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ΡΕΙΛΗΨΗ 

Σα κίνθτρα που ωκοφν τισ επιχειριςεισ τθσ Ελλάδασ να εξάγουν, τα εμπόδια και οι 

φραγμοί που αντιμετωπίηουν ςε αυτι τθ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ και οι εξαγωγικζσ 

επιδόςεισ αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Για τθν εκτίμθςθ των 

παραγόντων που επθρεάηουν τισ εξαγωγζσ των επιχειριςεων, εξετάηονται κάποιεσ 

μεταβλθτζσ με βάςθ τα ερευνθτικά ερωτιματα που απαντικθκαν από τισ ίδιεσ τισ 

επιχειριςεισ ςε ςυνδυαςμό με το εμπειρικό και ερευνθτικό υπόβακρο από τα ευριματα 

τθσ διεκνισ βιβλιογραφίασ. Οι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ διακρίνονται ςε εκείνουσ που 

ςχετίηονται με τθν κάκε επιχείρθςθ και ςε εκείνουσ που ςυνδζονται με το ευρφτερο 

περιβάλλον λειτουργίασ τθσ, όπωσ τα χαρακτθριςτικά του κλάδου ςτον οποίο 

δραςτθριοποιείται. Η ζρευνα ςτθρίηεται ςε πρωτογενι ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν με τθν 

βοικεια ενόσ ερωτθματολογίου 26 ερωτιςεων, το οποίο ςτάλκθκε ςε 95 επιχειριςεισ με 

email, με web-link και με τθλεφωνικι ςυνζντευξθ. υγκεκριμζνα, μελετικθκε το κατά πόςο 

θ εξαγωγικι επίδοςθ επθρεάηεται από διάφορουσ παράγοντεσ με τθ μζκοδο των ελαχίςτων 

τετραγϊνων (OLS).  

Οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ κεϊρθςαν ωσ πιο ςθμαντικοφσ λόγουσ παρακίνθςθσ των 

εξαγωγικϊν τουσ δραςτθριοτιτων τθν αναηιτθςθ μεγαλφτερθσ αγοράσ, το αςτακζσ 

οικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ και το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα των 

προϊόντων και υπθρεςιϊν που παράγουν. Ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ ενίςχυςθσ των 

εξαγωγϊν βρζκθκε να είναι οι εμπορικζσ εκκζςεισ και ςτθ ςυνζχεια το διαδίκτυο. Σα τρία 

πιο ςθμαντικά εμπόδια προϊκθςθσ των εξαγωγϊν είναι τα φορολογικά αντικίνθτρα 

εξαγωγϊν, θ ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνθςθσ για χρθματοδότθςθ εξαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων και οι γραφειοκρατικζσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ. Σα οικονομετρικά 

ευριματα αναδεικνφουν ωσ ςθμαντικοφσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν 

τον αρικμό χωρϊν που εξάγουν οι επιχειριςεισ τουσ παρακάτω παράγοντεσ:  τισ εξαγωγικζσ 

πωλιςεισ, τα ζτθ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, τον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, τθν εξαγωγικι εμπειρία τθσ επιχείρθςθσ ςε χρόνια και το 

επίπεδο ςπουδϊν των ςτελεχϊν. H μελζτθ αυτι μπορεί επίςθσ να βοθκιςει τισ 

επιχειριςεισ και τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ να εξετάςουν και να λάβουν υπ’ όψθ τουσ 

οριςμζνεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ κατά τθ διαμόρφωςθ ι μεταρρφκμιςθ των κανονιςμϊν 

και των πολιτικϊν για τθν ενκάρρυνςθ των εξαγωγϊν. 

Λζξεισ Κλειδιά: Εξαγωγζσ, Κίνθτρα, Εμπόδια, Φραγμοί, Πολιτικζσ τιριξθσ, 

Πολιτικζσ Ανάπτυξθσ. 
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Abstract 

 The aim of this study is to examine the incentives and the barriers of the Greek 

businesses to export. To assess the factors affecting business exports, some variables are 

examined on the basis of the research questions answered by the companies themselves in 

conjunction with the empirical and research background from the findings of the 

international literature. Identifying factors are distinguished from those associated with each 

business and those associated with its wider operating environment, such as the 

characteristics of the industry in which it operates. The survey is based on primary data 

collected with the help of a questionnaire of 26 questions, which was sent to 95 businesses 

by email, web-link and telephone interview. In particular, we examined whether the export 

performance was affected by various factors by the least squares (OLS) method. 

