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ΕισαγωγικόΣημείωμα
«Η ευημερία είναι σπουδαίος δάσκαλος. Η Οικονομική δυσπραγία ακόμη σπουδαιότερος» έγγραψε σχεδόν 200 χρόνια πριν ο William Hazlitt. Εδώ και τρείς δεκαετίες είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε έναν ανοδικό οικονομικό κύκλο,
πιστεύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι δεδομένη και αυτό που διαφέρει
είναι απλά ο ρυθμός ανάπτυξης. Μάθαμε να ζούμε με δανεικά, να σνομπάρουμε
την παραγωγή, να υπερκαταναλώνουμε, να προτιμάμε τα εισαγόμενα προϊόντα
και να μην αγοράζουμε ελληνικά. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία στρεβλή, αναποτελεσματική, ελλειμματική και μη ανταγωνιστική οικονομία. Εάν ζούσε σήμερα ο William Hazlitt θα αναθεωρούσε. Η ευημερία υπήρξε
κακός δάσκαλος για την Ελλάδα. Η οικονομική κρίση έχει αρχίσει και αποτελεί
μία ευκαιρία και έναν σπουδαίο δάσκαλο για όλους μας.
Είναι εμφανές ότι έστω και καθυστερημένα αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε και
να συζητάμε στα σοβαρά για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας,
με έμφαση στην παραγωγή και στην εξωστρέφεια και με όραμα και στρατηγική
που βασίζονται στις δικές της δυνάμεις και όχι σε δανεικά.
Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια γενικότερα αποτελούν σήμερα μονόδρομο
για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έξοδο της χώρας
από την οικονομική κρίση, κάτι το οποίο έχει αντιληφθεί πλέον το σύνολο της
ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο δόγμα «Παράγω & Εξάγω», το οποίο
θα πρέπει να αποτελέσει το νέο οικονομικό μοντέλο της χώρας από σήμερα έως
το 2020. Το δόγμα αυτό οφείλουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να έχουν λόγο ύπαρξης και μέλλον οι επόμενες γενιές
αυτής της δεινοπαθούσας αλλά και ταυτόχρονα ευλογημένης πατρίδας.
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, όπως με συνέπεια πράττει εδώ
και 37 χρόνια, έτσι και σήμερα είναι στο πλευρό του Έλληνα επιχειρηματία που
θέλει να διεθνοποιηθεί, προσφέροντάς του πολύτιμες υπηρεσίες και σύγχρονα
και πρακτικά εργαλεία.
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Ένα τέτοιο εργαλείο αποτελεί και το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Το
«Θέλετε να εξάγετε;» αποτελεί έναν περιεκτικό Οδηγό για τις επιχειρήσεις που
είτε σκοπεύουν να ξεκινήσουν στο μέλλον εξαγωγική δραστηριότητα είτε βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής τους.
Το περιεχόμενο του Οδηγού βασίστηκε στο σεμιναριακό υλικό “8 Βήματα για
να Εξάγω» του ΣΕΒΕ, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
Δια Βίου Μάθησης LEONARDO DA VINCI, TRIM-INTERNATIONAL TRADE MANAGEMENT (2005) και υλοποίησε το Swedish Trade Council με την ενεργό συμμετοχή
του ΣΕΒΕ. Το υλικό αυτό εμπλουτίστηκε από αξιόπιστες πηγές της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και από αντίστοιχους οδηγούς εξαγωγών χωρών με παράδοση στην εξωστρέφεια, όπως ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.
Το αντικείμενο του βιβλίου εστιάζει κατά βάση στην εξαγωγική δραστηριότητα αγαθών και όχι υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η πλειοψηφία των προτεινόμενων ενεργειών προώθησης εξαγωγών στις αγορές-στόχους
δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στις υπηρεσίες.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν της προσπάθειας όλων των στελεχών του
ΣΕΒΕ, τα οποία έχουν αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία όλα αυτά
τα χρόνια.

Δημήτριος Λακασάς
Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012

BHMA

Γιατί να εξάγω;

1
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Εισαγωγή
Η ανάληψη εξαγωγικής δραστηριότητας αναμφισβήτητα συνδέεται με πολλά πλεονεκτήματα τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το γενικότερο οικονομικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Σε εθνικό επίπεδο, η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας, καθώς συνοδεύεται από
πρόσβαση σε συνάλλαγμα (σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τρίτες χώρες) και συνεισφέρει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, λόγω της αύξησης της παραγωγής
αλλά και των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο στις εξαγωγές.
Παρόλα αυτά, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως μικρές μονάδες αποφεύγουν τη διεθνοποίηση και τις εξαγωγές. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι οι
εξής:
‣ Το μέγεθος και οι περιορισμένοι πόροι της επιχείρησης
‣ Επιτυχημένη δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά ή μη εδραίωση στην εγχώρια αγορά (θεωρούν ότι η επιχείρηση δεν είναι ακόμα ώριμη για το
εξωτερικό)
‣ Αποστροφή προς τις ξένες αγορές για λόγους γλωσσικών διαφορών και
μη εξοικείωση με τις συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα
‣ Το γεγονός ότι η επέκταση των πωλήσεων στο εξωτερικό αποτελεί μια
ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία
‣ Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται
προκειμένου να αναληφθεί κάποιας μορφής εξαγωγική δραστηριότητα
‣ Έλλειψη κουλτούρας εξωστρέφειας μέσα στην επιχείρηση
‣ Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εξαγωγή
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Ωστόσο, στο εξωτερικό, οι μικρές επιχειρήσεις εξάγουν με επιτυχία. Δεν είναι τόσο
δύσκολο! Η εξαγωγική δραστηριότητα ανοίγει το δρόμο σε νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες και αύξηση πωλήσεων και κερδών. Με προσεκτικό σχεδιασμό μπορεί
ακόμα και η πιο μικρή εταιρία να πουλήσει με επιτυχία τα προϊόντα της στις διεθνείς αγορές. Εσείς γιατί να μην εξάγετε;

Ανάλυση εξαγωγικών κινήτρων
Εξάγετε για τους σωστούς λόγους
Δεδομένης της πολυπλοκότητας, της δυσκολίας και του κινδύνου που ενέχει η
ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε γιατί
επιλέξατε να ασχοληθείτε με τις εξαγωγές.

Tips to fail. Αποφάσισα να εξάγω γιατί:
- Θέλω να αποφύγω τα προβλήματα και τις πιέσεις της εγχώριας αγοράς
- Όλα τα προϊόντα μου είναι κατάλληλα προς εξαγωγή
- Έχω πλήρη αντίληψη για το τι χρειάζονται οι διεθνείς αγορές & οι ξένοι καταναλωτές
- Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εμπορικές εκθέσεις και επισκεπτόμενος
αυτές θα «κλείσω» παραγγελίες
- Έχω κάποιον φίλο ή συγγενή στο εξωτερικό και ζήτησε να εμπορευθεί τα
προϊόντα μου

Για να ξεκινήσετε να εξάγετε χρειάζεστε ισχυρά κίνητρα. Τα κίνητρα εξαγωγικής
δραστηριότητας διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, στα ενδογενή κίνητρα (Internal
Motives) και στα εξωγενή κίνητρα (External Motives).

Θέλετε να εξάγετε;
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1. Ενδογενή κίνητρα
Ενδογενή κίνητρα είναι αυτά τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και μπορούν να επηρεαστούν από τις στρατηγικές αποφάσεις και ενέργειες
της διοίκησης της επιχείρησης. Τέτοιου είδους κίνητρα είναι τα εξής:
1.1 Αύξηση πωλήσεων - ενίσχυση πελατειακής βάσης. Η επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησής σας σε μια νέα αγορά εκτός συνόρων, θα σας
οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων, καθώς το προϊόν θα διατίθεται σε επιπλέον πελάτες. Αν οι εγχώριες πωλήσεις σας είναι καλές, τότε οι εξαγωγές
είναι ένας τρόπος να επεκτείνετε την αγορά σας, να ανακαλύψετε νέες
«niche» αγορές και να εκμεταλλευτείτε το πλεονέκτημα της ζήτησης σε όλο
τον κόσμο.
1.2 Αύξηση κερδών. Αν μπορείτε να καλύψετε τα πάγια έξοδά σας με την εγχώρια λειτουργία της επιχείρησής σας, τότε τα κέρδη από τις εξαγωγές μπορούν να αυξηθούν πολύ γρηγορότερα.
1.3 Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Οικονομίες κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν μέσω του καταμερισμού του επιμέρους κόστους, όπως αυτό που
προκύπτει για διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγικές εγκαταστάσεις, διοικητικό προσωπικό κα. Έτσι αξιοποιείτε στο έπακρο τους παραγωγικούς σας πόρους, με παράλληλη μείωση του μοναδιαίου κόστους
παραγωγής, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της επιχείρησης.
1.4 Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς και της έκθεσης του προϊόντος στο διεθνή ανταγωνισμό, γίνεται αντιληπτό ότι το τελικό εξαγώγιμο προϊόν είναι σημαντικά
βελτιωμένο όσον αφορά στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα, για
να αποκτήσει μερίδιο στις διεθνείς αγορές.
1.5 Η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου. Επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν επιλέξει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους,
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ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο επηρεασμού των πωλήσεών τους από την πορεία μιας οικονομίας.

Tip: Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται και το γεγονός ότι το “να ξεφύγω από τις πιέσεις
της εγχώριας αγοράς” δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο. Όσο κίνδυνο διατρέχει
μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά, τόσο κίνδυνο διατρέχει και μια αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση, η οποία εξάγει τα προϊόντα
της αποκλειστικά σε μία αγορά του εξωτερικού.

1.6 Η τεχνολογική/ ποιοτική ανωτερότητα του προϊόντος. Η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος αποτελεί αδιαμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Αν το προϊόν σας διαθέτει ποιοτικά
χαρακτηριστικά ανώτερα συγκριτικά με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, είναι
μια σημαντική ευκαιρία για εσάς η φήμη του προϊόντος να ξεπεράσει τα σύνορα της εγχώριας αγοράς. Μάλιστα, αφού η ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων
συνήθως συνεπάγεται υψηλό κόστος, η διεύρυνση της πελατειακής βάσης
εκτός συνόρων είναι ένας τρόπος για να επιτύχετε γρηγορότερη απόσβεση.
1.7 Περισσότερη και καλύτερη πληροφόρηση. Η εξαγωγική δραστηριότητα
δίνει στην επιχείρηση το πλεονέκτημα της κατανόησης των απαιτήσεων και
των ιδιαιτεροτήτων των αγορών του εξωτερικού, που αποτελούν πολύτιμη
πηγή άντλησης πληροφοριών. Το γεγονός αυτό λειτουργεί θετικά σε ό,τι
αφορά την απόκτηση γνώσης, τόσο για τις εξαγωγικές διαδικασίες, όσο και
για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε. Επιπλέον, η παγκόσμια
αγορά συνεπάγεται για την επιχείρησή σας νέες ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες.
1.8 Ενίσχυση του προφίλ της επιχείρησης στους πελάτες της εγχώριας αγοράς. Μια επιχείρηση που έχει επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύει την εικόνα της στους εγχώριους πελάτες και καταναλωτές.
1.9 Εξομάλυνση των εποχιακών πωλήσεων. Αν η ζήτηση για τα προϊόντα σας

Θέλετε να εξάγετε;
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εμφανίζει έντονες εποχιακές διακυμάνσεις, τότε η εξαγωγική δραστηριότητα
σε χώρες με διαφορετικές εποχιακές διακυμάνσεις στη ζήτηση μπορεί να
βοηθήσει στην εξομάλυνση της παραγωγικής διαδικασίας και των πωλήσεων.
1.10 Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα. Όταν η παραγωγική δυναμικότητά σας είναι μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά μπορείτε να διοχετεύσετε στην εγχώρια αγορά, τότε η διάθεση προϊόντων στις διεθνείς
αγορές είναι ικανή να μειώσει την πλεονάζουσα ποσότητα προϊόντος μίας
επιχείρησης, συνεισφέροντας στην κερδοφορία.
1.11 Ιδιαίτερα εξειδικευμένο προϊόν. Όταν η εταιρία μας παράγει ή εμπορεύεται
ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο προϊόν, όπως τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας,
τότε πολύ είναι πιθανόν η εγχώρια αγορά – και ειδικά μία αγορά τόσο μικρή
όσο η ελληνική- να αδυνατεί να απορροφήσει το προϊόν αυτό. Σε αυτήν
την περίπτωση, οι εξαγωγές αποτελούν μονόδρομο για την επιβίωση της
εταιρίας.
1.12 Εκτεταμένος κύκλος ζωής του προϊόντος. Κυρίως σε ό,τι αφορά προϊόντα
τεχνολογίας, υπάρχει η περίπτωση επιμήκυνσης του κύκλου ζωής του προϊόντος. Για παράδειγμα, ένα μηχάνημα το οποίο είναι ξεπερασμένο, με ελάχιστη ή μηδενική υπολειμματική αξία σε μία ανεπτυγμένη χώρα, μπορεί να
αποτελεί προϊόν αιχμής σε μία άλλη, λιγότερο ανεπτυγμένη.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το SONY Walkman, το οποίο μπήκε για πρώτη
φορά σε γραμμή παραγωγής το 1978. Η ψηφιοποίηση του ήχου εκτόπισε σταδιακά από το 1995 και μετά το Walkman από την αγορά. Ωστόσο, ενώ το συγκεκριμένο προϊόν μετά το έτος 2000 και την εμφάνιση του iPod έμοιαζε άχρηστο
για έναν καταναλωτή, αυτό συνέχισε να καταγράφει πωλήσεις μέχρι και τον
Απρίλιο του 2010, όπου και πωλήθηκε το τελευταίο κομμάτι στην Ινδία. Με αυτόν
τον τρόπο, η SONY κατάφερε από ένα πλήρως απαξιωμένο προϊόν να καταγράφει έσοδα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το τελευταίο τεμάχιο Walkman παράχθηκε το 2009.
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2. Εξωγενή κίνητρα
Εξωγενή Κίνητρα είναι αυτά τα οποία σχετίζονται με παράγοντες του εξωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και η επιχείρηση
δε μπορεί να ελέγξει ή να επηρεάσει. Τέτοιου είδους κίνητρα είναι τα εξής:
2.1 Ισχυρός και εντεινόμενος ανταγωνισμός της εγχώριας αγοράς. Το
άνοιγμα των εθνικών αγορών και των συνόρων που πραγματοποιήθηκε
την προηγούμενη εικοσαετία, είχε ως αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού σε αρκετές αγορές, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην
πλειονότητα των μικρών εγχώριων επιχειρήσεων. Ο ισχυρός ανταγωνισμός
στην εγχώρια αγορά αποτελεί κίνητρο της στροφής των επιχειρήσεων σε
ξένες αγορές, με σκοπό να καλυφθεί το χάσμα από τις μειωμένες πωλήσεις.
Συνήθως, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να στραφούν σε αγορές στις οποίες τα
προϊόντα τους είναι ακόμη ανταγωνιστικά.
2.2 Εμφάνιση ευκαιριών σε ξένες αγορές. Τέτοιες ευκαιρίες μπορούν να είναι
οι διακρατικές οικονομικές συμφωνίες, οι δασμολογικές ελαφρύνσεις, οι τελωνειακές άρσεις καθώς και η κρατική υποστήριξη και ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2.3 Περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Η διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί σημαντικές
προοπτικές για την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. Ειδικά σε περιπτώσεις εξειδικευμένων προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
όπως για παράδειγμα τα ιατρικά μηχανήματα ή το λογισμικό, η «πίτα» της
εγχώριας αγοράς είναι ακόμα μικρότερη, καθώς απευθύνονται σε ένα πολύ
συγκεκριμένο και περιορισμένο target-group.
2.4 Προσέγγιση από τη μεριά των ξένων πελατών. Η συμμετοχή σε διεθνείς
εμπορικές, γενικές και κλαδικές, εκθέσεις, σε επιχειρηματικές αποστολές,
καθώς και η προβολή και διαφήμιση μίας επιχείρησης ενδέχεται να προσελκύσει πελάτες από χώρες εκτός συνόρων δράσης της επιχείρησης. Σε
αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά και η ευρεία πλέον χρήση του διαδικτύου.

Θέλετε να εξάγετε;
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Οι προκλήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας
Η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας ενέχει μια πληθώρα προκλήσεων. Ανάμεσα σε αυτές είναι:
1. Επιπρόσθετο κόστος. Είναι πιθανό να πρέπει να τροποποιήσετε το προϊόν
σας για να μπορείτε να μπείτε σε μια αγορά. Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας τις
δαπάνες για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, τις προμήθειες στην περίπτωση
που ασκείται έμμεση εξαγωγική δραστηριότητα, το κόστος της τελωνειακής
διεκπεραίωσης, το κόστος ασφάλισης, τη μεταφορά και φύλαξη των προϊόντων, την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας και σημάτων συμμόρφωσης,
το συναλλαγματικό κόστος και τέλος το κόστος της επικοινωνίας με του πελάτες του εξωτερικού.
2. Υψηλό επίπεδο δέσμευσης. Η εξαγωγική δραστηριότητα απαιτεί χρόνο,
κόπο, προσπάθεια και πόρους για να κατακτήσετε και να διατηρήσετε μερίδιο
στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα, ενώ συνήθως απαιτεί τη θυσία βραχυπρόθεσμων κερδών, η καθαρή απόδοση της επένδυσής σας ενδέχεται να αργήσει
να γίνει εμφανής.
3. Η επιχείρηση είναι ευάλωτη σε άμεσους και έμμεσους φραγμούς. Τέτοιους
φραγμούς μπορεί να αποτελούν οι τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου
από την κυβέρνηση της αγοράς-στόχου, τα μεταβαλλόμενα δασμολογικά
μέτρα, οι ποσοστώσεις, οι συναλλαγματικοί περιορισμοί, τα σήματα συμμόρφωσης για την πιστοποίηση της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων, οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι δυναμικοί
και η παραμικρή μεταβολή τους μπορεί να αποκλείσει την είσοδο μεγάλων
ποσοτήτων στη συγκεκριμένη αγορά.
4. Αδυναμία ή δυσκολία στην προσαρμογή του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας στα δεδομένα και στα πρότυπα που ζητά η νέα αγορά.
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5. Προσβασιμότητα. Θα πρέπει το προϊόν σας να είναι εύκολα προσβάσιμο
στους ξένους πελάτες. Υπάρχει όμως η περίπτωση η φύση του προϊόντος σας
να είναι τέτοια που το μεταφορικό κόστος να καθίσταται ιδιαίτερα υψηλό σε
σχέση με την αξία του, με αποτέλεσμα να γίνεται μη ανταγωνιστικό λόγω αυξημένης τιμής όταν φτάνει στον προορισμό του.
6. Δυσχερής πρόσβαση σε πληροφόρηση. Η μη άμεση επαφή της επιχείρησής
σας με την αγορά–προορισμό είναι σημαντικό πρόβλημα, αφού δεν μπορείτε
να έχετε σαφή γνώση του ανταγωνισμού, καθώς και των χαρακτηριστικών
που μπορούν να κάνουν το προϊόν σας περισσότερο ελκυστικό – ανταγωνιστικό στην αγορά.
Tip: Για να αποφευχθούν τέτοιοι αστάθμητοι παράγοντες, απαιτείται η οργάνωση
και συνεχής αναβάθμιση δικτύων πληροφόρησης που θα σας παρέχουν έγκαιρη,
έγκυρη και αποτελεσματική πληροφόρηση για τις εξελίξεις και τις τάσεις στην
αγορά του εξωτερικού.

7. Πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές. Είναι απαραίτητο να είστε εξοικειωμένοι με τις διαφορές στην γλώσσα, τον πολιτισμό και τις επιχειρηματικές πρακτικές, έτσι ώστε να μην προσβάλλετε ακούσια τον πελάτη σας, αλλά και το
προϊόν σας να γίνει ευκολότερα αποδεκτό από το καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, υπάρχουν χώρες στις οποίες η έλλειψη γνώσης συγκεκριμένης γλώσσας αναδεικνύεται σε μείζον εμπόδιο για τη συνεργασία με κάποιον δυνητικό
εμπορικό συνεργάτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα μεγάλος
πλήθος χωρών της Βόρειας Αφρικής, με τις οποίες είναι απαραίτητο η επικοινωνία να γίνεται στη Γαλλική γλώσσα.
8. Μεγάλος βαθμός δυσκολίας ελέγχου της νόμιμης ή μη χρήσης των εξαγόμενων προϊόντων. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν κυρίως επιχειρήσεις
που εξάγουν επώνυμα προϊόντα ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ειδικότερα
στις αναπτυσσόμενες χώρες, η διανοητική ιδιοκτησία δεν προστατεύεται
επαρκώς από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το κίνητρο για τις κυβερνήσεις των
χωρών αυτών είναι η αντιγραφή και η παραγωγή όμοιων προϊόντων, αποτρέποντας έτσι την εκροή συναλλάγματος από την χώρα.

Θέλετε να εξάγετε;
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9. Μη εγγυημένη είσπραξη των πωλήσεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι, αν το θέμα
της είσπραξης των πληρωμών από τους πελάτες του εσωτερικού ενέχει ρίσκο,
το ρίσκο αυτό και η ανασφάλεια πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση των πελατών του εξωτερικού. Επομένως, μπορεί να υπάρξει αδυναμία ή καθυστέρηση πληρωμών από τους πελάτες στην ξένη αγορά, όπως θα συνέβαινε και
στην εγχώρια αγορά, ωστόσο η φυσική απόσταση, η αδυναμία άμεσης επαφής και επικοινωνίας καθιστούν τη διαδικασία είσπραξης, όσον αφορά στις
εξαγωγές, πιο «αγχωτική». Επιπλέον, καθυστερήσεις και αδυναμίες πληρωμών μπορεί να προκύψουν και λόγω κοινωνικοπολιτικών αλλά και οικονομικών διαταραχών στις νέες αγορές στόχους.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία ή στην επιτυχία
του εξαγωγικού σας εγχειρήματος
Μέσα σε ένα περιβάλλον, τόσο μακροοικονομικών όσο και μικροοικονομικών
και πολιτικοοικονομικών ανισορροπιών, μπορούν να γίνουν εύκολα πολλά
λάθη και μοιραία να οδηγηθεί σε αποτυχία η ανάληψη της εξαγωγικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, υπάρχουν λεπτές ισορροπίες μεταξύ της επιτυχίας και
της αποτυχίας του εξαγωγικού εγχειρήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται, αρχικά
τα δώδεκα πιο κοινά λάθη που οδηγούν στην αποτυχία του εξαγωγέα και κατόπιν επτά λόγοι επιτυχίας του δυνητικού εξαγωγέα.

Λόγοι αποτυχίας
1. Αδυναμία να αποκτήσετε εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
για τις εξαγωγές.
2. Ανεπαρκής δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης να ξεπεράσει τις αρχικές δυσκολίες και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που συνεπάγεται
η εξαγωγική δραστηριότητα.
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3. Μη επιτυχημένη επιλογή αντιπροσώπων ή διανομέων για τα προϊόντα στις
ξένες αγορές.
4. Αδυναμία εστίασης σε μια ή δύο γεωγραφικές περιοχές, ταυτόχρονα.
5. Παραμέληση των εξαγωγών όταν συναντώνται πολλά προβλήματα στην εγχώρια αγορά.
6. Αδυναμία διαχείρισης με ίσους όρους των εξωτερικών συνεργατών/ πελατών
με τους εσωτερικούς.
7. Θεώρηση ότι η ίδια διαφημιστική εκστρατεία και προϊόν θα πετύχουν σε όλες
τις αγορές - στόχους.
8. Αδυναμία διαφοροποίησης του προϊόντος σας, έτσι ώστε να μπορεί να εδραιωθεί σε αγορές με διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες.
9. Αδυναμία διαχείρισης των γλωσσικών διαφορών στις ξένες αγορές.
10. Απροθυμία χρήσης εξωτερικής εταιρίας εξειδικευμένης σε εξαγωγές, όταν η
επιχείρησή σας δεν μπορεί να αντέξει, οικονομικά, τη δημιουργία ενός εσωτερικού τμήματος εξαγωγών ή όταν έχει επιχειρήσει κάτι ανάλογο, ανεπιτυχώς
στο παρελθόν.
11. Αποτυχία εξέτασης ενδεχομένου χορήγησης αδειών (licensing) ή συμφωνιών κοινών συμμετοχών (joint venture), όταν οι περιορισμοί εισαγωγών, η
ανεπάρκεια πόρων ή η περιορισμένη σειρά προϊόντων κάνουν τις εξαγωγές
ανέφικτες στην αγορά - στόχο.
12. Αποτυχία στην πρόσληψη ή απασχόληση του κατάλληλου ατόμου που θα
ασχοληθεί με την εξαγωγική διαδικασία.

Θέλετε να εξάγετε;
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Λόγοι επιτυχίας
1. Ισχυρή δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση και το εργατικό δυναμικό της
επιχείρησης για τις εξαγωγές. Σκληρή προσπάθεια και αφοσίωση στο εξαγωγικό εγχείρημα.
2. Αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας ώστε να αποκτηθούν νέες δεξιότητες και
ικανότητες από το ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με τις εξαγωγές και την ανάπτυξη νέων αγορών.
3. Εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που συνεπάγονται οι εξαγωγές καθώς και των αναγκαίων πηγών χρηματοδότησης κατά
τη διάρκεια του εγχειρήματος.
4. Αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης. Εφαρμογή όλων των αρχών και των τεχνικών του management για την παρακίνηση των εργαζομένων.
5. Στρατηγική επιλογή αγορών. Επιτυχημένοι εξαγωγείς επιλέγουν να αναπτυχθούν στις αγορές εκείνες όπου εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επίσης
προχωρούν σε διαφοροποίηση του προϊόντος τους, έτσι ώστε να μπορεί να
ικανοποιεί τις ανάγκες της κάθε διαφορετικής αγοράς.
6. Αποτελεσματικό επιχειρηματικό, διαφημιστικό και προωθητικό πλάνο. Λεπτομερής έρευνα των συνθηκών των υποψήφιων αγορών, μελέτη του κοινωνικοπολιτικού αλλά και οικονομικού περιβάλλοντος, εκμετάλλευση όλων των
ευκαιριών που μπορούν να εμφανιστούν σε μια αγορά με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει η επέκταση σε μια ξένη αγορά.
7. Προσωπικές επαφές. Οι επιτυχημένες εξαγωγικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν συχνές επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους στις αγορές στόχους. Τέτοιες
πρακτικές οδηγούν στην καλύτερη αλλά και πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, των καταναλωτικών αναγκών και των νέων ευκαιριών
που μπορούν να ανακύψουν.

