδοχής προθεσμιακού τίτλου,
ο οποίος λήγει σε μία τακτή ημερομηνία π.χ. 60 μέρες από την ημερο
μηνία της φόρτωσης. Καλό είναι όταν έχουμε τίτλους να συγκεκριμενο
ποιούμε την ημερομηνία λήξης αυτών συνδέοντας την πληρωμή με ένα
έγγραφο όπως π.χ. μία φορτωτική και όχι με μία ημερομηνία που μπο
ρεί να αμφισβητηθεί. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα φορτωτικά έγγρα
φα θα παραδοθούν στον αγοραστή έναντι αποδοχής συναλλαγματικής
λήξης 60 μέρες από την ημερομηνία της φορτωτικής και όχι σε 60 ημέ
ρες από την παρουσίαση των φορτωτικών εγγράφων (documents
against acceptance of a promissory letter, maturing 60 days from Bill
of Lading date).
3.5. FACTORING
To factoring είναι η ανάθεση της είσπραξης χρεών εξωτερικού από
εξειδικευμένες εταιρείες, που είναι συνήθως Τράπεζες ή θυγατρικές
τραπεζών. Σύμφωνα με αυτήν την διαδικασία, ο προμηθευτής ή εκχω
ρητής μεταβιβάζει μέρος από τα δικαιώματά του στην Εταιρεία factoring
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ή στον «φάκτορα» όπως αλλιώς συνηθίζεται να λέγεται. Ο φάκτορας
αναλαμβάνει να προεξοφλήσει την αξία των τιμολογίων στον προμη
θευτή έναντι προκαθορισμένης αμοιβής και επομένως ασκεί μια πιστω
τική πράξη. Εκτός όμως από την προεξόφληση, ο φάκτορας αναλαμβά
νει να εξοφλήσει την αξία των τιμολογίων στον προμηθευτή κατά την
ημερομηνία της κανονικής λήξης της υποχρέωσης πληρωμής. Σε όλες
τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι ο φάκτορας αναλαμβάνει αυτή την ερ
γασία έναντι αμοιβής, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί σαν πράκτο
ρας. To Factoring καλύπτει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνήθως
ενός εξαμήνου.
Με την μέθοδο αυτή, μια εξαγωγική επιχείρηση μπορεί να εισπράξει
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τις απαιτήσεις που προέρχονται από
τις πωλήσεις των εμπορευμάτων της στο εξωτερικό και να έχει αυξημέ
νη ρευστότητα. Τον κίνδυνο από αυτή την πράξη αναλαμβάνει εξ ολο
κλήρου ο φάκτορας. Σε περίπτωση μη πληρωμής του ποσού από τον
πελάτη ο φάκτορας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον προμηθευτή
στην τακτή ημερομηνία και κατόπιν να στραφεί κατά του πελάτη του για
την είσπραξη του ποσού. Ο φάκτορας είναι υποχρεωμένος να αναγγεί
λει την πράξη αυτή στον προμηθευτή. Οι όροι έκδοσης της άδειας λει
τουργίας των εταιρειών factoring

καθορίστηκαν

με

την

ΠΔ/ΤΕ

2168/8.1.1993 (Δασκάλου, σελ.119, Διεθνές Εμπόριο, 1995).
3.6. FORFAITING
To forfaiting είναι κάτι ανάλογο του Factoring, δηλαδή προέρχεται
από μία σύμβαση πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών αλλά αφορά τις πιο
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (πέραν του δμήνου) και μόνο όταν η πρά
ξη πώλησης γίνεται με αξιόγραφα, όπως είναι οι συναλλαγματικές, τα
γραμμάτια σε διαταγή και οι ανέκκλητες πιστώσεις. Λειτουργεί και αυτό
σαν χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Βασικό μειονέκτη
μα της μεθόδου αυτής είναι το μεγάλο κόστος για την επιχείρηση. (Δα
σκάλου, σελ. 121, Διεθνές Εμπόριο, 1995).
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3.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πληρωμή αξίας τιμολογίου εισαγωγής μπορεί να γίνει με διάφο
ρους τρόπους και εξαρτάται από τον χρόνο πληρωμής και τις σχέσεις
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ο κάθε εισαγωγέας / εξαγωγέας επι
λέγει τον τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του στην συγκε
κριμένη συναλλαγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 . INCOTERMS 20004
4.1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δώσει τις βασικές πληροφορίες και
επεξηγήσεις των εμπορικών όρων / τρόπων τιμολόγησης που είναι διε
θνώς γνωστοί, όπως αυτοί επικράτησαν στην Διεθνή πρακτική και να
αναλύσει τι σημαίνουν αυτοί οι όροι όσον αφορά στις υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών.
Όταν στην σύμβαση πώλησης εμπεριέχεται ο όρος ότι «αυτή είναι
σύμφωνη με τους INCOTERMS 2000, ICC» ο εισαγωγέας ή ο εξαγωγέας αντίστοιχα θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και δικαιώμα
τα που προκύπτουν από την παραδοχή αυτή. Αυτό είναι κάτι πολύ ση
μαντικό, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις αυτές μεταφράζονται σε οικονο
μική επιβάρυνση του εισαγωγέα ή εξαγωγέα και κατ’ επέκταση έχουν
αντίκτυπο στην κοστολόγηση του προϊόντος και στο τελικό περιθώριο
κέρδους του πωλητή. Άρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ε
πηρεάζει την κερδοφορία της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον
διεθνή χώρο.

4.1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο όρος Incoterms προέρχεται από τα αρχικά

των λέξεων

International Commercial Terms, είναι έκδοση του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου (ΔΕΕ / International Chamber of Commerce, ICQ) και
δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την διεξαγωγή του Εμπορίου από
χώρα σε χώρα.
Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές φορές τα συμβαλλόμενα μέρη δεν γνω
ρίζουν τις διαφορές που υπάρχουν στην εμπορική πρακτική των χωρών
τους και εξ αυτού προκύπτουν παρεξηγήσεις και διαφορές που δυσκο
λεύουν τις μεταξύ τους σχέσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε εμπλοκή
4 Όλα τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού προέρχονται από την έκδοση του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου, ΔΕΕ (International Chamber of Commerce, ICC)
INCOTERMS 2000, έκδοση N.560.
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τους σε δικαστικούς αγώνες, σε απώλεια πολύτιμου χρόνου και χρήμα
τος και, ίσως, στην τελική λύση της συνεργασίας.
Για τον λόγο αυτό, το 1936 για πρώτη φορά το Διεθνές Εμπορικό Ε
πιμελητήριο αποφάσισε να εκδώσει ένα σύνολο κανόνων κοινά αποδε
κτών που θα ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των
μερών. Η πρώτη αυτή έκδοση έγινε γνωστή ως INCITERS 1936 και α
ναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα έτη 1953, 1967, 1976, 1980,
1990 και τέλος το 2000. Σκοπός ήταν να εναρμονιστεί στις αλλαγές των
σύγχρονων εμπορικών συναλλαγών, ειδικά στις σημερινές συνθήκες
αυξανόμενης διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και δραστηριοποίησης
σε περισσότερες χώρες, σε νέες αγορές και με νέα μέσα (internet, ηλε
κτρονικό εμπόριο).
Το ποιος από τους δύο συμβαλλόμενους πληρώνει τον ναύλο και τα
ασφάλιστρα του προϊόντος, ο προσδιορισμός του τόπου παράδοσης
του εμπορεύματος, διαμορφώνουν την τελική αξία του προϊόντος και
είναι πρωταρχικής σημασίας να υπάρχει ένας τρόπος κοινής αποδοχής
που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο μεταξύ των χωρών ώ
στε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι Inciters δεν ασχολούνται με τις
συμβάσεις μεταφοράς, ασφάλισης, χρηματοδότησης αλλά με την σύμ
βαση πώλησης μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

4.1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ INCOTERMS
Σκοπός των INCOTERMS είναι η παροχή ενός συνόλου διεθνών
κανόνων για την ερμηνεία των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων στο
εξωτερικό εμπορικών όρων, ώστε να αποφευχθεί ή να περιοριστεί σε
σημαντικό βαθμό η

αβεβαιότητα της απόδοσης διαφορετικής ερμηνεί

ας αυτών των όρων από χώρα σε χώρα (Incoterms 2000, εκδ.Δ.Ε.Ε).
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4.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. INCOTERMS 2000.
Όταν ο πωλητής και ο αγοραστής επιθυμούν η συναλλαγή τους να
διέπεται από τους ομοιόμορφους κανόνες, θα πρέπει να συμπεριλαμ
βάνουν αυτόν τον όρο στην σύμβαση πώλησης. Επειδή όμως οι ομοιό
μορφοι κανόνες μεταβάλονται από καιρό σε καιρό (έκδ.1953, 1967,
1980, 1990,2000), Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε μια ρητή αναφορά
στην τρέχουσα έκδοση των Incoterms. Καταγράφονται πιο κάτω οι ε
μπορικοί όροι που εμπεριέχονται στην τρέχουσα έκδοση των Incoterms
2000.
ΟΜΑΔΑ Ε

Αναχώρηση

EXW Εκ του εργοστασίου ... (κατονομάζεται ο τόπος)
ΟΜΑΔΑ F Κύρια μεταφορά απλήρωτη
FCA Ελεύθερο στον Μεταφορέα ...(κατονομάζεται ο τόπος)
FAS Ελεύθερο Παραπλεύρως του Πλοίου...(κατονομάζεται το
λιμάνι φόρτωσης)
FOB Ελεύθερο επί του Πλοίου...(κατονομάζεται το λιμάνι φόρ
τωσης)
ΟΜΑΔΑ C Κύρια μεταφορά πληρωμένη
CFR Αξία και Ναύλος...(κατονομάζεται το λιμάνι προορισμού)
CIF Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος...(κατονομάζεται το λιμάνι προ
ορισμού)
CPT Μεταφορά πληρωμένη έως...(κατονομάζεται ο τόπος προ
ορισμού)
CIP Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη έως... (κατονομάζεται ο
τόπος προορισμού)
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ΟΜΑΔΑ D Άφιξη
DAF Παραδοτέο στα σύνορα (κατονομάζεται ο τόπος)
DES Παραδοτέο εκ του Πλοίου (κατονομάζεται το λιμάνι προ
ορισμού)
DEQ Παραδοτέο εκ της προκυμαίας (κατονομάζεται το λιμάνι
προορισμού)
DDU Παραδοτέο, δασμός απλήρωτος (κατονομάζεται ο τόπος
προορισμού)
DDP

Παραδοτέο με Δασμό πληρωμένο (κατονομαζόμενος τοπος προορισμού).

Διευκρινίζεται ότι οι όροι FAS, FOB, CFR, CIF, DES και DEQ χρησι
μοποιούνται οι εκφράσεις «λιμάνι φόρτωσης» και

«λιμάνι προορι

σμού». Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η λέξη «τόπος».
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλές φορές πρέπει να καθορίζεται
το ακριβές «σημείο» μέσα στο λιμάνι ή ο «τόπος», δεδομένου ότι είναι
απαραίτητο για τον πωλητή να γνωρίζει το ακριβές σημείο παράδοσης
του εμπορεύματος στον αγοραστή, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία όπου
θα μπορούσε να γίνει αυτή η παράδοση. Για τον λόγο αυτό, οι
Incoterms διευκρινίζουν ότι όταν δεν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο
σημείο και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα όπου μπορεί να γίνει η παράδο
ση, ο πωλητής θα μπορεί να επιλέξει το σημείο που τον εξυπηρετεί κα
λύτερα.
Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας του εμπορεύματος, καθώς επίσης και
η υποχρέωση καταβολής των εξόδων που σχετίζονται με το εμπόρευ
μα, μετατίθενται από τον πωλητή στον αγοραστή την στιγμή που ο πω
λητής έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει το εμπόρευ
μα στον αγοραστή. FI μετάθεση του κινδύνου μπορεί να επέλθει ακόμα
και πριν από την παράδοση, εάν ο αγοραστής δεν παραλάβει όπως
συμφωνήθηκε ή παραλείψει να παράσχει σχετικές οδηγίες για τον χρό
νο και τον τόπο παράδοσης που μπορεί να χρειάζεται ο πωλητής προ-
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κειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, π.χ. η αποστολή μηνύ
ματος FAX ή άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος με τις σχετικές οδηγίες.
4.3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.3.1. Ο ΟΡΟΣ «Ε» ( EXW)
Ο όρος αυτός δηλώνει το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις του πωλητή εί
ναι στο ελάχιστο επίπεδο. Εδώ ο πωλητής δεν οφείλει παρά μόνο να
θέσει το εμπόρευμα στην διάθεση του αγοραστή στο σημείο που συμ
φώνησαν, το οποίο είναι συνήθως οι εγκαταστάσεις του πωλητή. Συνή
θως η εμπορική πρακτική δείχνει ότι ο πωλητής βοηθά τον αγοραστή
και στην φόρτωση από το σημείο του εργοστασίου μέχρι το φορτηγό
του αγοραστή. Όμως αυτό, δηλαδή η φόρτωση, είναι θέμα προαιρετικό
για τον πωλητή στα πλαίσια της καλής συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό,
αν ο αγοραστής επιθυμεί την φόρτωση και δεν έχει μακρά συνεργασία
ώστε να παρέχεται αυτή αυτονόητα, θα πρέπει να την συμπεριλάβει
μέσα στην σύμβαση πώλησης.

4.3.2. ΟΙ ΟΡΟΙ «F»
Όπου αναφέρεται έχει την σημασία ότι απαιτεί από τον πωλητή να
παραδώσει το εμπόρευμα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αγοραστή. Ο τόπος που κατονομάζεται από την σύμβαση ως τόπος
παράδοσης είναι οι εγκαταστάσεις του πωλητή. Η παράδοση ολοκλη
ρώνεται όταν το εμπόρευμα φορτωθεί στο μεταφορικό μέσο του αγορα
στή, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν το εμπόρευμα τεθεί στην
διάθεση του αγοραστή, μη εκφορτωμένο από το μεταφορικό μέσο του
πωλητή.
4.3.3. ΟΙ ΟΡΟΙ «Ο»
Απαιτούν από τον πωλητή να συνάψει σύμβαση μεταφοράς με συ
νήθεις όρους και με δική του δαπάνη. Το σημείο έως το οποίο θα πρέ
πει να πληρώσει το κόστος μεταφοράς ο πωλητής θα πρέπει να αναφέ
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ρεται οπωσδήποτε μετά τον όρο C. (CIF ΠΕΙΡΑΙΑΣ, CIF ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κ.λ.π.). Δεν πρέπει όμως να συγχέουμε αυτό το γεγονός με το γεγο
νός ότι οι συμβάσεις αυτές δεν είναι συμβάσεις άφιξης, αλλά συμβάσεις
φόρτωσης. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη του πωλητή σταματάει όταν συ
νάψει την σύμβαση μεταφοράς και καταβάλει την σχετική δαπάνη και
απαλλάσσεται από κάθε παραπέρα κίνδυνο, δηλαδή, επιπρόσθετα έξο
δα που μπορεί να προκύψουν μετά την φόρτωση και αποστολή θα βα
ρύνουν τον αγοραστή.
Με τους όρους CIF και CIP ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να φρο
ντίσει επίσης για την ασφάλιση του εμπορεύματος και να πληρώσει τα
ασφάλιστρα. Αυτό σημαίνει ότι ο πωλητής έχει την συμβατική υποχρέ
ωση να φροντίσει για την σύναψη σύμβασης ασφάλισης του εμπορεύ
ματος. Σημαντικό είναι, επειδή σ’ αυτήν την ασφάλιση περιλαμβάνονται
οι ελάχιστες καλύψεις, εάν το προϊόν ή οι συνθήκες το απαιτούν, ο αγο
ραστής θα πρέπει να φροντίσει να ασφαλίσει τους επιπλέον κινδύνους,
εκτός εάν αλλιώς προβλέπεται από την αρχική σύμβαση πώλησης. Πα
ράδειγμα είναι η περίπτωση όπου ο αγοραστής απαιτεί επιπλέον ασφά
λιση του εμπορεύματος από κινδύνους πολέμων ή συρράξεων, στάσε
ων, πολιτικών ταραχών, απεργιών και άλλων εργατικών αναταραχών.
Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής πρέπει να κάνει πρόσθετη ασφά
λιση, εκτός εάν προβλέπεται στην σύμβαση πώλησης να αναλάβει αυτό
το κόστος ο πωλητής, οπότε θα πρέπει να δοθούν κατάλληλες οδηγίες.
4.3.4. Οι όροι «D»
Το διαφορετικό με τους όρους αυτούς είναι ότι ο πωλητής αναλαμβά
νει όλο τον κίνδυνο και το κόστος για την μεταφορά των εμπορευμάτων
μέχρι το κατονομαζόμενο σημείο. Έτσι οι συμβάσεις αυτές είναι συμβά
σεις άφιξης, ενώ οι συμβάσεις με τον όρο C είναι συμβάσεις φόρτωσης.
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4.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.4.1. EX WORKS, Εκ του εργοστασίου ... (κατονομάζεται ο τό
πος)
Ο όρος Ex works σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις όταν παραδίδει τα εμπορεύματα στην διάθεση του
αγοραστή στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του πωλητή ή σε άλλο
μέρος που κατονομάζεται, χωρίς να έχει πληρώσει τους δασμούς ή άλ
λα έξοδα εξαγωγής και χωρίς να έχουν αυτά φορτωθεί σε φορτηγό του
αγοραστή.
Επομένως αυτός ο όρος αντιπροσωπεύει την μικρότερη δέσμευση /
υποχρέωση για τον πωλητή και ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει όλα
τα έξοδα και να αναλάβει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την
παραλαβή του εμπορεύματος από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
Παρ’ όλα αυτά, εάν οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν ο πωλητής να είναι
υπεύθυνος για την φόρτωση των εμπορευμάτων και για την ανάληψη
των εξόδων και των κινδύνων αυτής της φόρτωσης, αυτό θα πρέπει ρητώς να αναγράφεται στην σύμβαση πώλησης. Αυτός ο όρος δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο αγοραστής δεν μπορεί να φέρει εις
πέρας τις διαδικασίες εξαγωγής άμεσα ή έμμεσα. Στις περιπτώσεις αυ
τές είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται ο όρος FCA. Ο όρος θα πρέπει
να χρησιμοποιείται, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής συμφωνεί ότι
θα φορτώσει με δική του ευθύνη και έξοδα.
4.4.2. FCA, FRANCO CAMION / Ελεύθερο στον μεταφορέα ... (κα
τονομάζεται ο τόπος)
Ο όρος σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα εκτελωνι
σμένα στον φορτωτή στον κατονομαζόμενο από τον αγοραστή τόπο.
Πρέπει να πούμε ότι ο κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης έχει σημα
σία όσον αφορά τις υποχρεώσεις του πωλητή στην φόρτωση και την
εκφόρτωση των προϊόντων στον τόπο. Εάν η παράδοση γίνεται στις
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εγκαταστάσεις του πουλητή, τότε έχει την ευθύνη της φόρτωσης, ενώ
εάν η παράδοση γίνεται σε άλλον κατονομαζόμενο τόπο, ο πωλητής
δεν είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση.
Ως μεταφορέας εννοείται κάθε πρόσωπο από τον αγοραστή που ανα
λαμβάνει με συμβόλαιο μεταφοράς την φόρτωση σε οποιοδήποτε μετα
φορικό μέσο ή σε συνδυασμένη μεταφορά.
Εάν ο αγοραστής ορίσει πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα
ως υπεύθυνο για την παραλαβή, τότε ο πωλητής θεωρείται ότι έχει εκ
πληρώσει την συμβατική του υποχρέωση όταν παραδώσει το εμπόρευ
μα στο πρόσωπο αυτό.
4.4.3. FAS, Free agongside ship / ελεύθερο στην προκυμαία ...
(κατονομάζεται το λιμάνι φόρτωσης)
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα παραπλεύρως
του πλοίου στο κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο
αγοραστής πρέπει να αναλάβει όλη την ευθύνη και το κόστος για φθορά
ή απώλεια των αγαθών από το σημείο αυτό. Ο όρος αυτός απαιτεί το
εμπόρευμα να εκτελωνιστεί προς εξαγωγή από τον πωλητή και χρησι
μοποιείται μόνο για θαλάσσιες μεταφορές ή για μεταφορές εσωτερικής
υδάτινης οδού.
Προσοχή! Η έκδοση αυτή διαφοροποιείται στο σημείο αυτό με τις προη
γούμενες εκδόσεις των INCOTERMS οι οποίοι απαιτούσαν από τον
αγοραστή και όχι από τον πωλητή να φροντίσει για τον εκτελωνισμό
προς εξαγωγή.
4.4.4. FOB, Free on board / ελεύθερο πάνω στο πλοίο ... (κατονο
μάζεται το λιμάνι φόρτωσης)
Η διαφορά με τον προηγούμενο όρο είναι ότι ο πωλητής παραδίδει
όταν το εμπόρευμα διέρχεται πάνω από το κιγκλίδωμα του πλοίου στο
λιμάνι που κατονομάζεται. Δηλαδή ο πωλητής έχει επιπλέον την υπο
χρέωση να αναλάβει τον κίνδυνο και το κόστος από την προκυμαία μέ
χρι πάνω το πλοίο, σε σχέση με τον όρο FAS. Κατά τα άλλα ισχύει ό,τι
και στον προηγούμενο όρο. Δηλαδή ο πωλητής πρέπει να παραδώσει
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το εμπόρευμα εκτελωνισμένο. Επίσης ο όρος FOB χρησιμοποιείται μό
νο για θαλάσσιες μεταφορές ή μεταφορές εσωτερικής υδατικής οδού.

4.4.5. CFR, Costand freight/ αξία και ναύλος ... (κατονομάζεται
το λιμάνι προορισμού)
Ο όρος αυτός σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει όταν τα αγαθά περ
νούν το κιγκλίδωμα του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης.
Ο πωλητής πρέπει να πληρώσει τα έξοδα και τον ναύλο που απαιτεί
ται για να μεταφέρει τα προϊόντα στον κατονομαζόμενο προορισμό αλ
λά ο κίνδυνος της απώλειας ή ζημίας του εμπορεύματος καθώς και συ
μπληρωματικά έξοδα που μπορεί να συμβούν μετά τον χρόνο παράδο
σης βαρύνουν τον αγοραστή.
Ο όρος αυτός υποχρεώνει τον πωλητή να εκτελωνίσει το εμπόρευμα
προς εξαγωγή. Χρησιμοποιείται μόνο για θαλάσσιες μεταφορές ή εσω
τερικής υδατικής οδού.
4.4.6. CIF, Cost, Insurance, Freight / αξία, ασφάλεια, ναύλος ... (κα
τονομάζεται το λιμάνι προορισμού)
Ο όρος σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει όταν το εμπόρευμα διέρχε
ται πάνω από το κιγκλίδωμα του πλοίου στο κατονομαζόμενο λιμάνι
φόρτωσης. Ο πωλητής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα και τον
ναύλο μέχρι το λιμάνι προορισμού, αλλά ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας
και οποιαδήποτε συμπληρωματικά έξοδα ή ζημίες που επήλθαν μετά
τον χρόνο παράδοσης, μετατίθενται από τον πωλητή στον αγοραστή.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο όμως είναι ευθύνη του πωλητή, επομένως
συνάπτει σύμβαση ασφάλισης και καταβάλλει το ασφάλιστρο. Αυτό το
ασφαλιστήριο περιλαμβάνει μόνο τις ελάχιστες καλύψεις. Αν ο αγορα
στής επιθυμεί να ασφαλιστεί με μεγαλύτερες καλύψεις θα πρέπει να το
κάνει ο ίδιος και με δικά του έξοδα. Ο πωλητής πρέπει να εκτελωνίσει
το εμπόρευμα προς εξαγωγή.
Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για θαλάσσιες και μεταφορές
με εσωτερικές υδατικές οδούς.
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4.4.7. CIP, Carriage and insurance paid to / Μεταφορά και Ασφά
λεια πληρωμένη έως... (κατονομάζεται ο τόπος προορισμού)
Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη, σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα στον μεταφορέα που ο ίδιος κατονόμασε αλλά ο
πωλητής οφείλει επιπλέον να πληρώσει το κόστος της μεταφοράς που
απαιτείται για να αποσταλεί το εμπόρευμα στον κατονομαζόμενο τόπο
προορισμού.
Ισχύουν όλα όπως στον προηγούμενο τρόπο τιμολόγησης και επι
πλέον ο όρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο
μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πολλαπλής μεταφοράς (κεφ.
6.2.3.). Εάν χρησιμοποιηθούν διαδοχικοί μεταφορείς, ο κίνδυνος μετα
τίθεται όταν το εμπόρευμα παραδοθεί στον πρώτο μεταφορέα.
4.4.8. CPT, Carriage paid to / Μεταφορά πληρωμένη έως ... (κατο
νομάζεται ο τόπος προορισμού)
Μεταφορά πληρωμένη έως, σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα
εμπορεύματα στον φορτωτή στον τόπο που ο ίδιος κατονόμασε αλλά ο
ίδιος επίσης πρέπει να πληρώσει τον ναύλο για να φτάσουν τα εμπο
ρεύματα στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Από την άλλη ο αγο
ραστής έχει την υποχρέωση να αναλάβει όλο τον ρίσκο και ότι άλλα έ
ξοδα προκύψουν από την παράδοση και μετά. Ο πωλητής έχει υπο
χρέωση να παραδώσει το εμπόρευμα εκτελωνισμένο προς εξαγωγή.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο μεταφοράς ή συν
δυασμένης μεταφοράς και σ’ αυτήν την περίπτωση η ευθύνη μετατίθεται
στον αγοραστή, όταν το εμπόρευμα παραδοθεί στον πρώτο μεταφορέα.