 Greek companies considered the most important reasons for motivating their 

export activities are a bigger market, the unstable economic environment in Greece and the 

competitive advantage in the quality of the products and services they produce. The most 

important factor in export aid was the trade fairs and then the internet. The three most 

important barriers to export promotion are fiscal export disincentives, inadequate working 

capital to finance export activities and bureaucratic customs procedures. The econometric 

findings show as important determinants of the export performance of enterprises the year 

of founding the company, its years of export experience, the number of exporting countries, 

the percentage of exports on its total income, the insufficiency of capital and the number of 

employees in the enterprise. 

 This study can also help businesses and policy-makers consider and take into 

account some important information when formulating or reforming export-regulation 

regulations and policies. 

 

 

 

 

 

Keywords: Exports, Motivation, Obstacles, Barriers, Support Policies, Development Policies.  
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1. Ειςαγωγι 

Οι εξαγωγζσ είναι θ ατμομθχανι τθσ οικονομίασ. ε μία οικονομία όπωσ θ Ελλθνικι 

είναι κάτι περιςςότερο από αυτό, ίςωσ να είναι και όλο το τρζνο τθσ ανάπτυξισ τθσ. Για τον 

λόγο αυτό είναι ςθμαντικό να διαπιςτωκοφν ποιοι παράγοντεσ παρακινοφν το τρζνο να 

προχωριςει πιο γριγορα και ποιοι άλλοι το εμποδίηουν να τρζξει. 

Η εξαγωγικι δραςτθριότθτα ωφελεί τθν οικονομία και τισ επιχειρθματικζσ 

οργανϊςεισ με διάφορουσ τρόπουσ. ε όλεσ ςχεδόν τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, οι 

υπεφκυνοι για τθ χάραξθ πολιτικισ κεωροφν τισ εξαγωγζσ ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα ςτισ 

εκνικζσ τουσ πολιτικζσ ςχεδιαςμοφ. Αυτι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ των εξαγωγϊν 

ζγκειται επίςθσ ςτισ περιςςότερεσ, ιδιαίτερα ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. Πολλζσ χϊρεσ 

προςπακοφν να βρουν τρόπουσ για να αυξιςουν τισ εξαγωγζσ. Αυξθμζνεσ εξαγωγζσ 

μποροφν να επιτευχκοφν είτε με τθν παροχι κινιτρων ςτισ επιχειριςεισ που εξάγουν είτε 

με τθν ϊκθςθ των μθ εξαγωγζων να πραγματοποιιςουν εξαγωγζσ. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 

δθμοςιευμζνθσ ζρευνασ αςχολείται με κζματα που διερευνοφν τα αντιλθπτά ερεκίςματα 

και τα εμπόδια ςτισ εξαγωγζσ. Η παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςκοπό να διερευνθκοφν οι 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόφαςθ των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα να διειςδφςουν 

ςε διεκνείσ αγορζσ, τουσ παράγοντεσ που εμποδίηουν αυτιν τθν προςπάκεια προσ 

διεκνοποίθςθ, κακϊσ και τθν απόδοςθ των εξαγωγϊν τουσ. Εκτόσ από τθν κατανόθςθ μιασ 

κρίςιμθσ διάςταςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τα εμπειρικά ευριματα και ςυμπεράςματα 

τθσ ζρευνασ ζχουν ωσ απϊτερο ςτόχο τθ διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ ςχετικά με τθν 

ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ εξωςτρζφειασ ςτθν οικονομία και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

του εκνικοφ επιχειρθματικοφ ςυςτιματοσ. Σο δείγμα που χρθςιμοποιικθκε εμπεριείχε 

ςυνολικά 95 επιχειριςεισ από διάφορουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ και από όλθ τθ 

γεωγραφικι κάλυψθ τθσ Ελλάδασ. Σα δεδομζνα αυτά προιλκαν από τθ βάςθ του 

Πανελλθνίου υλλόγου Εξαγωγζων και από το Εμπορικό και Βιομθχανικά Επιμελθτιριο. Η 

περίοδοσ που πραγματοποιικθκε θ ζρευνα  ιταν από τον Μάρτιο ζωσ τον Μάιο του 2018.  

Η μελζτθ καταδεικνφει ότι οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν είναι 

αναγκαίο να αυξθκοφν ςε όγκο και παράλλθλα πρζπει να αυξθκοφν οι χϊρεσ προοριςμοφ 

που εξάγουν οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Επίςθσ, οι αρμόδιοι κεςμικοί φορείσ κρίνεται 

απαραίτθτο να παρζμβουν και να βελτιϊςουν το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τισ εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ, μειϊνοντασ τθ γραφειοκρατία και παρζχοντασ φορολογικά κίνθτρα ςτισ 

επιχειριςεισ.  
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Η διπλωματικι εργαςία αποτελείται από πζντε κεφάλαια. το πρϊτο κεφάλαιο 

γίνεται μια κεωρθτικι παρουςίαςθ των εννοιϊν τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ και του 

αντίκτυπου που ζχει ςτθν Ελλθνικι οικονομία. 