Tip: Εάν η επιχείρηση έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία (know how) για την παραγωγή του προϊόντος, όπως επίσης και το κατάλληλο εργατικό δυναμικό από
άποψη γνώσεων και ικανοτήτων, τότε οι πιθανότητες για επιτυχημένη άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας αυξάνονται.
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BHMA

Διάγνωση επιπέδου
εξαγωγικής ετοιμότητας

2

Εισαγωγή
Η πρώτη πρόκληση που καλείστε να αντιμετωπίσετε, αν θέλετε να ξεκινήσετε εξαγωγική δραστηριότητα, είναι να κατανοήσετε τον βαθμό στον οποίο είστε έτοιμοι και
μπορείτε να υποστηρίξετε επιτυχώς ένα τέτοιο εγχείρημα. Μπορεί η διεθνοποίηση να
θεωρείται μια ικανοποιητική λύση για να ξεφύγετε από τα προβλήματα της εγχώριας
αγοράς, ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα να το πράξουν με επιτυχία. Για να μην χαθούν επομένως πολύτιμοι πόροι, τόσο σε χρόνο, όσο και σε χρήμα, είναι σημαντικό να γίνει μία
προκαταρκτική εξέταση της κατάστασης εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης.
Είναι λοιπόν η επιχείρησή σας έτοιμη για να εξάγει; Και αν ναι, σε ποιο βαθμό;
Έχετε το σωστό προϊόν, την ικανότητα και τους πόρους ώστε να προχωρήσετε
σε μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριοποίηση; Έχει η επιχείρησή σας το
σωστό προϊόν και την παραγωγική δυναμική; Διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο
δυναμικό; Τα παραπάνω ερωτήματα είναι κρίσιμα και θα πρέπει να απαντηθούν
σε πρώιμο στάδιο έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει το χρόνο να αξιολογήσει την
ετοιμότητά της. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε ότι η απόφαση για εξαγωγές
αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και η ευκαιριακή αντιμετώπισή τους
μπορεί να σας οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον,
να σημειωθεί ότι η ικανοποίηση μίας μεμονωμένης ζήτησης, που μπορεί σε τυχαία χρονικά διαστήματα να έχουμε από το εξωτερικό, δεν σας καθιστά αυτομάτως εξαγωγείς.

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Το εργαλείο της SWOT Ανάλυσης
Πριν από τη διαδικασία αναγνώρισης εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης
θα πρέπει να γίνει και μια διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης. Κατάλληλο εργαλείο για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι η
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Ε ΞΩ Τ Ε ΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ε ΣΩ ΤΕΡΙ ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

SWOT ανάλυση. Η SWOT συγκεντρώνει σε ένα σχήμα όπως το παρακάτω, τα δυνατά σημεία (Strengths), τις αδυναμίες (Weaknesses), τις ευκαιρίες που μπορεί
να προκύψουν (Opportunities) και τις απειλές (Threats).

S W
O T

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

A∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

EYKAΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Τα τέσσερα σημεία που πρέπει να συμπληρωθούν για την SWOT ανάλυση αφορούν στο προϊόν, στην παραγωγή, στους διαθέσιμους πόρους, στο χρόνο και
στα χρηματικά κεφάλαια, στη γνώση της αγοράς – στόχου και στη γνώση της εγχώριας αγοράς. Έχοντας μια σαφή κατανόηση των δυνατών και αδύνατων σημείων σας, η εν λόγω ανάλυση σας δίνει τη δυνατότητα να μπορείτε να
ανταποκριθείτε επαρκώς στις προκλήσεις των διεθνών αγορών. Τα «Δυνατά Σημεία» είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ξεκινήσετε την εξαγωγική δραστηριότητα,
ενώ τα «Αδύνατα Σημεία» είναι αυτά που πρέπει να διορθώσετε πριν ξεκινήσετε
για να μην αποτύχετε. Και οι δύο παράγοντες αφορούν στα εσωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και έχετε τη δυνατότητα να τα ελέγξετε ενεργά.
Αντίθετα, οι «Ευκαιρίες» και οι «Απειλές» είναι εξωτερικοί παράγοντες, τους οποίους δεν μπορείτε να ελέγξετε και αλλάζουν ανά αγορά - στόχο που θα επιλέξετε.
Η ανάλυση θα πρέπει να απαντά σε ερωτήματα όπως: Μπορώ να εκμεταλλευτώ
συνθήκες της αγοράς και ποιες είναι αυτές; Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να
συμβεί και ποιες οι συνέπειες για την επιχείρηση;
Είναι επομένως απαραίτητο σε κάθε επιλογή νέας αγοράς που θα απευθύνετε

Θέλετε να εξάγετε;
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τα προϊόντα σας να καταρτίζετε μια SWOT ανάλυση προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της αγοράς. Παρακάτω βλέπετε μια ενδεικτική SWOT ανάλυση με εξαγωγική θεματολογία:

Δυνατά σημεία

Αδύναμα

• Ανταγωνιστικά προϊόντα
• Υγιή χρηματοικονομικά
• Ευρεία γκάμα τεχνογνωσιών
• Καλή οργάνωση πωλήσεων
• Οργανωμένο δίκτυο συνεργατών

• Προβληματική εσωτερική επικοινωνία
• Αδυναμία διασφάλισης ποιότητας
• Κενά στην οργανωτική δομή
• Περιορισμένη εμπειρία σε εξαγωγές
• Ακατάλληλος τόπος εγκατάστασης

Ευκαιρίες

Απειλές

• Μεγάλη αγορά (π.χ. δημογραφικά)
• Ευνοϊκές συγκυρίες
• Ανάγκη για νέα προϊόντα
• Ζήτηση για νέες τεχνογνωσίες

• Ισχυρός ανταγωνισμός
• Περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο
• Υποκατάστατα προϊόντα ή λύσεις
• Αγορά που απαιτεί συνεχή καινοτομία

• Ελκυστικά επίπεδα τιμών

• Πόλεμος τιμών

Είστε έτοιμοι να εξάγετε;
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που καθορίζουν την εξαγωγική ετοιμότητα της
επιχείρησης. Μια επιχείρηση είναι έτοιμη να εξάγει όταν διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα, τους διαθέσιμους πόρους και τη δέσμευση της
διοίκησης για να παραδώσει ένα εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία σε παγκόσμια
κλίμακα σε μια ανταγωνιστική τιμή για να μπορέσει να εξασφαλίσει μερίδιο αγοράς. Το πρώτο βήμα είναι να σκεφτείτε τους πόρους και την τεχνογνωσία που
έχει ήδη η επιχείρησή σας και πιστεύετε ότι μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το
εγχείρημα. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το πλαίσιο το οποίο ονομάζουμε
«Εσωτερικό Περιβάλλον μίας επιχείρησης».
Το εσωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης καθορίζεται από τους εσωτερικούς
παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία
και επηρεάζονται τόσο από τις διαδικασίες, όσο και από τις αποφάσεις που εφαρ-
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μόζει η ίδια η επιχείρηση. Το εσωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης διαμορφώνεται από τις εξής παραμέτρους:
Οργάνωση και διαδικασίες
‣ Βασικές
‣ Υποστηρικτικές
Προϊόντα και πελάτες
‣ Κατάταξη σε σχέση με ανάπτυξη και μερίδιο αγοράς
‣ Ιεράρχηση σε σχέση με ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα αγοράς
Πόροι
‣ Ανθρώπινοι πόροι
‣ Ενσώματες και ασώματες παγιοποιήσεις
Χρηματοοικονομική απόδοση
‣ Διάρθρωση
‣ Κερδοφορία

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν
την λειτουργία της επιχείρησής μας, θα πρέπει να εστιάσουμε σε παράγοντες
όπως:
Προσδοκίες. Έχετε:
- Σαφείς και εφικτούς στόχους για την εξαγωγική δραστηριότητα;
- Μια ρεαλιστική εικόνα για τη δέσμευση που απαιτεί η εξαγωγική δραστηριότητα σε χρόνο και πόρους;
- Αντίληψη του τι είναι απαραίτητο για την επιτυχία στις διεθνείς αγορές;
- Υπολογίσει πόσο γρήγορα αναμένετε να γίνουν οι εξαγωγές αυτοσυντηρούμενη λειτουργία;
- Εκτιμήσει σε ποιο ύψος αναμένετε να κυμανθεί η απόδοση επί των επενδυμένων κεφαλαίων από την εξαγωγική δραστηριότητα;

Θέλετε να εξάγετε;
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Ανταγωνιστικότητα. Έχετε:
- Διαθέσιμους πόρους για διεξαγωγή έρευνας αγοράς για το πόσο εξαγώγιμο
είναι το προϊόν σας στις διεθνείς αγορές;
- Ένα προϊόν/ υπηρεσία που είναι βιώσιμο στην αγορά - στόχο σας;
- Εντοπίσει ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του παραγόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας της επιχείρησης που μπορούν να της δώσουν προβάδισμα, ανά αγορά-στόχο;

Tip: Όταν το προϊόν που παράγει και πωλεί η επιχείρηση είναι επιτυχημένο στην
εγχώρια αγορά, έχει μια ανταγωνιστική τιμή και τα τεχνικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά είναι ελκυστικά στο κομμάτι της αγοράς στο οποίο απευθύνεται, τότε,
εφόσον πληρούνται τα ίδια ή παρόμοια κριτήρια και στην ξένη αγορά, είναι πολύ
πιθανό η εξαγωγική δραστηριότητα να στεφθεί με επιτυχία.

Ανθρώπινοι πόροι. Έχετε:
- Δέσμευση της διοίκησης για την εξαγωγική δραστηριότητα;
- Ικανότητα χειρισμού επιπλέον ζήτησης που θα προέλθει από τις εξαγωγές;
- Προσωπικό με πολιτισμικά ευαίσθητες δεξιότητες μάρκετινγκ;
- Τρόπους αντιμετώπισης των γλωσσικών φραγμών;

Tip: Ίσως το κυριότερο σημείο για να είναι η εξαγωγική δραστηριότητα επιτυχημένη
είναι οι κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι. Η διοίκηση θα πρέπει να επενδύσει στο
ανθρώπινο δυναμικό και στην κατάρτισή του, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτυχία είναι να υπάρχει ήδη στην επιχείρηση μια άρτια και επαρκής οργανωτική δομή, που θα καταφέρει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις των εξαγωγών.

Χρηματοοικονομικοί πόροι. Μπορείτε:
- Να αποκτήσετε πρόσβαση σε απαραίτητο κεφάλαιο που απαιτείται για την
κάλυψη της επιπλέον ζήτησης που θα προέλθει από τις διεθνείς πωλήσεις;
- Να βρείτε τρόπους για την εξομάλυνση των χρηματοοικονομικών κινδύνων
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που συνεπάγονται οι διεθνείς δραστηριότητες (πχ. συναλλαγματικός κίνδυνος);
- Να βρείτε τους ανθρώπους που θα σας δώσουν τις απαραίτητες συμβουλές
σχετικά με τις νομικές και φορολογικές συνέπειες των εξαγωγών;

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξαγωγικής ετοιμότητας
Πηγή: The Canadian Trade Commissioner Service

1. Η επιχείρησή σας έχει πλεόνασμα παραγωγικής δυναμικότητας ή διαθέσιμους εξειδικευμένους εργαζομένους που θα ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση του προϊόντος σας;
☐ Nαι

☐ Όχι

2. Έχετε εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση που απαιτείται για την
προσαρμογή του προϊόντος σας στις απαιτήσεις της αγοράς - στόχου σας;
Α. Η χρηματοδότηση υπάρχει διαθέσιμη
Β. Είναι πιθανό η χρηματοδότηση να εξασφαλισθεί σύντομα
Γ. Δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση
3. Υπάρχει δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για τη διατήρηση της εξαγωγικής προσπάθειας;
☐ Nαι

☐ Όχι

4. Η επιχείρησή σας έχει καλό ιστορικό στην εμπρόθεσμη παράδοση παραγγελιών;
☐ Nαι

☐ Όχι

5. Η επιχείρησή σας έχει διεθνή επιχειρηματική εμπειρία;
☐ Nαι

☐ Όχι

Θέλετε να εξάγετε;
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6. Το προϊόν σας έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (ποιότητα, τιμή,
καινοτομία) στην αγορά - στόχο σας;
☐ Nαι

☐ Όχι

7. Έχετε προσαρμόσει τη συσκευασία (ετικέτα και προωθητικό υλικό) για την
αγορά - στόχο σας;
☐ Nαι

☐ Όχι

8. Έχετε την ετοιμότητα και διαθεσιμότητα πόρων για την παροχή υποστήριξης μετά την πώληση (after sales service) στην αγορά - στόχο σας;
☐ Nαι

☐ Όχι

9. Έχετε πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς για να επιλέξετε την αγορά - στόχο
σας;
Α. Ολοκληρωμένη πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στην αγορά - στόχο
Β. Ολοκληρωμένο μικρό μέρος πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας
αγοράς
Γ. Δεν έχει προηγηθεί καθόλου έρευνα αγοράς
10. Έχετε ελέγξει αν μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν σας στην αγορά στόχο, χωρίς να παραβιάζονται τα υφιστάμενα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας για το προϊόν σας;
☐ Nαι

☐ Όχι

11. Το προωθητικό σας υλικό είναι διαθέσιμο στην τοπική γλώσσα της αγοράς - στόχου σας (επαγγελματικές κάρτες, φυλλάδια, ιστοσελίδα);
☐ Nαι

☐ Όχι

12. Έχετε ξεκινήσει να εφαρμόζετε ενέργειες προώθησης και προβολής του
προϊόντος σας στην αγορά - στόχο;
☐ Nαι

☐ Όχι
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13. Συνεργάζεστε με κάποιο τοπικό αντιπρόσωπο ή διανομέα για τις πωλήσεις
του προϊόντος σας στην αγορά - στόχο;
☐ Nαι

☐ Όχι

14. Συνεργάζεστε με κάποια μεταφορική επιχείρηση ή εκτελωνιστή για την
εξαγωγή των προϊόντων σας στην αγορά - στόχο;
☐ Nαι

☐ Όχι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αν επιλέξατε «Α»/«Ναι» σε:
11 έως 14 ερωτήσεις, συγχαρητήρια! Αντιλαμβάνεστε την απαραίτητη δέσμευση, στρατηγική και πόρους που απαιτούνται για να είναι επιτυχημένο το
εξαγωγικό σας εγχείρημα.
7 έως 10 ερωτήσεις, δεν τα πήγατε κι άσχημα! Παρόλα αυτά υπάρχουν αδυναμίες στην εξαγωγική στρατηγική σας και θα ήταν καλύτερο για την επιχείρησή
σας να ζητήσετε τη συμβουλή και καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες για τις
εξαγωγές, επιχειρηματικούς φορείς εξωστρέφειας, συμβούλους εξαγωγών.
Λιγότερο από 7 ερωτήσεις, δεν τα πήγατε καλά. Ενώ μπορεί να είστε έτοιμοι να
επισκεφθείτε ξένες αγορές, χρειάζεται να επενδύσετε περισσότερο στην προεργασία των εξαγωγών πριν ξεκινήσετε το εξαγωγικό σας εγχείρημα.

BHMA

Τι να εξάγω;

3

Εισαγωγή
«Τι να εξάγω;». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να φαίνεται αυτονόητη.
Για πολλούς είναι προφανές ότι θα εξάγουν στις διεθνείς αγορές το προϊόν που ήδη
παράγουν και πωλούν στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να μην είναι όλα τα προϊόντα σας κατάλληλα για εξαγωγή
ή τα υφιστάμενα προϊόντα να χρειάζονται κάποιου είδους μετατροπή ή μεταποίηση.
Για να μπορείτε να σταθείτε με επιτυχία στις διεθνείς αγορές θα πρέπει να εστιάσετε εκεί όπου αριστεύετε, εκεί που είστε πραγματικά ανταγωνιστικοί σε ποιότητα
και σε τιμή. Η εξαγωγική ετοιμότητα θα πρέπει να ξεκινά από την εγχώρια αγορά.
Η εγχώρια επιτυχία ενός προϊόντος θέτει τις βάσεις για την προσοδοφόρα εισαγωγή του σε μια νέα αγορά, καθώς η διάθεσή του στην εγχώρια αγορά επιτρέπει
την επιχείρηση να εξάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με:
‣ τη φύση του προϊόντος –κατά πόσο το προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες
και τις προσδοκίες των καταναλωτών
‣ τη συσκευασία
‣ την παραγωγική διαδικασία και τον ποιοτικό έλεγχο
‣ την προώθηση του και τα κανάλια διανομής του
‣ την ζήτηση και την ικανοποίηση των καταναλωτών
Συνήθως η απάντηση στην ερώτηση «Τι να εξάγω;» είναι καλό να συνοδεύεται
από την απάντηση στο ερώτημα «Πού να εξάγω;». Η επιλογή και η προετοιμασία
του προϊόντος σας για εξαγωγή απαιτεί όχι μόνο γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, αλλά και γνώση των μοναδικών χαρακτηριστικών της
αγοράς - στόχου. Η διαδικασία εντοπισμού αγορών και επιλογής της γκάμας των
προϊόντων προς εξαγωγή είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται ταυτόχρονα και σε συνεχή βάση, με τακτική επανεκτίμηση της κατάστασης και των συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ευθυγράμμιση
μεταξύ προϊόντων και αγορών.
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Προσαρμογή προϊόντος
στις απαιτήσεις της αγοράς - στόχου
Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε είναι κατά πόσο
μπορούν και πρέπει τα προϊόντα σας να προσαρμοστούν στην κάθε αγορά στόχο. Πέρα από την ικανότητα προσαρμογής του προϊόντος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παραγωγική δυναμικότητα (αν η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στην ζήτηση από το εξωτερικό), γιατί δεν θα έχει νόημα το άνοιγμα σε μια
αγορά, την οποία δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε στο σωστό χρόνο, με την ποιότητα που υποσχεθήκατε.
Για να εισέλθετε σε μια ξένη αγορά, είναι πιθανό να πρέπει να τροποποιήσετε το
προϊόν σας σύμφωνα με:
1. Τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Κυβερνήσεις πολλών κρατών επιβάλλουν κανονισμούς προσαρμογής εισαγόμενων προϊόντων για α) την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών από τον διεθνή ανταγωνισμό, β) την
προστασία της υγείας και ασφάλειας των πολιτών, γ) τον περιορισμό της εισαγωγής εμπορευμάτων με πρώτες ύλες από συγκεκριμένες χώρες, δ) την προστασία των πολιτών από πολιτισμικές επιρροές που είναι ανεπιθύμητες.
2. Τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες. Παράγοντες όπως η τοπογραφία ή η υγρασία μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός προϊόντος
ή ακόμα και να καθορίσουν τη χρήση του.
3. Τις προτιμήσεις των αγοραστών. Τοπικά έθιμα και παραδόσεις ή η χρήση
του ελεύθερου χρόνου συχνά καθορίζουν κατά πόσο ένα προϊόν είναι εμπορεύσιμο σε μια χώρα.
4. Το βιοτικό επίπεδο. Το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας, το εισόδημα, η εκπαίδευση είναι παράγοντες που βοηθούν στην πρόβλεψη της αποδοχής ενός
προϊόντος σε μια ξένη αγορά. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να μην

Θέλετε να εξάγετε;
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έχουν επιτυχία σε ορισμένες χώρες όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και λόγω
της φύσης τους. Εδώ έχει και νόημα η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προϊόντος, ως εξαγωγικό κίνητρο – ευκαιρία.
5. Τους υγειονομικούς κανονισμούς. Οι περισσότερες χώρες επιβάλλουν υγειονομικούς περιορισμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, ιδιαίτερα σε τρόφιμα και
γεωργικά προϊόντα. Θα πρέπει να έχετε διασφαλίσει ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας και τα διεθνής
πρότυπα.
6. Τους κανόνες ασφαλείας. Αφορά κυρίως σε προϊόντα όπως οικιακές συσκευές και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ εφαρμόζονται σε θέμα όπως: μέθοδος κατασκευής, υλικά, οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, απαιτήσεις
αποθήκευσης κα. Όλοι οι κανόνες ασφαλείας θα πρέπει αυστηρά να ακολουθούνται καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να αποτρέψει το προϊόν σας από
την εισαγωγή, ενώ σε περίπτωση τραυματισμού καταναλωτή θα αναγκαστείτε
να πληρώσετε υψηλές χρηματικές ποινές.
Τροποποίηση συσκευασίας, ετικέτας, σήμανσης. Η συσκευασία και η ετικέτα
είναι για τους καταναλωτές τόσο σημαντικές όσο και το ίδιο το προϊόν, ενώ εγείρουν ερωτήματα όπως:
- Είναι τα διεθνή brands σημαντικά για την προώθηση και τη διάκριση ενός
προϊόντος;
- Το χρώμα στην ετικέτα είναι προσβλητικό ή ελκυστικό για τον τοπικό αγοραστή; Για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες, συγκεκριμένα χρώματα συνδέονται με το θάνατο.
- Πρέπει να παρέχονται στη συσκευασία πληροφορίες για το περιεχόμενο του
προϊόντος;
Συσκευασία: Η έγκαιρη προετοιμασία των κανονισμών για τη συσκευασία στην
αγορά - στόχο σας είναι απαραίτητη. Διαφορετικές αγορές έχουν διαφορετικές
απαιτήσεις σε υλικά και μεγέθη. Οι κανονισμοί για τη συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνουν έλεγχο για: τη σύνθεση και τη χρήση των διαφόρων υλικών συ-
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σκευασίας, το μέγεθος και την κατασκευή, τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίας μιας χρήσης, τη συσκευασία επικίνδυνων υλικών, τη σήμανση και
την ετικέτα.
Ετικέτα: Τα είδη λιανικής συνήθως υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες σε
θέματα ετικέτας, που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών, παρέχοντας τις βασικές πληροφορίες για το προϊόν. Οι κανόνες αυτοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε προϊόντα τροφίμων.
Σήμανση: Οι κανονισμοί σήμανσης ισχύουν κατά τη διαδικασία της μεταφοράς
και ποικίλουν ανά χώρα. Μπορεί να περιλαμβάνουν σήμανση του μεικτού/ καθαρού βάρους προϊόντος, αριθμό τιμολογίου, διαστάσεις συσκευασίας, όνομα
και διεύθυνση του εισαγωγέα, οδηγίες διέλευσης, χώρα προέλευσης κα.

Είναι το προϊόν σας έτοιμο για εξαγωγή;
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα βοηθήσουν την επιχείρηση να αξιολογήσει το κατά
πόσο τα προϊόντα της είναι έτοιμα για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας:
Προφίλ πελατών
- Ποιοι χρησιμοποιούν ήδη το προϊόν σας στην εγχώρια αγορά;
- Το προϊόν σας είναι ευρείας χρήσης ή απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες
πελατών;
- Είναι μοναδικό ή διαφορετικό από τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά προϊόντα
στην αγορά - στόχο;
- Το προϊόν σας είναι δημοφιλές σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες πελατών;
- Θεωρείτε ότι μπορεί να επεκταθεί και σε παραπάνω από μια δημογραφικές
ομάδες πελατών;
- Είναι το προϊόν αρκετά ευέλικτο ώστε να εισέλθει σε διαφορετικές αγορές
και να ικανοποιήσει ποικίλες ανάγκες;
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- Ποιοι γεωγραφικοί - κλιματολογικοί παράγοντες επηρεάζουν το προϊόν σας;
Τροποποιήσεις προϊόντος
- Θεωρείτε ότι το προϊόν σας θα πρέπει να τροποποιηθεί για να είναι ελκυστικό
στους διεθνείς πελάτες;
- Ποια είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος σας; Υπάρχουν προοπτικές επιμήκυνσης της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος;
- Μπορεί η συσκευασία του προϊόντος σας να τροποποιηθεί εύκολα;
- Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα που απαιτούνται για την πιστοποίηση ή
την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών απαιτήσεων;
Μεταφορά
- Πόσο εύκολα μπορεί το προϊόν σας να μεταφερθεί σε μια ξένη χώρα;
- Το κόστος μεταφοράς μήπως κάνει το προϊόν σας μη ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές;
Τοπική εκπροσώπηση στην αγορά - στόχο
- Χρειάζεστε ένα τοπικό αντιπρόσωπο που θα αναλάβει τις ενέργειες μάρκετινγκ;
- Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service) είναι απαραίτητη; Αν
ναι, έχετε τους πόρους να την εξασφαλίσετε σε τοπικό επίπεδο;
Παραγωγική δυναμικότητα
- Έχετε διασφαλίσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο παραγωγής και επαρκή εξοπλισμό, για κάλυψη εγχώριας και διεθνούς ζήτησης;
- Σε περίπτωση αύξησης της εγχώριας ζήτησης για το προϊόν σας θα είστε σε
θέση να εξυπηρετήσετε τους διεθνείς πελάτες (και το αντίστροφο) με την ίδια
αποτελεσματικότητα;
- Μπορεί η επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε μια τακτική και αξιόπιστη πηγή
πρώτων υλών ή εμπορεύματος; Οι εισαγωγείς θέλουν να είναι βέβαιοι ότι
μπορούν να διατηρήσουν μια σταθερή και χωρίς έντονες διακυμάνσεις,
προσφορά του προϊόντος τους.
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Επιλογή Προϊοντικής Στρατηγικής
Μήτρα Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ansoff. Η μήτρα του Ansoff υποδεικνύει
τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές μεγέθυνσης που απορρέουν από το συνδυασμό υφιστάμενων ή νέων προϊόντων με υφιστάμενες ή νέες αγορές. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, οι τέσσερις αυτές στρατηγικές είναι οι εξής:
Α. Περαιτέρω διείσδυση στις ήδη υπάρχουσες αγορές (διείσδυση αγοράς)
Β. Ανάπτυξη υφιστάμενου προϊόντος (ανάπτυξη προϊόντων)
Γ. Γεωγραφική Ανάπτυξη σε νέες αγορές με την υφιστάμενη προϊοντική γκάμα
(ανάπτυξη αγορών)
Δ. Διαφοροποίηση προϊόντος με παράλληλη στόχευση σε νέες αγορές (διαφοροποίηση)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

YΦΙΣΤΑΜΕΝA

NEA

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάπτυξη
προϊόντων

YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ιείσδυση αγοράς
YΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Εναλλακτικές
στρατηγικές

!