4.4.9. DAF, Delivered at frontier / παραδοτέο στα σύνορα ... (κα
τονομάζεται ο τόπος)
Ο πωλητής εκπληρώνει την συμβατική του υποχρέωση όταν παραδίδει τα εμπορεύματα στην διάθεση του αγοραστή χωρίς να τα ξεφορ
τώσει από τα μεταφορικά μέσα, αφού έχει πληρώσει τα έξοδα εκτελω-
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νισμού της εξαγωγής αλλά όχι και της εισαγωγής στο κατονομαζόμενο
σημείο και πριν τα σύνορα.
Είναι πολύ σημαντικό να κατονομάζονται τα σύνορα όπου ο πουλη
τής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα εμπορεύματα, γιατί στον όρο
αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται παράδοση στα σύνορα της χώρας ει
σαγωγής, πράγμα που επιφέρει επιπλέον έξοδα και ανάληψη κινδύνου.
Ο όρος πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για χερσαία σύνο
ρα. Στην αντίθετη περίπτωση που η παράδοση γίνεται σε αποβάθρα,
χρησιμοποιείται ο όρος DEQ ή σε λιμάνι προορισμού χρησιμοποιείται ο
όρος DES.

4.4.10. DES, Delivered Ex Ship / παραδοτέο πάνω στο πλοίο ...
(κατονομάζεται το λιμάνι προορισμού)
Ισχύει ότι και στον όρο DAF, αλλά για παράδοση στο κατονομαζόμε
νο λιμάνι προορισμού. Ο πωλητής πρέπει να αναλάβει όλο το κόστος
και τον κίνδυνο για την παράδοση του εμπορεύματος στο κατονομαζό
μενο λιμάνι προορισμού πριν την εκφόρτωση και πριν τον εκτελωνισμό
για εισαγωγή.
4.4.11. DEQ, Delivered Ex Quay / παραδοτέο στην αποβάθρα ...
(κατονομάζεται το λιμάνι προορισμού)
Ισχύει ό,τι και στον όρο DAF αλλά για παράδοση πάνω στην αποβά
θρα του κατονομαζόμενου λιμανιού προορισμού. Ο όρος DEQ απαιτεί
από τον αγοραστή να εκτελωνίσει το εμπόρευμα προς εισαγωγή και να
πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εισαγωγή.
Προσοχή! Στο σημείο αυτό η νέα έκδοση διαφοροποιείται από την
προηγούμενη έκδοση των INCOTERMS, όπου αυτήν την υποχρέωση
την είχε ο πωλητής.
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4.4.12. DDU, Delivered duty unpaid / παραδοτέο, δασμός απλή
ρωτος ... (κατονομάζεται ο τόπος προορισμού)
Ο όρος σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα προϊόντα στον αγορα
στή, όχι εκτελωνισμένα για εισαγωγή, ούτε εκφορτωμένα στον τόπο ά
φιξης. Ο πωλητής αναλαμβάνει τα έξοδα και τους κινδύνους μέχρι τον
τόπο προορισμού, αλλά όχι και τους δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού και
εισαγωγής που είναι υποχρέωση του αγοραστή.
Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε μεταφορικό μέ
σο, αλλά καλό είναι, όταν αφορά λιμάνι, να χρησιμοποιείται ο όρος DES
και όταν αφορά παράδοση σε αποβάθρα να χρησιμοποιείται ο όρος
DEQ αντίστοιχα.
Ο πωλητής δεν έχει υποχρέωση να ασφαλίσει τα προϊόντα.

4.4.13. DDP, Delivered duty paid / παραδοτέο, δασμός πληρωμέ
νος ... (κατονομάζεται ο τόπος προορισμού)
Ο όρος σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα προϊόντα στον αγορα
στή εκτελωνισμένα για εισαγωγή αλλά μη εκφορτωμένα στον τόπο πα
ράδοσης.
Ενώ ο όρος EXW αντιπροσωπεύει τις μικρότερες δεσμεύσεις για τον
πωλητή, ο όρος DDP αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις /
υποχρεώσεις. Δηλαδή ο πωλητής πρέπει να φροντίσει εκτός από την
παροχή του εμπορεύματος και του Τιμολογίου, να φροντίσει με δικό του
ρίσκο και δικά του έξοδα για τις διατυπώσεις εξαγωγής αλλά και για τις
διατυπώσεις εισαγωγής των εμπορευμάτων στον τόπο παράδοσης
(Δασμοί, έξοδα, μεταφορικά κ.λ.π.). Αυτός ο όρος δεν πρέπει να χρησι
μοποιείται όταν ο πωλητής δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις διαδικασίες
που χρειάζονται για την έκδοση τις άδειας εισαγωγής.
Δεν απαιτείται από τον πωλητή να συνάψει σύμβαση ασφάλισης.
4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αναλύοντας τους Εμπορικούς όρους γίνεται φανερό ότι έχει τεράστια
σημασία για τα συμβαλλόμενα μέρη, αγοραστή και πωλητή να καθορί
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ζουν στην σύμβαση πώλησης με απόλυτη ακρίβεια τις υποχρεώσεις
που έχει ο καθένας στην συγκεκριμένη αγοραπωλησία ώστε να μην δημιουργούνται εκ των υστέρων αντιδικίες. Οι INCOTERMS αποτελούν
έναν Διεθνώς αναγνωρισμένο τρόπο καθορισμού αυτών των υποχρεώ
σεων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, εφ' όσον οι συμβαλλόμενοι το έ
χουν προσυμφωνήσει, στην σύμβαση πώλησης να αναφέρεται ρητά ο
όρος ότι είναι σύμφωνη με τους INCOTERMS με την αντίστοιχη κάθε
φορά ισχύουσα έκδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
5.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με τον όρο «Διακανονισμός φορτωτικών εγγράφων» εννοείται η
πληρωμή της αξίας των φορτωτικών εγγράφων ή / και η αποδοχή προ
θεσμιακού τίτλου προς μελλοντική πληρωμή, ανάλογα με την συμφωνία
των συμβαλλόμενων μερών.
Οι τρόποι διακανονισμού των φορτωτικών εγγράφων εισαγωγών /
εξαγωγών διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό εμπιστοσύνης ανάμεσα
στον πωλητή και τον αγοραστή. 'Όταν υπάρχει χρόνια συνεργασία με
ταξύ των μερών οι τρόποι διακανονισμού ακολουθούν απλούστερες και
με μικρότερο κόστος διαδικασίες, όπως είναι οι απλές αξίες (collec
tions) ή οι αξίες έναντι φορτωτικών εγγράφων (documentary col
lections). Όταν όμως πρόκειται για μια καινούργια συνεργασία όπου ο
αγοραστής και ο πωλητής δεν γνωρίζουν το εμπορικό προφίλ ο ένας
του άλλου και υπάρχει κίνδυνος για απώλεια χρημάτων λόγω κακό
πιστου πωλητή ή αγοραστή, τότε επιλέγονται άλλοι τρόποι που προ
σφέρουν μεγαλύτερη διασφάλιση στα εμπλεκόμενα μέρη. Οι τρόποι αυ
τοί είναι οι ενέγγυες πιστώσεις (Letter of credit) και οι εγγυητικές
επιστολές (Letter of guarantee).
Αναφέρονται σαν παράδειγμα καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από την πλημμελή ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας. Ο μεν
πωλητής ενδέχεται να μην παραδώσει το εμπόρευμα στην κατάσταση

που έχει συμφωνηθεί ή μέσα στην συμφωνημένη προθεσμία, ο δε αγο
ραστής να μην πληρώσει το τίμημα που έχει συμφωνηθεί.
Παρακάτω θα γίνει καταγραφή των άρθρων του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου που αφορούν στις αξίες (Έκδ. 522), τους Ομοιόμορ
φους Κανόνες και συνήθειες για τις ενέγγυες πιστώσεις, (Έκδ. 500) του
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου με κάποιες διευκρινήσεις και παρα
τηρήσεις. Τέλος θα γίνει αναφορά στις Εγγυητικές Επιστολές σε συν/μα
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σαν μέσο διαχείρισης εισαγωγών / εξαγωγών και στην διαφορά τους
από τις Ενέγγυες Πιστώσεις.
5.2. ΑΞΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις αξίες (Έκδ.500 ICC) για να ισχύουν
σε μία συμφωνία θα πρέπει να αναγράφεται αυτό ρητά στην εντολή εί
σπραξης, η οποία και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση
της αξίας. Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να αναλάβουν την δια
χείριση της αξίας, αλλά θα πρέπει για τον λόγο αυτό να ειδοποιήσουν
την τράπεζα ή τον εκχωρητή της αξίας (εισαγωγέα, μεταφορική εταιρεία)
άμεσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Αξία θεωρείται η διαχείριση από τις Τράπεζες των φορτωτικών εγ
γράφων που παρέλαβαν από τον πελάτη, προκειμένου να επιτύχουν
πληρωμή της αξίας των εγγράφων, ή / και αποδοχή ή παράδοση των
εγγράφων έναντι πληρωμής ή / και αποδοχής, ή παράδοση των εγγρά
φων έναντι εκπλήρωσης άλλων όρων ή προϋποθέσεων.
Οταν μιλάμε για φορτωτικά έγγραφα θα πρέπει να διευκρινίσουμε
ότι σαν φορτωτικά έγγραφα θεωρούνται τα χρηματοοικονομικά έγ
γραφα ή / και τα εμπορικά έγγραφα.
Χρηματοοικονομικά έγγραφα είναι οι συναλλαγματικές, τα γραμμά
τια σε διαταγή, οι επιταγές ή άλλα παρόμοια μέσα που χρησιμοποιού
νται για πληρωμή χρημάτων. Ένα από αυτά τα έγγραφα που χρησιμο
ποιείται ευρέως στα Αγγλοσαξονικά κράτη είναι η draft (τραβηχτική).
Εμπορικά έγγραφα θεωρούνται τα τιμολόγια, οι φορτωτικές, δηλαδή
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την φόρτωση όπως είναι οι θαλάσσιες
φορτωτικές, οι οδικές φορτωτικές (CMR), κλπ, τα πιστοποιητικά κατα
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γωγής, τα ζυγολόγια, και γενικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν
είναι χρηματοοικονομικό και πρέπει να συνοδεύει το εμπόρευμα.
Απλές αξίες, θεωρούνται οι αξίες που ενώ συμπεριλαμβάνουν χρη
ματοοικονομικά έγγραφα, αυτά δεν συνοδεύονται από εμπορικά έγγρα
φα, ή το αντίθετο δηλαδή να έχουμε εμπορικά έγγραφα χωρίς ταυτό
χρονα να έχουμε και χρηματοοικονομικά έγγραφα.

Άρθρο 3
Για τα άρθρα των ομοιομόρφων κανόνων υπάρχουν 4 μέρη που ε
μπλέκονται στην διαχείριση των αξιών:
α. ο εντολέας (principal), είναι αυτός που δίνει εντολή στην τράπε
ζα να διαχειριστεί την αξία,
β. η αποστέλλουσα τράπεζα (remitting bank) είναι η τράπεζα
στην οποία δίνει εντολή ο εντολέας να διαχειριστεί την αξία του,
γ. η λαμβάνουσα τράπεζα (collecting bank) είναι οποιαδήποτε
άλλη τράπεζα η οποία εμπλέκεται στην διαχείριση της αξίας, εκτός από
αυτήν που στέλνει τα φορτωτικά.
δ. η παρουσιάζουσα τράπεζα (presenting bank) είναι η τράπεζα
που παραλαμβάνει και διακανονίζει / διαχειρίζεται τα φορτωτικά έγγρα
φα και κάνει την παρουσίαση στον πληρωτή,
ε. ο πληρωτής (drawee) είναι αυτός στον οποίο η παρουσιάζουσα
θα παρουσιάσει τα φορτωτικά έγγραφα και θα ζητήσει διακανονισμό
σύμφωνα με τις οδηγίες του εντολέα.
Άρθρο 4
Η εντολή είσπραξης που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να συ
νοδεύει τα φορτωτικά έγγραφα και να αναφέρει ρητά ότι είναι συνδεδεμένη με τους Ομοιόμορφους Κανόνες (Έκδ. 522).
Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να εξετάσουν τα φορτωτικά έγ
γραφα, εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στην εντολή είσπραξης.
Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν εντολές κανενός
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άλλου εκτός από την τράπεζα που έστειλε τα φορτωτικά έγγραφα με
οδηγίες από τον εντολέα (remitting bank).
Η εντολή είσπραξης θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία
(Δ/νση, τηλ/νο, FAX κλπ) του εντολέα και του πληρωτή το ποσό και το
νόμισμα επακριβώς, λίστα με τα φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν
την εντολή είσπραξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες
γίνεται η πληρωμή ή η αποδοχή πληρωμής. Οι όροι αυτοί πρέπει να
καθορίζονται με σαφήνεια από τον εντολέα, αλλιώς η μεσολαβούσα
τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε δυσκολίες μπορεί να
προκύψουν εξ αυτού. Επίσης στην εντολή είσπραξης θα πρέπει να α
ναγράφονται τα έξοδα που πρέπει να εισπραχθούν, εάν μπορεί να πα
ραιτηθεί η τράπεζα από αυτά και να παραδώσει τα φορτωτικά χωρίς να
τα εισπράξει σε περίπτωση άρνησης του πληρωτή να τα πληρώσει. Ε
πίσης τον τύπο πληρωμής και ειδοποίησης πληρωμής. Το είδος του τίτ
λου αποδοχής σε περίπτωση που ο διακανονισμός γίνεται με αποδοχή
τίτλου, τυχόν τόκους που μπορεί να προκύψουν και τον τρόπο υπολο
γισμού τους και γενικά κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει
στην ακριβή διαχείριση των φορτωτικών εγγράφων σύμφωνα με την ε
πιθυμία του εντολέα.

Άρθρο 5
Το άρθρο αυτό καθορίζει σαν παρουσίαση φορτωτικών εγγράφων
την διαδικασία κατά την οποία η παρουσιάζουσα τράπεζα θέτει στην
διάθεση του πληρωτή τα φορτωτικά έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες
του εντολέα.
Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν τα έγγραφα στην
μορφή που τα έλαβαν τοποθετώντας τις απαραίτητες οπισθογραφήσεις,
χαρτόσημα, υπογραφές κλπ που είναι απαραίτητα για την παραλαβή
του εμπορεύματος από τον πληρωτή. Εάν δεν κατονομάζεται παρου
σιάζουσα τράπεζα, τότε αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε τράπεζα
στον τόπο του πληρωτή.
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Άρθρο 6
Σε περίπτωση που έχουμε πληρωμή τοις μετρητοίς (sight), η δια
πραγμάτευση των φορτωτικών εγγράφων από την μεσολαβούσα τρά
πεζα θα πρέπει να είναι άμεση. Σε περίπτωση που έχουμε μελλοντική
πληρωμή με αποδοχή, η παρουσιάζουσα τράπεζα έχει την υποχρέωση
να παρουσιάσει τα Φορτωτικά για αποδοχή χωρίς καθυστέρηση και αν
απαιτείται πληρωμή να κάνει την παρουσίαση για πληρωμή όχι αργότε
ρα από την ημερομηνία λήξης του τίτλου (Υποσχετικής, γραμματίου,
συναλλαγματικής).
Άρθρο 7
Σε περίπτωση που η αξία περικλείει μια συναλλαγματική μελλοντικής
πληρωμής, αυτή θα πρέπει να περιέχει οδηγίες εάν τα φορτωτικά έγ
γραφα πρέπει να παραδοθούν έναντι πληρωμής (D/P) ή αποδοχής
(D/A). Σε οποιαδήποτε περίπτωση που τέτοιες οδηγίες δεν υπάρχουν, ή
οι οδηγίες δεν είναι σαφείς λόγω ύπαρξης διφορούμενων οδηγιών, η
μεσολαβούσα τράπεζα θα παραδίδει μόνο έναντι πληρωμής και η τρά
πεζα δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην
παράδοση των εγγράφων.
Άρθρο 8
Η αποστέλλουσα τράπεζα θα πρέπει να παρέχει στην μεσολαβούσα
οδηγίες για την σύνταξη των οποιονδήποτε εγγράφων που υπογράφο
νται για μελλοντική πληρωμή αξίας, όπως γραμμάτια σε διαταγή, υπο
σχετικές, συναλλαγματικές κλπ. Διαφορετικά η μεσολαβούσα τράπεζα
έχει δικαίωμα να συντάξει εκείνη το έγγραφο αποδοχής και ουδεμία ευ
θύνη φέρει για το λεκτικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτό.
Άρθρο 9
Οι Τράπεζες οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη και φροντίδα.
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Άρθρο 10
Τα εμπορεύματα δεν πρέπει να αποστέλλονται απ’ ευθείας στην με
σολαβούσα τράπεζα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί της, όπως
στην περίπτωση όπου οπισθογραφούμε φορτωτική στο όνομα τράπε
ζας του εξωτερικού. Σε αντίθετη περίπτωση η Τράπεζα θα μπορεί να
αφήσει τα εμπορεύματα αζήτητα και δεν φέρει καμιά ευθύνη για την πα
ραλαβή τους, την ασφάλισή τους ή την κατάστασή τους. Η Τράπεζα θα
μπορεί να χρεώσει προμήθειες και έξοδα για την εργασία αυτή.
Παρά τις διατάξεις του άρθρου, εάν τα εμπορεύματα έχουν οπισθογραφηθεί στο όνομα της τράπεζας και ο πληρωτής έχει διακανονίσει
την αξία με πληρωμή, αποδοχή ή άλλους όρους και προϋποθέσεις και η
τράπεζα έχει προχωρήσει στην αποδέσμευση των εμπορευμάτων, τότε
η Τράπεζα που έστειλε τα φορτωτικά θα θεωρείται ότι έχει εξουσιοδο
τήσει την μεσολαβούσα για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 11
Οι τράπεζες ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και για λογαριασμό
του εντολέα. Επομένως όλοι οι κίνδυνοι και τα έξοδα που προέρχονται
από τις οδηγίες αυτές βαρύνουν τον εντολέα .
Άρθρο 12
Οι τράπεζες οφείλουν να ελέγχουν εάν τα έγγραφα που παρέλαβαν
είναι αυτά που αναγράφονται στο διαβιβαστικό αποστολής και πρέπει
να ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση για την παραλαβή των εγγράφων με
τον συντομότερο τρόπο (SWIFT, TELEX). Εάν τα έγγραφα δεν αναφέρονται στο διαβιβαστικό αποστολής, η αποστέλλουσα τράπεζα δεν έχει
δικαίωμα να αμφισβητήσει τον τύπο ή τον αριθμό τους. Οι τράπεζες δεν
ελέγχουν τα φορτωτικά έγγραφα που τους παρουσιάζονται για την νομιμότητά τους.
Άρθρο 13
Οι τράπεζες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την νομιμότητα των εγ
γράφων που τους παραδίδονται, ούτε για τον τύπο, την γνησιότητα, την
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φερεγγυότητα των εμπλεκομένων μερών, ή τους ειδικούς όρους που
μπορεί να περιέχονται μέσα σ’ αυτά.
Άρθρο 14
Οι τράπεζες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την καθυστέρηση ή / και
απώλεια κατά την μεταβίβαση οποιουδήποτε μηνύματος κατά την μετά
δοση ή αποστολή του ή για σφάλματα κατά την μετάφραση ή απόδοση
τεχνικών όρων. Επίσης δεν φέρουν ευθύνη όταν ενεργούν με λογική
φροντίδα για την διευκρίνιση όρων ή οδηγιών που περιλαμβάνονται σ’
αυτά.
Άρθρο 15
Οι τράπεζες δεν φέρουν καμία ευθύνη που προέρχεται από την δια
κοπή των εργασιών τους λόγω ανωτέρας βίας, εξεγέρσεων, πολέμων,
επαναστάσεων, απεργιών κλπ.
Άρθρο 16
Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται άμεσα στους δικαιούχους, σύμ
φωνα με τους όρους και τις οδηγίες της αξίας. Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η μεσολαβούσα τράπεζα θα προχωράει στην
πληρωμή του ποσού που εισέπραξε μόνο υπέρ της τράπεζας που απέστειλε τα φορτωτικά.
Άρθρο 17
Εάν η πληρωμή γίνει στο τοπικό νόμισμα, αυτό θα πρέπει να είναι
άμεσα μετατρέψιμο - διαθέσιμο με τον τρόπο που αναφέρεται στις οδη
γίες της αξίας. Π.χ. Έλληνας εξαγωγέας που εξάγει στη Ρωσία. Εάν
από την συμφωνία πώλησης προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται σε
ρούβλια θα πρέπει τα ρούβλια να είναι άμεσα μετατρέψιμα σε ευρώ.
Άρθρο 18
Σε περίπτωση φορτωτικών εγγράφων που πληρώνονται σε νόμισμα
άλλο από αυτό της χώρας πληρωμής, η μεσολαβούσα / παρουσιάζουσα τράπεζα θα πρέπει, εκτός εάν έχει άλλες οδηγίες στην εντολή πλη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

61

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ρωμής, να τταραδώσει τα φορτωτικά στον πληρωτή έναντι πληρωμής
στο ξένο νόμισμα μόνο εφ’ όσον αυτό μπορεί να εμβαστεί άμεσα σύμ
φωνα με τις οδηγίες.
Άρθρο 19
Οι τμηματικές πληρωμές απλής αξίας επιτρέπονται με τις νομικές
προϋποθέσεις που ισχύουν στον τόπο πληρωμής. Τα χρηματοοικονο
μικά έγγραφα που συνδέονται μ’ αυτές αποδίδονται στον πληρωτή μετά
την ολοσχερή τους εξόφληση.
Οι τμηματικές πληρωμές που αφορούν αξίες έναντι φορτωτικών εγ
γράφων επιτρέπονται εφ’ όσον προβλέπεται από ειδική εξουσιοδότηση,
όμως η τράπεζα θα παραδίδει τα φορτωτικά μετά την ολοσχερή εξό
φληση της αξίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται δεκτές
σε σχέση και με τις διατάξεις των όρων των άρθρων 17 και 18 και θα
διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

Άρθρο 20
Όταν στην εντολή είσπραξης υπάρχουν οδηγίες για είσπραξη τόκων,
θα πρέπει να αναφέρεται το επιτόκιο, το τοκοφόρο διάστημα και ο τρό
πος υπολογισμού των τόκων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν οδηγίες
για την περίπτωση που ο πληρωτής αρνηθεί να πληρώσει τους τόκους,
εάν η τράπεζα θα πρέπει να παραδώσει ή όχι τα έγγραφα στον πληρω
τή. Εάν δεν αναφέρεται ρητώς ότι δεν επιτρέπεται παραίτηση από τους
τόκους, η Τράπεζα θα μπορεί να παραδίδει τα έγγραφα στον πληρωτή
χωρίς να εισπράξει τους τόκους.

Άρθρο 21
Εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες για μη παραίτηση από τα ποσά που δι
καιούται η παρουσιάζουσα τράπεζα για την εργασία που εκτελεί από
τον πληρωτή της αξίας, η τράπεζα μπορεί να παραδώσει τα φορτωτικά
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έγγραφα στον πληρωτή χωρίς να εισπράξει τις προμήθειες της. Στην
περίπτωση αυτή τα έξοδα θα βαρύνουν τον αποστολέα της αξίας και θα
μπορούν να εκπέσουν από το εμβαστέο ποσό.
Σε αντίθετη περίπτωση που υπάρχει ο όρος « If drawee refuses
charges do not deliver documents» η τράπεζα δεν παραδίδει τα φορτω
τικά και επικοινωνεί αμέσως με την τράπεζα του εντολέα.
Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να απαιτούν προκαταβολικώς
από τον εντολέα τις προμήθειές τους για τις εργασίες που εκτελούν,
όπως και να μην εκτελούν οδηγίες που έλαβαν.