Σο δεφτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία επιλεκτικι αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ 

διεκνοφσ βιβλιογραφίασ που αφορά ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα των επιχειριςεων. Η 

βιβλιογραφία αυτι κατθγοριοποιείται ςε τρεισ ενότθτεσ. Παρουςιάηονται τα κίνθτρα που 

ωκοφν τισ επιχειριςεισ να δραςτθριοποιθκοφν ςε διεκνζσ περιβάλλον, καταγράφονται τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα, κακϊσ και τα εμπόδια που καλοφνται να ξεπεράςουν 

οι επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια τουσ για διεκνοποίθςθ. τθ ςυνζχεια θ εκτενισ 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ οδιγθςε ςτθν αναγνϊριςθ πικανϊν κινιτρων και φραγμϊν 

που επθρεάηουν τισ επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια τουσ να εξάγουν βάςθ των οποίων 

δομικθκε το ερωτθματολόγιο τθσ πρωτογενοφσ εμπειρικισ ζρευνασ. Σο μεγαλφτερο μζροσ 

αυτισ τθσ βιβλιογραφίασ αναδεικνφει τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχουν οι εξαγωγζσ  για τισ 

επιχειριςεισ και για τθν οικονομία μιασ χϊρασ γενικότερα. 

το τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μεκοδολογία τθσ παροφςασ μελζτθσ που 

χρθςιμοποιεί πρωτογενι ςτοιχεία. Αρχικά δίνονται κάποια ςτοιχεία των επιχειριςεων όπωσ  

ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ, θ τοποκεςία, το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται το ερωτθματολόγιο και γίνεται μια περιγραφικι ςτατιςτικι παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ.  Σο τελικό δείγμα βάςθ του οποίου ςυγκεντρϊκθκαν τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία, αποτζλεςαν 95 Ελλθνικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ από διάφορα μζρθ 

τθσ Ελλάδασ. Η ανάλυςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν, διαμόρφωςε τα τελικά 

αποτελζςματα και αποκάλυψε ότι οι ερωτϊμενοι κεϊρθςαν ωσ πιο ςθμαντικά κίνθτρα 

παρακίνθςθσ των εξαγωγζων τθν αναηιτθςθ μεγαλφτερθσ αγοράσ , το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα των προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρουν, το αςτακζσ 

οικονομικό περιβάλλον τθσ εγχϊριασ αγοράσ  και το αςτακζσ πολιτικό περιβάλλον τθσ 

Ελλάδασ.  

το τζταρτο κεφάλαιο αναπτφςςονται τα δεδομζνα και με τθ χριςθ οικονομετρικϊν 

τεχνικϊν , γίνεται μια ςειρά εκτιμιςεων με τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων (OLS), για 

να βρεκεί το καταλλθλότερο υπόδειγμα το οποίο μελετά εάν και ςε ποιο βακμό οι 

επθρεάηεται  ο αρικμόσ χωρϊν που εξάγει μια επιχείρθςθ.  

το πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν 

ζρευνα και προτάςεισ βελτίωςθσ αλλά και επζκταςθσ των εξαγωγϊν από τθν Ελλάδα. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:06 EEST - 34.220.209.173



Οι Εξαγωγέσ των Επιχειρήςεων τησ Ελλάδασ:   Κίνητρα, εμπόδια και πολιτικέσ ανάπτυξησ Σελύδα 12 
 

Ενδεικτικά, ο βακμόσ ανοίγματοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο διεκνζσ εμπόριο 

είναι ιδιαίτερα χαμθλόσ. Ο λόγοσ του ακροίςματοσ του ςυνόλου των εξαγωγϊν και 

ειςαγωγϊν αγακϊν τθσ χϊρασ ωσ προσ το ΑΕΠ ανζρχεται λίγο πάνω από το ιμιςυ του 

αντίςτοιχου λόγου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτό είναι κυρίωσ αποτζλεςμα τθσ ιδιαίτερα 

περιοριςμζνθσ εξαγωγικισ επίδοςθσ τθσ χϊρασ. Για πολλά χρόνια, οι ειςπράξεισ από 

εξαγωγζσ αγακϊν παρζμεναν κατά μζςο όρο κακθλωμζνεσ ςτο ζνα τρίτο των πλθρωμϊν 

τθσ χϊρασ για ειςαγωγζσ αγακϊν και κάτω του 10% του ΑΕΠ (Papazoglou, 2007). Εξαίρεςθ 

