Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.
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Διζαγυγή
Οη αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο εθθξάδνληαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ
αγνξψλ, ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ παξαγσγηθψλ αιπζίδσλ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ επξεία
δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, έρνπλ
δηακνξθψζεη έλα λέν ηνπίν αληαγσληζκνχ.
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πθίζηαηαη ηηο ζπλδπαζκέλεο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ αιιαγψλ αιιά θαη
κηαο εθηεηακέλεο πνιχπιεπξεο θξίζεο πνπ δεκηνπξγνχλ αζξνηζηηθά έλα δχζθνιν
πεξηβάιινλ σο πξνο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη πιένλ θαλεξφ φηη ε
πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ απαηηεί πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο,
ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο, θαηλνηνκίαο, εμσζηξέθεηαο θαη αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο απάληεζεο ζηηο λέεο
πξνθιήζεηο θαη εμφδνπ απφ ηελ θξίζε.
Ο ΔΒ, εθπξνζσπψληαο ην δπλακηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εξγάδεηαη
ζηαζεξά γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαζψο θαη γηα ηελ
ελδπλάκσζε ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ κε εζηίαζε ζηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζηαζεξφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απιφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο,
βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, εμαζθάιηζεο αληαγσληζηηθνχ θφζηνπο
ελέξγεηαο γηα ηε βηνκεραλία, πξνψζεζεο ξηδηθά απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Πέξα φκσο απφ ηα άκεζα κέηξα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ
επηβάιεη ε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, νθείινπκε λα πξνεηνηκάζνπκε ην αχξην, πξνσζψληαο
έλα λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν, κε θηλεηήξην κνριφ ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα αλαπηχμνπλ θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε έληνλν ην
ζηνηρείν ηεο εμσζηξέθεηαο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ΔΒ ζρεδίαζε θαη πινπνηεί ηελ Πξσηνβνπιία Δμσζηξέθεηαο κε
ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαιψλ πξαθηηθψλ εμσζηξέθεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αλαβάζκηζε
ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζηειερηαθνχ ηνπο δπλακηθνχ. Ζ Πξσηνβνπιία ζηεξίρηεθε ζε έξεπλεο θαη
κειέηεο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππέδεημαλ σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο ρακειψλ επηδφζεσλ ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο, ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ηνπ ζηειερηαθνχ καο δπλακηθνχ.
Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε Πξσηνβνπιία Δμσζηξέθεηαο ζπκβάιιεη έκπξαθηα ζηελ ελίζρπζε
ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζαο θαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζην
πξφγξακκα θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο θνηλφηεηαο ζηειερψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε
ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.
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ηόσορ ηος Οδηγού ςμμεηεσόνηυν
Ο Οδεγφο πκκεηερφλησλ, ζηνρεχεη λα απνηειέζεη έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.

Ανηικείμενο ηος Οδηγού ςμμεηεσόνηυν
Ο Οδεγφο πκκεηερφλησλ παξέρεη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη αλαθέξεηαη
ζην ζχλνιν ησλ βεκάησλ γηα ηε θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ.
Πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ:
Δμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηκφξθσζεο
Δμνηθείσζε κε βαζηθά ζέκαηα αλάπηπμεο εμσζηξέθεηαο
Παξάζεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επηκφξθσζε
Οδεγίεο αλάπηπμεο εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ επηρείξεζεο

Γομή ηος Οδηγού ςμμεηεσόνηυν
Ο Οδεγφο απνηειείηαη απφ δχν Μέξε:
Σν Γεληθφ Μέξνο εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλζήθεο δηεζλνπνίεζεο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγφ πινπνίεζεο επηκφξθσζεο θαη ηελ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο.
Σν Δηδηθφ Μέξνο εμεηδηθεχεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ ζηαδίνπ
ηνπ ζρεδίνπ εμσζηξέθεηαο θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
πνπ αθνξά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο επηκφξθσζεο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα.
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1. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ

1.1. θνπφο θαη ζηφρνη ηεο ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ
Σν πξφγξακκα απνηειεί κηα πξσηνβνπιία αλάπηπμεο ηεο Δμσζηξέθεηαο πνπ αλαιακβάλεη
λα πινπνηήζεη γηα πξψηε θνξά ν ΔΒ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒΔ, ζηελ νπνία έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζπλνιηθά 400 ζηειέρε απφ
πεξίπνπ 200 επηρεηξήζεηο.
Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ
δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη θαη‟ επέθηαζε
ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε ηεο βηψζηκεο ειιεληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εζηηάδεη ζηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη δηθηχσζε, γηα ηελ
αλάθηεζε θαη αλάπηπμε ηεο εμαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζηειερψλ ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο
αληαγσληζκνχ θαη ησλ δηεζλψλ αγνξψλ.
Με ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ εμσζηξέθεηα γηα ηελ βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, επηδηψθεηαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο κηα θαηεχζπλζε ηφλσζεο ηεο
εμσζηξέθεηαο θαη ζηήξημεο ηεο εμαγσγηθήο, θαη επξχηεξα δηεζλνχο, δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.
Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ην πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία κίαο δπλακηθήο
θνηλφηεηαο ζηειερψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα.
ηελ θξίζηκε θάζε πνπ δηαλχεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ε πξσηνβνπιία ελζάξξπλζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ λα ζηξαθνχλ πξνο ηε δηεζλή αγνξά απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θξίζε θαη ηελ θάκςε ηεο εγρψξηαο αγνξάο.
Μέρξη ζήκεξα, ε ρψξα καο παξνπζίαδε ρακειή εμαγσγηθή δπλακηθή, κε κφλνλ ην 9% ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαγξάθνπλ έζνδα απφ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.
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Οη εμαγσγέο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ην 2% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ,
θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο ΔΔ, φηαλ ν Δπξσπατθφο κέζνο φξνο
είλαη 4,6%. Αθφκε θαη ζηελ δεθαεηία 1999-2008, νη ειιεληθέο εμαγσγέο δελ θαηάθεξαλ λα
ζπάζνπλ ην θξάγκα ηνπ 10% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 26 - 27 % πνπ είλαη ν κέζνο
φξνο ζηελ Δ.Δ.
Οη ρακειέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ ρακειή
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ππνδειψλνπλ φηη νη Διιεληθέο
επηρεηξήζεηο δελ εθηίζεληαη επαξθψο ζην δηεζλέο εκπφξην, νχηε αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο
επέθηαζεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εληαία Δπξσπατθή αγνξά.
Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία, αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ζ εμσζηξεθήο δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο.
Με νδεγφ ηελ εμσζηξέθεηα νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλνίμνπλ νξίδνληεο ζε πην
θεξδνθφξεο αγνξέο θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο, ψζηε λα δψζνπλ δηεμφδνπο
ζηελ πιενλάδνπζα παξαγσγή ζε πεξηφδνπο χθεζεο.
Ζ Διιάδα πξέπεη λα ζηξέςεη άκεζα ηελ νηθνλνκία ηεο πξνο ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηηο
εμαγσγέο θαη νη επηρεηξήζεηο λα δηεζλνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αιιά θαη ηελ
λννηξνπία ηνπο.
Ο δξφκνο πξνο ηελ βηψζηκε εμσζηξέθεηα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο ζε
φιν ηνλ θχθιν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Δίλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο πξνηχπνπ αληαγσληζηηθφηεηαο κε ειιεληθή
ηαπηφηεηα, κε ηελ εμσζηξέθεηα σο βαζηθφ κνριφ αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ζ ζηφρεπζε ζε λέεο αγνξέο, απαηηεί ζπλερή θαη ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο
αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνυπνζέηεη επελδχζεηο ζε λέα, θαηλνηφκα
θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθά πξντφληα.
Ο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα ςειφηεξεο
πξνζηηζέκελεο

αμίαο

πνπ

ζα

ζπκβάιινπλ

ζηελ

ελίζρπζε

ηεο

εμσζηξεθνχο

αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
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Σα ζρέδηα εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο πξαθηηθέο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε, ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ παξαγσγή
πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, βαζηζκέλσλ ζε δηεζλή πξφηππα θαη ζηελ ζπζηεκαηηθή
πξνψζεζε ζηηο λέεο, θαηάιιεια επηιεγκέλεο αγνξέο.
Σν λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη κεηαμχ άιισλ, ζε ζηειέρε πνπ ζα
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε δηεζλή ραξαθηήξα θαη ζα
δηαζέηνπλ θαιή γλψζε ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
Με γλψκνλα ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο, ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ζην εζσηεξηθφ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζα ζρεδηάδνπλ δξάζεηο εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ εμαγσγψλ, αλαδεηθλχεηαη ζε θξίζηκν παξάγνληα θαη πξφθιεζε γηα ηελ παξνχζα
πξσηνβνπιία γηα ηελ εμσζηξέθεηα.
Παξάιιεια, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξάκεηξνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία,
απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ εμσζηξέθεηαο,
νη νπνίεο ζα παξέρνληαη κέζα απφ έλα δηεπξπκέλν δίθηπν θνξέσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ
εμσζηξέθεηαο, πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ εμσζηξεθψλ επηρεηξήζεσλ.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ΔΒ ζρεδίαζε θαη πινπνηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒΔ, κία
νινθιεξσκέλε θαη πξσηνπνξηαθή πξσηνβνπιία γηα ηελ ππνζηήξημε ζηειερψλ εμσζηξεθψλ
επηρεηξήζεσλ, απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο, ζπκβνχινπο θαη εκπεηξνγλψκνλεο εμαγσγψλ,
κέζα απφ κία νινθιεξσκέλε ζεηξά δξάζεσλ, πνπ επηδηψθεη:
• ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ζηα εηδηθά ζέκαηα
ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεζλνπνίεζεο, θαζψο θαη
• ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ
αλάπηπμε

δηθηχνπ

θαη

δηαζχλδεζεο

κε

θνξείο,

ζπκβνχινπο,

κέληνξεο

θαη

εκπεηξνγλψκνλεο ησλ εμαγσγψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
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1.2. Οη απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα ηελ αλάπηπμε
εμσζηξεθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο
Ζ παξνχζα πξσηνβνπιία έρεη ζηεξηρηεί πάλσ ζε κειέηεο πνπ αλέδεημαλ ηελ έιιεηςε ζε
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ ζηειερηαθνχ καο δπλακηθνχ, σο έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πζηέξεζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Δπηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη λα αλαβαζκίζεη ηηο
δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άξζε θξίζηκσλ εκπνδίσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ φηαλ αλαπηχζζνπλ ζρέδηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζε:
Έιιεηςε Πιεξνθφξεζεο
Έιιεηςε Υξεκαηνδφηεζεο
Έιιεηςε Καηαξηηζκέλνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ζπιινγηθή αιιαγή ζπλείδεζεο ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο
ρψξαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελζσκάησζε ηεο
εμσζηξέθεηαο ζηηο θαζεκεξηλέο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο.
Κάηη ηέηνην απαηηεί ηελ ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο θαη ηελ
θαζηέξσζε κηαο θνπιηνχξαο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο, ζηα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ.
Μέζα απφ ηελ παξνχζα πξσηνβνπιία, αλαδεηθλχνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ζηήξημεο ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη κεραληζκνί ζηήξημεο, νη
αλαγθαίεο βειηηψζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο
δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ εμσζηξέθεηα, θαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο κνλαδηθφηεηαο ζηελ παγθφζκηα
αγνξά.
Γηα ηελ ράξαμε λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εμσζηξεθνχο ζηξαηεγηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο,
απαηηείηαη ε εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, πνπ είλαη ζε ζέζε λα
θαηαξηίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο εμσζηξέθεηαο, γηα αληαγσληζηηθά θαη δηεζλψο
πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, πνπ ζα πξνσζήζνπλ ζε θαηάιιειεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζα
απφ δηεζλή δίθηπα, αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ησλ εμαγσγψλ
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο :

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Δμσζηξέθεηα - Π.3.:Οδεγίεο Δθπαηδεπνκέλσλ

7

Να απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην πινπνηνχκελν πξφγξακκα θαη ηελ πξσηνβνπιία
πνπ αλαιακβάλνπλ ν ΔΒ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒΔ γηα ηελ εμσζηξέθεηα, ην
πιαίζην ηνπ ΔΠΑ
Να απμήζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ «Γηα Βίνπ
Μάζεζεο» ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο
Να αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα αλάπηπμεο εμσζηξεθψλ δεμηνηήησλ ζε πεξίνδν
θξίζεο
Να θαηαλννχλ ηελ δπλακηθή ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο
ελδνεπηρεηξεζηαθήο

ζπλεξγαζίαο

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

εμαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο
Να απμήζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζρεδίνπ
δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ
Να απνθηήζνπλ έλα πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εμαγσγηθψλ δξάζεσλ ηεο
επηρείξεζήο ηνπο
Να δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ ζε πξαθηηθά ζέκαηα
εμσζηξέθεηαο
Να αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο πφξνπο
θαη λα αμηνπνηνχλ ηε δπλακηθή ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα εθδεισζνχλ, πινπνηψληαο ηνπο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.
Να νινθιεξψλνπλ ηελ δηαδηθαζία εμαγσγψλ γλσξίδνληαο θξίζηκα ζεκεία ηφζν γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ φζν θαη ηηο πιεξσκέο απφ ην εμσηεξηθφ.
Να αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο εμαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο
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1.3. Πξνδηαγξαθέο θαη δνκή ηεο ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ
1.3.1. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ πξσηνβνπιία απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε ηεο βηψζηκεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
εζηηάδεη ζηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλάπηπμε ηεο
εμαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζηειερψλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ
κε επηηπρία ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ησλ δηεζλψλ αγνξψλ.
Ζ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία ησλ Οινθιεξσκέλσλ
Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνχο
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο δξάζεηο:
Α. Δπηκφξθσζε, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ζαξάληα (40) σξψλ γηα θάζε ζηέιερνο κε ζηφρν ηελ
παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο εμσζηξεθνχο
πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνινχληαη.
πλνιηθά ζα πινπνηεζνχλ είθνζη (20) πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κε ηε ζπκκεηνρή είθνζη
(20), θαηά κέζν φξν, ζηειερψλ ζην θαζέλα. Σν θάζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο
πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, ηελ εμήο ζεκαηνινγία:
• Γηαδηθαζία αλάπηπμεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, κε έκθαζε ζηελ
πιήξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα εμαγσγηθή δξάζε.
• Αλάιπζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ηνπ εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
έξεπλα μέλσλ αγνξψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ γηα εμαγσγή
θαη ηελ αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ ζην εμσηεξηθφ.
• Αλάιπζε

ησλ

θξίζηκσλ

παξαγφλησλ

γηα

ηελ

πινπνίεζε

ησλ

εμαγσγηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε δηαζθάιηζε ησλ πιεξσκψλ, νη εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ηα
θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα.
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Β. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, δηάξθεηαο ηξηάληα (30) σξψλ αλά νκάδα ζηειερψλ
επηρείξεζεο, γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ απαξαίηεησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηελ
πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ
πξαθηηθή θαζνδήγεζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο. Ο
ζχκβνπινο παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη παξεκβαίλεη ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζεο ηνπ
ζρεδίνπ.
Γ. Αλάπηπμε δηθηπψζεσλ, κε ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ έκπεηξα
ζηειέρε

επηρεηξήζεσλ,

ζπιινγηθψλ

θνξέσλ

θαη

νξγαληζκψλ,

εμεηδηθεπκέλνπο

εκπεηξνγλψκνλεο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία δεζκψλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.
ην πιαίζην απηφ, ζα νξγαλσζνχλ δξάζεηο φπσο, ελδεηθηηθά, εξγαζηήξηα (workshops),
εκεξίδεο θαη εηδηθέο εθδειψζεηο, ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε επηιεγκέλνπο θνξείο ή
επηρεηξήζεηο.
Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο ππνζηήξημεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζθνπψλ ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ ζηφρνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ,
πεξηιακβάλνληαη:
• Ζ πηινηηθή δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ εμσζηξέθεηαο, ζην νπνίν ζα
κεηέρνπλ ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο ηεο
πξσηνβνπιίαο, κε ηελ ηαμηλφκεζε πκβνχισλ, Μεληφξσλ, Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη
Φνξείο εμσζηξέθεηαο, απνζθνπψληαο ζε ζπλεξγαζίεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο ή
δηαλνκήο, αθφκα θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο.
• Ζ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ, σο κέζν δηαζχλδεζεο θαη αλάπηπμεο
πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο, γηα ηελ επηθνηλσλία, αλάπηπμε επαθψλ, αληαιιαγή ηδεψλ,
δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη θαηαγξαθήο πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ
ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ.
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1.3.2. Γηάξζξσζε ηεο Πξσηνβνπιίαο Δμσζηξέθεηαο
Σν πξφγξακκα πξνζεγγίδεη ην ζηφρν ηεο αλαβάζκηζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
εμσζηξέθεηαο, ζην πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο
γλψζεο, ε νπνία ζα έρεη έληνλα βησκαηηθφ ραξαθηήξα.
ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο νη εηζεγεηέο ηεο επηκφξθσζεο δελ είλαη νη θάηνρνη ηεο
γλψζεο ηελ νπνία κεηαθέξνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά εθείλνη νη νπνίνη ζπληνλίδνπλ ηε
δηαδηθαζία κεηαθνξά γλψζεο, επηρεηξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην
αθξναηήξην ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο.
Γηα ηελ κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, νη
εθπαηδεπηέο ζα απνθχγνπλ ηελ απιή εηζήγεζε, σο ε θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή ηερληθή.
πληζηάηαη ε ρξήζε ησλ παξαθάησ ηερληθψλ κεηαθνξάο γλψζεο νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηε
ζπκβνιή ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εηζεγεηή θαη
ζπκκεηέρνληα θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηνρεχνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ επεμεξγαζία ιχζεσλ θαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο.
Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη ε φιε νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην κνξθσηηθφ επίπεδν
θαη ζηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη. Δπνκέλσο ε πξάμε ηεο κάζεζεο έρεη ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πνπ
επηβάιινληαη γηα ηνπο ελήιηθεο αιιά ζπληειείηαη ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ξπζκφ πνπ ν θάζε
εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη.
ε θάζε πεξίπησζε, έρεη ιεθζεί ππφςε φηη ζα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα εμνηθείσζεο
αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αλάινγα κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη
πξνβιεθζεί έλαο βαζκφο πξνζσπνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο ηερλνγλσζίαο, κέζα απφ
πξφζζεην πιηθφ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κέζα απφ ηελ
επίζεκε

ηζηνζειίδα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

http://www.sev4enterprise.org.gr
πκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα παξαρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ αλάινγα κε ην ζηάδην εηνηκφηεηαο ησλ ΜΜΔ ζηελ πξνεηνηκαζία
γηα εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
ηφρνο ηεο παξνχζαο πξσηνβνπιίαο είλαη λα θαζνδεγήζεη θαη λα εκπλεχζεη ηα ζηειέρε ψζηε
λα ελζηεξληζηνχλ κηα λέα θηινζνθία ζρεηηθά κε ηελ εμσζηξεθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη
ηαπηφρξνλα ηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο
ελφο λένπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι κε λέα ραξαθηεξηζηηθά.
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Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεηαη έκθαζε αλάπηπμε λέαο γλψζεο
αμηνπνηψληαο ηελ ήδε θαηαθηεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά
πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε απαξαίηεηε αιιαγή ζηάζεο,
Οη πξνζεγγίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα
εμσζηξέθεηαο, αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηα
επηρεηξεκαηηθά πξνγξάκκαηα κε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο
παξνχζαο

πξσηνβνπιίαο,

είλαη

ε

ζχλδεζε

κε

ηνλ

επηρεηξεκαηηθφ

θφζκν

κέζν

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα επηκνξθσζνχλ, θαζψο θαη ε δηθηχσζή
ηνπο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζε δηαδηθαζία δηαξθνχο κάζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα
δηεζλνπνίεζεο.
εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη κε εμεηδηθεπκέλε
ππνζηήξημε απφ ζχκβνπιν, είλαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηελ
δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ αλάπηπμεο εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ.
Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία απνηειεί ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο
εμσζηξέθεηαο θαη ε αλάπηπμε ελφο πξσηνπνξηαθνχ δηθηχνπ εμσζηξέθεηαο, κε αλαθνξέο θαη
ζχλδεζε κε ην βαζηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο πξσηνβνπιίαο γηα δεκηνπξγία θνηλφηεηαο πνπ
κνηξάδεηαη ην φξακα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ
δηαζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε εκπεηξνγλσκφλσλ εμσζηξέθεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
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1.3.3. Αθνινπζία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παξφλ πξφγξακκα:

 ιακβάλνπλ ηνλ «Οδεγφ Δθπαηδεπφκελσλ», ν νπνίνο αλαιχεη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο, θαη αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ βεκάησλ γηα ηε θαηάζηξσζε ελφο
ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, ψζηε λα αλαηξέρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο
 κεηέρνπλ ζε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ (πεξίπνπ 20 αηφκσλ) θαη παξαθνινπζνχλ
πξφγξακκα επηκφξθσζεο 40 σξψλ ζπλνιηθά ην νπνίν πινπνηείηαη εθηφο ρψξνπ
εξγαζίαο. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ εθπαηδεπηέο κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο. Ζ ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο
επηκφξθσζεο

αθνξά

ζηελ

ζηξαηεγηθή

γηα

ηελ

αλάπηπμε

εμσζηξεθνχο

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ρεδίνπ Δμσζηξεθνχο Πξνζαλαηνιηζκνχ
 ζπλαληηνχληαη κε ηνλ ζχκβνπιν γηα λα θαζνξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ
εμσζηξέθεηαο θαη μεθηλνχλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ

αλαιχνληαη

δηεμνδηθά

ζην

δεχηεξν

κέξνο

ηνπ

παξφληνο

«Οδεγνχ

Δθπαηδεπφκελσλ»
 κειεηνχλ ζηαδηαθά ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηελ
δηακφξθσζε ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά θαη ην δηαζέζηκν πιηθφ
πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ζχκβνπιν (κε e-mail ή/θαη ηειεθσληθά ή/θαη κε fax) αιιά θαη κε
ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο αληαιιαγή απφςεσλ
θαη εκπεηξηψλ θαη λα αλαπηπρζεί αιιειεπίδξαζε θαη δηθηχσζε, ε νπνία απνηειεί
βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο παξνχζαο πξσηνβνπιίαο. Παξάιιεια, ελζαξξχλνληαη λα
επηζθεθζνχλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην πιηθφ
πνπ έρεη αλαξηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο.
 παξνπζηάδνπλ αξρηθφ ζρέδην εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ζχκβνπιν,
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιχνληαη ζην «Οδεγφ Δθπαηδεπφκελσλ»
 ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο δηθηχσζεο νη νπνίεο απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
δηαδηθαζία θαη είλαη νξγαλσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμεηδηθεχζνπλ ζε αγνξέο θαη
δηεζλείο εκπεηξίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο εμσζηξέθεηαο.
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1.3.4. Υξνλνδηάγξακκα εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ
Ζ επηκφξθσζε πινπνηείηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο, ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο,
νη νπνίεο γεσγξαθηθά αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα 7 (Αλαη. Μαθεδνλία Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία,
Ηφλην, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Β. Αηγαίν, Κξήηε) θαη ζηνλ Άμνλα 8 (Κεληξηθή
Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Αηηηθή).
Με βάζε ηνλ αξρηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη επηκνξθσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή
πξφζζεηνπ

θφξηνπ

εξγαζίαο

ησλ

ζηειερψλ

θαηά

ηελ

δηάξθεηα

ηεο

εβδνκάδαο,

πξνγξακκαηίδνληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επηκέξνπο δηαθξηηέο ζπλαληήζεηο (π.ρ. θαηά ηηο
εκέξεο Πέκπηε θαη Παξαζθεπή απφγεπκα θαη άββαην).
Σν πξφγξακκα μεθηλά κε ηηο ελέξγεηεο επηκφξθσζεο νη νπνίεο πξνγξακκαηίδεηαη αξρηθά λα
πινπνηνχληαη ζε επηκέξνπο δηαθξηηέο ζπλαληήζεηο θαη παξάιιεια λα μεθηλήζεη θαη ν
ζπλδπαζκφο ηεο επηκφξθσζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα
πεξίπνπ

5-10

εβδνκάδεο,

κε

ζηφρν

λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ

πεξίπνπ

5-6

επηζθέςεηο/ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ 5-6 σξψλ κε ηα ζηειέρε ζηελ
επηρείξεζε.
Οη αλαιπηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα, πεξηέρνπλ :
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ΔΚΠΑΗΓ. ΔΝΟΣΖΣΑ

Α. ηξαηεγηθή γηα ηελ
αλάπηπμε
Δμσζηξεθνχο
Πξνζαλαηνιηζκνχ

Β. ηάδηα Αλάπηπμεο
ρεδίνπ
Δμσζηξεθνχο
Πξνζαλαηνιηζκνχ

Γ. Γηαδηθαζίεο
αλάπηπμεο
Δμαγσγψλ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΩΡΔ

Δηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Δμσζηξέθεηαο ηνπ ΔΒ θαη Αλάιπζε
ηνπ Ρφινπ ησλ Πξνγξακκάησλ Γηα βίνπ Μάζεζεο ζην πιαίζην
θαη ηνπ Δ.Π.ΔΓΒΜ ηνπ ΔΠΑ

1 ψξα

Δηζαγσγή ζηηο Βαζηθέο Έλλνηεο Δμαγσγψλ θαη Γηαδηθαζίεο
Γηάγλσζεο ηνπ Βαζκνχ Δμσζηξέθεηαο ηεο Δπηρείξεζεο

2 ψξεο

Γηαρείξηζε Αιιαγήο θαη Δμαγσγηθή Δηνηκφηεηα. Σερληθέο θαη
Οξγαλσηηθέο Απαηηήζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε Δμαγσγηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ. Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ φπσο
επηθνηλσλίαο, δηαπξαγκαηεχζεσλ ή επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.

2 ψξεο

Γηαδηθαζίεο Πξνζαξκνγήο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ
ζηηο
Απαηηήζεηο
ηνπ
Δμσζηξεθνχο
Πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ε επίδξαζή ηεο
ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ Δμσζηξέθεηαο. χλζεζε Οκάδσλ,
Καηαλνκή Αξκνδηνηήησλ θαη Δλδνεπηρεηξεζηαθή πλεξγαζία.

3 ψξεο

Τηνζέηεζε
Οξγαλσζηαθήο
Κνπιηνχξαο
Πνηφηεηαο
θαη
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζε πλζήθεο Δμσζηξέθεηαο

2 ψξεο

Γηαδηθαζίεο Καζνξηζκνχ ησλ Θεζκηθψλ θαη Σερληθψλ
Πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.

3 ψξεο

Γηαδηθαζίεο Έξεπλαο Αγνξάο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ πλζεθψλ
θαη Ηεξάξρεζε Δπθαηξηψλ γηα ηελ Δπηινγή Αγνξψλ ηφρσλ

2 ψξεο

Καζνξηζκφο ησλ ηξφπσλ εηζφδνπ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
θαη επηινγή δηθηχσλ ζην εμσηεξηθφ

3 ψξεο

ηξαηεγηθή επηινγήο πξντφλησλ γηα Δμαγσγή θαη Καζνξηζκφο
ηφρσλ Γηεζλνπνίεζεο.

2 ψξεο

Δμαγσγηθφ Μάξθεηηλγθ, Πιαηθφξκεο θαη πζηεκαηνπνίεζε ηεο
Δμαγσγηθήο Γξάζεο. Αμηνιφγεζε Απνηειεζκάησλ ζε ρέζε κε
ηα Αλακελφκελα Οθέιε θαη ηνπο Υξεζηκνπνηνχκελνπο Πφξνπο

2 ψξεο

Γηαδηθαζία
Καζνξηζκνχ Πειαηνινγίνπ
Αλαδήηεζεο πλεξγαηψλ ζην Δμσηεξηθφ.

Γηαδηθαζίεο

3 ψξεο

Ζ Γηακφξθσζε ηνπ Πξντφληνο γηα Δμαγσγή (ζήκαλζε,
πξνδηαγξαθέο, πνιηηηθή πνηφηεηαο). Σξνπνπνηήζεηο θαη
Αλάπηπμε Νέσλ Πξντφλησλ, Καηνρχξσζε ήκαηνο.

3 ψξεο

Οη εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ
ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο.
Σερληθέο
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε εζηίαζε ζηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα.

3 ψξεο

Σεισλεηαθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθήο εμαγσγηθήο πξνζπάζεηαο

4 ψξεο

Σξφπνη δηαζθάιηζεο πιεξσκψλ

3 ψξεο

Ο ξφινο ησλ κεηαθνξψλ θαη νη δηαδηθαζίεο δηαλνκήο ησλ
πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ

2 ψξεο
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1.3.5. Γηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζε ζπζρέηηζε κε ηηο ελέξγεηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
Με ζηφρν ηελ ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, απφ ην πξφγξακκα έρεη
πξνβιεθζεί ε κίμε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα δειαδή, επηκφξθσζε,
ζπκβνπιεπηηθή θαη δηθηχσζε.
Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα απηή εμππεξεηεί ηηο έλλνηεο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη δελ
απνζθνπεί ζε απιφ επηκεξηζκφ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο ζεκαηνινγίαο.
Τπάξρεη αλακθηζβήηεηε θαη δηαπηζησκέλε απφ έξεπλεο αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
ζηειερηαθφ δπλακηθφ ην νπνίν λα αληηιακβάλεηαη θαη λα γλσξίδεη ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα
έρεη ηηο δεμηφηεηεο λα αλαπηχμεη δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα
ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηεζλνχο / εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Γηα λα αληεπεμέιζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ, κεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ρψξα καο, ηα ζηειέρε είλαη αλαγθαίν λα
πξνρσξήζνπλ ζε :
α) απνδνρή θαη αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε
ζπλερή αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ θαη πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ,
β) νξγάλσζε ηεο πξφζβαζεο ζε επηρεηξεκαηηθά ή θιαδηθά δίθηπα
γ) πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο ζηα δηεζλή πξφηππα,
δ) ζπλερή βειηίσζε ηνπ θφζηνπο,
ε) πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ παγθφζκηα αγνξά,
ζη) δηαξθή δηεχξπλζε ηνπ επηπέδνπ ηεο γλψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επέλδπζε ζε απηή.
πλεπψο,

ρξεηάδεηαη

κηα

αιιαγή

θνπιηνχξαο,

εκπηζηνζχλε

ζηηο

δπλάκεηο

καο,

απνθαζηζηηθφηεηα, ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, επαγγεικαηηζκφο θαη επελδχζεηο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, κέζα απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο επηκφξθσζεο, ζηνρεχεη
αθξηβψο ζηελ δεκηνπξγία ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν ζα αληηιακβάλεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο
θαη ηα νθέιε ηηο παγθφζκηαο αγνξάο, ζα μέξεη λα εξεπλά ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, λα δηεξεπλά
δηεζλή πξφηππα, αιιά θπξίσο ζα δηαθαηέρεηαη απφ κηα θηινζνθία πξνγξακκαηηζκνχ θαη κηα
θνπιηνχξα καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ.
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Έηζη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ην πξφγξακκα ηηο πξψηεο εβδνκάδεο
επηκφξθσζεο, θαιχπηεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο
ζηξαηεγηθήο θαη εκβαζχλεη ζηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ βαζκνχ
εμσζηξέθεηαο θαζψο θαη ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα εμαγσγηθή δξάζε.
ηα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη, πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ζε ζπλζήθεο
δηεζλνπνίεζεο, ηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
έξεπλα μέλσλ αγνξψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ γηα εμαγσγή θαη ηελ
αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ ζην εμσηεξηθφ.
Με ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε, ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπκκεηερφλησλ ζα έρεη ηελ
εμεηδίθεπζε, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο λα ζρεδηάδεη καθξνρξφληα, λα δηακνξθψλεη
πξνγξάκκαηα εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ, κεηέρνληαο ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο.
ηελ ζπλέρεηα, κε ηελ ελέξγεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ζα αλαβαζκίζεη ηηο δεμηφηεηεο λα
πινπνηεί κε επηηπρία, γλσξίδνληαο ηφζν ηελ δηαδηθαζία, φζν θαη ηα θξίζηκα ζεκεία
πινπνίεζήο ηνπο.
Παξάιιεια, ην πξφγξακκα απνβιέπεη ζηελ κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ, αθνχ έρεη
ζρεδηαζηεί γηα λα αλαπηχμεη κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο ησλ
απμαλφκελσλ επθαηξηψλ αιιά θαη ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ δηαδηθαζία
αλάπηπμεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο.
ην πιαίζην απηά, ζα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Έλα ππφδεηγκα ηέηνηνπ ζρεδίνπ, πεξηιακβάλεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο
νδεγνχ.
Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη δηθηχσζεο, ζε φιεο ηηο θάζεηο
πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξσηνβνπιίαο, νη επσθεινχκελνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ
ππξήλα ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηεο θηινζνθίαο ησλ δηεζληθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηηο
επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ησλ εμαγσγηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.
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1.4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε ρξήζε ηνπ
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, έγηλε κε
ζθνπφ λα ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ζπλέρεηα κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ αθνξά ζηελ εμσζηξέθεηα. Υσξίζηεθε ζε ζεκαηηθέο
ελφηεηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο γηα ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε αιιά θαη θξηηηθή ζε ζέκαηα
εμσζηξέθεηαο έηζη φπσο απνηππψζεθαλ ζε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ ην
πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, απνηειείηαη απφ ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
Ζ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα εμσζηξεθνχο ζηξαηεγηθήο θαη εηζάγεη
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αλάιπζε θξίζηκσλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξαγφλησλ, γηα
ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εζσηεξηθήο αιιαγήο, κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ δηεζλνπνηεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα, εμεηδηθεχεηαη ζην ζρεδηαζκφ εμσζηξεθψλ ηαθηηθψλ θαη
επηθεληξψλεηαη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, κε
ζθνπφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο δηεζλνχο
δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ ηξίηε ζεκαηηθή ελφηεηα, επηθεληξψλεηαη ζην εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ θαη ζε νξγαλσηηθά
ζέκαηα εμαγσγψλ θαη αλαιχεη ηηο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε εμαγσγψλ.
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1.5. Γηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σν Πξφγξακκα ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΩΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ»
δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο δξάζεηο:
(α) Σελ θνηλή δξάζε επηκφξθσζεο ζηειερψλ, δηάξθεηαο ζαξάληα (40) σξψλ.
(β) Σελ εηδηθή δξάζε ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο θάζε ζηειέρνπο επηρείξεζεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, δηάξθεηαο ηξηάληα (30) σξψλ.
(γ) Σε δξάζε δηθηχσζεο ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εθδειψζεηο δηθηχσζεο
Ζ δηαδηθαζία επηκφξθσζεο, πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα, ην νπνίν
πεξηέρεη ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην παξφλ έξγν.
Ζ δηδαθηηθή ψξα γηα ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, νξίδεηαη ζε πελήληα (50΄) ιεπηά.
Σν Πξφγξακκα ηεο θνηλήο δξάζεο επηκφξθσζεο, απεπζχλεηαη πξνο φια ηα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί λα ζπκκεηάζρνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηα πεδία ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, ή ην επίπεδν εμσζηξέθεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη θαη θαιχπηεη έλα
επξχ θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ελφο εληαίνπ γλσζηηθνχ
ππφβαζξνπ γηα ηελ εμσζηξέθεηα.
Ο αξηζκφο ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δξάζε επηκφξθσζεο αλά
ηκήκα, ζα είλαη πεξίπνπ 20 άηνκα (ειάρηζην 15 θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα), εθηφο
ζπγθεθξηκέλσλ εμαηξέζεσλ βάζεη γεσγξαθηθψλ ή/θαη θιαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα
ηπγράλνπλ εηδηθήο έγθξηζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο γηα θάζε εκέξα δελ ζα μεπεξλά ηηο 10 ψξεο.
Καηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ησλ νπνίσλ ε εκεξήζηα δηάξθεηα
μεπεξλά ηηο ηξεηο ψξεο, ρνξεγνχληαη εδέζκαηα θαη αλαςπθηηθά/ ρπκνί/ θαθέδεο.
Ζ εκεξήζηα εθπαίδεπζε νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22ε ψξα.
Οη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ
βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα.
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Δπηηξέπεηαη ε απνπζία ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ ιφγσλ,
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηθαηνιφγεζεο ησλ απνπζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα
δηαρείξηζεο

ηνπ

παξφληνο

έξγνπ,

εθφζνλ

πξνζθνκηζζεί

επαξθήο

ηεθκεξίσζε.

πκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη απνπζίεο αδηθαηνιφγεηα άλσ ηνπ 10% ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε
θαηάξηηζεο.
Κάζε ζηέιερνο επηρείξεζεο, κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κφλν έλα πξφγξακκα ζην
πιαίζην ηεο πξάμεο.
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2. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ

2.1. Οξγάλσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλά θεθάιαην
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, είλαη ε αλάπηπμε αθελφο ησλ
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζε θξίζηκα ζέκαηα εμσζηξέθεηαο, θαη
αθεηέξνπ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ εκπεξηέρεη ε
εθαξκνγή ηνπο, γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηηο
επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη.
Σν πξφγξακκα επηκφξθσζεο, θαηαλέκεηαη ρξνληθά ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, σο εμήο:
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΠΟΟΣΟ

ΩΡΔ

Α. ηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε Δμσζηξεθνχο Πξνζαλαηνιηζκνχ

25%

10

Β. Βήκαηα Δθπφλεζεο ρεδίνπ Δμσζηξεθνχο Πξνζαλαηνιηζκνχ

25%

10

Γ. Γηαδηθαζίεο αλάπηπμεο Δμαγσγψλ

50%

20

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «ηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε Δμσζηξεθνχο Πξνζαλαηνιηζκνχ»
θαιχπηεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη
εκβαζχλεη ζηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ βαζκνχ εμσζηξέθεηαο θαζψο
θαη ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη
θαηάιιειεο

πξνυπνζέζεηο

γηα

εμσζηξεθή

δξάζε.