Άρθρο 22
Η μεσολαβούσα τράπεζα, ή η παρουσιάζουσα τα φορτωτικά έγγρα
φα είναι υπεύθυνη να διαπιστώσει εάν ο τύπος της συναλλαγματικής
που προσκομίζεται φαίνεται να είναι πλήρης και σωστός, αλλά δεν είναι
υπεύθυνη για την γνησιότητα των υπογραφών, ούτε για τον αν νομιμο
ποιείται κάποιος να υπογράψει μια συναλλαγματική.
Άρθρο 23
Για την νομιμότητα και γνησιότητα των Γραμματίων σε διαταγή και
των άλλων εγγράφων, ισχύει ότι και στο άρθρο 22 για τις συναλλαγμα
τικές.
Άρθρο 24
Η εντολή είσπραξης που συνοδεύει τα φορτωτικά έγγραφα θα πρέπει
να δίνει σαφείς οδηγίες για την τύχη της συναλλαγματικής σε περίπτω
ση μη πληρωμής ή μη αποδοχής. Δηλαδή θα πρέπει να δίνει εντολή
διαμαρτύρησης ή μη του αξιόγραφου. Σε αντίθετη περίπτωση οι Τράπε
ζες δεν είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε διαμαρτύρηση. Τα έ
ξοδα που βαρύνουν την παραπάνω διαδικασία βαρύνουν τον εντολέα.
Άρθρο 25
Όταν η εντολή είσπραξης περιέχει οδηγίες για ειδοποίηση αντιπρο
σώπου ή άλλου προσώπου σε περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει να ανα
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φέρει επακριβώς τις αρμοδιότητες του προσώπου αυτού. Διαφορετικά
οι τράπεζες δεν θα κάνουν δεκτές οδηγίες που προέρχονται από το
πρόσωπο αυτό.
Άρθρο 26
Οι λαμβάνουσες τράπεζες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αποστέλλουσες για την τύχη των φορτωτικών εγγράφων με το μέσον
που αυτές έχουν επιλέξει στις οδηγίες αποστολής. Όταν δεν υπάρχουν
τέτοιες οδηγίες, η λαμβάνουσα τράπεζα θα επιλέγει όποιον τρόπο επι
θυμεί, χρεώνοντας τον εντολέα. Σε όλες τις ειδοποιήσεις θα πρέπει να
γίνεται μνεία στον αριθμό αναφοράς της αποστέλλουσας τράπεζας.
Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν, σε περίπτωση διαφωνίας,
να προσφύγουν στην διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρί
ου θα πρέπει να υπάρχει ειδικός όρος στο πωλητήριο συμβόλαιο.
Σε περίπτωση μη πληρωμής ή μη αποδοχής η παρουσιάζουσα τρά
πεζα θα πρέπει να στείλει χωρίς καθυστέρηση ειδοποίηση στην τράπε
ζα από την οποία έλαβε την εντολή είσπραξης και να ζητήσει οδηγίες.
Εάν δεν πάρει τέτοιες οδηγίες εντός εξήντα ημερών, η παρουσιάζουσα
τράπεζα μπορεί να επιστρέφει τα φορτωτικά έγγραφα στην τράπεζα
από την οποία έλαβε την εντολή είσπραξης.
5.3. ΟΙ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Οι ενέγγυες πιστώσεις αποτελούν κατά βάση έναν τρόπο πληρωμής
μιας εμπορικής συμφωνίας. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κε
φάλαιο (Κεφ. 3), οι τρόποι πληρωμής των εμπορικών πράξεων είναι η
προκαταβολή, η ενέγγυα πίστωση, η πληρωμή έναντι φορτωτικών εγ
γράφων και η προθεσμιακή πληρωμή. Εννοείται ότι μπορεί για την εξό
φληση αξίας εμπορικής πράξης να γίνει και συνδυασμός των παραπά
νω τρόπων πληρωμής.
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5.3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 των Ομοιομόρφων Κανόνων του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου (Έκδ. 500), που ισχύουν από τον Ιανουάριο
του 1994, οι εκφράσεις ενέγγυα Πίστωση (Documentary Credit) και Πί
στωση (Standby letter of Credit) αναφέρονται σε κάθε συμφωνία, όπως
και αν αυτή ονομάζεται, βάσει της οποίας μία τράπεζα ενεργώντας
σύμφωνα με το αίτημα και με τις οδηγίες του πελάτη της / εντολέα ή για
λογαριασμό της αναλαμβάνει να ενεργήσει μία πληρωμή σε διαταγή τρί
του που είναι ο δικαιούχος, ή να αποδεχθεί και να πληρώσει συναλλαγ
ματική (bill of exchange) ή τραβηχτική (draft) που εκδίδονται από τον
δικαιούχο (βλέπε Κεφ. 8).

Ή
Εξουσιοδοτεί μια άλλη τράπεζα να διενεργήσει αυτήν την πληρωμή,
ή να αποδεχθεί και να πληρώσει αυτές τις συναλλαγματικές.
Ή
Εξουσιοδοτεί άλλη τράπεζα να διαπραγματευτεί, έναντι παραλαβής
φορτωτικών εγγράφων, υπό τον όρο ότι αυτά είναι σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της πίστωσης.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί κάτι που συγχέεται πολλές φορές από
τους εμπόρους και από όσους ασχολούνται με πιστώσεις. Ο όρος της
πίστωσης όπως χρησιμοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές, δεν έχει κα
μία σχέση με τον εμπορικό / τραπεζικό όρο της πίστωσης που σημαίνει
παροχή εγχρήματης διευκόλυνσης με την μορφή δανείου.
Άλλο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι τράπεζες που
μεσολαβούν σε μία ενέγγυα πίστωση δεν ασχολούνται με εμπορεύματα
αλλά με έγγραφα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τα έγγραφα της πίστω
σης να συμφωνούν απολύτως με τους όρους της πίστωσης και να μπο
ρούν εύκολα να αποκτηθούν (άρθρο 4, ICC 500).
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τα πωλητήρια συμβόλαια μεταξύ αγο
ραστή και πωλητή δεν εξετάζονται από την τράπεζα, ακόμη και αν υ
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πάρχει τέτοια αναφορά στο σώμα της πίστωσης. Ο δικαιούχος δεν
μπορεί να επικαλεστεί συμφωνίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτά, ούτε
και να εγείρει ενστάσεις ή αξιώσεις στηριζόμενος στα συμβόλαια (άρ
θρο 3, ICC 500).

5.3.2. ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η ενέγγυα πίστωση είναι
πολλοί. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι, όπως αναφέρθηκε και
προηγούμενα, το γεγονός ότι οι δύο συμβαλλόμενοι, ττωλητής και
αγοραστής του εμπορεύματος δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν
έχουν προηγούμενη συνεργασία ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύ
νη στις συναλλαγές. Για τον λόγο αυτόν χρειάζονται μία τράπεζα να τριτεγγυηθεί, δηλαδή να εγγυηθεί την πληρωμή και το καλό τέλος της συ
ναλλαγής. Η Τράπεζα που ανοίγει την πίστωση υπέρ Έλληνα εξαγωγέα
είναι υποχρεωμένη να πληρώσει σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν
πληρώσει την αξία των εμπορευμάτων και εφόσον τα φορτωτικά έγ
γραφα είναι σύμφωνα με τους όρους της πίστωσης. Έτσι ο Έλληνας
εξαγωγέας / πωλητής,

είναι σίγουρος ότι θα πληρωθεί την αξία των

εμπορευμάτων του από την εκδότρια τράπεζα, είτε πληρώσει ο αγορα
στής είτε όχι. Η πληρωμή αυτή θα γίνει είτε άμεσα (όταν έχω πληρωμή
τοις μετρητοίς) είτε μελλοντικά (όταν έχω deferred payment, δηλαδή
προθεσμιακή πίστωση) στην προκαθορισμένη ημερομηνία, εφόσον πά
ρει το σύμφωνο της τράπεζας ότι τα φορτωτικά έγγραφα που παρουσί
ασε είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πίστωσης
(complied with).
Άλλοι λόγοι για την πληρωμή με ενέγγυα πίστωση είναι η οικονομι
κή και πολιτική αστάθεια στην χώρα διαμονής του αγοραστή, η
ικανότητα του αγοραστή να ανταποκριθεί στις οικονομικές του
υποχρεώσεις κλπ.
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5.3.3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΣΤΩ
ΣΗ
Τα μέρη που εμπλέκονται σε μία ενέγγυα πίστωση είναι:
1) Ο Αγοραστής (Buyer) ή ο εντολέας (applicant) είναι αυτός που
δίνει εντολή στην Τράπεζα του για το άνοιγμα της ενέγγυας πίστωσης,
θέτει τους όρους της πίστωσης και επομένως θα πρέπει ο Τραπεζικός
υπάλληλος του να τον συμβουλεύσει για τους κινδύνους που ενέχονται
κατά την διαδικασία της ενέγγυας πίστωσης. Από την μεριά της Ελλά
δας ο εισαγωγέας είναι αυτός που εκδίδει μία ενέγγυο πίστωση και ο
εξαγωγέας είναι αυτός που αποδέχεται μία ενέγγυο πίστωση που έχει
εκδοθεί από μία τράπεζα του εξωτερικού. Μερικά από τα θέματα που
θα συζητηθούν κατά το άνοιγμα της ενέγγυας πίστωσης είναι ο τρό
πος πληρωμής (μετρητοίς ή προθεσμιακά) που είναι από τους πολύ
σημαντικούς όρους γιατί καθορίζει και τον ΤΥΠΟ της πίστωσης, οι ε
μπορικοί όροι, οι οποίοι είναι επίσης σημαντικοί γιατί καθορίζουν το
κόστος των εμπορευμάτων όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο
(CIF, FOB, DDU κλπ), και τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να
γίνει η φόρτωση των εμπορευμάτων ή η πληρωμή για να είναι αποδε
κτή σύμφωνα με τους όρους.
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επι
κρατούν στην χώρα του αγοραστή ή του πωλητή όπως πιστοποιητικά
που είναι απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή, τυχόν απα
γορευτικές ρυθμίσεις σε διάφορα προϊόντα, συναλλαγματικά προβλήμα
τα, ειδικές τιμολογήσεις κλπ. Τέλος, ο τρόπος αποστολής (σε χαρτο

κιβώτια, βαρέλια), το μέσον μεταφοράς όπου θα φορτωθεί το εμπό
ρευμα (σε πλοίο, αυτοκίνητο, κλπ) και οι τυχόν ιδιαιτερότητες του συ
γκεκριμένου είδους (π.χ. ειδική συσκευασία) είναι θέματα που επίσης
πρέπει να συζητηθούν με τον Τραπεζίτη ώστε να διασφαλιστεί κατά τον
καλύτερο τρόπο ο εισαγωγέας / πελάτης που ανοίγει την πίστωση ή ο
εξαγωγέας / πελάτης που αποδέχεται όρους πίστωσης που ανοίχθηκε
στο εξωτερικό.
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2) Ο Πωλητής (seller) ή αποδέκτης της πίστωσης (εξαγωγέας για
την Ελλάδα) είναι αυτός υπέρ του οποίου ανοίγεται μία ενέγγυα πίστω
ση, πουλάει εμπορεύματα και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ό
ταν αποδέχεται τους όρους της πίστωσης εάν τον συμφέρουν,

εάν

μπορεί να ακολουθήσει πιστά τους όρους της πίστωσης, εάν μπορεί να
παρουσιάσει τα φορτωτικά έγγραφα στις ημερομηνίες που καθορίζονται
από την πίστωση και τέλος εάν μπορεί να φορτώσει μέσα στην προκα
θορισμένη από την πίστωση ημερομηνία. Σε περίπτωση που σε κά
ποιο από αυτά τα σημεία δεν συμφωνεί θα πρέπει να ζητήσει από την
Τράπεζά του τροποποίηση της πίστωσης στα σημεία αυτά. Διευκρινί
ζουμε ότι οι τροποποιήσεις των πιστώσεων αποτελούν αναπό
σπαστο μέλος της αρχικής πίστωσης και πρέπει να γίνονται με τον
ίδιο τρόπο που έγινε και η αρχική. Το κύριο ενδιαφέρον του πωλητή εί
ναι να τηρήσει τους όρους της πίστωσης και να πληρωθεί χωρίς καθυ
στέρηση το ανάλογο ποσόν.
3) Η εκδότρια Τράπεζα (Issuing Bank )
Είναι η Τράπεζα στην οποία απευθύνεται ο εντολέας για να ανοίξει
την πίστωση. Στις πιστώσεις πάντα μεσολαβούν Τράπεζες για να δια
σφαλίσουν την φερεγγυότητα της πίστωσης και την καλή συναλλαγματι
κή διεκπεραίωσή της. ΜΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ Α
ΝΟΙΓΟΥΝ / ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
Η εκδότρια Τράπεζα είναι η Τράπεζα του Έλληνα εισαγωγέα, είναι
αυτή που πρέπει να τον συμβουλέψει ως προς τους όρους της πίστω
σης που θα συμπεριληφθούν σε αυτήν. Ο τραπεζικός υπάλληλος είναι
ο τεχνικός σύμβουλος του εισαγωγέα και πρέπει να είναι πολύ προσε
κτικός με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πίστωσης, ώστε να α
ποφευχθούν σοβαρά λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν.
Εάν η πίστωση είναι πληρωτέα από την ίδια την εκδότρια, αυτή θα
πρέπει να αναγράφει αυτόν τον όρο διευκρινίζοντας τον τρόπο της πλη
ρωμής πάνω στο πρωτότυπο. Εάν η πίστωση πληρώνεται στην χώρα
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του πωλητή / εξαγωγέα (δηλαδή του Έλληνα εξαγωγέα) θα πρέπει η
Εκδότρια να ειδοποιήσει την Τράπεζα όπου θα παρουσιαστούν τα φορ
τωτικά έγγραφα ή να πληρώσει αυτή τον δικαιούχο (βεβαιούσα) ή να
ζητήσει πληρωμή από κάποια άλλη κατονομαζόμενη τράπεζα ( καλύπτρια τράπεζα).
4) Η Κοινοποιούσα ή μεσολαβούσα Τράπεζα (advising Bank)
Κοινοποιούσα Τράπεζα είναι η τράπεζα που κοινοποιεί την πίστωση
στον δικαιούχο στην χώρα του, δηλαδή είναι αυτή που μεσολαβεί μετα
ξύ του εισαγωγέα / εντολέα της πίστωσης και του εξαγωγέα / αποδέκτη
της πίστωσης. Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι η Τράπεζα αυτή που
κοινοποιεί μία πίστωση που έχει ανοιχθεί στο εξωτερικό υπέρ Έλληνα
εξαγωγέα, ο οποίος είναι ο πωλητής / δικαιούχος.
Η κοινοποιούσα Τράπεζα έχει την υποχρέωση να ελέγξει την ορθό
τητα / αυθεντικότητα της Πίστωσης που έχει φθάσει στα γκισέ της από
την Τράπεζα του εξωτερικού και κατόπιν να καλέσει τον δικαιούχο για
να την παραδώσει. Η παράδοση γίνεται χωρίς ευθύνη της κοινοποιούσας Τράπεζας. Όταν ο εξαγωγέας ετοιμάσει τα φορτωτικά έγγραφα θα
τα προσκομίσει στην κοινοποιούσα, η οποία έχει την υποχρέωση να ε
λέγξει εάν αυτά συμφωνούν με τους όρους της πίστωσης και να τα με
ταβιβάσει στην Εκδότρια ζητώντας ταυτοχρόνως να την πληρώσει σύμ
φωνα με τους όρους της πίστωσης ή να την καλύψει σε μία άλλη τρά
πεζα. Μόλις η κοινοποιούσα παραλάβει τα χρήματα από την Εκδότρια ή
την καλύπτρια καλεί τον εξαγωγέα για να παραλάβει τα χρήματα.
5) Η Βεβαιούσα Τράπεζα (Confirming Bank)
Μερικές φορές επειδή ο εξαγωγέας δεν γνωρίζει την τράπεζα του
εξωτερικού ή οι συνθήκες στην χώρα του εντολέα είναι τέτοιες που του
προκαλούν ανασφάλεια ως προς το καλό τέλος της συναλλαγής (ταρα
χές, πόλεμοι κλπ) μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα που του κοινο
ποιεί την πίστωση ή από άλλη τράπεζα στην χώρα του να προσθέσει
την επιβεβαίωσή της στην πίστωση που του κοινοποιείται. Αυτό σημαί
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νει ότι ο εξαγωγέας θα έχει την πρόσθετη επιβεβαίωση της βεβαιούσας
Τράπεζας ότι εφ’ όσον (και μόνον τότε) τα φορτωτικά έγγραφα που πα
ρουσιάζονται στα πλαίσια μίας πίστωσης είναι σύμφωνα με τους όρους
της πίστωσης αυτής (COMPLIED WITH), θα πληρωθεί για την αξία της
εξαγωγής του.
Η επιβεβαίωση είναι μία πολύ σοβαρή εργασία, η οποία διευκολύνει
πολύ τις συναλλαγές δεδομένου ότι μηδενίζει τον κίνδυνο του εξαγωγέα
απέναντι στον εντολέα της πίστωσης. Έτσι ο εξαγωγέας αντί να έχει
απέναντι του μία Τράπεζα που δεν γνωρίζει έχει μία Τράπεζα στην χώ
ρα του, που τις περισσότερες φορές είναι τράπεζά του, την οποία γνω
ρίζει και εμπιστεύεται.
Από την πλευρά τους οι Τράπεζες όμως είναι πολύ προσεκτικές στο
να προσθέσουν την επιβεβαίωσή τους, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέ
πει να πληρώσουν τον εξαγωγέα είτε πληρωθούν από την Τράπεζα του
εξωτερικού είτε όχι. Το μέγεθος εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα
στις Τράπεζες καθορίζει εάν μία Τράπεζα θα προσθέσει ή όχι την επι
βεβαίωσή της όταν αυτό της ζητηθεί.
6) Η Καλύπτρια Τράπεζα (Reimbursing Bank)
Η καλύπτρια Τράπεζα είναι μία Τράπεζα όπου η Εκδότρια τηρεί λο
γαριασμό και στην οποία δίνει εντολή η Εκδότρια να καλύψει την α
παίτηση της κοινοποιούσας ή μεσολαβούσας Τράπεζας, προκειμένου αυτή να πληρώσει τον δικαιούχο. Έτσι με χρέωση του λογαρια
σμού που η Εκδότρια τηρεί σε αυτήν, η καλύπτρια Τράπεζα πληρώνει
την κοινοποιούσα χωρίς να φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης
της πληρωμής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα
με το άρθρο 17 των Ομοιομόρφων Κανόνων 500 του ΔΕΕ Έκδ.
1993, οι Τράπεζες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις συνέπειες που
προκύπτουν από την διακοπή των εργασιών τους λόγω ανωτέρας
βίας (εξεγέρσεις, επαναστάσεις, πολέμους, απεργίες). Εκτός και
εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί διαφορετικά, δεν θα αναλαμβάνουν την
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υποχρέωση μελλοντικής πληρωμής ή αποδοχής ή διαπραγμάτευ
σης οι οποίες έληξαν κατά την διάρκεια αυτής της ανωτέρας βίας.

5.3.4. ΤΥΠΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Υπάρχουν διάφορα είδη πιστώσεων τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει
όποιος ασχολείται με το εξωτερικό εμπόριο ώστε να μπορεί να κρίνει
ποιο είδος τον εξυπηρετεί καλύτερα ανάλογα με την περίπτωση.
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΗ (REVOCABLE CREDIT) είναι η πίστωση την
οποία ο εκδότης μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή πριν από
την λήξη της, χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου. Οι πιστώσεις αυ
τές είναι φανερό ότι δεν εξυπηρετούν τον εξαγωγέα γιατί αν η πίστωση
ανακληθεί πριν προλάβει να παρουσιάσει τα φορτωτικά στην τράπεζα
και να ζητήσει πληρωμή, δεν μπορεί να πληρωθεί και στην ουσία ακυ
ρώνεται η εξαγωγή του, ενώ έχει ήδη κάνει κάποια έξοδα για την πράξη
αυτή και κάποια παραγωγή την οποία θα πρέπει να διαθέσει σε άλλον
πελάτη. Μερικές φορές όμως δεν είναι δυνατόν αυτό ειδικά όταν πρό
κειται για παραγγελία με ειδικούς όρους (μέγεθος, σχήμα, προδιαγρα
φές) που αφορά μόνο τον συγκεκριμένο πελάτη και ο εξαγωγέας μπορεί
να υποστεί μεγάλη ζημία. Παρ’ όλα αυτά και σε ειδικές περιπτώσεις
(πάγια τακτική ορισμένων πελατών, δυσκολία εξεύρεσης πελατών) είναι
δυνατόν οι Έλληνες εξαγωγείς να δέχονται τέτοιες πιστώσεις.
ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (IRREVOCABLE CREDIT) είναι η συχνότε
ρη μορφή πιστώσεων και στην ουσία είναι η κατ εξοχήν πίστωση με την
έννοια ότι από την γέννησή της η πίστωση έχει δημιουργηθεί για την
διασφάλιση των δύο μερών για το καλό τέλος της συναλλαγής.
Για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των όρων της πί
στωσης αυτής θα πρέπει να συμφωνούν και τα δύο μέρη, εντολέας και
αποδέκτης της πίστωσης. Για κάθε τροποποίηση που ζητείται θα πρέ
πει να ενημερώνεται αμέσως το άλλο μέρος είτε για απόρριψη είτε για
αποδοχή.
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Η πίστωση αυτή ενέχει οριστική δέσμευση των Τραπεζών απέναντι
στον δικαιούχο με τους όρους και την έννοια που έχει εξεταστεί παρα
πάνω.
Εκτός από τον διαχωρισμό των πιστώσεων σε σχέση με την μορφή
τους, αυτές διαχωρίζονται και με άλλους τρόπους, όπως σε σχέση με
τον τρόπο πληρωμής.
ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΨΕΩΣ (SIGHT), είναι η πίστωση όπου ο δικαιούχος
πληρώνεται με την παρουσίαση των φορτωτικών εγγράφων. Δηλαδή
παρουσιάζει τα φορτωτικά έγγραφα στην τράπεζα και

μόλις αυτή τα

ελέγξει και τα βρει σύμφωνα με τους όρους της πίστωσης, πληρώνεται
αμέσως από την τράπεζα που έχει κατονομαστεί να τον πληρώσει.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (DEFERRED PAYMENT CREDIT / AC
CEPTANCE CREDIT) είναι η πίστωση μελλοντικής πληρωμής, δηλαδή
προθεσμιακή. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος πληρώνεται σε μία
μελλοντική καθορισμένη ημερομηνία (π.χ. 60 μέρες από την ημερομη
νία της φορτωτικής), με την προϋπόθεση πάντα ότι τα φορτωτικά έγ
γραφα που έχει προσκομίσει στην Τράπεζα είναι σύμφωνα με τους ό
ρους της πίστωσης.
Η προθεσμιακή πίστωση είναι αρκετά διαδεδομένη δεδομένου ότι
ωφελούνται όλα τα μέρη από αυτήν. Ο εντολέας / εισαγωγέας της πί
στωσης δεν χρειάζεται να δεσμεύσει τα κεφάλαιά του διότι καθυστερεί
να πληρώσει. Ο εξαγωγέας / δικαιούχος γιατί είναι σίγουρος ότι θα
πληρωθεί στο καθορισμένο χρόνο (υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί
και αμέσως, εάν ζητήσει από την τράπεζα προεξόφληση της πίστωσης
πληρώνοντας τον ανάλογο για την προεξόφληση τόκο). Οι Τράπεζες,
γιατί έχουν σημαντικά κέρδη από αυτές τις πράξεις χωρίς να δανείζουν
τα κεφάλαιά τους, και τέλος η αγορά γιατί με την αύξηση των συναλλα
γών αυξάνεται η γενικότερη ευημερία όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 2.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (REVOLVING). Εί
ναι μία πίστωση που ανανεώνεται αυτόματα με το ίδιο ποσό και με τους
ίδιους όρους μέχρι την λήξη της. Αφορά επαναλαμβανόμενες φορτώ
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σεις, δηλαδή αφού φορτώσει πρώτη φορά ο εξαγωγέας η πίστωση δεν
ακυρώνεται αλλά εξακολουθεί να ισχύει για την 2η,3η,4η, και επόμενες
φορτώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγωγέας, αντί να δεσμεύσει ένα
συνολικό ποσό που αφορά στο σύνολο των φορτώσεων, δεσμεύει μόνο
το ποσό της μίας φόρτωσης. Το διακριτικό Revolving θα πρέπει να
αναγράφεται ρητά πάνω στο σώμα της πίστωσης.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ (TRANSFERABLE). Η μεταβιβάσιμη πίστωση είναι
μία κανονική ανέκκλητη πίστωση που δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο
να την μεταβιβάσει κατά το μέρος ή όλο σε έναν ή περισσότερους δικαι
ούχους, οι οποίοι είναι καθ όλα νόμιμοι δικαιούχοι της πίστωσης.
Η μορφή αυτή της πίστωσης είναι πολύ διαδεδομένη και στην ουσία
είναι μια συγκαλυμμένη μορφή αντιπροσώπευσης με την έννοια ότι ο
δικαιούχος εξαγωγέας δεν διαθέτει ο ίδιος τα προϊόντα που χρειάζεται ο
εισαγωγέας, αλλά γνωρίζει κάποιον άλλον επίσης εξαγωγέα ο οποίος
μπορεί να του τα διαθέσει στην ποιότητα και με τους όρους που ορίζο
νται στην πίστωση.
Η πίστωση αυτή μεταβιβάζεται στον ή στους δεύτερους δικαιούχους
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την αρχική, εκτός από το
ποσό, την ημερομηνία φόρτωσης και την ημερομηνία παρουσίασης των
εγγράφων. Αυτό γίνεται για τον λόγο ότι η Τράπεζα θα ζητήσει από τον
πρώτο δικαιούχο όταν παρουσιαστούν τα έγγραφα να έρθει να τα αντι
καταστήσει με δικά του με μεγαλύτερο ποσό. Η διαφορά των δύο πο
σών μεταξύ τους είναι το κέρδος του αρχικού δικαιούχου.
Η μορφή αυτή πίστωσης διευκολύνει τον εξαγωγέα γιατί δεν δεσμεύει
κεφάλαια για να κάνει τις εξαγωγές του και παράλληλα εξυπηρετεί τους
προμηθευτές του όταν δεν έχει ο ίδιος προϊόντα.
BACK-TO-BACK ΠΙΣΤΩΣΗ είναι μία πίστωση όπως φαίνεται και
από το όνομά της «βοηθητική». Αυτό σημαίνει ότι έχοντας σαν κάλυμμα
μία πίστωση ανοίγεται μία άλλη πίστωση καινούργια με τους όρους και
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τις προϋποθέσεις της αρχικής, διαφορετικό δικαιούχο και ποσό. Η back
to back πίστωση ενέχει μεγάλους κινδύνους για τις τράπεζες και γι’ αυ
τό και σπανίως δέχονται να ανοίξουν τέτοιες πιστώσεις, δεδομένου ότι
υπάρχουν προβλήματα στην εκτέλεσή τους. Φυσικά αυτό εξαρτάται και
από την οικονομική επιφάνεια του πελάτη καθώς και από τις σχέσεις
του με την Τράπεζα.
Μερικοί από τους κινδύνους που ενέχει για τις Τράπεζες η Back - to
- back πίστωση είναι: α) να ζητάει η αρχική πίστωση τιμή CIF ενώ η
Back - to - back να απαιτεί FOB γιατί έτσι πουλάει ο δικαιούχος της.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να καλυφθεί ο
ναύλος και η ασφάλεια του εμπορεύματος, β) στην αρχική πίστωση να
επιτρέπονται οι τμηματικές φορτώσεις ενώ στην Back - to - back να
απαγορεύονται γ) η τράπεζα που εκδίδει την back - to - back πίστωση
θα πρέπει να ελέγξει εάν ο δικαιούχος είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης και
εάν τα εμπορεύματα που θα παραδώσει θα συμφωνούν με τους όρους
της πιστώσεως, διαφορετικά εάν τα εμπορεύματα δεν είναι των προδια
γραφών των ζητηθέντων θα προκύψει πρόβλημα στην εκτέλεση της
αρχικής πίστωσης με αποτέλεσμα η Τράπεζα να εμπλακεί σε δικαστι
κούς αγώνες για την αποζημίωσή της δ) κανονικά μια back - to - back
πίστωση θα πρέπει να ανοίγεται με όλους τους όρους της αρχικής
πράγμα που όμως δεν είναι πάντα δυνατόν.
Όλα τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι οι πιστώσεις αυτές
μπορεί να αποτελούν λύση για τους πελάτες, είναι όμως προβληματικές
για τις Τράπεζες γι αυτό και τις ανοίγουν μόνο όταν ο πελάτης είναι α
ξιόπιστο πρόσωπο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και αποδεδειγμένη
εμπειρία στην εκτέλεση των πιστώσεων.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ RED CLAUSE Ή ΕΡΥΘΡΑΣ ΡΗΤΡΑΣ. Η πίστωση ερυ
θρός ρήτρας, είναι μία βοηθητική πίστωση που προβλέπει προκαταβο
λή ποσού προς τον δικαιούχο της πίστωσης. Η προκαταβολή αυτή δι
ευκολύνει τον δικαιούχο να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια για να αγορά
σει ή να παράγει το εμπόρευμα. Πρώτα χρησιμοποιήθηκε στην Αμερική
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και ονομάστηκε ερυθρός ρήτρας επειδή πάνω στο σώμα της πίστωσης
γραφόταν με κόκκινα γράμματα το ποσό της προκαταβολής που δικαι
ούνταν ο εξαγωγέας.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ GREEN CLAUSE Ή ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΡΗΤΡΑΣ, είναι μία πί
στωση που κατά βάση είναι ίδια με την πίστωση ερυθρός ρήτρας, αλλά
με την προϋπόθεση ότι για να πάρει ο δικαιούχος την προκαταβολή
πρέπει να προσκομίσει τίτλους αποθήκευσης των εμπορευμάτων. Η
ρήτρα γράφεται με πράσινο χρώμα αντί με κόκκινο.
STAND BY LETTER OF CREDIT, οι πιστώσεις αυτές είναι πιστώ
σεις σε αναμονή και είναι στην πραγματικότητα εγγυητικές επιστολές.
Η πιστωτική επιστολή stand-by letter of credit, πρέπει να ισχύει για
καθορισμένο ποσό και να έχει συγκεκριμένη λήξη. Οι εγγυητικές επι
στολές σαν μέσο ασφάλισης εξαγωγικού εμπορίου αναλύονται αμέσως
παρακάτω.