ΡΙΣΚΟ

✓

Ανάπτυξη αγορών
NEEΣ

ΑΓΟΡΕΣ

Στην εξαγωγική δραστηριότητα εμπίπτουν οι παραπάνω στρατηγικές Γ. και Δ.,
δηλαδή ανάπτυξη αγοράς και διαφοροποίηση.
Στην ανάπτυξη αγορών, η επιχείρηση επιλέγει να εισέλθει σε μια νέα αγορά με

Θέλετε να εξάγετε;

43

το υφιστάμενο προϊόν. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι προσέγγισης αυτής της
στρατηγικής, κυρίως μέσω του μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, αλλαγή συσκευασίας, νέα κανάλια διανομής, διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ανά αγορά για
προσέλκυση νέων τμημάτων της αγοράς.
Στη διαφοροποίηση, η επιχείρηση επιλέγει να εισέλθει σε μια εντελώς νέα αγορά
με εντελώς νέα προϊόντα. Η στρατηγική διαφοροποίησης ενέχει εγγενώς υψηλότερο κίνδυνο, αφού η επιχείρηση κινείται σε νέες αγορές που δεν έχει καθόλου
εμπειρία με νέα προϊόντα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να έχει σαφή ιδέα για το τι
περιμένει να κερδίσει από αυτή την ριψοκίνδυνη στρατηγική καθώς και να έχει
κάνει μια ξεκάθαρη και έντιμη αξιολόγηση των κινδύνων.

Μήτρα BCG (Boston Consulting Group) (αφορά επιχειρήσεις που έχουν ήδη
αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα στην αγορά). Η μήτρα BCG μπορεί να βοηθήσει την εξαγωγική επιχείρηση που θέλει να επιλέξει την σωστή προϊοντική
στρατηγική σε μια αγορά - στόχο σε ό,τι αφορά τον κύκλο ζωής των προϊόντων
της. Συγκεκριμένα στη μήτρα αποτυπώνεται, αφενός, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της αγοράς ανά προϊόν και, αφετέρου, το μερίδιο αγοράς του προϊόντος
της επιχείρησης στην αγορά.
Στη μήτρα BCG τα «αστέρια» χαρακτηρίζονται από υψηλό σχετικό μερίδιο
αγοράς και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, τα «ερωτηματικά» αφορούν
σε προϊόντα με χαμηλό σχετικό μερίδιο αγοράς και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της
αγοράς, τα «σκυλιά» αφορούν σε προϊόντα που έχουν χαμηλό σχετικό μερίδιο
αγοράς και χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, ενώ οι «αγελάδες» είναι για προϊόντα με υψηλό σχετικό μερίδιο αγοράς
και χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα για την εταιρία DANONE στην αγορά της Ολλανδίας, τα προϊόντα κλινικής διατροφής βρίσκονται ανάμεσα στην κατηγορία
«Ερωτηματικά» και «Αστέρια», τα προϊόντα βρεφικής διατροφής βρίσκονται στην
κατηγορία «Αστέρια», ενώ τα προϊόντα φρέσκων γαλακτοκομικών και εμφιαλωμένου νερού βρίσκονται στην κατηγορία «Αγελάδες». Συνολικά, τα προϊόντα
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κλινικής διατροφής έχουν τις υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρία
στο μέλλον στη συγκεκριμένη αγορά. Επομένως η εταιρία θα πρέπει να εστιάσει
στην επένδυση πόρων στα προϊόντα κλινικής διατροφής, για την απόκτηση υψηλότερου μεριδίου σε μια αγορά με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, στην ακόμα μεγαλύτερη επιδίωξη μεριδίου στα προϊόντα βρεφικής διατροφής με στόχο να γίνει
ηγέτης στον κλάδο και στην διατήρηση του μεριδίου αγοράς στα προϊόντα γαλακτοκομικών και εμφιαλωμένου νερού.

Σχετικό Μερίδιο Αγοράς

ΥΨΗΛΟΣ

Ανάπτυξη της αγοράς

Προϊόντα
κλινικής διατροφής
Προϊόντα
βρεφικής
διατροφής

?
XΑΜΗΛΟ

ΥΨΗΛΟ

Γαλακτοµικά

Eµφιαλωµένο
νερό

ΧΑΜΗΛΟΣ

Η McKinsey/ GE μήτρα. (αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα στην αγορά). Η μήτρα BCG έχει κατακριθεί για την απλότητα και την περιορισμένη πληροφόρηση που παρέχει στην επιχείρηση. Η GE
μήτρα δίνει πληροφόρηση για την ελκυστικότητα της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα επιχείρησης στην αγορά ανά προϊόν, ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη
ποσοτική και ποιοτική πληροφόρηση για να αναπτυχθεί. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η ελκυστικότητα της αγοράς εξαρτάται από τους παράγοντες: μέγεθος
αγοράς, ρυθμό ανάπτυξης αγοράς, κερδοφορία αγοράς, τάσεις τιμών, ένταση
ανταγωνισμού, δυνατότητα διαφοροποίησης προϊόντος, διάρθρωση δικτύων
διανομής (λιανική, χονδρική κλπ). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγω-
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νιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά ανά προϊόν είναι: ισχύς του brand, μερίδιο αγοράς, πιστότητα πελατών, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πόρους,
καταγραφή καινοτομιών επιχείρησης, διάρθρωση κόστους συγκριτικά με τον
ανταγωνισμό.

McKinsey / GE Μήτρα
Μέγεθος αγοράς
Μερίδιο αγοράς
Μεγέθυνση αγοράς

ΥΨΗΛH

Επένδυση
στα υφιστάµενα
προϊόντα

ΜΕΣH

Στάση αναµονής
για περαιτέρω επένδυση
στα υφιστάµενα προϊόντα

ΧΑΜΗΛΗ

ΥΨΗΛH

ΜΕΣH

ΧΑΜΗΛΗ

Ανάγκη για διείσδυση
µε ανάπτυξη
νέων προϊόντων

Ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

Τόσο ο κάθετος (ελκυστικότητα κλάδου), όσο και ο οριζόντιος άξονας (ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης) της μήτρας, είναι χωρισμένοι σε τρία τμήματα, δημιουργώντας εννέα κελιά, τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις ζώνες ανάλογα με
την στρατηγική προϊοντική επιλογή που πρέπει να λάβει η επιχείρηση και οι επιλογές αυτές είναι: Επένδυση για περαιτέρω διείσδυση με τα υφιστάμενα προϊόντα, στάση αναμονής για περαιτέρω επένδυση για διείσδυση με τα υφιστάμενα
προϊόντα και ανάγκη για αποχώρηση ή διείσδυση με ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα κελιά ομαδοποιούνται ως εξής:
• Τα σκουρόχρωμα κελιά τα οποία τοποθετούνται στην άνω αριστερή γωνία,
συνεπάγονται ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση σχετικά με ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης, κάτι που ενθαρρύνει την επένδυση για περαιτέρω διείσδυση του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής στη συγκεκριμένη
αγορά.
• Τα λευκά κελιά τοποθετούνται διαγώνια από κάτω αριστερά προς τα επάνω
δεξιά. Σύμφωνα με τα κελιά αυτά, η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να
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προσέξει κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με πρόσθετες επενδύσεις που
μπορεί να σχεδιάζει για την περαιτέρω διείσδυση των υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών της και να τηρήσει στάση αναμονής, θέτοντας ως βασικό στόχο τη διατήρηση του μεριδίου της στη συγκεκριμένη αγορά.
• Τα γαλάζια κελιά τοποθετούνται στην κάτω δεξιά γωνία. Μια θέση στα κόκκινα κελιά αποτυπώνει τη μειωμένη ελκυστικότητα του κλάδου και η προτεινόμενη στρατηγική επιλογή, είναι η διοίκηση να αρχίσει να εξετάζει
σχέδια για αποχώρηση από τον κλάδο και ανάπτυξη νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων/υπηρεσιών.

BHMA

Πού να εξάγω;
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Εισαγωγή
Μια ίσως από τις σημαντικότερες διαδικασίες της επιχείρησης στην προσπάθεια διεθνοποίησής της είναι η έρευνα αγοράς. Υπάρχουν περίπου 190 χώρες και εσείς πρέπει
να βρείτε αυτές που πραγματικά ταιριάζουν στο προϊόν σας. Για να κάνετε τη σωστή
επιλογή θα πρέπει να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα και ένα σαφές πλαίσιο για τους οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
το προϊόν σας. Η έρευνα αγοράς είναι αναγκαία για να ανακαλύψετε ευκαιρίες στις
διεθνείς αγορές.

Tip: Κάθε επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς να
έχει διενεργήσει έρευνα αγοράς. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που επενδύουν χρόνο
στην έρευνα αγοράς αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας τους να εξάγουν αποτελεσματικά.

Πολλές φορές η έρευνα διεθνών αγορών συγχέεται με το εξαγωγικό μάρκετινγκ.
Για πολλούς δεν είναι σαφή τα διακριτά όρια μεταξύ των δύο. Η έρευνα αγοράς
προηγείται και εστιάζει στη διερεύνηση των προοπτικών και των ευκαιριών που
παρουσιάζει μια αγορά ή ομάδα αγορών και τις αναδεικνύει σε δυνητικές αγορές - στόχους για την επιχείρηση. Το εξαγωγικό μάρκετινγκ ξεκινά μόλις έχει ολοκληρωθεί η έρευνα αγοράς και έχει να κάνει κυρίως με τη διερεύνηση των
καταναλωτικών τάσεων και την προσαρμογή του μίγματος μάρκετινγκ του προϊόντος μας στην αγορά - στόχο (που υπέδειξε η έρευνα αγοράς).
Στην αναζήτηση δυνητικών αγορών - στόχων συνήθως θα πρέπει να γνωρίζετε
τα εξής:
‣ Διατίθεται το προϊόν που παράγετε στην αγορά και μπορούν οι καταναλωτές
να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό;
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‣ Υπάρχει κάποιος τοπικός κατασκευαστής/ παραγωγός ή κυρίως γίνεται
εισαγωγή του προϊόντος;
‣ Ποια είναι τα βασικά brands που κυκλοφορούν στην αγορά;
‣ Ποια είναι η δομή και το μέγεθος της αγοράς;
‣ Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς/ χονδρέμποροι/ διανομείς ή προμηθευτές του προϊόντος σας στην αγορά;
‣ Ποιοι είναι οι κανονισμοί εισαγωγής του προϊόντος σας που ισχύουν
στην αγορά;
‣ Ποιες είναι οι τυχόν προσαυξήσεις στα διάφορα στάδια διανομής;
‣ Πώς γίνεται η προώθηση/ προβολή του προϊόντος στην αγορά; Υπάρχουν
συγκεκριμένες εμπορικές εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές ή άλλες
εκδηλώσεις που βοηθούν στην προώθηση του προϊόντος σας;
Ας δούμε πώς θα αποκτήσετε και θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Κατηγορίες έρευνας αγοράς
Υπάρχουν δύο βασικά είδη έρευνας αγοράς, η πρωτογενής έρευνα ή έρευνα
πεδίου και η δευτερογενής έρευνα.
Πρωτογενής έρευνα
Σχετίζεται με την άμεση συλλογή πληροφόρησης από την ξένη αγορά μέσω προσωπικών/ τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ποιοτική έρευνα με focus groups, διενέργεια πειραμάτων (field tests), αναπτύσσοντας επαφές με δυνητικούς
αντιπροσώπους/ αγοραστές/ καταναλωτές. Πλεονεκτήματα: η έρευνα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης, παρέχει συγκεκριμένες απαντήσεις
και υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας. Μειονεκτήματα: πολύ ακριβή, χρονοβόρα,
λόγω του κόστους, μειώνεται ο αριθμός των αγορών που μπορεί να διεξαχθεί η
έρευνα.
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Δευτερογενής έρευνα
Βασίζεται στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων, όπως εξωτερικό εμπόριο, κατανάλωση, οικονομική και δημογραφικά μεγέθη, αλλά και ποιοτικών στοιχείων
όπως καταναλωτικές συνήθειες, κουλτούρα χώρα κα. Πλεονεκτήματα: Απαιτεί
πολύ μικρότερη δέσμευση πόρων, συγκριτικά με την πρωτογενή έρευνα, πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μειονεκτήματα: τίθεται θέμα αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας των στοιχείων, είναι πολύ πιθανό τα στατιστικά
στοιχεία να είναι αναχρονιστικά ή να μην καλύπτουν την απαιτούμενη χρονική
περίοδο, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών εξαρτώνται από το
στατιστικό σύστημα της κάθε χώρας.

Tip: Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι οι συντηρητικοί επιχειρηματίες τείνουν να επιλέγουν πρώτα τη δευτερογενή και στην συνέχεια την πρωτογενή έρευνα. Αυτό
άλλωστε προστάζει και η λογική, αφού η δευτερογενής έρευνα «ανοίγει τον
δρόμο» και η πρωτογενής «γεμίζει τα κενά». Σε κάθε περίπτωση όμως, η τελική
απόφαση θα κριθεί από το πόσο χρόνο και χρηματικούς πόρους μπορείτε να διαθέσετε.

Μέρος Α. Δευτερογενής έρευνα αγοράς. Το διαδίκτυο είναι το βασικό εργαλείο
για τη διεξαγωγή της δευτερογενούς έρευνας αγοράς. Μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα, και αν και είναι λεπτομερής διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη.

Tips to fail: Στην αξιολόγηση και ιεράρχηση αγορών πιστεύω ότι:
- Υπάρχει μόνο μια αγορά που έχει σημασία για την επιχείρησή μου και αποφασίζω
να στοχεύσω εκεί!
(ή το αντίθετο)
- Δεν υπάρχει καμιά χώρα που μπορώ να αγνοήσω. Όλος ο κόσμος αποτελεί στόχο
για την επιχείρησή μου!

Προσοχή! Λάθη στην επιλογή των αγορών, στοιχίζουν χρόνο και χρήμα!
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Η «μέθοδος του κόσκινου» είναι ένας απλός τρόπος που σας βοηθάει να επιλέξετε μια ομάδα υποψήφιων αγορών για το προϊόν σας. Αποτελείται από τρία βασικά βήματα, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:
Η μέθοδος του «κόσκινου» σε τρεις φάσεις

ΒΗΜΑ 1: Προκαταρκτική έρευνα
• Θεσπίστε βασικά κριτήρια,
απομονώστε show-stoppers
• Ιεραρχήστε. Απορρίψτε

1ο ΦΙΛΤΡΟ
ΒΗΜΑ 2: Αξιολόγηση αγοράς-στόχου
• Δημιουργήστε προσωρινή λίστα
(προεπιλογή)
• Ιεραρχήστε. Απορρίψτε

2ο ΦΙΛΤΡΟ
ΒΗΜΑ 3: Έλεγχος αγοράς-στόχου & επιλογή
• Δημιουργήστε λίστα
τελικών αγορών - στόχων
• Ιεραρχήστε (Απορρίψτε)

3ο ΦΙΛΤΡΟ

Πιο συγκεκριμένα:
Βήμα 1. Προκαταρκτική έρευνα
Απαραίτητο στοιχείο για την έναρξη της έρευνάς σας είναι να βρείτε τη δασμολογική κλάση του προϊόντος σας. Το «Εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και
κωδικοποίησης των εμπορευμάτων» (ΕΣ) του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΣΤΣ) αποτελεί σε όλο τον κόσμο τη βάση για τις ονοματολογίες των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου και για τα τελωνειακά δασμολόγια. Η
Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου (τόσο ενδοκοινοτικού όσο και εξωκοινοτικού).

Θέλετε να εξάγετε;
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Με τη δασμολογική κλάση του προϊόντος σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
πληροφορίες όπως:
‣ Ποιες χώρες εισάγουν το προϊόν σας αλλά και από πού; (αναγνώριση δυνητικών αγορών - στόχων και ανταγωνισμού)
‣ Τι ποσότητες εισάγονται ανά αγορά σε βάθος χρόνου; (εκτίμηση δυναμικής
ανάπτυξης ανά αγορά)
‣ Επίπεδο δασμών και μέσης τιμής πώλησης ανά αγορά
Online πηγή πληροφόρησης: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), www.statistics.gr

Στη συνέχεια προχωράτε στη συλλογή στατιστικών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου του προϊόντος σας:
Α) Εντοπίζετε 10 μεγάλες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Βλέπετε την εξέλιξη
των αγορών τα τελευταία τρία - πέντε χρόνια. Ελέγχετε αν η ανάπτυξη της αγοράς είναι σταθερή σε ετήσια βάση ή υπάρχει εποχικότητα στη ζήτηση;
Β) Εντοπίζετε δύο - τρεις μικρές αναδυόμενες αγορές, οι οποίες εμφανίζουν υψηλές τάσεις αύξησης της ζήτησης και δεν θεωρούνται από τον ανταγωνισμό καθιερωμένες αγορές για το προϊόν σας. Τα πλεονεκτήματα στις μικρές
αναφυόμενες αγορές είναι ο χαμηλότερος ανταγωνισμός, τα υψηλότερα μερίδια αγοράς που μπορείτε να επιτύχετε καθώς και η δημιουργία εμποδίων εισόδου σε μελλοντικούς ανταγωνιστές στην αγορά.
Γ) Επιλέγετε τρεις - πέντε αγορές από τις παραπάνω που θεωρείτε ότι είναι περισσότερο ελπιδοφόρες για περαιτέρω μελέτη.

Βήμα 2. Αξιολόγηση αγοράς - στόχου
Αφού έχετε επιλέξει τρεις έως πέντε δυνητικές αγορές - στόχους που θεωρείτε ότι
εμφανίζουν τις περισσότερες προοπτικές για το προϊόν σας περνάτε στην ανάλυση παραγόντων όπως: το οικονομικό, πολιτικό, και κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον, οι δημογραφικοί παράγοντες, οι προοπτικές του προϊόντος στην
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αγορά, η προσβασιμότητα στην αγορά, η πολυπλοκότητα των εξαγωγικών διαδικασιών, τα τοπικά συστήματα διανομής και παραγωγής, το μεταφορικό κόστος,
οι εμπορικές εκθέσεις. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναλυθούν παράγοντες
όπως:
‣ Οικονομικό περιβάλλον: οικονομική ανάπτυξη (προβλέψεις σε βάθος
πενταετίας), ανταγωνιστικότητα, δείκτες οικονομικής ευημερίας (κατά
κεφαλήν εισόδημα), μέσος μισθός, εξωτερικό εμπόριο, εισαγωγές ως %
του ΑΕΠ, συναλλαγματική ισοτιμία, πληθωρισμός.
‣ Πολιτικό περιβάλλον: σύστημα διακυβέρνησης, αν υπάρχει πολιτική
σταθερότητα και ασφάλεια, πολιτική αντιμετώπισης ξένων επιχειρηματιών
(περιορισμοί, εισαγωγικές ποσοστώσεις κα).
‣ Κοινωνικό και Πολιτισμικό περιβάλλον: γλώσσα και επικοινωνία, ομοιότητες και διαφορές με την εγχώρια αγορά - κουλτούρα, επίπεδο εκπαίδευσης, καταναλωτικές συνήθειες, θρησκευτικά ήθη και έθιμα.
‣ Δημογραφικοί παράγοντες/φυσικό περιβάλλον: ηλικιακά γκρουπ,
μέγεθος και πυκνότητα πληθυσμού, αστική και αγροτική κατανομή πληθυσμού, προσδόκιμο ζωής, ελεύθερος χρόνος, κλίμα και καιρικές συνθήκες,
επάρκεια φυσικών πόρων.
‣ Τεχνολογικοί παράγοντες: επίδοση στην καινοτομία, δαπάνες σε έρευνα
& ανάπτυξη, ρυθμός μεταφοράς τεχνολογίας, πρόσβαση στο διαδίκτυο,
ρυθμός διείσδυσης τηλεπικοινωνιών στον πληθυσμό.
Online πηγή πληροφόρησης: Υπουργείο Εξωτερικών - Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων, www.agora.mfa.gr .

‣ Πρόσβαση στην αγορά. έγγραφα και κανονισμοί εισαγωγών, μη δασμολογικά εμπόδια (ποσοστώσεις, επιδοτήσεις κα), σήματα συμμόρφωσης,
πιστοποιητικά ποιότητας, τυχόν υγειονομικοί/ φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι.
Online πηγή πληροφόρησης: market access database, madb.europa.eu
Online πηγή πληροφόρησης για σήματα συμμόρφωσης και πιστοποιητικά ποιότητας: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, www.elot.gr

Θέλετε να εξάγετε;
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‣ Εξαγωγικές διαδικασίες: χρόνος που απαιτείται για την εισαγωγή εμπορευμάτων, πλήθος και είδος απαιτούμενων εγγράφων, ενδεικτικό μέσο
κόστος εισαγωγής (διαφορετικό από το κόστος μεταφοράς) κα.
Online πηγή πληροφόρησης: Παγκόσμια Τράπεζα, www.worldbank.org

‣ Τοπικά συστήματα διανομής και παραγωγής: διαθεσιμότητα μεσαζόντων-διανομέων, δυνατότητες περιφερειακών και τοπικών υποδομών μεταφοράς, διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού (σε περίπτωση εγκαθίδρυσης
στη χώρα), δομή αγοράς λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου.
Online πηγή πληροφόρησης:
- Υπουργείο Εξωτερικών - Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,
www.agora.mfa.gr
- Βάση δεδομένων KOMPASS, gr.kompass.com

‣ Μεταφορικό κόστος: Η φύση του προϊόντος πολλές φορές ορίζει και τον
τρόπο μεταφοράς. Για παράδειγμα, τα νωπά φρούτα δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στην Ιαπωνία με φορτηγό πλοίο ή τα κουφώματα δεν
μπορούν να μεταφερθούν με αεροπλάνο λόγω όγκου. Πληροφορίες
σχετικά με το μεταφορικό κόστος μπορούν να αντλούνται από (δια)μεταφορικές εταιρίες.

Βήμα 3. Έλεγχος αγοράς - στόχου και επιλογή
Μετά την ανάλυση των στοιχείων που έχετε συλλέξει ανά προτεινόμενη αγορά,
θα πρέπει να περιορίσετε την επιλογή σας σε λίγες χώρες, για να ξεκινήσετε τις
προωθητικές ενέργειες. Συνήθως μια - δύο χώρες είναι αρκετές για αρχή. Με τα
συμπεράσματα ανά αγορά, μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της στρατηγικής εξαγωγικού μάρκετινγκ.
Εργαλείο Market Factor Assessment (MFA)
Πηγή: The Exporter Handbook (USAID/ GEO)
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Το εργαλείο Market Factor Assessment συμπεριλαμβάνει όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω μαζί. Με βάση τα αποτελέσματα του βήματος
2 της δευτερογενούς έρευνας μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε υποψήφια χώρα,
σε κάθε παράγοντα, με την κλίματα 1 (χειρότερο) – 5 (καλύτερο) ανάλογα με το
πόσο ικανοποιεί το προϊόν σας η κατάσταση στον κάθε παράγοντα για να σας
βοηθήσει να επιλέξετε ευκολότερα την αγορά - στόχο σας.
Δημογραφικά/ Φυσικό περιβάλλον:

①
- Ηλικιακή κατανομή
①
- Αστική και αγροτική κατανομή
①
- Κλίμα και καιρικές μεταβολές
①
- Απόσταση αγοράς από την εγχώρια και δίκτυο επικοινωνίας ①
- Περιφερειακές και τοπικές εγκαταστάσεις μεταφορών
①

②
②
②
②
②
②

③
③
③
③
③
③

④
④
④
④
④
④

⑤
⑤
⑤
⑤
⑤
⑤

①
①
①
①

②
②
②
②

③
③
③
③

④
④
④
④

⑤
⑤
⑤
⑤

①
①
①
①
①
①

②
②
②
②
②
②

③
③
③
③
③
③

④
④
④
④
④
④

⑤
⑤
⑤
⑤
⑤
⑤

- Μέγεθος πληθυσμού, ανάπτυξη, πυκνότητα

Πολιτικό περιβάλλον:
- Πολίτευμα
- Εμπλοκή της κυβέρνησης στον ιδιωτικό τομέα
- Πολιτική σταθερότητα
- Εθνικές προοπτικές ανάπτυξης εμπορίου
Οικονομικό περιβάλλον:
- Ανάπτυξη οικονομίας
- Ισοζύγιο πληρωμών
- Συναλλαγματική ισοτιμία – σταθερότητα
- Πληθωρισμός
- Κατά κεφαλή εισόδημα
- Διαθέσιμο κατά κεφαλή εισόδημα
Κοινωνικό/πολιτιστικό περιβάλλον:
- Επίπεδο εκπαίδευσης
- Ύπαρξη μεσαίας τάξης

①②③④⑤
①②③④⑤

Θέλετε να εξάγετε;

- Γλωσσικοί φραγμοί
- Ομοιότητες με την κουλτούρα εγχώριας διαφοράς
- Διαφορές με την κουλτούρα εγχώριας διαφοράς
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①②③④⑤
①②③④⑤
①②③④⑤

Πρόσβαση στην αγορά:

①
①
①
①

②
②
②
②

③
③
③
③

④
④
④
④

⑤
⑤
⑤
⑤

①
- Τοπική παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές προϊόντος
①
- Έκθεση και αποδοχή του προϊόντος
①
- Ανταγωνισμός
①
- Αντιμετώπιση καταναλωτών σε προϊόντα ξένης προέλευσης ①

②
②
②
②
②

③
③
③
③
③

④
④
④
④
④

⑤
⑤
⑤
⑤
⑤

- Καταλληλότητα δικτύου διανομής
- Έγγραφα και κανονισμοί εισαγωγών
- Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας
- Μη δασμολογικά εμπόδια
Δυναμική προϊόντος στην αγορά
- Ανάγκες/ προτιμήσεις καταναλωτών

Ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter
Ένα ακόμα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για να κάνετε τη σωστή επιλογή των δυνητικών αγορών - στόχων σας είναι να αξιολογήσετε την αγορά - στόχο σας,
σύμφωνα με τις πέντε δυνάμεις του Porter, έτσι όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Ανάλυση υποκατάστασης
Κόστος αλλαγής
Προδιάθεση αγοραστών
Σχέση τιμής / απόδοσης

Εμπόδια εισόδου
Πλεονεκτήματα κόστους
Καμπύλη εμπειρίας
Οικονομίες κλίμακας

Δύναμη των αγοραστών
Συγκεντροποίηση
Διαπραγματευτική μόχλευση
Ελαστικότητα ζήτησης

Ελκυστικότητα
Αγοράς - στόχου
Ένταση ανταγωνισμού
Συγκεντροποίηση
Ρυθμός ανάπτυξης κλάδου
Αναγνωρισιμότητα σημάτων

Δύναμη προμηθευτών
Συγκεντροποίηση
Σημασία όγκου
Διαφοροποίηση
συντελεστών παραγωγής

Μέρος Β. Πρωτογενής έρευνα αγοράς. Η πρωτογενής έρευνα αγοράς σχεδόν
πάντα απαιτεί διενέργεια προσωπικών επαφών και συνεντεύξεων με τους δυνητικούς συνεργάτες στην αγορά - στόχο. Αφού έχετε ολοκληρώσει τη δευτερογενή
έρευνα αγοράς σας, έχετε καταλήξει σε δύο - τρεις αγορές που σας ενδιαφέρουν
περισσότερο και θεωρείτε ότι το προϊόν σας έχει προοπτικές ανάπτυξης εκεί, θα
ήταν καλό να ξεκινήσετε τις άμεσες επαφές με δυνητικούς εισαγωγείς/ πελάτες ή
και να προγραμματίσετε ένα ταξίδι στις αγορές που επιλέξατε.
Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας στην αγορά - στόχο θα πρέπει να έχετε προετοιμάσει τα ακόλουθα:
‣ Περιγραφή εταιρίας. Σύντομη περιγραφή της εταιρίας σας, την ιστορία,
τους τομείς δραστηριότητας
‣ Στόχοι. Σαφής καταγραφή των στόχων της εξαγωγικής σας στρατηγικής
‣ Προϊόν. Ξεκάθαρη περιγραφή του προϊόντος που θέλετε να εξάγετε στην
αγορά - στόχο.
‣ Ερωτήσεις. Με βάση τη δευτερογενή έρευνα αγοράς που διεξήγατε, θέσετε
στον δυνητικό συνεργάτη σας όσο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις - απορίες
για την αγορά που θέλετε να ξεκινήσετε εξαγωγική δραστηριότητα.