ηα

ζέκαηα

πνπ

αλαιχνληαη,

πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ζε ζπλζήθεο δηεζλνπνίεζεο.
ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνξά ζηα «Βήκαηα Δθπφλεζεο ρεδίνπ Δμσζηξεθνχο
Πξνζαλαηνιηζκνχ» αλαιχνληαη ηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα μέλσλ αγνξψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ γηα
εμαγσγή θαη ηελ αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ ζην εμσηεξηθφ.
Σέινο, ε ηξίηε ζεκαηηθή ελφηεηα, επηθεληξψλεηαη ζηηο «Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ»,
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρέδην
πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εμαγσγηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
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2.2. Γηδαθηηθφο ζηφρνο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
2.2.1. ηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, είλαη ε παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
επηκφξθσζεο :
Να απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην πινπνηνχκελν πξφγξακκα θαη ηελ πξσηνβνπιία
πνπ αλαιακβάλεη ν ΔΒ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒΔ γηα ηελ εμσζηξέθεηα, ην πιαίζην
ηνπ ΔΠΑ
Να απμήζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ «Γηα Βίνπ
Μάζεζεο» ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο
Να αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα αλάπηπμεο εμσζηξεθψλ δεμηνηήησλ ζε πεξίνδν
θξίζεο
Να θαηαλννχλ ηελ δπλακηθή ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο
ελδνεπηρεηξεζηαθήο

ζπλεξγαζίαο

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

εμαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

2.2.2. Βήκαηα εθπφλεζεο ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, είλαη ε παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε κε ηελ νινθιήξσζε :
Να απμήζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζρεδίνπ
δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ
Να απνθηήζνπλ έλα πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εμαγσγηθψλ δξάζεσλ ηεο
επηρείξεζήο ηνπο
Να δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ ζε πξαθηηθά ζέκαηα
εμσζηξέθεηαο
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2.2.3. Γηαδηθαζίεο αλάπηπμεο εμαγσγψλ
ηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη, κε ηελ νινθιήξσζε, νη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηνηήησλ, ψζηε :

Να αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο πφξνπο
θαη λα αμηνπνηνχλ ηε δπλακηθή ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα εθδεισζνχλ, πινπνηψληαο ηνπο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνινχληαη.
Να νινθιεξψλνπλ ηελ δηαδηθαζία εμαγσγψλ γλσξίδνληαο θξίζηκα ζεκεία ηφζν γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ φζν θαη ηηο πιεξσκέο απφ ην εμσηεξηθφ.
Να αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο εμαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο
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2.3. Αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο αλά θεθάιαην

2.3.1. Βαζηθέο έλλνηεο εμαγσγψλ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αγγίδεη θαηαιπηηθά φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ
ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα αλαζηξαθεί ρσξίο
νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ.
Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ, δείρλνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα πζηεξνχλ ζε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη λα παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα εμαγσγηθήο σξηκφηεηαο. Μέρξη ηψξα, νη
εμαγσγέο αληηκεησπίζζεθαλ επθαηξηαθά, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλαπηπζζφκελεο εγρψξηαο
αγνξάο.

Ωο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ δηεξεχλεζε επθαηξηψλ ζηηο εμαγσγέο θαηαγξάθνληαη ζε
ζπζρέηηζε:
•

Δμαγσγέο σο δηέμνδνο απφ πξνβιήκαηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο

•

Γηεζλνπνίεζε φιεο ηεο δηαζέζηκεο γξακκήο πξντφλησλ

•

Πξνθαηεηιεκκέλεο αληηιήςεηο πεξί δηεζλνπνίεζεο θαη εμαγσγηθή αλσξηκφηεηα

•

Δπθαηξηαθή θαη απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε, κε ζπνξαδηθέο εμαγσγέο

•

Έιιεηςε παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ μέλσλ αγνξψλ

•

Μηθξφ κέγεζνο θαη πεξηνξηζκέλνη πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε εμαγσγψλ

•

Αθαηάιιειε εθπξνζψπεζε ζην εμσηεξηθφ

•

Φφβνο γηα μέλεο αγνξέο γηα ιφγνπο γισζζηθψλ δηαθνξψλ θαη κε εμνηθείσζεο κε ηηο
ζπλαιιαγέο ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα

•

Αλεζπρία γηα ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο

•

Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ησλ πξντφλησλ ζηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλνίγεη ην δξφκν ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη αχμεζε
πσιήζεσλ θαη θεξδψλ. Με πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ κπνξεί αθφκα θαη ε πην κηθξή εηαηξία λα
πνπιήζεη κε επηηπρία ηα πξντφληα ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη :
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•

Αλάγθε γηα καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε κε μεθάζαξν φξακα πξνο ηελ εμσζηξέθεηα

•

Γπλαηφηεηα ειέγρνπ κέζα απφ ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
αλαθνξψλ

•

Πιαίζην δηεζλνχο αλάπηπμεο ζπκβαηφ κε ην κέγεζνο θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο
ίδηαο ηεο επηρείξεζεο

•

Δμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, πνπ γλσξίδνπλ απφ δηεζλνπνίεζε θαη είλαη ηθαλνί λα εμεηάζνπλ
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη πξνηάζεηο κε αληηθεηκεληθφηεηα

•

Καηάιιεια πξντφληα γηα εμαγσγή θαη πηζηνπνίεζή

•

Δμαγσγηθή σξηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ ζηήξημε ηεο
εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο

•

Πιεξνθφξεζε γηα ηελ αλεχξεζε θαηάιιεισλ δηθηχσλ γηα εμαγσγή

•

Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ εμσηεξηθνχ

Ζ απφθαζε πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ εμσζηξέθεηα απνηειεί καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε
θαη φηη ε επθαηξηαθή αληηκεηψπηζε ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε
απνηπρία ζην εμσηεξηθφ θαη ζε απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα.
Ζ δηακφξθσζε ελφο εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα θάζε εμαγσγηθή
ζηξαηεγηθή. Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζα εμαζθαιίζεη φηη ε εηαηξία:
Αληηιακβάλεηαη ηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο
Έρεη ηνπο πφξνπο ψζηε λα θαηαζηεί κία βηψζηκε εμαγσγηθή εηαηξία
Δληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο πξνηνχ πξνβεί ζε
εμαγσγέο
πγθεληξψλεη θαιά ηεθκεξησκέλεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο
Έρεη ζαθείο εμαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε
απηψλ
Σν εμαγσγηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα απνηειεί κία επέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη
λα εζηηάδεη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επηιερζείζα αγνξά.
Έλα εμαγσγηθφ ζρέδην δελ είλαη θαη‟ αλάγθε ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ζηηο εμαγσγέο, αιιά
είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία επηηπρεκέλσλ εμαγσγψλ.
ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ζπκπεξηιακβάλνληαη:
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Ζ εζηίαζε αγνξάο θαη πειάηε
Ζ πξνζεθηηθή επηινγή αγνξάο
Ζ θαιή δηαρείξηζε
Ζ δηαζεζηκφηεηα πφξσλ
Ο θαιφο έιεγρνο πνηφηεηαο- πξντφληνο θαη ζπζηεκάησλ
Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζηηο αλάγθεο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο

2.3.2. Γηάγλσζε ηνπ βαζκνχ εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ
Ζ αλάπηπμε εζσηεξηθήο σξηκφηεηαο θαη εμαγσγηθήο εηνηκφηεηαο, αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθή
πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπζηεκαηηθή
αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο.
Οη ρακειέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ ρακειή
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ππνδειψλνπλ φηη νη Διιεληθέο
επηρεηξήζεηο δελ εθηίζεληαη επαξθψο ζην δηεζλέο εκπφξην, νχηε αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο
επέθηαζεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εληαία Δπξσπατθή αγνξά.
Γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ θαηά ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηνπνίεζε, νη επηρεηξήζεηο είλαη αλαγθαίν
λα θαηαλνήζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη έηνηκεο λα ππνζηεξίμνπλ κε επηηπρία έλα ηέηνην
εγρείξεκα.
ην πιαίζην απηά, ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ
αλάπηπμε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, ψζηε λα γίλεη ε δηάγλσζε ηνπ βαζκνχ
εμσζηξέθεηαο ηεο επηρείξεζεο.
Δλδεδεηγκέλν εξγαιεία δηάγλσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είλαη :
Το εργαλείο της SWOT Ανάλσσης:
Ζ SWOT ζπγθεληξψλεη ζε έλα ζρήκα, ηα δπλαηά ζεκεία (Strengths), ηηο αδπλακίεο
(Weaknesses), ηηο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ (Opportunities) θαη ηηο απεηιέο
(Threats).
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Σα ηέζζεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ γηα ηελ SWOT αλάιπζε αθνξνχλ ζην
πξντφλ, ζηελ παξαγσγή, ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ζην ρξφλν θαη ζηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα,
ζηε γλψζε ηεο αγνξάο θαη ζηε γλψζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο.
Οη «Δπθαηξίεο» θαη νη «Απεηιέο» είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δελ
κπνξεί λα ειέγμεη θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ αλάιπζεο SWOT, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε εζσηεξηθά
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα, φζν
θαη κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή
ππνδνκή. Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν ζηελ αλάιπζε λα ζπζρεηηζζνχλ νη αλάγθεο θαη ηάζεηο
ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ε δξάζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ.
Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμαγσγηθή εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Μηα επηρείξεζε είλαη έηνηκε λα εμάγεη φηαλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα λα παξαδψζεη
έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζε κηα αληαγσληζηηθή ηηκή γηα λα
κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη κεξίδην αγνξάο. πλεπψο, είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξαθνχλ νη πφξνη
θαη νη ηερλνγλσζία πνπ έρεη ήδε ε επηρείξεζε, θαζψο επίζεο ην ζπλνιηθφ πιαίζην πνχ
ζπλζέηεη «Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο».
Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο:
Οξγάλσζε θαη δηαδηθαζίεο
Βαζηθέο
Τπνζηεξηθηηθέο
Πξντφληα θαη πειάηεο
Καηάηαμε ζε ζρέζε κε αλάπηπμε θαη κεξίδην αγνξάο
Ηεξάξρεζε ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ειθπζηηθφηεηα αγνξάο
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Πφξνη
Αλζξψπηλνη πφξνη
Δλζψκαηεο θαη αζψκαηεο παγηνπνηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε
Γηάξζξσζε
Κεξδνθνξία
Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο:
Γεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο
Μεηαβνιή πιεζπζκνχ
Ζιηθηαθέο νκάδεο
Δηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (π.ρ. κεηνλφηεηεο)
Μνξθσηηθφ επίπεδν
Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο
Καηαλνκή εηζνδήκαηνο
Σάζεηο απνηακίεπζεο
Γηαζεζηκφηεηα πηζηψζεσλ
Φπζηθφ πεξηβάιινλ
παληφηεηα πξψησλ πιψλ
Πηέζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κέηξα ελάληηα ζηε κφιπλζε
Σερλνινγηθνί παξάγνληεο
Καηλνηνκία
Γηαζέζηκα θνλδχιηα θαη ππνδνκέο γηα Έξεπλα & Αλάπηπμε
Πνιηηηθνί θαη λνκηθνί παξάγνληεο
Καλνληζηηθφ πιαίζην επηρεηξήζεσλ
Πηέζεηο απφ νκάδεο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ
Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο
SWOT, ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο, είλαη:
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Γςναηά ημεία
Αληαγσληζηηθά πξντφληα
Πηζηνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ
Μεγάιε γθάκα πξντφλησλ
Πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο
Καηλνηφκα πξντφληα
Γπζθνιία αληηγξαθήο πξντφλησλ
Τγηή ρξεκαηννηθνλνκηθά
Δκπεηξία ζην κάξθεηηλγθ
Οξγαλσκέλν ινγηζηήξην
Λνγηζκηθφ εζσηεξηθή αλάιπζεο

Αδύναμα ημεία
Άγλνηα ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο
Έιιεηςε έκπεηξσλ ζηειερψλ
Γπζθνιία πξνζαξκνγήο πξντφλησλ
Αδπλακία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Αδπλακία πηζηνπνίεζεο πξνδηαγξαθψλ
Τςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο
Έιιεηςε μελφγισζζνπ πιηθνχ
Έιιεηςε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο
Έιιεηςε ηκήκαηνο logistics
Αδπλακία δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο

Δςκαιπίερ
Έιιεηςε αληαγσληζκνχ
Έιιεηςε δαζκψλ θαη εκπνδίσλ
Μεγάιε δήηεζε
Σάζε αχμεζεο ηεο δήηεζεο
Αλάγθεο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη
Αλαδήηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ
Υακειφ θφζηνο κεηαθνξηθψλ
Αλαγλσξηζκέλε εηθφλα ζην εμσηεξηθφ
Γηεζλείο δηαγσληζκνί

Απειλέρ
Γηαθνξνπνηεκέλεο απαηηήζεηο πξντφλησλ
Ηζρπξφο αληαγσληζκφο
Αληαγσληζκφο απφ πνιπεζληθέο
Αληαγσληζκφο ρακειψλ ηηκψλ
πλερείο απαηηήζεηο γηα λέα πξντφληα
Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο
Καθή εηθφλα ζην εμσηεξηθφ
Πνζνζηψζεηο θαη δαζκνί
Ξεπεξαζκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο
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Σο επγαλείο ηηρ P/M/C Matrix:
Γηα ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη εηνηκφηεηαο γηα αλάπηπμε εμσζηξεθνχο,
πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ P/M/C Matrix, πνπ ζπλνςίδεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη
ιεπηνκέξεηεο

ζρεηηθά

κε

πσιήζεηο,

θεξδνθνξία,

πεξηζψξηα,

ξπζκφ

αλάπηπμεο,

αληαγσληζηηθφηεηα, θιπ. ηεο επηρείξεζεο.
Απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν απνηχπσζεο γηα ην ΣΗ πνπιάκε ζε ΠΟΗΟΤ θαη κε ηη
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ. Σν πιενλέθηεκα ηεο αλάιπζεο είλαη φηη:
Παξέρεη πεξίγξακκα γηα αλάιπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο (operations)
Απνδίδεη κία γξήγνξε επνπηηθή καηηά
Ζ πεξηγξαθή πξντφλησλ / αγνξψλ / πειαηψλ (ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θιάδνπο,
θιπ) κπνξεί λα αλαδείμεη λέεο επθαηξίεο

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, είλαη έλα παξάδεηγκα αλάιπζεο P/M/C Matrix
Αγοπέρ
Πποϊόνηα /
Υπηπεζίερ

Βνπιγαξία
Γηαλνκέαο X
Πσιήζεηο 30%

Πξντόλ A
Πσιήζεηο 30%

Πσιήζεηο 5%
Πεξηζ. 60%
Σάζε

Πξντόλ B
Πσιήζεηο 60%

Πσιήζεηο 5%
Πεξηζ. 50%
Σάζε

Πξντόλ C
Πσιήζεηο 10%

Πσιήζεηο 5%
Πεξηζ. 60%
Σάζε

Βνπιγαξία
Βνπιγαξία
Γηαλνκέαο Τ
Άιια Γίθηπα
Πσιήζεηο 20% Πσιήζεηο 10%

Βνπιγαξία
Γεκόζην
Πσιήζεηο 15%

Ρνπκαλία
Γηαλνκέαο Ε
Πσιήζεηο 25%

Πσιήζεηο 10%
Πεξηζ. 40%
Σάζε

Πσιήζεηο 15%
Πεξηζ. 20%
Σάζε

Πσιήζεηο 15%
Πεξηζ. 20%
Σάζε

Πσιήζεηο 10%
Πεξηζ. 30%
Σάζε

Πσιήζεηο 10%
Πεξηζ. 40%
Σάζε
Πσιήζεηο 15%
Πεξηζ. 30%
Σάζε

Ζ νξζή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηε δηαζεζηκφηεηα αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ
απφ ηνλ εκπνξηθν-ινγηζηηθφ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο
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Σο επυηημαηολόγιο αξιολόγηζηρ ηηρ εξαγυγικήρ εηοιμόηηηαρ:
Απφ ηελ The Canadian Trade Commissioner Service, πξνηείλεηαη ην παξαθάησ
εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο εμαγσγηθήο εηνηκφηεηαο:
1. Ζ επηρείξεζή ζαο έρεη πιεφλαζκα παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ή δηαζέζηκνπο
εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ηνπ
πξντφληνο ζαο;
Ναη/ Όρη
2. Έρεηε εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή
ηνπ πξντφληνο ζαο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο – ζηφρνπ ζαο;
Α. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ππάξρεη δηαζέζηκε
Β. Δίλαη πηζαλφ ε ρξεκαηνδφηεζε λα εμαζθαιηζζεί ζχληνκα
Γ. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε
3. Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εμαγσγηθήο
πξνζπάζεηαο;
Ναη/ Όρη
4. Ζ επηρείξεζή ζαο έρεη θαιφ ηζηνξηθφ ζηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε παξαγγειηψλ;
Ναη/ Όρη
5. Ζ επηρείξεζή ζαο έρεη δηεζλή επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία;
Ναη/ Όρη
6. Σν πξντφλ ζαο έρεη θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (πνηφηεηα, ηηκή, θαηλνηνκία) ζηελ
αγνξά – ζηφρν ζαο;
Ναη/ Όρη
7. Έρεηε πξνζαξκφζεη ηε ζπζθεπαζία (εηηθέηα θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ) γηα ηελ αγνξά – ζηφρν
ζαο;
Ναη/ Όρη
8. Έρεηε ηελ εηνηκφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα πφξσλ γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο κεηά ηελ
πψιεζε (after sales service) ζηελ αγνξά – ζηφρν ζαο;
Ναη/ Όρη
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9. Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα αγνξάο γηα λα επηιέμεηε ηελ αγνξά – ζηφρν ζαο;
Α. Οινθιεξσκέλε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο
επίζθεςεο ζηελ αγνξά – ζηφρν
Β. Οινθιεξσκέλν κηθξφ κέξνο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο αγνξάο
Γ. Γελ έρεη πξνεγεζεί θαζφινπ έξεπλα αγνξάο
10. Έρεηε ειέγμεη αλ κπνξείηε λα πνπιήζεηε ην πξντφλ ζαο ζηελ αγνξά – ζηφρν, ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ην πξντφλ ζαο;
Ναη/ Όρη
11. Σν πξνσζεηηθφ ζαο πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηνπηθή γιψζζα ηεο αγνξάο – ζηφρνπ ζαο
(επαγγεικαηηθέο θάξηεο, θπιιάδηα, ηζηνζειίδα);
Ναη/ Όρη
12. Έρεηε μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηε ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ζαο
ζηελ αγνξά – ζηφρν;
Ναη/ Όρη
13. πλεξγάδεζηε κε θάπνην ηνπηθφ αληηπξφζσπν ή δηαλνκέα γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ
πξντφληνο ζαο ζηελ αγνξά – ζηφρν;
Ναη/ Όρη
14. πλεξγάδεζηε κε θάπνηα κεηαθνξηθή επηρείξεζε ή εθηεισληζηή γηα ηελ εμαγσγή ησλ
πξντφλησλ ζαο ζηελ αγνξά – ζηφρν;
Ναη/ Όρη
Με βάζε ηνλ αξηζκφ «Ναη», ηα απνηειέζκαηα, αμηνινγνχληαη σο εμήο:


11-14 εξσηήζεηο, ζπγραξεηήξηα! Αληηιακβάλεζηε ηελ απαξαίηεηε δέζκεπζε, ζηξαηεγηθή
θαη πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ην εμαγσγηθφ ζαο εγρείξεκα.



7-10 εξσηήζεηο, δελ ηα πήγαηε θη άζρεκα! Παξφια απηά ππάξρνπλ αδπλακίεο ζηελ
εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή ζαο θαη ζα ήηαλ θαιχηεξν γηα ηελ επηρείξεζή ζαο λα δεηήζεηε ηε
ζπκβνπιή θαη θαζνδήγεζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηηο εμαγσγέο, επηρεηξεκαηηθνχο
θνξείο εμσζηξέθεηαο, ζπκβνχινπο εμαγσγψλ.



Ληγφηεξν απφ 7 εξσηήζεηο, δελ ηα πήγαηε θαιά. Δλψ κπνξεί λα είζηε έηνηκνη λα
επηζθεθζείηε μέλεο αγνξέο, ρξεηάδεηαη λα επελδχζεηε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνεξγαζία ησλ
εμαγσγψλ πξηλ μεθηλήζεηε ην εμαγσγηθφ ζαο εγρείξεκα.
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2.3.3. Σερληθέο θαη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο γηα αλάπηπμε εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αγγίδεη θαηαιπηηθά φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ζ ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα αλαζηξαθεί ρσξίο
νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Ζ δηεζλήο εκπεηξία απφ αλάινγεο θξίζεηο απνηππψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ
ζε δπν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αθελφο ζηνρεχνπλ βξαρππξφζεζκα ζηελ επηβίσζε ηεο
επηρείξεζεο θαη κεζνπξφζεζκα ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζε έλα ξηδηθά
δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Μέζα ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ επεξεάδεηαη απφ ηηο
παγθφζκηεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη ηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ησλ
πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη απνζπαζκαηηθέο θαη κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο δηείζδπζεο
ζε θάπνηεο αγνξέο είλαη θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ θαη νδεγνχλ ζπλήζσο ζχληνκα ζε
απψιεηεο ηνπ κεξηδίνπ ζε απηέο.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ, ε πξφζβαζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο έρεη επηπηψζεηο ζηα
επηρεηξεκαηηθά θαη νξγαλσηηθά πξφηππα, ζηε δηνηθεηηθή θαη ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα, ζηα
ζέκαηα πξνηχπσλ θαη δηεζλνχο ζπκβαηφηεηαο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.
Δίλαη πιένλ πξνθαλέο φηη, γηα ηελ ράξαμε λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εμσζηξεθνχο
ζηξαηεγηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο, απαηηείηαη ε εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο απφ εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε, πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο εμσζηξέθεηαο, γηα
αληαγσληζηηθά θαη δηεζλψο πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, πνπ ζα πξνσζήζνπλ ζε θαηάιιειεο
αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζα απφ δηεζλή δίθηπα, αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο δηαδηθαζίεο
νξγάλσζεο ησλ εμαγσγψλ.
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθήο εμσζηξέθεηαο
ζηελ Διιάδα, ειάρηζηα κφλνλ ζηεξίρζεθε απφ πξνζεγγίζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ωο απνηέιεζκα απηνχ, ε έιιεηςε ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ, αλαδεηθλχεηαη απφ κειέηεο, σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
πζηέξεζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
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Οη αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο
Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία απαηηεί ηελ ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο θαη
ηελ θαζηέξσζε κηαο θνπιηνχξαο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο, ζηα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο πνπ
ζα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ησλ επηρεηξήζεσλ
πξνο πην παξαγσγηθνχο, επηρεηξεκαηηθνχο θαη εμαγσγηθνχο θιάδνπο.
Παξάιιεια φκσο, ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζα εμνπιηζζνχλ κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο
πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηεζλείο
αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πην παξαγσγηθέο θαη πην αεηθφξεο
ζέζεηο εξγαζίαο.
Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ απνηειεί βάζε γηα
ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο λα αλαπηχζζεη θαη λα πξνζειθχεη
εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ κε απμεκέλεο δεμηφηεηεο επηβεβαηψλεηαη φρη κφλν
ζεσξεηηθά αιιά θαη εκπεηξηθά. Ωο απφξξνηα απηνχ, ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ κε δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ εμσζηξέθεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξνχζα πξσηνβνπιία, εληζρχεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαπηχμνπλ
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.
Οη δπζθνιίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
«πςειψλ δπλαηνηήησλ» θαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη
απνηέιεζκα

έιιεηςεο

ηεο

απαηηνχκελεο

εμεηδίθεπζεο

γηα

ηελ

δηεζλνπνίεζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ κε παξάιιειε δπζθνιία εμεχξεζεο απαηηνχκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πφξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε γλψζεο αλαθνξηθά κε μέλεο αγνξέο θαη ηελ αδπλακία
επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ εμσζηξεθψλ δξάζεσλ.
Δίλαη γεγνλφο φηη νη δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ νμπλζεί απφ ηελ γεληθφηεξε έιιεηςε
ξεπζηφηεηάο ιφγσ νηθνλνκηθήο χθεζεο, νπφηε νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, έξρνληαη
αληηκέησπεο κε επηπιένλ αληηθίλεηξα αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
εληζρχνπλ ηελ αδπλακία νκαιήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο.
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Μέζα απφ ηελ παξνχζα πξσηνβνπιία, αλαδεηθλχνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ζηήξημεο ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη κεραληζκνί ζηήξημεο, νη
αλαγθαίεο βειηηψζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο
δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη απαηηνχκελεο νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζε επίπεδν πξντφλησλ, πφξσλ θαη
νξγαλσηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, κεηαμχ άιισλ,
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε:
•

Λεηηνπξγηθφηεηα θαη ζρεδηαζκφο πξντφλησλ

•

Μνλαδηθφηεηα θαη θαηλνηνκία πξντφλησλ

•

πζθεπαζία, ηππνπνίεζε θαη πνηνηηθφο έιεγρνο

•

Τςειέο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ θαη πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο

•

Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο

•

Αμηνπηζηία θαη Δγγπήζεηο

•

Αληαγσληζηηθφηεηα - ηηκή ζε ζρέζε θαη κε ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα

•

Υξφλνη παξάδνζεο θαη επαγγεικαηηζκφο

•

Έξεπλα αγνξάο ζην εμσηεξηθφ

•

σζηή επηινγή αγνξψλ ζηφρν

•

Γηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ

•

πζηεκαηηθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ζην εμσηεξηθφ

•

Γηαζχλδεζε κε δηεζλή δίθηπα

Σν αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ θαινχκαζηε λα αλαπηχμνπκε, ζα ζηεξίδεηαη κεηαμχ άιισλ, ζε
ζηειέρε πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε δηεζλή
ραξαθηήξα θαη ζα δηαζέηνπλ θαιή γλψζε ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ εμσζηξέθεηα, θαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο κνλαδηθφηεηαο ζηελ παγθφζκηα
αγνξά.
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Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο
Ζ Καηλνηνκία νξίδεηαη σο «ε εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη
παξνρή λέσλ ή νπζηαζηηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ
βξίζθνπλ άκεζεο παξαγσγηθήο, ρξεζηηθήο ή/θαη εκπνξηθήο εθαξκνγήο». Δλαιιαθηηθά
κπνξεί λα νξηζζεί φηη ε θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε κε επηηπρία ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ ή ηδεψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
ηνκέα.
Μηα Καηλνηφκα Γξάζε κπνξεί λα είλαη ξηδνζπαζηηθή, ή ζηαδηαθή (αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζε
πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο) θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα λέν πξντφλ ή κηα
λέα ππεξεζία, ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο ή ζηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
φπσο θαη ζηελ δηνηθεηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο
πειάηεο ή θαηαλαισηέο).
εκεηψλεηαη φηη, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα αθνξά ηελ ηερλνινγία, ην κάξθεηηλγθ, ηε
δηαρείξηζε γλψζεο, ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ην θφζηνο επέλδπζεο ζηε κεηαθνξά θ.ά.
Σα δηάθνξα κνληέια ηεο θαηλνηνκίαο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ησλ γελεψλ θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ:
Σερλνινγηθή θαηλνηνκία πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ
Ωο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη :
α. Ζ εηζαγσγή ζηελ αγνξά ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ ή άιια
κε πιηθά ζπζηαηηθά, πξνηηζέκελεο ρξήζεηο ή ηε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε,
πξντφληνο (πιηθνχ αγαζνχ ή ππεξεζίαο), ή,
β. Ζ εηζαγσγή ζηελ επηρείξεζε κίαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο, κεζφδνπ παξνρήο θαη δηαλνκήο ή δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο γηα ηα αγαζά
ή ηηο ππεξεζίεο. Σν απνηέιεζκα (ηεο δηαδηθαζίαο) ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ ζε
ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο
παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Καζαξά νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία.
Δπηπξφζζεηα, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα λέσλ
ηερλνινγηθψλ

εμειίμεσλ,

λέσλ

ζπλδπαζκψλ

ππαξρνπζψλ

ηερλνινγηψλ

ή

ζηε

ρξεζηκνπνίεζε άιινπ είδνπο γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε. Οη
κεηαβνιέο θαζαξά αηζζεηηθήο θχζεσο δελ πεξηιακβάλνληαη.
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Με ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ
Οξγαλσηηθή κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ή κεηαβνιψλ
ησλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηε δνκή ή ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνζθνπνχλ
ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ γλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε, ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ξνψλ εξγαζίαο.
Με ηερλνινγηθή θαηλνηνκία εκπνξίαο είλαη ε εθαξκνγή λέσλ ή βειηησκέλσλ ζρεδίσλ ή
κεζφδσλ πψιεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ ή ζηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο.
Σα ζέκαηα θαηνρχξσζεο παηεληψλ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα
θάζε επηρείξεζε, παξά ην γεγνλφο ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ην επηρεηξνχλ.

Σα ελαξκνληζκέλα πξφηππα
Ζ ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο επξσπατθήο ηερληθήο
λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ θπθινθνξία αζθαιψλ πξντφλησλ ζηελ επξσπατθή αγνξά απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ.
Σα απνθαινχκελα επξσπατθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα, απνηεινχλ ηερληθά θείκελα πνπ
πεξηέρνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ, επηδφζεηο, ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο,
αζθάιεηαο, επηδφζεηο, δηαζηάζεηο,δνθηκέο, θιπ, θαη ηα νπνία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηε δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, απνηεινχλ ηεθκήξην
ζπκκφξθσζεο (presumption of conformity) πξνο ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ηα
αθνξνχλ. Σα πξφηππα εθθξάδνπλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεσλ αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ ζε
ηερληθφ πεξηβάιινλ θαη φξνπο θαη απνηεινχλ έλα αμηφπηζην ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ πξνο απηέο.
Σα πξφηππα αλαγλσξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη θέξνπλ ηα γξάκκαηα «EN» (European
Norms) αθνινπζνχκελα απφ έλα αξηζκφ.
Ζ ηππνπνίεζε, βαζίδεηαη ζηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (παξαγσγψλ,
θαηαζθεπαζηψλ,

θαηαλαισηψλ,

κηθξνκεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ,

δεκνζίσλ

αξρψλ,

ζπλδηθαιηζηηθψλ ζσκαηείσλ, θιπ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνηχπσλ. Σα πξφηππα πνπ δεκηνπξγνχληαη εκπεξηέρνπλ φιε ηελ
εκπεηξία, ηελ ηερληθή θαη ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα
είλαη έλα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ.
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Ζ ζπκκφξθσζε ζηα δηεζλή πξφηππα
Ζ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κε ζήκαηα ζπκκφξθσζεο, παξάιιεια κε ηελ ζπκκφξθσζε
ζε ππνρξεσηηθέο ζεκάλζεηο (CE, REACH, θιπ), έηζη φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ
επξσπατθή λνκνζεζία, απνηεινχλ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξέθεηαο.
ήκα ζπκκφξθσζεο (Certification of Conformity, Marque de Conformite) είλαη ην
πξνζηαηεπφκελν ζήκα, ην νπνίν απνλέκεηαη απφ εζληθέο ή δηεζλείο αξρέο ή νξγαληζκνχο
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ελφο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. Σν ζήκα απηφ ππνδειψλεη φηη
παξέρεηαη επαξθήο εκπηζηνζχλε φηη έλα πξντφλ, δηεξγαζία, δξαζηεξηφηεηα, νξγαληζκφο,
ζχζηεκα, πξφζσπν ή ζπλδπαζκφο απηψλ ζπκκνξθψλεηαη πξνο έλα πξφηππν ή
πξνδηαγξαθή ή θαλνληζκφ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζήκαηα ζπκκφξθσζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο,
φπσο ISO ή HACCP, αιιά θαη απφ ηε ζήκαλζε CE, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηειεπηαία είλαη
ππνρξεσηηθή θαη φρη πξναηξεηηθή.
Σα ζήκαηα ζπκκφξθσζεο απνηεινχλ εξγαιείν εμσζηξέθεηαο θαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξν
αχμεζεο ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ή ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ.
Ωο «ζήκα ζπκκφξθσζεο» νξίδεηαη ε πξναηξεηηθή πηζηνπνίεζε κέζσ «ειέγρνπ ηχπνπ» απφ
αλεμάξηεην θαη δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο (π.ρ. ΔΛΟΣ, ΣUV, VDS, VDI, KEMA, UL,
LPCB, BSI, ΔNEC, IFS, BRC, θ.ιπ.) κε ζηφρν ηελ έγθξηζε «ηεο παξαγσγήο ζεηξάο» ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Απφ εηδηθνχο επί ησλ εμαγσγψλ, εθηηκάηαη φηη ε απφθηεζή ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη
κεζνκαθξνπξφζεζκα ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ππφ ηηο θαηάιιειεο
πξνυπνζέζεηο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο.

Ζ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
Ζ ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, απνηειεί θπξίαξρν ζεκείν γηα ηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θιάδσλ θαη
αγνξψλ, θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ε δέζκεπζε απφ θνηλσληθά
ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο, απνηειεί νπζηαζηηθφ ζέκα ην πιαίζην αλάπηπμεο εμσζηξεθνχο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Πέξαλ απφ ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξέρεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο:
• ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
• ε αμηνπνίεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε
«πξάζηλσλ» πξντφλησλ.
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2.3.4. Πξνζαξκνγή ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη πηνζέηεζε θνπιηνχξαο πνηφηεηαο
Ζ ζηφρεπζε ζε λέεο αγνξέο, απαηηεί ζπλερή θαη ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο
αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνυπνζέηεη επελδχζεηο ζε λέα, θαηλνηφκα
θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθά πξντφληα.
Ο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα ςειφηεξεο
πξνζηηζέκελεο

αμίαο

πνπ

ζα

ζπκβάιινπλ

ζηελ

ελίζρπζε

ηεο

εμσζηξεθνχο

αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ απνηειεί βάζε γηα
ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο λα αλαπηχζζεη θαη λα πξνζειθχεη
εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ κε απμεκέλεο δεμηφηεηεο επηβεβαηψλεηαη φρη κφλν
ζεσξεηηθά αιιά θαη εκπεηξηθά. Ωο απφξξνηα απηνχ, ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ κε δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ εμσζηξέθεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξνχζα πξσηνβνπιία, εληζρχεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαπηχμνπλ
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.
Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ζπιινγηθή αιιαγή ζπλείδεζεο ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο
ρψξαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελζσκάησζε ηεο
εμσζηξέθεηαο ζηηο θαζεκεξηλέο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο.
Ζ αλάγθε αλάπηπμεο θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο εηζάγεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο
αιιαγήο

ζηηο

επηρεηξήζεηο

θαη

αλαδεηθλχεη

ηε

ζεκαζία

ηεο

ελίζρπζεο

ηεο

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ

παξάγνληα

γηα

απνηειεζκαηηθφηεξε

άζθεζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχγρξνλν θαη έληνλα αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ θηινζνθία ηεο «δηεζλνπνίεζεο» θαη «εμσζηξέθεηαο» είλαη αλαγθαίν λα αληηθαηαζηήζνπλ
ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, κε θαηεχζπλζε ηελ εληαηηθή αλαδήηεζε
νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνηλνπξαμηψλ πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθέξνπλ
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο.
ήκεξα, ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, θαιείηαη κέζα απφ ηελ ζέζε ηνπ λα ζπλδξάκεη
ζηνλ εζληθφ ζηφρν εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αιιαγή ηεο επηρεηξεζηαθήο
ζπλείδεζεο θαη θνπιηνχξαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Σν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ επηβάιεη ζήκεξα ηελ εηζαγσγή έληνλσλ αιιαγψλ ζηελ
νξγαλσηηθή δνκή κε ζηφρν λα αλαπιεξψζνπλ ηελ απνιεζζείζα, ιφγσ ηεο θξίζεο, εγρψξηα
δήηεζε, κε ζηξνθή ζηε δηεζλή αγνξά.
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Ζ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ πνπ
έρνπλ ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ
ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ή ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν ζρέδην αιιαγήο πξέπεη λα έρεη σο πξνυπφζεζε, ηελ χπαξμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ
εμσζηξέθεηαο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζρεδίνπ αιιαγήο. Γηα ηελ νκαιή
πξνζαξκνγή, ην ζρέδην πξέπεη λα επηθεληξψλεη ζηε ζεκαζία ζπκκεηνρήο θαη δέζκεπζεο
φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη δηνίθεζεο, ζην ζρεδηαζκφ ηεο αιιαγήο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ.
Σν ζρέδην αιιαγήο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ελψ ν
ζρεδηαζκφο γηα ηελ αιιαγή θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
επηρείξεζεο δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε.
Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ έλα κνληέιν αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη θπξίσο
βαζηζζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάθηεζεο
εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο, απαηηείηαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε φινπ ηνπ
πξνζσπηθνχ πξηλ ηελ αιιαγή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ψζηε λα απνδερζνχλ ηελ αμία ηεο
αιιαγήο. Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ αιιαγή γηα
ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ νξγαλσηηθνχ πξνηχπνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα σο κνριφ αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο.
Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο, είλαη αλαγθαία ψζηε λα
αλαδηακνξθψλνπλ κε ηελ εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ην ζρέδην αιιαγήο ηεο
επηρείξεζεο, αιιά επίζεο λα δεζκεχνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ.
Οη ζεκεξηλέο εμειίμεηο πξνδηαγξάθνπλ έλα λέν ηνπίν αληαγσληζκνχ ζην νπνίν θαινχληαη νη
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. Καίξηαο ζεκαζίαο είλαη ζην ζεκείν απηφ ην
ζχλνιν ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο λα πηνζεηήζεη ην ηειηθφ ζρέδην αλαπξνζαλαηνιηζκνχ πξνο
ηελ εμσζηξέθεηα θαη λα πεηζηεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σα αλψηεξα ζηειέρε
θαινχληαη ζήκεξα λα ζρεδηάζνπλ λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε λένπ αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη. Κάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη έλα
πεηζηηθφ φξακα γηα ηελ ζέζε ηεο ζην λέν ηνπίν ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο.
Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ, είλαη απαξαίηεην φινη λα κνηξάδνληαη ην ίδην θνηλφ φξακα θαη λα
πηζηεχνπλ ζηελ επίηεπμή ηνπ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζρέδην είλαη εμαξρήο
θαηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη.
Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δελ πξέπεη λα απνηειεί κηα αζαθή θαη γεληθή έλλνηα, αιιά λα είλαη
ζπλδεκέλε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, κε ηα πξφηππα, ηε δέζκεπζε ζηελ ηήξεζε
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πξνδηαγξαθψλ, ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ εηαηξηθή επζχλε.
Ζ επίδξαζε ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο νδεγεί ηηο εμειίμεηο λα ηξέρνπλ
γξήγνξα θαη ε πίεζε άκεζεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο αθήλεη ειάρηζηα πεξηζψξηα ζηηο
επηρεηξήζεηο λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζηνλ θιάδν.
Δίλαη ζαθέο φηη ε αιιαγή δελ ειέγρεηαη πάληα απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά πνιιέο θνξέο ηελ
επηβάιιεη ε αγνξά, νη αληαγσληζηέο ή ε λνκνζεζία. Ωο ηέηνηεο, κπνξεί λα αλαθεξζεί ε
ππνρξέσζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ ζην πξφηππν ηνπ HACCP ή ππνρξέσζε
ζπκκφξθσζεο ζε ππνρξεσηηθέο ζεκάλζεηο (CE, REACH, θιπ), έηζη φπσο απηέο νξίδνληαη
απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, πνπ απνηεινχλ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε
εμσζηξέθεηαο.
Ζ αλάγθε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ησλ
πειαηψλ θαη ηεο αγνξάο θαη επηβάιεη ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο
ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, ην νπνίν ζα εμειίζζεηαη θαη ζα αλαβαζκίδεηαη
ζπλερψο.
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ
εθαξκνγή, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξεθνχο
αληαγσληζηηθφηεηαο.
Ζ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε
δαπαλψλ θαη βειηίσζε ησλ θεξδψλ θαη ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ αγνξά.
Παξάιιεια, ην λέν εμσζηξεθέο πξφηππν, απαηηεί έκπξαθην ζεβαζκφ ζηνλ πειάηε θαη
αλαγλψξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επζχλεο γηα ηελ δηαηήξεζε ζηαζεξά πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ
ζηε δηεζλή αγνξά.
Ζ έμνδνο απφ ηελ θξίζε απαηηεί ζρέδην νξγαλσηηθήο πξνζαξκνγήο κε ηαπηφρξνλν
ζρεδηαζκφ δξάζεσλ αθελφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο δνκήο θαη
πηνζέηεζεο κηαο λέα εζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο, ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ηαρχηεηαο
θαη πνηφηεηαο ζηελ ππάξρνπζα αγνξά θαη αθεηέξνπ ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα λέεο
αγνξέο, πξντφληα θαη πειάηεο.
Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία γηα αλάπηπμε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ επηβάιεη ηελ ηζφξξνπε
αλάπηπμε ζρεδίσλ βειηίσζεο ησλ ππαξρφλησλ δηεξγαζηψλ θαη δεμηνηήησλ θαη δηεξεχλεζεο
λέαο ηνπνζέηεζεο ζηε δηεζλή αγνξά.
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2.3.5. Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ εμσζηξεθνχο ζηξαηεγηθήο