5.4. ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
5.4.1. ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ
ΣΤΟΛΗΣ
Οι εγγυητικές επιστολές σε συνάλλαγμα δεν διαφέρουν σε γενικές
γραμμές ως προς τα βασικά στοιχεία από τις εγγυητικές επιστολές που
εκδίδονται εντός της επικράτειας, με την διαφορά ότι δεδομένου ότι εκδίδονται σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
όπως και σε όλες τις άλλες πράξεις εξωτερικού εμπορίου και για τους
ίδιους λόγους.
Η ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου, όπως περιγράφηκε στο εισα
γωγικό κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, και η ανάγκη επέκτασης των
επενδυτικών δραστηριοτήτων του εμπορικού κόσμου οδήγησε σταδιακά
την εξεύρεση διαφορετικών τρόπων για την εκτέλεση των εργασιών αυ
τών, ώστε να διασφαλιστεί το καλό τέλος τόσο των εγχώριων όσο και
των διεθνών συναλλαγών. Έτσι νέοι τρόποι χρηματοδοτήσεων των ε
πενδυτικών σχεδίων άρχισαν να χρησιμοποιούνται που θα διασφάλιζαν
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τους συναλλασσομένους. Ένας από τους τρόπους αυτούς ήταν και η
Εγγυητική Επιστολή. Η Εγγυητική επιστολή είναι ένα ακόμη εργαλείο
στα χέρια του σύγχρονου επιχειρηματία.
Μέσω της εγγυητικής επιστολής μια Τράπεζα παρέχει την εμπι
στοσύνη της στο πελάτη της και εντολέα της εγγυητικής επιστο
λής και του εξασφαλίζει φερεγγυότητα και οικονομική δύναμη κατά
τις συναλλαγές του με τρίτους. Επομένως ο καθένας από τους συ
ναλλασσομένους δεν ενδιαφέρεται πλέον για την φερεγγυότητα του άλ
λου, αλλά για την φερεγγυότητα της Τράπεζας που μεσολαβεί και εγγυάται την συναλλαγή, δηλαδή της Εκδότριας Τράπεζας. Δηλαδή, επει
δή δεν υπάρχει πίστη / εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέρη μεσολαβεί η
Τράπεζα και έναντι κάποιας καθορισμένης αμοιβής δανείζει την πίστη
της για το καλό τέλος της συγκεκριμένης συναλλαγής. Πρέπει να πούμε
ότι οι εγγυητικές επιστολές δεδομένου ότι εμπίπτουν στο ενοχικό και όχι
στο εμπράγματο δίκαιο είναι πολύ διαδεδομένος τρόπος στις συναλλα
γές και μάλιστα ιδιαίτερα επιτυχημένος.
Μέσω της Εγγυητικής Επιστολής, μία τράπεζα αναγνωρισμένης
φερεγγυότητας (Εκδότρια, ενεργώντας κατ’ εντολή του πελάτη της
(εντολέα), υπόσχεται να πληρώσει στον δικαιούχο ένα συγκεκρι
μένο ποσό που αναγράφεται μέσα στο σώμα της Εγγυητικής επι
στολής, εάν συντρέξουν οι λόγοι που αναφέρονται σε αυτήν και
για τους οποίους εξεδόθη.
Από τον παραπάνω ορισμό που δώσαμε στην Εγγυητική επιστολή
ήδη έχουμε αναφέρει τα μέρη της τριμερούς αυτής σχέσης. Είναι η Εκδότρια Τράπεζα, ο Εντολέας και ο δικαιούχος. Εκδότρια Τράπεζα,
είναι προφανές ότι είναι η Τράπεζα που εκδίδει την εγγυητική επιστολή
κατ’ εντολή του πελάτη της / εντολέα και που αναλαμβάνει την υπο
χρέωση πληρωμής σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών
του. Προκειμένου να εκδοθεί εγγυητική επιστολή υπέρ κάποιου, θα
πρέπει αυτός να υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την έκδοση της εγγυη
τικής επιστολής όπου να αναφέρει την ακριβή και πλήρη περιγραφή της
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συναλλαγής, ακριβή περιγραφή της υποχρέωσης που πρόκειται να κα
λύψει η Τράπεζα, καθώς και κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο ώστε
να προφυλάσσεται η εγγυήτρια Τράπεζα από την περίπτωση έκδοσης
Εγγυητικής επιστολής η οποία δεν επιτρέπεται από τους νομισματικούς
κανόνες. Δικαιούχος της εγγυητικής επιστολής είναι το πρόσωπο
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή και είναι δικαιούχος
των χρημάτων σε περίπτωση που ο εντολέας δεν εκπληρώσει την υπο
χρέωσή του προς αυτόν.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι Εγγυητικές Επιστολές είναι συμβάσεις
και το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει την έκδοσή τους στηρίζεται στα
άρθρα του Αστικού Κώδικα περί εγγυήσεων (Άρθρο 847 έως 870 Α.Κ.).
Η έκδοση της Εγγυητικής επιστολής απαιτεί την υπογραφή σύμβασης
μεταξύ εντολέα και εγγυήτριας τράπεζας.
Με την ΑΝΕ 975/12.7.56 επιτράπηκε στις Τράπεζες, στα ΝΠΔΔ και
γενικά στους πιστωτικούς οργανισμούς να εκδίδουν εγγυητικές επιστο
λές υπέρ των πελατών τους ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από τις νόμιμες συναλλαγές οικονο
μικού ή άλλου περιεχομένου. Με την απελευθέρωση του τραπεζικού
συστήματος εκδόθηκαν μεταγενέστερες αποφάσεις και προεδρικά δια
τάγματα που τροποποιούν και εναρμονίζουν τις Διαταγές αυτές με το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την γενικότερη φιλελευθεροποίηση των εμπορι
κών συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι εγγυητικές επιστολές
διέπονται από το δίκαιο περί εγγυήσεως της χώρας του εκδότη / εγγυη
τή.

5.4.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Οι κατηγορίες των εγγυητικών επιστολών σε συνάλλαγμα δεν διαφέ
ρουν από αυτές των εγγυητικών επιστολών σε εγχώριο νόμισμα. Ανά
λογα με το περιεχόμενό τους οι εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε:
Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής είναι η μόνη μορφή Εγγυητικής
επιστολής όπου οι πελάτες δεν έρχονται εκ των προτέρων σε συμφωνία
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μεταξύ τους για τους όρους που πρέπει να περιλαμβάνονται στην εγ
γυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή αυτή απαιτείται από τον διορ
γανωτή του διαγωνισμού κυρίως για να αποκλείσει αφερέγγυα άτομα
από την διαδικασία του διαγωνισμού καθώς και να τους διασφαλίσει
από πιθανή κακοπιστία των συμμετεχόντων από το πρόσωπο που θα
κερδίσει στον διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό όταν εκδίδουν οι Τράπε
ζες τέτοιες Εγγυητικές Επιστολές, οι οποίες σε περίπτωση που ο εντολέας κερδίσει τον διαγωνισμό μετατρέπονται σε εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης, θα πρέπει να εξετάσει μεταξύ άλ
λων και εάν οι οικονομικές δυνατότητες του εντολέα βρίσκονται μέσα
στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατακύρωση
του διαγωνισμού.
Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εκδότρια Τράπεζα στις εγγυητικές
αυτές είναι μικρός και για τον λόγο αυτό και η προμήθεια που εισπράτ
τει είναι μικρή, Οι προμήθειες των Εγγυητικών επιστολών εισπράττονται κατά αδιαίρετο τρίμηνο και είναι προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ
εντολέα και Εκδότριας Τράπεζας.
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης, είναι
αυτές που όπως αναφέραμε παραπάνω εγγυώνται την καλή εκτέλεση
του έργου που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο εντολέας / πελάτης,
μετά την κατακύρωση σε αυτόν του διαγωνισμού. Η Τράπεζα θα πρέπει
να ζητά αντίγραφο της συμβάσεως εκτέλεσης έργου προκειμένου να
λαμβάνει γνώση όλων των όρων που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν,
δεδομένου ότι εγγυάται την καλή εκτέλεση αυτών των όρων. Η διάρκειά
της πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ημερομηνία ολοκλήρω
σης του έργου.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης, οι εγγυη
τικές επιστολές καλής πληρωμής, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής αποτελούν εγγυητικές επιστολές ανάληψης ουσιαστι
κού κινδύνου από τις τράπεζες, για τον λόγο αυτό έχουν και μεγαλύ
τερη προμήθεια.
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Εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής, είναι η εγγυητική επιστολή
όπου η Τράπεζα εγγυάται να καταβάλει στον δικαιούχο της εγγυητικής
επιστολής συγκεκριμένο ποσό σε περίπτωση που δεν πληρώσει ο εντολέας / πελάτης της.
Εγγυητική επιστολή προκαταβολής δίνει την δυνατότητα στον δικαι
ούχο να εισπράξει προκαταβολικά ένα μέρος του συνόλου της αξίας της
συναλλαγής προκειμένου να ξεκινήσει το έργο ή την προμήθεια που έ
χει αναλάβει. Οι εγγυητικές αυτές δίνουν την δυνατότητα στον δικαιούχο
με μικρή οικονομική επιφάνεια να διευκολυνθεί στην εκτέλεση του έρ
γου. Οι τράπεζες όπως και στις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
όρων σύμβασης, πρέπει να ζητούν την σύμβαση έργου ώστε να ελέγ
χουν τους όρους που βρίσκονται σε αυτήν.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής πληρωμής αποτε
λούν εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης του πελάτη και για τον λόγο
αυτό θα πρέπει να ακολουθείται από τις τράπεζες η διαδικασία με τα
κριτήρια που ακολουθούνται σχετικά με την διασφάλιση της τράπεζας
για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Σε περίπτωση βέβαια που το κάλυμ
μα της εγγυητικής επιστολής δίνεται από διαθέσιμα του εντολέα δεν ι
σχύει ο όρος αυτός, απλά δεσμεύεται η κατάθεση του πελάτη για το
ποσό της εγγυητικής επιστολής με πιθανή προσαύξηση που καθορίζε
ται από την τράπεζα για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου
από αύξηση της τιμής του νομίσματος (Συνήθως στο 5%).
Ανάλογα με την διάρκεια οι εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε
ορισμένου και αορίστου χρόνου. Ανάλογα με το πρόσωπο στο οποίο
απευθύνονται, σε αυτές που απευθύνονται ττρος το Δημόσιο και Νο
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε αυτές που απευθύνονται
προς φυσικά πρόσωπα και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Όταν εκδίδεται εγγυητική επιστολή με εντολή νομικού προσώπου θα
πρέπει να ελέγξουμε τα νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης. Εάν
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δηλαδή από το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται ότι επιτρέπεται
να εκδίδονται τέτοιες εγγυητικές.
Τροποποιήσεις ή απαλοιφές όρων εγγυητικής επιστολής γίνονται
μόνο με την σύμφωνη γνώμη των 3 μερών, εντολέα - τράπεζας - δικαι
ούχου.

5.4.3. ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Είναι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από τράπεζες του εξωτε
ρικού (αντεγγυήτρια) με την εντολή προς την Ελληνική Τράπεζα έχο
ντας για κάλυμμα αυτήν την εγγυητική να εκδώσει εγγυητική επιστολή,
σαν πρωτεγγυήτρια, με εντολέα τον αγοραστή του εξωτερικού και δικαι
ούχο τον Έλληνα εξαγωγέα. Στην αντίθετη περίπτωση που Ελληνική
Τράπεζα εκδίδει εγγυητική επιστολή σαν αντεγγυήτρια που την απευθύ
νει στην Τράπεζα του εξωτερικού και της ζητάει να εκδώσει εγγυητική
επιστολή κατ' εντολή του Έλληνα εισαγωγέα και με δικαιούχο τον προ
μηθευτή / πελάτη της Τράπεζας του εξωτερικού, έχοντας σαν κάλυμμα
δική μας εγγυητική.
Εννοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές το σημαντικό είναι η αυθεντικό
τητα του μηνύματος καθώς και η φερεγγυότητα των εμπλεκομένων
τραπεζών και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται η αυθεντικότη
τα του εισερχομένου μηνύματος που αφορά αντεγγύηση εξωτερικού
καθώς και η φερεγγυότητα της Τράπεζας που το στέλνει.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εγγυητικές επιστολές εξωτερικού φθά
νουν σε Ελληνικές Τράπεζες με μόνη υποχρέωση των Ελληνικών Τρα
πεζών να ελέγξουν την αυθεντικότητα του μηνύματος και να το παρα
δώσουν στον δικαιούχο. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει αντεγγύηση, αλλά μόνο η αρχική εγγυητική της Τραπέζης του εξωτερικού. Η Ελ
ληνική Τράπεζα αφού ελέγξει το μήνυμα για την αυθεντικότητά του το
παραδίδει στον δικαιούχο χωρίς ευθύνη της, εισπράττοντας μία μικρή
προμήθεια εφ’ άπαξ. Πέραν αυτού δεν έχει καμία ευθύνη ως προς την
εν λόγω εγγυητική επιστολή.
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5.4.4. ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Η Εγγυητική επιστολή είναι μια μεσολαβητική εργασία της Τράπεζας
που ενέχει όμως και έναν κίνδυνο μικρό ή μεγάλο ανάλογα με το είδος
της Εγγυητικής Επιστολής. Η εγγυητική επιστολή ενεργοποιείται, γίνεται
δηλαδή απαιτητή εάν ο εντολέας, που είναι και υπόχρεος να πληρώσει
ή να εκτελέσει έργο ή παραγγελία κατά περίπτωση, δεν εκτελέσει την
συμβατική του υποχρέωση. Από την στιγμή εκείνη η Εγγυητική επιστο
λή γίνεται απαιτητή και ζητείται κατάπτωσή της. Η κατάπτωση αυτή θα
αναγκάσει την τράπεζα να εκταμιεύσει το ανάλογο ποσόν και να το α
ποδώσει στον δικαιούχο. Για τον λόγο αυτό οι Τράπεζες όταν εκδίδουν
Εγγυητικές επιστολές ζητούν ένα κάλυμμα ή κάλυψη από τον πελάτη
τους. Αυτό μπορεί να είναι δέσμευση κατάθεσης του πελάτη, ενεχυρίαση τίτλων του Δημοσίου ή Δάνειο που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Το
δάνειο ενεργοποιείται, δηλαδή γίνεται τοκοφόρο από την ημερομηνία
κατάπτωσης της Εγγυητική επιστολής και όχι πριν. Εννοείται ότι μπορεί
να γίνει συνδυασμός των προηγούμενων τρόπων κάλυψης. Όταν ζητεί
ται κατάπτωση δίνεται πάντα γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της
Τράπεζας, ο οποίος θα γνωματεύσει την νομιμότητα του αιτήματος κα
τάπτωσης.
Προσοχή. Η Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου παραγράφεται 20
χρόνια μετά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος κατάπτωσης.
Για τον λόγο αυτό οι Τράπεζες θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες
και όπου μπορούν, να αποφεύγεται η έκδοση τέτοιων εγγυητικών επι
στολών, ώστε κανείς να μην εμπλέκεται σε άσκοπες περιπέτειες και κό
στος.
Οι εγγυητικές επιστολές εξωτερικού διέπονται από τους ομοιόμορ
φους κανόνες εφαρμογής των συμβατικών εγγυήσεων του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου (Έκδοση 325).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

81

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

5.5. STAND BY LETTER OF CREDIT
Η πίστωση σε αναμονή είναι μία ιδιότυπη μορφή πίστωσης η οποία
στην ουσία είναι ένα είδος εγγυητικής επιστολής και δημιουργήθηκε για
να εξυπηρετεί τις συναλλαγές με Αμερική και Ιαπωνία, όπου δεν επι
τρέπεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής. Η πίστωση σε αναμονή επι
διώκει να καλύψει τον δικαιούχο από την ζημία στην οποία θα υποβλη
θεί εάν ένας τρίτος που είναι και ο εντολέας δεν εκπληρώσει την συμβα
τική του προς αυτόν υποχρέωση.
Οι stand-by letters of credit υπόκεινται στους ομοιόμορφους κανόνες
που ισχύουν κάθε φορά για τις πιστώσεις (Έκδ. 500) του Διεθνούς Ε
μπορικού Επιμελητηρίου, εφ’ όσον αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με το
δίκαιο της χώρας όπου εκδίδονται, ενώ οι εγγυητικές επιστολές υπόκεινται στο δίκαιο περί εγγυήσεων της χώρας του εκδότη ή της χώρας του
αποδέκτη, ανάλογα με την μεταξύ τους συμφωνία.
Η πίστωση σε αναμονή είναι πληρωτέα με την παρουσίαση τραβη
χτικής που συνοδεύεται με δήλωση του δικαιούχου ότι ο εντολέας δεν
συμμορφώθηκε με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αυτό σηματοδοτεί
και την βασική ομοιότητα μεταξύ πίστωσης σε αναμονή και εγγυητικής
επιστολής, ότι ο κατ’ αρχήν υπόχρεος για την πληρωμή ή την εκτέλεση
του έργου είναι ο εντολέας και σε αυτόν αρχικά στρέφεται ο δικαιούχος.
Επίσης η αρίθμηση των εν αναμονή πιστώσεων γίνεται από το μητρώο
των εγγυητικών επιστολών και είναι έγγραφο τυπικού περιεχομένου,
όπως και η εγγυητική επιστολή, δηλαδή ισχύουν αποκλειστικά οι ό
ροι που περιλαμβάνονται στο κείμενό της.

5.6. ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η βασική διαφορά μεταξύ εγγυητικής επιστολής και ενέγγυας πί
στωσης σαν τρόπου πληρωμής αξίας, είναι το γεγονός ότι η εγγυητική
επιστολή από την γέννησή της δημιουργείται για να εκτελεστεί σε πε
ρίπτωση αποτυχίας πληρωμής από τον δικαιούχο, άρα προσφέρει ε
ξασφάλιση σε περίπτωση αδυναμίας του υπόχρεου να ανταποκρι-
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θεί στην υποχρέωσή του. Απαιτείται αίτημα κατάπτωσης (πληρωμής)
από τον δικαιούχο. Η ενέγγυα πίστωση αντίθετα, από την γέννησή της
δημιουργείται για να πληρωθεί, να «τιμηθεί» από την Εκδότρια Τράπε
ζα (μέσω της ίδιας, της καλύπτριας ή της βεβαιούσας, όπως αναλύθηκε
παραπάνω) σε κάθε περίπτωση που τηρηθούν οι όροι και οι προ
ϋποθέσεις της ενέγγυας πίστωσης. Δεν απαιτείται αίτημα πληρωμής
από τον δικαιούχο.

5.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση που έγινε σε όλο το κεφάλαιο αυτό κάνει κατανοητό ότι η
διαχείριση των φορτωτικών εγγράφων απαιτεί εκ μέρους των εμπλεκομένων μερών ( αγοραστή, πωλητή, Τράπεζες) εξειδικευμένες γνώσεις
και προσεκτικό χειρισμό ώστε να αποφευχθούν λάθη που θα κοστίσουν
σε χρήμα και θα βάλουν σε κίνδυνο την καλή συνεργασία. Ειδικά σε ο
ρισμένες περιπτώσεις, όπως είναι η διαχείριση φορτωτικών εγγράφων
έναντι ανοίγματος ενέγγυας πίστωσης και σε ορισμένες ειδικές μορφές
αυτών των πιστώσεων (back- to - back, transferable κ.λ.π), απαιτού
νται πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες όταν δεν διαθέτει ο ίδιος ο
εισαγωγέας / εξαγωγέας θα πρέπει να αναθέτει σε εξειδικευμένο προ
σωπικό και να συμβουλεύεται την Τράπεζά του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΑ ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σαν φορτωτικά έγγραφα ορίζουμε τα εμπορικά ή / και τα χρηματοοι
κονομικά έγγραφα που αφορούν το εμπόρευμα και παρέχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών
εισαγωγών/ εξαγωγών και την παράδοση των εμπορευμάτων στον α
γοραστή.
Στα εμπορικά έγγραφα περιλαμβάνονται το εμπορικό τιμολόγιο, το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η φορτωτική, τα πιστοποιητικά καταγωγής,
φυτοϋγείας κλπ, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο περιέχει πληροφορίες
για το εμπόρευμα και είναι απαραίτητο για την μεταφορά και εκτελωνισμό στην χώρα εισαγωγής. Χρηματοοικονομικά έγγραφα είναι το
γραμμάτιο σε διαταγή, η συναλλαγματική, η Υποσχετική και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενσωματώνει αξία και μπορεί να αποτελέσει αντικείμε
νο συναλλαγής για πληρωμή του ποσού στον δικαιούχο. Στο παρόν κε
φάλαιο γίνεται ανάλυση των εμπορικών εγγράφων που είναι απαραίτη
τα στις εργασίες εισαγωγών / εξαγωγών, ενώ στο κεφάλαιο 8 της παρούσης εργασίας αναλύονται τα χρηματοοικονομικά έγγραφα.
Τα βασικά έγγραφα για την διεκπεραίωση των εργασιών εισαγωγής /
εξαγωγής είναι το εμπορικό τιμολόγιο και η φορτωτική που αποδεικνύει
και την πραγματική φόρτωση του εμπορεύματος. Κατά περίπτωση
μπορεί και άλλα έγγραφα να θεωρούνται απαραίτητα για τον εκτελωνισμό, ανάλογα με το προϊόν και την χώρα καταγωγής.