BHMA

Εξαγωγικό μάρκετινγκ

5

Εισαγωγή
Αφού έγινε η επιλογή της αγοράς - στόχου όπου η επιχείρηση θα εστιάσει τις εξαγωγικές της προσπάθειες, το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση του εξαγωγικού πλάνου μάρκετινγκ. Προσοχή! Πολλοί ταυτίζουν το εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ με τις
προωθητικές ενέργειες, τη διαφήμιση και τις πωλήσεις. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το
εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ ορίζει τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε στην
αγορά - στόχο στα εξής θέματα:
Προϊόν: Ποιο είναι το προϊόν που προσφέρετε και πως μπορεί να προσαρμοστεί
ώστε να εδραιωθεί στην αγορά
Τιμή: Ποια στρατηγική τιμολόγησης θα υιοθετήσετε ώστε τα κέρδη να είναι τα
μεγαλύτερα δυνατά
Προώθηση: Ποιες πολιτικές προώθησης θα ακολουθήσετε ώστε να εξοικειωθεί
ο πελάτης με το προϊόν
Διανομή: Ποια μέθοδο διανομής του προϊόντος θα ακολουθήσετε ώστε να πετύχετε την άριστη διαχείριση των πωλήσεών σας
Το να καταρτίσετε το δικό σας εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ δεν είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αξίζει να δοκιμάσετε να το υλοποιήσετε μόνοι σας. Η μόνη
δυσκολία του έγκειται στην ανεύρεση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης.
Ας δούμε ποια είναι τα στάδια για να καταρτίσετε ένα εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ.

Βασικά σημεία του εξαγωγικού πλάνου μάρκετινγκ
Ένα εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Επιτελική σύνοψη – σαφής καταγραφή των στόχων του εξαγωγικού πλάνου
μάρκετινγκ και των προσδοκιών που έχει η ανώτατη διοίκηση από την αγορά
- στόχο.
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2. Ανάλυση αγοράς – καταγραφή βασικών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικο/
πολιτιστικών, τεχνολογικών, δημογραφικών παραγόντων στην αγορά - στόχο,
μέγεθος και χαρακτηριστικά αγοράς.
3. Ανάλυση πελατών – αριθμός και κατανομή, προφίλ πελατών, αγοραστική
συμπεριφορά και προτιμήσεις, κατανάλωση και προβλέψεις ζήτησης.
4. Ανάλυση ανταγωνισμού – καταγραφή βασικών ανταγωνιστών και μεριδίων
αγοράς, δυνατά – αδύνατα σημεία ανταγωνιστών, πιθανά υποκατάστατα προϊόντα.
5. Στρατηγική μάρκετινγκ
5.1 Προϊόν – προσαρμογή στις τοπικές προτιμήσεις, διασφάλιση ποιότητας,
τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, απαιτήσεις συσκευασίας, τυποποίηση, όροι παράδοσης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (η προϊοντική στρατηγική αναλύεται στο βήμα 3)
5.2 Τιμολόγηση – επιλογή ανάμεσα σε τιμολόγηση βάσει κόστους («τιμή - κατώφλι»), ανταγωνισμού («τιμή - μπούσουλας»), αξίας για τον πελάτη («τιμή
- οροφή»)
5.3 Διανομή – επιλογή της καλύτερης δυνατής μεθόδου εμπορίας του προϊόντος μας στην ξένη αγορά (αναλύεται εκτενέστερα στο βήμα 6)
5.4 Προώθηση/ Προβολή – διαμόρφωση προωθητικού υλικού, διαφήμιση,

συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, προώθηση/ προβολή προϊόντων στο
διαδίκτυο, κλαδικά περιοδικά.
6. Πλάνο δράσης – ενέργειες και χρονοδιάγραμμα, επισκέψεις σε πελάτες (πόσες
και πότε;), παρουσία σε εμπορικές εκθέσεις
7. Αξιολόγηση – τακτική αξιολόγηση του πλάνου μάρκετινγκ για να διαπιστώσετε αν έχετε επιτύχει τους στόχους σας ή τι πιθανές τροποποιήσεις πρέπει να
γίνουν.
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Στρατηγική Τιμολόγησης εξαγωγών
Η στρατηγική τιμολόγησης εξαγωγών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την οικονομική επιτυχία του εξαγωγικού εγχειρήματος. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε μια ιδιαίτερα χαμηλή τιμολογιακή πολιτική, το
πιθανότερο είναι να βρεθείτε εκτός αγοράς για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον,
θα είναι αδύνατη η επίτευξη κερδών αν η τιμή πώλησης είναι πολύ χαμηλή. Δεύτερον, το γεγονός ότι το προϊόν σας δεν θα είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στην
αγορά μπορεί να οδηγήσει σε αποστροφή του καταναλωτικού κοινού προς
αυτό, θεωρώντας το ως ποιοτικά υποδεέστερο. Το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο, αν
αντίθετα ακολουθήσετε μια ιδιαίτερα υψηλή τιμολογιακή πολιτική, καθώς το προϊόν σας δε θα είναι καθόλου ελκυστικό και επομένως δε θα μπορέσει να γίνει ευρύτερα γνωστό στην αγορά και να διεκδικήσει μερίδιο.

Tip: Ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος για να διαπιστώσετε αν η τιμή του
προϊόντος σας είναι ανταγωνιστική στην αγορά είναι να κάνετε μια σύγκριση με
τις τιμές των άμεσων ανταγωνιστών σας. Θα πρέπει πάντα να έχετε μια εικόνα των
τιμών των ανταγωνιστικών προϊόντων πριν την είσοδό σας σε μια αγορά.

Πώς θα επιλέξω τη «ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ» για το εξαγόμενο προϊόν μου; Υπάρχουν τρεις
βασικοί μέθοδοι τιμολόγησης, σύμφωνα με τον Kotler (2003): 1) βάσει κόστους
(«τιμή - κατώφλι»), 2) βάσει ανταγωνισμού («τιμή - μπούσουλας»), 3) βάσει της
αξίας για τον πελάτη («τιμή - οροφή»), με επικρατέστερες τις δύο πρώτες, όπως
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:
Το μοντέλο των 3Cs
Cost
Based
Pricing

Υπερβολικά
χαμηλή τιμή
(δεν είναι δυνατή
η επίτευξη
κέρδους)

Κατώφλι
(Floor Price)
(καθορίζεται
από το κόστος

Competition
Based
Pricing

Customer
Value Based
Pricing

Οροφή
Μπούσουλας
(Ceiling Price)
(Orienting Price)
(καθορίζεται από
(προκύπτει
την αντίληψη
από τη μελέτη
του ανταγωνισμού) των καταναλωτών
για το προϊόν)

Υπερβολικά
υψηλή τιμή
(δεν είναι εφικτή
η επίτευξη
πωλήσεων)
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Πιο αναλυτικά:
1. «Τιμή - κατώφλι». Αρχικά προσδιορίζετε το μοναδιαίο κόστος του προϊόντος
σας. Στη συνέχεια, πάνω σε αυτήν την τιμή, αθροίζετε όλα τα παρελκόμενα κόστη
που βαρύνουν το προϊόν μέχρι το σημείο που έχετε συμφωνήσει με τον εισαγωγέα (όπως δασμοί, μεταφορικά έξοδα, ασφάλεια, ΦΠΑ κα). Στο διάγραμμα
απεικονίζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού της μεθόδου:
EX WORKS (EXW) εκ του εργοταξίου

$

Χονδρική Τιμή 100
FOB Free on Board (ελεύθερο επί του πλοίου)

143

Η τιμή από το εργοστάσιο συν
- Μεταφορά στη μεταφορική
- Τελωνειακή εκκαθάριση
- Επιπλέον συσκευασία/εργατικά για τη μεταφορά
- Προμήθεια Πράκτορα (π.χ. 20% της τιμής FOB)

100
17
8
5
13

CFR COST & FREIGHT (αξία & ναύλος) ή
CPT CARRIAGE PAID TO (μεταφορά πληρωμένη έως…)

190

H τιμή FOB συν
- Θαλάσσια/εναέρια δαπάνη μεταφοράς
- Συν έκδοση απαιτούμενων εγγράφων
- Επισφάλειες

143
32
11
4

CIF COST, INSURANCE, FREIGHT (αξία, ασφάλεια και ναύλος)

192

Τιμή CFR ή CPT συν
- Ασφάλεια ναύλου

190
2

DDP DELIVERY DUTY PAID (παραδοτέο, δασμός πληρωμένος

249

Tιμή CIF συν
- Φόρος εισαγωγής (περί το 20% της τιμής CIF)
- Τελωνειακή εκκαθάριση
- Κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο στον πελάτη

192
39
8
10
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2. «Τιμή - μπούσουλας». Ουσιαστικά πρόκειται για την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία από την «τιμή - κατώφλι». Βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τη
μέση τιμή στην οποία εμπορεύεται ένα ίδιο ή ομοειδές προϊόν στην αγορά του
εξωτερικού. Έχοντας μία ενδεικτική τιμή στην οποία μπορεί να διακινηθεί το προϊόν σας στην αγορά, αφαιρείτε όλα τα παρελκόμενα κόστη που σας επιβαρύνουν
μέχρι να φτάσει το προϊόν στον πελάτη (ο οποίος μπορεί είτε να είναι ο τελικός
καταναλωτής, είτε κάποιος ενδιάμεσος). Στο διάγραμμα απεικονίζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού της μεθόδου:

Τιμή Μονάδας ανταγωνιστικού προϊόντος στη Λιανική
Μείον ΦΠΑ (20%)

$300
$60

Τιμή λιανικής πώλησης

$240

Μείον Προμήθεια λιανοπωλητή (60%)

$96

Μείον περιθώριο κέρδους εισαγωγέα (30%)
Κόστος μεταφοράς ανά τεμάχιο
Κόστος ασφάλισης ανά τεμάχιο

$67
$2
$1

Αρχική τιμή ανά τεμάχιο ανταγωνιστικού προϊόντος

$64

3. «Τιμή - οροφή». Αυτή η πολιτική τιμολόγησης δεν στηρίζεται σε κάποια μεθοδολογία, αλλά ορίζεται «αυθαίρετα» εσείς την τιμή, αξιολογώντας το πόσο θα
ήταν διατεθειμένος ο καταναλωτής να πληρώσει για το προϊόν σας. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι εφαρμόσιμη κυρίως για καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία
συγκεντρώνουν κάποια ιδιαίτερα/ μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Tip: Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι για τον καταναλωτή κατά τη λήψη της αγοραστικής απόφασης, τρεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες: 1) προϊόν, 2) τιμή, 3)
απόδοση. Η τιμή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αγορά του προϊόντος, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καθοριστικός.
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Tip: Πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της τιμολογιακής σας πολιτικής
με ένα δυνητικό πελάτη/εμπορικό συνεργάτη, θα πρέπει να έχετε με βεβαιότητα
προσδιορίσει:
- Τη μέθοδο πληρωμής
- Τα χρονοδιαγράμματα πληρωμής
- Τη συναλλαγματική ισοτιμία πληρωμής
- Τον τρόπο μεταφοράς και ασφάλισης
- Το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων σας
- Τις ευθύνες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση (σε περίπτωση που είναι απαραίτητη)
- Το κόστος αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων
Η συμφωνία στα παραπάνω θέματα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαπραγμάτευσης της τιμολογιακής σας πολιτικής στην αγορά - στόχο.

Στρατηγική προώθησης/ προβολής εξαγωγών
Η στρατηγική προώθησης/ προβολής των προϊόντων της εταιρίας είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του εξαγωγικού εγχειρήματός σας στην αγορά - στόχο.
Μάλιστα, λάθος κινήσεις σε αυτό το σημείο μπορούν να καταστρέψουν όλες σας
τις προσπάθειες. Οι υποψήφιοι πελάτες πρέπει να κατανοήσουν το παρεχόμενο
προϊόν και ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την επιχείρησή σας. Το branding
παίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το στάδιο, αφού έχει στόχο να επικοινωνήσει
σωστά το ολοκληρωμένο πακέτο του προϊόντος σας στους καταναλωτές και τελικά να τους πείσει να το αγοράσουν.
Προωθητικό υλικό. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία από το υπάρχον προωθητικό σας υλικό, ανάλογα με την κουλτούρα της
χώρας, ενώ θα πρέπει σίγουρα να γίνει προσαρμογή του υλικού στην τοπική
γλώσσα.
Διαφήμιση. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή του μέσου. Αν το

Θέλετε να εξάγετε;

67

μέσο είναι ευρείας κυκλοφορίας, σημαίνει ότι θα έχει και μεγαλύτερη απήχηση
στο κοινό. Ωστόσο μια τέτοια διαφήμιση μπορεί να είναι πολύ ακριβή. Με βάση
τις πληροφορίες που έχετε ήδη συλλέξει για το προφίλ των καταναλωτών σας θα
είστε σε θέση να κρίνετε αν στο κοινό σας θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μια διαφήμιση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα, μέσω
των social media, από στόμα σε στόμα κα.

Tip: Η συνεργασία σας με ένα στέλεχος δημοσίων σχέσεων που γνωρίζει την αγορά
είναι μια καλή λύση για τη διαμόρφωση ενός σωστού πλάνου προώθησης των προϊόντων σας στην αγορά, ειδικά όταν το προϊόν είναι καταναλωτικό.

Προώθηση/ προβολή προϊόντων στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα σας θα πρέπει
να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα σας καθώς και αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η ιστοσελίδα σας θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να εμπεριέχει έγκυρη πληροφόρηση.
Διαφορετικά τμήματα της ιστοσελίδας σας μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε
να απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, ενώ προτείνεται η μετάφραση σε αρκετές
γλώσσες, ανάλογα με το άνοιγμα σε ξένες αγορές που έχετε κάνει. Η εύκολη και
απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για την ευκολία του χρήστη.
Κλαδικά περιοδικά. Ένα στοχευμένο προωθητικό κανάλι που μπορεί να υποστηρίξει εξειδικευμένα προϊόντα σε ορισμένες αγορές.
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Οι διεθνείς εκθέσεις διοργανώνονται για να
φέρουν σε επαφή προμηθευτές και καταναλωτές. Οι εκθέσεις δίνουν τη δυνατότητα για προώθηση των προϊόντων, για επιτόπια έρευνα αγοράς, διάγνωση των
τάσεων, γνωριμία με δυνητικούς συνεργάτες (αντιπροσώπους, διανομείς κα) και
παράλληλα σκιαγράφηση του ανταγωνισμού. Είναι καλύτερο να διερευνήσετε
προσεκτικά τις εμπορικές εκθέσεις πριν δεσμευτείτε να λάβετε μέρος. Θα πρέπει
να είναι σαφές σε τι κοινό απευθύνεται η έκθεση και πόσο αντιπροσωπευτικό
είναι το κοινό που τελικά συμμετέχει στην έκθεση.
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Το χρήσιμο και δοκιμασμένο εργαλείο
των εμπορικών εκθέσεων
Οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν ένα από τα παραδοσιακά και πιο δοκιμασμένα
εργαλεία εξαγωγικού μάρκετινγκ για μία επιχείρηση, γι’ αυτό το λόγο αξίζει να
αναλυθεί περαιτέρω ο συγκεκριμένος τρόπος για την προώθηση-προβολή των
προϊόντων και της επιχείρησής μας. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σήμερα, οι οποίες ξεκίνησαν την εξαγωγική τους δραστηριότητα μέσα
από την παρουσία τους σε κάποια διεθνή εμπορική έκθεση του εξωτερικού ή
ακόμα και του εσωτερικού.
Οι κυριότεροι λόγοι-κίνητρα για να αποφασίσω να συμμετέχω ως εκθέτης σε μία
εμπορική έκθεση είναι οι εξής:
‣ Διατήρηση ή αύξηση πωλήσεων σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες
‣ Προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
‣ Ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
‣ Διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας αγοράς
‣ Δημιουργία πελατολογίου
‣ Άνοιγμα νέων αγορών ή περιοχών
‣ Δημοσιότητα και ενίσχυση της εικόνας ή του brand της επιχείρησής μου
‣ Διερεύνηση του ανταγωνισμού
‣ Συμμετοχή των ανταγωνιστών μου
‣ Υλοποίηση παράλληλων προωθητικών ενεργειών (π.χ: σεμινάρια,
συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
‣ Αναζήτηση νέων συνεργατών και στελεχών
Βέβαια, το να αποφασίσει κάποιος να συμμετάσχει ως εκθέτης σε μία εμπορική έκθεση δεν είναι μία απλή απόφαση. Προϋποθέτει έγκαιρο προγραμματισμό, σωστή
προετοιμασία καθώς και δέσμευση ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων.
Πριν αποφασίσετε επομένως να συμμετάσχετε ως εκθέτης σε κάποια έκθεση, αξιολογείστε τις απαιτήσεις της συμμετοχής σας σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινους πό-
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ρους, εξετάζοντας θέματα, όπως: κόστη, διαθεσιμότητα, προθεσμίες, ανάγκες σε
προσωπικό και καταλληλότητα των έμψυχου δυναμικού της εταιρίας σας, πρόσθετες δαπάνες (π.χ: μεταφορά προϊόντων, μετακίνηση και διαμονή προσωπικού,
διερμηνεία, προωθητικό υλικό, δείγματα, εξοπλισμός του stand, δημόσιες σχέσεις)
και διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης της συμμετοχής.
Αρκετοί επιχειρηματίες, οι οποίοι είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα,
είτε δεν έχουν κάνει σωστά τον προγραμματισμό τους για να συμμετέχουν ως
εκθέτες, πολλές φορές επισκέπτονται τις εκθέσεις ως απλοί επισκέπτες. Κάτι τέτοιο
προτείνεται ειδικά όταν κάποιος επιχειρηματίας σκοπεύει μελλοντικά να συμμετέχει για πρώτη φορά σε μία έκθεση ως εκθέτης και δεν είχε προηγουμένως κάποια ανάλογη εμπειρία.
Ωστόσο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε μία έκθεση μας
υποχρεώνουν να δούμε περισσότερο τη διαδικασία αυτή ως επένδυση σε χρόνο
και χρήμα, παρά ως δαπάνη. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνοψίζονται στα εξής:
‣ Αμεσότητα - Εφαρμογή της Αρχής των 3T (Taste, Touch, Try)
‣ Γνωριμία με διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion makers) και ανθρώπους κλειδιά τους οποίους δύσκολα συναντάμε
‣ Σφυγμομέτρηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρους
μας
‣ Αξιολόγηση συμπεριφοράς προσωπικού σε διαφορετικούς τύπους
πελατών και καταστάσεις
‣ Ο επιχειρηματίας καταβάλει λιγότερο χρόνο και κόπο προκειμένου να
κλείσει μια δουλειά στην επαφή με τους μελλοντικούς πελάτες του σε
μια έκθεση
‣ Στις περισσότερες εκθέσεις μια πολύ μεγάλη μερίδα των επισκεπτών
έχει αγοραστική δύναμη και πηγαίνει με συγκεκριμένο εμπορικό ενδιαφέρον
‣ Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συναφθούν συμφωνίες μεταξύ
εκθέτη και επισκέπτη, σε σχέση με τη συμβατική επικοινωνία από απόσταση
‣ Οι περισσότερες εκθέσεις προσελκύουν την προσοχή του τύπου και
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έτσι οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν ανέξοδα σε μια
μεγάλη μερίδα καταναλωτών
‣ Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης δημιουργίας στρατηγικών συνεργασιών
Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε το βήμα για συμμετοχή σε μία έκθεση, θα πρέπει
να διενεργήσετε προκαταρκτικά μία σχετική έρευνα έτσι ώστε να επιλέξετε την
πιο κατάλληλη έκθεση ή εκθέσεις για την επιχείρηση και τα προϊόντα σας και να
μην σπαταληθούν άδικα πολύτιμοι πόροι. Κυριότεροι παράγοντες επιλογής της
έκθεσης είναι το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την προετοιμασία, το κόστος του εγχειρήματος συνολικά, η μορφή και ο τύπος της έκθεσης, καθώς και
το κοινό στο οποίο αυτή απευθύνεται. Οι κυριότεροι τύποι εκθέσεων ανάμεσα
στους οποίους έχετε να επιλέξετε, είναι οι εξής:
‣ Γενικές εκθέσεις
‣ Κλαδικές εκθέσεις
‣ Εθνικές εκθέσεις
‣ Τοπικές εκθέσεις
‣ Διεθνείς εκθέσεις
‣ Εκθέσεις τύπου partenariat
‣ Επιχειρηματικές Αποστολές - Β2Β συναντήσεις
‣ Ηλεκτρονικές εκθέσεις
Tip: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα συνεχώς μειούμενο ενδιαφέρον για γενικές εκθέσεις, με το ενδιαφέρον πλέον να μετατοπίζεται σταδιακά στην ανάπτυξη
και συμμετοχή σε μικρότερες και στοχευμένες κλαδικές εκθέσεις διεθνώς, ενώ ιδιαίτερα αυξητική τάση καταγράφεται και για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να προσδιοριστεί –στο βαθμό που είναι δυνατόν– το κοινό, το οποίο αναμένεται να επισκεφτεί την έκθεση, καθώς και τα κίνητρα της επίσκεψής του. Οι επισκέπτες μπορεί να είναι από δυνητικοί αγοραστές,
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προμηθευτές και διεθνείς επισκέπτες, μέχρι και εκπρόσωποι τύπου και διαμορφωτές κοινής γνώμης.
Ανάλογα με τον τύπο του επισκέπτη, ποικίλουν και τα κίνητρα της επίσκεψής
του, τα οποία μπορεί να είναι ο εντοπισμός νέων προϊόντων ή ακόμα και το να
ξαναδεί τα προϊόντα που ήδη γνωρίζει, συνάντηση με τους προμηθευτές του,
καθώς και να γνωρίσει νέους, να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στον κλάδο τους, να συζητήσει τις ανάγκες τους σε ένα ουδέτερο περιβάλλον –χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αγοράσει–, να συγκρίνει και να
αξιολογήσει προϊόντα και υπηρεσίες, να συναντήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα προϊόντα (π.χ. σχεδιαστές, διευθυντές πωλήσεων) και φυσικά να δικτυωθεί και να αναπτύξει επαγγελματικές επαφές και συνεργασίες.

Δέκα συνήθη λάθη σε μία έκθεση
Το να υποπέσει κάποιος επιχειρηματίας σε λάθη κατά τη διάρκεια μίας έκθεσης
δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Ακόμα και επιχειρήσεις με αρκετές παρουσίες
σε εκθέσεις και σημαντική σχετική εμπειρία είναι πιθανόν να υποπέσουν σε λάθη,
τα οποία στοιχίζουν σε χρόνο και χρήμα. Αμέσως παρακάτω, παρουσιάζονται
τα 10 πιο συνηθισμένα λάθη στα οποία μπορεί να υποπέσει ένας εκθέτης:
1. Έλλειψη στοχοθέτησης : γνωρίζοντας τι θέλετε να επιτύχετε με τη συμμετοχή σας
θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία σας
2. Ανεπαρκής ή ελλιπής επικοινωνία της συμμετοχής σας: η συμμετοχή σας σε
μια έκθεση είναι επένδυση. Μην την αφήνετε ανεκμετάλλευτη, αλλά επικοινωνήστε την σε στοχευμένο κοινό.
3. Παράλειψη σωστής και πλήρους ενημέρωσης: φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο της έκθεσης. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες οργάνωσης της συμμετοχής σας και θα εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα
4. Υποβάθμιση της σημασίας των γραφικών: φροντίστε για την ποιότητα και τον
σχεδιασμό των γραφικών του περιπτέρου τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν τη
συμμετοχή σας
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5. Παραμέληση εκπαίδευσης του προσωπικού: συνήθως το προσωπικό καλείται
να στελεχώσει το περίπτερο χωρίς να εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του γεγονότος
6. Παράβλεψη των αναγκών των επισκεπτών: το προσωπικό προσπαθεί να
δώσει στον επισκέπτη όσο το δυνατόν πληροφορίες και παραλείπει να ενημερωθεί για τις πραγματικές ανάγκες και το ενδιαφέρον του, με αποτέλεσμα
να χάνονται σημαντικές πληροφορίες.
7. Διαχείριση προωθητικού υλικού: Οι υπάλληλοι που δεν είναι βέβαιοι πώς να
λειτουργήσουν στο περιβάλλον μιας έκθεσης, καταλήγουν να μοιράζουν έντυπα και αναμνηστικά. Είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι που καλούνται
να εκπροσωπήσουν την επιχείρηση, να απολαμβάνουν την επαφή με άγνωστο κόσμο και να γνωρίζουν τι προσδοκάται από αυτούς στο περιβάλλον ενός
περιπτέρου.
8. Υπερπληθυσμός στο περίπτερο με εκπροσώπους της επιχείρησης: είναι σύνηθες στις μεγάλες εκθέσεις οι επιχειρήσεις να στέλνουν μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερης πληροφόρησης
για την αγορά και τον ανταγωνισμό. Αποτέλεσμα είτε να συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών από τον κάθε αντιπρόσωπο είτε να απασχολούνται
μεταξύ τους αποτρέποντας τους επισκέπτες.
9. Παράλειψη follow up: Συνήθως η διαχείριση των επαφών και μάλιστα αυτών
που δεν διαμηνύουν άμεση πώληση, πέφτουν σε δεύτερη μοίρα. Σχεδιάστε
πριν από τη διοργάνωση πώς θα διαχειριστείτε τις επαφές, ενημερώστε και καθοδηγήστε με μετρήσιμα αποτελέσματα τους υπεύθυνους πωλήσεων.
10. Παράλειψη αξιολόγησης: αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε με το προσωπικό την παρουσία σας στην έκθεση, τα δυνατά σημεία και τα λάθη σας.
Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση.
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Χρήσιμα Tips για μία επιτυχημένη συμμετοχή
• Η εικόνα της επιχείρησής σας εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσίαση
του περιπτέρου, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το προσωπικό
• Ορίστε υπεύθυνο του περιπτέρου
• Κρατάτε αρχείο τόσο με ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες
• Λάβετε υπόψη ότι ο επισκέπτης μπορεί να υποφέρει από υπερφόρτωση
πληροφοριών
• Αξιολογήστε πολύ γρήγορα την επιχείρηση που εκπροσωπεί ο επισκέπτης,
τη θέση και το βαθμό που κατέχει στην ιεραρχία και το ρόλο του στις αποφάσεις της
• Μην ξεχνάτε ότι ο σχεδιασμός μιας έκθεσης ή μιας επιχειρηματικής αποστολής σταματά λίγο πριν την αναχώρησή σας
• Συμμετέχετε την πρώτη φορά ως επισκέπτης
• Θέσετε ρεαλιστικούς στόχους

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση διεθνών εμπορικών εκθέσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
• www.expodatabase.com
• www.fair-guide.com
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BHMA

Πώς να εξάγω;
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Επιλογή δικτύων διανομής και συνεργατών
Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η ανάλυση των αγορών στόχων, το επόμενο
βήμα είναι να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεισδύσει η επιχείρηση
στη νέα αγορά. Πρόκειται ουσιαστικά για τον τρόπο άσκησης της εξαγωγικής
δραστηριότητας που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, ο οποίος επηρεάζεται, κατά
βάση από δύο ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες:
• Πόσο κίνδυνο είναι διατεθειμένη η επιχείρηση να αναλάβει
• Σε ποιο βαθμό επιθυμεί η επιχείρηση να ελέγχει το προϊόν στην νέα αγορά

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στρατηγικών άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας τις οποίες μπορεί μία επιχείρηση να ακολουθήσει για να υλοποιήσει το
στόχο της διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού. Η διάκριση γίνεται μεταξύ άμεσων και έμμεσων εξαγωγών1. Να σημειωθεί ότι, οποιαδήποτε μέθοδος και αν
ακολουθηθεί, το ζητούμενο είναι να διαμορφώσει η επιχείρησή μας ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής του προϊόντος της.