Κίλεηξα δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο
Οη εμαγσγέο απνηεινχλ ζηξαηεγηθή δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη,
ηδηαίηεξα γηα πιεζπζκηαθά κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα. Ζ δηεζλήο επέθηαζε, παξέρεη ην
πιενλέθηεκα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ δελ πξνζθέξεηαη απφ ηελ κηθξή εγρψξηα αγνξά.
Οη θπβεξλήζεηο φισλ ησλ θξαηψλ επηδηψθνπλ ηφζν ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ
φζν θαη δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ, ψζηε λα κεησζεί ν βαζκφο
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ έθζεζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
ε εζληθφ επίπεδν, ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο
ρψξαο, θαη ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο
παξαγσγήο θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Ζ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα αλνίγεη ην δξφκν ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη αχμεζε
πσιήζεσλ θαη θεξδψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αγνξάο
θαη απφ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο δήηεζεο πνπ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε, εμαηηίαο ηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, εμηζνξξνπψληαο ην ξίζθν.
Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηηο δηεζλείο αγνξέο ζεσξείηαη φηη αλαβαζκίδεη ηα ηερλνινγηθά
θαη πνηνηηθά πξφηππα ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο πξνζζέηεη έλα αθφκα αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα.
Παξφια απηά, πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο κηθξέο κνλάδεο απνθεχγνπλ ηε
δηεζλνπνίεζε θαη ηηο εμαγσγέο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ιφγνη είλαη νη εμήο:
Σν κέγεζνο θαη νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηεο επηρείξεζεο
Ζ αλσξηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ην εμσηεξηθφ
Απνζηξνθή πξνο ηηο μέλεο αγνξέο γηα ιφγνπο γισζζηθψλ δηαθνξψλ θαη κε
εμνηθείσζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πσιήζεσλ
Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
Έιιεηςε θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο κέζα ζηελ επηρείξεζε
Οη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαγσγή
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Σα θίλεηξα εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο:
ηα ελδνγελή θίλεηξα
ρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο
ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο.
ηα εμσγελή θίλεηξα
ρεηίδνληαη κε παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ζε εγρψξην θαη
δηεζλέο επίπεδν θαη ε επηρείξεζε δε κπνξεί λα ειέγμεη ή λα επεξεάζεη.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ νθείιεηαη ζε 2
θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο:
ηελ ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά
ρεηίδεηαη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε δηεζλνπνίεζε πνπ έρεη ζηφρν ηελ
αμηνπνίεζε κνλαδηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή επθαηξηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο
ηελ παζεηηθή ζπκπεξηθνξά
ρεηίδεηαη κε ακπληηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε δηεζλνπνίεζε κε αξλεηηθή πξνζέγγηζε
απέλαληη ζηηο εμαγσγέο θαη αληαπφθξηζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ κφλνλ κεηά απφ
ελδνεπηρεηξεζηαθέο ή εμσεπηρεηξεζηαθέο πηέζεηο.
Οη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο, ζπλνςίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Δνδογενή

Δνεπγηηική
ςμπεπιθοπά

Παθηηική
ςμπεπιθοπά

Δξυγενή

1. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο
απέλαληη ζηελ εμσζηξέθεηα
2. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κάξθεηηλγθ
3. Ζ αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο
4. Ζ πνηνηηθή θαη ηερλνινγηθή
αλσηεξφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
πξντφλησλ
5. Σν κέγεζνο ηεο εηαηξίαο

1. Οη επθαηξίεο ζε μέλεοαγνξέο
2. Ζ αιιαγή ζπλεξγαηψλ
3. Ζ χπαξμε πξνγξακκάησλ
εμαγσγηθήο πξνψζεζεο θαη
ππνζηήξημεο

1. Ζ επηδίσμε ζηαζεξφηεηαο κέζα απφ
ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ
2. Ζ επέθηαζε ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ
Πξντφλησλ
3. Ζ εμνκάιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ζηελ
δήηεζε ησλ πξντφλησλ
4. Ζ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα

1. Ζ πξνζέγγηζε απφ
ελδηαθεξφκελνπο μέλνπο πειάηεο
2. Σν πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο
εγρψξηαο αγνξάο
3. Ο θνξεζκφο ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο
4. Ο αληαγσληζκφο ζηελ εζσηεξηθή
αγνξά
5. Ζ χπαξμε δπζκελψλ ζπλζεθψλ
ζηελ εζσηεξηθή αγνξά

Πεγή: Albaum G. et al, 2002
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ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη δηνηθεηηθνί πεξηνξηζκνί, νη πξνζσπηθνί
ζηφρνη ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο,
θαζψο θαη ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, αλαγλσξίδνληαη σο νη θπξηφηεξνη πεξηνξηζηηθνί
παξάγνληεο γηα ηελ εμσζηξέθεηα θπξίσο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ δηαδηθαζία δηεζλνχο επέθηαζεο θαη θξίζηκεο απνθάζεηο
Γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη
καθξνρξφληνο

ζρεδηαζκφο

ηεο

εμσζηξεθνχο

δξαζηεξηνπνίεζεο,

θαη

ζπζηεκαηηθή

πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ απφ ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ ηφζν ηηο γλψζεηο φζν θαη ηηο
ηθαλφηεηεο λα ζρεδηάζνπλ αιιά θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ γηα ην
εμσηεξηθφ.
Σα θξίζηκα εξσηήκαηα γηα ηελ δηακφξθσζε εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, είλαη:
• Πνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο κπνξνχλ λα δηεζλνπνηεζνχλ
• Πνηεο δηεζλείο αγνξέο είλαη θαηάιιειεο γηα ζηφρεπζε θαη αλάπηπμε δηεζλνχο δξάζεο
Έλα βαζηθφ εξψηεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο, αθνξά ζηελ επηινγή ησλ
πξντφλησλ γηα δηεζλνπνίεζε θαη ζηελ δπλαηφηεηα δηεζλνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο γξακκήο
πξντφλησλ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ εγρψξηα αγνξά.
Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ έρεη ε
επηρείξεζε απφ ηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο
εκπεηξίεο ηεο επηρείξεζεο γηα :
• Σε θχζε ηνπ πξντφληνο θαη πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ
θαηαλαισηψλ ή ηειηθψλ ρξεζηψλ
• Σε ζπζθεπαζία
• Σελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν
• Σελ πξνψζεζε ηνπ θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ
• Σε δήηεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ
Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξντφλησλ,
κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ πνπ ζα επηιεγνχλ.
Οη ιφγνη πνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο:
• Κπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί
• Γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
• Πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ
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• Βηνηηθφ επίπεδν
• Τγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί
• Καλφλεο αζθαιείαο
• Απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο, εηηθέηαο, ζήκαλζεο

Πεγέο πιεξνθφξεζεο
Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο κειέηεο μέλσλ αγνξψλ πνπ εθπνλνχλ
νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, νη εμαγσγηθνί θνξείο
ηεο ρψξαο θαη νη ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Πξέπεη λα αμηνπνηνχλ
ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα Διιεληθά Γξαθεία Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θξάηε κε ηα
νπνία ε ρψξα καο έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Πξέπεη επίζεο λα επσθεινχληαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη φπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα ε νξγάλσζε απνζηνιψλ ζε δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη ε εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ δπλακηθήο πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε επηιεγκέλεο
αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ αξρηθή έξεπλα κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ
απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο ελδεηθηηθά:
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ – Γξαθεία ΟΔΤ
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ)
χλδεζκνη Δμαγσγέσλ
Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ
Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην-Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα-Γηκεξή
Δπηκειεηήξηα
Ξέλεο Δκπνξηθέο Απνζηνιέο ζηελ Διιάδα
Δπξσπατθά Κέληξα Πιεξνθνξηψλ γηα Δπηρεηξήζεηο
Σξάπεδεο
Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ.
Δπξσπατθή Έλσζε
Δπηκειεηήξηα ή Τπνπξγεία Δκπνξίνπ ζηε ρψξα ζηφρν
Γηεζλείο Δθζεζηαθνχο Φνξείο
Ηδησηηθέο Δηαηξίεο Έξεπλαο
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Γηα ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, απαηηείηαη πξφζζεηα ε αλάπηπμε επαθψλ κε:
Πηζαλνχο αληηπξνζψπνπο
Πηζαλνχο αγνξαζηέο θαη κεηαπσιεηέο
Σειηθνχο ρξήζηεο
Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ρξήζηκεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο γηα ηελ έξεπλα εμσηεξηθνχ:
Πποθίλ και επιδόζειρ συπών
World Bank

www.worldbank.org

World Trade Organization

www.wto.org

United Nations Conference on Trade and

www.unctad.org/en/Pages/Home.aspx

Development
World Economic Forum

www.weforum.org

ITC-general market info

www.p-maps.org

Cia-The World Factbook

www.cia.gov/cia/publications/factbook

Emporiki Trade

www.emporikitrade.com

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ)

www.statistics.gr

Πληποθόπηζη για Φοπολογικά - Σελυνειακά
θέμαηα & Γιαδικαζίερ Δξαγυγών
Market Access (ΔΔ)

http://madb.europa.eu/mkaccdb2

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Σεισλείσλ ηεο

http://ec.europa.eu/taxation_customs/

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
Γεληθή Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο

http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm

Δπηηξνπήο
Διιεληθά Σεισλεία – ICISnet

http://portal.gsis.gr/portal/

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (VIES)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Έπεςνερ Αγοπάρ
Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ-Agora.mfa

www.agora.mfa.gr

Federation of International Trade Associations

www.globaltrade.net

Φοπείρ - Οπγανιζμοί
Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην

www.iccwbo.org

Διιεληθέο Αξρέο Δμσηεξηθνχ

http://www.mfa.gr/appendix/dimereissheseis-tis-ellados/alpha.html

Ξέλεο Αξρέο ζηελ Διιάδα

https://protocoline.mfa.gr/admin/uploadFiles
Corps/foreign_missions.doc
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χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ

www.sev.org.gr

χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο

www.seve.gr

Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ

www.pse.gr

χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξήηεο

www.crete-exporters.com

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ)

www.hepo.gr

Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (ΟΑΔΠ)

www.oaep.gr

Γιεθνείρ Δκθέζειρ
Fair Guide

www.fair-guide.com

M+A Expodatabase

www.expodatabase.com/

ExpoWorld

www.expoworld.net

Ηλεκηπονικέρ Αγοπέρ
WorldBid

www.worldbid.com

Alibaba

www.alibaba.com

Ebay.com

www.ebay.com

Μέζνδνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη έξεπλα αγνξάο
ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε θαηεχζπλζε γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθνχο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ εκπεηξία, ηελ έκπλεπζε θαη ην
επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ηελ αγνξά ψζηε ν ζρεδηαζκφο λα είλαη εχζηνρνο θαη απνηειεζκαηηθφο. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ κηα εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα αγνξάο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε ρξφλν ζηελ έξεπλα αγνξάο απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο
επηηπρίαο ηνπο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα αγνξάο ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα:
Δληνπίζεη πνχ είλαη πην πηζαλφλ λα πνπιεζνχλ ηα πξντφληα ηεο
Βξεη θελά αγνξάο θαη ηκήκα πνπ κπνξεί λα θαιχςεη
Αλαγλσξίζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζην εγρψξην θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ
Ξεπεξάζεη εκπφδηα εηζφδνπ ζε αγνξέο
Καηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ
Αλαγλσξίζεη λέεο ηάζεηο
Δδξαηψζεη ζσζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή
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Ζ έξεπλα αγνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεζφδνπο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ γηα λα
απνθαζηζηεί πνηεο αγνξέο παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλακηθή.
Οη θαηεγνξίεο έξεπλαο αγνξάο, είλαη:
Πξσηνγελήο Έξεπλα Αγνξάο
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη άκεζα κε ηελ ρξήζε ησλ παξαθάησ ηερληθψλ:
πλεληεχμεηο, Πξνζσπηθέο ή Σειεθσληθέο
Αλάζεζε ηνπηθήο έξεπλαο ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξία
Πνηνηηθή έξεπλα κε ρξήζε focus groups
Γηελέξγεηα field tests
Ζ αλάιπζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ νδεγεί ζε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ρξήζηκεο
γηα ην ζρεδηαζκφ, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ (πξντφλ, ηηκή, δηάζεζε, πξνβνιή) ζε
δηάθνξεο δηεζλείο αγνξέο.
Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ είλαη:
Δξσηεκαηνιφγηα (surveys): ην ηππηθφ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ηνλ εξσηνχκελν (πρ ειηθία, εηζφδεκα θιπ), ηελ παξειζνχζα αγνξαζηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο γλψζεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ,
ηελ πξνδηάζεζή ηνπ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζρεηηθά κε κειινληηθέο αγνξέο ηνπ.
Focus groups: είλαη κηθξέο νκάδεο θαηαλαισηψλ (ζπλήζσο 6-15 άηνκα) πνπ καδεχνληαη
γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε γλψκε ηνπο πάλσ ζε θάπνην ζέκα. Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα είλαη
"αλνηρηή" γηα ηελ έθθξαζε νπνηαζδήπνηε γλψκεο ή λα βαζίδεηαη ζε θάπνην
εξσηεκαηνιφγην, δνθηκή πξντφληνο θιπ. Ζ ζπδήηεζε δηεπζχλεηαη απφ έλαλ ζπληνληζηή
κε εκπεηξία ζηε θαηεχζπλζε ηε ζπδήηεζεο, ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ έθβαζε ηεο.
Πεηξάκαηα: ζεσξνχληαη απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο γηαηί
επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ θάπνηαο αγνξαζηηθήο επηινγήο ή
ζπκπεξηθνξάο.
Παξαηήξεζε: βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν εξεπλεηήο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε
άηνκα γηα εξσηήζεηο αιιά απιψο παξαθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο – φπσο
ελδεηθηηθά ηελ αληίδξαζε ελφο θαηαλαισηή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζην ξάθη ηνπ
ζνχπεξ κάξθεη.
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Γεπηεξνγελήο Έξεπλα Αγνξάο
Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα αγνξάο απνζθνπεί ζηελ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ
απφ δεκνζηεπκέλεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο:
Κπβέξλεζε θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπλδέζκνπο
Οηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ΜΜΔ
Γηεζλείο αληαπνθξίζεηο
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα είλαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο απφ ηελ πξσηνγελή,
αιιά δελ ην πξφβιεκα είλαη φηη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία δελ είλαη πάληνηε δηαζέζηκα.
Δλδεηθηηθά, νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ έξεπλα αγνξάο, πεξηιακβάλνπλ απαληήζεηο
ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
Απφ Πνχ Δηζάγνληαη Πξντφληα
Γλσξίδνληαο ηηο ρψξεο απφ φπνπ εηζάγνληαη ηα πξντφληα, είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ
εγρψξησλ θαη δηεζλψλ αληαγσληζηψλ αλά ρψξα θαη πεξηνρή.
Αγνξέο κε πνιινχο αληαγσληζηέο κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ είζνδφ ζηελ αγνξά, εθφζνλ ε
επηρείξεζε δηαζέηεη αληαγσληζηηθφηεηα.
Πνχ Δμάγνληαη Πξντφληα
Γλσξίδνληαο ηελ θαηεχζπλζε ησλ εμαγφκελσλ πξντφληα, είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε αγνξψλ
φπνπ πσινχληαη παξφκνηα πξντφληα, αλαδεηθλχνληαο ρψξεο κε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ
πψιεζε ησλ πξντφλησλ
Πνηεο Πνζφηεηεο Δκπνξεπκάησλ Μεηαθέξνληαη
Γλσξίδνληαο ηηο πνζφηεηεο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε
ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμήο ηεο, ζε ζπλδηαζκφ
κε ζηνηρεία γηα ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηεο ρψξαο
Σάζεηο Δκπνξηθφηεηαο ησλ Πξντφλησλ
Γλσξίδνληαο ηελ εμέιημε ησλ ηάζεσλ εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη
δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο
Πνηνη είλαη νη δαζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ μέλε αγνξά
Γλσξίδνληαο ηα εκπφδηα ζηε ρψξα εηζφδνπ, είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο
εηζφδνπ ζε ζπζρέηηζε κε ην κέγεζνο ησλ εκπνδίσλ
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Ζ έξεπλα αγνξάο ζηηο μέλεο ρψξεο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη ζηηο
έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηελ ρψξα ηνπ εμαγσγέα, φπσο ελδεηθηηθά δηαθνξέο ζηελ γιψζζα,
ζηελ παηδεία, ζηελ ζξεζθεία, ζηελ θνπιηνχξα, ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο, ελψ νη δπζθνιίεο κεγαιψλνπλ ζε ππφ αλάπηπμε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ παξάδνζε
ζηαηηζηηθήο ζπγθέληξσζεο επίθαηξσλ ζηνηρείσλ.
ηελ πξσηνγελή έξεπλα, έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο
αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο φκσο είλαη πνιχ δχζθνινο ζε
ρψξεο κε ειιηπή θαη παιαηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή πιεζπζκνχο πνιπθπιεηηθνχο,
απξφβιεπηεο

ζχζηαζεο,

εηζνδήκαηνο,

κνξθσηηθνχ

επηπέδνπ

θαη

επαγγεικαηηθήο

θαηάζηαζεο.
Σα εξσηεκαηνιφγηα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη κε πξνζνρή γηα λα απνθεχγνληαη κεηαθξαζηηθά
ζθάικαηα, δπζλφεηεο εξσηήζεηο θαη δηθνξνχκελεο έλλνηεο.
Δθηφο απφ ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, αηνκηθή ή νκαδηθή,
ζεσξείηαη αμηφπηζηνο ηξφπνο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ. Καη απηφο φκσο ν ηξφπνο
αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Αθ‟ ελφο, δελ είλαη εχθνιν λα
επξεζνχλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη εξεπλεηέο, αθ‟ εηέξνπ ππάξρεη γεληθά κηα δπζπηζηία ηνπ
θνηλνχ θαη απξνζπκία γηα ζπλεξγαζία. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ε κπζηηθνπάζεηα, ν θφβνο
κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηο βάξνο ηνπ πξνζψπνπ πνπ
ηηο παξέρεη.
Γηα ηελ έξεπλα εμαγσγηθψλ αγνξψλ, είλαη αλαγθαία ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο κε ζηφρν ηελ δηαζηαχξσζή ηνπο θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο
ηνπο. Σν δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν, φηαλ ε έξεπλα γίλεηαη απνθιεηζηηθά
απφ ην Internet, απφ φπνπ θαη ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη
ακθηζβεηήζηκν θαη αλαμηφπηζην αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηελ αλαδήηεζε λα έρεη έιιεηςε ζπλάθεηαο κε ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο.
Γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, πξνηείλεηαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε θαιά
αλαγλσξηζκέλεο πεγέο φπσο είλαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί (π.ρ. Παγθφζκηα Σξάπεδα,
Ζλσκέλα Έζλε, Οξγαληζκφο Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ, APEC, OECD, IMF), θαζψο θαη ζε
επίζεκεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, χλδεζκνη εμαγσγέσλ, εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλνη.
ηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο αγνξψλ
Μηα ίζσο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ αλάπηπμε δηεζλνχο
πξνζαλαηνιηζκνχ, είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ.
ζηελ πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζήο ηεο είλαη ε έξεπλα αγνξάο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 190 ρψξεο
θαη εζείο πξέπεη λα βξείηε απηέο πνπ πξαγκαηηθά ηαηξηάδνπλ ζην πξντφλ ζαο. Γηα λα θάλεηε
ηε ζσζηή επηινγή ζα πξέπεη λα έρεηε κηα μεθάζαξε εηθφλα θαη έλα ζαθέο πιαίζην γηα ηνπο
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νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην
πξντφλ ζαο. Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη αλαγθαία γηα λα αλαθαιχςεηε επθαηξίεο ζηηο δηεζλείο
αγνξέο.
Ζ απνηειεζκαηηθή ηεξάξρεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ κε βάζε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπο,
πξνυπνζέηεη κηα κεζνδεπκέλε δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο αγνξάο πνπ ζηεξίδεηαη
ζηελ έξεπλα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ελφο κεγάινπ θάζκαηνο
πνιηηηθψλ, γεσγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ.
Γηαδηθαζηηθά, ε αμηνιφγεζε ρσξψλ γηα ηελ επηινγή αγνξάο ζηφρνπ, πεξηιακβάλεη:
πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ κε βάζε θξίζηκεο παξακέηξνπο
Απφθαζε γηα ηελ επηινγή αγνξψλ

Μέζνδνη επηινγήο αγνξψλ
Οη θχξηεο πνιηηηθέο θαζνξηζκνχ αγνξψλ ζην εμσηεξηθφ είλαη:
Παζεηηθή επηινγή
Ζ επηρείξεζε πεξηκέλεη κε παζεηηθφ ηξφπν, λα πάξεη παξαγγειίεο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ
εμσηεξηθνχ (εηζαγσγείο, εμαγσγείο ή κεζάδνληεο), ρσξίο λα ην επηδηψθεη, αθήλνληαο
νπζηαζηηθά ζε ηξίηνπο ηελ έκκεζε επηινγή ηεο αγνξάο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε νπνία βαζίδεηαη
ζην εθδεινχκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ηε ρψξα
πξνέιεπζεο ηνπ εηζαγσγέα.
Δλεξγεηηθή πνιηηηθή
Ζ επηρείξεζε είλαη δξαζηήξηα ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ πειαηψλ θαζψο θαη ζηελ
ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζπζηεκαηηθή
θαη απαηηεί πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο γηα ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηε
δηεζλή αγνξά ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.
Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ θαη ηηο δχν πξαθηηθέο ηαπηφρξνλα. Παζεηηθή
πνιηηηθή γηα αγνξέο πνπ ζεσξνχληαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη ελεξγεηηθή πνιηηηθή γηα ηηο
θεληξηθήο ζεκαζίαο αγνξέο ηεο επηρείξεζεο.
Κξηηήξηα Δπηινγήο Αγνξψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ
Οη ππάξρνπζεο κέζνδνη επηινγήο αγνξάο βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
επθαηξηψλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ζπλδεδεκέλνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο
εηζφδνπ ζηελ αγνξά.

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Δμσζηξέθεηα - Π.3.:Οδεγίεο Δθπαηδεπνκέλσλ

51

Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο δχν ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ιχζεηο:
Δπηινγή ησλ αγνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν δείθηε επηρεηξεζηαθψλ
επθαηξηψλ ή
Δπηινγή ησλ αγνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηελ εγρψξηα
αγνξά ηεο επηρείξεζεο.
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ηεο αγνξάο:
Δθηίκεζε ηεο δήηεζεο
Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηεο δήηεζεο νξηζκέλνπ πξντφληνο ζε θάπνηα ρψξα είλαη ζπλήζσο πνιχ
δχζθνιε. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη ζπζρέηηζε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο κε θνηλσληθέο,
δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ν
ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ, ε πιεζπζκηαθή δνκή, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ
πιεζπζκνχ, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, νη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο ρψξαο.
Βαζκφο Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ
εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κίαο αγνξάο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ε επίδξαζε ησλ
θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κίαο ρψξαο. Μεξηθνί απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ
είλαη: θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δηαδειψζεηο, απεξγίεο, εζληθνπνηήζεηο,
πεξηνξηζκνί κεηαθηλήζεσλ θεθαιαίσλ θαη μέλεο ηδηνθηεζίαο θαη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο.
Δηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Frost & Sallivan, ν Economist θαη ε Dun & Bradstreet
παξέρνπλ δείθηεο ελδεηθηηθνχο ηνπ βαζκνχ πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ρσξψλ.
Βαζκφο Οκνηφηεηαο κε ηελ Δζληθή Αγνξά
Πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο αγνξέο εθείλεο πνπ έρνπλ φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηελ ηνπηθή αγνξά, φζνλ αθνξά δεκνγξαθηθέο,
νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθέο κεηαβιεηέο, αιιά θαη ηάζεηο θαηαλάισζεο
θαη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα νκνηφηεηαο αγνξάο είλαη ε αγνξά
ηεο Γαιιίαο, Βειγίνπ θαη Λνπμεκβνχξγνπ φπσο θαη ε πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ κε ηνλ Καλαδά.
Βαζκφο Αληαγσληζκνχ
Σν κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κία ρψξα επεξεάδεη ηεο δπλαηφηεηα κηαο
μέλεο επηρείξεζεο λα εηζέιζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη επηθεξδψο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ο
πξνζδηνξηζκφο ηνπο είδνπο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε αμηνιφγεζε
ηεο δχλακήο ηνπ ζηελ αγνξά κε πξνζδηνξηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη ησλ ηαθηηθψλ πνπ
αθνινπζεί, είλαη κία αξθεηά ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. εκεηψλεηαη φηη, ε
αμηνιφγεζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο δηεξγαζία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη
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ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα, αιιά θαη ην θφζηνο θηήζεο
ηέηνησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ εθηεηακέλε έξεπλα ζηελ ηνπηθή αγνξά.
ην πιαίζην αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, ε επίζθεςε θαη έξεπλα
ζηηο ζεκαληηθέο αγνξέο, είλαη αλαγθαία επέλδπζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ επέλδπζε ζηελ επηηφπηα έξεπλα απνδίδεη νθέιε ζηελ ζπλέρεηα,
ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα
ειιηπνχο αμηνιφγεζεο ηεο αγνξάο.
Γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ρσξψλ γηα ηελ δηεζλή
επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο, απαηηείηαη λα αθνινπζεζεί κία ζπζηεκαηηθή θαη νξζνινγηθή
δηαδηθαζία, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ, ζε παξακέηξνπο, φπσο:
Αλάγθεο ηνπηθήο αγνξάο
Μέγεζνο / πξννπηηθή / δπλακηθή ηνπηθήο αγνξάο
Γνκή / κνξθή ηνπηθήο αγνξάο
Σα ζπλεζέζηεξα εξγαιεία αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη:
Ζ κέζνδνο ηνπ θφζθηλνπ
Γηα ηελ αλάιπζε θαη ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ησλ
αγνξψλ, ε «κέζνδνο ηνπ θφζθηλνπ» είλαη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο νκάδαο ππνςήθησλ αγνξψλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζην
εμσηεξηθφ. Απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά βήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα:
Δπηιέμηε κία νκάδα ππνςήθησλ αγνξώλ, αλαγλσξίζηε γεληθά θξηηήξηα, ηεξαξρήζηε ζε
πξνθαηαξθηηθό επίπεδν, απνξξίςηε. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο έξεπλα γξαθείνπ.

Γηα ηηο ελαπνκείλαζεο ρώξεο, απνθηήζηε πην αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε,
εζηηάδνληαο ζηελ αλαγλώξηζε παξακέηξσλ ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. Απνξξίςηε.
Μποπεί να ςλοποιηθεί ζε διάθοπα ζηάδια

Απνθαζίζηε γηα ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα επηρεηξήζεηε δηείζδπζε ζε θάζε ηειηθώο
επηιεγείζα αγνξά.
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Έηζη παξαζηαηηθά, κέζα απφ ηελ αλάιπζε, πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηφρνο:

Πποκαηαπκηική έπεςνα (desktop research)
• Θεζπίζηε βαζηθά θξηηήξηα, απνκνλώζηε show-stoppers
• Ιεξαξρήζηε, Απνξξίςηε

1ο θίληπο
Έλεγσορ αγοπάρ-ζηόσος (market check)
• Γεκηνπξγήζηε πξνζσξηλή ιίζηα (πξνεπηινγή)
• Ιεξαξρήζηε, Απνξξίςηε

2ο θίληπο
Διεπεύνηζη αγοπάρ-ζηόσος (market survey)
• Γεκηνπξγήζηε ιίζηα ηειηθώλ αγνξώλ-ζηόρσλ
• Ιεξαξρήζηε, [Απνξξίςηε]

3ο θίληπο
Flag icons © http://www.famfamfam.com

Αλάιπζε ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter
Οη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter
Έλα αθφκα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζσζηή επηινγή αγνξψλ – ζηφρσλ, είλαη
ζχκθσλα κε ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter, έηζη φπσο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ
δηάγξακκα:
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ηξαηεγηθή επηινγήο πξντφλησλ γηα εμαγσγή
Σα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξντνληηθήο ζηξαηεγηθήο, είλαη:
•

Μήηξα ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Ansoff

Ζ κήηξα ηνπ Ansoff ππνδεηθλχεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κεγέζπλζεο πνπ
απνξξένπλ απφ ην ζπλδπαζκφ πθηζηάκελσλ ή λέσλ πξντφλησλ κε πθηζηάκελεο ή λέεο
αγνξέο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, νη ηέζζεξηο απηέο ζηξαηεγηθέο είλαη νη εμήο:
Α. Πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο (δηείζδπζε αγνξάο)
Β. Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ πξντφληνο (αλάπηπμε πξντφλησλ)
Γ. Γεσγξαθηθή Αλάπηπμε ζε λέεο αγνξέο κε ηελ πθηζηάκελε πξντνληηθή γθάκα (αλάπηπμε
αγνξψλ)
Γ. Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο κε παξάιιειε ζηφρεπζε ζε λέεο αγνξέο (δηαθνξνπνίεζε)

ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Νέα

Τθιζηάμενα

Ανάπηςξη πποφόνηυν

Τθιζηάμενη
Καηάζηαζη
Γιείζδςζη αγοπάρ

Γιαθοποποίηζη
Δναλλακηικέρ

ηπαηηγικέρ

Ρίζκο
!


Ανάπηςξη αγοπών
ΑΓΟΡΔ

Τθιζηάμενερ

Νέερ

© Igor
Ansoff

ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο εκπίπηνπλ νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο Γ. θαη Γ.,
δειαδή αλάπηπμε αγνξάο θαη δηαθνξνπνίεζε.
ηελ αλάπηπμε αγνξψλ, ε επηρείξεζε επηιέγεη λα εηζέιζεη ζε κηα λέα αγνξά κε ην πθηζηάκελν
πξντφλ. Τπάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, θπξίσο κεζσ
ηνπ κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα, αιιαγή ζπζθεπαζίαο, λέα θαλάιηα δηαλνκήο, δηαθνξεηηθή
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αλά αγνξά γηα πξνζέιθπζε λέσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο.
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ηε δηαθνξνπνίεζε, ε επηρείξεζε επηιέγεη λα εηζέιζεη ζε κηα εληειψο λέα αγνξά κε εληειψο
λέα πξντφληα. Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ελέρεη πςειφηεξν θίλδπλν, αθνχ ε επηρείξεζε
θηλείηαη ζε λέεο αγνξέο πνπ δελ έρεη θαζφινπ εκπεηξία κε λέα πξντφληα. Καηά ζπλέπεηα γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ην πξνζδνθψκελν
απνηέιεζκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πςειψλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη.
•

Ζ Μήηξα BCG

Ζ Μήηξα BCG, εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξντφληηθνχ κίγκαηνο ζε ζπλάξηεζε
κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πνπ παξέρεη ζηελ αγνξά

Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα εζηηάζεη
ηεθκεξησκέλα ζηα πξντφληα εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα
δηεζλνπνίεζε, βάζεη δηεζλψλ ηάζεσλ θαη ζρεηηθνχ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά.
•

Ζ SWOT αλάιπζε γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα

Ζ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο αλάιπζε SWOT, ε νπνία αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, βξίζθεη
ηεξάζηηα εθαξκνγή θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ κίγκαηνο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο
επηρείξεζεο ζε ζπζρέηηζε κε ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην δηεζλέο
πεξηβάιινλ γηα θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
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Εζωηεπικό
Πεπιβάλλον

Εξωηεπικό
Πεπιβάλλον

S

Γπλαηά
εκεία

O

Δπθαηξίεο

W

Αδύλακα
εκεία

T

Απεηιέο

Ζ ελδειερήο αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πξντφλησλ ζε ζπζρέηηζε κε ηνλ
αληαγσληζκφ αιιά θαη ηηο δηεζλείο ηάζεηο, κπνξεί λα απνηειέζεη ζηελ ζπλέρεηα θαη έλα
εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ πψιεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ
πξντφλησλ ζε δηεζλείο αγνξαζηέο.
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2.3.6. Πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ Δμσζηξέθεηαο