6.1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (COMMERCIAL INVOICE)
Το εμπορικό τιμολόγιο είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τον εξαγωγέα των εμπορευμάτων και αναφέρει ρητά την αξία του εμπορεύμα
τος καθώς και την αξία που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο εισα
γωγέας, πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του εξαγωγέα καθώς και του
εισαγωγέα / πληρωτή της αξίας. Εκτός από την αξία του εμπορεύματος,
στο εμπορικό τιμολόγιο αναφέρονται τυχόν εκπτώσεις, όπως εμπορική
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έκπτωση, έκπτωση τοις μετρητοίς και κάθε άλλη έκπτωση που διαμορ
φώνει την τελική αξία του προϊόντος. Επίσης αναφέρεται το ποσό της
προμήθειας αντιπροσώπου που πρέπει να αποδοθεί στον αντιπρόσω
πο και μειώνει την αξία που αποδίδεται στον δικαιούχο εξαγωγέα, κα
θώς και ο τρόπος τιμολόγησης του προϊόντος (CIF, FOB, C&F κλπ).
Μετά την αυτοματοποίηση των συναλλαγών απαραίτητο στοιχείο για
να προχωρήσει η Τράπεζα σε πληρωμή είναι να έχει στην διάθεσή της
τα στοιχεία της Τράπεζας του δικαιούχου / εξαγωγέα καθώς και το
SWIFT της Τράπεζας αυτής. Επίσης απαραίτητος είναι ο αριθμός λογα
ριασμού που τηρεί ο εξαγωγέας στην τράπεζά του ή ο αριθμός ΙΒΑΝ
του εξαγωγέα / πωλητή (κεφάλαιο 8 σελ. 9). Καμία Τράπεζα πλέον δεν
είναι δυνατόν να προχωρήσει σε πληρωμή αξίας εισαγωγής εάν δεν έ
χει στην διάθεσή της αυτά τα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό ο εισαγωγέας
ή ο εξαγωγέας όταν προσκομίζει στην Τράπεζά του τιμολόγια για πλη
ρωμή, θα πρέπει να φροντίζει για την παροχή αυτών των πληροφοριών
στην Τράπεζά του. Διαφορετικά τυχόν λανθασμένες ενέργειες θα βαρύ
νουν τον ίδιο με επιπλέον έξοδα και προμήθειες.
Το εμπορικό τιμολόγιο είτε είναι τιμολόγιο (invoice) είτε είναι προτι
μολόγιο (proforma invoice), είναι ο πυρήνας της εισαγωγής δηλαδή το
βασικό έγγραφο με το οποίο δίνονται πληροφορίες απαραίτητες για την
διεκπεραίωση της εργασίας εισαγωγής.
Προξενικό τιμολόγιο είναι τιμολόγιο βεβαιωμένο από τον πρόξενο
της χώρας προορισμού και αποτελεί λεπτομερή περιγραφή των εμπο
ρευμάτων, συνήθως σε ότι αφορά την καταγωγή.
6.2. ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)
Η φορτωτική είναι το έγγραφο που αποδεικνύει την φόρτωση του ε
μπορεύματος σε μεταφορικό μέσο προκειμένου να μεταφερθεί. Υπάρ
χουν διάφορα είδη φορτωτικών αναλόγως με το μεταφορικό μέσο που
χρησιμοποιείται. Έτσι έχουμε την Θαλάσσια φορτωτική (marine bill of
lading), την αεροπορική φορτωτική (airway bill), την σιδηροδρομική
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φορτωτική (rail consignment note - letter de voiture), το ναυλοσύμφωνο
(charter party) κλττ, τα οποία αναλύονται αμέσως πιο κάτω.
6.2.1. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (MARINE BILL OF LADING)
Η θαλάσσια φορτωτική είναι αξιόγραφο και είναι διαπραγματεύσιμο
όπως και η συναλλαγματική ή το γραμμάτιο σε διαταγή που σημαίνει ότι
μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση. Η θαλάσσια φορτωτική εκδίδεται από
ναυτιλιακή εταιρεία ή από κατονομαζόμενο πράκτορα. Ο δικαιούχος της
θαλάσσιας φορτωτικής είναι και δικαιούχος του εμπορεύματος και για
τον λόγο αυτό πρέπει η οπισθογράφηση της θαλάσσιας φορτωτικής να
γίνεται με μεγάλη προσοχή από τις Τράπεζες. Σύμφωνα με τους Ομοιό
μορφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Εκδ. 522,
άρθρο 10 παρ. Α) «οι τράπεζες δεν πρέπει να αποστέλλουν φορτωτικές
στην διεύθυνση μιας τράπεζας σε παραλαβή ή σε διαταγή της τράπεζας
αυτής χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση εκ μέρους της τράπεζας
αυτής».
Επειδή η φορτωτική αυτή εκδίδεται σε πολλαπλά αντίγραφα, είναι
σημαντικό ο αγοραστής ή η τράπεζα να έχει ολόκληρο το σετ των εγ
γράφων, δηλαδή πλήρες σετ (full set), ώστε να μην μπορεί άλλος εκτός
από το κατονομαζόμενο πρόσωπο να παραλάβει τα εμπορεύματα με
ένα από τα πρωτότυπα της φορτωτικής αυτής. Πάνω στην φορτωτική
υπάρχει η ένδειξη σε πόσα πρωτότυπα έχει εκδοθεί η φορτωτική (π.χ.
3/3 original). Ο αγοραστής για να είναι σίγουρος ότι δεν μπορεί άλλος
να παραλάβει το εμπόρευμα πρέπει να ζητήσει από τον πωλητή πλή
ρες σετ φορτωτικής (Full set marine bill of lading).
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέχει ο αγοραστής είναι να ζη
τήσει «καθαρή» φορτωτική πραγματικής φόρτωσης, δηλαδή να έχει τον
όρο «φορτωθέν επί του πλοίου» (shipped clean on board) με ημερομη
νία και υπογραφή του μεταφορέα και όχι «παρελήφθη προς φόρτωση»
(received for shipment). Ο όρος αυτός σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έ
χουν παραληφθεί σε καλή κατάσταση στον βαθμό που μπορεί αυτό να
ελεγχθεί από τον μεταφορέα (INCOTERMS 2000, ICC).
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Οι θαλάσσιες φορτωτικές μπορεί να έχουν εκδοθεί ORDER, δηλαδή
σε διαταγή χωρίς να κατονομάζεται ο δικαιούχος που σημαίνει ότι το
εμπόρευμα παραδίδεται στον κομιστή. Επίσης μπορεί να είναι TO THE
ORDER OF ... δηλαδή σε διαταγή όπου κατονομάζεται ο δικαιούχος,
και μπορεί να εκδοθεί σε διαταγή της Τράπεζας του εισαγωγέα ή σε δια
ταγή του ίδιου του εισαγωγέα.
Δεδομένης της ειδικής φύσης της φορτωτικής είναι δύσκολο αυτή να
αντί κατασταθεί με ηλεκτρονικό έγγραφο. Παρ’ όλα αυτά και λόγω του
γεγονότος ότι επέρχεται ραγδαία εξέλιξη στις συνήθειες του Διεθνούς
Εμπορίου, προβλέπεται ότι στο μέλλον θα είναι δυνατή κάτω από κά
ποιους όρους, η αντικατάσταση αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο Α8
του όρου CPT των INCOTERMS 2000 / Απόδειξη παράδοσης, έγγραφο
μεταφοράς ή ισοδύναμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Επίσης στο άρθρο Β9 του
ίδιου όρου αναφέρεται ότι «ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει τα έξοδα
τής προ της φόρτωσης επιθεώρησης, εκτός αν η επιθεώρηση αυτή επι
βάλλεται από τις αρχές της χώρας εξαγωγής».

6.2.2. ΔΙΑΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (THROUGH BILL OF LADING)
Η διαφορτωτική είναι μία θαλάσσια φορτωτική που εκδίδεται από
ναυτιλιακή εταιρεία ή από πράκτορά της. Η διαφορτωτική είναι έγγραφο
συνδυασμένης μεταφοράς που σημαίνει ότι τα εμπορεύματα διακινούνται με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, από μία
χώρα σε μία άλλη χώρα. Δηλαδή μπορεί το εμπόρευμα να φορτωθεί σε
φορτηγά μέχρι το λιμάνι φόρτωσης και στην συνέχεια να μεταφορτωθεί
σε πλοίο με ευθύνη του μεταφορέα που έχει συνάψει την σύμβαση με
ταφοράς. (Πορτοκαλάκης Η., 1988 σελ. 67-68)
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6.2.3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COMBINED
TRANSPORT DOCUMENT)
Το έγγραφο συνδυασμένης μεταφοράς είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει συνδυασμένη μεταφορά όπως ακριβώς περιγράφηκε στην πα
ράγραφο 6.2.2. Για να γίνει κατανοητή η χρήση του εγγράφου αυτού εί
ναι καλό να δοθεί ένα παράδειγμα. Έλληνας εξαγωγέας με έδρα την
Ξάνθη πρέπει να στείλει εμπορεύματα στην Αίγυπτο. Ο εξαγωγέας αυ
τός έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους μεταφοράς. Ο ένας τρό
πος είναι να τα μεταφέρει με αυτοκίνητο στον Πειραιά μέσω ενός μετα
φορέα και κατόπιν να συνεννοηθεί με μία Ναυτιλιακή Εταιρεία να τα
στείλει με πλοίο στην Αίγυπτο. Η άλλη λύση είναι να αναθέσει σε έναν
μεταφορέα να φροντίσει να παραλάβει τα εμπορεύματα από την Ξάνθη
και με δική του ευθύνη να τα μεταφορτώσει σε πλοίο για την Αίγυπτο.
Για τον λόγο αυτό υπογράφεται μία σύμβαση μεταφοράς με τον μετα
φορέα. Ο τρόπος αυτός είναι οικονομικότερος και καλύτερος για τον εξαγωγέα δεδομένου ότι όλη την ευθύνη της φόρτωσης και μεταφόρτωσης του εμπορεύματος την έχει, σύμφωνα με την σύμβαση μεταφοράς,
ο μεταφορέας. Η Φορτωτική που εκδίδεται για μεταφορά που γίνεται με
τον πιο πάνω τρόπο λέγεται φορτωτική συνδυασμένης μεταφοράς.
Ένα έγγραφο συνδυασμένης μεταφοράς θεωρείται ότι ακολουθεί
τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου όταν έχει μορφή
ΠΑΤΑ ή COMBIDOC.
FIATA COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING (FBL)
FIATA είναι ο παγκόσμιος συνδικαλιστικός σύνδεσμος των μεταφορέων
χερσαίων μεταφορών
COMBIDOC
Baltic and

είναι φορτωτική που έχει εκδοθεί από κοινού από την
International

Maritime Conference

(BIMCO),

και

την

International Ship-owners Association (INSA).
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6.2.4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SHORT FORM
DOCUMENT)
Είναι έγγραφο μεταφοράς το οποίο δεν αναφέρει όλους τους όρους
μεταφοράς, παραπέμποντας σε κάποια άλλη πηγή ή κάποιο άλλο έγ
γραφο εκτός της φορτωτικής. Θα πρέπει όμως να είναι εφικτός ο εντο
πισμός των στοιχείων αυτών σε άλλα έγγραφα που αφορούν την συ
γκεκριμένη εισαγωγή.

6.2.5. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (RAILWAY CONSIGNEMENT
ΝΟΤΕ - LETTRE DE VOITURE)
Η σιδηροδρομική φορτωτική εκδίδεται σε δπλουν. Τα 4 φύλλα απο
τελούν αποδεικτικό φόρτωσης του εμπορεύματος με την ονομασία
Duplicate de la letter de voiture. To έντυπο αυτό δεν είναι μεταβιβάσιμο
και διαπραγματεύσιμο όπως η θαλάσσια φορτωτική. Η παράδοση των
εμπορευμάτων γίνεται με διατακτική τταραδόσεως που εκδίδει το τε
λωνείο ή ο σιδηροδρομικός μεταφορέας.

6.2.6. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (AIRWAY BILL)
Η αεροπορική φορτωτική είναι έγγραφο μεταφοράς που εκδίδεται
από αεροπορική εταιρεία ή κάποιον από τους πράκτορές της. Υπόκειται
στην Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας (1929) που έχει επικυρωθεί από
την Ελλάδα με τον Ν. 569/1937.
Η αεροπορική φορτωτική όπως και η σιδηροδρομική φορτωτική δεν
αποτελεί διαπραγματεύσιμο τίτλο και η παράδοση των εμπορευμάτων
στον δικαιούχο γίνεται με την έκδοση διατακτικής παραδόσεως. Ο τύ
πος της φορτωτικής έχει γίνει αποδεκτός από την Ι.Α.Τ.Α. (Διεθνή Ομο
σπονδία Αερομεταφορέων) και εκδίδεται σε πολλά αντίτυπα.
Μετά την συνθήκη της Χάγης που επικυρώθηκε από τις περισσότε
ρες χώρες, εκδίδεται και σε διαταγή φυσικού ή νομικού προσώπου, χω
ρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση η κυ
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ριότητα του εμπορεύματος όπως στην θαλάσσια φορτωτική, αλλά απλά
γίνεται αναγνώριση του παραλήπτη.

6.2.7. ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ CMR - FCR (CONVENTION MERCHANDISES
ROUTIER ΚΑΙ FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT)
Οι φορτωτικές αυτές εκδίδονται από μεταφορικές εταιρείες ή ανεξάρ
τητους μεταφορείς. Η φορτωτική CMR αποτελεί αποδεικτικό φόρτωσης
εμπορευμάτων, ενώ η FCR αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής για φόρτωση εμπορευμάτων. Είναι φανερό ότι η διαφορά αυτή είναι βασική για
τον αγοραστή του εμπορεύματος και οφείλει να την γνωρίζει κατά την
υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

6.2.8. ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ (CHARTER PARTY)
Το ναυλοσύμφωνο είναι μία συμφωνία μεταξύ ενός πλοιοκτήτη και
ενός μεταφορέα κατά την οποία ο πλοιοκτήτης αναλαμβάνει την μετα
φορά με το πλοίο του εμπορευμάτων έναντι αμοιβής και ο μεταφορέας
πληρώνει το τίμημα της μίσθωσης και υποδεικνύει τα λιμάνια προορι
σμού καθώς και τα εμπορεύματα. Το ναυλοσύμφωνο είναι γνωστό από
τον 16° αιώνα μ.Χ. και διαφέρει από την φορτωτική δεδομένου ότι πε
ριέχει πολλούς όρους ασφάλισης του πλοίου και άλλες διατάξεις που
είναι τελείως διαφορετικές από τις συνηθισμένεε.
Οι φορτωτικές ναυλοσύμφωνου δεν γίνονται δεκτές από τις Τράπε
ζες, εκτός εάν διαφορετικά έχουν συμφωνήσει αγοραστής και πωλητής
του εμπορεύματος.
6.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (CERTIFICATE OF ORIGIN)
Το πιστοποιητικό προέλευσης εκδίδεται από το Εμπορικό Επιμελη
τήριο της χώρας καταγωγής του εμπορεύματος ή επικυρώνεται από αυ
τό και αποδεικνύει την καταγωγή των εμπορευμάτων, δηλαδή τον τόπο
προέλευσής τους. Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρω
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παϊκής Ένωσης δεδομένου ότι βάσει αυτού υπολογίζει το τελωνείο τους
δασμούς του συγκεκριμένου προϊόντος.
6.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (EUR 1)
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR1, εκδίδεται για ορισμένες χώρες
με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ειδικές δασμολογικές συμφωνί
ες. Επομένως ο λόγος που εκδίδεται είναι, όπως και στα πιστοποιητικά
προέλευσης, η σωστή δασμολογική μεταχείριση του προϊόντος.

6.5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τ2 ΚΑΙ T2L
Τα πιστοποιητικά Τ2 και T2L αποδεικνύουν την προέλευση των
προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτά είναι διερχόμενα από
άλλες χώρες και πρέπει για να δασμολογηθούν σωστά να αποδείξουν
την «ενδοκοινοτική καταγωγή τους». Εκδίδονται από τον εξαγωγέα και
θεωρούνται από το τελωνείο.
6.6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TIR
(TRANSPORT INTERNATIONAL
ROUTIERE)
Το έγγραφο TIR είναι και αυτό τελωνειακό έγγραφο, με το οποίο
εφοδιάζονται τα φορτηγά αυτοκίνητα που κινούνται στην Ευρώπη, εντός
και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει για ένα μόνο ταξίδι. Εκδίδεται
από τον Οργανισμό αυτοκινητιστών Ελλάδας και ελέγχεται από το Υ
πουργείο Μεταφορών.

6.7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι κατανοητό ότι είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για την μεταφορά των εμπορευμάτων. Η ασφάλιση των ε
μπορευμάτων, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ αγοραστή και πωλητή, είναι αντικείμενο των εμπορικών όρων (INCOTERMS 2000), οι
οποίοι αναλύονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσης εργασίας. Για παρά
δειγμα όταν η εξαγωγή γίνεται EX WORKS (εκ του εργοστασίου), ο πωλητής έχει υποχρέωση να παραδώσει το εμπόρευμα στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου του χωρίς να προχωρήσει σε ασφάλιση του εμπορεύ
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ματος. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει μόνος του το ε
μπόρευμα. Σε κάθε περίπτωση όμως το εμπόρευμα δεν πρέπει να κυ
κλοφορεί ανασφάλιστο, ασχέτως με το ποιος είναι υποχρεωμένος από
την σύμβαση πώλησης να επιβαρυνθεί για την ασφάλισή του .
Τα στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται σε ένα ασφαλι
στήριο συμβόλαιο είναι η ημερομηνία έκδοσης, η οποία πρέπει να είναι
προγενέστερη ή ίδια με εκείνη της φόρτωσης, το ποσό του ασφαλιστη
ρίου το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστο ίσο με την αξία CIF των εμπο
ρευμάτων συν 10% και στο νόμισμα του τιμολογίου και τέλος να έχει
πλήρη αναφορά των κινδύνων που καλύπτονται με αυτό.
Το ασφαλιστήριο όταν είναι ονομαστικό μεταβιβάζεται με εκχώρηση
και όταν είναι σε διαταγή μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση.
Οι βασικοί τύποι ασφαλιστηρίων είναι τρεις. Το ασφαλιστήριο συμβό
λαιο (INSURANCE POLICY), το πιστοποιητικό ασφαλίσεως (INSUR
ANCE CERTIFICATE) και το σημείωμα ασφάλισης (COVER ΝΟΤΕ).

6.7.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (INSURANCE POLICY)
Η ισχύς του ασφαλιστηρίου αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής του
και καλύπτει το εμπόρευμα από την αναχώρησή του από τις εγκατα
στάσεις του προμηθευτή μέχρι την άφιξή του στον τόπο προορισμού.
Συνήθως το ασφαλιστήριο καλύπτει για λόγους ασφαλείας όταν το ε
μπόρευμα παραμένει σε τελωνειακούς αποθηκευτικούς χώρους και
διάστημα 30 ημερών από την άφιξη.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι τριών τύπων:
Ασφαλιστήρια ενός ταξιδιού (voyage policy), το οποίο καλύπτει κιν
δύνους για ένα συγκεκριμένο ταξίδι ανεξάρτητα της χρονικής διάρκειας
του ταξιδιού.
Προασφαλιστήριο (floating policy) το οποίο γίνεται όταν δεν είναι
γνωστά τα στοιχεία της φόρτωσης. Όταν ο πωλητής κάνει γνωστά όλα
τα στοιχεία της φόρτωσης τότε εκδίδεται οριστικό ασφαλιστήριο συμβό
λαιο ή εκδίδεται πρόσθετη πράξη. Η ασφάλιση και οι ασφαλιστικές κα
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λύψεις ξεκινούν από την ημερομηνία της φόρτωση και όχι από την η
μερομηνία του προασφαλιστήριου και
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο διάρκειας (open policy). Καλύπτει όλες
τις φορτώσεις του ασφαλιζόμενου μετά από δήλωσή του και λειτουργεί
όπως το προασφαλιστήριο χωρίς όμως να καθορίζει ασφαλιζόμενο πο
σό, αλλά όριο ευθύνης του ασφαλιστή.

6.7.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (INSURANCE CERTIFICATE)
Περιέχει βασικά στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αποτελεί
οριστικοποίηση ή απόσπασμα προασφαλιστήριου ή ασφαλιστηρίου
διάρκειας. Έχει την ίδια ισχύ με το συμβόλαιο.

6.7.3. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (COVER ΝΟΤΕ)
Δεν έχει την ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εκδίδεται από
μεσίτη ασφαλιστικής εταιρείας.

6.7.4. ΡΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (INSURANCE CLAUSES)
Οι όροι ασφάλισης που καλύπτονται με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο
λέγονται ρήτρες. Τέτοιες ρήτρες είναι η κάλυψη πολεμικών κινδύνων,
κινδύνων απεργιών, στάσεων κλπ, οι κίνδυνοι από αποθήκη σε αποθή
κη, κλπ. Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από αυτές. (Πορτοκαλάκης Η.,
σελ.87, Αθήνα, 1988)
1) ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (AGAINST ALL RISKS)
Με αυτήν την ρήτρα καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός κινδύνων κοι
νωνικών αναταραχών, δηλαδή απεργιών συγκρούσεων, εξεγέρσεων,
πολέμου, ελαττωματικής κατάστασης εμπορευμάτων, οι οποίες πρέπει
να καλυφθούν με πρόσθετες ρήτρες ασφαλίσεων.
2) ΡΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ (FREE PARTICULAR
AVERAGE)
Καλύπτονται κίνδυνοι γενικής αβαρίας π.χ. όταν καίγεται το εμπό
ρευμα μαζί με το πλοίο.
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3) ΡΗΤΡΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ (WITH PARTICULAR AVERAGEWPA)
Καλύπτονται κίνδυνοι μερικής αβαρίας π.χ. όταν δημιουργηθεί πρό
βλημα στο εμπόρευμα από σύγκρουση του πλοίου, από σφοδρή κακο
καιρία, αστραπές κλπ.
6.8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ (PHYTOSANITARY CERTIFI
CATES)
Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας εκδίδονται από γεωπόνους ή ειδικούς
ανάλογα με το προϊόν και θεωρούνται από την αρμόδια Δημόσια αρχή
κατά περίπτωση. Συνοδεύουν τα υπόλοιπα φορτωτικά έγγραφα και εκδίδονται όταν αυτό έχει ζητηθεί από τον εισαγωγέα ή όταν το απαιτούν
οι διαδικασίες στην χώρα εισαγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται στην κατάσταση των φυτικών προϊόντων που εισάγονται και στην
καταλληλότητά τους για εισαγωγή και κατανάλωση.
6.9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ (SANITARY CERTIFICATES)
Είναι πιστοποιητικά υγείας των εισαγομένων εμπορευμάτων και συ
νήθως ζητούνται κατά την εισαγωγή ευπαθών προϊόντων όπως είναι τα
ζώντα ζώα, τα κρέατα, τυριά κλπ. Ισχύει και εδώ ότι στα πιστοποιητικά
φυτοϋγείας.
6.10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (CERTIFICATE OF INSPEC
TION)
Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται όταν έχει ζητηθεί ή είναι απαραίτη
τη από τις τελωνειακές αρχές η επιθεώρηση των εμπορευμάτων. Τα
πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από εταιρείες επιθεώρησης (SURVEY) οι
οποίες είναι εντεταλμένες και τα πιστοποιητικά που εκδίδουν είναι επί
σημα. Συνήθως τα έγγραφα αυτά ζητούνται σε περιπτώσεις πιστώσεων
ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα ο αγοραστής.
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6.11. ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κατά περίπτωση μπορεί να είναι απαραίτητα από τις τελωνειακές
διαδικασίες στην χώρα εισαγωγής ή να έχουν ζητηθεί από τον εισαγω
γέα για άλλους λόγους και επιπλέον πιστοποιητικά.
6.12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Εισαγωγέας / Εξαγωγέας μετά την μελέτη αυτού του κεφαλαίου
πρέπει να έχει κατανοήσει την σημασία των φορτωτικών εγγράφων
στην ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών του. Τα φορτωτικά έγγραφα,
ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο πληρω
μής των εμπορευμάτων και την σύμβαση πώλησης που έχει υπογράφει
μεταξύ των δύο μερών αγοραστή / πωλητή όπως αναλύθηκαν στο κε
φάλαιο 4. της παρούσης εργασίας. Η προσκόμιση των απαραίτητων
κατά περίπτωση εγγράφων για τον ασφαλή και γρήγορο εκτελωνισμό
των εμπορευμάτων στην χώρα εισαγωγής προϋποθέτει την γνώση της
σημασίας του κάθε εγγράφου από την μεριά του εισαγωγέα / εξαγωγέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΕ
ΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
7.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στα πλαίσια του Διεθνούς Εμπορίου, όπως αναφέρθηκε και σε
προηγούμενο κεφάλαιο, οι διάφορες χώρες προκειμένου να προστα
τεύσουν τα εγχώρια προϊόντα και την ζήτηση γι’ αυτά, προσπάθησαν με
διάφορα μέσα να περιορίσουν την εισαγωγή προϊόντων από άλλες χώ
ρες και να τονώσουν την εξαγωγή των εγχώριων προϊόντων προς άλ
λες χώρες. Έτσι επιβλήθηκαν δασμοί στα προϊόντα, ποσοστώσεις στην
εισαγωγή προϊόντων από άλλες χώρες ή και ολοσχερής απαγόρευση
εισαγωγής διαφόρων προϊόντων προκειμένου να προστατευθεί το εγ
χώριο εμπόριο. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα είναι γνωστά διάφορα
μέσα που εξυπηρετούσαν τον σκοπό αυτό. Μερικά από αυτά είναι οι
εγκρίσεις εισαγωγής με διαδικασία Ε και Δ που ήταν απαραίτητο να χο
ρηγηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να επιτραπεί η
εισαγωγή ενός αγαθού. Επίσης η Δήλωση Τιμολογίου Εξαγωγής όπου
δηλώνονταν όλα τα στοιχεία μιας εξαγωγής και εγκρινόταν από την με
σολαβούσα Τράπεζα. Η επιστροφή του ΦΠΑ στους εξαγωγείς, συναλ
λαγματικοί περιορισμοί όπως η άμεση δραχμοποίηση του συναλλάγμα
τος που εισαγόταν στην χώρα, η δήλωση συναλλάγματος, κλπ.
Είναι φανερό ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υφίστανται δεδομένης της πλήρους ένταξης της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της γενικότερης στροφής στην πο
λιτική της ελεύθερης αγοράς και της φιλελευθεροποίησης των αγορών
στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώ
ρες / μέλη πρέπει να συμμορφώνονται στους κανονισμούς και στις οδη
γίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που
χρειάζεται ώστε να συμμορφώνονται. Έτσι με διαταγές και Υπουργικές
αποφάσεις έρχονται να τροποποιηθούν και να αρθούν περιορισμοί που
από χρόνια ίσχυσαν.
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Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να καταγράψει τις αλλαγές αυτές
στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο στα πλαίσια της παρούσης ερ
γασίας.
7.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙ
ΖΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Καταθέσεις εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2345/19.12.94, επιτρέπεται στους εξαγωγείς
να καταθέτουν το τίμημα που εισπράττουν από την διενέργεια των εξα
γωγών σε λογαριασμούς συναλλάγματος στην Ελλάδα. Επομένως επι
τρέπεται η κατάθεση στον λογαριασμό συναλλάγματος του εξαγωγέα
ολόκληρου του ποσού της αξίας των εξαγωγών, χωρίς τον περιορισμό
του 20% που προέβλεπε η ΠΔΤΕ 2221/22.6.1993, η οποία έχει πλέον
καταργηθεί. Επιτρέπεται το άνοιγμα του λογαριασμού συναλλάγματος
σε άλλη Τράπεζα από αυτήν που μεσολάβησε για την διενέργεια των
εξαγωγών.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19-12-01, σχετικά με τις διασυνοριακές
πληρωμές σε ευρώ μέχρι Ευρώ 12.500.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ. 2 του Κανονισμού 2560/01 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Από την 1η Ιουλίου 2003 το αργότερο, τα
έξοδα που επιβάλλει ίδρυμα για τις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης
σε ευρώ μέχρι μεγίστου ποσού 12.500 ευρώ είναι ίδια με τα έξοδα που
επιβάλλει το ίδιο ίδρυμα για τις πληρωμές σε ευρώ με μεταφορά πί
στωσης του ίδιου ποσού στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο οποίο
είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα αυτό.»
Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή διευκολύνει πολύ τις εισαγωγές
αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι το τραπε
ζικό κόστος για την εργασία αυτή είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό των
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πράξεων εντός χώρας. Με λίγα λόγια μειώνεται κατά πολύ το κόστος
εισαγωγής.
Από το έγγραφο Α.Π. 249/31.03.02 της Τράπεζας Ελλάδος προς την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών προκύπτουν τα εξής:
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού, από 1-702, καταργήθηκαν οι παρακάτω υποχρεώσεις τραπεζών, στις περιπτώ
σεις διασυνοριακών συναλλαγών μέχρι του μεγίστου ποσού των ΕΥΡΩ
12.500 που διενεργούνται μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
α) η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος των στα
τιστικών στοιχείων των εν λόγω συναλλαγών και
β) η υποχρέωση υποβολής δήλωσης - αίτησης και δικαιολογητικών αποδεικτικών της φύσης της συναλλαγής, όπου αυτά απαιτούνται,
σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 2302/94 και 2344/94, όπως ισχύ
ουν.
2) Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει εισηγηθεί από 26-01-2001 στο Υ
πουργείο Οικονομίας και Οικονομικών την τροποποίηση των διατάξεων
του άρθρου 4 του Π.Δ. 96/93 και των διατάξεων που αφορούν στην λή
ψη από τις Τράπεζες δικαιολογητικών καταβολής ΦΠΑ, ώστε να μην
επιβαρύνεται με το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών εν όψει της
εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει
οι απαιτούμενες αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στα πλαίσια της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, έχουν
εκδοθεί οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
α) Με την απόφαση 1073025/4551/0016/21.08.00 του Υπουργείου
Οικονομικών καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιη
τικού φορολογικής ενημερότητας του διενεργούντος τρέχουσες
συναλλαγές με το εξωτερικό.
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β) Με την απόφαση 1070121/1126/Τ.Ε.Φ./28.2.2002 του Υπουργεί
ου Οικονομίας και Οικονομικών, καταργήθηκε η υποχρέωση καταβο
λής χαρτοσήμου επί προεμβασμάτων τόσο στην περίπτωση που
αποστέλλονται