Οι άμεσες εξαγωγές (direct exports)
Στην περίπτωση που επιλέξουμε να δραστηριοποιηθούμε με μία πολιτική άμεσων εξαγωγών απαιτείται ισχυρή δέσμευση, τόσο από τη διοίκηση της εταιρίας,
όσο και από το ανθρώπινο δυναμικό. Η πρακτική των άμεσων εξαγωγών μπορεί
να αποδειχτεί ιδιαίτερα επικερδής, εφόσον υπάρξει ο σωστός σχεδιασμός. Στις
άμεσες εξαγωγές, επιλέγει η ίδια η επιχείρηση τις αγορές στις οποίες επιθυμεί να
διακινηθούν τα προϊόντα της, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και
να ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας, μέχρι και το στάδιο της παράδοσης στον πελάτη. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται για την επιχείρηση την ανάληψη και την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Συνοπτικά, οι
δραστηριότητες είναι οι εξής:
1

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Ιωάννης Χατζηδημητρίου, 2003
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‣ Εντοπισμός και επικοινωνία με τους πελάτες του εξωτερικού‣ Υλοποίηση
του σχεδίου μάρκετινγκ για τις ξένες αγορές
‣ Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
‣ Μεταφορά, φύλαξη και παράδοση του προϊόντος
‣ Εξασφάλιση χρηματοοικονομικών πόρων
‣ Αξιολόγηση του βαθμού εμπιστοσύνης των δυνητικών πελατών
της (Credit Rating)
‣ Διασφάλιση των εισπράξεων
Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται οι τρόποι μέσω των οποίων μπορεί να ασκηθεί η στρατηγική άμεσων εξαγωγών.

Εσωτερικό Τμήμα Εξαγωγών (Export Department)
Με τη δημιουργία ενός εσωτερικού τμήματος εξαγωγών ουσιαστικά επιχειρείται
άμεση πώληση του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να αποφασίσουν την ίδρυση αυτόνομου τμήματος που να ειδικεύεται και να αναλαμβάνει ένα μέρος της εξαγωγικής διαδικασίας, είτε εναλλακτικά να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο τμήμα εξαγωγών, το οποίο θα
καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων διεργασιών, από την έρευνα αγοράς
μέχρι και την αποστολή των εμπορευμάτων.
Στη δεύτερη περίπτωση, οι απαιτήσεις είναι σαφώς περισσότερες και συνήθως ένα τέτοιο τμήμα το πλαισιώνουν έμπειρα στελέχη τα οποία είναι αρμόδια
για τις εξαγωγές προς μία συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή (regional
export managers). Η πολιτική αυτή κρίνεται πολύ πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, αλλά συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένο κόστος και ανεύρεση εξειδικευμένων στελεχών.

Εξωτερικό Τμήμα Εξαγωγών (Export management house)
Για κάποιες επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους, οι οποίες δε διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους, τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και ανθρώπινους, για να
δημιουργήσουν ένα εσωτερικό τμήμα εξαγωγών, υπάρχει η εναλλακτική λύση

ενός εξωτερικού τμήματος εξαγωγών (Export management house), το οποίο
αναλαμβάνει ένας εξωτερικός συνεργάτης. Ο συνεργάτης αυτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και ένα
τμήμα εξαγωγών μίας επιχείρησης, χωρίς όμως να αποτελεί πάγιο έξοδο της επιχείρησής μας. Ο συνεργάτης μπορεί να αναλάβει από τη διαδικασία της έρευνας
αγοράς μέχρι και την ανεύρεση πελατών για το προϊόν μας. Η αμοιβή των συνεργατών αυτών αποτελείται κατά κύριο λόγο από κάποια προκαθορισμένη
αμοιβή πλέον κάποιας προμήθειας επί των πωλήσεων.

Εμπορικός Αντιπρόσωπος
Μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να προμηθεύει η ίδια τους πελάτες της στο
εξωτερικό ή μπορεί να δημιουργήσει δίκτυα με τοπικές εταιρίες της χώρας προορισμού και να προμηθεύει τους πελάτες της ουσιαστικά μέσω αντιπροσώπου
(με την ευρεία του όρου έννοια). Να σημειωθεί ότι η τεχνική της αντιπροσώπευσης προηγείται χρονικά της διαδικασίας των εξαγωγικών μεθόδων δημιουργίας
υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιριών που θα δούμε παρακάτω.
Οι επιχειρήσεις στην χώρα προορισμού συνήθως συνδέονται με αποκλειστικές συμφωνίες με την παραγωγό εταιρία και έτσι λειτουργούν ως αποκλειστικοί
αντιπρόσωποι για μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ακόμη και για ολόκληρη τη χώρα.
Η λειτουργία του αντιπροσώπου συνίσταται στην απόκτηση εμπορευμάτων
από την εξαγωγική επιχείρηση και εν συνεχεία, πώλησή τους στην ξένη αγορά.
Ο αντιπρόσωπος διατηρεί απόθεμα προϊόντων για να αντεπεξέρχεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης και αναλαμβάνει να παρέχει υποστήριξη και διάφορες
υπηρεσίες στον εξαγωγέα. Εφόσον οι συμφωνίες αυτές αποβούν αποτελεσματικές και τα δύο μέρη συνδεθούν με μία σχέση εμπιστοσύνης, το επόμενο βήμα
είναι η ίδρυση κοινοπρακτικών εταιριών στο εξωτερικό. Οι αντιπρόσωποι των
εξαγωγικών επιχειρήσεων διακρίνονται σε δύο μεγάλες υποομάδες: στους Τοπικούς Εμπορικούς Πράκτορες (Host Country Brokers) και στους Τοπικούς Διανομείς (Host Country Distributors).
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Οι τοπικοί εμπορικοί πράκτορες ουσιαστικά λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης και των εν δυνάμει πελατών. Αυτό το ρόλο,
εκτός από μία επιχείρηση, μπορεί να τον έχει και ένα φυσικό πρόσωπο. Αντίθετα,
οι τοπικοί διανομείς κατά βάση είναι εμπορικές επιχειρήσεις, που έχουν την αποκλειστική εμπορία και διανομή της εξαγωγικής επιχείρησης.

Υποκαταστήματα στην χώρα εξαγωγής (Sales Branch)
Μία ακόμη μέθοδο άμεσων εξαγωγών αποτελεί η δημιουργία υποκαταστημάτων στην χώρα εξαγωγής, που αποτελεί και την φυσική προέκταση της επιχείρησης. Μία επιχείρηση συνήθως προβαίνει σε μία τέτοια στρατηγική κίνηση,
εφόσον έχει εδραιώσει τη θέση της ίδιας και των προϊόντων της στην αγορά
αυτή. Το υποκατάστημα είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει την εκεί νομοθεσία.
Το υποκατάστημα είναι επιφορτισμένο με τις δραστηριότητες της ανεύρεσης
και δημιουργίας πελατολογίου, της λήψης και διαβίβασης παραγγελιών από και
προς τη μητρική εταιρία, την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, καθώς και τη
συγκέντρωση πληροφοριών για την αγορά.

Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας στο εξωτερικό (Foreign Sales Subsidiary)
Η απόρροια της επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας για μία επιχείρηση
είναι η ίδρυση μίας θυγατρικής εταιρίας στην αγορά αυτή του εξωτερικού. Η θυγατρική εμπορική εταιρία είναι μία αυτόνομη και πλήρως οργανωμένη επιχείρηση. Η δημιουργία και η λειτουργία θυγατρικής εταιρίας προσεγγίζει σε κάποιο
βαθμό τη μέθοδο της ίδρυσης υποκαταστήματος, όμως είναι σαφώς πολυπλοκότερη και δαπανηρή λύση. Ουσιαστικά, οι σχέσεις μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρίας, είναι σχέσεις προμηθευτή και πελάτη2.

2

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Ιωάννης Χατζηδημητρίου, 2003
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Αδειοδότηση (Licensing)
Η αδειοδότηση είναι μια μέθοδος διείσδυσης, κυρίως σε αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από περιοριστική νομοθεσία σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων
από άλλες χώρες. Επιπλέον είναι μια μέθοδος που μπορεί να ακολουθηθεί από
εταιρίες μικρού σχετικά μεγέθους, καθώς τα απαιτούμενα κεφάλαια και ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται είναι συγκριτικά μικρότερα σε σχέση με άλλες μεθόδους,
ενώ ταυτόχρονα και τα δυνητικά κέρδη είναι μικρότερα. Η αδειοδότηση προβλέπει από την εξαγωγική επιχείρηση την παραχώρηση προς χρήση:
‣ Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες)
‣ Τεχνογνωσίας (know-how)
‣ Λογισμικού
‣ Μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας
‣ Προϊόντων (brandnames)
Η σύμβαση αδειοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και να διατυπώνει ξεκάθαρα άρθρα σχετικά με την κάλυψη του προϊόντος, την εκπροσώπηση σε μια
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, τη διάρκεια της άδειας, τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας, την εμπορική και διοικητική παροχή υπηρεσιών, τον έλεγχο
της ποιότητας, θέματα υποβολής εκθέσεων και ελέγχου και, τέλος, τους όρους
και τις προϋποθέσεις πληρωμών.

Δικαιόχρηση (franchising)
Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του σήματος, της επωνυμίας, της παραγωγικής διαδικασίας, των προμηθευτών, της διαδικασίας και του μίγματος μάρκετινγκ κτλ. του εξαγωγέα, από μια επιχείρηση
(που υφίσταται ήδη ή είναι υπό σύσταση) και εδρεύει στην ξένη αγορά στόχο.
Με αυτόν τον τρόπο ο εξαγωγέας εξασφαλίζει την παρουσία του και την διανομή
του προϊόντος του στην ξένη αγορά. Η πρακτική της δικαιόχρησης συνδέεται με
πληθώρα πλεονεκτημάτων άλλα και μειονεκτημάτων, σε κάθε περίπτωση όμως,
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απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση του εξαγωγέα να είναι εδραιωμένη
στην εγχώρια αγορά και φυσικά να έχει ένα αναγνωρίσιμο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προϊόν.

Κοινοπραξία (Joint Venture)
Η συγκεκριμένη μέθοδος συνίσταται στην μακροχρόνια και από κοινού δέσμευση κεφαλαίων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών δύο ή περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό να συστήσουν μια νέα αυτόνομη ή όχι
επιχειρηματική οντότητα, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου
επιχειρηματικού σκοπού. Μια συμφωνία κοινοπραξίας μπορεί να συναφθεί για
οποιονδήποτε σκοπό και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή. Συγκεκριμένα
μπορεί να συσταθεί για να ικανοποίηση τους παρακάτω σκοπούς:
‣ Παραγωγή του προϊόντος ή μετατροπή του σε μια πιο εμπλουτισμένη
εκδοχή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μια συγκεκριμένης αγοράς
στόχου
‣ Παροχή χρηματοδότησης και απόκτηση καναλιών διανομής για την
διείσδυση στην νέα αγορά
‣ Οργάνωση μια διαφημιστικής καμπάνιας στην αγορά στόχο
‣ Εξειδίκευση και διαφοροποίηση του προϊόντος
‣ Δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε μια αγορά στην οποία υπάρχει
δυσκολία ροής κεφαλαίων

Royalties
Τα royalties είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως από εκείνους, οι
οποίοι έχουν αναπτύξει ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι είτε λόγω έλλειψης κεφαλαίων, είτε λόγω απουσίας ισχυρής δέσμευσης, να παράγουν και να διαθέσουν το προϊόν ή την υπηρεσία οι ίδιοι σε μια
ξένη αγορά. Έτσι, ο αρχικός κατασκευαστής παραχωρεί το δικαίωμα σε μια επιχείρηση να παράγει το προϊόν ή να χρησιμοποιεί την μέθοδό του και στη συνέ-
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χεια να πραγματοποιεί πωλήσεις για τις οποίες ο κατασκευαστής λαμβάνει προμήθεια.

Στρατηγική συμμαχία (Strategic Alliance)
Η στρατηγική συμμαχία αναφέρεται στη συμφωνία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένα τμήμα
μιας δραστηριότητας. Η συμμαχία έχει ομοιότητες με τη συμφωνία joint venture,
με τη διαφορά ότι η πρώτη είναι λιγότερο επίσημη, με την έννοια ότι δεν δημιουργείται μια νέα οντότητα. Στόχος της συμμαχίας είναι να αποκτηθεί κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως, από κάποια μικρότερου μεγέθους επιχείρηση,
έτσι ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευθεί νέες τεχνολογίες, ποιοτικότερες πρώτες
ύλες κλπ, που θα τη βοηθήσουν να διεισδύσει, επιτυχώς, σε μια νέα αγορά.

Οι έμμεσες εξαγωγές (indirect exports)
Η πρακτική των έμμεσων εξαγωγών είναι ιδανική στην περίπτωση που η αγορά
στόχος είναι μικρή ή η επιχείρηση δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία σε θέματα
εξαγωγών και για αυτό είναι απρόθυμη να αναλάβει το κόστος που συνεπάγεται
το ξεκίνημα ενός ενδοεπιχειρησιακού τμήματος εξαγωγών. Στην περίπτωση των
έμμεσων εξαγωγών κυριαρχεί το χαρακτηριστικό ότι η μητρική επιχείρηση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την παραγωγή του προϊόντος και δεν εμπλέκεται
στη διαδικασία εξαγωγής, καθώς οι εξαγωγικές διαδικασίες ελέγχονται και διεκπεραιώνονται από άλλη επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή μπορεί να είναι εγκατεστημένη είτε στην εγχώρια αγορά και να λειτουργεί απλά ως διαμεσολαβητής
του εξαγωγικού εμπορίου, είτε μπορεί να είναι από την χώρα προορισμού του
προϊόντος.
1. Εγχώριος Πράκτορας (Home Country Exports Brokers)
Οι εγχώριοι πράκτορες είναι επιχειρήσεις τελείως ανεξάρτητες από τις μητρικές επιχειρήσεις και είναι εγκατεστημένες στην εγχώρια αγορά, όπου και
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δραστηριοποιούνται. Ουσιαστικά, οι εγχώριοι πράκτορες ενεργούν ως αντιπρόσωποι επιχειρήσεων από το εξωτερικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που θέτουν οι πελάτες τους, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή τιμή.
Οι εγχώριοι πράκτορες είναι επιφορτισμένοι με το έργο να επικοινωνούν με
εγχώριες επιχειρήσεις/παραγωγούς και να διαπραγματεύονται τις οικονομικές προσφορές. Οι ίδιοι οι πράκτορες καλούνται εν συνεχεία να ελέγξουν
την ποιότητα των προϊόντων κατά τη εξαγωγή, παραλαμβάνουν τα προϊόντα και ρυθμίζουν τη διαδικασία αποστολής και παράδοσης των προϊόντων στον αγοραστή. Οι εγχώριοι πράκτορες αμείβονται με προμήθεια από
τον αγοραστή και κατά περίπτωση από τον ίδιο τον πωλητή και συνήθως η
αμοιβή αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων.
2. Εγχώριος Έμπορος (Home Country Merchants)
Οι εγχώριοι έμποροι είναι κατά κανόνα μεγάλες ανεξάρτητες επιχειρηματικές
οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην εγχώρια αγορά και ουσιαστικά λειτουργούν ως τοπικοί χονδρέμποροι. Οι εγχώριοι έμποροι αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων από τους παραγωγούς, τους οποίους πληρώνουν
με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πληρώνονται από τους πελάτες τους.
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι οι έμποροι αναλαμβάνουν οι ίδιοι να εκτελέσουν
το δικό τους μίγμα μάρκετινγκ στις αγορές που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα. Έτσι, είναι επιφορτισμένοι με τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής,
τη διαφήμιση, τις προωθήσεις, την ασφάλιση και μεταφορά του εμπορεύματος. Επιπλέον είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και ακέραια αποπληρωμή από τους πελάτες τους, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο της
αφερεγγυότητας του χρεώστη, καθώς και το συναλλαγματικό κίνδυνο.
3. Εταιρίες Διεθνούς Εμπορίου (International Trading Companies)
Οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου είναι εταιρίες, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις αναφορικά με το μέγεθός τους. Αυτές οι εταιρίες μπορεί
να είναι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι και παγκόσμιοι οικονομικοί
κολοσσοί. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι: Mitsubishi, Mitsui, Itoh,

Sumimoto3. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές είναι τέτοιου μεγάλου μεγέθους, χαρακτηρίζονται και ως Εταιρίες Γενικού Εμπορίου (General Trading Companies). Αυτές του τύπου οι εταιρίες γεννήθηκαν στην Ιαπωνία, παράγοντας ο
οποίος συνέβαλλε σημαντικά και στην έντονη εξωστρέφεια και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα της Ιαπωνικής οικονομίας.
Οι εταιρίες αυτές ουσιαστικά διατηρούν θυγατρικές εμπορικές εταιρίες και
παραρτήματα ανά τον κόσμο και ειδικεύονται στις εξαγωγές και εισαγωγές
προϊόντων και πρώτων υλών από και προς διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Αναζητούν σε όλο τον κόσμο προϊόντα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά
και προδιαγραφές στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ανάλογα με το συμφέρον
τους, λειτουργούν είτε οι ίδιες ως αγοραστές των προϊόντων, είτε εναλλακτικά ως διαμεσολαβητές για λογαριασμό κάποιου παραγωγού.

Η ανάπτυξη σε ξένες αγορές αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση για την επιχείρηση
και απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες, πόρους και χρόνο. Αυτό πρέπει να έχει γίνει
αποδεκτό πρώτα απ’ όλα από τη διεύθυνση της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η
επιλογή του τρόπου με τον οποίο η εξαγωγική επιχείρηση θα αντιπροσωπευτεί
στην ξένη αγορά είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του συνολικού
εγχειρήματος. Ωστόσο, η απόφαση για τον αν θα ακολουθηθεί στρατηγική άμεσων ή έμμεσων εξαγωγών μπορεί να ληφθεί δίνοντας απάντηση στα παρακάτω
ερωτήματα:
‣ Έχει η επιχείρηση τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να υποστηρίξει διεθνείς
προωθητικές εκστρατείες και διεθνή αποστολή των προϊόντων της;
‣ Έχει η επιχείρηση τη δυνατότητα να διατηρεί επαρκές απόθεμα
προϊόντων και πρώτων υλών, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει ανελλιπώς
τις διεθνείς πωλήσεις της;
‣ Σε τι βαθμό επιθυμεί να ελέγχει η επιχείρηση το προϊόν και τις πωλήσεις
στην ξένη αγορά ;
‣ Σε τί βαθμό είναι διατεθειμένη η επιχείρηση να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και πίστωση στους καταναλωτές πελάτες;
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‣ Τί είδους εξειδίκευση απαιτείται να αποκτηθεί από την επιχείρηση
ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί στην νέα αγορά;
Η κατάλληλη στρατηγική άσκησης της εξαγωγικής δραστηριότητας, συνδέεται
με μια σειρά πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.
Πλεονεκτήματα άμεσων εξαγωγών
‣ Άσκηση ελέγχου πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και προώθησης του προϊόντος
‣ Δυνατότητα να τροποποιεί η ίδια η επιχείρηση την τιμή του προϊόντος
καθώς και τους όρους πληρωμής
‣ Μεγαλύτερη προστασία του brandname και της διανοητικής ιδιοκτησίας
της επιχείρησης
‣ Πλεονεκτήματα όσον αφορά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε θέματα προτιμήσεων και ικανοποίησης των πελατών
‣ Άμεσος και πλήρης έλεγχος επί του προσφερόμενου προϊόντος και
των υπηρεσιών που το συνοδεύουν
‣ Απόκτηση εμπειρίας και άμεσης εξειδίκευσης σε θέματα εξαγωγών
‣ Απόκτηση επιπρόσθετων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε θέματα επέκτασης
σε νέες αγορές
Μειονεκτήματα άμεσων εξαγωγών
‣ Επιπλέον κόστη επικοινωνίας, προώθησης και χρηματοδότησης του
προϊόντος στις ξένες αγορές
‣ Αφιέρωση επιπλέον χρόνου αλλά και χρήματος με τον κίνδυνο να
υπονομευτεί η άρτια λειτουργία των εγχώριων πωλήσεων
‣ Επιπλέον εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης πάνω σε
θέματα εξαγωγών

Θέλετε να εξάγετε;
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Πλεονεκτήματα έμμεσων εξαγωγών
‣ Εξοικονόμηση του κόστους διαφήμισης και προώθησης που συνεπάγεται
η άμεση εξαγωγή
‣ Η χώρα στην οποία στοχεύει να επεκταθεί η επιχείρηση διαθέτει περιοριστική νομοθεσία με αποτέλεσμα ο μόνος τρόπος διάθεσης του
προϊόντος από μια ξένη επιχείρηση να είναι μέσω έμμεσου τρόπου
Μειονεκτήματα έμμεσων εξαγωγών
‣ Οι αντιπρόσωποι μπορεί να μην έχουν το κατάλληλο προφίλ ώστε να
υποστηρίξουν τις διεθνείς πωλήσεις της εξαγωγικής επιχείρησης
‣ Οι αντιπρόσωποι μπορεί να εξυπηρετούν και συμφέροντα ανταγωνιστικών προϊόντων

Ποια μορφή δραστηριοποίησης να επιλέξω;
Από όλα τα παραπάνω, εύλογα γεννάται το ερώτημα «ποια από όλες τις παραπάνω εναλλακτικές επιλογές είναι η πιο κατάλληλη για τη δική μου επιχείρηση;».
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος «Χρυσός Κανόνας» που να σας υπαγορεύει ποια
είναι η καλύτερη δυνατή μέθοδος, καθώς πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη ένα σημαντικό πλήθος παραμέτρων που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις εσωτερικές προϋποθέσεις της επιχείρησής μας, αλλά και με τα
χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγοράς, ή το ποιος τελικά είναι ο πελάτης μας.
Στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζεται μία απόπειρα να βρω την καταλληλότερη
μέθοδο εξαγωγής για την επιχείρησή μου, λαμβάνοντας υπόψη 2 βασικούς παράγοντες: το βαθμό προσαρμογής του προϊόντος και την πολυπλοκότητα της
διαδικασίας του να φτάσει το προϊόν μου στον τελικό μου πελάτη.
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Πολυπλοκότητα
προϊόντος
Προσαρµοσµένο
προϊόν

Απευθείας στον
τελικό καταναλωτή

Θυγατρική τοπική
εταιρία πωλήσεων

Αντιπρόσωπος

∆ιανοµέας
Eµπορικός οίκος
(Trading house)
Προσαρµοσµένο
προϊόν
Χαµηλή / Μικρό

Υψηλή / Μεγάλο

Πολυπλοκότητα
/ Πλήθος
πελατειακών
σχέσεων

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω διάγραμμα, όσο πιο προσαρμοσμένο πρέπει
να είναι το προϊόν μου στις ανάγκες του πελάτη, τόσο το πλήθος των μεσαζόντων
θα πρέπει να μειώνεται και η επαφή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσωποποιημένη. Στην περίπτωση ενός προϊόντος το οποίο απαιτεί προσαρμογή,
προτείνεται είτε να πωλήσει η εταιρία μας απευθείας στον τελικό καταναλωτή του
εξωτερικού, είτε να γίνεται η προσέγγιση αυτή μέσω κάποιου αντιπροσώπου.
Αντίθετα, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τυποποιημένο προϊόν, τότε η σχέση
αυτή μπορεί να γίνει πιο απρόσωπη και η διανομή να γίνει είτε μέσω ενός εμπορικού οίκου, είτε μέσω ενός εξειδικευμένου διανομέα.