Ζ γεληθή δνκή ηνπ ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ
Έρνληαο πξνβεί ζε κία πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο εμαγσγηθή ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζήο
ζαο θαη έρνληαο απνθαζίζεη πσο ε επηρείξεζή ζαο είλαη έηνηκε λα εμάγεη, ην επφκελν βήκα
είλαη λα μεθηλήζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εμαγσγηθήο ζαο ζηξαηεγηθήο. Ζ αλάπηπμε ελφο απινχ,
πξαθηηθνχ θαη επέιηθηνπ εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε θεξδνθφξσλ θαη
βηψζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Έλα εμαγσγηθφ ζρέδην:
Πξνζδηνξίδεη ηη ζέιεηε λα θεξδίζεηε απφ ηηο εμαγσγέο
Αλαθέξεη ζε ηη πξάμεηο πξέπεη λα πξνβείηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζαο
Πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο γηα ηελ εμέηαζε θαη ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ
Βνεζά λα παξακείλεηε πξνζεισκέλνη ζηνπο ζηφρνπο ζαο
Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ
Δίλαη ζχλεζεο άλζξσπνη λα μεθηλνχλ ηηο εμαγσγέο γηαηί έλαο θίινο παξνπζίαζε κία επθαηξία
ή κεηά απφ πξνζέγγηζε πειάηε απφ ην εμσηεξηθφ. Απηά είλαη παξαδείγκαηα αληηδξαζηηθψλ
εμαγσγψλ. Οη πηζαλφηεηεο λα γίλεηε έλαο επηηπρεκέλνο εμαγσγέαο πξνζαπμάλνληαη εάλ
είζηε πξνλνεηηθφο θαη έρεηε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο.
Ζ δηακφξθσζε ελφο εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα θάζε εμαγσγηθή
ζηξαηεγηθή. Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζα εμαζθαιίζεη φηη ε εηαηξία ζαο:
Αληηιακβάλεηαη ηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο
Έρεη ηνπο πφξνπο ψζηε λα θαηαζηεί κία βηψζηκε εμαγσγηθή εηαηξία
Δληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο πξνηνχ πξνβεί ζε εμαγσγέο
πγθεληξψλεη θαιά ηεθκεξησκέλεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο
Έρεη ζαθείο εμαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε
απηψλ
Σν εμαγσγηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα απνηειεί κία επέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη
λα εζηηάδεη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επηιερζείζα αγνξά. Δάλ δελ έρεηε ήδε
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζηελ Διιάδαο, ζαο ζπληζηνχκε λα
ζρεδηάζεηε έλα.
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Πφηε λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο
Ζ ζχληαμε ηνπ πξψηνπ εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ ζπζηήλεηαη ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδεηε πσο
ζέιεηε λα εμάγεηε. Άιινη θαηαιπηηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζχληαμε ελφο εμαγσγηθνχ ζρεδίνπ
είλαη νη αθφινπζνη:
Ζ αγνξά θηλείηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα
αληεπεμέιζεηε
Θέιεηε λα επεθηαζείηε ζε άιιε εμαγσγηθή αγνξά θαη γλσξίδεηε πσο κπνξείηε λα ην
επηρείξεζε θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία θνξά
Αηζζάλεζηε/ Ξέξεηε πσο γηα λα επηηχρεηε αλάπηπμε πξέπεη λα εμάγεηε
Αξρίζαηε λα αλαγλσξίδεηε θελά ζηηο πιεξνθνξίεο ζαο
Θεσξείηε πσο είλαη θπζηθή πξνέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηεο εηαηξίαο
Αλαγλσξίδεηε πσο ππάξρεη κία δηεξγαζία πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
θεξδνθνξία ζαο
Υξεηάδεζηε θάηη γηα λα απνδείμεηε ζε κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ή άιιε ππεξεζία πσο είζηε
άμηνη θάπνηαο κνξθήο ελίζρπζεο.
Έλα εμαγσγηθφ ζρέδην δελ είλαη θαη‟ αλάγθε ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ζηηο εμαγσγέο, αιιά
είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία επηηπρεκέλσλ εμαγσγψλ. ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο πνπ
ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Ζ εζηίαζε αγνξάο θαη πειάηε
Ζ πξνζεθηηθή επηινγή αγνξάο
Ζ θαιή δηαρείξηζε
Ζ δηαζεζηκφηεηα πφξσλ
Ο θαιφο έιεγρνο πνηφηεηαο- πξντφληνο θαη ζπζηεκάησλ
Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηηο αλάγθεο ηεο εμαγσγηθήο
αγνξάο
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Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ & ζχληαμεο ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ
Βήκα 1: Γηεχξπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδίνπ
Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζαο ζηελ Διιάδα είλαη έλα
ρξήζηκν πξφηππν φηαλ αξρίδεηε λα ζθέθηεζηε ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγηθή ζαο ζηξαηεγηθή. Ζ
δηαδηθαζία επέθηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεδίνπ ζαο γηα ηελ επίηεπμε εμαγσγψλ
πεξηιακβάλεη:
Σελ εμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ λα εκπνξεχεζηε ζε απφζηαζε θαη εθηφο
ησλ ζπλφξσλ (θαη ζπρλά ηηο δψλεο ψξαο)
Σελ αλαγλψξηζε παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απαηηήζνπλ ζεκαληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ πξντφληνο ζαο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηφ παξαζθεπάδεηαη θαη
παξέρεηαη ζηελ αγνξά
Σελ αλαγλψξηζε πνιηηηζηηθψλ θαη γισζζηθψλ παξαγφλησλ θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε
κε κεζάδνληεο, ππαιιήινπο, πειάηεο ή θαηαλαισηέο
Σελ πξνζεθηηθή πξφβιεςε ηνπ θφζηνπο ζρεδηαζκνχ, έξεπλαο θαη εηζφδνπ ζηελ αγνξά
Σελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξακνλήο θαη επέθηαζεο ηεο αγνξάο ηε ζηηγκή πνπ ζα
ιάβεηε ηηο παξαγγειίεο
Σνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ επηηπρία φζν θαη γηα ηα εκπφδηα.
Βήκα 2: Πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο SWOT
Ζ ρξήζε ηεο αλάιπζεο SWOT είλαη έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα λα ζπλνςίζεηε ηνλ κεγάιν
φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ έρεηε ζπιιέμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο
αγνξάο. Θα ζαο βνεζήζεη λα απνκνλψζεηε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρείξεζήο
ζαο, εθζέηνληαο ηαπηνρξφλσο ηηο επθαηξίεο ή ηηο απεηιέο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ ζηηο
επηιερζείζεο απφ εζάο αγνξέο.
Ζ αλάιπζε απηή ζα ζαο βνεζήζεη λα θαζνξίζεηε ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο
ζηξαηεγηθέο ζαο θαη λα επηζηήζεηε ηελ πξνζνρή ζαο ζε ηνκείο ηεο επηρείξεζήο ζαο πνπ
ρξεηάδνληαη βειηίσζε ή ζε δπλαηά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο επηρείξεζήο ζαο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηθήο ζαο αλάιπζεο SWOT μεθηλήζηε δεκηνπξγψληαο κία επηθεθαιίδα
γηα θάζε θαηεγνξία- «Γπλάκεηο», «Αδπλακίεο», «Δπθαηξίεο» θαη «Απεηιέο». Κάησ απφ θάζε
ηίηιν, γξάςηε κία ιίζηα απνηεινχκελε απφ πέληε ζπλαθείο πηπρέο ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη
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ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αγνξάο. Οη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο
πηπρέο ηεο επηρείξεζεο ελψ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν.
Ζ εζσηεξηθή αλάιπζε ηεο επηρείξεζήο ζαο (δπλάκεηο θαη αδπλακίεο) πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη:
Σα πξντφληα θαη ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ
Σν κεξίδην αγνξάο/ θιάδνπ
Σν πξνζσπηθφ θαη ηηο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο
Σελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο
Σελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε
Σν χςνο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ
Ζ ηειηθή αλάιπζε ζα ζπκβάιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζαο ζηφρσλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη ζα ζέζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηελ επηινγή αγνξάο.
Βήκα 3: Δπηινγή αγνξάο
Δθφζνλ έρεηε ζαθή εηθφλα γηα ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο εηαηξίαο ζαο,
ην επφκελν βήκα είλαη λα μεθηλήζεηε ηελ εθηίκεζε επθαηξηψλ ζε δπλεηηθέο κειινληηθέο
εμαγσγηθέο αγνξέο. Σν ηειεπηαίν ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε απφ έλα επξχ θάζκα ρσξψλ
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεηε ζε κία κηθξή ιίζηα ηξηψλ έσο πέληε αγνξψλ γηα ην πξντφλ ή ηελ
ππεξεζία ζαο.
Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο αγνξάο, ζα ρξεηαζηείηε ζαθείο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηνπο πνηθίινπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ
ελδερνκέλσο επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζαο ζηελ επηιεγκέλε αγνξά.
Ζ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο απαηηεί ηε ζπιινγή ελφο επξένο
θάζκαηνο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, κέξνο ηεο νπνίαο κπνξείηε λα
αληιήζεηε ρσξίο θφζηνο απφ ην δηαδίθηπν.
Δθφζνλ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο κειινληηθέο αγνξέο ζαο,
κπνξείηε λα αξρίζεηε λα πεξηνξίδεηε ηε επξεία ιίζηα ησλ πηζαλψλ αγνξψλ θαη λα
θαηαζηαιάμεηε ζηηο δχν ή ηξεηο αγνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ην
πξντφλ ζαο ή ηελ ππεξεζία ζαο. ην ζεκείν απηφ, κπνξείηε λα επηρεηξήζεηε κία πην εληαηηθή
έξεπλα αγνξάο θαη λα νινθιεξψζεηε ην δεχηεξν κηζφ ηεο αλάιπζεο SWOT (επθαηξίεο θαη
απεηιέο), εληζρχνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ
πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ αγνξά. Με βάζε απηή ηελ αλάιπζε ζα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε
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λα πξνζδηνξίζεηε ην ράζκα κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηεο
ηθαλφηεηαο πνπ ζα έπξεπε λα δηαζέηεη απηή ψζηε λα εηζέιζεηε επηηπρψο ζηελ αγνξά.
Βήκα 4: Δίζνδνο ζηελ αγνξά
Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο αγνξάο θαη έρνληαο επηιέμεη ηελ αγνξά- ζηφρν,
ην επφκελν βήκα είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο εηζφδνπ.
Τπάξρεη πιήζνο επηινγψλ ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν εηζφδνπ ζηελ επηιερζείζα αγνξά. Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ εμαγσγέσλ απφ ηελ Διιάδα επηιέγεη ηελ ρξήζε αληηπξνζψπσλ θαη
δηαλνκέσλ. ε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, σζηφζν, ελδείθλπηαη ε επηινγή άιισλ κεζφδσλ
φπσο ε θαζεηνπνίεζε, ε άκεζε πψιεζε θαη πξνψζεζε ή ε αλαδήηεζε ζπκκαρηψλ ή
ζχλαςε ζπκβάζεσλ.
Πξαγκαηνπνηείζηε έξεπλα αγνξάο ψζηε λα αλαθαιχςεηε ζέκαηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά, φπσο
ηα εμήο:
Γαζκνί, φξηα πνζνζηψζεσλ, άδεηα εηζαγσγήο
Καλνληζηηθά δεηήκαηα, πρ ζήκαλζε, ζπζθεπαζία, έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε
Αληαγσληζκφο θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηηκψλ
Γίθηπα δηαλνκήο
Πηζαλνί ζπλεξγάηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ έξεπλα αγνξάο, απνθαζίζηε γηα ηελ :
Αλάπηπμε ηξαηεγηθήο Δηζφδνπ ζηελ Αγνξά
Δθπξνζψπεζε ζηελ Αγνξά
Σηκνιφγεζε
Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ
Βήκα 5: ρεδηαζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
Δθφζνλ έρεηε εθηηκήζεη ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εμαγσγψλ
ζαο είλαη ζθφπηκν λα δηακνξθψζεηε ηα ζηάδηα κε κεληαία ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ππνρξεψζεηο ζαο. Σν ζρέδην πξέπεη λα είλαη απιφ, κε έθηαζε κίαο
ζειίδαο θαη κεηξήζηκν (αληηθεηκεληθφ).
Να ζπκάζηε πσο έλα ζρέδην δξάζεο δελ παξακέλεη πνηέ ζηαηηθφ: ρξνλνδηαγξάκκαηα,
πξνυπνινγηζκνί θαη ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα πξνο επαλεμέηαζε θαη
πεξαηηέξσ βειηίσζε θαηά ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο ηεο εμαγσγηθήο ζαο ζηξαηεγηθήο.
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Έλαο εμαγσγέαο έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη εάλ έρεη έλα μεθάζαξα δηαηππσκέλν
ζρέδην δξάζεο, αληηθεηκεληθά κεηξήζηκν θαη επέιηθην ψζηε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά
ζε λέα ή αλαπάληερα γεγνλφηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζηελ αγνξά.
Βήκα 6: Δθαξκνγή ρεδίνπ
Σψξα πνπ έρεηε θαηαξηίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην, έρεηε νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα
αγνξάο θαη επηζθεθηήθαηε ήδε ηελ αγνξά, είλαη ψξα λα νξηζηηθνπνηήζεηε ηελ ζηξαηεγηθή ζαο
θαη λα εθηειέζεηε ην ζρέδην δξάζεο ζαο. Ζ εθαξκνγή είλαη βαζηθφ βήκα γηα λα επηηχρεηε ζηηο
εμαγσγέο. Όιε ε δνπιεηά πνπ έρεηε θάλεη κέρξη ην ζεκείν απηφ ζα πάεη ρακέλε αλ δελ
κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηελ ζηξαηεγηθή ζαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζείηε ζε κία αγνξά θαη λα παξακείλεηε ζε απηή γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα επσθειείζηε απφ απηή. Αλ γηα θάπνην ιφγν αλαγθαζηείηε λα απνρσξήζεηε απφ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν, πξνζπαζήζηε λα δηαηεξήζεηε έλα ειάρηζην κεξίδην ηεο
αγνξάο απηήο ψζηε λα κπνξείηε λα επηζηξέςεηε φηαλ νη ζπλζήθεο αιιάμνπλ.
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Παξάδεηγκα ζχληαμεο ζρεδίνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ
Δπυνςμία επισείπηζηρ:

Πεπίλητη ηηρ ηπέσοςζαρ δπαζηηπιόηηηαρ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο εηαηξίαο)

ηόσοι
 Πφηε αλακέλεηε λα αλαθηήζεηε ην αξρηθφ πνζφ πνπ δηαζέζαηε γηα ην εμαγσγηθφ
κάξθεηηλγθ;
 Ση αλακέλεηε απφ ηηο εμαγσγέο;
 Γηαηί πξνζεγγίδεηαη εμαγσγηθέο αγνξέο;
o
o
o
Οικονομικοί πόποι
 Πφζν είζηε δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζεηε ζηηο εμαγσγέο;- ρξφλν θαη πφξνπο;
 Πσο ζα εμαζθαιίζεηε θαη πσο ζα θαηαλείκεηε ηα θεθάιαηα;
 Πσο ζα ρξεκαηνδνηήζεηε ηελ αλάπηπμή ζαο;
 Γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα δχλαζηε λα αληαπνθξίλεζηε ζηα θφζηε θαηά ηελ
πξνζπάζεηά ζαο γηα εμαγσγέο πξηλ απηή απνθέξεη θέξδνο;

Μη οικονομικοί πόποι
 Γηαζέηεη θάπνηνο απφ ηελ εηαηξίαο ζαο εκπεηξία ζηηο εμαγσγέο;
 Αλ φρη, είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πξνζιάβεηε λένπο ππαιιήινπο κε γλψζεηο γηα ηηο
εμαγσγέο;
 Κάπνηνη απφ ηνπο ππαιιήινπο ζαο έρνπλ γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ;
 Ση επίπεδα ζηειέρσζεο απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμαγσγηθψλ ζαο
ζηφρσλ;
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Ικανόηηηα παπαγυγήρ
 Δγρψξηα θαη εμαγσγηθή ηθαλφηεηα
 Πξφζζεην θφζηνο
 Δπνρηθέο δηαθπκάλζεηο
Δπιλογή αγοπάρ
 Γπλεηηθέο αγνξέο
 Δθηίκεζε ηεο αγνξάο
 Αγνξέο ζηφρνη
Πποφόν
 Πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο
 Απαηηνχκελεο αιιαγέο επί ηνπ πξντφληνο
Σιμολόγηζη
 Σνπνζέηεζε ζηελ αγνξά
 Αλαιχζεηο αληαγσληζκνχ
 Σηκνινγηαθή πνιηηηθή
Δίζοδορ ζηην αγοπά
 ηξαηεγηθή εηζφδνπ ζηελ αγνξά
 ηξαηεγηθέο πξνψζεζεο
σέδιο Γπάζηρ
 Γξαζηεξηφηεηεο
 ηφρνη
 Δπζχλε
 Πξνζεζκίεο
 Πξνυπνινγηζκφο
 Αμηνιφγεζε
 Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο
Δπανεξέηαζη και Βεληίυζη
 Νέα πιεξνθφξεζε
 Απνηειέζκαηα
 Δκπεηξία
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2.3.7. Βαζηθέο έλλνηεο εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ & ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εμαγσγηθήο δξάζεο

Γηακφξθσζε πξντφλησλ γηα εμαγσγή
Σν ζηάδην ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη ε ηειηθή θάζε θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ
πξντφλησλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο γηα φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζπζθεπαζίαο ελφο πξντφληνο δηαθξίλεηαη ζε :
ρεδηαζκφ θαηαζθεπήο “structural design”
Αθνξά ζηα ηερληθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηεο ζπζθεπαζίαο
Αηζζεηηθφ ζρεδηαζκφ «graphic or visual design”
Αθνξά ζηελ εκθάληζε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο πνπ παξέρεη
Ο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπήο θαη ν αηζζεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε απφιπηε αξκνλία. Δλδεηθηηθά, κία ζπζθεπαζία κε έλα πςειφ αηζζεηηθφ
ζρεδηαζκφ εάλ θηάζεη ζην ζεκείν πψιεζεο ζε θαθή θαηάζηαζε, επεηδή απέηπρε ν
ζρεδηαζκφο θαηαζθεπήο, απηφ αληηκεησπίδεηαη σο αζηνρία. Αληίζηνηρα, ε ζπζθεπαζία θηάλεη
κε αζθάιεηα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζην ζεκείν πψιεζεο, αιιά δελ επηηπγράλεη γηαηί έρεη
θαθφ αηζζεηηθφ ζρεδηαζκφ.
Ζ ζπζθεπαζία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ελνπνηείηαη κε ην πξντφλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξνζδηνξίδεη ην πξντφλ θαη ην ηνπνζεηεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην
πεδίν ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. ηνηρεία φπσο ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ ζπζθεπαζίαο, ε
πνιππινθφηεηα ηνπ εηθαζηηθνχ, ην πιήζνο ησλ ρξσκάησλ θαη ε επθξίλεηα ηεο εθηχπσζεο
δηακνξθψλνπλ γηα ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο.
εκαληηθφο επίζεο είλαη ν ξφινο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνρξενχηαη
ζχκθσλα κε ην λφκν ν θαηαζθεπαζηήο λα γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο.
Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ε εηαηξία παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο ηνπ πξντφληνο, ηα ζπζηαηηθά ηνπ
πξντφληνο, ν ηξφπνο ρξήζεο, ε απνζήθεπζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο, ε ηηκή κνλάδαο
θαη άιια αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ πεξηέρεη.
Δθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ε ζπζθεπαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ παξαγσγφ λα
πξνβάιεη ηα εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα
ππφινηπα αληαγσληζηηθά. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ε πξνέιεπζε ησλ ζπζηαηηθψλ (φρη
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κεηαιιαγκέλα), ε κέζνδνο παξαγσγήο (βηνινγηθά πξντφληα γηα ηξφθηκα), ελαιιαθηηθνί
ηξφπνη δηαρείξηζεο ηεο ζπζθεπαζίαο κεηά ηε ρξήζε ηεο (αλαθχθισζε) θαη άιια.
Δπίζεο ε ζπζθεπαζία απφ κφλε ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ελφο
πξντφληνο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν εμαηηίαο ηεο ζπζθεπαζίαο παξέρεηαη
κεγαιχηεξε επθνιία ή νηθνλνκία ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Σν βηδσηφ πψκα ζηε ζπζθεπαζία
θξέζθνπ γάιαθηνο, ην easy open ζηα κεηαιιηθά δνρεία εβαπνξέ γάιαθηνο θαη ζηα
αλαςπθηηθά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζθεπαζηψλ.
Δπηινγή θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο
Γηα ηελ επηινγή κηαο ζπζθεπαζίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:
1.

Σν πξντφλ.

Γηα ηελ επηινγή κηαο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη κεραληθέο
ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα ζπζθεπαζηεί. Καη απηφ γηαηί ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα παξέρεη
πξνζηαζία ζε θαηαζηξνθή ή ζπάζηκν ηνπ πξντφληνο. Δπί πιένλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξντφληνο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο
θαζψο θαη αληίδξαζε ηνπ κε ηνλ αέξα θαη ην νμπγφλν.
2.

Ζ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο

Λακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία γηα ηελ ηαρχηεηα, ην κέγεζνο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν
παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο.
3.

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπαζίαο

Γίλεηαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα
ηνπ πξντφληνο, επηηπγράλνληαο παξάιιεια ηε κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο.
4.

Τιηθά ζπζθεπαζίαο

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο
ζπζθεπαζίαο γηα ην πξντφλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί.
5.

Αιπζίδα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο.

Γηα θάζε είδνπο κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη
ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ πεξηέρεη ηφζν απφ άπνςε αληνρήο φζν θαη απφ άπνςε
πξνζηαζίαο.
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6.

Ννκηθφ πιαίζην

Γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο ζπζθεπαζίαο απαηηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ
δηέπεη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ζηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ην κέγεζνο θαη ηα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθεη ε ζπζθεπαζία. Σα ζηνηρεία απηά δηαθέξνπλ απφ
αγνξά ζε αγνξά πνπ κπνξεί λα είλαη ζχλζεηα.
7.

Πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ζηφρν

Ο θαηαλαισηήο έρεη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ζην ζρήκα, ηνλ αξηζκφ, ην ρξψκα θαη ηα
ζχκβνια αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ην έζλνο πνπ αλήθνπλ.
8.

πζθεπαζία θαη πεξηβάιινλ.

Ζ ζπζθεπαζία κεηά ηε ρξήζε ηεο είλαη άρξεζηε θαη θαηαιήγεη ζηα ζθνππίδηα. Γηα ην ιφγν
απηφ πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ε επθνιία επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο ή
απνκάθξπλζήο ηεο.
Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην ακεηάβιεην ηεο ζχζηαζεο ησλ ηξνθίκσλ
απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επί πιένλ ε ζχζηαζε θαη ε δνκή ηνπο πξέπεη λα
είλαη ηέηνηα ψζηε ηα ηξφθηκα:
Να κελ πξνζβάιινληαη απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο
Οχηε απηά λα πξνζβάιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηα πεξηερφκελα ηξφθηκα.
Δπί πιένλ ε ζπζθεπαζία ελφο πξντφληνο αλαιακβάλεη ην ξφιν:
Να θαζηζηά άλεηε θαη αζθαιή κεηαθνξά ηνπ.
Να πξνζηαηεχεη ην πξντφλ απφ επηκνιχλζεηο, απψιεηεο θαη πάζεο θχζεσο βιάβεο θαη
αιινηψζεηο.
Να παξέρεη επθνιία ζηνλ ηξφπν ρξήζεο.
Να παξνπζηάδεη θαιή εκθάληζε.
Να πιεξνθνξεί ηνλ θαηαλαισηή γηα ηα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
πξντφληνο πνπ πεξηέρεη.
Να ζπλεπάγεηαη ρακειφ θφζηνο.
ήκεξα ε ζπζθεπαζία, εθηφο απφ πεξηέθηεο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηε
ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, πιεξνθνξεί ηνλ θαηαλαισηή απνθαζηζηψληαο ηελ επηθνηλσλία κε
ηνλ παξαγσγφ, πνπ έρεη ηε δχλακε λα δηακνξθψλεη ηηο πσιήζεηο κε ην εηθαζηηθφ, ην ζρήκα
θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο γεληθφηεξα, έρεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ίζσο ξφιν ηεο κεηαθνξάο, ηεο
απνζήθεπζεο θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή κε αζθάιεηα θαη
ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ.
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Έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ ζπζθεπαζίαο
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα αληηθείκελα ηνπ ηκήκαηνο ζπζθεπαζίαο ζηε βηνκεραλία ζήκεξα είλαη
απηφ ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηφζν ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο φζν θαη ησλ ηειηθψλ
πεξηεθηψλ νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα πιηθά απηά. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη κε
ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, νη νπνίεο έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ
αλαπηπρζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ISO (International Organization for
Standardization), ASTM (American Society for Testing Materials), TAPPI (Technical
Association of the Pulp and Paper Industry), UN (United Nations) θ.α.
Δπσλπκία & Δηηθέηα Δμαγφκελνπ Πξντφληνο
Ζ ζπζθεπαζία ελφο πξντφληνο εμππεξεηεί πνιινχο ζθνπνχο. πγθεθξηκέλα:
Γηεπθνιχλεη ζηε κεηαθνξά θαη πεξηνξίδεη ηελ δπζκελή επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ
ζπλζεθψλ
Πξνζηαηεχεη απφ ηελ θζνξά θαηά ηε κεηαθνξά
Πεξηνξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη ζην ίδην κεηαθνξηθφ
κέζν
Δκπνδίδεη ηελ παξαπνίεζε ηνπ
Πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θινπήο ηνπ ηδίνπ ή ησλ κεξψλ ηνπ
Πξνζειθχεη γηα αγνξά, ηξαβά ην ελδηαθέξνλ θαη πξνηξέπεη ζε αγνξά
Μεηαθέξεη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, πεξηιακβάλεη δψξα θαη πξνζθνξέο
Πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζηε γιψζζα ηνπ θαηαλαισηή
Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνζνινγία, πξνηείλεη λέεο ρξήζεηο, δίλεη ζπληαγέο
Ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ εμάγεηαη φζνλ
αθνξά ην πεξηερφκελν, ηα ζπζηαηηθά, ηελ αλαγξαθή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηελ
γιψζζα ησλ νδεγηψλ ρξήζεο
Γηαθνξνπνηεί ην πξντφλ κε ηελ κέζνδν ηεο δηάζεζεο ζην θνηλφ ζε πνιιαπιέο
ζπζθεπαζίεο ή καδί κε άιια ζπκπιεξσκαηηθά είδε πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ θαηαλαισηή
Σνλίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο κε ηελ ρξήζε αθξηβψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (θνκςέο
ζήθεο δψξσλ, γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο γηα πγξά πξντφληα θιπ)
Γείρλεη θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ κε ηελ ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη κε ηνλ
απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.
Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.
Πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζπδεηεζνχλ παξαθάησ, πξέπεη λα ππάξρνπλ
ζηελ ζπζθεπαζία ελφο πξντφληνο κε ηξφπν πνπ λα πείζνπλ ηνλ πειάηε λα ην αγνξάζεη.
Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπζθεπαζία εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηνπ
πξντφληνο, ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ηνλ αγνξαζηή ή ηνλ ρξήζηε, ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο
θαη ην κεηαθνξηθφ κέζν.
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Ζ αλάγθε γηα ρξήζε αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ εμαηηίαο ηφζν λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ φζν θαη
απαηηήζεσλ θαηαλαισηψλ έρεη ζηξέςεη ηνπο παξαγσγνχο ζηελ ρξήζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη αλαθπθιψλνληαη.
Ζ επηινγή ηεο ζπζθεπαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηινγή ηεο εηηθέηαο, ηνπ ζήκαηνο ηνπ
πξντφληνο ή ηεο επσλπκίαο ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο.
Ωο εηηθέηα ζεσξείηαη νηηδήπνηε γξάθεηαη πάλσ ζε έλα πξντφλ, ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ή ην
πεξηηχιηγκά ηνπ. Ζ εηηθέηα εθηφο ησλ άιισλ πεξηιακβάλεη ην ζήκα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ
επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Οη εηηθέηεο εληζρχνπλ ηελ δηαθξηηηθή δχλακε ηεο ζπζθεπαζίαο,
κεηαδίδνπλ κελχκαηα, ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή θαη παξνηξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή λα αγνξάζεη ην
πξντφλ.
Μηα θαιή ζπζθεπαζία πξέπεη:
Να θαηαζθεπάδεηαη εχθνια θαη νηθνλνκηθά.
Να είλαη αλζεθηηθή ψζηε λα πξνζηαηεχεη επαξθψο ην πξντφλ θαη λα αληέρεη ζηηο
κεηαθνξέο, ζηηο κεηαθηλήζεηο, ζηηο απνζεθεχζεηο Να είλαη ιεηηνπξγηθή ψζηε λα
εμππεξεηεί ηφζν ηνλ δηαλνκέα, φζν θαη ηνλ θαηαλαισηή.
Να κεηαδίδεη εχθνια ην κήλπκα πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη ζηνλ ρξήζηε
Να ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή, λα ηνλ εληππσζηάδεη, λα παξνηξχλεη ζε αγνξά
θαη λα αλαθαιείηαη ζηε κλήκε
Ζ ζεκαζία ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη ηφζν ζεκαληηθή ψζηε νη θπβεξλήζεηο ησλ
πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ έρνπλ επηβάιεη ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ
θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ θπθινθνξία θάζε πξντφληνο.

Καηεγνξίεο πζθεπαζίαο
Πξσηνβάζκηα ζπζθεπαζία.
Πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθή ζπζθεπαζία πνπ παξακέλεη κέρξη ην ηέινο ηεο αλάισζεο ηνπ
πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα ε ζπζθεπαζία – πνηήξη κνπζηάξδαο, ην ζσιελάξην
θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο, ε θηάιε χδαηνο θ.ιπ.
Γεπηεξνβάζκηα ζπζθεπαζία.
Πξφθεηηαη γηα ηε ζπζθεπαζία πνπ πξνζηαηεχεη ηελ πξσηνβάζκηα ζπζθεπαζία. Ο
θαηαλαισηήο επηζεσξεί ηελ θαηάζηαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζπζθεπαζίαο γηα λα θξίλεη εάλ
θάπνηνο ηελ έρεη αλνίμεη πξηλ αγνξάζεη ην πξντφλ.
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πζθεπαζία πξνζηαζίαο θαηά ηελ κεηαθνξά.
Ζ ζπζθεπαζία απηή πεξηθιείεη θαη πξνζηαηεχεη ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ ηεκαρίσλ πξντφλησλ
πνπ επξίζθνληαη ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ζπζθεπαζία. Υξεζηκεχεη ηφζν γηα
πξνζηαζία θαηά ηε κεηαθνξά φζν θαη γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο.
πζθεπαζία θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ
Ζ ζπζθεπαζία αλαβαζκίδεη έλα επψλπκν πξντφλ θαη ην θάλεη πην ειθπζηηθφ ζηνλ
θαηαλαισηή, έρνληαο κφληκε επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ πειάηε.
Όηαλ ην πξντφλ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά ε ζπζθεπαζία είλαη απηή πνπ έξρεηαη
ζε πξψηε επαθή κε ηνλ κεζάδνληα, ηνλ ρνλδξέκπνξν, ηνλ ιηαλέκπνξν θαη ηειηθά κε ηνλ
θαηαλαισηή. Μέρξη λα δνθηκαζηεί ην πξντφλ απφ ην επξχ θνηλφ θαη λα θαηαμησζεί γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, ε ζπζθεπαζία ραξαθηεξίδεη ηφζν απηφ φζν θαη ηελ
επσλπκία ηνπ.
Δπσλπκία – ήκα
Ζ επσλπκία ή εκπνξηθφ φλνκα, κάξθα, ηχπνο, ζήκα θαηαηεζέλ, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν
ηαπηφηεηνο θαη δηαρσξηζκνχ ελφο πξντφληνο πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηα άιια.
Σν ζήκα ηδηαίηεξα, είλαη έλα δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ ραξαθηεξίδεη ακέζσο έλα πξντφλ ζηα
κάηηα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηελ πνηφηεηα θαη
ηελ αμηνπηζηία ηνπ.
Ζ πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ νλφκαηνο θαη ηνπ ζήκαηνο είλαη πην δχζθνιε ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ απφ φζν ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο. Σν θφζηνο θαηνρχξσζεο είλαη πςειφηεξν, νη
θαζπζηεξήζεηο κεγαιχηεξεο θαη ην θφζηνο απφθξνπζεο ησλ κηκεηψλ πςειφηεξν.
Ζ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ πξνζηαζίαο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Αιινχ ε πξνζηαζία μεθηλά
κε ηελ έγθξηζε θαη θαηαρψξεζε ηνπ ζήκαηνο θαη αιινχ κε ηελ έλαξμε ησλ εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ πξντφληνο.
Δπζχλε ηνπ Απνζηνιέα απφ ηελ Καηάζηαζε πζθεπαζίαο
χκθσλα κε ην Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή, ν απνζηνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ζπζθεπάζεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξαδίδεη ζηνλ κεηαθνξέα κε ηξφπν ψζηε λα είλαη
επαξθψο πξνζηαηεπκέλα απφ θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ
θζνξέο ή επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ.
Δάλ ε ζπζθεπαζία είλαη αλεπαξθήο ή ειαηησκαηηθή ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα δεηήζεη ηελ
απνθαηάζηαζή ηεο πξηλ ηελ θφξησζε, δηαθνξεηηθά αλαιακβάλεη ν ίδηνο φιεο ηηο επζχλεο απφ
ηπρφλ ππνβάζκηζε ηφζν ηνπ ηδίνπ ην πξντφληνο φζν θαη ησλ ινηπψλ.
Οη επηπηψζεηο απηέο ηζρχνπλ γηα φια ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη γηα θάζε είδνπο θνξηία
ηδηαίηεξα ηα ζεσξνχκελα σο επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα.
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Καλνληζκνί πζθεπαζίαο
Οη θαλνληζκνί ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα έρνπλ νξηζηεί απφ λσξίο. Γηαθνξεηηθέο αγνξέο έρνπλ
δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο- κπνξεί λα δηαπηζηψζεηε φηη ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε
δηαθνξεηηθά πιηθά ή κεγέζε γηα θάζε αγνξά ζηελ νπνία εμάγεηε. Οη θαλνληζκνί πνπ κπνξεί
λα επεξεάζνπλ ζηελ ζπζθεπαζία είλαη:
• Ζ ζχλζεζε θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
• Μέγεζνο θαη θαηαζθεπή
• Δπαλαρξεζηκνπνηνχκελε ή κίαο ρξήζεο ζπζθεπαζία
• πζθεπαζία απφ επηθίλδπλα πιηθά ή εππαζή
• Δηηθέηα θαη ραξαθηεξηζκφο
Δηηθέηα
Οη θαλνληζκνί ζήκαλζεο ηεο εηηθέηαο ζπλήζσο απνζθνπνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο
ρξήζηεο κε παξνρή νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ.
Αλάινγα κε ην πξντφλ, κπνξεί λα απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπζθεπαζία,
φπσο ελδεηθηηθά
Γηα ηξφθηκα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ:
• φλνκα πξντφληνο
• θσδηθνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθψλ
• φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ εηζαγσγέα
• ρψξα πξνέιεπζεο, φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
• εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή ιήμεο
• πξνδηαγξαθέο απνζήθεπζεο
• ζπζηαηηθά θαηά ζεηξά αλάινγεο ζπνπδαηφηεηαο (ζπρλά απφ ην βάξνο)
• νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή ηε ρξήζε, ηδηαίηεξα πξνθπιάμεηο πνπ απαηηνχληαη
• θαζαξφ βάξνο (ζηηο κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ρψξα εηζαγσγήο)
• κεηαθξάζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ απαξαίηεηε γιψζζα ηεο ρψξαο εηζαγσγήο.
Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη εμαθξηβσκέλεο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ηξέρνληεο
θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο.
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Πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο
Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κηαο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο
είλαη:
Οη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο θέξδνπο
Ζ έθηαζε θαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε αγνξά
Ζ έληαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε ρψξα
Οη ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα
Σν θφζηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο ζηηο μέλεο αγνξέο
Σα δαζκνινγηθά εκπφδηα θαη ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ησλ πξντφλησλ
Οη φξνη πιεξσκήο θαη παξάδνζεο
Ο ηειηθφο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλήζσο δελ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα
ζηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε εηζαγσγήο ή δηαλνκείο, νη νπνίνη αγνξάδνπλ ζηε ζπλέρεηα
κεηαπνπινχλ ζε ηηκέο πνπ θξίλνπλ θαηάιιειεο.
Οη Δπηρεηξεκαηηθνί ηφρνη ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο
Οη ζπλήζεηο ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή είλαη:
Οη ζηφρνη θαζνξηζκνχ κεξηδίνπ αγνξάο
Οη ρξνληθνί ζηφρνη γηα ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο
Οη ρξνληθνί ζηφρνη απφζβεζεο ηεο εμαγσγηθήο επέλδπζεο θαη απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ
Οη ζηφρνη θεξδνθνξίαο απφ θάζε αγνξά
Καζνξηζκφο Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο
Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε φηαλ πξνζπαζεί λα
δηαζέζεη ζηελ αγνξά ηα πξντφληα πνπ παξάγεη είλαη ηα εμήο:
Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο γηα φιν ην πξντφληηθφ κίγκα, ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ιακβάλνληαο
ππφςε δηαθνξνπνηήζεηο:
• ην θφζηνο παξαγσγήο.
• ηελ παξερφκελε αμία γηα ηνπο πειάηεο
• ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ.
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ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, αλαιχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο, ζε λέεο
αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο:

Σο μονηέλο ηυν 3Cs
Σιμολόγηζη
με βάζη ηο
κόζηορ

Τπεπβολικά
σαμηλή ηιμή
(δελ είλαη εθηθηή ε
επίηεπμε θέξδνπο)

Καηώθλι
(Floor Price)
(θαζνξίδεηαη
απφ ην
θφζηνο)

Σιμολόγηζη
με βάζη ηον
ανηαγυνιζμό

Σιμολόγηζη
με βάζη ηην
αξία

Μπούζοςλαρ
(Orienting Price)
(πξνθχπηεη απφ ηε
κειέηε ηνπ
αληαγσληζκνχ)

Οποθή
(Ceiling Price)
(θαζνξίδεηαη απφ ηελ
αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ
γηα ην πξντφλ)

Τπεπβολικά
ςτηλή ηιμή
(δελ είλαη εθηθηή ε
επίηεπμε
πσιήζεσλ)

Πηγή: Philip Kotler, Marketing Management, 11th edition, 2003

Σηκνιφγεζε γηα Δμαγσγέο
• Ζ εμαγσγηθή ηηκνιφγεζε είλαη δηαθνξεηηθή ηεο εγρψξηαο
• Σηκνιφγεζε κε βάζε ηα επίπεδα ηεο αγνξάο θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε
• Ζ πνιηηηθή ηηκνιφγεζήο ζαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ
• πζρέηηζε κε ηελ αμία ησλ πξντφλησλ, ηελ πνηφηεηα, θαηλνηνκία
• πλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη ζε ρψξεο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ
• Γέζκεπζε ηεο ηηκήο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
• Όξνη παξάδνζεο, ηξφπνη πιεξσκήο, πηζησηηθνί φξνη, λνκηζκαηηθφο θίλδπλνο, ηηο
ζπκθσλεζείζεο πνζφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ηεο κεηαθνξάο.

ηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά:
Τςειή ηηκή
Δηζαγσγή ζηελ αγνξά – ζηφρν κε κία πςειή ηηκή γηα ηελ πεξηζπιινγή ηεο «αθξφθξεκαο»
ηεο δήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κείσζε ηεο ηηκήο κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.
Δθαξκφδεηαη εθφζνλ ην πξντφλ έρεη πιενλεθηήκαηα θαη εθφζνλ ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο είλαη
ιηγφηεξν ειαζηηθή κέζα ζηα φξηα ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
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ε θάζε πεξίπησζε, κία πςειή αξρηθή ηηκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα
ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα, ελψ πάληα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο ηηκήο.
Υακειή ηηκή
Δηζαγσγή ζηελ αγνξά – ζηφρν κε ρακειή ηηκή κε ζθνπφ ηε γξήγνξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά
κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία καδηθφηεηαο ζηε δήηεζε ή ηελ απνηξνπή ηεο εηζφδνπ ησλ
αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο.
Σηκή ζην νξηαθφ θφζηνο
Δηζαγσγή ζηελ αγνξά – ζηφρν κε πνιχ ρακειή ηηκή κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ
κε ηηκνιφγεζε ζην επίπεδν ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο. Ζ επηινγή κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο
κνξθέο, φπσο ηε κνξθή δσξεάο, ησλ βξαβείσλ θαη ησλ θνππνληψλ.
Σηκή ζηελ ςπρνινγηθή αμία
Δηζαγσγή ζηελ αγνξά – ζηφρν κε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληηιεπηή αμία ηνπ
πξντφληνο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ζηε μέλε ρψξα.
ε ηη λφκηζκα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε ηηκή
• Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζην εγρψξην λφκηζκα εκπεξηέρεη ην ιηγφηεξν θίλδπλν αιιά
ζπρλά απηφ δελ είλαη δπλαηφ.
• Γηα αγνξέο κε αδχλακν λφκηζκα, επηιέμηε έλα ζηαζεξφ ελαιιαθηηθφ λφκηζκα, π.ρ. $
• Κάληε πξναγνξά ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ ηξάπεδά ζαο
Κνζηνιφγεζε Πξντφλησλ γηα Αγνξέο ηνπ Δμσηεξηθνχ
Βαζηθά εκεία πνπ απμάλνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζηηο εμαγσγέο θαη πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε:
(1) Γηαθήκηζε ησλ Δμαγσγψλ. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ
πξντφλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο ηεο
δηαθήκηζεο.
(2) Δπηζηξνθή Υξεκάησλ. Δθεί φπνπ ηα εηζαγφκελα πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ή
θαηαλαιψλνληαη άκεζα, ελζσκαηψλνληαη θαη ίζσο επαλεμάγνληαη ζα πξέπεη λα
επηηξέπνληαη

ζηνλ

εμαγσγέα

θάπνηεο

επηζηξνθέο

(έμνδα)

ρξεκάησλ

ζε

πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν.
(3) Φφξνο επί ησλ πσιήζεσλ.
(4) Πξνκήζεηα Αληηπξνζψπνπ. Ο Σξφπνο Πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ
(5) Σξαπεδηθφ Κφζηνο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ νη φξνη πιεξσκήο θαη νη ηξαπεδηθέο
επηβαξχλζεηο.
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(6) Αζθάιηζε. Απφ πξνηίκεζε ή ιφγσ ζεζκηθψλ θαλνληζκψλ, ν πειάηεο ίζσο επηζπκεί
αζθαιηζηηθή θάιπςε.
(7) Σεισλεηαθνί Γαζκνί ζην Δζσηεξηθφ. Οη δαζκνί ζηηο εηζαγσγέο θαη άιιεο επηβαξχλζεηο
ζηελ ρψξα πνπ γίλεηαη ε εμαγσγή αλήθνπλ ζπλήζσο ζηνλ αγνξαζηή θαη δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ CIF, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε
ησλ ηηκψλ παξάδνζεο. Παξφια απηά ν εμαγσγέαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο
δαζκνχο γηα λα θαζνξίζεη αλ νη ηηκέο είλαη αληαγσληζηηθέο.