για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, όσο και

στην περίπτωση που αφορούν αγορά αγαθών από τρίτες χώρες.
Κατάργηση Υποχρέωσης Αναγραφής του Α.Φ.Μ.
Με τον νόμο 3148 (ΦΕΚ A 136/5.6.2003), καταργείται η υποχρέωση
αναγραφής του Α.Φ.Μ., για διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε
ευρώ και άλλα νομίσματα για ποσά μέχρι 12.500 ευρώ. Έτσι, για τις
τρέχουσες συναλλαγές και κίνηση κεφαλαίων σε ευρώ και συνάλλαγμα
προς το εξωτερικό, βάσει του Π.Δ. 96/93, δεν θα ζητείται πλέον ο αριθ
μός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) από τους συναλλασσομένους, για
ποσά μέχρι 12.500 ευρώ και του ισοτίμου τους σε συνάλλαγμα.
Καθορισμός των αποδεικτικών εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων
από το εξωτερικό.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1035772/676/Α0012 της
17/04/2002,
1. «για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ’ της παρα
γράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό ει
σαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται
με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο τού κα
τά περίπτωση εκδιδομένου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την
προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώ
ρα προέλευσης.
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστω
τικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών
και του αυτοματισμού των συναλλαγών.
2. Οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.), που
αποτελούσαν μέχρι την 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγω-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

99

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

γης χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις ε
ξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.»
Σύμφωνα με τις Πράξεις Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος οι Βεβαιώ
σεις Αγοράς συναλλάγματος δεν αποτελούν απαραίτητη προϋπόθε
ση για την διενέργεια κινήσεων κεφαλαίων και τρεχουσών πληρωμών
στο εξωτερικό.
Η έκδοση Β.Α.Σ. για συναλλαγματικούς λόγους απαιτείται πλέον μό
νον σε ορισμένες περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται σε αποφάσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Κατά συνέπεια οι Β.Α.Σ., ως αποδεικτικά εισαγωγής συναλλάγματος
εξυπηρετούν κυρίως φορολογικές διατάξεις που αφορούν φοροαπαλ
λαγές ή άλλες ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις (π.χ. αγορά ακινήτων από
ομογενείς, τεκμήριο εισοδημάτων).

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ.1, της Πράξης Νομοθετικού Περιε
χομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ
τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 288, 21 Δεκεμβρίου 2001,
1. Καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις κα
τωτέρω περιπτώσεις:
α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από μίσθωση εργασίας
για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και οπωσδήποτε αμειβόμενη,
περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνη

σης,
β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αμοιβών για απασχόληση με οποια
δήποτε νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προς τους
όρους απασχόλησης ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του ερ
γοδότη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξό
δων κίνησης.
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γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων και ασφαλιστικών παρο
χών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οι
κείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό.
δ) στις εξοφλήσεις αποζημιώσεων από εργατικό ατύχημα ή λόγω
λύσης της σχέσης εργασίας.
ε) στις συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σε διαταγή και στους τό
κους που απορρέουν από αυτές.
στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή με
ταβολής εργασιών.
2. Καταργείται η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75
Α'). Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφο
νται τα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών 1068985/900ΓΓ.&Ε.Φ./12.7.2001 (ΦΕΚ 950 Β ). Με από
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης μπορεί να ορίζεται διαφορετικός τύπος και περιεχόμενο της υπεύ
θυνης δήλωσης.
Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία απαλλαγής της παράδο
σης αγαθών προς άλλο κράτος μέλος.
Αφορά την υπ. αριθ. 1023189/128/12225/0014/ΠΟΛ 1106/26.4.99
ΕΔΥΟ Απόφαση Διεύθυνσης φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών
αρ. 1100874/4917/719/Α0014/29.10.99
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22°., παρ.1 του ν. 1642/86,
όπως ισχύει, απαλλάσσεται από τον φόρο η παράδοση αγαθών που
πραγματοποιείται στην Ελλάδα, προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή
προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον αγοραστή, ή από τον πωλητή
προς άλλο κράτος μέλος, όπου ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος.»
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Διαχείριση αντιγράφων φορτωτικών εγγράφων, που προσκομίζο
νται από τους εξαγωγείς, στις Υπηρεσίες Εισαγωγών- Εξαγωγών
της ΑΤΕ.

Η Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αριθ. 484/22.9.95 της Τραπέζης Ελλάδος
για τις διαδικασίες εξαγωγών, με την οποία επήλθε πλήρης απελευθέ
ρωση στις διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζονται στις μεσο
λαβητικές Τραπεζικές εργασίες Εξαγωγών, καταργώντας παλαιότερες
αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος και των Υπουργείων Οι
κονομικών και Εθνικής Οικονομίας.
Μεταξύ άλλων, μετά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, επετρά
πη στους Έλληνες εξαγωγείς να αποστέλλουν οι ίδιοι τα φορτωτικά έγ
γραφα εξαγομένων εμπορευμάτων

τους προς το εξωτερικό, χωρίς

προηγούμενη ή μετέπειτα μεσολάβηση πιστωτικού ιδρύματος στη χώρα
μας, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο καθοιονδήποτε τρόπο της
συναλλαγής.
7.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φιλελευθεροποίηση των αγορών και η μείωση του προστατευτι
σμού στο διεθνές εμπόριο οδήγησε στην θεσμοθέτηση νέων νόμων και
κανόνων που θα βοηθούσαν αυτήν την μείωση του προστατευτισμού.
Έτσι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης οι διάφορες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ψήφιση νό
μων που διευκολύνουν το εμπόριο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με διάφορα άρθρα και διατάγματα η Ελληνική πολιτεία ευθυ
γραμμίζεται με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις επι
ταγές της άρσης των περιορισμών της άσκησης του Εμπορίου και της
φιλελευθεροποίησης των αγορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

8.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν μερικοί εμπορικοί όροι και λέξεις
που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Τραπεζική πρακτική και που η
πείρα μας έχει δείξει ότι πρέπει να γνωρίζει ο Εισαγωγέας / Εξαγωγέας
και τα άτομα που απασχολούνται στο αντικείμενο του Διεθνούς Εμπο
ρίου προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την διεκ
περαίωση των εργασιών τους και να γνωρίζουν το περιεχόμενο και τις
συνέπειες των ενεργειών τους όταν έρχονται σε επαφή με τις Τράπεζες.
Επιπλέον θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ένα μικρό λεξικό ε
μπορικών όρων στα Αγγλικά προκειμένου ο Εισαγωγέας / Εξαγωγέας
να έχει στα χέρια του ένα χρήσιμο και εύχρηστο εγχειρίδιο των συχνό
τερα χρησιμοποιούμενων όρων κατά την εκτέλεση των εργασιών εξω
τερικού Εμπορίου.
8.2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα έντυπα που χρειάζεται να
παρουσιάσει ο εισαγωγέας / εξαγωγέας, μαζί με τα φορτωτικά έγγραφα,
για να διεκπεραιώσει τις εισαγωγές / εξαγωγές του.
Σε όλες τις περιπτώσεις μαζί με τα διαβιβαστικά και τα χρηματοοικο
νομικά έγγραφα που προσκομίζονται στην τράπεζα (συναλλαγματική,
γραμμάτιο, υποσχετική, επιταγή όπου και όταν αυτά χρειάζονται), ο ει
σαγωγέας / εξαγωγέας πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο εισαγωγής ή
εξαγωγής αντίστοιχα (Commercial Invoice), μαζί με την φορτωτική (bill
of lading) που αποδεικνύει την φόρτωση ή προτιμολόγιο (proforma
invoice) σε περίπτωση προεμβάσματος (advanced payment) αξίας ει
σαγωγής.
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8.2.1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται εις διπλούν από τον εισαγωγέα, αγοραστή-παραλήπτη του εμπορεύματος ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του
και παραδίδεται στην μεσολαβούσα τράπεζα της χώρας του αγοραστή /
εισαγωγέα μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον διακα
νονισμό.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τον διακανονι
σμό, όπως ο τρόπος διακανονισμού, η μεσολαβούσα Τράπεζα, το Κα
τάστημα της Τράπεζας που απευθύνεται, η επωνυμία, διεύθυνση, τηλέ
φωνο του Εισαγωγέα, το εισαγόμενο είδος, ο κωδικός συνδυασμένης
ονοματολογίας, η χώρα προέλευσης του αγαθού που εισάγεται, το νό
μισμα συναλλαγής, ο δικαιούχος του εμβάσματος, ο τρόπος τιμολόγη
σης του εμπορεύματος (όπως αναφέρθηκαν στο Κεφ. 4 της παρούσας
εργασίας), μεταφορικά, ασφάλιστρα, προμήθειες αντιπροσώπου ή τυ
χόν εκπτώσεις και όλες οι άλλες πληροφορίες που βοηθούν την τράπε
ζα του εισαγωγέα να προχωρήσει στον διακανονισμό σύμφωνα με τις
οδηγίες του εισαγωγέα.
Στο έντυπο αυτό επίσης αναφέρεται από τον εισαγωγέα ο τρόπος με
τον οποίο αυτός επιθυμεί να διακανονισθεί η συγκεκριμένη αξία, όπως
με προθεσμιακό διακανονισμό XX ημερών, έναντι άμεσης πληρωμής
(cad), κ.λ.π. (Βλέπε Κεφ. 3). Το έντυπο υπογράφει και σφραγίζει αρι
στερά ο εισαγωγέας όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος όταν πρόκειται για Εταιρεία. Εννοείται ότι η Τράπεζα θα
πρέπει να έχει φροντίσει να έχει στην διάθεσή της τα νομιμοποιητικά
στοιχεία της Εταιρείας, όπου θα φαίνεται ποιος είναι ο καθ’ ύλην αρ
μόδιος για τις συγκεκριμένες εργασίες. Το έντυπο επίσης υπογράφεται

από την Τράπεζα με τις υπογραφές που δεσμεύουν για τις εργασίες αυ
τές την Τράπεζα.
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8.2.2. ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται από τον εισαγωγέα μαζί με την αί
τηση διακανονισμού στην Τράπεζα που μεσολαβεί για την εισαγωγή. Σ’
αυτό που στην ουσία λειτουργεί σαν διαβιβαστικό και εντολή του εισα
γωγέα προς την μεσολαβούσα, αναγράφεται κάθε έντυπο που παρου
σιάζεται στην Τράπεζα για τον διακανονισμό, όπως τιμολόγιο, φορτωτι
κή, πιστοποιητικά καταγωγής, υγείας και οτιδήποτε άλλο έγγραφο εισα
γωγής.
Στην εντολή διακανονισμού ο εισαγωγέας εξουσιοδοτεί ανέκκλητα
την τράπεζά του να χρεώσει τον λογαριασμό του που τηρεί σ’ αυτήν
ώστε να εξοφλήσει την αξία της εισαγωγής και τα έξοδα διακανονισμού
της Τράπεζάς του. Επίσης αναφέρεται ρητά και ο τρόπος που επιθυμεί
ο πελάτης να διακανονίσει την αξία της εισαγωγής, όπως αναφέραμε
και στην αίτηση διακανονισμού.
Το έντυπο αυτό σφραγίζεται και υπογράφεται κανονικά από τον εισα
γωγέα / εντολέα και από τα αρμόδια Τραπεζικά στελέχη. Ισχύουν και
εδώ για την νομιμότητα αυτών των εγγράφων όσα αναφέρθηκαν στην
αίτηση διακανονισμού.
Με τα παραπάνω δύο έντυπα που προσκομίζει ο εισαγωγέας στην
μεσολαβούσα Τράπεζα, τα οποία θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
εκάστοτε φορτωτικά έγγραφα, η Τράπεζα προχωράει στον διακανονι
σμό της εισαγωγής.

8.2.3. ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντί για τα πιο πάνω έγγραφα που
παρουσιάστηκαν στις παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 χρειάζεται ο εισα
γωγέας να προσκομίσει στην Τράπεζά του διαφορετικά έντυπα. Αυτές
οι περιπτώσεις είναι:
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Α. ΓΙΑ ΠΡΟΕΜΒΑΣΜΑ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Προσκομίζεται αντί για την αίτηση και εντολή των προηγούμενων
παραγράφων ένα ενιαίο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΜΒΑΣΜΑ
ΤΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (βλέπε Κεφ. 3 4 1

και

3.4.5.)·
Μέσα στο έντυπο αυτό δίνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται
η Τράπεζα για να προχωρήσει την εισαγωγή, όπως αυτά αναφέρθηκαν
στην παράγραφο 8.2.1., που αφορά την αίτηση διακανονισμού αξίας
εισαγωγής, καθώς και η εντολή / εξουσιοδότηση του εισαγωγέα προς
την Τράπεζά του για να διενεργήσει τον διακανονισμό με χρέωση λογα
ριασμού που τηρείται σ’ αυτήν.
Η αίτηση - εντολή υπογράφεται και σφραγίζεται κανονικά από τον ει
σαγωγέα και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από τα Τραπεζικά
αρμόδια στελέχη.
Β. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ
12.500 ΕΥΡΩ
Σε εφαρμογή του Κανονισμού 2560/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Κεφ. 7) τα εμβάσματα εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέχρι του ισοτίμου των ΕΥΡΩ 12.500 πρέπει να αντιμετωπί
ζονται όπως τα εμβάσματα του ίδιου ποσού στο εσωτερικό της χώρας,
χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση .
Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού έχει επιφέρει, εκτός από τις άλ
λες αλλαγές που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, και αλλαγή
στα έντυπα που χρησιμοποιούνται. Έτσι στις περιπτώσεις που εμπί
πτουν στις διατάξεις του κανονισμού αυτού, οι Εισαγωγείς δεν προσκο
μίζουν στην Τράπεζα αίτηση και εντολή διακανονισμού, αλλά μία ενιαία
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ
12.500 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
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Μέσα στην αίτηση-δήλωση δίνονται όλες οι πληροφορίες που χρειά
ζεται η Τράπεζα για την διεκπεραίωση της εντολής του αιτούντος εισα
γωγέα, όπως τα στοιχεία του εισαγωγέα, τα στοιχεία του δικαιούχου και
τα στοιχεία της συναλλαγής. Το έντυπο υπογράφεται και σφραγίζεται
κανονικά από τον εισαγωγέα και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
όπως και πιο πάνω.
Σημαντική σημείωση! Κατά πάγια τραπεζική τακτική όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα συμπληρώνονται από τους υπαλλήλους της τρά
πεζας και υπογράφονται από τον πελάτη, στα πλαίσια της εξυπηρέτη
σης των πελατών.

8.3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Χρηματοοικονομικά έγγραφα θεωρούνται οι συναλλαγματικές, τα
γραμμάτια σε διαταγή ή άλλα παρόμοια έγγραφα που χρησιμοποιούνται
για την πληρωμή χρημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ. Β, Γ και
Δ, απλή αξία θεωρείται η αξία που περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά
έγγραφα τα οποία δεν συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα, ενώ αξία
με έγγραφα θεωρείται η αξία που περιλαμβάνει και χρηματοοικονομικά
και εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια, φορτωτικές κ.λ.π.)

8.3.1. PROMISSORY LETTER (Υποσχετική)
Υπογράφεται από τον εισαγωγέα σε περίπτωση προθεσμιακού δια
κανονισμού με αποδοχή Υποσχετικής. Είναι έντυπο της Τράπεζας και
υπογράφεται, σφραγίζεται κανονικά από τον Εισαγωγέα και από τα αρ
μόδια στελέχη της Τράπεζας για την νομιμότητα.
Η Υποσχετική δεν είναι αξιόγραφο, δεν διαμαρτύρεται και γενικά δεν
αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες. Στην εμπορική πρακτική, όμως,
χρησιμοποιείται πολύ για την διεκπεραίωση των εργασιών εξωτερικού
εμπορίου. Προϋποθέτει προηγούμενη συνεργασία των μερών και βασί
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ζεται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κατ’ ουσίαν αποτελεί μία απλή υ
πόσχεση πληρωμής που συνδέεται με αξία εισαγωγής.

8.3.2. BILL OF EXCHANGE (Συναλλαγματική)
Η συναλλαγματική αντίθετα με την Υποσχετική είναι αξιόγραφο και
διαμαρτύρεται σε περίπτωση μη πληρωμής, όπως και το γραμμάτιο ή η
επιταγή. Εκδίδεται από τον εξαγωγέα και γίνεται αποδεκτή από τον ει
σαγωγέα αξίας εμπορευμάτων. Επομένως στην Ελλάδα ή θα αφορά
εισαγωγή, οπότε ο εισαγωγέας την αποδέχεται, ή αφορά εξαγωγή, οπό
τε ο εξαγωγέας και εντολέας την εκδίδει και στέλνεται στο εξωτερικό για
αποδοχή (Κεφ. 3.1. και 3.4.5.).
Πρέπει να αναγράφει ποσό, ημ/νία έκδοσης καθώς και τόπο έκδο
σης. Εάν δεν αναγράφεται, τόπος έκδοσης θεωρείται ο τόπος κατοικίας
του εκδότη. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και το
όνομα σε διαταγή του οποίου εκδίδεται η συναλλαγματική.
Σημαντικό είναι να αναγράφεται πάνω στην συναλλαγματική η φρά
ση: «VALUE RECEIVED IN MERCHANDISE», οπότε σε περίπτωση μη
πληρωμής και διαμαρτύρησης να αποδεικνύεται άμεσα ότι ο λόγος έκ
δοσης της συναλλαγματικής είναι η σύμβαση πώλησης, δεδομένου ότι ο
αποδέκτης συναλλαγματικής ευθύνεται απέναντι στον εκδότη από την
υποκείμενη αιτία, δηλαδή τη σύμβαση πώλησης. Σε περίπτωση αντιδι
κίας, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας του εκδότη, που είναι και ο που
λητής. Μετά την εξόφληση η συναλλαγματική παραδίδεται στα χέρια του
αγοραστή που είναι και ο πωλητής.
Προσοχή! Η συναλλαγματική είναι αξιόγραφο συστατικό, δηλαδή
γεννά δικαίωμα από την στιγμή που συντάσσεται και υπογράφεται από
τον εντολέα και γίνεται αποδεκτή από τον παραλήπτη και ισχύει ακόμη
και σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας. Αναιτιώδες δηλαδή δεν
αναφέρει την αιτία για την οποία εκδόθηκε και αυτό κάνει εύκολη την
έκδοση διαταγής πληρωμής σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν τιμή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

108

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

σει την συναλλαγματική, και ενοχικό δηλαδή ενσωματώνει το δικαίωμα
του δικαιούχου να εγείρει απαίτηση για την καταβολή του αναγραφόμε
νου ποσού.
Προσοχή! Η συναλλαγματική πρέπει εάν δεν πληρωθεί, να παρου
σιαστεί από τον δικαιούχο μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την επο
μένη της λήξης στην Τράπεζα για να συνταχθεί διαμαρτυρικό. Εάν αυτό
δεν συμβεί, τότε χάνεται το δικαίωμα διαμαρτύρησης και αναγωγής, δη
λαδή της δυνατότητας που έχει ο κομιστής από τον νόμο να στραφεί
ενάντια στους υπόχρεους, δηλαδή στον αποδέκτη και στον τριτεγγυητή
(εάν υπάρχει).
Τριτεγγυητής είναι τρίτο πρόσωπο, διάφορο του δικαιούχου και του
αποδέκτη, ο οποίος έχει τον ρόλο του εγγυητή σε περίπτωση κωλύμα
τος του αποδέκτη να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
8.3.3. PROMISSORY ΝΟΤΕ (γραμμάτιο σε διαταγή)
Το γραμμάτιο σε διαταγή είναι αξιόγραφο όπως και η συναλλαγματι
κή και διαμαρτύρεται σε περίπτωση μη πληρωμής. Επίσης μεταβιβάζε
ται με εκχώρηση ή οπισθογράφηση όπως η συναλλαγματική (βλέπε
Κεφ. 8, Λεξικό Εμπορικών Όρων).
Το γραμμάτιο σε διαταγή εκδίδεται από τον αγοραστή που είναι ο ει
σαγωγέας / οφειλέτης και ο εκδότης / εισαγωγέας υπόσχεται να πλη
ρώσει στην ημερομηνία λήξης σε διαταγή του πωλητή, ο οποίος είναι ο
δικαιούχος. Στο γραμμάτιο δεν γίνεται αποδοχή δεδομένου ότι ο εντολέας και ο οφειλέτης είναι το ίδιο πρόσωπο.
Η διαφορά με την συναλλαγματική είναι ότι στην συναλλαγματική ο
εκδότης εντέλει τον πληρωτή να πληρώσει και ο πληρωτής, που είναι
και ο αγοραστής / εισαγωγέας, αποδέχεται την εντολή (Κεφ. 3.4.5.).
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8.4. ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Εμπορικά έγγραφα είναι το τιμολόγιο, η φορτωτική, οι διάφοροι τίτ
λοι, πιστοποιητικά υγείας, καταγωγής κ.λ.π. και πρέπει να προσκομίζο
νται στην Τράπεζα μαζί με τα υπόλοιπα διαβιβαστικά και χρηματοοικο
νομικά έγγραφα όταν διακανονίζουμε αξίες έναντι φορτωτικών εγγρά
φων ή ενέγγυες πιστώσεις.