Χρήσιμες Συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη
Κατά την επιλογή του εκπροσώπου / συνεργάτη, καλό είναι να αναλογιστούμε
σημεία και παραμέτρους όπως:
‣ Δε χρειάζεται να επιλέξουμε τον πρώτο που θα βρεθεί μπροστά μας
‣ Να έχουμε ορίσει με σαφήνεια τις ελάχιστες απαιτήσεις μας
‣ Να διασφαλίσουμε ότι ο εκπρόσωπος θεωρεί σημαντικό το προϊόν μας

Θέλετε να εξάγετε;
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‣ Να βρούμε συστάσεις για τους υποψήφιους συνεργάτες μας
‣ Να επισκεφτούμε το συνεργάτη και να δούμε ιδίοις όμμασι τον χώρο του
‣ Να ζητήσουμε να μας παρουσιάσει το πλάνο ανάπτυξης για το προϊόν μας
‣ Καλό είναι να δημιουργήσουμε αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης
‣ Τι θα απαντήσουμε αν ζητήσει αποκλειστικότητα
‣ Η «χημεία» στις διαπροσωπικές σχέσεις παίζει σημαντικό ρόλο

Προτεινόμενη μεθοδολογία επιλογής συνεργάτη
σε τέσσερα ενδεικτικά βήματα:

Βήμα 1. Κατάρτιση λίστας προ-επιλογής
‣ Έρευνα σε μητρώα εταιριών (π.χ. επιμελητηρίων)
‣ Έρευνα καταλόγων εμπορικών εκθέσεων
‣ Επισκέψεις σε κατάλληλες εμπορικές εκθέσεις
‣ Συνεντεύξεις με τελικούς καταναλωτές και ειδικούς του κλάδου
‣ Διαφημίσεις στον τοπικό τύπο

Βήμα 2. Επιλογή υποψηφίων σε προτεραιότητα
‣ Αποστολή επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία
‣ Τηλεφωνικό follow-up (επανάληψη επαφής)
‣ Κατάρτιση λίστας με υποψήφιους που εκδηλώνουν προκαταρκτικό ενδιαφέρον

Βήμα 3. Επίσκεψη σε επιλεγμένους υποψήφιους
‣ Η ατζέντα της συζήτησης να σταλεί πριν τη συνάντηση
‣ Κατάρτιση φόρμας με πληροφορίες για την εταιρία
‣ Αναζήτηση κοινών ενδιαφερόντων
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‣ Συν-απόφαση για το επόμενο βήμα, αλλά χωρίς βιασύνες
‣ Ελέγξτε μαζί τις σημειώσεις της συνάντησης ως βάση για προσχέδιο σύμβασης

Βήμα 4. Διαπραγματεύσεις
‣ Αποστολή “προτεινόμενης σύμβασης” σε συμφωνία με το προσχέδιο
‣ Σύσταση διαπραγματευτικής ομάδας, δοκιμαστικές συζητήσεις
‣ Συζήτηση με τον υποψήφιο σχετικά με κοινό πλάνο ανάπτυξης, π.χ.:
- πώς θα υλοποιηθεί η συνεργασία
(καθορισμός ρόλων, υποχρεώσεων, κλπ.)
- περιγραφή διαφόρων καταστάσεων, και πώς θα γίνει η διαχείρισή τους
- επίπεδο φιλοδοξίας
- πόροι
- χρονοδιαγράμματα
‣ Πρόταση τελικού σχεδίου σύμβασης
‣ Έλεγχος από νομικό σύμβουλο
‣ Λήψη απόφασης
Ειδικότερα, σε περίπτωση αναζήτησης συνεταίρου για joint venture (κοινοπραξία), είναι χρήσιμες οι δύο παρακάτω «λίστες ελέγχου» (checklists):
ΛΙΣΤΑ 1:
Έλεγχος καταλληλότητας / αξιοπιστίας του υποψηφίου

✔ Δομή και ιδιοκτησιακό καθεστώς
✔ Οργάνωση
✔ Διαχρονική εξέλιξη κύκλου εργασιών
✔ Διαχρονική εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας
✔ Αριθμός εργαζομένων
✔ Ικανότητα και δεξιότητες του προσωπικού
✔ Πελατολόγιο
✔ Επίπεδο επαφής και συνεργασίας με τους πελάτες

Θέλετε να εξάγετε;

✔ Μέθοδοι μάρκετινγκ
✔ Γεωγραφική κάλυψη πωλήσεων
✔ Πόροι αφιερωμένοι στη διαχείριση πελατών, τεχνική υποστήριξη,
εγκατάσταση, διαχείριση αποθεμάτων, κλπ.
✔ Επιθυμητή μορφή συνεργασίας

✔ Συστάσεις από τράπεζες
✔ Άλλες συστάσεις
ΛΙΣΤΑ 2:
Παρουσίαση της δικής μας ικανότητας / καταλληλότητας
σε υποψήφιο συνεταίρο για κοινοπραξία

✔ Παρουσίαση της εταιρίας
- Ιδιοκτησιακή δομή
- Οργάνωση
- Κύκλος εργασιών
- Δείκτες κερδοφορίας
- Αριθμός εργαζομένων
- Δεξιότητες προσωπικού
- Πελατολόγιο

✔ Προϊόντα / Υπηρεσίες
- Εγγυήσεις
- Πατέντες
- Εμπορικά σήματα
- Τεχνική υποστήριξη
- Τιμή

✔ Υποστήριξη πωλήσεων
- Από κοινού επισκέψεις σε πελάτη
- Έντυπα, προωθητικό υλικό, κλπ.
- Από κοινού συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
- Υλικό επιδείξεων
- Σεμινάρια προς πελάτες / καταναλωτές
- Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία
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✔ Εκπαίδευση
- Προσωπικού πωλήσεων
- Μηχανικών
- Πελατών (χρηστών)

✔ Διαδικασίες
- Αναφορές στα κεντρικά γραφεία
- Συναντήσεις με εκπροσώπους του συνεταίρου

✔ Συστάσεις

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
‣ Η έρευνα πρέπει να ξεκινά νωρίς, στη φάση «5.ΠΟΥ;»
‣ Αποκτήστε προσωπική γνώση για την τοπική αγορά
‣ Ενσωματώστε τις ευχές σας στη λίστα επιθυμητών χαρακτηριστικών
‣ Χρησιμοποιήστε το συμφωνητικό και ως καθημερινό εγχειρίδιο συνεργασίας
‣ Στοχοθετήστε από κοινού την ανάπτυξη των πωλήσεων
‣ Εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με υποστήριξη
‣ Κάνετε συνεχές follow-up (παρακολούθηση προόδου)
‣ Τακτοποιείτε τις οικονομικές εκκρεμότητες χωρίς καθυστέρηση
‣ Αναπτύξτε αμοιβαία εμπιστοσύνη
‣ Συμπεριφερθείτε στο συνεργάτη σας σαν να είναι συνάδελφος
‣ Δώστε χρήσιμες ιδέες και συμβουλές στους κατά τόπου συνεργάτες
σας
‣ Και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν κέρδη («win/win-situation»)
‣ Δραστηριοποιηθείτε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Θέλετε να εξάγετε;
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Διαχείριση του δικτύου συνεργατών
Ένα μείζον ζήτημα που προκύπτει κατά την εξαγωγική διαδικασία είναι η διαχείριση του συνεργάτη ή του δικτύου συνεργατών. Ωστόσο, υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο συμφωνιών εκπροσώπησης (agency agreements), καθώς και σχετική
Οδηγία της Ε.Ε, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικές ρυθμίσεις σχετικά με:
‣ Πληρωμή προμήθειας εντός συγκεκριμένου διαστήματος
‣ Καθορισμός ύψους προμήθειας
‣ Ασφάλεια αγαθών
‣ Ειδοποίηση τερματισμού σύμβασης
‣ Αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας σύμβασης
‣ Όροι περί ανταγωνισμού
Ας σημειωθεί ότι οποιαδήποτε εργασία «επί προμήθεια» μπορεί να εμπίπτει στις
νομοθετικές ρυθμίσεις περί agency agreement! Ειδικότερα, αναφορικά με Συμφωνητικό Διανομής (distributor agreement) ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες
όπως ενσωματώθηκαν στο ΠΔ 219/1991 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα:
Περί εμπορικών αντιπροσώπων (Οδ.86/653/ΕΟΚ). Ωστόσο, συνιστάται προς
αποφυγήν λαθών, να ασχοληθεί κάποιος εξειδικευμένος δικηγόρος με τη σύναψη των συμφωνητικών, αλλά μόνο εφόσον και οι δύο πλευρές έχουν καταρχήν συμφωνήσει στα βασικά σημεία. Το συμφωνητικό θα πρέπει να αποτελεί
εγχειρίδιο συνεργασίας και προτείνεται να προβλέπει τουλάχιστον τα παρακάτω:
‣ Να καταγράφει τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες, καθημερινά
σενάρια τύπου «τι θα συμβεί αν;», κλπ.
‣ Να προβλέπει θέματα διεκδικήσεων και αποζημιώσεων
‣ Να αποσαφηνίζει περιπτώσεις και τρόπους λύσης της συνεργασίας
‣ Να ενσωματώνει μία δοκιμαστική περίοδο συνεργασίας
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Θεωρήστε το διεθνές σας δίκτυο ως μία σημαντική επένδυση που πρέπει να συντηρείται και αντιμετωπίστε τους εκπροσώπους σας στο εξωτερικό ως μέλη της
δικής σας επιχείρησης, εφαρμόζοντας καθημερινές πρακτικές όπως:

Καθημερινή επαφή
‣ Σφυρηλατήστε και διατηρήστε με κάθε ευκαιρία διαπροσωπικές σχέσεις
‣ Δημιουργήστε εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας (π.χ. intranets μεταξύ χωρών)
‣ Ανταποκριθείτε / επικοινωνήστε σε εύλογο χρονικό διάστημα

Επισκέψεις στο συνεργάτη
‣ Να είναι συχνές, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση
‣ Ακούστε προσεκτικά τους προβληματισμούς και τις απόψεις του συνεργάτη
‣ Ελέγξτε μαζί του τα στατιστικά πωλήσεων, παραγγελιών, κλπ.
‣ Με την ευκαιρία, επικαιροποιήστε και ανανεώστε τη σύμβαση

Ετήσια εκδήλωση
‣ Κάντε απολογισμό και περιγράψτε νέα προϊόντα και στόχους για τη νέα
οικονομική χρήση
‣ Εκπαίδευση / ανταλλαγή εμπειριών / ενημέρωση για τάσεις αγοράς
‣ Παρακίνηση του προσωπικού
‣ Βράβευση υπαλλήλων / συνεργατών

BHMA

Σύνταξη
εξαγωγικού επιχειρηματικού πλάνου
(Export Business Plan)

7
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Μετά την έρευνα και την ανάλυση της αγοράς στην οποία πρόκειται να επεκταθεί
η επιχείρηση, το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού εξαγωγικού σχεδίου, το οποίο θα την βοηθήσει να πετύχει τους στόχους που έχει
θέσει σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κύριος στόχος ενός εξαγωγικού πλάνου δράσης είναι να παρουσιάσει με λεπτομέρεια και σαφήνεια –και
εφόσον λάβει υπόψη όλους τους ενδεχόμενους περιοριστικούς παράγοντες–
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, τους στόχους που έχει θέσει
για το εξαγωγικό εγχείρημα και γενικότερα όλες τις επιμέρους συνιστώσες, όπως
στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγική πωλήσεων, χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και έρευνα αγορών. Με άλλα λόγια, το εξαγωγικό πλάνο είναι ο χάρτης
που θα βοηθήσει την επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις που
θέτει η αγορά των εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό εξαγωγικό
σχέδιο βοηθά την επιχείρηση:
‣ Να ορίσει την επιχειρηματική της δομή μέσω της καταγραφής της οργανωσιακής διάρθρωσής της, αναλύοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία
της και εξετάζοντας ταυτόχρονα και εξωτερικούς παράγοντες, ευκαιρίες
και απειλές (ανάλυση SWOT)
‣ Να συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους της σχετικά με τις εξαγωγές (μακροπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι)
‣ Να καταγράψει ποιο προϊόν θα διαθέσει στην αγορά και ποιες προσθήκες
ή αφαιρέσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν στο προϊόν ώστε αυτό να
μπορέσει να προσαρμοστεί στην ξένη αγορά
‣ Να αποφασίσει ποιες ποσότητες από το προϊόν θα διατεθούν στην
εγχώρια και στην ξένη αγορά
‣ Να καταγράψει σε ποιες αγορές θα επεκταθεί
‣ Να παρουσιάσει τη μέθοδο με την οποία θα διαθέσει το προϊόν στην
αγορά, δηλαδή να παρουσιάσει τα κανάλια διανομής του προϊόντος
‣ Να αποτυπώσει τις μεθόδους πληρωμής που θα έχει στη διάθεσή της
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‣ Να εκθέσει την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει
‣ Να καταγράψει τους πόρους που ήδη διαθέτει, τόσο τους φυσικούς, όσο
και τους χρηματοοικονομικούς
‣ Να καταγράψει τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που έχει στη
διάθεσή της
‣ Να παρουσιάσει τα λειτουργικά και λοιπά κόστη που συνεπάγεται η εξαγωγική δραστηριότητα
‣ Να καταγράψει τις δυνάμεις του ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσει
στην ξένη αγορά, όπως επίσης και τους τρόπους μετρίασης ή και εξάλειψή
τους
‣ Να παρουσιάσει μια μέθοδο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Το σχέδιο εξαγωγών είναι το ίδιο σημαντικό για την επιχείρηση όσο και το επιχειρηματικό σχέδιο που καταρτίζεται ετησίως. Κι αυτό γιατί τα θέματα που πρέπει
να εξετάσει η επιχείρηση κατά την έναρξη των εξαγωγών της είναι ποικίλα και το
καθένα από αυτά απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση. Πολλές, δυστυχώς, είναι οι επιχειρήσεις που ξεκινούν χωρίς σχέδιο εξαγωγών, βλέποντας την ανάπτυξη εξαγωγών ως μία ευκαιριακή διαφυγή σε προβλήματα της εγχώριας αγοράς ή ως
εναλλακτικό τρόπο διάθεσης πλεονάζουσας παραγωγής. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν, μόνο όμως αν σχεδιαστούν με αποτελεσματικό τρόπο,
λαμβάνοντας υπόψη θέματα όπως ο ανταγωνισμός, η επιλογή των αγορών στόχου, η επιλογή των τρόπων μεταφοράς των εμπορευμάτων, η σωστή τιμολόγηση
κλπ. Τονίζεται ότι το σχέδιο εξαγωγών, όπως και το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι
εργαλεία δυναμικά και όχι στατικά, πρέπει δηλαδή να παρακολουθούνται συνεχώς, να προσαρμόζονται και να αλλάζουν ανάλογα με τα εμπόδια και τις συνθήκες που συναντά η επιχείρηση κατά περίπτωση.
Τα δύο κυριότερα λάθη που έχουν παρατηρηθεί πως οδηγούν σε αποτυχία
του εξαγωγικού σχεδίου είναι πρώτον, το γεγονός πως το συγκεκριμένο πλάνο
παρουσιάζει έναν μελλοντικό σχεδιασμό, ο οποίος στηρίζεται στην αισιοδοξία
και στην παράλειψη εξέτασης των δυνητικών δυσκολιών και δεύτερον, η πρα-
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κτική που εφαρμόζουν τα στελέχη στη διαμόρφωση του σχεδίου να εξετάζουν
κάθε παράγοντα μεμονωμένα και όχι ως ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων λειτουργιών. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες συμβουλές για την επιτυχημένη σύνταξη ενός εξαγωγικού σχεδίου.
‣ Όσο και αν τα στελέχη της επιχείρησης γνωρίζουν ξεκάθαρα την κατάσταση
και τους στόχους της, η παροχή συμβουλών από κάποιον εξειδικευμένο
επαγγελματία σε θέματα διαμόρφωσης εξαγωγικών σχεδίων θα ωφελήσει
συνολικά την επιχείρηση και θα δώσει ώθηση στις εξαγωγές.
‣ Θα πρέπει να έχει διενεργηθεί διεξοδική έρευνα και ανάλυση της αγοράς
προτού η επιχείρηση ξεκινήσει το εγχείρημά της.
‣ Θα πρέπει η επιχείρηση να θέτει ευέλικτους και εφικτούς στόχους, να
προσαρμόζεται εύκολα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της
αγοράς και των ανταγωνιστικών δυνάμεων και προπαντός, να μην υποτιμά
τους ανταγωνιστές της.
‣ Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των ικανοτήτων της να ανταποκριθεί στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
‣ Θα πρέπει να αποσαφηνίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
αποφάσεις των καταναλωτών ώστε να μπορεί να τους ικανοποιήσει στον
μέγιστο βαθμό.
‣ Η αξιολόγηση της δυνατότητας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
οι πελάτες, οι διανομείς και γενικότερα οι συνεργάτες της επιχείρησης, θεωρείται κρίσιμος παράγοντας ενός υγιούς συστήματος εισροών-εκροών.
‣ Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει την τιμή που μπορεί
να προσφέρει στο προϊόν, χωρίς να θυσιαστούν τα κέρδη.
‣ Το επιχειρηματικό πλάνο, δεν θα πρέπει να βασίζεται σε τυχαίες και υπεραισιοδοξίες υποθέσεις και πληροφορίες.
‣ Οι ιδανικότερες αγορές για επέκταση μιας εξαγωγικής επιχείρησης είναι
εκείνες οι οποίες θα παρέχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση καθώς και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση για μακροχρόνια διαστήματα.
‣ Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να είναι άρτια οργανωμένο, εστιασμένο
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στα σωστά σημεία και κατά κύριο λόγο, ελκυστικό.
‣ Η επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει επαρκώς όλους τους κινδύνους
που μπορεί να αντιμετωπίσει, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό
της περιβάλλον και να διαμορφώσει μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισής τους .
‣ Τέλος, τόσο τα στελέχη, όσο και η διοίκηση δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν
τις δυνατότητες της επιχείρησης, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζουν μια
αρχή σχετικής συντηρητικότητας.
Παρότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο που να υπαγορεύει την ανάπτυξη του σχεδίου εξαγωγών, κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει εκείνο
που αποτυπώνει με τον πληρέστερο τρόπο, τόσο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όσο και την κατάσταση που στοχεύει να περιέλθει, μελλοντικά, μέσω της
εξαγωγικής δραστηριότητάς της. Ένα ενδεικτικό μοντέλο που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση παρουσιάζεται παρακάτω, καταδεικνύοντας τα βασικά σημεία που πρέπει να καλυφθούν.
Α. Παρουσίαση της επιχείρησης
‣ Στόχοι και προοπτικές της επιχείρησης
‣ Πορεία της επιχείρησης μέχρι σήμερα
‣ Στόχος ανάπτυξης του σχεδίου εξαγωγών
‣ Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του εξαγωγικού πλάνου
της επιχείρησης
‣ Τρόπος οργάνωσης των τμημάτων της επιχείρησης
‣ Προσωπικό
‣ Επίπεδο οργάνωσης διαδικασιών και τεχνολογικό επίπεδο της επιχείρησης
Β. Προϊόντα και Υπηρεσίες
‣ Περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών
‣ Προσαρμογή ή επανασχεδιασμό των προϊόντων για να εξαχθούν

Θέλετε να εξάγετε;

‣ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της επιχείρησης
‣ Παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης
‣ Εισαγωγή και σχεδιασμός νέων προϊόντων
Γ. Ανάλυση της αγοράς
‣ Έρευνα αγοράς
‣ Οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον
‣ Μέγεθος της αγοράς
‣ Αγοραστικές συνήθειες και δημογραφικά χαρακτηριστικά
‣ Στοιχεία εισαγωγών της αγοράς στόχου και ανταγωνισμός
‣ Δασμοί και φόροι

Δ. Στρατηγική εισαγωγής σε νέες αγορές
‣ Καθορισμός των αγορών στόχων
‣ Περιγραφή των κυριότερων ανταγωνιστών
‣ Ανταγωνιστικά στοιχεία του προϊόντος στην αγορά στόχο
‣ Τρόπος εισαγωγής του προϊόντος
‣ Τιμολογιακή πολιτική
‣ Όροι πωλήσεων
‣ Στρατηγική διανομής-εναλλακτικοί τρόποι
‣ Στρατηγική προώθησης και διαφήμισης
ΣΤ. Νομικά και διαδικαστικά θέματα
‣ Ειδικά καθεστώτα εισαγωγών στην αγορά στόχο
‣ Ειδικά έγγραφα και άδειες
‣ Προσφερόμενοι τρόποι μεταφοράς των εμπορευμάτων
‣ Ασφάλιση των εμπορευμάτων
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Ε. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
‣ Πόροι χρηματοδότησης εξαγωγών
‣ Κόστος πωλήσεων
‣ Κόστος προώθησης και προβολής
‣ Λειτουργικά κόστη
‣ Λοιπά κόστη
Ζ. Υλοποίηση του σχεδίου εξαγωγών
‣ Καθορισμός ενεργειών και οργάνωσή τους
‣ Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες

Κάντε το δικό σας
«Export Business Plan»
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Το εργαλείο είναι χωρισμένο σε ενότητες και κάθε ενότητα πρέπει να συμπληρωθεί πριν από την επόμενη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ποια είναι τα κύρια προϊόντα που πωλεί η εταιρία σας;

Ποια προϊόντα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να εξαχθούν;

Τι είναι αυτό που κάνει μοναδικά τα προϊόντα σας;

Γιατί ο ξένος αγοραστής να προμηθευτεί το δικό σας προϊόν;

Πόσο απόθεμα πρέπει να υπάρχει για την προωθηθεί το προϊόν διεθνώς;

Καταγράψτε τα προϊόντα με διεθνή προοπτική αναφέροντας τους λόγους που θεωρείτε ότι
θα τα καθιστούσαν επιτυχημένα στην διεθνή αγορά.

Προϊόντα/Υπηρεσίες - Λόγοι εξαγωγικής επιτυχίας

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ποιά προϊόντα έχουν εξαγωγική προοπτική
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Kαταγράψτε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας

Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρίας σας για τα επόμενα 5 χρόνια; (Π.χ. αύξηση των πωλήσεων των εξαγωγών κατά Χ% ετησίως, ανάπτυξη των πολιτιστικών προφίλ
των χωρών).

Πώς θα μπορέσει η δραστηριοποίησή σας στη διεθνή αγορά να βοηθήσει προς αυτό το
στόχο;

Για τη διεθνή δραστηριοποίησή σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας για τον πρώτο χρόνο; (π.χ.
συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, επιλογή μεταφορικής εταιρίας κλπ).

Ποιος είναι ο στόχος σας για το δεύτερο χρόνο;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ποια αναμένεται να είναι η ανάπτυξη του κλάδου σας τα επόμενα 3 χρόνια;

Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο κλάδος σας διεθνώς;

Ποια είναι η ανάπτυξη του κλάδου σας διεθνώς;

Ποιες είναι οι εξαγωγές/εισαγωγές του κλάδου σας τα τελευταία χρόνια σε αξία και ποσότητα;

Θέλετε να εξάγετε;
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
Γιατί η επιχείρησή σας είναι επιτυχημένη στην εγχώρια αγορά; Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της;

Ποια προϊόντα έχουν εξαγωγική προοπτική;

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων σας σχέση με άλλες εγχώριες
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του εξωτερικού;

ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Κάνετε ένα brainstorming για τα υπέρ και τα κατά της διεθνούς επέκτασής σας.
Βασισμένοι στο προϊόν και τη γνώση της αγοράς, υπολογίστε τις πιθανότητες
επιτυχίας στη διεθνή αγορά.
ΚΛΑΔΟΣ/ΠΡΟΪΟΝ
Καταγράψτε

Υπέρ

Κατά

1.
2.
3.
4.
5.