Καζνξηζκφο ησλ ηξφπσλ εηζφδνπ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
Καηά ηε δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο, θαη αθνχ έρεη επηιέμεη αγνξέο-ζηφρνπο, θάζε επηρείξεζε
αληηκεησπίδεη ηξεηο βαζηθέο πξνθιήζεηο:
Θέκαηα Marketing: ζε πνηα ηκήκαηα (segments) ζα εζηηάζεη, πψο ζα εθαξκφζεη ηελ
πνιηηηθή κάξθεηηλγθ, πψο ζα νξγαλψζσ ηελ είζνδφ κνπ ζηελ αγνξά κέζσ δηθηχσλ θαη
ζπλεξγαηψλ
Θέκαηα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: ζα νξγαλψζεη θάπνην ηκήκα ηεο παξαγσγήο ή ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπηθά (make or buy?)
Θέκαηα Δπελδχζεσλ θαη Διέγρνπ: ζα δξαζηεξηνπνηεζεί απηφλνκα ή κε ηνπηθφ ζπλεξγάηε,
θαη πνηνη ζα είλαη νη φξνη ζπλεηζθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
ην παξαθάησ ζρήκα, θαίλνληαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εηζφδνπ ζηηο μέλεο αγνξέο, κε βάζε
ηηο απνθάζεηο ηεο επηρεηξήζεο ζξηο παξαπάλσ θξίζηκεο εξσηήζεηο:

Δγσώπια παπαγυγή

Άκεζεο
εμαγσγέο

Γιεθνήρ παπαγυγή

Έκκεζεο
εμαγσγέο
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Ο ηξφπνο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ θαζψο επίζεο θαη ην είδνο ησλ
ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
επηρείξεζεο, ην ηζηνξηθφ ηεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ θαη ηε θχζε ησλ πξντφλησλ
ηεο. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο, παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

Πολςπλοκόηηηα
Πποφόνηορ
Πποζαπμο
ζμένο
Πποφόν

Απ’εςθείαρ ζε
ηελικό καηαναλυηή

Ανηιππόζυπο
ρ

Θςγαηπική ηοπική
εηαιπία παπαγυγήρ

Γιανομέαρ
«πποζηιθέμενηρ αξίαρ»
(VAR, service
distributor)

Γιανομέα
ρ

Θςγαηπική ηοπική
εηαιπία πυλήζευν

Δμποπικόρ οίκορ
(Trading house)

Σςπικό
Πποφόν
Υαμηλή / Μικπό

Ττηλή / Μεγάλο

Πολςπλοκόηηηα
/ Πλήθορ
Πελαηειακών
σέζευν

Οη εμαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο κέζσ θαλαιηψλ δηαλνκήο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ
εκπνξίνπ, κέζσ αιπζίδσλ πνιπθαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο
κεγάινπο πειάηεο κε απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζε Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη
Οξγαληζκνχο, κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ηέινο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ
εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πσινχλ απηφλνκα ή κε ην ηαρπδξνκείν.
Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ θαλαιηνχ πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ
επηρείξεζε γηαηί είλαη ππνρξεσκέλε λα δεζκεχζεη πφξνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
ρσξίο λα γλσξίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο.
Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ιφγνη, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα δηάζεζεο ησλ
πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ κέζσ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ :
Δμεηδίθεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ
Ζ θπζηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο έσο ηα ζεκεία θαηαλάισζεο,
απαηηεί ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ
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Οη ελδηάκεζνη κε ηελ πείξα ηελ νπνία δηαζέηνπλ, ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηηο
νπνίεο δεκηνπξγνχλ, πξνζθέξνπλ ζηνλ παξαγσγφ ηελ εκπεηξία θαη γλψζεηο ηεο μέλεο
αγνξάο.
Σνπηθέο θαη ρξνληθέο επθνιίεο
Δηδηθφο νηθνλνκηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη κε ηελ
ρξεκαηνδφηεζε, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ ηφπν
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ έσο ηηο καθξηλέο γεσγξαθηθέο αγνξέο.
Οη ιεηηνπξγίεο ησλ θνξέσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ
Ο κεζάδνληαο πξέπεη λα θξνληίδεη, φπσο νη εθηεινχκελεο απ‟ απηφλ ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε
ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ θαη κνλαδηθφ
πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά.
Τπεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο
Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη, επεηδή αλαιχνπλ ζπλερψο θαη ζπζηεκαηηθά ηηο αγνξέο
ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα εθνδηάζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ,
ηε δπλαηφηεηα ηεο αγνξάο, ηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ
θαη δπλαηψλ πειαηψλ ηεο αγνξάο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληαγσληζηψλ.
Ζ δηαηήξεζε απνζεκάησλ απφ ηνπο κεζάδνληεο πξνο εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο
κεηψλεη ην χςνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα δεζκεχζνπλ νη
πξνκεζεπηέο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ. Πνιινί, επίζεο κεζάδνληεο εθηεινχλ
θαη πξνσζεηηθέο εξγαζίεο κε ηε δηαηήξεζε εθζέζεσλ θαη κε ηελ απνζηνιή πξνο ηνπο
πειάηεο ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ.
Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη κεζάδνληεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο
φπσο, ηελ πξφβιεςε αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ πξναγνξά ησλ πξντφλησλ, ηε δηαηήξεζε
απνζεκάησλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, νη κεζάδνληεο ζπγθεληξψλνπλ κηα
κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, απφ ηα νπνία ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη.
Σέινο νη ελδηάκεζνη ζην θαλάιη δηάζεζεο παξέρνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ
ηφπνπ γηα ηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ θαη δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα
ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο.
Απνζεθεπηηθνί Υψξνη
Με ηελ απνζήθεπζε δηαθφπηεηαη ε θπζηθή ξνή ησλ πξντφλησλ ζην δίθηπν ησλ πσιήζεσλ. Ζ
απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απνηειεί έλα κέζν, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ
ρξνληθά ε παξαγσγή κε ηελ πψιεζε. Ζ απνζήθεπζε ρξεζηκεχεη σο βαιβίδα, γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.
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Έλα πξντφλ απνζεθεχεηαη, φηαλ ε παξαγσγή ηνπ είλαη επνρηαθή ή φηαλ ε δήηεζε ηνπ είλαη
επνρηαθή. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο
χγρξνλε Γηάξζξσζε Υνλδξεκπνξίνπ θαη Ληαλεκπνξίνπ
Ζ εμαγσγηθή επηρείξεζε πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηηο
εμειίμεηο ζην ρνλδξεκπνξηθφ θαη ιηαλεκπνξηθφ θχθισκα δηεζλψο.
Απφ ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ν ΟΖΔ, ν κέζνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά ρνλδξέκπνξν ζηηο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 13 άηνκα, ν δε αξηζκφο ησλ ιηαλέκπνξσλ πνπ
εμππεξεηεί ν θάζε ρνλδξέκπνξνο θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 15.
Οη πξναλαθεξφκελνη δηαλνκείο πνιιέο θνξέο εκπιέθνληαη ζην δηεζλέο εκπφξην κε ηελ
εηζαγσγή θαη εμαγσγή εκπνξεπκάησλ, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηελ παξνρή
πηζηψζεσλ.
Ζ ζπγθέληξσζε ρνλδξεκπνξηθψλ θαη ιηαλεκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν
ζηηο αιπζίδεο ζνππεξ κάξθεη αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο θιάδνπο εκπνξίνπ φπσο ζηελ
έλδπζε, ππφδεζε, νηθηαθέο ζπζθεπέο, θ.ιπ.
Ηδηαίηεξε πεξίπησζε πνπ επεξεάδεη ηελ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πσιήζεσλ ηεο εμαγσγηθήο
επηρείξεζεο είλαη νη αγνξαζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπληζηνχλ νη ιηαλεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.
Οη ζπλεηαηξηζκνί απηνί αγνξάδνπλ καδηθά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο θαη θαηνξζψλνπλ
λα

επηηπγράλνπλ

θαιχηεξνπο

φξνπο

αγνξάο

ελψ

παξάιιεια

εθηνπίδνπλ

ηνπο

ρνλδξεκπφξνπο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο εηζαγσγηθψλ νίθσλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε εμαγσγηθή επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηα ζρέδηά ηεο ζην
πεξηβάιινλ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ρψξα ππνδνρήο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη λα
επηιέμεη ην θαλάιη δηαλνκήο πνπ εγγπάηαη απνδνηηθή ζπλεξγαζία κε ακνηβαίν φθεινο. Πξέπεη
λα απνθχγεη αληαγσληζκνχο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηα δηάθνξα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα
δηαλνκήο γηα λα έρεη πάληα αλνηρηέο ηηο πφξηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο δηαλνκείο αλάινγα κε
ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά.

Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηελ είζνδν ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη:


Αληηπξφζσπνο Πσιήζεσλ
Δλεξγεί σο ελδηάκεζνο ζε ηνπηθέο ζπλαιιαγέο εθ κέξνπο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ εμαγσγέα
Οη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ππνγξάθνληαη κεηαμχ ηνπ ηνπηθνχ αγνξαζηή θαη ηνπ εμαγσγέα
Ο αληηπξφζσπνο ακείβεηαη κε πξνκήζεηα

Πξφθεηηαη γηα ην πην ζπλεζηζκέλν κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Σν κηζφ
πεξίπνπ ηνπ Παγθνζκίνπ Δκπνξίνπ δηεμάγεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο
αληηπξνζψπνπ σο κεζάδνληα είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο εηζφδνπ ζε νξηζκέλεο αγνξέο ιφγσ
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ησλ

πεξηνξηζκψλ

πνπ

επηβάιινληαη

απφ

νκάδεο

ζπκθεξφλησλ

θαη

θξαηηθνχο

γξαθεηνθξαηηθνχο κεραληζκνχο. Ο αληηπξφζσπνο ελ γέλεη πξνζθέξεη πνιχηηκεο ππεξεζίεο
ζηνλ εμαγσγέα, επεηδή έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο θαη πξνζσπηθέο επαθέο κε
νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ππνςήθηνπο πειάηεο θαη γλσξίδεη ηηο ζπλήζεηεο θαη ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.
Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη λα κεζνιαβεί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηνπ εμαγσγέα θαη ησλ
πειαηψλ ηνπ θαη λα βνεζά ζην θιείζηκν παξαγγειηψλ ρσξίο λα απνθηά ηελ θπξηφηεηα ησλ
εκπνξεπκάησλ. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ιακβάλεη πξνκήζεηα επί ηνπ φγθνπ ησλ
πσινπκέλσλ πξντφλησλ ή ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ απφ ηνλ εμαγσγέα.
Πιενλεθηήκαηα
Ο εμαγσγέαο απνθηά πξφζβαζε ζε κία νξγαλσκέλε ηνπηθή εθπξνζψπεζε
Άκεζε θαη γξήγνξε επαθή κε ηελ ηνπηθή αγνξά
Υακειφ επίπεδν επελδχζεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά
Υακειέο δαπάλεο πξνψζεζεο
Γπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ηεο ηηκνιφγεζεο γηα πξάμεηο πνπ γίλνληαη ζε κηα γεσγξαθηθή
πεξηνρή ή κε κηα θαζνξηζκέλε νκάδα πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ δηθή ηνπ
αξκνδηφηεηα.
Μεηνλεθηήκαηα
Κίλδπλνο επηζθαιεηψλ
Πεξηνξηζκέλε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ εμαγσγέα ζηελ ηνπηθή αγνξά
Πεξηνξηζκέλε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ αληηπξνζψπνπ γηα ην πξντφλ
Πξνβιήκαηα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ
Ο εμαγσγέαο έρεη πεξηνξηζκέλε επαθή κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή
Πηζαλφλ λα πξέπεη ν εμαγσγέαο λα έρεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο πειάηεο
(αληηπξνζψπνπο)
Τςειφ θφζηνο ηεξκαηηζκνχ ζπλεξγαζίαο



Γηαλνκέαο Δκπνξεπκάησλ
Αγνξάδεη απφ ηνλ εμαγσγέα θαη κεηαπνπιά γηα ίδην φθεινο / ινγαξηαζκφ
Οη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ππνγξάθνληαη κεηαμχ ηνπ δηαλνκέα θαη ηνπ εμαγσγέα
Ο δηαλνκέαο ακείβεηαη κε ην εκπνξηθφ θέξδνο απφ ηελ ηνπηθή πψιεζε

Ο δηαλνκέαο εκπνξεπκάησλ αγνξάδεη πξντφληα γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηνλ
εμαγσγέα θαη ηα κεηαπσιεί κε ζθνπφ ην θέξδνο ζχκθσλα κε πξφγξακκα πξνψζεζεο
πσιήζεσλ πνπ θαηαξηίδεη κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπ. Αλαιακβάλεη νηθνλνκηθφ
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θίλδπλν, επεηδή ζπλήζσο δεζκεχεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο λα αγνξάδεη έλα
ειάρηζην φγθν πξντφλησλ.
Οη δηαλνκείο δηαθξίλνληαη ζε:
Απνθιεηζηηθνχο, φηαλ είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπ
εμαγσγέα ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή
Μνλαδηθνχο, φηαλ παξάιιεια κε απηνχο ν εμαγσγέαο κπνξεί λα πξνβεί ζε θαη‟ επζείαλ
πσιήζεηο ζε πειάηεο
Με απνθιεηζηηθνχο, φηαλ δελ είλαη νη κφλνη πνπ δηαλέκνπλ πξντφληα ηνπ εμαγσγέα ζε
ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθή πεξηνρή
Δπηιεγκέλνπο, φηαλ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ηερλνγλσζία θαη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαλνκή θαη ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ ηνπ
εμαγσγέα ιφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ.
Πιενλεθηήκαηα
Ο δηαλνκέαο αλαιακβάλεη ηα έμνδα δηάζεζεο / πξνψζεζεο
δηαλνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγγχεζε (service & warranty)
Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε value added reseller / service distributor
Ο δηαλνκέαο ζπλήζσο δηαηεξεί απφζεκα (stock) ησλ πξντφλησλ καο
Ο δηαλνκέαο ζπλήζσο αλαιακβάλεη φιν ηνλ θίλδπλν επηζθαιεηψλ
Μεηνλεθηήκαηα
Απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο αλ ν δηαλνκέαο εθαξκφζεη „ηδησηηθή εηηθέηα‟ (private branding)
Πεξηνξηζκέλν πεξηζψξην επεξεαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ
Γπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα ηνπηθήο αγνξάο



Άκεζε Πψιεζε

Όηαλ ν εμαγσγέαο δηαζέηεη πξντφληα κε εμεηδηθεπκέλε ρξήζε πνπ απεπζχλνληαη ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνςήθησλ πειαηψλ είλαη δπλαηφλ λα έξρεηαη ζε απεπζείαο επαθή
καδί ηνπο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο. Πνιιέο θνξέο απηφ πξνθχπηεη θαη σο
απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο εμεχξεζεο αληηπξνζψπνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
ζηελ αγνξά θαη ηελ ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε.
Ζ επίζθεςε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζηειέρνπο ηνπ εμαγσγέα ζηνλ πειάηε βνεζά ζηελ
δεκηνπξγία ζηελψλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο πνπ είλαη απαξαίηεηα
γηα ην θιείζηκν παξαγγειίαο. Δπεηδή ν ηερληθφο πσιεηήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη
θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ
αληαγσληζκνχ ε επηθνηλσλία είλαη πην απνηειεζκαηηθή.
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Οη δαπάλεο πσιήζεσλ είλαη ζρεηηθά ρακειέο θαη ειεγρφκελεο, νη δε πιεξνθνξίεο πνπ
ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ πεγή πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε απφ ηνλ πσιεηή θαη
ππνβάιινληαη ζηελ Γηνίθεζε κε ηελ κνξθή αμηνπνηήζηκσλ εηζεγήζεσλ.
Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ηξφπνπ απηνχ πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, είλαη ε ζπλήζεο
αδπλακία ησλ ζηειερψλ πσιήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή απηή λα ππεξβνχλ ηηο
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ ηνπο ρσξίδνπλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο, πξνζηξηβέο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί εάλ ήηαλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ηνπηθή θνπιηνχξα.

πκθσλία Μεηαθνξέα – Αλαβάηε (piggybacking)
Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία κε ηελ νπνία κηα λέα εμαγσγηθή επηρείξεζε θάλεη ρξήζε ησλ
θαλαιηψλ δηαλνκήο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα παιαηφηεξε επηρείξεζε, έλαληη πξνκήζεηαο, κε
ζθνπφ λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο.
Ζ επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ελεξγεί φπσο έλαο δηαλνκέαο, αγνξάδεη
δειαδή ηα πξντφληα ηεο λέαο επηρείξεζεο - ηνπ αλαβάηε - κε ζθνπφ λα ηα κεηαπσιήζεη κε
θέξδνο. Σα πξντφληα ηνπ αλαβάηε πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ
δηαζέηεη ν κεηαθνξέαο αθ‟ ελφο κελ γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη αληαγσληζηηθέο πξνζηξηβέο,
αθ‟ εηέξνπ γηα λα εκπινπηίδεηαη ε ζπλνιηθή γθάκα ησλ πξντφλησλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη
ζπλέξγηεο κε ακνηβαίν φθεινο.
Γηα λα επσθειεζνχλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηφζν ν „„κεηαθνξέαο‟‟ φζν θαη ν
„„αλαβάηεο‟‟ πξέπεη λα ππάξρεη αλαμηνπνίεηε δπλακηθφηεηα ζην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ
„„κεηαθνξέα‟‟ θαη ηα πξντφληα ηνπ „„αλαβάηε‟‟ λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ
λα ηα δηαλείκεη.

πιινγηθέο Δμαγσγέο
Γχν ή πεξηζζφηεξεο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα
κνηξαζηνχλ ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Όπσο είλαη θπζηθφ, ηα πξντφληα δελ επηηξέπεηαη λα είλαη
αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ είλαη
ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο, γηαηί δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο
λα πξνζθέξνπλ απφ θνηλνχ παθέηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο κεηά ηελ
πψιεζε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ζπλέξγηεο πνπ είλαη πξνο φθεινο φισλ.
Πνιχ ζπρλά έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εηαίξνπο αλαγθάδνληαη λα απνρσξήζνπλ απφ
ηελ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο εμ αηηίαο αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηδηαίηεξα εάλ
θάπνηνο απφ απηνχο επηζπκεί λα πξνρσξήζεη απηφλνκα κεηά ηελ επίηεπμε ελφο
ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αλάπηπμεο.
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Κνηλνπξαμίεο Δμαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Ζ θνηλνπξαμία εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηα κνξθή ζπιινγηθψλ πσιήζεσλ ζην
εμσηεξηθφ απφ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. Με ην ζρήκα ηεο θνηλνπξαμίαο ελψλνληαη ή
ζπλεξγάδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνζθέξνπλ απφ θνηλνχ έλα ζχλνιν
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε κηα εμαγσγηθή αγνξά.
Δπεηδή ε ζχζηαζε ηεο θνηλνπξαμίαο πξνυπνζέηεη επίζεκε ζπκθσλία, ηα ζπλεξγαδφκελα
κέξε απηνδεζκεχνληαη ζε εληαία δξάζε θαη παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ ζαλ νινθιεξσκέλνο
φκηινο επηρεηξήζεσλ κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα κέξε απνθηνχλ
πξνζβάζεηο ζε αγνξέο θαη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δελ ζα ήηαλ εθηθηά ζε κηα
κηθξή επηρείξεζε.
Πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη φηαλ πξνθχπηνπλ δηαθσλίεο ηφζν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα επηηεπρζνχλ.

Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Δμαγσγψλ
Οη εηαηξίεο δηαρείξηζεο εμαγσγψλ ιεηηνπξγνχλ σο πξνέθηαζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ κηαο
εηαηξίαο. Δθηεινχλ κηα κεγάιε πνηθηιία ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο εμαγσγψλ θαη εμππεξεηνχλ
επηρεηξήζεηο πνπ ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο αδπλαηνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ νξγάλσζε πνπ
απαηηείηαη γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα ζρεηηθά έμνδα είλαη
πξνζηηά γηα ηελ θάζε επηρείξεζε, ν δε επηρεηξεκαηίαο δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη ησλ
φξσλ πνπ γίλνληαη νη πσιήζεηο.
Με ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πειάηε ηνπο ζπλαιιάζζνληαη ζην φλνκά ηνπ παίξλνληαο σο
ακνηβή κηα πξνκήζεηα επί ησλ πσιήζεσλ.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ απηψλ πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δηαρεηξίδνληαη
κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο εηδηθέο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη θάζε πξντφλ. Μηα εηαηξία δηαρείξηζεο εμαγσγψλ ζα
κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε ζε κηα επηρείξεζε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο κέρξη λα απνθηήζεη θάπνηα εκπεηξία. Μεηά ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πέξα
απφ έλα νξηζκέλν φξην, ε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία δηαρείξηζεο εμαγσγψλ θαζίζηαηαη
αζχκθνξε. Ζ επηρείξεζε είλαη πιένλ ψξηκε λα ζπλερίζεη ην εμαγσγηθφ ηεο πξφγξακκα κε
άιιν κέζνλ.

Τπνθαηάζηεκα Πσιήζεσλ
Υξήζε ηνπηθήο δηεχζπλζεο / γξαθείνπ, πνπ απιά πξνσζεί παξαγγειίεο ζηε βάζε
Σν γξαθείν δε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαη‟ αλάγθε ζηειερσκέλν απφ δηθφ καο ππάιιειν
Υακεινχ χςνπο επέλδπζεο ιχζε γηα ηνπηθή παξνπζία
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Σν ππνθαηάζηεκα πσιήζεσλ είλαη κηα πξνέθηαζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ ζε άιιε ρψξα.
Απνζηνιή ηνπ είλαη ε απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ εμαγσγέα θαη
ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πσιήζεσλ.
Ζ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν εθαξκφδεηαη ζε ζέκαηα δηθαίνπ
ζπκβάζεσλ, πξφζιεςεο, απφιπζεο θαη απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο θαη ζε
ζέκαηα ζπλαιιαγκαηηθνχ ειέγρνπ.
Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ππνθαηαζηήκαηνο πσιήζεσλ δηθαηνινγείηαη νηθνλνκηθά
φηαλ νη πσιήζεηο έρνπλ θζάζεη ζε ηέηνην χςνο πνπ ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο είλαη
κηθξφηεξν απφ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ κεηαπσιεηή – δηαλνκέα.
Πιενλεθηήκαηα
Γξήγνξε έλαξμε εξγαζηψλ
Δπίηεπμε επηηφπηαο παξνπζίαο
Υακειφ θφζηνο, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα
Ζ ινγηζηηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ άιιεο ρψξαο
Γίλεη δπλαηφηεηα γηα ζρεηηθά γξήγνξε αλάπηπμε εξγαζηψλ
Μεηνλεθηήκαηα
Απαηηεί ζεκαληηθφ βαζκφ νξγάλσζεο ζηε βάζε (εγρψξηα αγνξά)
Απαηηεί ζηειέρσζε ζηελ αγνξά-ζηφρν (πξφθιεζε ε εμεχξεζε ησλ ζσζηψλ αηφκσλ)
Μπνξεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε κε-επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο (π.ρ. “virtual”
γξαθείν)

Θπγαηξηθή Δηαηξία ζην Δμσηεξηθφ
Μπνξεί λα ιάβεη κνξθέο φπσο:
Κνηλνπξαμία (joint venture) κε ηνπηθφ εηαίξν (-νπο)
Νέν εγρείξεκα (greenfield)
Eμαγνξά πθηζηάκελεο ηνπηθήο εηαηξίαο (brownfield)
Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο απηφλνκε εηαηξία εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία πεξί
ζπγθξφηεζεο εηαηξηψλ ζηελ ρψξα εηζαγσγήο. Ζ επίζεκε ππφζηαζή ηεο ηελ βνεζά λα
πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ζε Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο, θαη λα έρεη κεγαιχηεξν
βάξνο ζηελ μέλε αγνξά ή λα κεηαπνηεί ηνπηθά.
Παξάιιεια επεηδή θνξνινγείηαη απηφλνκα, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνκνλψλεη θνξνινγηθά
ηελ κεηξηθή εηαηξεία, δηαηεξψληαο ηελ επρέξεηα λα ηεο εκβάδεη ηα θαζαξά θέξδε κε ηελ
κνξθή κεξηζκάησλ.
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Πιενλεθηήκαηα
Μαθξνρξφληα δέζκεπζε θαη πξννπηηθή
Απφθηεζε ηνπηθψλ δεζκψλ θαη ζρέζεσλ
Γεκηνπξγεί αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζπλεξγάηεο
Ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ
Μπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θιαδηθή επηξξνή ζε ηνπηθφ επίπεδν
Μεηνλεθηήκαηα
Απαηηνχληαη ζεκαληηθνί αλζξψπηλνη πφξνη
Τςειφ θφζηνο πινπνίεζεο
Γπλεηηθά, χπαξμε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο
Μεγάιε πξφθιεζε ε ζηειέρσζε κε ηα «ζσζηά» άηνκα

Αδεηνδφηεζε (Licensing)
Παξαρψξεζε ρξήζεο IPRs (δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο), φπσο :
Απνθιεηζηηθή ρξήζε (exclusive right)
Παηέληεο (patents)
Δκπνξηθά ζήκαηα (trademarks)
Σερλνγλσζία (know-how)
Ακνηβή ζε κνξθή royalties
Πιενλεθηήκαηα
Απαηηεί ρακειφηεξε δέζκεπζε πφξσλ ηνπ εμαγσγέα
Υακειφηεξνο θίλδπλνο δεκηψλ
Γιηηψλνπκε έμνδα φπσο κεηαθνξηθά, δαζκνί, θιπ.
Οη αδεηνδφρνη έρνπλ, ζπλήζσο, θαιή γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο
Μεηνλεθηήκαηα
Υακειφ επίπεδν ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο
Πηζαλφηεηα χπαξμεο πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο
Αδπλακία απφθηεζεο γλψζεο γηα ηελ ηνπηθή αγνξά
Κίλδπλνο ν αδεηνδφρνο λα κεηεμειηρζεί ζε ηνπηθφ αληαγσληζηή

Μηθηέο Δηαηξίεο κε Σνπηθέο Δπηρεηξήζεηο
Μηθηή επηρείξεζε είλαη ε επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην δχν
εηαηξηψλ – ζπλεηαίξσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα είλαη ν εμαγσγέαο θαη ε άιιε είλαη ν ζπλεξγάηεο
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ηνπ ζηελ ρψξα εηζαγσγήο. Οη δχν εηαίξνη κνηξάδνληαη, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή εθάζηνπ,
ηελ θπξηφηεηα, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ.
Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε λνκνζεζία πνπ
ηζρχεη ζηελ ρψξα εηζαγσγήο επηβάιιεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ θξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζην
θεθάιαην επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη ζε ζπλεξγαζία κε μέλεο επηρεηξήζεσο.
Ζ ζπλήζεο κνξθή κηθηήο επηρείξεζεο είλαη ε Δπηρείξεζε Μηθηνχ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Οη
επηρεηξήζεηο ηεο κνξθήο απηήο δελ έρνπλ θαζνξηζκέλν θαη κνλαδηθφ ζθνπφ, αιιά
πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ
ηδξπηψλ ηνπο. Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα
εμαγσγήο πξντφλησλ ζε θεθνξεζκέλεο αγνξέο, κε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη απξφζηηα
θαλάιηα δηαλνκήο. Ζ δηαδηθαζία εμεχξεζεο ζπλεηαίξνπ γηα ηελ ίδξπζε κηθηήο εηαηξίαο ζην
εμσηεξηθφ είλαη παξφκνηα κε ηελ δηαδηθαζία εμεχξεζεο αληηπξνζψπνπ θαη ε αλαδήηεζε
γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.

Καζνξηζκφο πειαηνινγίνπ ζηφρνπ & αλαδήηεζεο ζπλεξγαηψλ ζην εμσηεξηθφ
Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ζηελ
μέλε αγνξά. Γηα ηε ζσζηή επηινγή ζπλεξγάηε, είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε θξηηεξίσλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηνπο.
Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή μέλσλ
εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο
θάζε επηρείξεζεο, κε βάζε ηνλ θιάδν, ηα πξντφληα θαη ηηο ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
Μέγεζνο ηεο Γχλακεο Πσιήζεσλ
Πφζνπο πσιεηέο έρνπλ νη δηαλνκείο ή νη αληηπξφζσπνη
Πνηα είλαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ζρέδηα εμάπισζήο ηνπο
Πνηεο είλαη νη αλάγθεο επέθηαζεο ηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο θχζεο ησλ
πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο
Καηαγξαθή Πσιήζεσλ
Πνηνο είλαη ν φγθνο θαη ε ηάζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.
Πνηνο είλαη ν κέζνο φγθνο πσιήζεσλ ηνπο, αλά πσιεηή
Πνηνη είλαη νη ζηφρνη πσιήζεψλ ηνπο γηα ην επφκελν έηνο θαη πσο θαζνξίζζεθαλ
Γεσγξαθηθή Αλάιπζε
Πνηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πσιήζεσλ θαιχπηνπλ ζηελ ρψξα θαη αλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή
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Τπάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπο ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηνπλ κεγαιχηεξε πεξηνρή
Βξίζθνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ζε πεξηνρέο πςεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα πξντφληα
ρεδηάδνπλ λα αλνίμνπλ λέα ππνθαηαζηήκαηα
Μίγκα Πξντφληνο
Πφζεο γξακκέο πξντφλησλ δηαθηλνχλ
Δίλαη απηά ηα πξντφληα αληαγσληζηηθά/ ζπκπιεξσκαηηθά/ ζπκβαηά κε ηεο επηρείξεζεο
Δθπξνζσπνχλ θάπνηεο άιιεο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο θαη ππάξρεη θάπνηα ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ
Δίλαη δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ ην κίγκα ησλ πξντφληνο ηνπο γηα λα εμππεξεηήζνπλ;
Πνηνο ζα ήηαλ ν ειάρηζηνο φγθνο πσιήζεσλ πνπ απαηηνχλ γηα λα αλαιάβνπλ ηα πξντφληα
Οη πξνβιέςεηο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ππνςήθηνπ
αληηπξνζψπνπ ή δηαλνκέα
Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο
Τπάξρνπλ επαξθείο εγθαηαζηάζεηο γηα απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ
Πνηα είλαη ε κέζνδνο ειέγρνπ απνζεκάησλ
Υξεζηκνπνηνχληαη ππνινγηζηέο θαη είλαη ζπκβαηνί κε απηνχο ηεο επηρείξεζεο
Πνηεο ηειεπηθνηλσληαθέο επθνιίεο ππάξρνπλ
Δάλ ην πξντφλ ζαο απαηηεί service, ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ή ε πξφζεζε γηα ηελ απφθηεζή ηνπ
Δάλ είλαη απαξαίηεην, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζηνθάξνπλ επαξθή αληαιιαθηηθά;
Πνιηηηθέο Πσιήζεσλ
Πψο απνδεκηψλνπλ ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ ηνπο
Έρεη εηδηθά bonus πσιήζεσλ θαη άιια θίλεηξα
Πψο ειέγρεηαη ε απφδνζε πσιήζεσλ
Πψο εθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ πσιήζεψλ
Πιεξψλνληαη ή θαιχπηνπλ δαπάλεο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ
Πξνθίι Πειαηψλ
Με πνηεο θαηεγνξίεο πειαηψλ ζπλεξγάδνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν
Γείρλνπλ πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε γξακκή πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο
Πνηνη είλαη νη βαζηθνί πειάηεο ηνπο
Πνην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ νη βαζηθνί πειάηεο

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Δμσζηξέθεηα - Π.3.:Οδεγίεο Δθπαηδεπνκέλσλ

87

Κχξηεο Αληηπξνζσπεχζεηο
Πφζεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ απηήλ ηελ πεξίνδν;
Θα είλαη ε επηρείξεζε ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα
Ση πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εξγαζηψλ ζα αληηπξνζσπεχεη ε επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο
άιινπο πξνκεζεπηέο ηνπο
Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηεο
Μπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο έξεπλαο αγνξάο θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο
πσιήζεσλ
Ση κέζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο;
Πφζα ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθήκηζε θαη πψο
πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ απηφ
Πξνζδνθνχλ απφ ηελ επηρείξεζε λα επελδχζεη ζηελ πξνψζεζε θαη πψο ζα θαζνξηζηεί ην
πνζφ απηφ
Υξεζηκνπνηνχλ ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη ζε ηη εχξνο
Σα έληππα ηνπο θαη ε ηζηνζειίδα ηνπο είλαη πνηνηηθή θαη επαγγεικαηηθή
Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο επηρείξεζεο
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2.3.8 Σξφπνη δηαζθάιηζεο πιεξσκψλ
Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία ζην δηεζλέο εκπφξην θαζηζηά ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο δχζθνιε
ππφζεζε, αθνχ επηθξαηεί ζθιεξφο αληαγσληζκφο φζνλ αθνξά ζηηο παξερφκελεο πηζησηηθέο
δηεπθνιχλζεηο, ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ κεγάινη θίλδπλνη κε πιεξσκήο, εμαηηίαο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
Κάζε δηεζλήο ζπλαιιαγή εκπεξηέρεη θίλδπλν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ζην
θφζηνο ζπλαιιαγήο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ θαηά ηελ εμαγσγή, είλαη
ν ηξφπνο δηαθαλνληζκνχ ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ.
ην δηεζλέο εκπφξην ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη δηαθαλνληζκνχ ηεο αμίαο ησλ
εκπνξεπκάησλ, νη νπνίνη φκσο εκπεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ δηαζθαιίζεσλ γηα ηελ
πιεξσκή απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή.
Κάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή ελέρεη θηλδχλνπο ηφζν γηα ηνλ αγνξαζηή φζν θαη γηα ηνλ πσιεηή:
Ο πσιεηήο αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε πιεξσκήο θαη ν αγνξαζηήο ηνλ θίλδπλν ηνπ λα
κελ παξαιάβεη εγθαίξσο ην εκπφξεπκα κε ηελ πνηφηεηα πνπ ζπκθσλήζεθε κε ην ζπκβφιαην.
Οη θίλδπλνη απηνί κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ή θαη λα εμαιεηθζνχλ κε ζνθή επηινγή
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεραληζκψλ πιεξσκήο.
Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πιεξσκήο, δηαβαζκηζκέλνη σο πξνο ην
πνζνζηφ θάιπςεο πνπ παξέρνπλ ζηνλ εμαγσγέα, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξσκήο :

Πξνθαηαβνιή ( Advance Payment )
Απνηειεί ηνλ αζθαιέζηεξν φξν δηαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο, επεηδή αθνξά ζηελ
πξνπιεξσκή κέξνπο ή φιεο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πξηλ ηε θφξησζή ηνπο. Ζ
πξνθαηαβνιή, δηαζθαιίδεη επηπιένλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εμαγσγέα απφ ηνλ αγνξαζηή γηα
ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο απφ ηξίηνπο. Ζ πξνθαηαβνιή
κέξνπο ηεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο κπνξεί λα γίλεη πην εχθνια απνδεθηή απφ ηνλ αγνξαζηή
θαη είλαη ίζσο πην ξεαιηζηηθή, ζηηο ζεκεξηλέο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο
δηεζλείο αγνξέο.
εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί ε απφ ηνλ εμαγσγέα
ή έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, γηα ηελ δηαζθάιηζή ηνπ.
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Σξαπεδηθή Δλέγγπνο Πίζησζε ( Documentary Credit )
Θεσξείηαη αζθαιέζηαηνο ηξφπνο δηαθαλνληζκνχ ηεο αμίαο ελφο εκπνξεχκαηνο. Ζ Σξάπεδα
ηνπ αγνξαζηή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ πσιεηή ην πνζφ ηεο
πηζηψζεσο (αμία εκπνξεχκαηνο) ζην εμσηεξηθφ ακέζσο κφιηο ε ηξάπεδα ηνπ πσιεηή ηελ
βεβαηψζεη φηη έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ηεο ηαρπδξνκεί θνξησηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο πίζησζεο.
Ζ πίζησζε είλαη κία γξαπηή ππφζρεζε ηεο ηξάπεδαο ηνπ αγνξαζηή (εθδφηξηαο ηξάπεδαο –
issuing bank) πξνο ηνλ πσιεηή ησλ εκπνξεπκάησλ (δηθαηνχρν ηεο πίζησζεο – beneficiary)
θαη΄ εληνιή ηνπ αγνξαζηή (εληνιέα – applicant).
Ζ εθδφηξηα ηξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πιεξψζεη ζηνλ εμαγσγέα ην
θαζνξηζκέλν πνζφ (ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ) ζε ηαθηή πξνζεζκία εθφζνλ ν εμαγσγέαο
παξνπζηάζεη ηα απαξαίηεηα θαη θαζνξηζκέλα απφ ηελ πίζησζε θνξησηηθά έγγξαθα.
ηελ πίζησζε, ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ αλαιακβάλεη ε
ηξάπεδα,

ππνθαζηζηψληαο

έηζη

σο

αμηφπηζηνο

ελδηάκεζνο,

ηνλ

αγνξαζηή

ησλ

εκπνξεπκάησλ.
Μεηά ηελ πξνθαηαβνιή, ην άλνηγκα πίζησζεο, απνηεινχλ ηνλ ακέζσο επφκελν αζθαιή
ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ηεο πιεξσκήο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεη θαη ηνλ αγνξαζηή γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ.

Έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κε πιεξσκή ή απνδνρή -Documents against payment
Ο εμαγσγέαο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ησλ πξντφλησλ κέρξη λα εμαζθαιίζεη φηη ζα πιεξσζεί.
Φνξηψλεη ηα εκπνξεχκαηα θαη παξαδίδεη ηα θνξησηηθά έγγξαθα ζηελ ηξάπεδα πνπ
κεζνιαβεί (απνζηέιινπζα ηξάπεδα). Απηή ηα ζηέιλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πσιεηή
ζηελ ηξάπεδα ηνπ αγνξαζηή κε ηελ εληνιή λα ηα παξαδψζεη ζ΄απηφλ κφλνλ εθφζνλ ν
αγνξαζηήο πιεξψζεη ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ( έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κεηξεηνίο)
ή απνδερζεί ηζφπνζν πηζησηηθφ ηίηιν γηα κειινληηθή πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ
(έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κε απνδνρή).
Ζ ηξάπεδα εηδνπνηεί ηνλ αγνξαζηή γηα ηελ άθημε ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηνλ θαιεί λα
δηαθαλνλίζεη ηελ αμία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο απνζηέιινπζαο ηξάπεδαο. Όηαλ ν
αγνξαζηήο πιεξψζεη ή απνδερζεί πηζησηηθφ ηίηιν φπσο νξίδνπλ νη νδεγίεο ηεο
απνζηέιινπζαο ηξάπεδαο, παξαιακβάλεη ηα θνξησηηθά έγγξαθα θαη κία βεβαίσζε ηεο
επηθνξηηζκέλεο κε ηε είζπξαμε ηξάπεδαο φηη δηαθαλφληζε ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. Σελ
βεβαίσζε απηή παξαδίδεη ν αγνξαζηήο ζηελ κεηαθνξηθή εηαηξία πνπ έθεξε ζηε ρψξα ηνπ ηα
εκπνξεχκαηα, νπφηε απηή ηνπ ηα παξαδίδεη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ είρε απφ ηνλ
πσιεηή ησλ εκπνξεπκάησλ.
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Αλνηθηφο ινγαξηαζκφο ( open account )
Απνηειεί ηνλ δπζκελέζηεξν θαη ιηγφηεξν αζθαιή ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ηεο πιεξσκήο ηεο
εμαγσγήο θαη πξνυπνζέηεη ηζρπξή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ
πσιεηή.
Ο εμαγσγέαο παξαδίδεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ αγνξαζηή ρσξίο λα απαηηεί άκεζε πιεξσκή
ηεο αμίαο ηνπο απφ ηνλ αγνξαζηή. Ο αγνξαζηήο κπνξεί λα πιεξψλεη ηκεκαηηθά ηελ αμία ησλ
εκπνξεπκάησλ κέζα ην πιαίζην ελφο αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ, ή κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζε
κία θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ.
ηνλ αλνηθηφ ινγαξηαζκφ ηα εκπνξεχκαηα παξαδίδνληαη απφ ηνλ κεηαθνξέα ζηνλ αγνξαζηή
ειεχζεξα πιεξσκήο. Ο αγνξαζηήο, παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα, ηα ειέγρεη θαη
ελδερνκέλσο ηα πνπιάεη θαη ζηελ ζπλέρεηα πιεξψλεη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ.
Ζ πιεξσκή γίλεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή κε απιφ ηξαπεδηθφ έκβαζκα θαη ζπλεπψο βαξχλεη
ειάρηζηα ην θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο.
Δλαιιαθηηθά, ν εμαγσγέαο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αγνξαζηή ηελ έθδνζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο απφ ηξάπεδα, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο κε πιεξσκήο.
Οη θίλδπλνη κε πιεξσκήο ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ πνπ παξέρνπλ νη Έιιελεο εμαγσγείο
ζε πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ή αθφκα θαηαζθεπήο
ηερληθψλ έξγσλ, θαιχπηνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ
(Ο.Α.Δ.Π.).
Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (Ο.Α.Δ.Π.)
Ο Ο.Α.Δ.Π. ζπζηάζεθε κε ην Ν.1796/88, είλαη απηφλνκνο κε θεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο κε
ηε κνξθή Ν.Π.Η.Γ, δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, επνπηεχεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ελψ ην Δγγπνδνηηθφ ηνπ Κεθάιαην αλέξρεηαη
ζήκεξα ζε 1,47 δηο επξψ (500 δηο. Γξρ).
Κάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ
ΟΑΔΠ είλαη:
Πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο βξαρππξφζεζκσλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ
Ζ αζθάιηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (δηάξθεηαο κέρξη 12 κελψλ)
έλαληη εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κε πιεξσκήο, κπνξεί λα θαιχπηεη εμαγσγέο φρη
κφλν αγαζψλ, αιιά θαη ππεξεζηψλ. Οη θπξηφηεξνη εκπνξηθνί θίλδπλνη κε πιεξσκήο είλαη ε
πηψρεπζε, ή ππεξεκεξία ηνπ μέλνπ αγνξαζηή-νθεηιέηε, νη θπξηφηεξνη πνιηηηθνί θίλδπλνη είλαη
ν πφιεκνο, ε απαγφξεπζε κεηαθνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ε θήξπμε δηθαηνζηαζίνπ, ε αθχξσζε
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ηεο άδεηαο εηζαγσγήο, θιπ., ελψ νη θαηαζηξνθηθνί θίλδπλνη είλαη ν ζεηζκφο, νη ζενκελίεο,
θιπ.
Σα Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο Βξαρππξφζεζκσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ πνπ πξνζθέξεη ν
ΟΑΔΠ είλαη δχν:
«Μεκνλσκέλσλ Φνξηψζεσλ»
αθνξά αζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξηψζεσλ κε πξννξηζκφ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή πειάηεο,
ζε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή ρψξεο
«Καζνιηθήο Αζθάιηζεο Δμαγσγψλ GLOBAL»
Πξνζθέξεηαη κε ζπκβφιαην αζθάιηζεο εηήζηαο δηάξθεηαο θαη αθνξά φιεο αλεμαηξέησο ηηο
θνξηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αζθαιηζκέλνο εμαγσγέαο κέζα ζην ρξφλν, πξνο φινπο
ηνπο πειάηεο ηνπ, πξνο φιεο ηηο ρψξεο πνπ απηνί βξίζθνληαη. Δλλνείηαη θπζηθά, φηη ηα
αζθάιηζηξα γηα ην Πξφγξακκα «GLOBAL» θαζνξίδνληαη ζε πνιχ πην ρακειά επίπεδα (50%)
απφ εθείλα ησλ «Μεκνλσκέλσλ Φνξηψζεσλ», ελψ ν αζθαιηζκέλνο εμαγσγέαο ππνρξενχηαη
λα ππνβάιεη ζηνλ ΟΑΔΠ φια ηα ηηκνιφγηα ηνπ (γηα φιεο ηηο θνξηψζεηο), εθηφο απφ απηά κε
ηξφπν δηαθαλνληζκνχ Cash Against Documents (CAD) θαη Irrevocable Letter of Credit (ILC).
Ζ δηαδηθαζία αζθάιηζεο είλαη πνιχ απιή θαη ζχληνκε. Ο ελδηαθεξφκελνο εμαγσγέαο
ζπκπιεξψλεη ην εηδηθφ έληππν ηεο αίηεζεο ζηνλ ΟΑΔΠ, ν νπνίνο εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο
αίηεζεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Δηζεγεηηθφ εκείσκα. πλήζσο, ε απάληεζε ηνπ ΟΑΔΠ δελ
μεπεξλάεη ηηο 5-6 εκέξεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ρψξα ηεο Αλαη. Δπξψπεο, νπφηε ν ρξφλνο
κπνξεί λα είλαη θαη δηπιάζηνο ηνπ παξαπάλσ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο είλαη ζεηηθέο, ν ΟΑΔΠ αλαθνηλψλεη ζηνλ εμαγσγέα ηνπο "φξνπο αζθάιηζεο", θαη
εθφζνλ απηφο ηνπο απνδέρεηαη, ζπληάζζεηαη εηο δηπινχλ ην Αζθαιηζηήξην πκβφιαην θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν κέξε.
Οη βαζηθνί φξνη αζθάιηζεο είλαη ηξεηο:
1) ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο θνξησζείζαο ηηκνινγηαθήο αμίαο,
Ο ΟΑΔΠ, κπνξεί λα θαιχπηεη κέρξη ην 95% ηεο αζθαιηζκέλεο θνξησζείζαο αμίαο, αιιά ην
πνζνζηφ θάιπςεο εμαξηάηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ μέλνπ αγνξαζηή θαη ηελ
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ίδην
Αζθαιηζηήξην

πκβφιαην

φπνπ

θαιχπηνληαη

εκπνξηθνί

θαη

πνιηηηθνί

θίλδπλνη,

δηαθνξνπνηνχληαη ηα πνζνζηά θάιπςεο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο
θηλδχλσλ.
2) ην πηζησηηθφ φξην γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν μέλν αγνξαζηή
Γηα θάζε μέλν αγνξαζηή ππνινγίδεηαη έλα κέγηζην πνζφ (φξην) κέρξη ηνπ νπνίνπ ν
αζθαιηζκέλνο εμαγσγέαο κπνξεί λα παξέρεη πηζηψζεηο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Θα
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πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ην πηζησηηθφ φξην είλαη αλαθπθινχκελν (revolving) θαη παχεη λα ηζρχεη
γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη ιεμηπξφζεζκε απαίηεζε.
3) ην αζθάιηζηξν (δει. ε πξνκήζεηα ηνπ ΟΑΔΠ)
Σν χςνο ηνπ αζθαιίζηξνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ επί
ηεο θνξησζείζαο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Σν αζθάιηζηξν εμαξηάηαη βαζηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κε πιεξσκήο έλαληη ησλ νπνίσλ δεηά λα θαιπθζεί ν
εμαγσγέαο, κε ηαπηφρξνλε ζπλεθηίκεζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ, φπσο π.ρ. ην είδνο ηνπ
εμαγφκελνπ πξντφληνο, ε θεξεγγπφηεηα ηνπ μέλνπ αγνξαζηή, ν ηξφπνο δηαθαλνληζκνχ ηεο
πιεξσκήο, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, θιπ.
Πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο κεζν-καθξνπξφζεζκσλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ
Σν Πξφγξακκα απηφ αθνξά αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο (25 ρξφληα), ή καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο (πάλσ απφ 5 ρξφληα), έλαληη εκπνξηθψλ θαη
πνιηηηθψλ θηλδχλσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα «επί πηζηψζεη» πψιεζε πξντφλησλ πνπ δηθαηνινγεί
εμφθιεζε ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα «ελδηάκεζα» ή «θεθαιαηνπρηθά»
πξντφληα κεγάιεο αμίαο (κεραλήκαηα, θαιψδηα, ηειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ, αγσγνί, θιπ.).
Ζ δηαδηθαζία αζθάιηζεο θαη απνδεκίσζεο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε εθείλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Βξαρππξφζεζκσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ, κε ηε δηαθνξά φηη ηψξα έρνπκε δηαθνξεηηθφ
έληππν αίηεζεο θαη ζπκβνιαίνπ, αθνχ νη πσιήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο αθνξνχλ θάζε θνξά
«ζπγθεθξηκέλν ζρήκα» πνπ δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε «εμαγσγηθή ζχκβαζε» (export
contract). Με άιια ιφγηα, θάζε Αζθαιηζηήξην πκβφιαην απνηειεί «εηδηθή πεξίπησζε» (caseby-case) θαη ζπληάζζεηαη κε βάζε ηελ ππάξρνπζα εμαγσγηθή ζχκβαζε.
Ο εμαγσγέαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηνλ ΟΑΔΠ, νπσζδήπνηε πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο
εμαγσγηθήο ζχκβαζεο (export contract). Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αζθάιηζεο, απνηειείηαη
απφ δχν ζηάδηα: Πξψην, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο
εμαγσγηθήο ζχκβαζεο δίδεηαη ε «θαη' αξρήλ έγθξηζε ηεο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο
αζθάιηζεο», θαη δεχηεξν, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο εμαγσγηθήο ζχκβαζεο θαη άιισλ
δηθαηνινγεηηθψλ, δίδεηαη ε «νξηζηηθή έγθξηζε».
Σν θφζηνο γηα ηα «πκβφιαηα Αζθάιηζεο Μεζν-καθξνπξφζεζκσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ»
ζπζρεηίδεηαη κε ηα επίπεδα αζθαιίζηξσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη θαζνξίδεηαη κε
βάζε ηε δηάξθεηα πίζησζεο θαη ηελ θαηεγνξία πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο εηζαγσγήο.
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Πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο ηερληθψλ έξγσλ
Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, θαιχπηνληαη νη εκπνξηθνί θαη πνιηηηθνί θίλδπλνη κε
πιεξσκήο ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ εθηεινχλ ειιεληθέο ηερληθέο εηαηξίεο ζην εμσηεξηθφ, απφ
Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο Φνξείο - Οθεηιέηεο μέλσλ ρσξψλ.
Σν πξφγξακκα, αθελφο εμαζθαιίδεη ηελ πιεξσκή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαη αθεηέξνπ,
ζπκβάιιεη έκκεζα ζηελ εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ θάπνηα ηξάπεδα, αθνχ
παξέρεη ζηελ αζθαιηζκέλε ηερληθή εηαηξία ην δηθαίσκα εθρψξεζεο ηεο απαίηεζεο γηα
απνδεκίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΠ ζηε ρξεκαηνδνηνχζα ηξάπεδα, ζαλ εγγχεζε (collateral).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ
πηζηψζεσλ θαζψο θαη γηα ηε δηαδηθαζία αζθάιηζεο, ππάξρνπλ ζηνλ επίζεκν ηζηνρψξνπ ηνπ
νξγαληζκνχ: http://www.oaep.gr/
εκεηψλεηαη φηη εθηφο απφ ηνλ ΟΑΔΠ, ηελ δηαδηθαζία αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ απφ
ηνλ θίλδπλν κε πιεξσκήο, αλαιακβάλνπλ θαη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.

Απφ απηέο, θάπνηεο είλαη εηαηξίεο απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ Αζθάιηζε
Πηζηψζεσλ θαη άιιεο παξέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηέηνηεο εηαηξίεο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο δηεζλνχο έλσζεο,
International Credit Insurance Association (ICIA): http://www.icisa.org
Πξφζζεηα, ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ απηφ δεηεζεί,
αλαιακβάλνπλ νη εηαηξίεο factoring. Ο αλαιακβαλφκελνο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ηελ
νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ νθεηιέηε λα θαηαβάιεη ηελ αμία ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη φρη ηελ
άξλεζή ηνπ λα ηα εμνθιήζεη ιφγσ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ πσιεηή θαη αγνξαζηή
(disputes).
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Factoring εμσηεξηθνχ
Σν

Factoring

(Πξαθηνξεία

επηρεηξεκαηηθψλ

απαηηήζεσλ)

απνηειεί

δέζκε

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πσινχλ πξντφληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο κε βξαρππξφζεζκε πίζησζε ζηνπο νθεηιέηεο ηνπο,
κε επαλαιεπηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά.
Πξφθεηηαη γηα ηξηκεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή, ησλ νθεηιεηψλ ηνπ θαη ελφο
εμεηδηθεπκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελδηάκεζνπ (Factor), o νπνίνο αλαιακβάλεη ηε ινγηζηηθή
παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη είζπξαμε ησλ επί πηζηψζεη απαηηήζεσλ. Δπηπιένλ,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιψλ επί ηεο αμίαο ηνπο θαη, ππφ
πξνυπνζέζεηο, ν Factor αλαιακβάλεη θαη ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ
πξνκεζεπηή.
Αλάινγα κε ηελ εληνπηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, ην factoring δηαθξίλεηαη ζε:
ΔΓΥΩΡΗΟ FACTORING: ην νπνίν θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο πσιήζεηο
ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά.
ΓΗΔΘΝΔ FACTORING: ην νπνίν αθνξά ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο
ηεο ζηε Γηεζλή αγνξά. Δπηπιεφλ, ην Γηεζλέο factoring δηαθξίλεηαη ζε:
Δμαγσγηθφ Factoring, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
πσινχλ ζηνπο αιινδαπνχο νθεηιέηεο ηνπο κε φξνπο αλνηρηήο πίζησζεο (Open
account).
Δηζαγσγηθφ Factoring, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
αγνξάδνπλ απφ ηνπο αιινδαπνχο πξνκεζεπηέο ηνπο κε φξνπο αλνηρηήο πίζησζεο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Factoring πινπνηείηαη κε ηα παξαθάησ βήκαηα:
Ο εμαγσγέαο ππνβάιιεη ζηνλ Factor πξνθαηαξθηηθφ αίηεκα γηα ηελ έληαμε ησλ
νθεηιεηψλ ηνπ ζην Factoring.
Factor αμηνινγεί ηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ νθεηιεηψλ θαη ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο
φξνπο κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη νθεηιεηψλ πξνο εθρψξεζε.
Καηφπηλ απνδνρήο ησλ νθεηιεηψλ θαη ζπκθσλίαο γηα ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο, ν Factor
θαη ν εμαγσγέαο ζπκβάιινληαη κε ζχκβαζε Factoring (πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ
απαηηήζεσλ).
Ο εμαγσγέαο, απνζηέιιεη ζηνπο πξνο εθρψξεζε νθεηιέηεο «αλαγγειία εθρψξεζεο
(introductory letter)», κε ην νπνίν ηνπο γλσζηνπνηεί φηη ν Factor γίλεηαη ν εθδνρέαο ηεο
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επηρεηξεκαηηθήο απαίηεζεο θαη αλαιακβάλεη αληί απηνχ ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε,
δηαρείξηζε θαη είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.
Ο

εμαγσγέαο,

γλσζηνπνηεί

πεξηνδηθά

ηηο

απαηηήζεηο

ηνπ

ζηνλ

Factor,κε

πξνζπκθσλεκέλν ιεηηνπξγηθά ηξφπν θαη εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζπκβαηηθά, δχλαηαη
λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή επί ησλ εθρσξνπκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ factor.
factor ζπκθσλεί πεξηνδηθά κε ηνπο νθεηιέηεο ην χςνο ησλ εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ, ηηο
αλακελφκελεο εηζπξάμεηο θαη κεξηκλά γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ κεηαμχ εμαγσγέα θαη
νθεηιεηψλ φξσλ πιεξσκήο.
Με ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ν factor απνδίδεη ζηνλ εμαγσγέα ηελ ππφινηπε αμία
ηεο απαίηεζεο (αθαηξνπκέλεο ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ηπρφλ δηαθφξσλ ρξεψζεσλ).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα εμαγσγηθνχ Factoring,
ππάξρνπλ ζηνλ επίζεκν ηζηνρψξνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Πξαθηφξσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ
Απαηηήζεσλ (Factoring) : http://www.hellenicfactors.gr
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2.3.9 Δμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο
Ο θνηλφο ηεισλεηαθφο θψδηθαο πνπ εθαξκφδεηαη αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αληηκεησπίδεη κε νκνηφκνξθν ηξφπν ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηφζν θαηά ηελ
είζνδφ ηνπο ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ απηφ.
Ζ απνζηνιή θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ δελ ζεσξείηαη εμαγσγή θαη
γηα ην ιφγν απηφ, αληί ηνπ φξνπ ησλ εμαγσγψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο
δηαθίλεζεο, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πψιεζε θνηλνηηθψλ αγαζψλ απφ ηελ κηα ρψξα ηεο ΔΔ
πξνο θάπνηα άιιε. Έηζη, ν φξνο εμαγσγή πεξηιακβάλεη κφλνλ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ
εθηφο ηνπ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
εκαληηθφ λα ηνληζζεί είλαη φηη σο θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα ζεσξνχληαη φρη κφλνλ ηα
εκπνξεχκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη εμνινθιήξνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά επίζεο θαη ηα πξντφληα ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε
ειεχζεξε θπθινθνξία ζην ηεισλεηαθφ ηεο έδαθνο, κεηά ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ
δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ.
Δηδηθά γηα ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηε ρψξα, εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, είηε ζα εθαξκνζζνχλ νη δαζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εκπνξεχκαηα πνπ
εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην θνηλφ δαζκνιφγην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζα ππαρζνχλ ζε έλα απφ ηα παξαθάησ ηεισλεηαθά θαζεζηψηα:
ε ειεχζεξε θπθινθνξία
Όηαλ έλα εκπφξεπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνθηά ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα θνηλνηηθνχ
εκπνξεχκαηνο. Ζ ππαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο
θπθινθνξίαο γίλεηαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πιεξσκή
ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θνηλνηηθφ δαζκνιφγην.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην εηδηθφ ζθνπφ, ηα εκπνξεχκαηα ηίζεληαη ζε ειεχζεξε
θπθινθνξία κε εηδηθφ κεησκέλν ή κεδεληθφ εηζαγσγηθφ δαζκφ, ηφηε ηα εκπνξεχκαηα
εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο παξαθνινχζεζεο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα
φιν ην δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη ιφγνη πνπ παξαρσξήζεθε ή νιηθή ή κεξηθή αηέιεηα ή κέρξη
λα θαηαβιεζνχλ νη νθεηιφκελνη δαζκνί.
Σα εκπνξεχκαηα παχνπλ λα επξίζθνληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη επαλέξρνληαη ζην
πξνεγνχκελν θαζεζηψο, κεηά απφ ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο γηα ηελ αθχξσζε ηεο αξρηθήο
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ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ππαγσγή ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο πνπ είλαη δπλαηφλ λα
νδεγήζεη θαη ζε επηζηξνθή ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ζηνλ εηζαγσγέα, κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
ε εμαγσγή
Οη δαζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο βαζίδνληαη
ζην θνηλφ δαζκνιφγην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ :
Σελ ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία ησλ εκπνξεπκάησλ
Σελ δαζκνινγηθή θαηάηαμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηζηνίρηζε ελφο εηζαγνκέλνπ
εκπνξεχκαηνο κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία ηνπ δαζκνινγίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σνπο δαζκνχο, ηηο γεσξγηθέο εηζθνξέο θαη άιιεο επηβαξχλζεηο.
Σα απηφλνκα κέηξα αλαζηνιήο θαηαβνιήο δαζκψλ γηα νξηζκέλα εκπνξεχκαηα.
Σα πξνηηκεζηαθά δαζκνινγηθά κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκθσλίεο πνπ έρεη
ππνγξάςεη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε νξηζκέλεο ρψξεο, γηα πξνηηκεζηαθή κείσζε ή θαη
κεδεληζκφ δαζκψλ, κε ζθνπφ λα ηηο ππνβνεζήζνπλ λα αλαπηπρζνχλ. Γηα ηηο πξνηηκεζηαθέο
ρψξεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δεηνχλ απνδείμεηο γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ
εκπνξεπκάησλ, ψζηε λα απνδεηρζεί ε θαηαγσγή ηνπο
ε ηεισλεηαθή απνηακίεπζε
Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο απνηακίεπζεο, σο κεηαβαηηθφ ζηάδην πξηλ εληαρζνχλ ζε
θάπνην άιιν. ην πιαίζην απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο, είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ησλ
εκπνξεπκάησλ, ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ ρψξν πνπ είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηηο ηεισλεηαθέο
αξρέο θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο, κε ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο
αξρέο, ινγηζηηθήο απνζήθεο, γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θηλήζεσλ
ησλ εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ηελ απνζήθε.
ε δηακεηαθφκηζε
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο θπθινθνξίαο κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ, κεηαμχ
δχν ζεκείσλ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα
θαηαβιεζνχλ νη θαζνξηζκέλεο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Ζ ίδηα δπλαηφηεηα, δίλεηαη
επίζεο θαη ζηα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο πνπ
επηβάιιεη ηελ εμαγσγή ηνπο εθηφο ηνπ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο ελεξγνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ
ζην Σεισλείν αλαρψξεζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ πινπνίεζε θαζνξηζκέλσλ ηεισλεηαθψλ
δηαδηθαζηψλ κφιηο ηα εκπνξεχκαηα παξνπζηαζηνχλ ζην ηεισλείν πξννξηζκνχ.
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ε κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν
Σα εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο ππφ ην θαζεζηψο ηνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, εηζάγνληαη ζην
έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρσξίο λα θαηαβιεζνχλ δαζκνί ή άιιεο επηβαξχλζεηο θαη
ζηε ζπλερεία πθίζηαληαη κεηαπνίεζε ή άιινπ είδνπο εξγαζίεο πνπ κεηαβάιινπλ ην είδνο ή
ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ είλαη έηνηκα λα ηεζνχλ
ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε
θπθινθνξία, απαηηείηαη ε θαηαβνιή ησλ δαζκψλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ απφ ηνλ εηζαγσγέα
– κεηαπνηεηή, ν νπνίνο επσθειείηαη σο πξνο ηελ ξεπζηφηεηα, επεηδή αλαβάιιεη ηελ
θαηαβνιή ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο.
ε πξνζσξηλή εηζαγσγή
Ζ πξνζσξηλή εηζαγσγή αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ
εηζαγσγηθνχο δαζκνχο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη επηηξεπηή ππφ ην
παξφλ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. Ζ παξακνλή ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο είλαη επηηξεπηή γηα
θαζνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία ζπλήζσο θαζνξίδεηαη ζηνπο 24
(είθνζη ηέζζεξηο) κήλεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, ηα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα
εμαρζνχλ ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί θακία κεηαβνιή, εθηφο απφ ηελ θπζηνινγηθή θζνξά ηνπο
ιφγσ ρξήζεο. Αληί λα εμαρζνχλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ λέν ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ.
Ζ δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ησλ δαζκψλ, παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο
ξεπζηφηεηαο γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα αγαζά βξίζθνληαη ππφ ην παξφλ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο.
ε ηειεηνπνίεζε γηα επαλεμαγσγή
Σα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο, εηζάγνληαη αηειψο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε κε ζθνπφ λα ππνζηνχλ κεηαπνίεζε (ή ζπλαξκνιφγεζε ή ζπλέλσζε θαη
πξνζαξκνγή ή επηδηφξζσζε θαη ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο) θαη κεηαηξνπή ζε παξάγσγα
πξντφληα (πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα
επαλεμαρζνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο. Δθφζνλ ν Δπξσπαίνο κεηαπνηεηήο, αλαγθαζζεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε θαηαβάιιεη δαζκνχο, ηφηε
δηθαηνχηαη ή λα δεηήζεη λα ηνπ επηζηξαθνχλ νη δαζκνί πνπ θαηέβαιε, ή λα εηζάγεη άιιεο
πξψηεο χιεο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη λα ηηο ζέζεη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ρσξίο λα θαηαβάιιεη
δαζκνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα πξντφληα πνπ είλαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο γηα επαλεμαγσγή ζηελ ζέζε πξντφλησλ
εηζαγσγήο νλνκάδνληαη ηζνδχλακα πξντφληα.
ε εμαγσγή γηα ηειεηνπνίεζε θαη επαλεηζαγσγή
Αθνξά ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εμαγσγήο θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ εδάθνπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ λα ππνζηνχλ εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο. Μεηά ηελ
κεηαηξνπή ηνπο ζε παξάγσγα πξντφληα επαλεηζάγνληαη ζηελ Δ.Δ. θαη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε
θπθινθνξία κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο.
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Γηα ηελ έληαμε ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαη
εμαθξηβψλνπλ φηη ηα παξάγσγα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη, πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ηειεηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ εμαρζεί πξνζσξηλά.
Δπηπιένλ, έλα πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα, εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, φηαλ εηζάγεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εθφζνλ δελ
ππαρζεί ζε θάπνην εηδηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, κπνξεί λα θαηαιήμεη ελαιιαθηηθά ζε έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο πξννξηζκνχο:
Να εηζαρζεί ζε ειεχζεξε δψλε ή ζε ειεχζεξε απνζήθε
Αθνξά ζε εηδηθνχο ρψξνπο ηνπ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ ηα εκπνξεχκαηα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ απεξηφξηζηα ρσξίο λα
απαηηείηαη λα παξνπζηαζζνχλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, νχηε λα εληαρζνχλ ζε έλα απφ ηα
Σεισλεηαθά θαζεζηψηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνχληαη φηη δελ
επξίζθνληαη ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ εηζαγσγηθψλ
δαζκψλ θαη κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο. ηνπο ίδηνπο ρψξνπο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ
πξντφληα ηεο Δ.Δ. πξηλ ηελ ηειηθή εμαγσγή ηνπο ζε ηξίηεο ρψξεο.
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 3 Δ.Ε: 1) Δ.Ε Ληκέλνο Πεηξαηψο, 2) Δ.Ε ιηκέλνο
Θεζζαινλίθεο, 3) Δ.Ε ιηκέλνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο.
Να επαλεμαρζεί εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ
Να εγθαηαιεηθζεί ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ ή λα θαηαζηξαθεί
εκεηψλεηαη φηη, εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα
πνπ κεηά ηελ εμαγσγή ηνπο ζε ηξίηε ρψξα, επαλεηζάγνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ εμήρζεζαλ,
ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κέζα
ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγσγήο.
Απφ ηελ απαιιαγή εμαηξνχληαη εκπνξεχκαηα πνπ αξρηθά είραλ εηζαρζεί θαη ηεζεί ζε
ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ Δ.Δ. κε ην επεξγέηεκα κεησκέλνπ ή κεδεληθνχ εηζαγσγηθνχ
δαζκνχ επεηδή είραλ ππαρζεί ζε εηδηθφ θαζεζηψο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα επαλεηζαγφκελα
εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππαρζνχλ εθ λένπ ζην εηδηθφ θαζεζηψο ή λα θαηαβιεζεί ε δηαθνξά
ησλ δαζκψλ. Δπίζεο απαιιάζζνληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο
εμαγσγήο γηα ηειεηνπνίεζε θαη επαλεηζαγσγή εθηφο εάλ ηειηθά επαλεηζάγνληαη ζηελ ίδηα
θαηάζηαζε πνπ εμήρζεζαλ, θαη ζε θάζε ηεισλεηαθφ κέηξν ή θαζεζηψο πνπ επηβάιιεη ηελ
έμνδφ ηνπο απφ ην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απαιιάζζνληαη επίζεο απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ηα πξντφληα αιηείαο θαη ζπλαθή πξντφληα πνπ
αιηεχνληαη ζηα ρσξηθά χδαηα ηξίηεο ρψξαο απφ πινία λενινγεκέλα ζε θάπνην θξάηνο –
κέινο ηεο Δ.Δ. πνπ θέξνπλ ηελ ζεκαία ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πξντφληα πνπ
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παξάγνληαη πάλσ ζε πινία εξγνζηάζηα πνπ επεμεξγάδνληαη αιηεχκαηα ζηα ρσξηθά χδαηα
ηξίησλ ρσξψλ.
πκπεξαζκαηηθά, εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζε δαζκνχο, κέηξα εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηππψζεηο, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα θξνληίζεη λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμαγσγή.
Σα εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην έδαθνο ηεο Δ.Δ. ππαγφκελα ζε άιια θαζεζηψηα
φπσο ελδεηθηηθά ην θαζεζηψο εμαγσγήο γηα ηειεηνπνίεζε θαη επαλεηζαγσγή ή ην θαζεζηψο
ηεο εζσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο ζα πξέπεη παξάιιεια λα πιεξνχλ θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
φξνπο πνπ ηζρχνπλ ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα.

Σεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο
Με ηελ ελνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο θαηαξγήζεθε ν ηεισλεηαθφο έιεγρνο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ γίλεηαη
πιένλ ειεχζεξα κε έιεγρν κφλνλ ηεο απφδνζεο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Έηζη, νη
ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο αγνξέο θαη πσιήζεηο, νη δε φξνη
εηζαγσγή θαη εμαγσγή εμαθνινπζνχλ λα αλαθέξνληαη κφλνλ γηα ηηο εμσθνηλνηηθέο
ζπλαιιαγέο.
Σα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο Δζσηεξηθήο Γηακεηαθφκηζεο
κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ απφ έλα ζεκείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε άιιν, αθφκε θαη αλ
απαηηείηαη ε πξνζσξηλή είζνδνο ζην έδαθνο ηξίηεο ρψξαο ρσξίο κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο
(θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα πνπ θνξηψλνληαη απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Γεξκαλία, κφιηο
πεξάζνπλ ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ηεινχλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο
εζσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο).
Έηζη, ε πψιεζε πξντφλησλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη πνιχ εχθνιε, επεηδή νχηε
απαηηνχληαη ηα ηηκνιφγηα λα ζπλνδεχνπλ ην εκπφξεπκα νχηε ππάξρνπλ ηεισλεηαθά έγγξαθα
πξνο ζπκπιήξσζε ζηα ζχλνξα, ελψ αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε εμαγσγψλ πξνο ηξίηεο
ρψξεο, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζπλνδεχνπλ πάληνηε ηα δηαθηλνχκελα εκπνξεχκαηα θαη
πξέπεη απαξαηηήησο λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο Ληκέλεο ή ζηνπο Αεξνιηκέλεο αλαρψξεζεο
απφ ηελ Διιάδα.
εκεηψλεηαη φηη, ε θπζηθή δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη δηαρσξηζηεί απφ ηε
γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη πξνο άιιε ρψξα ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο.
Ο ηεισλεηαθφο έιεγρνο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη γηα ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο απφ θαη
πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη αληαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ
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εκπιεθνκέλσλ ηεισλείσλ θαηά ηε εμαγσγή εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
ΔΔ.
Σα εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ εθηεισληζκφ
ηνπ εκπνξεχκαηνο, γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε άθημε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηνλ ηεισλεηαθφ
ρψξν.
Με βάζε ηνλ θνηλφ ηεισλεηαθφ θψδηθα, αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, αλαπηχζζνληαη θαη
έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή, θνηλνηηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα φπσο ην ΔCS/χζηεκα
Διέγρνπ Δμαγσγψλ (κέξνο ηνπ ΑΔS/Απηφκαηνπ πζηήκαηνο Δμαγσγψλ) θαη ην NCTS (Κνηλφ
χζηεκα Γηακεηαθφκηζεο), πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο πθηζηάκελεο θαη λέεο ηεισλεηαθέο
δηαδηθαζίεο θαη νη νπνίεο ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο θαη ηα
πθηζηάκελα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά ζε έληππε κνξθή.
Με ηηο λέεο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαζηεξψζεθαλ:
• Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ηεισλεηαθψλ παξαζηαηηθψλ (Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ηεο
δηαζάθεζεο εμαγσγήο)
• Ζιεθηξνληθά Μελχκαηα Γηαδηθαζίαο Δμαγσγήο - αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ
ηεισλείσλ εμαγσγήο θαη εμφδνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ, αλαπηχζζνληαη παξαθάησ, ζηελ παξάγξαθν
πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλείνπ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη, εμαξηψληαη απφ ηνλ ξφιν ηνπ θάζε ηεισλείνπ.
Αλαιπηηθά, ηξεηο είλαη νη δηαθξίζεηο ξφισλ ησλ ηεισλείσλ ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
πζηήκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγψλ:
Σεισλείν εμαγσγήο: Σν ηεισλείν ζην νπνίν ηεξνχληαη νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο, φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 7 ζηνηρείν α) Καλνληζκφο (ΔΚ) 800/99.
Γεισζέλ ηεισλείν εμφδνπ: Σν ηεισλείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα
εκπνξεχκαηα πξνθεηκέλνπ απηά λα εγθαηαιείςνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ, φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 793 παξ.2 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 ην νπνίν δηελεξγεί έιεγρν
ππνθαηάζηαζεο κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ)2090/2002
Πξαγκαηηθφ ηεισλείν εμφδνπ: Σν ηεισλείν απφ ην νπνίν ηα εκπνξεχκαηα πξάγκαηη
εγθαηαιείπνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ. Σν πξαγκαηηθφ ηεισλείν εμφδνπ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ην δεισζέλ ηεισλείν εμφδνπ ζηε δηαζάθεζε εμαγσγήο, ζε
πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο απνζηνιήο γηα εμαγσγή θαη απηφ κφλν, εθφζνλ ε εθηξνπή
γίλεηαη απνδεθηή απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο
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ην πιαίζην αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ηεισλείσλ, ην ηεισλείν εμαγσγήο ιακβάλεη
απφ ην ηεισλείν εμφδνπ, επηβεβαίσζε ηεο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ.
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 312/09, ζην άξζξν 796δα, πξνβιέπεηαη φηη αλ ην ηεισλείν
εμαγσγήο κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 90 εκεξψλ, δελ ιάβεη απφ ην ηεισλείν εμφδνπ
επηβεβαίσζε ηεο εμφδνπ, ν εμαγσγέαο κπνξεί είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ή
αληαπνθξηλφκελνο ζε αίηεκα ηνπ ηεισλείνπ εμαγσγήο, λα γλσζηνπνηήζεη ζην ηεισλείν
εμαγσγήο ην ηεισλείν εμφδνπ θαη ηελ εκεξνκελία εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ. Μεηά ηελ
γλσζηνπνίεζε απηή, ην ηεισλείν εμαγσγήο δεηά απφ ην ηεισλείν εμφδνπ λα ηνπ απνζηαιεί
ην κήλπκα «απνηειέζκαηα εμφδνπ», ην νπνίν πξέπεη λα απνζηαιεί κέζα ζε 10 εκέξεο,
πξνθεηκέλνπ ελ ζπλερεία ην ηεισλείν εμαγσγήο λα πηζηνπνηήζεη ηελ έμνδν ζηνλ εμαγσγέα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεισλείν εμφδνπ δελ επηβεβαηψζεη ηελ έμνδν εληφο ηεο
πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ην ηεισλείν εμαγσγήο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ εμαγσγέα, ν
νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απνδεηθλχεη ζην ηεισλείν εμαγσγήο φηη ηα εκπνξεχκαηα εμήιζαλ απφ
ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ππνβάιινληαο έλα απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα ή
ζπλδπαζκφ απηψλ:
Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ παξάδνζεο ππνγεγξακκέλν ή επηθπξσκέλν απφ ηνλ παξαιήπηε
εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο.
Σν