8.5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο εξαγωγέας προσκομίζει στην Τράπεζά του όλα τα φορτωτικά έγ
γραφα Εξαγωγής μαζί με ένα διαβιβαστικό του όπου αναφέρονται όλα
τα έγγραφα που προσκομίζει στην Τράπεζα καθώς και όλες οι οδηγίες
που αυτή πρέπει να ακολουθήσει ώστε να διεκπεραιώσει σωστά την
εξαγωγή του. Μέσα σ’ αυτές τις οδηγίες συμπεριλαμβάνονται η Τράπε
ζα όπου πρέπει να αποσταλούν τα φορτωτικά έγγραφα, αναφορά σε
αριθμό πίστωσης με την οποία ενδεχομένως συνδέονται , προμήθεια
αντιπροσώπου ή τυχόν εκπτώσεις και οδηγίες πληρωμής.

8.6. TO SWIFT
Συνέπεια των τεχνολογικών επιτευγμάτων του αιώνα μας είναι η δι
ευκόλυνση των διατραπεζικών συναλλαγών με την υιοθέτηση συστημά
των διεθνών πληρωμών και διακανονισμού όπως τα CHIPS, TARGET,
SWIFT και ΕΡΜΗΣ. To SWIFT λοιπόν είναι ένα από αυτά τα συστήμα
τα.
Η

ονομασία SWIFT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων

SOCIETY

WORLDWIDE

FOR

INTERBANK

FINANCIAL

TELECOMMUNICATIONS
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός του οποίου τα μέλη είναι
Τράπεζες και διοικείται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους αυτών
των Τραπεζών. Οι Τράπεζες που μετέχουν στην Διοίκηση είναι 2950
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και το μετοχικό μερίδιο της κάθε Τράπεζας εξαρτάται από τον όγκο των
μηνυμάτων της.
Ιδρύθηκε το 1973 και λειτούργησε μερικά χρόνια αργότερα το 1977.
Κατά την ίδρυση ο αριθμός των μελών ήταν 518 Τράπεζες που προερ
χόταν από 18 χώρες και διακινούσε 50.000 μηνύματα την ημέρα. Σήμε
ρα το SWIFT αριθμεί 7.000 Τράπεζες - μέλη από 191 χώρες και διακι
νεί περίπου 4.145.000 μηνύματα την ημέρα.
Σκοπός του SWIFT είναι να παρέχει μέσω της τυποποίησης των μη
νυμάτων διευκόλυνση στις συναλλαγές, ώστε γρήγορα εύκολα και φθη
νά, (κοστίζει περίπου 50 λεπτά ανά μήνυμα), να μεταδίδονται τα μηνύ
ματα πληρωμών μεταξύ τραπεζών και γενικότερα τραπεζικών εργασιών
όπως επιβεβαιώσεις πράξεων χρηματαγοράς, αξίες προς είσπραξη,
τίτλοι, πολύτιμα μέταλλα και κοινοπρακτικά δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις
και εγγυητικές επιστολές, travelers cheques, κίνηση λογαριασμών,
κ.λ.π. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του τρόπου αυτού μετάδοσης
μηνυμάτων όμως είναι η ασφάλεια την οποία παρέχει στις διατρα
πεζικές συναλλαγές.
To SWIFT χρησιμοποιεί τυποποιημένα μηνύματα ανάλογα με το εί
δος της συναλλαγής, τα δε μηνύματα χωρίζονται σε κατηγορίες και τύ
πους ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που καλύπτουν.
Η ασφάλεια επιτυγχάνεται δεδομένου ότι η εξουσιοδότηση των χρη
στών καθορίζεται με βάση τις προδιαγραφές του οργανισμού και οι ερ
γασίες που επιτρέπεται να διενεργήσει κάθε χρήστης είναι καθορισμέ
νες. Επίσης για να δοθεί άδεια το SWIFT πρέπει να εγκατασταθεί σε
ειδικό χώρο που να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας με συναγερ
μούς, μαγνητικές κάρτες κλπ. Ακόμη ειδικές διαδικασίες υπάρχουν για
την κλειδαρίθμηση και την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων ώστε
να αποκλείονται τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις.
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8.7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ( BIC ADRESS)
Κάθε Τράπεζα έχει έναν κωδικό με τον οποίο αναγνωρίζεται στο σύ
στημα SWIFT. Το σύστημα SWIFT χρησιμοποιεί συγκεκριμένες προδια
γραφές για κάθε μήνυμα το οποίο δεν μπορεί να διαφοροποιείται από
τα standards του οργανισμού. Για τον λόγο αυτό κάθε Τράπεζα έχει έ
ναν κωδικό ο οποίος αποτελείται από 8 χαρακτήρες το λιγότερο μέχρι
δώδεκα το πολύ. Οι 4 πρώτοι χαρακτήρες προέρχονται από την επω
νυμία της Τράπεζας, οι 2 επόμενοι δηλώνουν την χώρα, οι δύο επόμε
νοι την πόλη και οι τέσσερις τελευταίοι το Υποκατάστημα της τράπεζας.
COBADEFFXXXX
COBA: ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (4)
DE: ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ (2)
FF: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΛΗΣ (2)
ΧΧΧΧ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (4)
Π.χ. ABGRGRAA200
Αυτός είναι ο κωδικός BIC (BANK IDENTIFICATION CODE) κωδικός
ταυτοποίησης Τραπέζης. Εάν δεν γνωρίζουμε αυτόν τον κωδικό δεν
μπορούμε να στείλουμε μήνυμα SWIFT.
8.8. ΤΟ ΙΒΑΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτοματοποίηση της μεταφοράς κε
φαλαίων μέσω του SWIFT και των άλλων αυτοματοποιημένων μεθόδων
μεταφοράς κεφαλαίων και άλλων τραπεζικών εργασιών ο πελάτης οφεί
λει να προσκομίσει στην Τράπεζά του τον Διεθνή αριθμό λογαρια

σμού ή
ΙΒΑΝ (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER).
Σε περίπτωση που οι πελάτες της Τράπεζας δεν κοινοποιήσουν τον
διεθνή αριθμό λογαριασμού στην Τράπεζά τους καθώς και τον BIC
(κωδικό αναγνώρισης Τράπεζας), θα πρέπει να ξέρουν ότι η Τράπεζά
τους μπορεί να τους χρεώσει με επιπλέον έξοδα και επίσης ότι η πλη
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ρωμή ή οποιαδήποτε άλλη εργασία προς το εξωτερικό μπορεί να καθυ
στερήσει ή να βρει δυσκολίες στην σωστή και ασφαλή της μετάδοση.
Αναφέρουμε

επίσης

ότι

ο

HEBIC

(HELLENIC

BANK

IDENTIFICATION NUMBER CODE) είναι τμήμα του ΙΒΑΝ που αφορά
στην αυτοματοποίηση των διατραπεζικών εγγραφών εντός της Ελληνι
κής επικράτειας.

8.9. Η VALEUR ΤΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
VALEUR είναι η τοκοφόρος ημερομηνία των εμβασμάτων, δηλαδή η
ημερομηνία από την οποία τα χρήματα είναι διαθέσιμα στον αποδέκτη
(εξαγωγέα) και είναι μία πληροφορία που πρέπει να γνωρίζουν όσοι
ασχολούνται με το Διεθνές εμπόριο προκειμένου να καταλαβαίνουν κα
λύτερα την τραπεζική ορολογία όταν συναλλάσσονται. Κατανοητό είναι
ότι όταν γνωρίζουν την τοκοφόρο ημερομηνία είναι πιο εύκολο να προ
γραμματίσουν τις υποχρεώσεις τους εφ’ όσον γνωρίζουν πότε ακρι
βώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στον προμηθευτή τους ή να
προγραμματίσουν την εξόφληση των υποχρεώσεων τους όταν
περιμένουν να εισπράξουν χρήματα από το εξωτερικό. Δηλαδή, η
valeur δείχνει πότε ακριβώς είναι διαθέσιμα τα χρήματα.
Για εμβάσματα προς το εξωτερικό εντός της Ευρωζώνης, η valeur
για τον δικαιούχο είναι 2 εργάσιμες ημέρες από την διενέργεια του εμ
βάσματος.5
Για τα εισερχόμενα εξαγωγικά εμβάσματα εντός Ευρωζώνης που μετατρέπονται σε EUR για πίστωση σε λογ/σμό χρηματοδότησης, όψεως
κ.λ.π., δίνεται valeur μια εργάσιμη από την ημέρα πίστωσής στον α
νταποκριτή της Τράπεζας.

5 Τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού προέρχονται από α) το λεξικό Oxford Advanced
Learner’s Dictionary Of Current English A. S. Hornby, Oxford University Press β) Ox
ford Greek-English Learner's Dictionary D N Stavropoulos γ) Λεξικό Αγγλοελληνικών
και Ελληνοαγγλικών Εμπορικών - Τραπεζικών και Χρηματο - Οικονομικών όρων. I.
Χρυσοβιτσιώτη - I. Σταυρακοπούλου, Εκδ. Παπαζήση, 5Π Έκδ. 2001 και δ) Λεξικό
Εμπορικών Όρων, Γιάννης Στεφανίδης, Αθήνα, 1985.
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Για εμβάσματα εκτός ευρωζώνης ισχύει valeur 2 εργασίμων ημερών.
Σε περιπτώσεις ποσών άνω των 10.000 EUR και ισοτίμου σε ξένα
νομίσματα, παίρνεται τιμή dealing από το τμήμα χρηματαγοράς (dealing
room) της μεσολαβούσας τράπεζας με valeur same day (ίδιας ημέρας )
ή κανονικής (2 ημερών).
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8.10. ΛΕΞΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ6
About = περίπου
Acceptance = αποδοχή
Accessory = πρόσθετος
Act of God = ανωτέρα βία
Address in case of need = αντιπρόσωπος του εντολέα σε περίπτωση
ανάγκης
Advance (το) = προκαταβάλω
Advanced payment = προκαταβολή ποσού
Advice / notification = ειδοποίηση
Advise (to) = ειδοποιώ
Air consignment note / air waybill = φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς
Air freight = αεροπορικός ναύλος
Amendment = τροποποίηση
Approval = έγκριση
Arrive to = φθάνω
Assignment of proceeds = εκχώρηση προσόδων
At sight = όψεως / επί τη εμφανίσει
Authorization = εξουσιοδότηση
Average = αβαρία
Back-to-back credit = βοηθητική πίστωση
Bank guarantee = τραπεζική εγγύηση
Beneficiary = δικαιούχος
Bid bond (tender bond) = εγγύηση συμμετοχής σε διαγωνισμό
Bill of exchange = συναλλαγματική
Bill of lading = φορτωτική

6 Τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού προέρχονται από α) το λεξικό Oxford Advanced
Learner's Dictionary Of Current English A. S. Hornby, Oxford University Press β) Ox
ford Greek - English Learner's Dictionary D. N Stavropoulos γ) Λεξικό Αγγλοελληνικών
και Ελληνοαγγλικών Εμπορικών - Τραπεζικών και Χρηματο - Οικονομικών όρων. I.
Χρυσοβιτσιώτη - I. Σταυρακοπούλου, Εκδ. Παπαζήση, 5η Έκδ. 2001 και δ) Λεξικό
Εμπορικών Όρων, Γιάννης Στεφανίδης, Αθήνα, 1985.
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Buyer = αγοραστής
C&F = cost and freight = αξία και ναύλος
Cancellation = ακύρωση
Cargo = φορτίο
Carrier= μεταφορέας
Case = κιβώτιο
Certificate = Πιστοποιητικό
Certificate of origin = πιστοποιητικό καταγωγής
Chamber of commerce = εμπορικό επιμελητήριο
Charges = έξοδα
Charter party = ναυλοσύμφωνο
CIF = cost, insurance, freight
Claim = απαίτηση
Clean = καθαρό
Cash on delivery = παράδοση έναντι πληρωμής
Collection = αξία/ είσπραξη
Combined transport = συνδυασμένη μεταφορά
Commercial invoice = εμπορικό τιμολόγιο
Commercial letter of credit = εμπορική πιστωτική επιστολή
Commission = προμήθεια
Confirm = επιβεβαιώνω
Confirmation = επιβεβαίωση
Consignee = παραλήπτης
Contract = συμβόλαιο
Currency = νόμισμα
Customs duty = δασμοί
D/A=documents against acceptance = φορτωτικά έναντι αποδοχής
D/P= documents against payment = φορτωτική έναντι πληρωμής
Date of issue = ημερομηνία έκδοσης
Date of loading = ημερομηνία φόρτωσης
Date of payment = ημερομηνία πληρωμής
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Date of shipment = ημερομηνία φόρτωσης
Deliver (to) = παραδίδω
Delivery = παράδοση
Delivery order = διατακτική παράδοσης
Description = περιγραφή
Discount = έκπτωση
Discrepancy = διαφορά, ασυμφωνία
Dispatch (to) = αποστέλλω
Documentary collection = αξία έναντι φορτωτικών εγγράφων
Documentary credit = ενέγγυος πίστωση
Documents = φορτωτικά έγγραφα
Draft = τραβηκτική, συναλλαγματική
Drawee = πληρωτής
Drawer = εκδότης
Due date / maturity date = ημερομηνία λήξης (συναλλαγματικής)
Duplicate = αντίγραφο
Endorse (to) = οπισθογραφώ
Endorsement / indorsement =οπισθογράφηση
Ex works = από το εργοστάσιο
Expire = λήγω
Expiry date = ημερομηνία λήξης
Exporter = εξαγωγέας
Extension = παράταση
Foreign exchange / foreign currency = συνάλλαγμα, ξένο νόμισμα
Forwarding agent = μεταφορέας, πράκτορας μεταφορών
Forwarder’s certificate of receipt = βεβαίωση του μεταφορέα ότι παρέ
λαβε το εμπόρευμα για μεταφορά
Forwarder’s receipt = απόδειξη μεταφοράς
Free border = ελεύθερο στα σύνορα
Freight = ναύλος
Freight paid = ναύλος πληρωμένος
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Freight collect = ναύλος οφειλόμενος
Full set = πλήρης σειρά
Goods = εμπορεύματα
Gross weight = μικτό βάρος
Guarantee = εγγύηση, counter guarantee = αντεγγύηση
Guarantee amount = ποσό εγγύησης
Guarantor = εγγυητής
Importer = εισαγωγέας
In bulk = χύμα
In trust = φορτωτικά επί παρακαταθήκη
Increase = αύξηση
Insurance against all risks = ασφάλεια κατά παντός κινδύνου
Insurance certificate = πιστοποιητικό ασφάλισης
Insurance policy = ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Insure (to) = ασφαλίζω
lnvoice= τιμολόγιο
lrrevocable= ανέκκλητη
Issue (to)= εκδίδω
Jurisdiction = δικαιοδοσία
Legalize (to) = νομιμοποιώ
Liability = ευθύνη, υποχρέωση
Load (to) = φορτώνω
Maturity / due date = λήξη
Negotiable documentary credit = διαπραγματεύσιμη πίστωση / ή πιστω
τική επιστολή
Negotiation = διαπραγμάτευση
Net weight = Καθαρό βάρος
Notice of defects = ειδοποίηση για ελαττωματική παράδοση
Notify address = διεύθυνση για αποστολή ειδοποίησης
Notify party = το μέρος / άτομο που ειδοποιείται
On board = πάνω στο πλοίο
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On board bill of lading = φορτωτική πραγματικής φορτώσεως
On deck = πάνω στο κατάστρωμα
On first demand = σε πρώτη ζήτηση
Open = ανοίγω
Order= διαταγή, To the order = σε διαταγή
Packing list = κατάλογος συσκευασίας
Partial delivery= μερική παράδοση, partial payment = μερική πληρωμή
Payment obligation = υποχρέωση πληρωμής
Payment on first presentation = πληρωμή σε πρώτη παρουσίαση
Performance bond = εγγύηση καλής εκτέλεσης
Prepaid = προπληρωμένο
Presentation = παρουσίαση
Principal = εντολέας
Proforma invoice = προτιμολόγιο
Protest = διαμαρτύρηση
Quality = ποιότητα
Quantity = ποσότητα
Railway bill of lading / rail consignment note = σιδηροδρομική φορτωτι
κή
Receipt = απόδειξη
Recourse = προσφυγή
Reject (to) = απόρριψη
Reserve = επιφύλαξη
Responsibility / liability = ευθύνη
Revocable = ανακλητή, irrevocable = ανέκκλητη
Revolving credit = επαναληπτική πίστωση
Risk = κίνδυνος (ασφαλιστικός, οικονομικός, επαγγελματικός)
Sample = δείγμα
Securing of performance = εγγύηση δανείου
Seller = πωλητής
Send/dispatch = αποστέλλω
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Ship (to) = φορτώνω σε πλοίο
Shipping company = ναυτιλιακή εταιρεία
Sight documentary credit = ενέγγυος πίστωση μετρητοίς
Strike = απεργία
Supplier = προμηθευτής
Terms/conditions = όροι, διατάξεις
Through bill of lading = διαφορτωτική
Transfer = μεταφορά, μεταβίβαση
Transferable = μεταβιβάσιμη
Transshipment = μεταφόρτωση
Undertaking = υποχρέωση
Uniform customs and practice for documentary credits = ομοιόμορφοι
κανόνες και συνήθειες για τις ενέγγυες πιστώσεις
Uniform rules for collections = ομοιόμορφοι κανόνες για τις αξίες
Unload = ξεφορτώνω
Value = αξία
Validity = ισχύς /αξία
Valid until = ισχύει μέχρι
Warehouse = αποθήκη
Warehouse certificate = πιστοποιητικό αποθήκευσης
Weight certificate = πιστοποιητικό βάρους
Weight list = ζυγολόγιο
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8.11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου ο αναγνώστης θα πρέ
πει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να μπορεί να συμπληρώνει όλα
τα απαραίτητα Τραπεζικά έγγραφα που σχετίζονται με την διαχείριση
των εισαγωγών ή / και των εξαγωγών του. Ακόμη θα πρέπει να έχει ξε
καθαρίσει μερικές τεχνικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις Τραπεζι
κές εργασίες, όπως είναι η valeur, καθώς και οι διάφοροι αριθμοί ταυ
τοποίησης που χρησιμοποιούν οι Τράπεζες για να διασφαλίσουν την
αυθεντικότητα των συναλλαγών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