Πιθανότητες Επιτυχίας
0%

25%

50%

75%

100%
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Μarketing του προϊόντος
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προϊόντος;
Ποια είναι τα μειονεκτήματα του προϊόντος;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ανταγωνιστικού προϊόντος;
Ποια είναι τα μειονεκτήματα του ανταγωνιστικού προϊόντος;
Ποιες είναι οι ανάγκες που θα ικανοποιήσει το προϊόν σε μια ξένη αγορά;
Ποια ανταγωνιστικά προϊόντα πωλούνται στο εξωτερικό και σε ποιους;
Πόσο περίπλοκο είναι το προϊόν;
Ποια ειδικά προσόντα ή ειδική εκπαίδευση είναι απαιτητά προκειμένου:
Nα εγκαταστήσεις το προϊόν;
Nα χρησιμοποιήσεις το προϊόν;
Nα διατηρήσεις το προϊόν;
Nα παρέχεις service στο προϊόν;
Ποιες άλλες εναλλακτικές ή επιπρόσθετα στοιχεία είναι απαραίτητα;
Υπάρχουν συμπληρωματικά προϊόντα για τη χρήση του προϊόντος;
Αν το προϊόν είναι βιομηχανικό:
Ποιες άλλες επιχειρήσεις μπορεί να το χρησιμοποιούν;
Ποιος είναι ο κύκλος ζωής του προϊόντος;
Μπορεί η γεωγραφική απόσταση να επηρεάσει την αγορά του (π.χ προβλήματα με τη
μεταφορά του);

Θέλετε να εξάγετε;
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Υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να εξαχθεί λόγω δασμών, μη φορολογικών εμποδίων κλπ;
Αν το προϊόν είναι καταναλωτικό:
Ποιος θα το καταναλώσει;
Πόσο συχνά το αγοράζει κάποιος;
Η κατανάλωση επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες;
Η κατανάλωση επηρεάζεται από τη γεωγραφική απόσταση (π.χ. μεταφορά);
Το προϊόν έρχεται σε αντίθεση με συγκεκριμένες συνήθειες, έθιμα, πιστεύω του καταναλωτή;

ΑΓΟΡΕΣ
Επιλέξτε 2 έως 5 χώρες στις οποίες πιστεύετε ότι το προϊόν σας μπορεί να προωθηθεί επιτυχώς.
Ποιες είναι οι συνθήκες που ισχύουν στις χώρες αυτές;
Διερευνήστε τα στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας για αυτές τις χώρες
Βαθμολογήστε και ιεραρχήστε τις αγορές
Επιλέξτε την αγορά-στόχο σύμφωνα με τις μετρήσεις σας

*Στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:
✱ Πληθυσμός, ανάπτυξη
✱ Κατανομή σε αστικές και αγροτικές περιοχές
✱ Κλιματολογικές συνθήκες
✱ Απόσταση
✱ Δημογραφικά στοιχεία σχετικά με το προϊόν
✱ Φυσική κατανομή και δίκτυο επικοινωνίας
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✱ Φυσικές πηγές
✱ Κυβερνητικό σύστημα
✱ Πολιτική σταθερότητα
✱ Ιδεολογικός προσανατολισμός
✱ Εμπλοκή της κεντρικής κυβέρνησης στις επιχειρήσεις
✱ Στάση απέναντι στους ξένους επενδυτές
✱ Προτεραιότητες οικονομικές και αναπτυξιακές
✱ ΑΕΠ
✱ Νόμισμα
✱ Ρόλος εξωτερικού εμπορίου στην οικονομία
✱ Πληθωρισμός
✱ Έλεγχοι
✱ Σταθερότητα συναλλαγματική
✱ Κατά κεφαλή εισόδημα
✱ Διαθέσιμο εισόδημα/δαπάνες
✱ Εκπαιδευτικό επίπεδο
✱ Μεσαία τάξη
✱ Διαφορές και ομοιότητες με εγχώρια αγορά
✱ Γλώσσα και πολιτιστικές διαφορές
✱ Υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί
✱ Ποσοστώσεις (Quotas)
✱ Απαγορεύσεις εισαγωγών
✱ Πατέντες και προστασία σημάτων
✱ Προτιμησιακό καθεστώς
✱ Δασμοί, νόμοι
✱ Δυναμικότητα προϊόντος
✱ Προτιμήσεις/ανάγκες καταναλωτών

Θέλετε να εξάγετε;
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✱ Τοπική παραγωγή, εισαγωγές, κατανάλωση
✱ Διαθεσιμότητα σχετικών προϊόντων
✱ Δείκτες ζήτησης
✱ Στάση απέναντι σε εισαγόμενα προϊόντα
✱ Ανταγωνισμός
✱ Τοπική διάθεση και παραγωγή
✱ Ενδιάμεσοι
✱ Τοπικές εγκαταστάσεις μεταφοράς
✱ Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
✱ Δυνατότητα τοπικής παραγωγής

Ποιοι είναι οι δείκτες ανάπτυξης για τις δύο χώρες που επιλέξατε
για τα επόμενα 3-5 χρόνια;
‣ Πιθανά επίπεδα πωλήσεων
- Ποιό είναι το μερίδιο αγοράς στην τοπική αγορά;
- Ποια είναι η εκτίμηση πωλήσεων ομοειδών προϊόντων στις επιλεγμένες
αγορές τον επόμενο χρόνο;
- Ποιος είναι ο όγκος πωλήσεων που υπολογίζετε για αυτές τις αγορές για
τον επόμενο χρόνο;
- Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η ανάπτυξή σας στις διεθνείς αγορές τα επόμενα 5 χρόνια;
‣ Αναζητήστε πελάτες στις επιλεγμένες αγορές
- Ποιες εταιρείες, διανομείς ή αντιπρόσωποι αγόρασαν ομοειδή προϊόντα
με τα δικά σας;
- Ποιες εταιρείες, διανομείς ή αντιπρόσωποι είναι οι πιθανότεροι πελάτες
για τα προϊόντα σας;
‣ Επιλέξτε τον τρόπο εξαγωγής
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- Πώς πωλούν τα προϊόντα τους στις επιλεγμένες αγορές οι εταιρείες του
κλάδου;
- Θα πουλήσετε κατευθείαν στον καταναλωτή;
- Θα επιλέξετε κάποιον αντιπρόσωπο;
- Τι θα κάνετε με το service των προϊόντων σας;
‣ Χτίζοντας τη σχέση σας με τον Διανομέα ή τον Αντιπρόσωπο

- Θα επιλέξετε ένα αντιπρόσωπο ή διανομέα για να χειριστεί το προϊόν σας;
- Ποιες εγκαταστάσεις θα χρειαστούν για το service των προϊόντων σας;
- Με τι είδους πελάτες πρέπει να είναι εξοικειωμένος ο διανομέας ή ο αντιπρόσωπος για να πουλήσει τα προϊόντα σας;
- Τι περιοχή πρέπει να καλύπτει;
- Ποιας οικονομικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι;
- Πόσους πωλητές θα πρέπει να διαθέτει για να καλύψει την περιοχή;
- Ποιος θα αναλάβει το μάρκετινγκ;
- Ποιοι θα είναι οι όροι/χρόνοι παράδοσης και πληρωμής;
- Ποιος θα κάνει το service του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή;

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
‣ Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβετε υπόψη σας για τον υπολογισμό των
τιμών;
‣ Πόσο σημαντική είναι η τιμολόγηση στο συνολικό marketing των
προϊόντων σας;
‣ Ποια είναι η πολιτική εκπτώσεων;
‣ Ποιοι όροι πωλήσεων είναι καλύτεροι για την εξαγωγή των προϊόντων
σας;
‣ Σχεδιάστε την στρατηγική προώθησης
‣ Ποιο διαφημιστικό υλικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε;

Θέλετε να εξάγετε;
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‣ Σε ποιες εκθέσεις ή αποστολές θα συμμετάσχετε;
‣ Κάθε πότε θα επισκέπτεστε τις αγορές του εξωτερικού;

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πρόβλεψη πωλήσεων για τα πρώτα 5 χρόνια
ΑΓΟΡΑ 1

ΑΓΟΡΑ 2

Τεμάχια Πωληθέντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεμάχια Πωληθέντα . . . . . . . . . . . . . . .
Τιμή Πώλησης Μονάδος . . . . . . . . . . . . . . . . Τιμή Πώλησης Μονάδος . . . . . . . . . . .
Πωλήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πωλήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κόστος πωληθέντων προϊόντων
ΑΓΟΡΑ 1
Τεμάχια Πωληθέντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τιμή Πώλησης Μονάδος . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνολικό κόστος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Το E-commerce
& το Social Media Marketing
ως εργαλείο διεθνοποίησης
των επιχειρήσεων
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Ε-commerce
Η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς η παγκόσμια διάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου βοηθά τις
εξωστρεφείς επιχειρήσεις να κερδίσουν ελκυστικές ξένες αγορές. Ουσιαστικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο οδηγούν στην ψηφιοποίηση των αγορών.
Όπως στο συμβατικό εμπόριο, έτσι και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μία εξαγωγική επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί είτε με μία πολιτική τύπου B2B, είτε
με μία πολιτική B2C, ανάλογα με το ποιος είναι ο «πελάτης» μας. Σε μία Β2Β ηλεκτρονική αγοραπωλησία ο πελάτης μας πιθανόν να είναι ένας χονδρέμπορος ή
διανομέας ή ακόμα και ένας λιανοπωλητής σε μία χώρα του εξωτερικού. Αντίστοιχα, η B2C αγοραπωλησία, διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών αυτών. Η πολιτική B2C αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο κυρίως για
τη διείσδυση στις διεθνείς αγορές καταναλωτικών αγαθών, τα οποία στην Ελλάδα υπάρχουν σε αφθονία, ειδικά στον αγροδιατροφικό κλάδο.
Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) για μία επιχείρηση που επιθυμεί να διεθνοποιηθεί συνοψίζονται στα εξής:
‣ Το ηλεκτρονικό εμπόριο δε γνωρίζει σύνορα και δίνει τη δυνατότητα να
απευθυνθεί κάποιος σε ένα τεράστιο πλήθος αγορών ταυτόχρονα
‣ Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη επιχειρηματική
δραστηριότητα
‣ Εξυπηρετεί πελάτες από όλο τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες
την εβδομάδα
‣ Δυνατότητα για άμεση και ασφαλή είσπραξη του ποσού από τον πελάτη
‣ Ενισχύει το τεχνολογικό προφίλ της επιχείρησης
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Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, σε πρώτο
στάδιο θα πρέπει πρώτα να ενημερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και στη συνέχεια να καταρτίσετε ένα
πλάνο για τη δραστηριοποίησή σας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσδιορίσετε:
‣ Ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες μπορείτε να παρέχετε ηλεκτρονικά;
‣ Πόσα χρήματα είστε σε θέση να επενδύσετε στην ηλεκτρονική επιχειρηματική
δραστηριότητα (και μέσα σε ποιό χρονικό διάστημα);
‣ Διαθέτετε το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορέσει να ασχοληθεί με τη
δραστηριότητα αυτή;
‣ Ποιοι είναι οι στόχοι σας και πώς θα τους πετύχετε;
Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να μελετήστε το θεσμικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού
εμπορίου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο αποτελεί κι αυτό μία μορφή εμπορίου, συνεπώς εφαρμόζεται και σε
αυτό, τόσο το Κοινοτικό Δίκαιο, όσο και οι εθνικές διατάξεις που αφορούν στο
εμπόριο γενικότερα. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν στο Ηλεκτρονικό
Εμπόριο. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τα νομικά θέματα.
Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Διαδίκτυο (π.χ.
www.aaa.gr) και το πώς θα την κατοχυρώσετε, ισχύει ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο
που καθορίζεται από το Διαχειριστή Ονομάτων του ελληνικού domain. Μπορείτε
να ενημερωθείτε γι’ αυτό στη διεύθυνση www.hostmaster.gr. Παρόλα αυτά,
για λόγους marketing, μία επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό και διεθνοποιημένη δραστηριότητα είναι καλό πέρα από το domain name με την κατάληξη «.gr» να κατοχυρώσει και το αντίστοιχο domain name με την κατάληξη
«.com».
Ήδη πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εξασφαλίσει domain names που
αντιστοιχούν στους διακριτικούς τους τίτλους. Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις ίσως
να μην πρόλαβαν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους στο διεθνή χώρο. Για
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την ακύρωση της παράνομης καταχώρησης από τρίτα πρόσωπα – μη δικαιούχους και την ανάκτησή τους από τους δικαιούχους, εκτός από την απόπειρα συμβιβασμού με τον κάτοχο του domain name και τη δικαστική οδό, υπάρχει η
δυνατότητα online διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς. Πρόκειται για μια απόλυτα ψηφιακή διαδικασία που δεν λαμβάνει χώρα ενώπιον δικαστηρίου, δεν
απαιτεί τη μετάβαση στο εξωτερικό, έχει μικρότερο κόστος από τις προηγούμενες
εναλλακτικές επιλογές και επιτυγχάνει – σε περίπτωση θετικής κατάληξης – τόσο
την ακύρωση της καταχώρησης από τον αντίδικο, όσο και τη μεταβίβαση του
domain name στην επιχείρηση-δικαιούχο του ονόματος/διακριτικού γνωρίσματος. Ιδιαίτερα ελκυστική είναι στο πλαίσιο αυτό η επιλογή του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Τσεχίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την επίλυση διαφορών τόσο για
domain names με κατάληξη .eu, όσο και για μια σειρά διεθνών κωδικών, και ειδικότερα:
.aero

.biz

.com

.coop

.info

.jobs

.mobi

.museum

.name

.net

.org

.pro

.tel

.travel

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του εν λόγω οργάνου είναι η εξής: www.adr.eu.
Επιπλέον, δώστε προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των
πελατών σας και των καταναλωτών που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα χρήζουν ειδικής διαχείρισης και η συγκατάθεση των καταναλωτών είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση που αυτά
συλλέγονται, επεξεργάζονται ή διαβιβάζονται σε τρίτους. Η συλλογή των δεδομένων αυτών, με τεχνολογίες όπως τα cookies εν αγνοία των καταναλωτών
και χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συνιστά παράβαση. Μάθετε επίσης για τα ψηφιακά ίχνη που αφήνουν οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία καταναλωτικού προφίλ.
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Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προτείνεται να απαλείψετε, στο βαθμό που είναι
δυνατόν, τις αρνητικές συνέπειες του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια “παραδοσιακή” επιχείρηση. Λάβετε υπόψη τις επιμέρους διαδικασίες του παραδοσιακού
εμπορίου και διερευνήστε τις δυνατότητες της εταιρίας σας να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις ενός νέου ηλεκτρονικού καταστήματος (παραγωγή, αποθήκευση,
διανομή, μηχανογράφηση), διασφαλίζοντας κατάλληλα τις λειτουργίες της.
Επιλέξτε τις κατάλληλες τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (π.χ. μέσω Internet, κινητών τηλεφώνων, ψηφιακής τηλεόρασης κλπ.) που ταιριάζουν καλύτερα
στην επιχείρησή σας. Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας, μπορεί να αποκτηθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και
τεχνολογικών προμηθευτών. Ενημερωθείτε για τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις
δυνατότητες που παρέχει, αφού αρκετές κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν
από εσάς: π.χ. με ποια μέσα θέλετε να έχετε επικοινωνία με τον πελάτη (Internet,
κινητή τηλεφωνία κλπ.), ποιές ακριβώς δυνατότητες θέλετε να έχει ο πελάτης μέσα
στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα (π.χ. αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις - προσφορές, σύγκριση τιμών κλπ.), αν θέλετε να αποκτήσετε ιδιόκτητη υποδομή για
τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή είναι προτιμότερη μια λύση φιλοξενίας του σε κάποια εξειδικευμένη εταιρία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού
εμπορίου. Συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των διαθέσιμων επιλογών πριν αποφασίσετε.
Ακόμα, ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες λύσεις αποδοχής online Πληρωμών (π.χ. με χρήση πιστωτικών καρτών, με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού,
paypal κλπ.). Ποιες δυνατότητες παρέχουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, οι οργανισμοί διαχείρισης πιστωτικών καρτών και οι οργανισμοί πιστοποίησης των
εμπόρων στο Διαδίκτυο, με ποιο κόστος κλπ. Eπιλέξτε τις κατάλληλες συνεργασίες με τους αρμόδιους οργανισμούς και δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα
της ασφάλειας των συναλλαγών, τόσο για τους πελάτες σας, όσο και για την επιχείρησή σας.
Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι η ασφάλεια στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Δώστε έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην εμπιστοσύνη μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη σας, εκμεταλλευόμενοι τις
προηγμένες λύσεις που παρέχει η τεχνολογία. Σημαντικό στοιχείο για ένα ηλε-
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κτρονικό κατάστημα είναι η χρήση και η ρητή αναφορά σε όλα τα απαραίτητα
συστήματα ασφαλείας, καθώς και η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για
την πιστοποίηση της ταυτότητάς του (ιδιοκτησία κλπ). Επιπλέον, για την ενίσχυση
της αξιοπιστίας της επιχείρησης σας, παρουσιάστε εμφανώς τους τρόπους προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων στο δικτυακό σας τόπο (Privacy Statement).
Τέλος, παρακολουθήστε την πορεία λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδιαίτερα αν δεν έχετε σημαντικές τεχνικές γνώσεις, πράγμα για το οποίο
δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Απεναντίας, η τεχνολογία σας επιτρέπει να έχετε ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων
των πελατών (Statistics), γι’ αυτό και θα πρέπει να συμπεριλάβετε τη συστηματική
σας ενημέρωση στο σχεδιασμό της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης. Μη ξεχνάτε
πως το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής παρουσίας σας στην αγορά. Ενημερώνεστε συχνά από τα αρμόδια πρόσωπα, εντός και
εκτός της επιχείρησής σας, για την πορεία του ηλεκτρονικού καταστήματος και
λαμβάνετε, σε συνεργασία μαζί τους, τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διαρκή
του βελτίωση. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στη γνώμη των καταναλωτών που το
έχουν επισκεφθεί ή έχουν ήδη διεξαγάγει ηλεκτρονικές συναλλαγές σε αυτό.
Αυτοί είναι άλλωστε που κάνουν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα βιώσιμο.
ΤIPS
✔ Το site της επιχείρησης απαιτείται να είναι τουλάχιστον δίγλωσσο
✔ Είναι απαραίτητο να είναι εύκολα προσβάσιμες και ξεκάθαρες πληροφορίες, όπως η έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης,
το προφίλ, τα προϊόντα της, τα πιστοποιητικά ποιότητας

✔ Εφόσον κάνετε απευθείας πώληση θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι
όροι παράδοσης, πληρωμής, επιστροφών και γενικότερα η πολιτική
της εταιρείας.

✔ Λάβετε υπόψη σας ότι όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα,
θα πρέπει ο πελάτης να έχει άμεση απάντηση από εσάς (το αργότερο
24 ώρες από την παραλαβή του μηνύματός του).

✔ Το ίδιο συμβαίνει και για την ανταπόκρισή σας στην αποστολή της
παραγγελίας.
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Social Media Marketing
Όποιος χρησιμοποιεί στις μέρες μας τα κοινωνικά δίκτυα, σίγουρα έχει καταλάβει
ότι αποτελούν ένα από τα πλέον ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις
και ειδικά για αυτές που θέλουν να ξεπεράσουν γρήγορα και με χαμηλό κόστος
τα σύνορα της χώρας τους! Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι εταιρίες και τα brands που δημιουργούν κάποια σελίδα στο Facebook
ή έναν λογαριασμό στο Twitter! Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο κάποιες επιχειρήσεις άφησαν τις επίσημες ιστοσελίδες τους σε δεύτερη μοίρα και εστίασαν στη
συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων likes και followers!
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά των social media που τα καθιστούν ως
ένα από σημαντικότερα εργαλεία μάρκετινγκ για μία επιχείρηση; Κατ’ αρχάς, το
σημαντικότερο χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η πρόσβαση στην πληροφορία και μάλιστα σε μία πληροφορία την οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρό
να την αποκτήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο. Η πληροφορία αυτή, αφορά τις
καταναλωτικές συνήθειες και τις προτιμήσεις, τις οποίες μπορείς πλέον να εκμαιεύσεις και προσδιορίσεις μέσα από τον λογαριασμό σου σε κάποιο από τα social
media. Ο τρόπος αυτός είναι σαφώς πιο οικονομικός και ξεκούραστος από τη
διενέργεια μίας πρωτογενούς έρευνας με επιτόπια παρουσία σε μία αγορά του
εξωτερικού, είτε από την ανάθεση της διενέργειας της έρευνας αυτής σε κάποιον
σύμβουλο. Το κλειδί σε όλη αυτή την πληροφόρηση είναι η ευκολία που έχει ο
χρήστης - καταναλωτής να κριτικάρει, να αξιολογήσει και να διαδώσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που αγόρασε, με το πάτημα μερικών πλήκτρων.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό των social media είναι η δυνατότητα και η ευκολία
να «τρέξει» μία διαφημιστική καμπάνια για την επιχείρησή σας στο μεγαλύτερο
πλήθος των παγκόσμιων αγορών. Μάλιστα, η διαφημιστική καμπάνια μέσα από
ένα τέτοιο μέσο μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο οικονομική και συνάμα πιο αποτελεσματική από μία αντίστοιχη καμπάνια σε συμβατικά μέσα.
Ακόμα, μέσα από συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει η δυνατότητα να
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αναζητήσει κανείς άμεσα εμπορικές συνεργασίες, να βρει στοιχεία του ανταγωνισμού, ακόμα και να αναζητήσει τους κατάλληλους ανθρώπους για να στελεχώσει την επιχείρησή του.
Τα πιο δημοφιλή και πιο χρήσιμα κοινωνικά δίκτυα για μία επιχείρηση, η
οποία επιθυμεί να ξεπεράσει τα σύνορα της εγχώριας αγοράς είναι τα εξής:
Facebook: www.facebook.com
Twitter:

www.twitter.com

LinkedIn: www.linkedin.com
Youtube: www.youtube.com
Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες social media έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, καθώς και το δικό της κοινό. Τα χαρακτηριστικά
αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τον τρόπο που προβάλλονται τα «μηνύματα»
που μπορεί να στείλει η επιχείρηση μας για την προβολή της, αλλά και με το
πώς ο χρήστης-καταναλωτής χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά. Η επιλογή επομένως
για μέσο (ή μέσα) στο οποίο θα στοχεύσει η επιχείρηση πρέπει να στηρίζεται
στα εξής:
‣ Ποια μέσα προτιμάει να αξιοποιεί ο ανταγωνισμός μας σε διεθνές επίπεδο
‣ Το περιεχόμενο και στη μορφή των μηνυμάτων
‣ Το διαθέσιμο χρόνο για ενασχόληση με τα μέσα αυτά και τη διαχείριση
της πελατείας που προέρχεται από τα μέσα
Το να ανοίξει μία επιχείρηση λογαριασμό σε κάποιο social media δεν ενέχει
άμεσα κάποιο χρηματοοικονομικό κόστος. Ωστόσο, αναμφίβολα υπάρχει δέσμευση και δαπάνη ανθρώπινων πόρων και ανάλογα με την καμπάνια που θα
επιλέξει να κάνει μία επιχείρηση δημιουργείται και η ανάγκη για δαπάνη σε χρηματοοικονομικούς πλέον όρους. Επομένως, προτείνεται να καθορίσετε το ύψος
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των χρημάτων που προτίθεσθε να δαπανήσετε για την προβολή σας στα μέσα
αυτά και να στοχεύσετε έτσι ώστε να το κατανείμετε με βέλτιστο τρόπο.

Case Studies:
Μελέτες περίπτωσης
εξαγωγικών επιχειρήσεων

1
Η επιτυχημένη περίπτωση της Blueberry Acres,
μιας παραδοσιακής εταιρίας αγροτικών προϊόντων
Ο όμιλος εταιριών Nova Agri περιλαμβάνει εταιρίες που ως κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας έχουν την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων. Eταιρία του ομίλου αποτελεί και η Acres Blueberry, επιχείρηση που ασχολείται με την
καλλιέργεια βατόμουρου. Σήμερα η Blueberry Acres καλλιεργεί 140 στρέμματα
με βατόμουρα σε τρεις διαφορετικές περιοχές και προμηθεύει με μούρα τόσο
την εγχώρια αγορά του Καναδά, όσο και των ξένων αγορών των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασίλειου και της Ισλανδίας, μέσω των εξαγωγών. Η εταιρία είναι πλέον ο
μεγαλύτερος παραγωγός βατόμουρων στη Nova Scotia. Η επιτυχία της Blueberry
Acres, στην εγχώρια αλλά και στην διεθνή αγορά δεν ήταν τυχαία. Οι παράγοντες
που οδήγησαν στην επιτυχία την εταιρία είναι τρεις:
‣ Ένας επιχειρηματίας με αποφασιστικότητα για την επιτυχία
Ο Erl Kidston είναι εκείνος ο επιχειρηματίας που οδηγείται από ένα
όραμα να γίνει η επιχείρηση του και το προϊόν του εκείνοι που θα ηγηθούν στις αγορές που δραστηριοποιούνται.
‣ Η δέσμευση στη διαφήμιση
Ενώ τα βατόμουρα είναι μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στην προϊοντική γκάμα του ομίλου Nova Agri Inc, υπάρχει αρκετή εμπειρία στην
προώθηση των νωπών προϊόντων. Η ισχυρή δέσμευση στην
προώθηση και διαφήμιση του προϊόντος, από την Nova Agri Inc,
αποτυπώνεται στην δημιουργία τμήματος μάρκετινγκ που ασχολείται
αποκλειστικά και μόνο με την διαφήμιση των μούρων.
‣ Συνεχής προσαρμογή στις αλλαγές και εκμετάλλευση των ευκαιριών
Η Nova Agri γνωρίζει πολύ καλά ότι η αγορά και η ζήτηση για τα
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προϊόντα βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση αλλαγής. Έτσι, η εταιρία
προσπαθεί να αξιολογεί διαρκώς τις γραμμές προϊόντων και να
επαναξιολογεί συνεχώς τις στρατηγικές και τακτικές που ακολουθεί στις
διάφορες αγορές.
Ο Erl Kidston περιγράφει: «Πιστεύουμε ότι ανά πάσα στιγμή χρειαζόμαστε έναν
κινητήρα να έρχεται, έναν κινητήρα να πηγαίνει και έναν κινητήρα να λειτουργεί
σε πλήρη ταχύτητα. Με άλλα λόγια, πάντα πρέπει να σχεδιάζουμε να εισάγουμε
στην αγορά κάτι νέο, να διακόψουμε κάτι που έχει επιτύχει στο παρελθόν, αλλά
πλέον δεν αποδίδει αρκετά και δουλεύουμε σκληρά για να βεβαιωθούμε ότι όλη
η επιχείρησή μας είναι πολύ ισχυρή.»
Η ζήτηση για φρέσκα μούρα είναι σταθερή, αν και σε πολύ μεγάλο βαθμό
εποχιακή, ενώ το προϊόν διατίθεται στην αγορά, αμέσως μόλις γίνεται η
συγκομιδή. Η εποχική ζήτηση των μούρων κορυφώνεται στα τέλη του
καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου. Ωστόσο, η ζήτηση για φρέσκα
μούρα, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται αυξημένη λόγω ερευνών που δείχνουν
ότι τα μούρα αποτελούν άφθονη πηγή αντιοξιδοτικών, η ύπαρξη των οποίων
έχει πολλά ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία. Κατά συνέπεια, οι προβλέψεις
είναι εξαιρετικά θετικές για την ζήτηση των βατόμουρων.
Ο κύριος σκοπός της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθεί η Blueberry
Acres είναι να πλασάρει το βατόμουρο ως ένα φρέσκο και υγιεινό προϊόν. Βέβαια, η επιτυχία της Blueberry Acres δεν περιορίζεται μόνο στη στρατηγική
μάρκετινγκ που ακολούθησε. Για να είναι αποδοτική η διαφημιστική εκστρατεία
θα έπρεπε να ακολουθηθεί και από ένα αποτελεσματικό σύστημα συγκομιδής
και διανομής του προϊόντος στις διάφορες αγορές. Λόγω και της φύσης του
προϊόντος της εταιρίας, ο άριστος συνδυασμός μάρκετινγκ και διανομής
αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της Blueberry Acres.