απνδεηθηηθφ

πιεξσκήο,

ην

ηηκνιφγην

ή

ην

δειηίν

παξάδνζεο

δεφλησο

ππνγεγξακκέλν ή επηθπξσκέλν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο κεηέθεξε ηα
εκπνξεχκαηα εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο.
Γήισζε ππνγεγξακκέλε ή επηθπξσκέλε απφ ηελ εηαηξεία πνπ κεηέθεξε ηα
εκπνξεχκαηα εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο.
Έγγξαθν επηθπξσκέλν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο Κ-Μ ή ρψξαο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ
εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο.
Σν ηεισλεηαθφ έγγξαθν πνπ είλαη αλαγθαίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα ηεισλεία ηεο
Δλσκέλεο Δπξψπεο, νλνκάδεηαη Δληαίν Γηνηθεηηθφ Έγγξαθν (Single Administrative
Document –S.A.D ).
Σν Δ.Γ.Δ νλνκάδεηαη δηαζάθεζε/δήισζε θαη ν δηαζαθηζηήο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ
έρεη ππνρξέσζε, λα γλσξίδεη ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο θαη ελδείμεηο ζπκπιήξσζεο ηεο
δηαζάθεζεο, αλάινγα κε ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην νπνίν δεηά λα ππαρζνχλ ηα
εκπνξεχκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξα 61-78 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΟΚ
2913/92, άξζξα 198-217 θαη παξαξηήκαηα 38,37,36,35,34,33,32,31 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΟΚ
2454/93).
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Ο θχξηνο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη νξζά
ζπκπιεξσκέλν ην Δληαίν Γηνηθεηηθφ Έγγξαθν (Δ.Γ.Δ.) θαη παξάιιεια λα πξνζθνκίζεη
δηζθέηα, ζηελ νπνία ζα εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Γ.Δ., ζην αξκφδην Σεισλείν.
εκεηψλεηαη πσο ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία Ν. 718/1977, λφκηκνο αληηπξφζσπνο
ηνπ δηαζαθηζηή κπνξεί λα είλαη κφλν ν εθηεισληζηήο.
Μαδί κε ηε δηαζάθεζε πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη ηα έγγξαθα –άξζξα 218-221
θαλνληζκνχ ΔΟΚ 2454/93– πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ
δηέπνπλ ην αηηνχκελν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο (π.ρ. ηηκνιφγην θαη εθφζνλ απαηηείηαη
πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο ή θαηαγσγήο, θηβσηνιφγην, δπγνιφγην, έγθξηζε εηζαγσγήο).
Απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, ηζρχνπλ λέεο ξπζκίζεηο θαη εθαξκφδνληαη λέεο δηαδηθαζίεο ή θαη
ηξνπνπνηνχληαη νη πθηζηάκελεο, πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, θαηά
ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο, ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ Καλ.648/05 πνπ ηξνπνπνίεζε ηνλ Κνηλνηηθφ
Σεισλεηαθφ Κψδηθα (Καλ.2913/92 / ΚΣΚ), θαζψο θαη κε ηνπο Καλ.1875/06, 312/09, 414/09,
430/10, 169/10 θαη 177/10 πνπ ηξνπνπνίεζαλ ηηο Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Καλ.2454/93 / ΓΔΚΣΚ).
ηε βάζε απηή, απαηηείηαη επίζεο:
• νη εμαγσγείο κα ππνβάινπλ ην Έγγξαθν Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηνλ θαλνληζκφ 414/09, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν, σο επηζπλαπηφκελν ζην ΔΓΔ
εμαγσγήο (ΠαξάξηεκαV, Καλ.(ΔΚ)414/09). Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ
πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο παξέρνληαη κε ηελ ζη) ζρεηηθή ΔΓΤΟΟ, κε ηελ νπνία
θνηλνπνηήζεθε ν θαλνληζκφο (ΔΚ) 414/09.
• ζην ΔΓΔ εμαγσγήο, απαηηείηαη απφ 1-07-2009 θαη ζην εμήο ε αλαγξαθή ηνπ κνλαδηθνχ
αξηζκνχ αλαγλψξηζεο (EORI). Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην ζέκα απηφ έρνπλ δνζεί κε ηελ
5024905/3083/Α0019/30-06-09 ΑΤΟΟ ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε ηελ 5024928/3086/
Α0019/30-06-09 ΓΤΟΟ. Ο αξηζκφο EORI είλαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ ρνξεγείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη
νπνίνη ην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ εκπιέθνληαη ζε
ζπλαιιαγέο πνπ δηέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ
ρνξεγείηαη ν αξηζκφο EORI ζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θνξέα ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο
φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο κνλαδηθφο αξηζκφο
αλαγλψξηζεο. O κνλαδηθφο αξηζκφο EORI απαηηείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ζηηο ηεισλεηαθέο
αξρέο, ζηνηρείσλ πξηλ απφ ηελ άθημε θαη πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ
πνπ εηζέξρνληαη ή εγθαηαιείπνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο θαζψο θαη θαηά
ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, εμαγσγήο θαη
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δηακεηαθφκηζεο. Δπηπξφζζεηα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζνλ αθνξά ζηελ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ.
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ηεισλεία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμαγσγή
εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηε ρψξα πξννξηζκνχ.
Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε εμαγσγέαο είλαη αλαγθαίν λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά, απφ ηνλ εηδηθφ ηζηνρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://madb.europa.eu
Σηκνιφγηα θαη ινηπά έληππα εμαγσγήο
Σα έληππα εμαγσγήο, πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε δηεζλνχο
ζπλαιιαγήο. Τπάξρνπλ έγγξαθα πνπ είλαη αλαγθαία απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ελψ
άιια εθδίδνληαη κφλν κεηά απφ εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ αγνξαζηή θαη πσιεηή. Οξηζκέλα
έγγξαθα ηέινο, απαηηνχληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ.
ε φιεο ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο πάλησο, απαηηείηαη ε έθδνζε εκπνξηθνχ ηηκνινγίνπ θαη
θνξησηηθνχ εγγξάθνπ κεηαθνξάο.
Σα ζπλεζέζηεξα έληππα εμαγσγήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη:
Δκπνξηθφ ηηκνιφγην (COMMERCIAL INVOICE)
Σν ηηκνιφγην εθδίδεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη απεπζχλεηαη ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ παξαιήπηε
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απνηειεί ην βαζηθφ έγγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εμαγσγέο.
Κάζε άιιν έγγξαθν ζπζρεηίδεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε απηφ θαη είλαη:
Αχμνληα αξηζκφ θαη ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο ή ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο.
Πιήξε ζηνηρεία αγνξαζηή θαη πσιεηή
Πεξηγξαθή εκπνξεχκαηνο θαη ηηκή κνλάδνο
Αξηζκφ κνλάδσλ εκπνξεχκαηνο ή δεκάησλ
χλνιν αμίαο θαη ζχλνιν βάξνπο ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ
Όξν παξάδνζεο εκπνξεχκαηνο
Σξφπν πιεξσκήο, αξηζκφ ινγαξηαζκνχ θαη Σξάπεδα πσιεηή
πρλά δεηείηαη απφ ηνπο εμαγσγείο λα πξνεηνηκάζνπλ έλα πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice),
κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο πιεξσκήο θαη παξάδνζεο, ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ
αγνξαζηή θαη ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ηηκνιφγην, εθφζνλ ν αγνξαζηήο ην
θάλεη απνδεθηφ.
Μεξηθέο ρψξεο δεηνχλ επηθπξσκέλα ή ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα (Consular invoice ή Certified
invoice), απφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ή απφ Πξεζβεία, πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ
εκπνξεπκάησλ.
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Κηβσηνιφγην ή δπγνιφγην (PACKING LIST, WEIGHT LIST)
Σν θηβσηνιφγην, πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θνξηίν πνπ ηηκνινγείηαη, αλάινγα κε
ηελ θχζε ηνπ, ηελ ζπζθεπαζία ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηαθηλείηαη :
Σελ κνλάδα ζπζθεπαζίαο ή θηβσηίνπ
Σνλ αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ
Σνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ή θηβσηίσλ
Σν βάξνο αλά ηεκάρην ή αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο
Σν επί κέξνπο θαη ζπλνιηθφ κηθηφ θαη θαζαξφ βάξνο
Σηο δηαζηάζεηο θάζε κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ή θηβσηίνπ
Σηο πιήξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ θνξηίνπ
Σα ζπλνιηθά βάξε θαη ην ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ, κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ή θηβσηίσλ
πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηα κεγέζε πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θνξησηηθή
Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηηκνιφγην επαλαιακβάλνληαη θαη ζην
θηβσηνιφγην, ή ελαιιαθηηθά έλα πιήξεο ηηκνιφγην είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θηβσηνινγίνπ.
Φνξησηηθή Μεηαθνξάο (CMR ή BILL OF LADING)
Σα θνξησηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο κεηαθνξείο, πεξηιακβάλνπλ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη πνηθίιινπλ αλάινγα
κε ην είδνο ηεο κεηαθνξάο:
Φνξησηηθή νδηθήο κεηαθνξάο CMR
Ζ ζπλζήθε CMR, δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά θαη
αληηθαζηζηά κε δηθέο ηεο δηαηάμεηο θαη λφκνπο θάζε ζρεηηθφ λφκν ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
ζπλζήθεο. Ζ θηινζνθία ηεο είλαη λα ππάξρεη πιένλ κηα εληαία λνκνζεζία γηα λα ιχλεη ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Υάξε ζηε ζπλζήθε CMR
ιεηηνπξγεί εληαία λνκνζεζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ ζηηο
νδηθέο δηεζλείο κεηαθνξέο.
Δγγχεζε κεηαθνξάο TIR
Σν θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο TIR (“Transports Internaux Routiers” – Γηεζλείο Οδηθέο
Μεηαθνξέο) βαζίδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή ζχκβαζε πεξί δηεζλψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ
ππφ

ηελ

θάιπςε

δειηίσλ

TIR,

πνπ

ζήκεξα

αξηζκεί

64

ζπκβαιιφκελα

κέξε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.
Σα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ κεηαθεξφκελα ππφ ηελ θάιπςε δειηίνπ TIR λα δηέξρνληαη απφ ην
έδαθνο νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, έλα απφ ηα νπνία πξέπεη
απαξαίηεηα λα κελ είλαη θξάηνο κέινο ηεο Δ. Κ. Σππψλεηαη θαη δηαλέκεηαη απφ ηελ Γηεζλή
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Έλσζε Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (IRU) θαη εθδίδεηαη ζε ρξήζηεο απφ ηνπο εζληθνχο εγγπνδνηηθνχο
νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θάζε
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο.
Φνξησηηθή ζαιάζζηαο κεηαθνξάο (BILL OF LADING)
Δθδίδεηαη απφ ηηο Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο, ηηο Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο θαη απφ ηελ FIATA, ηε
Γηεζλή Οκνζπνλδία ηνπ πλδέζκνπ Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ.
Ζ θνξησηηθή ζαιάζζηαο κεηαθνξάο απνηειεί ζχκβαζε κεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θνξησηή θαη
ηεο Ναπηηιηαθήο εηαηξείαο. πκπιεξψλεηαη αθνχ ην πινίν απνπιεχζεη, επεηδή κφλνλ ηφηε
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα κέξε ηεο, φπσο ην φλνκα ηνπ πινίνπ θαη ε
εκεξνκελία αλαρψξεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θνξησηηθή ρξεζηκεχεη σο απφδεημε γηα ηα
εκπνξεχκαηα θαη απνηειεί ηίηιν θπξηφηεηνο, εθφζνλ παξέρεηαη ην δηθαίσκα παξαιαβήο ηα
εκπνξεπκάησλ, ζε φπνηνλ παξνπζηάζεη ηελ πξσηφηππε θνξησηηθή ζην ιηκάλη άθημεο.
Οη θνξησηηθέο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο εθδίδνληαη ζε ζεηξά αληηηχπσλ, ζπλήζσο ζε ηξία
πξσηφηππα ή πεξηζζφηεξα εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνλ αγνξαζηή, θαη νπνηνδήπνηε απφ ηα
ηξία πξσηφηππα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ θνξηίνπ. Οη
ζεηξέο ησλ πξσηνηχπσλ, ρξεζηκεχνπλ ζπρλά γηα ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ή ηελ
απνζηνιή ζηελ Σξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε πεξίπησζε ελέγγπαο πίζησζεο, ζηνλ αγνξαζηή
ή ζηνλ αληηπξφζσπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ην θνξηίν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εμαγσγέα ζην ιηκάλη
ηνπ πξννξηζκνχ.
Φνξησηηθή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο (AIR WAYBILL)
Ζ αεξνπνξηθή θνξησηηθή επέρεη ζέζε δειηίνπ απνζηνιήο θαη δελ απνηειεί ηίηιν θπξηφηεηαο.
πκπιεξψλεηαη είηε απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία ή ηνλ αεξνπνξηθφ κεηαθνξέα θαη
ζπζρεηίδεηαη κε ηα άιια έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο.
Φνξησηηθή ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο (CIM CONSIGNMENT NOTE)
Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πλζήθεο
COTIF πνπ αθνξά ζηηο Γηεζλείο ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο.
Ζ θνξησηηθή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα θαη ε ηζρχο ηεο, μεθηλά ζπλήζσο ζην
ζηαζκφ απνζηνιήο.
Έγγξαθν αζθάιηζεο.
Σν έγγξαθν αζθάιηζεο εθδίδεηαη απφ αζθαιηζηηθή εηαηξία ή αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή
αζθαιηζηή. Σν ζπκβφιαην ή ην πηζηνπνηεηηθφ δελ ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία
κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί
θαη ππνγξαθεί απφ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ή Πξάθηνξα πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ
Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο θαη ζα πξέπεη λα παξέρεη θάιπςε γηα πνζφ φρη κηθξφηεξν ηεο αμίαο
ηνπ Σηκνινγίνπ. Απαηηνχληαη ζπλήζσο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πινίν θαη ηνλ ιηκέλα θφξησζεο,
πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ην φλνκα ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε ρψξα

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Δμσζηξέθεηα - Π.3.:Οδεγίεο Δθπαηδεπνκέλσλ

107

πξννξηζκνχ, πξνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί νπνηνζδήπνηε έρεη αζθαιηζηηθέο
απαηηήζεηο.
Πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο (CERTIFICATE OF ORIGIN)
Γειψλεη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. πληάζζεηαη απφ ηελ εμαγσγηθή
επηρείξεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν εληχπνπ θαη ζεσξείηαη απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην.
Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ εμαγσγέα θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη
πεξηγξαθή ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο.
Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα εηζαγσγήο,
πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ νη θαηά πεξίπησζε δαζκνί θαη θφξνη.
πλήζσο, φιεο νη αξαβηθέο ρψξεο δεηνχλ πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο ζεσξεκέλν απφ ηνλ
Δκπνξηθφ Αθφινπζν ηεο Πξεζβείαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή εθφζνλ απηή δελ ππάξρεη δεηείηαη
ζεψξεζε απφ ηελ Πξεζβεία νπνηαζδήπνηε άιιεο αξαβηθήο ρψξαο ή ην Διιελναξάβηθν
Δπηκειεηήξην.
Πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ θαηά πεξίπησζε
Πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ EUR 1 & ATR 1
Σα πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο EUR 1 & ATR 1 ζεσξνχληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ
θξάηνπο εμαγσγήο, θαηά ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία αθνξά, δίδνληαη δε ζηνλ
εμαγσγέα κφιηο δξνκνινγεζεί ε πξαγκαηηθή εμαγσγή. Σν EUR 1 είλαη απαξαίηεην γηα
εμαγσγέο ζηηο ρψξεο ΔΕΔ θαη ρψξεο κε ζχκβαζε ελψ ην ATR 1 αθνξά εμαγσγέο ζηελ
Σνπξθία. Ο ζθνπφο ηεο έθδνζήο ηνπο είλαη ν έιεγρνο ηεο (θνηλνηηθήο) θαηαγσγήο θαη ε
αληίζηνηρε πξνλνκηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζην ηεισλείν
εηζαγσγήο (απφ ηελ θαηαγσγή εμαξηάηαη θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο).
Πηζηνπνηεηηθφ Σ5
Δίλαη έγγξαθν παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθίλεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη
πξντφλησλ πνπ δηθαηνχληαη θνηλνηηθήο επηδφηεζεο. Δθδίδεηαη απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ δηαζρίζεη πξηλ εγθαηαιείςεη ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο θνηλφηεηαο
θνηλνηηθά εδάθε, άιια απφ απηφ ηνπ θξάηνπο κέινπο εμαγσγήο.
Κνηλνηηθή δηακεηαθφκηζε Σ2L.
Ο θνηλνηηθφο ραξαθηήξαο εκπνξεχκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε παξαζηαηηθνχ
Σ2L. Απφδεημε φηη ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Απηή ε απφδεημε κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή
παξαζηαηηθνχ T2 (Σ2F) ζθξαγηζκέλνπ θαηάιιεια απφ ην ηεισλείν αλαρψξεζεο ζηελ
Κνηλφηεηα ή ηνπ πξσηφηππνπ παξαζηαηηθνχ T2L ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ.
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Έγθξηζε εηζαγσγήο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ.
Με βάζε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, ε εηζαγσγή ή εμαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ
είλαη δπλαηφλ λα απαγνξεχεηαη ή λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο ή λα απαηηείηαη ε έθδνζε
ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηζρχεη ε ππνπξγηθή απφθαζε
126263/Δ3/6263

«πεξί

ξχζκηζεο

δηαδηθαζηψλ

εμαγσγήο-επαλεμαγσγήο-πψιεζεο-

κεηαπψιεζεο εκπνξεπκάησλ» βάζεη ηεο νπνίαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επαλεμαγσγψλ θαζψο θαη ησλ κεηαπσιήζεσλ
(δηακεζνιαβεηηθψλ εξγαζηψλ) πξνο ηξίηεο ρψξεο, είλαη ε θαηαρψξεζε ηεο επσλπκίαο ηνπ
εμαγσγέσο (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), ζην Δηδηθφ Μεηξψν Δμαγσγέσλ πνπ ηεξείηαη
ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ζην Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο ηεο
επηρείξεζήο ηνπ.
Ζιεθηξνληθφ ηεισλείν
Σν Ζιεθηξνληθφ ηεισλείν είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ ηεισλεηαθή έλσζε ηεο ΔΔ
πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή δηαιεηηνπξγηθψλ ηεισλεηαθψλ ζπζηεκάησλ, πξνζβάζηκσλ ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα. Οη ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ κέρξη
ζήκεξα βαζίδνληαη ζην ραξηί, αληηθαζίζηαληαη κε αληίζηνηρεο δηαζαθήζεηο ειεθηξνληθήο
κνξθήο ζε φιε ηελ ΔΔ, απνζθνπψληαο ζε έλα πην απνηειεζκαηηθφ, απινχζηεξν θαη
ζχγρξνλν ηεισλεηαθφ πεξηβάιινλ.
χκθσλα κε ηελ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ, απφ ηηο 2
Απξηιίνπ 2012, ηέζεθαλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ
σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ εμαγσγή θαη έμνδν ησλ
εκπνξεπκάησλ απφ ην Σεισλεηαθφ Έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη ειεθηξνληθέο απηέο ππεξεζίεο αλαπηχρζεθαλ ην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε
Σεισλεηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ICISnet», ην νπνίν ηίζεηαη ηκεκαηηθά ζε παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία.
Ννκηθή βάζε απνηεινχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Καλ.2913/92) θαη
νη Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο απηνχ (θαλ.2454/93), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Ζ
πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ έρεη γίλεη κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ην χζηεκα Διέγρνπ Δμαγσγψλ - ECS (Export Control System), πνπ
εθαξκφδεηαη ζε φια ηα Κξάηε – Μέιε, ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πξφζζεηεο εζληθέο
απαηηήζεηο.
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ην πιαίζην απηφ, ην Νέν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ICISnet, ζα αληηθαηαζηήζεη ην ππάξρνλ
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο
Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, κε ρξήζε θεληξνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα
πξνζθέξνληαη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ειεθηξνληθά θαη ρσξίο παξνπζία ηνπο ζην
Σεισλείν.
Με ηηο λέεο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, θαζηεξψλνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεισλεηαθήο
επηηήξεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εμαγσγήο, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηεισλείνπ
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαθίλεζε ησλ πξνο εμαγσγή
εκπνξεπκάησλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο κέρξη ηελ νξηζηηθή
έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΚΚ) θαη ησλ δηαηάμεσλ
εθαξκνγήο ηνπ (ΓΔΚΚ), νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο λέεο
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, είλαη φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη
εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία.
Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ εηζάγεη,
εμάγεη, κεηαθέξεη, επεμεξγάδεηαη, θαηαζθεπάδεη, κεηαπνηεί, απνζεθεχεη θ.ιπ. εκπνξεχκαηα
ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε, πξνεξρφκελα απφ ηξίηε ρψξα ή απνζηειιφκελα πξνο ηξίηε
ρψξα είηε αληηπξνζσπεχεη νηθνλνκηθνχο θνξείο σο πξνο ηελ δηεθπεξαίσζε θαη ηήξεζε ησλ
απαηηνπκέλσλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππαγσγήο
ζην ζχζηεκα.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε, απνηειεί ε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα (Πηζηνπνηεηηθφ ΑΟΔ – Authorised Economic Operator), κε ηελ ππνβνιή Αίηεζεο
Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ ΑΟΔ πξνο ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα.
Δλδεηθηηθά νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ είλαη δπλαηφλ λα είλαη: Καηαζθεπαζηέο/κεηαπνηεηέο, Δμαγσγείο, Μεηαθνξηθέο
εηαηξείεο, Γηαρεηξηζηέο απνζεθψλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη απνηακίεπζεο, Δθηεισληζηέο,
Δηζαγσγείο
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη
φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξηλ ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ΑΟΔ,
δηελεξγνχλ έιεγρν κε ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε θαη δηαπίζησζε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ
ειινρεχνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηα ζπζηήκαηα εκπνξηθψλ
θαη κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο πγηνχο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο.
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Βέβαηα, θαηά ηνλ έιεγρν ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηπρφλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα
(π.ρ. ISO) πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα
ζπζηήκαηα πνπ ηεξνχληαη απφ απηφλ.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, απφ ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2013, ε Διιεληθή Σεισλεηαθή
Τπεξεζία θαιεί ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχλ ηεισλεηαθέο ζπλαιιαγέο λα
απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθφ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (ΑΔΟ). Ο ζηφρνο είλαη δηηηφο
θαη αθνξά ηφζν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηεισλεηαθψλ ζπλαιιαγψλ πξνο
φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, φζν θαη – θπξίσο – ζηε δηεπθφιπλζε
θαη αλάπηπμε, πξνο φθεινο ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κέζσ ηεο παξνρήο ζε
απηνχο, ηδηαίηεξσλ πξνλνκίσλ.
Σν λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα απαηηεί κηα
ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα
δηαθίλεζεο ησλ πξνο εμαγσγή εκπνξεπκάησλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ειεθηξνληθέο
δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θαζεζηψο ηεο εμαγσγήο ππνβάιινληαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη απφ ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα θάζε δήισζε
(π.ρ. εμαγσγέαο, αληηπξφζσπνο, κεηαθνξέαο).

Δηδηθφηεξα θαζηεξψλνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθέο ππνβνιέο
(κελχκαηα) γηα:
Σε δηαζάθεζε εμαγσγήο,
Σν έγγξαθν πξνελεκέξσζεο ζηα επηδνηνχκελα πξντφληα
Σα αηηήκαηα αθχξσζεο, δηφξζσζεο ησλ δειψζεσλ θαη εθηξνπήο κηαο θίλεζεο εμαγσγήο
Σελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν εμφδνπ
Σνλ θαηάινγν εμφδνπ εκπνξεπκάησλ κε ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη ε θφξησζε ησλ
εκπνξεπκάησλ ζην ηειηθφ κέζν κεηαθνξάο
Σελ γλσζηνπνίεζε ηεο νξηζηηθήο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ
ηειηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο.
Σελ απειεπζέξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο εμαγσγή ή έμνδν θαη
Σελ επηβεβαίσζε ηεο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ
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Ζ λέα δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο Γηαζάθεζεο Δμαγσγήο, αθνξά ηνπο:
1. Σνλ Δμαγσγέα δειαδή, ηνλ θχξην (θάηνρν) ησλ εκπνξεπκάησλ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ
ππνβάιιεηαη ε Γηαζάθεζε Δμαγσγήο.
2. Σνλ θάηνρν ηεο άδεηαο εμαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάζεη πηζηνπνηεηηθνχ
εμαγσγήο.
3. Σνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ππαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο
πξνο επαλεηζαγσγή (παζεηηθή ηειεηνπνίεζε).
4. Σνλ θάηνρν αδείαο ππαγσγήο εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε νηθνλνκηθφ ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο (ηεισλεηαθή απνηακίεπζε, ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή, πξνζσξηλή
εηζαγσγή, κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν), ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
πξναλαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θαζεζηψο, ην αθνινπζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ, επαλεμαγσγή
ησλ εκπνξεπκάησλ.
5. Έλαλ αληηπξφζσπν φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ.
Ζ λέα δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δμφδνπ, αθνξά:
1. Σνλ κεηαθνξέα ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν νπνίνο έρεη λνκηθά ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ηε
πλνπηηθή Γηαζάθεζε Δμφδνπ (EXS) ζην λέν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Σεισλείσλ (ICISnet).
«Μεηαθνξέαο» είλαη ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ή πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ
κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, εθηφο ηνπ Σεισλεηαθνχ Δδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
2. Αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα, νη νπνίεο δελ παχνπλ λα ηζρχνπλ, ηελ
ππνβνιή ηεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δμφδνπ, κπνξεί επίζεο λα ηελ ππνβάιεη έλα ηξίην
πξφζσπν φπσο :
έλα πξφζσπν εμ νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν κεηαθνξέαο ή
νπνηνδήπνηε πξφζσπν είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα
ή λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην ηεισλείν εμφδνπ (πρ. ν δηαρεηξηζηήο ηεο
απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ηχπνπ Η)
3. Έλαλ αληηπξφζσπν φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ.
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Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζα βξείηε:
1.ειίδεο Βαζηθνχ Πεξηερνκέλνπ
http://www.gsis.gr/teloneia/main_teloneia.html
http://www.gsis.gr/teloneia/ICISnet/ICISnet_main.html
2.Οη πξνδηαγξαθέο ησλ XML κελπκάησλ (XSD αξρεία), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ φζνη
ζπλαιιαζζφκελνη ην επηζπκνχλ, λα αλαπηχμνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ησλ
ζρεηηθψλ κελπκάησλ ηνπ ICSnet, δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ ηζηνρψξν:
http://www.gsis.gr/teloneia/ICISnet/ICISnet_ECStables.html
3.Γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζην πεξηβάιινλ έιεγρνπ θαη δνθηκψλ ηνπ ICISnet, πξέπεη λα
ζπκβνπιεπηείηε ηνλ εμήο ζχλδεζκν:
http://www.gsis.gr/teloneia/Icisnet_Test_envir.html
4.Γηα λα ιάβεηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ην χζηεκα Διέγρνπ
Δμαγσγψλ (Export Control System), πξέπεη λα αλαηξέμεηε ζηελ εμήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.gsis.gr/teloneia/e_customs_gr/e_customs_ECS_gen.html
5.Γηα ηελ αλαδήηεζε ζρεηηθήο ελεκέξσζεο (ζηελ αγγιηθή) απφ ηνλ ηζηνρψξν ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηνπο θάησζη ζπλδέζκνπο :
http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/procedures/guidelines_en.htm
6.Γηα λα έρεηε πξφζβαζε ζηηο ρξήζηκεο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο
απνηεινχλ κέξνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Φνξνινγίαο θαη Σεισλεηαθήο
Έλσζεο ζα πξέπεη λα νδεγεζείηε ζηνλ εμήο ζχλδεζκν:
http://ec.europa.eu/ecip/information_resources/databases/index_en.htm
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Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο
Σα εμαγφκελα εγρψξηα ή θνηλνηηθά αγαζά, απαιιάζζνληαη απφ ην ΦΠΑ είηε άκεζα ή έκκεζα.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2859/2000 (Κψδηθαο ΦΠΑ) παξάγξαθνο 1
πεξίπησζε δ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε δ ηνπ
ίδηνπ λφκνπ (άξζξν 164 νδεγίαο 2006/112/ΔΚ), απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ ε εηζαγσγή θαη ε
ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν, θαζψο θαη ε
παξάδνζε αγαζψλ πξνο ππνθείκελν ζην θφξν, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο ή
λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν παξάδνζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο, απηνχζηα ή κεηαπνηεκέλα,
θαζψο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα
θαη ηηο παξαδφζεηο απηέο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εμαγσγψλ ή ησλ ελδνθνηλνηηθψλ
παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ππνθείκελνο ζην θφξν θαηά ηελ πξνεγνχκελε
δσδεθάκελε ρξνληθή ή δσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.

Ωο κεηαπνηεκέλα, λννχληαη θαη ηα παξάγσγα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηειεηνπνίεζε ησλ
αγαζψλ πνπ εηζήρζεζαλ αξρηθά κε απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ, θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 4 Γ1163/678/Δ0017/30.8.2001 ΑΤΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ησλ αξρηθψλ αγαζψλ ζην ηειηθφ πξντφλ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο γίλεηαη θαη'
αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, φπσο
απηφ θάζε θνξά ηζρχεη.

Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαδφζεσλ αγαζψλ πνπ ελεξγνχληαη
απφ ππνθείκελν ζην θφξν πσιεηή - εμαγσγέα εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα ή απφ άιιν
πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζε αγνξαζηή εγθαηεζηεκέλν εθηφο Κνηλφηεηαο
απαηηνχληαη:
α) Σηκνιφγην πψιεζεο, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ηεο εμαγσγήο, φπνπ
αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΔΞΑΓΩΓΖ».
β) Αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ εμαγσγήο, πνπ πξννξίδεηαη γηα ην αξρείν
ηνπ εμαγσγέα, θαζψο θαη ην αληίηππν 3 ηνπ νηθείνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Δ.Γ.Δ.),
απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε νξηζηηθή εμαγσγή ησλ αγαζψλ.
γ) Σν νηθείν απνδεηθηηθφ ηεο ηπρφλ κεζνιαβνχζαο ηξάπεδαο, γηα ηελ εηζαγσγή ή ην
ζπκςεθηζκφ ή ηε λφκηκε εθρψξεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο.
Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί κία ζπλαιιαγή σο ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε θαη λα απαιιαγεί απφ ην
θφξν πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
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1. Ο πσιεηήο θαη ν αγνξαζηήο λα είλαη ππνθείκελνη ζην θφξν.
2. Σα αγαζά λα κεηαθέξνληαη απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν.
3. Να ππάξρεη εγγξαθή, ηφζν ηνπ πσιεηή, φζν θαη ηνπ αγνξαζηή, ζην ζχζηεκα VIES.
Δάλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ πθίζηαηαη, ε ζπλαιιαγή εμνκνηψλεηαη, φζνλ
αθνξά ηνλ ΦΠΑ, κε ζπλαιιαγή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νπφηε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
ελδνθνηλνηηθή θαη ζην ηηκνιφγην πνπ ζα εθδνζεί ζα πξέπεη ε αμία λα επηβαξπλζεί κε ΦΠΑ.
Σνλίδεηαη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί κηα ζπλαιιαγή σο
ελδνθνηλνηηθή είλαη απαξαηηήησο λα ηθαλνπνηείηαη ν φξνο ηεο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ απφ ην έλα
θξάηνο κέινο ζην άιιν κε απνδεδεηγκέλε θπζηθή δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ απφ ή πξνο άιιν
Κξάηνο – Μέινο (ζρεηηθή ε ΠΟΛ. 1201/1999 ΔΓΤΟ).
εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2010, ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ νδεγία 2010/45/ΔΔ
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο. Ζ νδεγία απηή, ε νπνία έρεη
κεηαθεξζεί ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, ζεζπίδεη λένπο θαλφλεο γηα
ηνλ ΦΠΑ φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε θαη θαηαξγεί ηνπο θξαγκνχο γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο εμαζθαιίδνληαο ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ
ηηκνινγίσλ ζε ραξηί θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ, ελψ ζπγρξφλσο απαηηεί λα κελ
επηβάιινληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζηα ηηκνιφγηα ζε ραξηί. χκθσλα κε ην λέν άξζξν
233 ηεο νδεγίαο, νη επηρεηξήζεηο είλαη ειεχζεξεο λα απνζηέιινπλ θαη λα δέρνληαη
ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξαγκαηνπνηνχλ «επηρεηξεκαηηθνχο ειέγρνπο
νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ κηα αμηφπηζηε δηαδξνκή ειέγρνπ κεηαμχ ηηκνινγίνπ θαη παξάδνζεο
αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ» κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζπκβαίλεη επί ηνπ παξφληνο κε ηα
ηηκνιφγηα ζε ραξηί.
Ζ απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ δηελεξγείηαη άκεζα απφ ηνλ ίδην ηνλ πσιεηή ησλ αγαζψλ.
Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγαζψλ, ηα νπνία παξαδίδνληαη
θαη απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο απφ ηνλ πσιεηή, ηνλ
εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα ε απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζε ππνθείκελν ζην
θφξν πνπ έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο, απαηηνχληαη:
α) Σηκνιφγην πψιεζεο, πξνο αιινδαπφ αγνξαζηή, ζην νπνίν δελ αλαγξάθεηαη θαη δελ
εηζπξάηηεηαη ΦΠΑ. ην ηηκνιφγην, εθηφο ησλ άιισλ, αλαγξάθεηαη ν ΑΦΜ/ΦΠΑ ηνπ
αγνξαζηή ή ηνπ παξαγγειηνδφρνπ αγνξάο - πψιεζεο θαη ε έλδεημε «ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ
ΦΠΑ άξζξν 22α λ.1642/1986 ».
β) Αληίγξαθν παξαζηαηηθνχ ηεο ηξάπεδαο, πνπ ηπρφλ κεζνιαβεί.
γ) Σα απνδεηθηηθά ηεο κεηαθίλεζεο (κεηαθνξάο) ή απνζηνιήο ησλ αγαζψλ πνπ
παξαδφζεθαλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρσξάο ζε ππνθείκελν άιινπ θξάηνπο κέινπο.
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Ωο απνδεηθηηθά ηεο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ, ζεσξνχληαη ηα θνξησηηθά έγγξαθα ηνπ
κεηαθνξέα (θνξησηηθή ή ηηκνιφγην θαηά πεξίπησζε) ή άιιν απνδεηθηηθφ ζαιάζζηνπ
κέζνπ κεηαθνξάο ή γηα νδηθή κεηαθνξά, απνδείμεηο δηνδίσλ, ηειψλ δηέιεπζεο θαη άιισλ
επηβαξχλζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ή θάζε άιιν ζηνηρείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε
δηέιεπζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, απφ ηξίηεο ρψξεο.
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ ππνθείκελνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ
παξάδνζε, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:
- ε επαιήζεπζε ηνπ ΑΦΜ/ΦΠΑ ηνπ αγνξαζηή άιινπ θξάηνπο κέινπο, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο VIES,
- ε κε αθχξσζε κεξηθά ή νιηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο.
ε) Δγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ζηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα ελδνθνηλνηηθψλ
παξαδφζεσλ ηεο νηθείαο πεξηφδνπ.

Κάζε επηρείξεζε ππνθείκελε ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
θαη πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (παξαδφζεηο ή παξαδφζεηο –
απνθηήζεηο αγαζψλ) γηα λα κελ επηβαξχλεη κε Φ.Π.Α. ηνλ πειάηε ηνπ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο αιιά θαη γηα λα κελ επηβαξπλζεί κε Φ.Π.Α. απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο, απαηηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο ζπλαιιαγήο (ηηκνιφγεζεο) λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. «δήισζε έλαξμεο –
κεηαβνιήο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ» (έληππν Μ2) ή «δήισζε έλαξμεο – κεηαβνιήο
εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ» (έληππν Μ3), θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην
κεηξψν V.I.E.S.
ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη, πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλαιιαγήο ζηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηνπ
θνηλνηηθνχ Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.ζε ζρέζε κε ηελ επσλπκία ηνπ.

Ο έιεγρνο εγθπξφηεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο

www.gsis.gr,

θαη

www.europa.eu.int/vies

γηα

ηνπο

Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.

ησλ

επηρεηξήζεσλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ Βειγίνπ (BE), Κχπξνπ (CY), Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο
(CZ), Δζζνλίαο (EE),Φηλιαλδίαο (FI), Ηξιαλδίαο ( IE), Ληζνπαλίαο (LT), Λεηνλίαο (LV),
νπεδίαο (SE),ινβαθίαο (SK), Οπγγαξίαο (HU) θαη ινβελίαο (SI), δεδνκέλνπ φηη νη
Φνξνινγηθέο Αξρέο ησλ αλσηέξσ Κξαηψλ-Μειψλ παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ ηνπο
(επσλπκία –ηαρ. δηεχζπλζε, θ.ι.π.) κέζσ internet.

Ο έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.ζε ζρέζε κε ηελ επσλπκία ηνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ ησλ ππνινίπσλ Κξαηψλ-Μειψλ πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο, είηε ηειεθσληθά
ζηνλ αξηζκφ 210-3640076, είηε εγγξάθσο κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ κέζσ fax
ζηνλ αξηζκφ 210-3616216 θαη 210-3637103.
Ο αξηζκφο θαηαρψξεζεο ζηα κεηξψα ΦΠΑ πξέπεη λα έρεη ηνλ ζσζηφ αξηζκφ ςεθίσλ.
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Ζ δνκή ησλ αξηζκψλ κεηξψνπ ΦΠΑ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηιακβάλεη
πάληα ζην μεθίλεκα 2 γξάκκαηα γηα ηελ ρψξα θαη κπνξεί λα ιακβάλεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
Κπάηορ μέλορ

Structure

Format

AT-Απζηξία

ATU99999999

1 block of 9 characters

BE-Βέιγην

BE0999999999

1 block of 10 digits

BG-Βνπιγαξία

BG999999999 or
BG9999999999

1 block of 9 digits or1 block of 10 digits

CY-Κχπξνο

CY99999999L

1 block of 9 characters

CZ99999999 or
CZ-Σζερηθή ∆εµνθξαηία CZ999999999 or
CZ9999999999

1 block of either 8, 9 or 10 digits

DE-Γεξκαλία

DE999999999

1 block of 9 digits (el)

DK-Γαλία

DK99 99 99 99

4 blocks of 2 digits (el)

EE-Δζζνλία

EE999999999

1 block of 9 digits (el)

EL-Διιάδα

EL999999999

1 block of 9 digits (el)

ES-Ηζπαλία

ESX9999999X

1 block of 9 characters (el)

FI-Φηλιαλδία

FI99999999

1 block of 8 digits (el)

FR-Γαιιία

FRXX 999999999

1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits
(el)

GB-Ζλσκέλν Βαζίιεην

GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD999 or
GBHA999

1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and
1 block of 2 digits; or the above followed
by a block of 3 digits; or 1 block of 5
characters (el)

HU-Οπγγαξία

HU99999999

1 block of 8 digits (el)

IE-Ηξιαλδία

IE9S99999L

1 block of 8 characters

IT-Ηηαιία

IT99999999999

1 block of 11 digits (el)

LT-Ληζνπαλία

LT999999999 or
LT999999999999

1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits

LU-Λνπμεκβνχξγν

LU99999999

1 block of 8 digits

LV-Λεηηνλία

LV99999999999

1 block of 11 digits

MT-Μάιηα

MT99999999

1 block of 8 digits

NL-Κάησ Υψξεο

NL999999999B99

1 block of 12 characters

PL-Πνισλία

PL9999999999

1 block of 10 digits

PT-Πνξηνγαιία

PT999999999

1 block of 9 digits

RO-Ρσκαλία

RO999999999

1 block of minimum 2 digits and
maximum 10 digits

SE-νπεδία

SE999999999999

1 block of 12 digits

SK-ινβαθία

SK9999999999

1 block of 10 digits
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πλεπψο, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο ρσξίο
είζπξαμε ΦΠΑ, είλαη απαξαίηεην λα επηβεβαησζεί φηη ην πξφζσπν ζην νπνίν ζα
παξαδνζνχλ ηα αγαζά είλαη ππνθείκελνο ζε θφξν ζε άιιν θξάηνο κέινο, θαη φηη ηα ππφ
εμέηαζε αγαζά εγθαηέιεηςαλ ή ζα εγθαηαιείςνπλ ην δηθφ έλα θξάηνο κέινο γηα άιιν θξάηνο
κέινο.
Ο αξηζκφο ΑΦΜ/ΦΠΑ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην.
Δπηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξηλ ηελ έθδνζε
ηηκνινγίνπ, απφ ηελ εθαξκνγή VIES VAT number validation, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html
ηε πεξίπησζε ελδνθνηλνηηθήο δηαθίλεζεο αγαζψλ, νη επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην λα
απεηθνλίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο ηεο Πεξηνδηθήο Γήισζεο
ΦΠΑ. Δλλνείηαη φηη ε πξάμε ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο θνξνινγείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο θαη επνκέλσο ΦΠΑ νθείιεηαη ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε ππνθείκελε
ζην θφξν επηρείξεζε ελεξγεί πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, ηφηε ε νθεηιή
απνδίδεηαη κε ρξενπίζησζε ζηε πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ.
Οη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο είλαη
ππνρξεσκέλνη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο VIES, λα αλαθέξνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
παξαδφζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ ηξηκήλνπ πξνο θάζε ππνθείκελν ζην θφξν πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζε αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ
Απνθηήζεσλ(LISTING) θαζψο θαη Μεληαία ηαηηζηηθή Γήισζε INTRASTAT, πνπ
ππνβάιιεηαη ζηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ
παξάδνζε.
Σα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Δλδνθνηλνηηθψλ Δκπνξηθψλ Ρνψλ θαη γηα
ηελ ζχληαμε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ηζνδπγίνπ θαη ηνπ Ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θάζε
ρψξαο-κέινπο ηεο ΔΔ.