121

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 . ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο τελευταίο τμήμα της παρούσης εργασίας γίνεται μία ανακεφα
λαίωση των όσων προηγήθηκαν και αναλύονται θέσεις και σκέψεις σχε
τικά με το θέμα του Διεθνούς Εμπορίου, των αλλαγών που συμβαίνουν
τα τελευταία χρόνια στον στίβο του Παγκόσμιου Εμπορίου και της Ανά
πτυξης των χωρών του τρίτου κόσμου και των πρώην χωρών του «υ
παρκτού σοσιαλισμού». Επίσης σχολιάζονται οι επιπτώσεις των αλλα
γών αυτών πάνω στον εργαζόμενο και τον πολίτη του Δυτικού κόσμου.
Θεωρούμε ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να δίνονται σε μία επιστημονική
εργασία παρά την πρακτική μορφή που μπορεί να έχει.
9.1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Μετά την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια είναι φα
νερό ότι η επέκταση μιας επιχείρησης στο Διεθνές περιβάλλον αποτελεί,
αποκλειστική επιλογή της επιχείρησης γιατί απαιτεί δέσμευση κεφαλαί
ων αλλά και άλλων παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης, όπως
ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και διανοητικό κεφάλαιο,
εφ’ όσον απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες για μια τέτοια
απόφαση.
Στο πρώτο και κυρίως στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε φανερό ότι στο
σημερινό διεθνοποιημένο περιβάλλον μία επιχείρηση δεν είναι ασφαλής
όταν παραμένει «κλειστή», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
επιχειρήσεις που κάνουν αυτήν την στρατηγική επιλογή. Αυτό που είναι
σίγουρο είναι ότι οι σημερινές αγορές βρίσκονται σε μία αέναη και συνε
χώς αυξανόμενη διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία καθιστά την κάθε
επιχείρηση πιο ευάλωτη σε κλυδωνισμούς και επιδράσεις από ένα ευ
ρύτερο περιβάλλον. Κάθε εταιρεία πρέπει να γνωρίζει τα υπέρ και τα
κατά της επέκτασής της σε ένα Διεθνές περιβάλλον, καθώς και τις με
θόδους πραγματοποίησης αυτής της επέκτασης ώστε να είναι σε θέση
να παίρνει ορθότερες αποφάσεις.
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Οι εξαγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης παρ’ όλο που φαίνεται
να είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους Διεθνούς επέκτασης
μιας επιχείρησης, ωστόσο προϋποθέτει εκ μέρους του επιχειρηματία
γνώση των εξαγωγικών διαδικασιών ώστε να μπορεί με ασφάλεια να
διεκπεραιώνει το εξαγωγικό του εμπόριο.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστή και πωλητή, τόσο στο θέ
μα εξασφάλισης της τελικής πληρωμής όσο και στο θέμα της προμή
θειας των προϊόντων, (συσκευασία - ποιότητα - χρόνος παράδοσης
κλπ), η απόσταση μεταξύ αγοραστή και πωλητή που συνεπάγεται έλ
λειψη άμεσης επαφής με το εμπόρευμα και ως εκ τούτου αδυναμία ε
λέγχου του εμπορεύματος καθώς επίσης και η διαφορετική γλώσσα και
το διαφορετικό νομικό καθεστώς που ισχύει από χώρα σε χώρα, είναι
μερικοί από τους λόγους που οδηγούν στην μεσολάβηση των Τραπε
ζών στις εργασίες εξαγωγικού εμπορίου.
Με την απελευθέρωση του Εμπορίου και την Διεθνοποίηση των επι
χειρήσεων οι επιχειρηματίες άρχισαν να ζητούν άρση των περιορισμών,
που επί πολλά χρόνια ίσχυσαν στο Διεθνές εμπόριο, προκειμένου να
διασφαλίσουν τα εγχώρια προϊόντα. Είναι θεμιτό ότι όσο πιο πολύ φιλε
λευθεροποιούνται οι αγορές, περιορισμοί και απαγορεύσεις να μην έ
χουν θέση στο Εμπόριο. Έτσι στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προωθούνται άρσεις περιορισμών και απαγορεύσεων προς όφελος της
απρόσκοπτης διακίνησης των προϊόντων και της εξίσωσης των ευ
καιριών μεταξύ των εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων.
9.2. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ.
Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχει
ρήσεις, ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να πάρει πρωτοβουλίες που
να οδηγήσουν στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και στην δι
ευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι ίδιοι επεσήμαναν ότι μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του 2003, παρουσιάστηκε αναστροφή των επί ετών
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αρνητικών τάσεων στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας (Η Ναυ
τεμπορική, Τετάρτη 17 Σεπτ. 2003).
Παρ’ όλη όμως την αύξηση των εξαγωγών η οποία κινήθηκε στο
8,3% για το πρώτο εξάμηνο του 2003 έναντι 3,6% της αύξησης των ει
σαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα, λόγω της υπέρ
τριπλάσιας αξίας των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών (Ναυτεμπορική,
19 Αυγούστου 2003).
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ της 11ης Μάίου
2003, «η τεράστια αγορά της Ρωσίας θα είναι αυτή που θα εγκαινιάσει
την νέα πολιτική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη κρατική τρά
πεζα της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες και με την συγκατάθεση
του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, έχει την πρόθεση να υπογράψει
την σχετική διατραπεζική συμφωνία, αναλαμβάνοντας τόσο την εγγύ
ηση των εξαγωγικών πιστώσεων της Ελλάδας, όσο και την απορρό
φηση των πιστώσεων μέσα από την επιλογή των κατάλληλων και φε
ρέγγυων ρωσικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με ελληνικές... Πα
ράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Ρωσική πλευρά στην α
ξιοποίηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ελληνικών επιχειρήσεων ...»
Ευκαιρίες επέκτασης ανοίγονται επίσης για τις Ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις στην Κίνα, η οποία καταργεί τους εμπορικούς και άλλους
φραγμούς για τους ξένους επενδυτές στα πλαίσια της προσέλκυσης ξέ
νων επενδύσεων. «Σύμφωνα με το Ελληνοκινεζικό Εμπορικό και Βιο
μηχανικό επιμελητήριο, οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα επενδύσουν
στους τομείς του τουρισμού, της κλωστοϋφαντουργίας, των μαρμάρων
των λιπασμάτων και του κρασιού θα επωφεληθούν από την ταχύτατη
αύξηση της ζήτησης των Κινέζων, αλλά και το χαμηλό κόστος για εξα
γωγές σε ολόκληρο τον κόσμο». ( Ναυτεμπορική, 5 Αυγούστου 2003).
Στην περίπτωση των λιπασμάτων πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα
εξάγει στην Κίνα λιπάσματα που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο
τα οποία θεωρούνται αρίστης ποιότητας. Ο κλάδος εντάσσεται στα
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στρατηγικά προϊόντα για την Κίνα και δεδομένης της χαμηλής ποιότητας
των εγχώριων λιπασμάτων αναμένεται ο κλάδος να ανοίξει για τις ξένες
επενδύσεις.
Για την περίπτωση των κρασιών στην Κίνα, πρέπει να αναφερθεί ότι
η κατανάλωσή του παρουσιάζει μικρή αύξηση αλλά με συνεχώς αυξα
νόμενους ρυθμούς πράγμα που ενισχύεται από την άνοδο των εισοδη
μάτων στην Κίνα το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, καθώς και από την
μίμηση των Δυτικών προτύπων.
Στην περίπτωση της Κίνας θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κινέζικη
Ηγεσία δεν ενδιαφέρεται τόσο για εξαγωγές στην χώρα της όσο για Ά
μεσες Ξένες Επενδύσεις, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την τεχνολο
γία και τεχνογνωσία καθώς και τις νέες μεθόδους παραγωγής και man
agement από τις Ξένες Εταιρείες.
Μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την Κίνα υπάρχει στον κλάδο
της κλωστοϋφαντουργίας που απειλείται από τις εισαγωγές κλωστοϋ
φαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες με πολύ χαμηλό κόστος.
Πολλές Ελληνικές Εταιρείες επεκτείνουν σήμερα τις δραστηριότητές
τους εκτός Ελλάδας, όχι μόνο με εξαγωγικές δραστηριότητες αλλά και
με μεταφορά μέρους της παραγωγικής τους διαδικασίας σε χώρες των
γύρω Βαλκανικών χωρών, λόγω κυρίως χαμηλού κόστους στην αγορά
εργασίας.
Τέτοιες εταιρείες είναι η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ, η οποία επεκτεί
νει τις δραστηριότητές της στην γειτονική Βουλγαρία και στα Σκόπια κα
θώς και σχεδιάζει περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της.
(Ναυτεμπορική, Σαβ. 22 Μαρτίου 2003). Επίσης η Εταιρεία EATON
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. έχει σαν στρατηγικό στόχο «την συνεχή
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις αγορές των Βαλκανικών χωρών
και την αποκόμιση οικονομικών και επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων
από τις συμμετοχές της στο μετοχικό κεφάλαιο των συνδεδεμένων ε
ταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Οι δραστηριότητες της εται
ρείας χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και προσανατολισμό στην
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Βαλκανική αγορά μέσω θυγατρικών εταιρειών αλλά και άμεσων εξαγω
γών. (www.naftemporiki.gr/news/static/03/08/07/779543)
Επίσης η Autohellas ΑΤΕΕ προχώρησε στην εξαγορά της Βουλγαρι
κής εταιρείας Bermal Auto Ltd., έναντι ενός εκατ. Ευρώ και η Εταιρεία
Yalco Σωκρ. Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε., η οποία επεκτείνεται σε Διε
θνείς δραστηριότητες με την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ουγγα
ρία.
Αυτή η μικρή αναφορά στις Ελληνικές διεθνοποιημένες επιχειρήσεις
και σε πλήθος άλλες που δεν αναφέρθηκαν, δείχνουν ότι πολλές είναι
οι Ελληνικές επιχειρήσεις που στα πλαίσια τις Διεθνοποίησής τους έ
χουν επεκταθεί στις αναδυόμενες αγορές των Βαλκανικών χωρών και
των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, καθώς και στις χώρες
της Άπω Ανατολής.
Πρόσφατες συναντήσεις που έγιναν με εκπροσώπους του Υπουρ
γείου Γεωργίας της Αλβανίας τον Απρίλιο του 2003, στα πλαίσια της
διασφάλισης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ιταλικής Τρά
πεζας να εξασφαλίζει τις Ξένες επενδύσεις, τα Αλβανικά στελέχη κάλεσαν τους Έλληνες επιχειρηματίες που διαθέτουν την τεχνογνωσία να
συνεργαστούν με την υπό ίδρυση Συνομοσπονδία παραγωγών αγροτι
κών προϊόντων για την στήριξη και επέκταση των καλλιεργειών. Επίσης
στο «Βαλκανικό Partenariat» που έγινε τον Μάρτιο στην Σόφια, έλαβαν
μέρος εκπρόσωποι από 14 επιχειρήσεις με επικεφαλής τον πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γιώργο Κασιμάτη.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας
μικρομεσαίων επιχ/σεων από την Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Αλβα
νία, και FYROM και αναλύθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχο
νται στις εν λόγω βαλκανικές χώρες (Ναυτεμπορική, 22 Μαρτίου 2003).
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει από την άποψη των άμεσων εξα
γωγών η περίπτωση της γειτονικής Τουρκίας, όπου βλέπουμε ότι η ελ
ληνοτουρκική επιχειρηματική συνεργασία πληθαίνει όπως φαίνεται και
από το πλήθος των συναλλαγών των επιχειρηματιών των δύο χωρών.
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Το ΕΒΕΘ έχει προχωρήσει στην δημιουργία βάσης δεδομένων με πε
ρισσότερες από 100 επιχειρήσεις από την Θεσσαλονίκη που θέλουν να
συνεργαστούν με αντίστοιχες τουρκικές επιχειρήσεις (ΚΕΡΔΟΣ, Σάβ. 12
Απριλίου 2003).
Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων βλέπουμε ότι η επέ
κταση αυτή είναι σε επίπεδο πιο μακροχρόνιων στρατηγικών που γίνε
ται μέσα από διακρατικές συμφωνίες και επεκτατικές πολιτικές όπως
αυτή της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών ή της μεταφοράς μέρους της
παραγωγικής διαδικασίας στο έδαφος των ξένων χωρών, παρά με την
μέθοδο των άμεσων εξαγωγών. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι χώρες που
δέχονται τις ξένες επενδύσεις κερδίζουν από την μεταφορά τεχνογνω
σίας και τις καθαρές επενδύσεις που γίνονται πάνω στο έδαφος τους,
ενώ στην αντίθετη περίπτωση των άμεσων εξαγωγών το συνολικό κέρ
δος παραμένει στην χώρα εξαγωγής.
Επίσης, η συνεχόμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου δη
μιουργεί αρνητικό περιβάλλον για τις εξαγωγές των χωρών της Ευρώ
πης. Έχει δημιουργηθεί ένα άτυπο εμπάργκο των Ευρωπαϊκών εξαγω
γών και χώρες όπως η Γερμανία με παράδοση στις εξαγωγές κινδυνεύ
ουν να κλονιστούν λόγω μεγάλης και συνεχούς μείωσης των εξαγωγών
τους (www.naftemporiki.qr/news/static/03/08/22/809740).
Τέλος αναφέρεται ότι η κατανάλωση κυμαίνεται στα περυσινά επί
πεδα και δεδομένου ότι οι δείκτες των επιχειρηματικών προσδοκιών
στην βιομηχανία εμφανίζονται σταθεροί καθώς και ότι μειωμένη εμφανί
ζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών για το μέλλον, η κατανάλωση
προβλέπεται να αυξάνεται με μειωμένους ρυθμούς πράγμα που μετακυλύεται στην παραγωγή. Για τους λόγους αυτούς οι άμεσες εξαγωγές
στις χώρες των Βαλκανίων και της άπω ανατολής δεν θα είναι σε μα
κροχρόνια βάση αυξημένες, γιατί οι χώρες αυτές προσδοκούν μία δική
τους βελτίωση χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνογνωσία
από τις Εταιρείες που θα «φιλοξενήσουν». Η πρόβλεψη αυτή είναι κα
θαρά προσωπική και επειδή η οικονομία είναι ένα πολύ μεταβλητό μέ
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γεθος ίσως και παρακινδυνευμένη. Πάντως με τις σημερινές ενδείξεις
και στοιχεία που έχουμε αυτή (ραίνεται να είναι μία πολύ πιθανή εξέλιξη.
Τελικά τι θα γίνει όταν οι σημερινές αναπτυσσόμενες χώρες απορ
ροφήσουν την νέα τεχνολογία και γίνουν ανταγωνιστικές στον σημερινό
Δυτικό Κόσμο;
9.3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Επικρατεί σήμερα η αντίληψη ότι η παγκοσμιοποίηση και το ελεύ
θερο εμπόριο είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη της ευημερίας σε
όλο τον κόσμο και ότι ακόμα και η προστασία του περιβάλλοντος μπο
ρεί να επιτευχθεί μέσα από τα κανάλια αυτά, δεδομένου ότι η κάθε εται
ρεία σήμερα είναι υποχρεωμένη, εάν θέλει να επιβιώσει, να φροντίζει
για το περιβάλλον και για τα απόβλητα που αφήνει εάν θέλει να είναι
κοινωνικά αποδεκτή. Ο σημερινός καταναλωτής είναι ευαισθητοποιημέ
νος πάνω σε θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος με τρόπο
ώστε να μην καταναλώνει προϊόντα που γνωρίζει ότι κατά την διαδικα
σία παραγωγής τους ρυπαίνουν ή μολύνουν το περιβάλλον μέσα στο
οποίο ζει. Είναι όμως η υποτιθέμενη προστασία του περιβάλλοντος από
τα βιομηχανικά απόβλητα πραγματική ή μήπως οι Εταιρείες αυτές απλά
προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον ώστε να έχουν την
κοινωνική αποδοχή των καταναλωτών χωρίς πραγματικά να το πράτ
τουν;
Υπάρχει η πεποίθηση ότι το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο είναι ο κα
λύτερος τρόπος να επιτευχθεί ευημερία και να καταργηθούν οι ανισό
τητες για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που όλοι διαπιστώνουμε όμως εί
ναι ότι η ευημερία επιτυγχάνεται για ορισμένες ομάδες και για τις υπό
λοιπες ομάδες το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους καταργείται κάθε
μέρα και περισσότερο. Έχουμε ζήσει την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης τα οποία θα υπάρχει ανάγκη να διευρύνονται όλο και περισσό
τερο με την αιτιολογία ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις και δεν συντηρείται
πλέον το υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα. Όμως οι νέες γυναίκες που
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μπαίνουν στην παραγωγή μετά από πολλά έτη σπουδών και απόκτη
σης γνώσεων και δεξιοτήτων έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο δί
λημμα: Να κάνουν παιδί ή να προχωρήσουν την καριέρα τους; Έτσι οι
περισσότερες κάνουν καριέρα εις βάρος της οικογένειας με αποτέλεσμα
να μην διασφαλίζεται πλέον η αντικατάσταση των γενεών. Όσο το κρά
τος δεν λαμβάνει μέτρα για την προστασία της μητρότητας το δίλημμα
θα διχάζει τις αυριανές μητέρες με τα γνωστά αποτελέσματα στην οικο
νομία.
«...Ζούμε σε έναν κόσμο που απέχει πολύ από ένα πρότυπο ελεύ
θερου εμπορίου που στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κό
στους, παρόμοιο με αυτό του Ντέιβιντ Ρικάρντο. Οι υψηλοί δείκτες α
νεργίας στον περίφημο Τρίτο κόσμο και τις μετακομουνιστικές ευρωπαϊ
κές χώρες αναγκάζει τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών να ακολουθούν
μια οικονομική πολιτική προσανατολισμένη στις εξαγωγές, εις βάρος
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Με χαμηλούς μισθούς, συχνά ά
θλιες συνθήκες εργασίας και με ελεύθερες από συνδικάτα ζώνες, τα
κράτη αυτά ανταγωνίζονται μεταξύ τους και με τις πλούσιες δυτικές χώ
ρες για την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου. Συμπέρασμα : το παγκόσμιο
εμπόριο οξύνει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε μείωση του κόστους, θέ
μα γύρω από το οποίο όλοι διατυπώνουν προφητείες.....Αποσιωπάται
βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν δύο τρόποι να μειωθεί το κόστος: αυ
ξημένη οικονομικότητα (καλύτερη τεχνολογία, οργάνωση κ.λ.π) ή πα
ραβίαση των ανθρώπινων όρων εργασίας και παραγωγής.» (ΟΥΡΛΙΧ
ΜΠΕΚ, Τι είναι παγκοσμιοποίηση, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1999,)
Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στο άτομο είναι εμφανείς μετατρέποντας το ελεύθερο άτομο της Δυτικής κοινωνίας και κουλτούρας
που μετά από αγώνες κατέκτησε το δικαίωμα της εργασίας και μόρφω
σης, σε πολίτη καταναλωτή. Το άτομο έγινε ένας ανασφαλής εργαζόμε
νος που είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στην διάθεση του εργοδότη
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Έχουμε μία άτυπη επιμήκυνση του
χρόνου εργασίας, με υποχρεωτικές παρουσίες του εργαζόμενου στους
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χώρους εργασίας με την μορφή σεμιναρίων, επιμορφώσεων κλπ. Ο ερ
γαζόμενος δεν διεκδικεί πλέον καλύτερες συνθήκες δουλειάς ή αμοιβής
για την εργασία του, αλλά το δικαίωμά του στην εργασία. Οι στρατιές
ανέργων που συνεχώς αυξάνονται, αποτελούν για τις ηγεσίες των χω
ρών ένα αποδεκτό ποσοστό ανεργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η
ανάπτυξη.
Ανάλογες είναι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα του μέσου
που αντιπροσωπεύει όλες αυτές τις αλλαγές, δηλαδή του χρήματος. Το
χρήμα σήμερα δεν αντιπροσωπεύει συσσώρευση πλούτου. Είναι απλά
μια πληροφορία, ένα χαρτί ή μια ηλεκτρονική πληροφορία. Δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο ποσό πολύτιμου μετάλλου, αλλά είναι κάτι αφηρημένο. Η σημερινή βάση του πλούτου είναι η συσσώρευση όσο το δυνατόν
περισσότερων ηλεκτρονικών μηδενικών στον αριθμό του Τραπεζικού
μας λογαριασμού.
Η εκτίμησή μας είναι ότι, λόγω μείωσης του προστατευτισμού στο
Διεθνές Εμπόριο και της συνέχισης της φιλελευθεροποίησης των αγο
ρών, η οποία προβλέπεται να μειώσει τις εξαγωγές σαν μέσο συσσώ
ρευσης πλούτου, τα κράτη θα οδηγηθούν στην ενίσχυση της συσσώ
ρευσης πλούτου στα χέρια των πολιτών που το ισχυροποιούν, προκει
μένου να επιβάλλουν την τάξη με την πολιτική ισχύ τους. Έτσι όμως ευ
νοούνται για άλλη μια φορά οι κοινωνικές ανισότητες, με άλλη μορφή
βέβαια από ότι στην εποχή των αποικιών, αυτήν του ηλεκτρονικού χρή
ματος. Οδηγούμαστε σε έναν Νεομερκαντιλισμό;
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ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι ο Οίκος (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση οίκου
εξωτερικού)..........................................................................................................
θα προβεί στην φόρτωση των παρακάτω ειδών με τα εξής στοιχεία :
Είδος............................................................................................ (περιγραφή)
Κ.Σ.0.............................................................................................................
Αξία........................................................................................(Νόμισμα-ποσό)
Χώρα παραγωγής............................. ...................................
εφόσον προεμβάσουμε σε αυτόν το....... % της συνολικής αξίας του προτιμολογίου
του, No....................J................................(ημερομηνία έκδοσης).
Για το λόγο αυτό, σας εξουσιοδοτούμε όπως, με χρέωση του λογαριασμού μας
No.................................................. που τηρούμε στο Κατάστημα........................
και απόλυτη ευθύνη μας σπέναντί σας, ενεργήσετε προς τον ανωτέρω Οίκο απλό
προέμβασμα χωρίς ειδικούς όρους με:
Ο TELEX/SWIFT
□ ΕΠΙΤΑΓΗ
ποσού : (ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ)..........................................................................
και με τιμή πώλησης συναλλάγματος:
□ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ
□ ΔΕΛΤΙΟΥ
για τη φόρτωση των παραπάνω ειδών και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση όπως
προσεχώς, προσκομίσουμε σε σας, Αίτηση για Διακανονισμό της συνολικής αξίας
της συγκεκριμένης συναλλαγής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.
Συνημμένα:

Μετά τιμής,
(Υπογραφή και σφραγίδα του αιτοΟντος)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το όμοιο της υπογραφής........
ο οποίος νόμιμα δεσμεύει
(Τόπος - Ημερομηνία..................
..................................................................... )

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕIΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
παρόν έντυπο συμπληρώνεται
εις διπλούν από τον εισαχωΒέα, αχοραστήαλήπτη ή το νόμιμα εκπρόσωπό του και . παραδίδεται στη μεσολαβούσα
ωρια
τράπεζα
μαζί με
τα
προβλεπόμενα
yta το
διακανονισμό
αιολοχητικά :

Τρόπος διακανονισμού :.............................
...................... .. . . .
Μεσολαβούσα Τράπεζα :
Κατάστημα..................................................................................................
Επωνυμία εισαχωχέα................... ................................................ΑΦΜ
Διεύθυνση/Τηλέφωνο.................................................................. .... . . .
Ιδιότητα (ΙδιιΛτης, Δημόσιο, ΝΠΔΔ,Επιχ.Καιν.Ωφελ.).. .,
Εισαζόμενο Είδος :..............................................................................
Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας :................................ ,
Χώρα προέλευσης αχαθού ί..............................................................
Νόμισμα συναλλαχής :.......................................................................
Χώρα προορισμού του εμβάσματος .................... ........................
Δικαιούχος εμβάσματος :.............·.................................................
Αξ la FOB t...............................................................................................
Αξία CIF :...............................................................................................
Μεταιρορικά ι...........................................................................................
Ασφάλιστρα ι...........................................................................................
Λοιπά έξοδα ι........................................................................................
Προμήθεια αντιπροσώπου!................................................................
Τυχόν εκπτώσεις

ΖΖ
ι.

•

Ζώνουμε ότι (συμπληρώνεται σε περίπτωση προεμβάσματος 100%)
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑ-ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ά
Λήξη τίτλου/προθεσμίας
Νόμισμα
Ποσό

HPQMH (ΕΞΟΦΛΗΣΗ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
α

ΤΙτΑος/Οφειλη

Ημερ.πληρωμής

(πόλη και ημερομηνία)
0 ΑΪΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝ

Ακύρωση/παράταση

Νόμισμα

Ποσό

(πόλη και ημερομηνία)
ΤΡΑΠΕΖΑ,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.............................................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...............:·...........................

ΕΝΤΟΛΗ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κύριος
Α. Έχουμε την τιμή να σας προσκομίσουμε τα παρακάτω φορτωτικά έγγραφα τα
οποία έστειλε σε μας απευθείας ο Οίκοο....................................... ...............................
□ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
□ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΠΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ
□ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
□ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Β. Αναφερόμενοι στην αξία σας........................... σχετικό το από...........................
ειδοποιητήριό σας, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι συμφωνούμε ως
προς τα περιγραφόμενα φορτωτικά και λοιπά έγγραφα, και σας παρακαλούμβ
όπως προβείτε στο διακανονισμό της αξίας τους, με απόλυτη ευθύνη μας

□
□
□
□

□
□

απέναντι σας:
«τοίς μετρητοίς»:
«επί προθεσμία»:
με μελλοντική πληρωμή αξίας.................................. -λήξης
με αποδοχή από μέρους μας.......................................αξίας
λήξης-......................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

και με τιμή πώλησης συναλλάγματος:
□ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ

□ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σας εξουσιοδοτούμε ανέκκλητα, να χρεώσετε το λογαριασμό μας No
.......................................... που τηρούμε στο Κατάστημα.......................
α) Για να εμβάσετε με:
□ TELEX/SWIFT
□ ΕΠΙΤΑΓΗ
το ποσό των.................................................το οποίο είναι το καθαρό προϊόν της
αξίας των ανωτέρω φορτωτικών στο Δικαιούχο Οίκο...........................................

β) Και να εισπράςετε τις αναλογούσες προμήθειες δικές σας. των Ανταποκριτών
σας ή/και τρίτων (Αποστολέα. Αντιπρόσωπου. Οίκου Μεταφορών κΧπ) καθώς
και τα πραγματικά έξοδα, όποτε τυχόν προκόψουν.
Οι σχετικές αυτές χρεώσεις αναγνωρίζονται εκ μέρους μας από τώρα ως
έγκυρες και ισχυρές.
Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής του.........
Με τιμή
.....................................................................................
(Υπογραφή καχ Σφραγίδα του Εντολέα)
ο οποίος νόμιμα δεσμεύει....................................
Ημερομηνία............................................................

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 12.500 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ*
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΕΝΤΟΛΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ............................................. *....................................
ΤΗΛΕΦΟΝΟ:...................................................................................

TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ............................................ ...........................................................................................
Α.Δ.Τ. /ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.............................................ΗΜ/ΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ................................
ΙΒΑΝ ΕΝΤΟΛΕΑ.....................................................................

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ............................................................................
TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.................................................................................. ΧΩΡΑ.
1 ιΕΦΩΝΟ...........................................................
ΙΒΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ................................................
BIG•V*· ’ΑΠΕΖΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ..........................................................................

Γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΣΟ €............. .................................................................................................................................
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...................................................................................... ..............................................

Παρακαλώ για την εκτέλεση του ανωτέρου εμβάσματος, με χρέωση του λογαριασμού μου..................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
-Γνωρίζω ότι η παρούσα ΑΙτηση-Δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με όλες τις σχετικές συνέπειες.
-Η συναλλαγή δεν στοχεύει στη νομιμοποίηση εσόδων _από εγκλήματα των άρθρων 322, 380, 385 παρ. 1° 374 του Π.Κ.
<αθώς και παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, εμπρηστικών υλών ή μέσων χημικού ή
Βιολογικού πολέμου & αφαίρεσης ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και γενικά σε εγκληματικές δραστηριόπιτες στα πλαίσια
ιου Ν. 2331/95.
-Απαλλάσσω την Τράπεζα καθώς και την ανταποκρίτριά της στο εξωτερικό από κάθε ευθύνη, παραιτούμαι δε από κάθε απαίτηση
πτοζημίωσης ή από οποιαδήποτε αξίωση για την καθυστέρηση ή πιν ματαίωση της καταβολής του ποσού του εμβάσματος λόγω παροχής
γ*λ μέρους μου εσφαλμένων στοιχείων, π.χ. του δικαιούχου, όπως και για π)ν καθυστέρηση εισπράξεώς του από τον δικαιούχο ή για μη
κ.υρεση του τελευταίου στην υποδειχθεΐσα διεύθυνση κλ.π. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εντολής μέσα σε ένα εξάμηνο από σήμερα
ιποοεΙ η Τράπεζα να την ακυρώσει με παράλληλη πίστωση του λογαριασμού μου, αφού αφαιρέσα τα έξοδά της.
Α; έχομαι επίσης τον ακόλουθο όρο: Ο δικαιούχος της εντολής κανένα δικαίωμα δεν αποκτά επ* αυτής μέχρι την είσπραξή της, ο δε
ντολέας έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή για καταβολή μέχρι την καταβολή. Η Τράπεζα όμως δεν έχει καμία ευθύνη προς
ον εντολέα αν η ανάκληση για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να ματαιώσει την καταβολή.
: ‘ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εφαρμογή-του Κανονισμού 2560/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

/ /

Ο ΑΙΤΩΝ/ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή)
βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής του/των κ,κ.......................................
..................................................................που εκπροσωπεί/εκπροσωπούν
-όμιμα την εταιρία............... .......................................................................
Ιμερομηνία.

‘PROMISSORY LETTER
TO

Dear Sire,
Re:Import licence No'............................
...........................................of the ...............
...........................................collection No

We, the undersigned ................................................................................. acting
legal representatives for and on behalf of ..............................................
•.................................... hereby undertake to pay to you on .......................
......................................

198..the equivalent in drachmae of the amount

................................................................................................... representing

the

net proceeds of the above mentioned collection through
Bank ......................................................................................................................

Yours

Πα

ntuj6ii

tro'p eiqs

)

Faithfully

P Ρ. Ο Μ I S 5 0 R Y

LETTER

ΓΡ:

Dear sirs,
IMPORT LICENCE Nd ...................................................
OF

I

BANK OF GREECE-

BRANCH

COLLECTION No ...........................................................

The undersigned .................................................................................................
adress ........................................................................................................................ .
We hereby premise and undertake the obligation irrevocably to pay on
................................................................. the equivalent in drachmas of the
amount of................... v...............................................................................................
representing the net proceeds of the above mentioned collection to be
renmited to you through

Bank of Greece-

Yours Faithfully

Ok
int'inn ατορι,κής pnev/one)

Branch.-

PROMISSORY NOTE FOR

Currency

/

Amount.

On.......................................
, I/We promise
to pay
against this sole Promissory
Note at the..........................
(Date) ■
'
r
iso
s
(/ton* / Hnmch)

the amount of.................................................................................
(the amount in words)

THE ISSUER
..........................................
Full name/Compuny name)

.......................... /...........
(Place)

(Date)

(Address)

(Indenltly or Tux register Nr).

(Issuer s signatwv/Sfamp)

BILL OF EXCHANGE FOR.
On.

Currency

/

Amount.

........................
,· pay
against
this sole Bill of
Exchange,
at the............................................
(Date)
r J
o
J
°
(Hank
/ Hranch)
............................ to the order of.................................................................................................
(Name or Ourselves)

he amount of.................................................................................

(The umount in words)

TO
Full name/Cnmpuny name)

ACCEPTED
.............................................................. /.........................................
(Place)
(Date)

THE DRAWER
............................................ /...................
(I'luce)
(Date)

(Address)

'mientity or 72a register Nr).

(Drawee > stgnatvre/Stamp)

(Drawer b signature/Stamp)