Θέλετε να εξάγετε;

Οι τρεις κύριες αγορές στις οποίες εξάγει η Blueberry Acres είναι:
‣ Η αγορά νωπών προϊόντων της Βοστόνης
Ιστορικά, η συγκεκριμένη αγορά, είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη αγορά για την εταιρία. Οι συναλλαγές της εταιρίας πραγματοποιούνται μέσω ενός μεσίτη, ο οποίος συνεργάζεται με έναν πράκτορα
στην εκεί αγορά. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, σχεδόν όλη η παραγωγή
μούρων της Blueberry Acres κατευθυνόταν στην αγορά της Βοστόνης.
Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για μούρα στην εγχώρια αγορά σε
συνδυασμό με την πτωτική πορεία του αμερικανικού δολαρίου,
οδήγησαν την εταιρία να επεκταθεί και σε άλλες αγορές πέραν των
ΗΠΑ. Στην παρούσα φάση, η αγορά της Βοστόνης αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 50% των συνολικών πωλήσεων της Blueberry Acres ενώ τα
προϊόντα μεταφέρονται στην αγορά μέσω φορτηγών ψυγείων.
‣ Ηνωμένο Βασίλειο
Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιο πρόσφατη στο χαρτοφυλάκιο της Blueberry Acres. Η εταιρία συνεργάζεται στην Βρετανική
αγορά με αρκετούς λιανοπωλητές, όπως επίσης και με μια εταιρία τροφίμων κύριο προμηθευτή της πολυτελών ξενοδοχείων. Η στρατηγική
που ακολουθεί η εταιρία στην εν λόγω αγορά, στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτον, η εταιρία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο αποτελεί πελάτη προς το τέλος της σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι η
Blueberry Acres προμηθεύει αρχικά άλλες αγορές, όπως η Πολωνία και
ενώ η ζήτηση σε αυτή την αγορά φθίνει, η Blueberry Acres αρχίζει να
ικανοποιεί την υψηλή ζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό βοηθά την
εταιρία στη αποτελεσματικότερη διαχείριση των πελατών της και της
άσκηση αποδοτικότερης τιμολογιακής πολιτικής. Δεύτερον, η Blueberry Acres συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, που πέραν
από ικανός έμπορος και διαφημιστής των προϊόντων της εταιρίας, την
ενημερώνει συνεχώς για της συνθήκες στην αγορά.
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‣ Ισλανδία - Καναδάς
Ακολουθείται παρόμοια στρατηγική με την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρα από τις εξαγωγές, η Blueberry Acres έχει πλούσια
επιχειρηματική δραστηριότητα και στην εγχώρια αγορά του Καναδά.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, έχει εξασφαλίσει συνεργασία με τους
δυο μεγαλύτερους λιανοπωλητές της χώρας, ο ένας εκ των οποίων,
προβαίνει σε εποικοδομητική διαφήμιση του προϊόντος της Blueberry
Acres σε όλη την Καναδική επικράτεια αλλά και στην περιοχή του
Ατλαντικού. Το γεγονός αυτό, αφενός καθιστά την εταιρία να είναι
αποτελεσματική στον τομέα της προώθησης και της διαφήμισης,
γνωρίζοντας τις τάσεις της αγοράς και ασκώντας την κατάλληλη
τιμολογιακή πολιτική, αφετέρου συμβάλλει στην γρήγορη ανάπτυξή της.
Η εγχώρια αγορά, σαφώς και είναι σημαντικός πυλώνας για την ανάπτυξη
της εταιρίας, ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί σημασία και ώθηση και στις
εξαγωγές καθώς η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα δίνει πολλά
επιχειρηματικά μαθήματα στην εταιρία, αλλά ταυτόχρονα, συνδράμει
καταλυτικά στην διατήρηση της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας της.
Συνολικά, ο όμιλος Nova Agri έχει υιοθετήσει μια στρατηγική διαφοροποίησης
έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τόσο την παραγωγή
της, όσο και τους κινδύνους της αγοράς.
Η τεράστια επιτυχία της Blueberry Acres ως μέλος του ομίλου Nova Agri εκτός
από την σωστή στρατηγική, οφείλεται και σε διάφορες επιρροές και πηγές
πληροφόρησης. Ο Earl Kidston επισημαίνει:
‣ Ίσως η σημαντικότερη συμβουλή για την επιχειρηματική καριέρα του
Earl ήταν τα λόγια του πατέρα του χρόνια πριν “Μην καλλιεργείς ό,τι
δεν μπορείς να πουλήσεις.” Αυτή η απλή φράση αποτέλεσε τη βάση
πάνω στην οποία στήριξε την στρατηγική της η Blueberry Acres, με
την συνεχόμενη αξιολόγηση των ευκαιριών και απειλών, που οδηγούσε
στην αναγνώριση ότι ό,τι πουλάει σήμερα, μπορεί να μην πουλάει
αύριο.

Θέλετε να εξάγετε;

‣ Μελέτησε την επιτυχία, αλλά μελέτησε ακόμα καλύτερα την αποτυχίαΜέσα από την αποτυχία είναι που μαθαίνεις περισσότερα. Γι’ αυτό το
λόγο η Nova Agri επικεντρώνει τις παρατηρήσεις της γύρω από την
αποτυχία.
‣ Επίλεξε τους κατάλληλους συνεργάτες - Η ικανότητα να αναγνωρίζεις
τα προβλήματα και να βρίσκεις λύσεις είναι άμεσα συνδεδεμένη με
την ποιότητα των ατόμων με τα οποία συνεργάζεσαι.
‣ Ακολούθησε το προϊόν σου στην αγορά- Υπάρχουν πάρα πολλά που
μπορείς να μάθεις παρατηρώντας πώς το προϊόν σου κινείται στην
αγορά και ποια εμπόδια μπορεί να συναντά. Δες πώς τα πάει στην
αγορά, πώς αντιμετωπίζεται από τους πελάτες, και πού μπορείς να
προσθέσεις αξία. Στο ταξίδι του ο Earl στην Βοστόνη, στην κυριότερη
αγορά της Blueberry Acres, κατάλαβε πόσο εύκολα μπορεί να απαξιωθεί
και να αντικατασταθεί το προϊόν του, ειδικά εάν είναι χαμηλής ποιότητας.
‣ Μάθε από τους πελάτες σου και τις αγορές σου- Ο Earl Kidston
υπογραμμίζει πως ένα από τα οφέλη των εξαγωγών, είναι ότι “μαθαίνεις
πράματα τα οποία μετά μπορείς να τα εφαρμόσεις στην εγχώρια αγορά
σου.” Για παράδειγμα, η Blueberry Acres από την εξαγωγική της δράση
έμαθε για την προηγμένη τεχνολογία, την ασφάλεια των τροφίμων και
την έρευνα προϊόντος. «Χωρίς την εμπειρία των εξαγωγών, η δυνατότητα
να τα μάθουμε όλα αυτά δεν θα υπήρχε, ειδικά σε ένα τόσο σύντομο
διάστημα».
Οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η Blueberry Acres ήταν:
‣ Η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ένα πιο ισχυρό Καναδικό
δολάριο αποτελεί κίνδυνο για την ομαλότητα των εξαγωγών. Έτσι για
να μπορέσει να είναι κερδοφόρα η εταιρία, έδωσε ώθηση στις πωλήσεις
της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο, η αγορά της Βόρειας Αμερικής θεωρείται
αρκετά ενοποιημένη και παρά το γεγονός ότι η ανατίμηση του
καναδικού δολαρίου κατέστησε τις εισαγωγές περισσότερο ανταγωνιστικές, η τιμή για τα βατόμουρα είναι σταθερή στις δύο χώρες, ΗΠΑ
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και Καναδά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ
λόγω της διαφοράς της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
‣ Οι διακυμάνσεις που εμφανίζει η αγορά του λιανικού εμπορίου.
Μια σημαντική ανησυχία για τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων
είναι η τάση από την πλευρά των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων
τροφίμων να μειώσουν τον αριθμό των προμηθευτών τους. Αυτό
βάζει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις όπως η Nova Agri
σε κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την
αύξηση του μεγέθους τους, και, συνεπώς, είναι επιτακτική η διάθεση
προϊόντων στην αγορά, από τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν,
που είναι μοναδικά και δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν. Ωστόσο,
αυτό είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς απαιτούνται πολλά
πρόσθετα κεφάλαια σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. Η αξία που
απολαμβάνει ο καταναλωτής από το προϊόν, ενισχύεται από τις
υπηρεσίες που το συνοδεύουν, όπως οι εγγυήσεις για την ασφάλεια
τροφίμων, η διαρκής προσφορά του στην αγορά κτλ.
‣ Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων ψάχνουν για προμηθευτές που κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό σημαίνει πως οι μεγάλες
αλυσίδες αναλαμβάνουν να παίξουν τον ρόλο του εμπόρου των προϊόντων που προμηθεύονται από τον προμηθευτή τους, αφήνοντας
στην προμηθεύτρια εταιρία την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής
που θα την καταστήσει ηγέτιδα στην αγορά. Το γεγονός αυτό, ασκεί
μεγαλύτερη πίεση στις μικρότερες εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να ανταγωνιστούν μεγάλους προμηθευτές με παγκόσμια δραστηριότητα.
Για παράδειγμα, είναι πλέον κοινή πρακτική στις ανεπτυγμένες αγορές
η χρήση ενός τρίτου προμηθευτή για την παραγωγή, τη συλλογή και
την εισαγωγή ορισμένων φρέσκων φρούτων ή λαχανικών για ένα
λιανοπωλητή. Η τάση αυτή αποτελεί σαφώς πηγή ανησυχίας αλλά και
ευκαιρίας για τους τοπικούς προμηθευτές, όπως η Nova Agri.

Θέλετε να εξάγετε;
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Η περίπτωση της Blueberry Acres προσφέρει έναν αριθμό μαθημάτων αλλά και
συμβουλών για τις ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και για τους δυνητικούς
εξαγωγείς:
‣ Πριν αρχίσετε την εξαγωγική σας δραστηριότητα, βεβαιωθείτε ότι
είστε καλά εδραιωμένοι στην εγχώρια αγορά. Αυτή είναι και η κύρια
συμβουλή του Earl Kidston. H Blueberry Acres άρχισε την δραστηριότητά
της προσανατολισμένη αποκλειστικά στις εξαγωγές και για αυτό το
λόγο ίσως η παραπάνω συμβουλή να φαίνεται οξύμωρη. Ωστόσο,
όντας μέλος ενός ομίλου με επιτυχημένη εγχώρια δράση και
δοκιμασμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, η Blueberry Acres κατάφερε
να διαχειριστεί τον κίνδυνο που ενέχουν οι εξαγωγές και να εκμεταλλευτεί
τις ήδη θεμελιωμένες επιχειρηματικές πρακτικές της Nova Agri.
‣ Διαφοροποίηση και αξιολόγηση. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και
συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι ζωτικής
σημασίας να εξετάζεις ενδελεχώς και διαρκώς σε ποιες αγορές θα
εισαχθείς και με ποια προϊόντα, ποιες αγορές και προϊόντα θα
εξακολουθήσεις να διατηρείς στο χαρτοφυλάκιο σου και από ποιες
αγορές και προϊόντα θα αποσυρθείς.
‣ Διαχωρίστε την εμπορία από την παραγωγή. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα και χρησιμότερα μαθήματα που προσφέρει η περίπτωση
της Nova Agri Inc. είναι ότι η εταιρία κατάφερε να κατανοήσει την
διαφορά που υπάρχει μεταξύ της παραγωγής και της διανομής του
προϊόντος της.
‣ Συνεργαστείτε με έναν σύμβουλο ή έναν πράκτορα αν έχετε την
δυνατότητα. Αυτή η προσέγγισε δούλεψε καλά για την Blueberry
Acres στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η εταιρία
συνεργάστηκε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο στον τομέα των
τροφίμων, μέσω του οποίου η εταιρία μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις
ευκαιρίες που υπήρχαν στην ξένη αγορά, τις οποίες σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα μπορούσε να εντοπίσει.
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H επιτυχημένη περίπτωση της LightStream Technologies,
μίας μικρής εταιρίας με ένα εξειδικευμένο προϊόν
υψηλής τεχνολογίας
Στις ΗΠΑ, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να επεκταθούν σε νέες αγορές μέσω των
εξαγωγών, ύστερα από επιτυχημένη εδραίωση τους στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο,
ορισμένες εταιρίες όπως η LightStream Technologies, με έδρα τη Βιρτζίνια των
ΗΠΑ, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή συσκευών που χρησιμοποιούν
την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) για τον καθαρισμό του νερού, επιλέγουν να χτίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα γύρω από τις εξαγωγές.
Όταν ο αντιπρόεδρος Josh Lanier και οι συνιδρυτές του ξεκίνησαν την LightStream το 1998, γνώριζαν πως ο κλάδος του καθαρισμού του νερού κυριαρχούνταν από εταιρίες παραγωγής και πώλησης χλωρίου. Ωστόσο, όπως επίμονα
τόνιζε ο Lanier, η εξάρτηση από το χλώριο, για τον καθαρισμό του νερού, ολοένα
και μειώνονταν κυρίως λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την παρατεταμένη χρήση χλωρίου, αλλά
και λόγω των θεμάτων ασφάλειας που προκύπτουν για την μεταφορά των χημικών σαν το χλώριο.
Αν και υπάρχουν συστήματα απολύμανσης του νερού με βάση την
υπεριώδη ακτινοβολία, το προϊόν της LightStream είναι διαφέρει από τα
συμβατικά συστήματα, καθώς χρησιμοποιεί παλμική υπεριώδη ακτινοβολία, που
απολυμαίνει με σύντομες εκρήξεις του υπεριώδους φωτός που είναι πολύ
ισχυρότερες σε ένταση.
Ο Lanier και οι συνεργάτες του χρειάζονταν έναν γρήγορο, αξιόπιστο και
οικονομικά αποδοτικό τρόπο διανομής του διαφοροποιημένου προϊόντος τους
σε νέες αγορές-κλειδιά. Υπέθεσαν ότι η τεχνολογία που είχαν αναπτύξει, θα έβρισκε ιδιαίτερη απήχηση σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η διαχείριση της
ρύπανσης είναι μια πρωταρχική ανάγκη. Αλλά πώς μια νεοσύστατη επιχείρηση
είναι σε θέση να βρει δυνητικούς αγοραστές, χωρίς να αντιμετωπίσει αθέμιτο
χρηματοοικονομικό και μη κίνδυνο;

Θέλετε να εξάγετε;
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Οι ευκαιρίες παρέμεναν ανεκμετάλλευτες μέχρις ότου ο Lanier ήρθε σε επαφή
με τον Σύνδεσμο προώθησης των εξαγωγών της Βόρειας Βιρτζίνια και την Sandra Collazo, μια ειδικό σε θέματα Εμπορικών Εκθέσεων και επιχειρηματικών αποστολών. Η Collazo, η οποία ειδικεύεται σε θέματα προώθησης προϊόντων
φιλικών προς το περιβάλλον, ενημέρωσε τον Lanier σχετικά με τη διεξαγωγή μιας
εμπορικής έκθεσης στην Ινδία. Δεκάδες επιχειρηματικές αποστολές λαμβάνουν
χώρα κάθε χρόνο, κάθε μια από τις οποίες κατευθύνεται σε συγκεκριμένες χώρες,
γεωγραφικές περιοχές ή και βιομηχανίες και κλάδους της οικονομίας γενικότερα.
Έτσι και η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε
μία εμπορική έκθεση.
Ο κλάδος των περιβαλλοντολογικών συστημάτων και προϊόντων στην αγορά
της Ινδίας, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη. Αν και υπάρχουν πολλές
εταιρίες που είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ, η
επιλογή της σωστής εταιρίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διενέργεια των εξαγωγών. Ενώ αρκετές επιχειρήσεις στην Ινδία, φαίνονται καλά
εδραιωμένες στην αγορά, μπορεί στην πορεία να αποβούν οικονομικά ασταθείς.
Άλλες πάλι, αν και παρουσιάζουν ένα ευρύ πελατολόγιο, αδυνατούν να διανείμουν αποτελεσματικά τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν, η επιλογή του καταλληλότερου
συνεργάτη αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.
Παρ’ ότι οι συναντήσεις ήταν πυρετώδεις, άξιζε τον κόπο. Πολλές εταιρίες έδειξαν ενδιαφέρον να καταστούν ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της LightStream
στην συγκεκριμένη αγορά. «Μπορέσαμε να εξετάσουμε και να κατανοήσουμε
καλύτερα την φιλοσοφία της αγοράς της Ινδίας με την συμμετοχή μας σε αυτή
την επιχειρηματική αποστολή» υπογραμμίζει ο Lanier.
Μέσα από μια τεράστια λίστα δυνητικών συνεργατών, κατέληξε στην εταιρία
Subhush Projects and Marketing Ltd., μια πρωτοπόρα κατασκευαστική εταιρία
στην Ινδία. Η LightStream προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με
την Subhush, και οι δυο εταιρίες προσδοκούσαν συνολικές πωλήσεις, στην Ινδία,
ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος πέντε ετών. Η συμφωνία μεταξύ
των δυο εταιριών αφορούσε στη μεταφορά τεχνολογίας και στην από κοινού
εμπορία του προϊόντος σε όλη την Ινδία. O Lanier, επιτάχυνε την ανάπτυξη της
επιχείρησης του στο εξωτερικό και εκμεταλλεύτηκε ακόμα περισσότερα προϊόντα
μέσω του Κέντρου Προώθησης Εξαγωγών.
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Για τον Lanier, η δημιουργία της LightStream και η ανάληψη διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα και τολμηρότερα εγχειρήματα που πραγματοποίησε ποτέ. Ο Lanier έμαθε πολλά χρήσιμα
μαθήματα, το οποία συνοψίζει στα εξής:
‣ Μεταφέρετε τα προϊόντα σας όσο πιο κοντά γίνεται στον πελάτη.
Η ευκολότερη προσβασιμότητα των προϊόντων σας από τον πελάτη επιτυγχάνεται με την σύναψη στρατηγικών συμμαχιών σε όσο το δυνατόν
περισσότερες αγορές. Τόσο κυβερνητικά προγράμματα, όσο και προγράμματα ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με τις εξαγωγές βρίσκονται
στη διάθεση της επιχείρησής σας για την εύρεση συνεργατών σε νέες
αγορές.
‣ Προσπαθήστε για προϊόντα υψηλής ποιότητας
Η LightStream βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης για
την ποιότητα των προϊόντων της, γεγονός που θα την καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική. Η απόκτηση κάποιας πιστοποίησης για την
ποιότητα των προϊόντων σας θα δώσει ώθηση της επιχείρησής σας
στην αγορά.
‣ Να έχετε κατά νου τη σημασία της προσωπικής επαφής
Ο Lanier, λεει, «Μέσα από τη διαδικασία της οικοδόμησης του
παγκόσμιου δικτύου διανομής μας, πριν από την είσοδο ακόμα του
προϊόντος μας στην αγορά, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά
πράγματα που μας βοήθησαν να αναδιαρθρώσουν τα σχέδια της
επιχείρησής μας την ανάληψη εξαγωγικής δραστηριότητας».
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3
Το Fail Story της IKEA στη Βόρεια Αμερική
Θα περίμενε κανείς, για μία εταιρία όπως η ΙΚΕΑ, με ένα από τα μεγαλύτερα και
πιο οργανωμένα τμήματα εξαγωγών στον κλάδο του λιανεμπορίου παγκοσμίως,
ότι είναι αδύνατον να υποπέσει σε σφάλματα, τα οποία μάλιστα στοίχισαν στην
εταιρία αρκετά εκατομμύρια δολάρια.
Η ΙΚΕΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1940 στη Σουηδία από τον Ingvar Kamprad, τα
τελευταία χρόνια έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη, κατακτώντας ηγετική θέση
παγκοσμίως στον κλάδο των οικιακών επίπλων. Στα πρώτα βήματα επέκτασης
της δραστηριότητας της εκτός συνόρων, η ΙΚΕΑ κατηγορηματικά απέρριψε τον
κανόνα που διέπει το διεθνές επιτυχημένο εμπόριο, ο οποίος υπαγορεύει την
διάθεση ενός προϊόντος προσαρμοσμένο στις συνήθειες και τις ανάγκες της αγοράς για την οποία προορίζονται. Αντίθετα, η εταιρία έμεινε πιστή στην αρχή του
ιδρυτή της, ότι το προϊόν της πρέπει να «Τυπικά Σουηδικό» οπουδήποτε και αν
διατίθεται.
Παρά το γεγονός ότι η ΙΚΕΑ πήγε αντίθετα στο ρεύμα που υπαγορεύει μια επιτυχημένη διεθνή εμπορική δραστηριότητα, το μοντέλο πώλησης Σουηδικά σχεδιασμένων προϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο ανά τον κόσμο, φαίνεται πως δούλεψε
άριστα. Στην περίοδο 1974-2000 η ΙΚΕΑ από μια εταιρία με 10 καταστήματα, από
τα οποία μόλις ένα εκτός Σκανδιναβίας και ετήσιο τζίρο της τάξης των $210 εκατ.
μετατράπηκε σε έναν τεράστιο όμιλο με 159 καταστήματα σε 30 διαφορετικές
χώρες και πωλήσεις που αγγίζουν τα $8,6 δις. Το 2000 μόνο το 8% των πωλήσεων
προερχόταν από την Σουηδία, τη στιγμή που το 21,6% προέρχονταν από την
αγορά της Γερμανίας, το 49,5% από την υπόλοιπη Ευρώπη και το 16% από την
αγορά της Βόρειας Αμερικής. Η ΙΚΕΑ αρχίζει να επεκτείνεται και στην Ασιατική
αγορά με το 3% των πωλήσεών της να προέρχεται από εκεί κατά το 2000.
Η εν λόγω στρατηγική δούλευε καλά μέχρι το 1985, όταν η ΙΚΕΑ αποφάσισε
να μπει στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. Μεταξύ 1985 και 1996, η ΙΚΕΑ εγκαινίασε 6 νέα καταστήματα στη συγκεκριμένη αγορά, αλλά σε αντίθεση με την κα-
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τάσταση στην Ευρώπη, τα καταστήματα αυτά δεν έγιναν γρήγορα κερδοφόρα.
Πράγματι, ήδη από τις αρχές του 1990, ήταν ξεκάθαρο ότι η δραστηριότητα της
εταιρίας στη Βόρεια Αμερική αντιμετώπιζε πρόβλημα. Μέρος του προβλήματος
ήταν μια αντίθετη κίνηση στη συναλλαγματική ισοτιμία. Το 1985 η ισοτιμία ήταν
$1 προς 8,6 Σουηδικές κορώνες, ενώ το 1990 η κορώνα ισχυροποιήθηκε έναντι
του δολαρίου με την ισοτιμία να φτάνει στο 1: 5,8. Με αυτή την ισοτιμία, πολλά
προϊόντα που εισάγονταν από την Σουηδία ήταν αρκετά ακριβά για τους Αμερικανούς καταναλωτές.
Ωστόσο, υπήρχαν και άλλα προβλήματα πέραν της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τα Σουηδικά προϊόντα, που πουλήθηκαν τόσο καλά στην Ευρωπαϊκή
αγορά, φάνηκε ότι δε συμβάδιζαν με τα γούστα αλλά και τις ανάγκες των αμερικανών καταναλωτών. Τα κρεβάτια με σουηδικό σχεδιασμό ήταν στενά και υπολογισμένα σε εκατοστά, πράγμα που δεν προσέλκυε και δεν ικανοποιούσε τους
αμερικανούς, οι οποίοι αρέσκονται σε μεγάλα και ευρύχωρα κρεβάτια. Τα ντουλάπια κουζίνας ήταν πολύ μικρά για να χωρέσουν τα μεγάλα σερβίτσια των αμερικανών για την αμερικανική πίτσα. Επίσης, τα ποτήρια ήταν ιδιαίτερα μικρά για
έναν καταναλωτικό πληθυσμό που προσθέτει πάγο σε ό,τι πίνει. Επιπλέον, η εταιρία έκανε το λάθος να πωλήσει στην αμερικανική αγορά, Ευρωπαϊκού μεγέθους
κουρτίνες, που δεν ταιριάζουν στα αμερικανικά παράθυρα. Όπως ένα ανώτερο
διοικητικό στέλεχος της ΙΚΕΑ επισημαίνει, αστειευόμενος «Οι Αμερικάνοί απλά
δεν θα χαμήλωναν τα παράθυρά τους για να προσαρμόσουν τις κουρτίνες μας».
Μέχρι το 1991, η διοίκηση της ΙΚΕΑ είχε αντιληφθεί ότι για να πετύχει στην
αμερικανική αγορά, θα έπρεπε να προσαρμόσει, ολοκληρωτικά, τα προϊόντα
που προσφέρει, στα γούστα και τις ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι, η εταιρία
επανασχεδίασε την γκάμα των προϊόντων που διέθετε στην αμερικανική αγορά
με τα κρεβάτια να είναι πλέον king ή queen-size και υπολογισμένα σε ίντσες, και
τα έπιπλα κουζίνας να ταιριάζουν πλέον στα γούστα και να ικανοποιούν τις απαιτητικές ανάγκες των αμερικανών καταναλωτών. Επίσης, η εταιρία προώθησε αύξηση της παραγωγής των προϊόντων που παράγονται τοπικά στην Αμερική από
15% το 1990 στο 45% το 1997, γεγονός που κάνει τις πωλήσεις λιγότερο ευάλωτες στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μέχρι το 2000, σχεδόν το 1/3
των προϊόντων της ΙΚΕΑ σχεδιάζονταν αποκλειστικά για την Αμερικάνικη αγορά.
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Αυτή η διαφοροποίηση από την παραδοσιακή στρατηγική, στην οποία ήταν
προσηλωμένη η εταιρία, φάνηκε ότι απέδωσε. Μεταξύ 1990 και 1994 οι πωλήσεις
της ΙΚΕΑ στην Βόρεια Αμερική τριπλασιάστηκε στα $480 εκατ. και σχεδόν διπλασιάστηκαν στα $900 εκατ. το 1997, για να φτάσουν το 2000 τα $ 1.38 δις. Η εταιρία
ισχυρίζεται ότι στην αμερικανική αγορά ήταν κερδοφόρα ήδη από το 1993, παρ’
ότι δεν εμφανίζει ακριβείς αναφορές. Ωστόσο, παραδέχεται ότι οι αποδόσεις στην
Ευρωπαϊκή αγορά είναι υψηλότερες.
Το fail story της ΙΚΕΑ μας διδάσκει τα παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα:
‣ Διενεργήστε προκαταρκτική έρευνα αγοράς
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργηθεί μία προκαταρκτική έρευνα
αγοράς για την αγορά-στόχο πριν γίνει η οποιαδήποτε κίνηση επέκτασης. Μέσα από την έρευνα αυτή θα πρέπει να προσδιοριστούν όσο το
δυνατόν καλύτερα οι καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες των δυνητικών πελατών μας.
‣ Επαναπροσδιορίστε το εξαγωγικό σας μοντέλο, ανάλογα με τη
αγορά - στόχο
Μην θεωρήσετε αυθαίρετα ότι ένα εξαγωγικό μοντέλο, επειδή λειτουργεί
επιτυχημένα σε ένα πλήθος αγορών, θα λειτουργήσει το ίδιο επιτυχημένα
και σε άλλες αγορές με διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
‣ Τα λάθη στις εξαγωγές δεν έχουν να κάνουν με το μέγεθος της επιχείρησης
Τέλος, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που μας δίνει η παραπάνω μελέτη
περίπτωσης, είναι ότι ακόμα και οι πιο ισχυρές και οργανωμένες επιχειρήσεις, στις εξαγωγές μπορούν πολύ εύκολα να υποπέσουν σε κρίσιμα λάθη. Και βέβαια, ο κίνδυνος να υποπέσει σε λάθος μία
επιχείρηση με πολύ μικρότερη εμπειρία σε θέματα διεθνοποίησης είναι
σαφώς μεγαλύτερος.
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Χρήσιμες
Ιστοσελίδες
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Προφίλ και επιδόσεις χωρών
World Bank:
www.worldbank.org
World Trade Organization:
www.wto.org
United Nations Conference on Trade and Development
www.unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ):
www.statistics.gr

Πληροφόρηση για Φορολογικά - Τελωνειακά θέματα & Διαδικασίες Εξαγωγών
Market Access (ΕΕ):
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?
Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
Ελληνικά Τελωνεία – ICISnet:
http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet

Έρευνες Αγοράς
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών-Agora.mfa:
www.agora.mfa.gr
Federation of International Trade Associations:
www.globaltrade.net
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Φορείς - Οργανισμοί
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο:
www.iccwbo.org
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος:
www.seve.gr
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ):
www.hepo.gr
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ):
www.oaep.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
Fair Guide:
www.fair-guide.com
M+A Expodatabase:
www.expodatabase.com
ExpoWorld:
www.expoworld.net

Ηλεκτρονικές Αγορές
WorldBid:
www.worldbid.com
Alibaba:
www.alibaba.com
Ebay.com:
www.ebay.com