Δάλ ν απνδέθηεο δελ έρεη εγγξαθεί ζηα κεηξψα ΦΠΑ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν Έιιελαο
εμαγσγέαο πξέπεη λα πξνζζέζεη ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζηελ
Διιάδα πνζνζηφ ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αγνξαζηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ΦΠΑ ζηελ ρψξα ηνπ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κέρξη νξηζκέλν
χςνο πσιήζεσλ πέξα απφ ην νπνίν ν εμαγσγέαο νθείιεη λα εγγξαθεί ζην κεηξψν ΦΠΑ ηεο
ρψξαο πξννξηζκνχ θαη λα θαηαβάιιεη ηνλ ΦΠΑ ζηελ Διιάδα. Οη πσιήζεηο πνπ γίλνληαη ζε
παξαιήπηεο πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα κεηξψα ΦΠΑ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
δειψζεηο INTRASTAT.
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ηελ πεξίπησζε εμαγσγήο, νη Διιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηχρνπλ
απαιιαγήο απφ ηνλ Φ.Π.Α. γηα ηα αγαζά πνπ αγνξάδνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κε
ζθνπφ λα ηα εμάγνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο ή λα ηα πσιήζνπλ ζε άιιεο Κνηλνηηθέο ρψξεο
απηνχζηα ή κεηαπνηεκέλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηελ
1103551/8478/Α 0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 Α.Τ.Ο., φπσο απηή έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηηο ΠΟΛ.
1075/95, ΠΟΛ. 1155/95 θαη ΠΟΛ. 1198/95 φκνηεο. Ζ άκεζε απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ ησλ
εμαγσγέσλ βάζεη ηεο ΠΟΛ 1262/93 θαιχπηεη ηηο πξψηεο χιεο, ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ηα
έηνηκα αγαζά πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα
κε απηή πρ πξνκήζεηα, δαπάλεο γηα θαζφλ θαη ςχμε εκπνξεπκάησλ, θιπ.
Έηζη, παξέρεηαη άκεζε απαιιαγή θαη ζηελ παξάδνζε (πψιεζε) απφ έλαλ πσιεηή
ππνθείκελν ζην ΦΠΑ ζε αγνξαζηή-εμαγσγέα, φηαλ ηα αγαζά απηά πξννξίδνληαη λα
εμαρζνχλ.
Έκκεζε απαιιαγή ππάξρεη ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. Γειαδή ν αγνξαζηήο-εμαγσγέαο
θαηαβάιιεη ην ΦΠΑ ζηνλ πσιεηή θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγσγήο
ηνπ έρεη ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ πνπ έρεη θαηαβάιεη.
Γηα ηελ ζρεηηθή επηζηξνθή, δηελεξγείηαη έιεγρνο, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο ΠΟΛ
1159/22.07.2011
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο/επηζηξνθήο ΦΠΑ πνπ
πεξηγξάθεθε ακέζσο πξηλ, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΟΛ.1262/1993 πνπ
πξνβιέπεη ηελ απαιιαγή Φ.Π.Α. κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ Δηδηθνχ Γηπιφηππνπ
Γειηίνπ Απαιιαγήο.
Ζ δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη ηφζν ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα
πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εμαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο φζν θαη ζηελ
αγνξά πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξνο εμαγσγή ή ελδνθνηλνηηθή
παξάδνζε πξντφλησλ. Ζ απαιιαγή Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο
εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ππεξεζίεο κεηαθνξψλ,
θνξηνεθθφξησζεο θ.ιπ..
Ζ ζπλνιηθή αμία ζπλαιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε απαιιαγή απφ ην
Φ.Π.Α. ζε κηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ
θαζψο θαη ησλ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν εμαγσγέαο θαηά ηελ
πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
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Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο Φ.Π.Α. ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ
δηαδηθαζία, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο ΠΟΛ.1262/1993, σο εμήο :
α) λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έληππε αίηεζε, γηα ηελ ζεψξεζε «Δηδηθνχ Γηπιφηππνπ
Γειηίνπ απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α.» ρξψκαηνο πνξηνθαιί. Με ηελ παξαπάλσ αίηεζε
ζπλππνβάιιεηαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη, θαηά
ρψξα, ν αξηζκφο θαη ε αμία ησλ δηαζαθήζεσλ εμαγσγήο, θαζψο θαη ησλ ελδνθνηλνηηθψλ
παξαδφζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο δσδεθάκελεο ρξνληθήο ή δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηφδνπ.
β) λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ αίηεζε γηα ζεψξεζε, ην «Δηδηθφ Γηπιφηππν Γειηίν απαιιαγήο
απφ ην Φ.Π.Α.». Ζ ζεψξεζε ηνπ παξαπάλσ «Δηδηθνχ Γηπιφηππνπ Γειηίνπ Απαιιαγήο απφ
Φ.Π.Α.», ελεξγείηαη απφ ην ηκήκα ηνπ Κ.Β.. κε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ.. Σν Δηδηθφ Γηπιφηππν Γειηίν θέξεη εληαία αξίζκεζε γηα νιφθιεξε ηε
δσδεθάκελε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηζρχεη. Σπρφλ δειηία πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν απηή δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελε πεξίνδν θαη πξνζθνκίδνληαη γηα
αθχξσζε θαηά ηε ζεψξεζε λέσλ δηπινηχπσλ.
γ) Να ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο
δήισζεο Φ.Π.Α., θαηάζηαζε απαιιαγήο ησλ αγνξψλ ή ιήςεο ππεξεζηψλ ή εηζαγσγψλ ηνπ.
ηελ θαηάζηαζε απηή αλαγξάθνληαη α) ηα ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
εθδφζεθαλ ρσξίο θφξν θαηά πξνκεζεπηή θαη β) ε αμία ησλ εηζαγσγψλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ρσξίο θφξν θαη ηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο αξρήο.
Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ηνλ Φ.Π.Α. θαη γηα ηα αγαζά
πνπ εηζάγνπλ ζηε ρψξα απφ ηξίηεο πξνο ρψξεο ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ λα ηα εμάγνπλ ζε ηξίηεο
ρψξεο ή λα ηα πσιήζνπλ ζε άιιεο Κνηλνηηθέο ρψξεο απηνχζηα ή κεηαπνηεκέλα κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηελ Γ. 1163/678/Δ 0017/30.8.2001 Α.Τ.Ο.
ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε ηελ Γ. 1612/928/Δ 0017/20.12.2001 Γ.Τ.Ο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, κε ηελ Αξηζ.Πξση. Γ17Δ 5003600 ΔΞ2011/19.1.2011 ηνπ ΤΠΟΗΚ κε ζέκα
"Σήξεζε δηαηππψζεσλ εμαγσγήο - θνξνινγηθή απφ πιεπξάο ΦΠΑ κεηαρείξηζε εμαγσγψλ
πξνο εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηε ρψξα πξφζσπα φηαλ ηα αγαζά απνζηέιινληαη ζε δηαθνξεηηθφ
ηφπν απφ απηφλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αγνξαζηή" δίδνληαη νη παξαθάησ δηεπθξηλίζεηο, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πψιεζεο αγαζψλ απφ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα πσιεηή, πξνο πξφζσπν
εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα ην νπνίν δίλεη ζηνλ πσιεηή εληνιή γηα απνζηνιή ησλ αγαζψλ
ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν ζε ηξίηε ρψξα, απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ αγνξαζηή:
Α) σο εμαγσγέαο λνείηαη ην εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξφζσπν ν νπνίνο
θαη ινγίδεηαη ππφρξενο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο θαη ηελ ηήξεζε ησλ
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πξνβιεπνκέλσλ πεξί εμαγσγήο δηαδηθαζηψλ εθφζνλ ε εληνιή γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε
ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο, δίλεηαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Σξίηε ρψξα αγνξαζηή ησλ
αγαζψλ (θαη΄ εθαξκνγή δειαδή ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο),
Β) ε πξάμε ηεο παξάδνζεο (πψιεζεο) ησλ αγαζψλ απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηε ρψξα καο
πσιεηή-εμαγσγέα κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ απαιιάζζεηαη απφ ΦΠΑ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ 1 πεξ α εθφζνλ πιεξνχληαη θαη νη ππφ ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο αξ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΤΟ πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο,
Γ) ζηελ πεξίπησζε απηή δελ δεκηνπξγείηαη ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα αγνξαζηή
ππνρξέσζε γηα ηελ απφθηεζε θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνλ ίδην ησλ
ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ εμαγσγή,
θαζφζνλ, σο εμαγσγέαο θαη ππφρξενο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, λνείηαη ν εγθαηεζηεκέλνο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πσιεηήο.

Incoterms
Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εμαγσγήο θαη ηελ απνθπγή ηπρφλ πξνβιεκάησλ, ν
εμαγσγέαο είλαη αλαγθαίν λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ εηζαγσγέα ηηο επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ν
θαζέλαο θαηά ηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ ρψξα ηνπ
εμαγσγέα έσο ηε ρψξα ηνπ εηζαγσγέα, πεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ:
πκθσλία γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ εμαγσγέα
ζηνλ εηζαγσγέα
Σν θφζηνο εθηεισληζκνχ ησλ εμαγφκελσλ ή εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ
Σελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ
εμαγσγέα ζηνλ εηζαγσγέα
Με ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο παξαλφεζεο θαη ακθηζβεηήζεσλ, γίλεηαη
ρξήζε κηαο ζεηξάο δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ γλσζηψλ σο «Incoterms» ψζηε ν εμαγσγέαο
θαη ν εηζαγσγέαο λα πξνζδηνξίζνπλ κε απιφ θαη αζθαιή ηξφπν ηηο επζχλεο πνπ
αλαιακβάλνπλ ζε απηή ηελ εκπνξηθή ζπλαιιαγή.
Ζ ρξήζε ησλ Incoterms, αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαθηηθψλ θαη
εκπνξηθψλ εζψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο δηεζλψλ
θαλφλσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ηχπσλ ζπκβάζεσλ αλάκεζα ζηνπο
πσιεηέο θαη αγνξαζηέο.
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Ζ ιέμε INCOTERMS είλαη ζπληνκνγξαθία ηνπ “INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS”
θαη ν INCOTERM πνπ ζπκθσλείηαη απνηειεί φξν ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο.
Σα INCOTERMS εθδφζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1936 απφ ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην (ICC) θαη απνηεινχλ ηνπο νκνηφκνξθνπο θαλφλεο εξκελείαο ησλ εκπνξηθψλ
φξσλ ζπλαιιαγήο.
Tα INCOTERMS, παξά ηνλ πξναηξεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, απνηεινχλ αλαγλσξηζκέλνπο
εκπνξηθνχο φξνπο πνπ ε ρξήζε ηνπο εμππεξεηεί ζηνλ άκεζν δηαρσξηζκφ ησλ επζπλψλ ηνπ
εμαγσγέα θαη εηζαγσγέα αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ησλ εμφδσλ, ηνπ θφζηνπο
θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγήο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ INCOTERMS δελ δηεπθξηλίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
κεηαβίβαζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, νπφηε ε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο κεηαμχ
εμαγσγέα θαη αγνξαζηή απνηειεί αληηθείκελν ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
εκπνξηθή ζπλαιιαγή ή ηελ κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.
Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ INCOTERMS κε ηελ ρξήζε θνηλά θαηαλνεηψλ ιέμεσλ – θιεηδηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ κφλνλ 3 αγγιηθά γξάκκαηα, παξέρεη ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο ζηα
παξαθάησ θξίζηκα ζέκαηα:
1. Πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ εμαγσγέα ζηνλ αγνξαζηή
θαηά ηε δηαδηθαζία δηακεηαθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (θίλδπλνη απψιεηαο, δεκηάο,
θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ), ψζηε λα γλσξίδεη ην κέξνο απφ ην νπνίν θέξεη ηνπο
θηλδχλνπο θαη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, θπξίσο ζε ζέκαηα αζθάιηζεο.
2. Γηεπθξίληζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν ν αγνξαζηήο ή εμαγσγέαο, ζα αλαιάβεη ηελ ζχλαςε
ηεο ζχκβαζε κεηαθνξάο.
3. Καηακεξηζκφ κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαζψο θαη ησλ εμφδσλ
δηαρείξηζεο ηεο δηαθίλεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο.
4. Γηεπθξίληζε ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηηο ελέξγεηεο ρεηξηζκνχ,
θφξησζεο, εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ειέγρσλ.
5. Καζνξηζκφ ππνρξεψζεσλ θάζε κέξνπο αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ησλ
ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο θαη/ ή εηζαγσγήο, ηελ θαηαβνιή ησλ δαζκψλ θαη ηειψλ
εηζαγσγήο θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ.
Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, πξέπεη αλαγθαία λα δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ή ηνλ ηφπν
παξάδνζεο ή ηνλ ηφπν κέρξη ηνλ νπνίν έρεη πιεξσζεί ε κεηαθνξά, ιηκάλη ην κε ζαθή θαη
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη INCOTERMS αλαζεσξνχληαη θάζε 10 ρξφληα (1980, 1990, 2000,
2010). Οη αλαζεσξήζεηο ησλ INCOTERMS είλαη αλαγθαίεο ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηε
ζχγρξνλε εκπνξηθή θαη ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή.
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Έηζη, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα έθδνζε ησλ INCOTERMS ® 2010.
Σα «Incoterms 2010» αληηθαζηζηνχλ ηα «Incoterms 2000» θαη γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο
θαηά ηελ εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ν εμαγσγέαο είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίδεη ηελ έθδνζε ησλ
INCOTERMS πνπ ηζρχεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ή ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο πνπ
ζπλάπηεη κε ηνλ εηζαγσγέα.
πλνπηηθά, ζπλνιηθά ζηα Incoterms 2010, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 11 φξνη, νη νπνίνη
δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο:

Incoterms 2010 εθαπμοζηέοι ζε όλα ηα μέζα μεηαθοπάρ:
Κυδικόρ
Incoterms
EXW
FCA
CPT
CIP
DAT
DAP
DDΡ

Πποζδιοπιζμόρ ηόπος

ημείυζη

ην εξγνζηάζην
Διεχζεξν ζην κεηαθνξέα
Καηαβιεζείο λαχινο κέρξη
Καηαβιεζείο λαχινο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιίζηξσλ,
κέρξη
Παξαδνηέν ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ
ΝΔΟ
Παξαδνηέν ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ
ΝΔΟ
Παξάδνζε κε θαηαβνιή δαζκψλ

Incoterms 2010 εθαπμοζηέοι μόνο για ηιρ θαλάζζιερ μεηαθοπέρ:
Κυδικόρ Incoterms Πποζδιοπιζμόρ ηόπος
FAS
Διεχζεξν κέρξη ην πινίν (παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ)
FOB
Διεχζεξν επί ηνπ πινίνπ
CFR
Κφζηνο θαη λαχινο
CIF
Κφζηνο, αζθάιηζηξα, λαχινο
Οη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 αθνξνχλ
θπξίσο ηελ θαηάξγεζε ηεζζάξσλ παιαηφηεξσλ εκπνξηθψλ φξσλ: DEQ, PES, DAF θαη DDU θαη ηελ εηζαγσγή δχν λέσλ εκπνξηθψλ φξσλ: «DΑΣ» (παξαδνηέν ζην ηεξκαηηθφ) θαη «DΑΡ»
(παξαδνηέν ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ). Οη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην
Παξάξηεκα 38 ηνπ ηίηινπ II ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2454/93 ζέζε 2 πνπ αθνξά ηνπο
«φξνπο παξάδνζεο», ζχκθσλα κε ηνλ Δθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (EE) αξηζ. 756/2012 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 20εο Απγνχζηνπ 2012.
Ο φξνο Ex Works (EXW) Αλαρψξεζε απφ ην εξγνζηάζην
Πσιεηήο : Γηαζέηεη ην εκπφξεπκα ζηνλ αγνξαζηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζε κηα ζπζθεπαζία
θαηάιιειε γηα ηε κεηαθνξά (ζπλήζσο, ε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παιεηνπνίεζε).
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Αγνξαζηήο: Αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο κεηαθνξάο, απφ ηελ
αλαρψξεζε απφ ην εξγνζηάζην κέρξη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ο φξνο EXW αληηπξνζσπεχεη
ηελ ειάρηζηε επζχλε ηνπ πσιεηή.
Ο φξνο FCA (Free Carrier / Διεχζεξν ζηνλ κεηαθνξέα, ζπκθσλεκέλνο ηφπνο παξάδνζεο)
Πσιεηήο: Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε θφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία,
ζην φρεκα ηνπ αγνξαζηή θαη ν εθηεισληζκφο εμαγσγήο ηνλ βαξχλεη.
Ο αγνξαζηήο επηιέγεη ην κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηνλ κεηαθνξέα κε ηνλ νπνίν ζα ζπλάςεη ηε
ζχκβαζε κεηαθνξάο θαη αλαιακβάλεη ηελ εμφθιεζε ηεο θχξηαο κεηαθνξάο. Ζ κεηαβίβαζε
ησλ εμφδσλ θαη ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλεη ν κεηαθνξέαο ην
εκπφξεπκα. Σα κέξε πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ
(ηεξκαηηθφ ηνπ κεηαθνξέα ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή). Ο πσιεηήο νθείιεη, αλ ρξεηαζηεί, λα
παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα λα απνθηήζεη φια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαγσγή ή θαη ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη ηνλ
ηειηθφ πξννξηζκφ. Σα έμνδα θαη νη θίλδπλνη ζρεηηθά κε παξερφκελα έγγξαθα βαξχλνπλ ηνλ
αγνξαζηή.
Ο φξνο CPT (Carriage Paid To / Mεηαθνξά πιεξσκέλε κέρξη, θαηνλνκαδφκελν ηφπν
πξννξηζκνχ)
Πσιεηήο: Αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο. Μεηά ηνλ εθηεισληζκφ εμαγσγήο,
επηιέγεη ηνπο κεηαθνξείο θαη πιεξψλεη φια ηα έμνδα κέρξη ην ζπκθσλεκέλν πξννξηζκφ. Ζ
κεηαβίβαζε θηλδχλσλ θαη εμφδσλ γίλεηαη ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπνπ κεηαβηβάδεηαη ν
θίλδπλνο ζηνλ αγνξαζηή. Ζ ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ
είλαη αλαγθαία ψζηε ν πσιεηήο λα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο.
Αγνξαζηήο: Οη θίλδπλνη αβαξίαο ή απψιεηαο επηβαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή απφ ηε ζηηγκή πνπ
ηα εκπνξεχκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ πξψην κεηαθνξέα. Ο αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηνλ
εθηεισληζκφ εηζαγσγήο θαη ηα έμνδα εθθφξησζεο, εθηφο αλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηηκή ηεο
κεηαθνξάο, νπφηε επηβαξχλνπλ ηνλ πσιεηή.
Οη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ν
αγνξαζηήο γηα ηελ εμαγσγή θαη εηζαγσγή θαη κεηαθνξά κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ
παξέρνληαη απφ ησλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ αγνξαζηή ν νπνίνο
αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο.
Ο φξνο CΗP (Carriage Paid To /
κέρξη...(θαηνλνκαδφκελν ηφπν πξννξηζκνχ)

Mεηαθνξά
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Πσιεηήο: Όπσο θαη ζηνλ φξν CPT, ν πσιεηήο ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο, πιεξψλεη
ην λαχιν αιιά νθείιεη λα παξέρεη επηπιένλ κηα αζθάιεηα κεηαθνξάο, νπφηε αλαιακβάλεη ηελ
πιεξσκή ηνπ αζθαιίζηξνπ, κφλν γηα ηελ ειάρηζηε θάιπςε. ηελ πεξίπησζε δηαδνρηθψλ
κεηαθνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά ζηνλ πξνβιεπφκελν πξννξηζκφ, ν
θίλδπλνο κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ πξψην κεηαθνξέα. Αλ ν
αγνξαζηήο επηζπκεί λα πξνζηαηεπζεί κε κηα επξχηεξε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηφηε ζα πξέπεη
είηε λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ πσιεηή, είηε λα ζπλάςεη ν ίδηνο κηα ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιεηα.
Δπίζεο, ν πσιεηήο αλαιακβάλεη ην θφζηνο εθηεισληζκνχ ζην ηεισλείν εμαγσγήο.
Αγνξαζηήο: Αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο αβαξίαο ή απψιεηαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα
εκπνξεχκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ πξψην κεηαθνξέα. Έπεηηα, ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηνλ
εθηεισληζκφ εηζαγσγήο θαη ηα έμνδα εθθφξησζεο.
Ο φξνο DAT (παξαδνηέν ζην ηεξκαηηθφ, θαηνλνκαδφκελν ηεξκαηηθφ ζην ιηκάλη ή ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ)
Πσιεηήο: Πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη λα ηα δηαζέζεη ζηνλ αγνξαζηή ζην
ζπκθσλεκέλν ηεξκαηηθφ ζην ιηκάλη ή ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ζηελ εκεξνκελία θαη εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη απηφ ην ηεξκαηηθφ θαη λα εθθνξηψζεη ηα
εκπνξεχκαηα απφ ην ηειηθφ κεηαθνξηθφ κέζν.
Ο πσιεηήο δελ δεζκεχεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
Ωζηφζν, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, κε δηθά ηνπ έμνδα, ην έγγξαθν πνπ ζα ηνπ
επηηξέςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα. Ο φξνο DAT βαξχλεη ηνλ πσιεηή κε ηνλ
εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εμαγσγή. Ωζηφζν, δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα
αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ εηζαγσγήο. Αγνξαζηήο: Πξέπεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα
κφιηο παξαδνζνχλ θαη λα πιεξψζεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε
ζχκβαζε πψιεζεο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ.
Ο αγνξαζηήο νθείιεη επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ δεηήζεη νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα εηζάγεη ή λα
πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ.
Απηφο ν λένο θαλφλαο αληηθαζηζηά ηνλ παιαηφηεξν φξν DEQ
Απηφο ν θαλφλαο Incoterms δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα.
Αξκφδεη επίζεο ζε κηα ζπκβαηηθή ζαιάζζηα κεηαθνξά φηαλ ν πσιεηήο ζέιεη λα θξαηήζεη
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ηνπο θηλδχλνπο εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε,
πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν ηφπνο δηάζεζεο (πξνβιήηα, ππφ πάιαγγν...).
Ο φξνο DAP (παξαδνηέν ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, θαηνλνκαδφκελν ηφπν)
Πσιεηήο: Πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη λα ηα δηαζέζεη ζηνλ αγνξαζηή ζην
κεηαθνξηθφ κέζν πξνζέγγηζεο έηνηκν γηα εθθφξησζε ζην ζπκθσλεκέλν ηφπν πξννξηζκνχ.
Πξέπεη λα εθηεισλίζεη ηα εκπνξεχκαηα ζηελ εμαγσγή, σζηφζν δελ έρεη θακία ππνρξέσζε
εθηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εηζαγσγή.
Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ
εκπνξεπκάησλ κέρξη ην ζπκθσλεκέλν ηφπν πξννξηζκνχ ρσξίο ηελ εθθφξησζε ηνπο ζηελ
άθημε απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν. Ο πσιεηήο δελ δεζκεχεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή λα
ζπλάςεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. Ωζηφζν, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, κε δηθά ηνπ
έμνδα, ην έγγξαθν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα. Αγνξαζηήο: Πξέπεη
λα εμνθιήζεη ηα εκπνξεχκαηα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε πψιεζεο θαη λα
παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα κφιηο παξαδνζνχλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθθφξησζε ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη ηνλ εθηεισληζκφ ηνπο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ.
Ο αγνξαζηήο νθείιεη επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ δεηήζεη νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα εηζάγεη ή λα
πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ.
Απηφο ν λένο θαλφλαο αληηθαζηζηά ηνπο φξνπο DAF, DES θαη DDU.
Ο φξνο FAS : Free Alongside Ship / Eιεχζεξν παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ, θαηνλνκαδφκελν
ιηκάλη θφξησζεο
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή νινθιεξψλνληαη φηαλ ην εκπφξεπκα βξίζθεηαη εθηεισληζκέλν
παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ ζηελ πξνβιήηα ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ιηκαληνχ θφξησζεο, φηαλ ην
πινίν βξίζθεηαη ειιηκεληζκέλν. Σν θφζηνο εθηεισληζκνχ ζην ηεισλείν εμαγσγήο ή ε έθδνζε
επίζεκεο άδεηαο επηβαξχλεη ηνλ πσιεηή
Ο αγνξαζηήο πξέπεη λα δψζεη ζηνλ πσιεηή φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ
πινίνπ, ηνλ ηφπν θφξησζεο θαη ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ζηε ζπκθσλεκέλε ρξνληθή
πεξίνδν θαη αλαιακβάλεη απφ ην ζεκείν απηφ, φια ηα έμνδα θαη θηλδχλνπο θαζψο θαη ην
θφζηνο ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ πινίνπ ή αθχξσζεο ηεο ζηάζεο. Ο αγνξαζηήο δηνξίδεη ηνλ
κεηαθνξέα, αλαιακβάλεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο θαη εμνθιεί ην λαχιν.
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Ο φξνο FΟΒ (Free on Board / ειεχζεξν επί ηνπ πινίνπ θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη θφξησζεο)
Πσιεηήο: Γηαζέζεη ην εκπφξεπκα ζην ιηκάλη θφξησζεο πνπ έρεη νξηζηεί, επί ηνπ πινίνπ πνπ
έρεη επηιέμεη ν αγνξαζηήο θαη νινθιεξψλεη φιεο ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο,
εθφζνλ απαηηείηαη. Οινθιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο φηαλ ην εκπφξεπκα βξίζθεηαη
ζην πινίν, ζην ιηκάλη θφξησζεο πνπ έρεη νξηζηεί, απφ φπνπ, ζε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ
πσιήζεσλ, ν πσιεηήο παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ παξαδνζεί γηα ηε
κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ πνπ έρεη νξηζηεί θαη αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε
πψιεζεο.
Αγνξαζηήο: Δπηιέγεη ην πινίν, πιεξψλεη ην λαχιν θαη ηελ αζθάιεηα θαη θξνληίδεη γηα ηηο
ηππηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ άθημε. Αλαιακβάλεη επίζεο φια ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο
ελδερνκέλεο απψιεηαο ή δεκηάο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαδφζεθε.
Ο φξνο CFR (Cost and Freight / Αμία θαη λαχινο, θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ)
Πσιεηήο: Δπηιέγεη ηνλ κεηαθνξέα, αλαιακβάλεη ηα έμνδα πιεξψλνληαο ην λαχιν κέρξη ην
ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ, ρσξίο λα πιεξψζεη ην θφζηνο ηεο εθθφξησζεο.
Δπηβαξχλεηαη κε ηε θφξησζε ησλ εθηεισληζκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζην πινίν θαζψο θαη κε
ηηο δηαδηθαζίεο απνζηνιήο. Ζ κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνπ FOB.
Ο πσιεηήο νθείιεη λα απνζηείιεη ζηνλ αγνξαζηή ην πιήξεο SET θνξησηηθψλ κέρξη ην
ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ, ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηα εκπνξεχκαηα ηεο ζχκβαζεο γηα
θάζε λφκηκε ρξήζε ηνλ κεηαθνξέα, θαηά ηε δηακεηαθφκηζε..
Πξέπεη επίζεο λα ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ
αγνξαζηή λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ζσζηή παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ.
Αγνξαζηήο: Οθείιεη λα απνδερζεί ηηο θνξησηηθέο νη νπνίεο ζα είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε
ην ζπκθσλεηηθφ πψιεζεο ψζηε λα κπνξέζεη λα θάλεη ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ή ηελ
δηαδηθαζία transit. Αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κεηαθνξάο, φηαλ ην εκπφξεπκα έρεη
παξαδνζεί πάλσ ζην πινίν ζην ιηκάλη θφξησζεο, παξαιακβάλεη απφ ηνλ κεηαθνξέα θαη
παξαιακβάλεη ην εκπφξεπκα ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Οη πιεξνθνξίεο
θαη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ησλ πσιεηή ζηνλ
αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ αγνξαζηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπο
θηλδχλνπο.
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Ο φξνο CΗF (Cost Insurance and Freight / Αμία, αζθάιεηα θαη λαχινο, θαηνλνκαδφκελν
ιηκάλη πξννξηζκνχ)
Πσιεηήο : Αληίζηνηρα κε ην CFR, αιιά κε ηελ επηπιένλ ππνρξέσζε ηνπ πσιεηή λα παξέρεη
ζαιάζζηα αζθάιεηα γηα ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή δεκηάο ησλ εκπνξεπκάησλ, ν πσιεηήο
πιεξψλεη φια ηα απαξαίηεηα έμνδα γηα λα θζάζεη ην πξντφλ ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ.. Ο
θίλδπλνο απψιεηαο ή δεκηάο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθφ έμνδν πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά
ηελ παξάδνζε, κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή.
Ο πσιεηήο πιεξψλεη ηα αζθάιηζηξα ψζηε λα θαιχςεη ηνλ αγνξαζηή απφ ηνλ θίλδπλν
απψιεηαο ή δεκηάο πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζαιάζζηαο κεηαθνξάο.. Ζ αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ειάρηζηε θάιπςε πνπ
παξέρνπλ νη "Ρήηξεο Φνξηίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ". Ζ ειάρηζηε
αζθάιεηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αμία ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο πιένλ δέθα ηνηο εθαηφ
(δει. 110%)
Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηεισληζκνχ ζηελ εμαγσγή.

Αγνξαζηήο: Αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο, φηαλ ην εκπφξεπκα παξαδίδεηαη πάλσ ζην
πινίν ζην ιηκάλη θφξησζεο, κφιηο πεξάζεη ην ζηεζαίν ηνπ πινίνπ. Ζ ππνδνρή θαη παξαιαβή
ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ κεηαθνξέα γίλεηαη ζην ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ. Οη
αγνξαζηέο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα απηφλ ηνλ εκπνξηθφ φξν γηαηί δελ αλαιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαθίλεζεο.
Ο φξνο DDP (Delivered Duty Paid / Παξαδνηέν, δαζκφο πιεξσκέλνο... θαηνλνκαδφκελνο
ηφπνο πξννξηζκνχ)
Πσιεηήο: Αλαιακβάλεη ηε κέγηζηε ππνρξέσζε, κε ηε κεηαβίβαζε ησλ εμφδσλ θαη ησλ
θηλδχλσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν ηνπ αγνξαζηή. Δπηβαξχλεηαη
επίζεο κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εθηεισληζκνχ εηζαγσγήο.
Αγνξαζηήο: Παξαιακβάλεη ζην ζπκθσλεκέλν ηφπν πξννξηζκνχ θαη εμνθιεί ηα έμνδα
εθθφξησζεο. Ο αγνξαζηήο νθείιεη επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ δεηήζεη
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα
εηζάγεη ή λα πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
Δπηκειεηεξίνπ, ζηε δηεχζπλζε http://www.iccwbo.org

ζηνλ
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Αζθάιηζε κεηαθνξψλ
Σν αληηθείκελν αζθαιηζηηθή θάιπςεο ησλ κεηαθνξψλ αθνξά ζε νπνηαδήπνηε δεκία ή
απψιεηα ζπκβεί ζε δηαθηλνχκελα εκπνξεχκαηα κε θάζε θνηλψο αλαγλσξηζκέλν κεηαθνξηθφ
κέζν, απφ βίαην, απξφβιεπην ή εμσηεξηθφ γεγνλφο, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο
αζθάιηζεο. Ζ αζθάιηζε κεηαθνξάο πξαγκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη
απφ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ έρνπλ εμαηξεζεί, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
ζηηγκή απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηάζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ κεηαθνξέα απηψλ κε
ζθνπφ ηε κεηαθνξά, κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο κεηαθνξάο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ :
1. Οξηζηηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (VOYAGE POLICY Ζ΄ SINGLE POLICY)
Δθδίδεηαη γηα έλα κφλν ηαμίδη θαη θαιχπηεη ην κεηαθεξφκελν εκπφξεπκα γηα ζπγθεθξηκέλν
ηαμίδη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα.
2. Πξναζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (FLOATING POLICY):
Σν ζπκβφιαην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμαγσγψλ θαη εθδίδεηαη φηαλ
αλνίγεηαη πίζησζε ζηελ Σξάπεδα ή φηαλ δίλεηαη ε παξαγγειία ζηνλ νίθν ηνπ εμσηεξηθνχ,
δελ ππάξρνπλ φκσο ηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θφξησζεο (αξηζκφο θηβσηίσλ, βάξνο, φλνκα
πινίνπ

ή

αξηζκφο

απηνθηλήηνπ,

ηηκνιφγην

θαη

ε

εκεξνκελία

θφξησζεο).

Σν

πξναζθαιηζηήξην αλαθέξεη ην ζπλνιηθφ αζθαιηδφκελν πνζφ, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο
φξνπο ηεο θαιχςεσο, ην θαηά θφξησζε θαη κεηαθνξηθφ κέζν επηηξεπφκελν αλψηαην
πνζφ θάιπςεο. Σν πξναζθαιηζηήξην είλαη πνιχ εμππεξεηηθφ γηα ηνλ εμαγσγέα, γηαηί
παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο θφξησζεο. Όηαλ ηα ζηνηρεία
γίλνπλ γλσζηά, ην Πξναζθαιηζηήξην νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε Πξφζζεηεο Πξάμεο
γηα ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ.
3. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δηαξθείαο (OPEN POLICY):
Σν ζπκβφιαην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ Δηζαγσγψλ θαη Δμαγσγψλ θαη
εθδίδεηαη γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο 12 κελψλ). Γελ αλαθέξεηαη ζε απηφ
αζθαιηζκέλν θεθάιαην αιιά κφλνλ ην πνζφ πνπ αθνξά ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο
Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο θαηά θφξησζε θαη κεηαθνξηθφ κέζν. Καιχπηεη φιεο ηηο επί κέξνπο
θνξηψζεηο ηνπ αζθαιηδφκελνπ, κεηά απφ δήισζή ηνπ, κε ηελ έθδνζε πξφζζεηεο πξάμεο
ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιίζεσο. Σν αζθάιηζηξν είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ
πξνζθέξεηαη ζε Οξηζηηθφ ζπκβφιαην. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δηάξθεηαο είλαη
εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηνπο εμαγσγείο.
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Ζ αζθάιηζε, κπνξεί

λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη λα θαιχπηεη δεκηέο απφ πξφζθξνπζε,

ζχγθξνπζε ή αλαηξνπή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή λα είλαη θαηά παληφο θηλδχλνπ πνπ
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο θινπήο. Δίλαη δπλαηή επίζεο κε
πξνυπνζέζεηο ε αζθάιηζε ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα. Σν θφζηνο ηεο αζθάιηζεο εμαξηάηαη
θπξίσο απφ:
ην είδνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εκπνξεχκαηνο
ηνλ ηξφπν θαη ην κέζν κεηαθνξάο
ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ
ηελ έθηαζε ηεο θάιπςεο
Αλάινγα κε ηα είδε κεηαθνξάο δηαθξίλεηαη, ε αζθάιηζε ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, νδηθήο
κεηαθνξάο, αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο θαη ζαιάζζηαο κεηαθνξάο.
Οη αζθαιηζκέλνη θίλδπλνη πξνζθέξνληαη ππφ ηελ κνξθή εηδηθψλ έληππσλ φξσλ, νη νπνίνη
είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξηεζνχλ ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη νλνκάδνληαη ξήηξεο
(clauses) αζθαιίζεσλ.
Οη ξήηξεο, πνπ ήηαλ παιαηφηεξα γλσζηέο επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα πάξα πνιιά ρξφληα,
σο ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο αζθάιηζεο θνξηίσλ, είλαη:
• Διεχζεξα κεξηθήο αβαξίαο (Δ.Μ.Α.) FREE OF PARTICULAR AVERAGE (F.P.A.)
• Μεηά κεξηθήο αβαξίαο (Μ.Μ.Α.) WITH AVERAGE (W.A.)
• Καηά παληφο θηλδχλνπ ALL RISKS
ήκεξα, νη θπξηφηεξεο ξήηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηαθνξέο θαη ηζρχνπλ απφ ην
1982, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηφηεξσλ, είλαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ
(INSTITUTE CARGO CLAUSES) γηα ηελ αζθάιηζε κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ θαη απνηεινχλ
ηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε δηεζλή αλαγλψξηζε. Δθαξκφδνληαη
ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, αιιά θαη φπνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο ξήηξεο (Γεξκαλία, Ακεξηθή)
έρνπλ βαζηζηεί πάλσ ζηηο αγγιηθέο θαη είλαη αλαιπηηθά νη εμήο:

1. Ρήηξεο C - INSTITUTE CARGO CLAUSES «C»
Οη ξήηξεο απηέο παξέρνπλ ηελ πην πεξηνξηζκέλε θάιπςε θπξίσο ελαληίνλ βαζηθψλ δεκηψλ
πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο: έθξεμε ή ππξθαγηά, πξνζάξαμε
βχζηζε ή αλαηξνπή ηνπ πινίνπ, αλαηξνπή, εθηξνρηαζκφ, πξφζθξνπζε ή ζχγθξνπζε
ρεξζαίνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, πξφζθξνπζε ή ζχγθξνπζε πινίνπ, ζειεκαηηθή ξίςε ηνπ
εκπνξεχκαηνο ζηε ζάιαζζα, εθθφξησζε κεηαθεξφκελνπ εκπνξεχκαηνο ζε ιηκάλη θηλδχλνπ
ή θαηαθπγήο, ζπζία γεληθήο αβαξίαο
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2. Ρήηξεο Β - INSTITUTE CARGO CLAUSES «B»
Καιχπηνληαη επηπιένλ ησλ θηλδχλσλ ηεο ξήηξαο C θαη ε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα ή δεκηά πνπ
απνδίδεηαη ζε : εθαηζηεηαθή έθξεμε, ζεηζκφ ή θεξαπλφ, παξάζπξζε ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ
θχκα, εηζξνή ζαιάζζηνπ ή γιπθνχ λεξνχ ζην κεηαθνξηθφ κέζν ή ζην εκπνξεπκαηνθηβψηην ή
ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, εμαηξνπκέλνπ ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο, νιηθή απψιεηα δέκαηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θνξηνεθθφξησζεο ζην πινίν.
3. Ρήηξεο Α - INSTITUTE CARGO CLAUSES «A»
Οη ξήηξεο απηέο θαιχπηνπλ νπνηαδήπνηε θίλδπλν, δεκία ή απψιεηα ζηα κεηαθεξφκελα
εκπνξεχκαηα πνπ δελ εμαηξείηαη νλνκαζηηθά. ηηο ξήηξεο απηέο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ
δηάθνξεο εηδηθέο ξήηξεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ θηλδχλσλ, φπσο
ελδεηθηηθά, ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο αθνξνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνιέκνπ, ζηάζεσλ θαη
απεξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε πξφζζεην αζθάιηζηξν.
Ωο ηέηνηεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά, νη:
1. Ρήηξα θαηά θηλδχλσλ πνιέκνπ [(INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) ή INSTITUTE
WAR CLAUSES (AIR CARGO)]
2. Ρήηξα θαηά θηλδχλσλ ζηάζεσλ θαη απεξγηψλ [INSTITUTE STRIKES CLAUSES
(CARGO) ή INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO)]
3. Ρήηξεο Γηα Δηδηθά Φνξηία (TRADE CLAUSES), φπσο πρ Κάξβνπλν, Καηεςπγκέλν θξέαο,
Πεηξειαηνεηδή ρχκα, θιπ
4. Ρήηξα Αθχξσζεο (CANCELLATION CLAUSE) κε ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο αθχξσζεο
ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο,
αλάινγα κε ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο.
5. Ρήηξα Σνπηθήο πζζψξεπζεο (Location Clause) γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πνζφηεηεο
εκπνξεπκάησλ ζπζζσξεπηνχλ ζε κηα ηνπνζεζία (π.ρ. ηεισλείν) θαη θαηαζηξαθνχλ απφ
θάπνην αζθαιηζκέλν θίλδπλν.
6. Ρήηξα Αληηθαηαζηάζεσο (REPLACEMENT CLAUSE) γηα θάιπςε θνξηίσλ κεραλεκάησλ
7. Ρήηξα Δηηθεηψλ, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο εηηθεηψλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, σο
ζπλέπεηα δηαβξνρήο.
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