αποτελεί θ τελευταία εξαετία (2011-17), κατά τθν οποία θ διαφαινόμενθ ανάκαμψθ των 

εξαγωγϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ μεγάλθ κάμψθ των ειςαγωγϊν, λόγω τθσ φφεςθσ, ζχουν 

αλλάξει μερικϊσ τθν εικόνα του εξωτερικοφ εμπορίου. 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: AMECO 

 

φμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, ςε μακροχρόνιο ορίηοντα, θ διατθριςιμθ 

ανάπτυξθ ςυνδζεται με υψθλι εξαγωγικι επίδοςθ και αυξανόμενθ εμπορικι ολοκλιρωςθ. 

Σο γεγονόσ αυτό πρζπει αδιαμφιςβιτθτα να αξιολογθκεί ςτθν προςπάκεια ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ. Οι κακοριςτικοί παράγοντεσ των εξαγωγικϊν επιδόςεων είναι ο 

ςυνδυαςμόσ εμπορικϊν εξαγωγϊν και ο ςωςτόσ επιχειρθματικόσ προςανατολιςμόσ. Με τθ 

ςειρά του, το μείγμα εμπορίασ εξαγωγϊν κακορίηεται ζμμεςα από τθν ελκυςτικότθτα τθσ 

εξαγωγικισ αγοράσ, τισ ικανότθτεσ εξαγωγισ και τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ (Mavrogiannis et 

al.2008)  Εμπειρικζσ μελζτεσ επιβεβαιϊνουν τθν φπαρξθ ιδιαίτερα δυνατισ κετικισ ςχζςθσ 
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μεταξφ του βακμοφ ανοίγματοσ μιασ χϊρασ ςτο εξωτερικό εμπόριο και του ρυκμοφ 

πραγματικισ ςφγκλιςθσ τθσ οικονομίασ. 

Οι Balaguer και Cantavella-Jorda (2000), διεξιγαγαν ζρευνα για τθν Iςπανία 

χρθςιμοποιϊντασ χρονολογικζσ ςειρζσ του ΑΕΠ και διαφόρων εξαγωγικϊν τομζων για να 

μετριςουν αν και πόςθ είναι επιρροι τουσ ςτθ ςυνολικι οικονομικι μεγζκυνςθ και ζπειτα 

ποια είναι θ αιτιϊδθσ ςχζςθ με Grangertest. Σα ςυμπεράςματα καταλιγουν ςτο γεγονόσ ότι 

για τθν περίοδο 1961-2000, όπου θ ιςπανικι οικονομία ακολοφκθςε πιο φιλελεφκερεσ 

πολιτικζσ υπζρ του διεκνοφσ εμπορίου, οι εξαγωγζσ διαδραμάτιςαν ςπουδαίο ρόλο ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ. Όμωσ, το κυριότερο είναι ότι βρικαν αμφίδρομθ αιτιότθτα μεταξφ 

ΑΕΠ και εξαγωγϊν. 

Γενικότερα, χϊρεσ με εμπειρία μεγάλων περιόδων υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ τα 

ζχουν καταφζρει ςτθριηόμενεσ κατά κφριο λόγο ςτισ εξαγωγζσ και ςε επενδφςεισ που 

χρθματοδοτοφνται, όχι μόνο από υψθλι εγχϊρια αποταμίευςθ αλλά και από ςθμαντικζσ 

ειςροζσ ξζνων άμεςων επενδφςεων (Wood et al. 2015).  

Ζτςι, οι οικονομολόγοι ορίηουν τθν ανάπτυξθ που προκαλείται από τισ εξαγωγζσ 

(Export-Led Growth Hypothesis) ωσ τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, κφρια αιτία τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ είναι μία εξωγενισ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εξαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων. Και όταν αυτό το μοντζλο ακολουκείται, εμφανίηονται ταυτόχρονα μία 

υψθλι οικονομικι μεγζκυνςθ, μία μεγάλθ αφξθςθ των εξαγωγϊν και ανατίμθςθ τθσ 

πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. Ανατίμθςθ ςυμβαίνει διότι, οι εξαγωγείσ ζχουν 

ςτα χζρια τουσ ξζνο νόμιςμα, το οποίο και το ανταλλάςςουν με ντόπιο, ϊςτε να 

καταναλϊςουν εγχϊρια μθ εμπορεφςιμα αγακά (Yang, 2008). 

Οι αδφναμεσ εξαγωγικζσ επιδόςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ προθγικθκαν τθσ 

κρίςθσ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ, παρά τον ιςτορικό χαρακτιρα τθσ χϊρασ ωσ 

«εμπορικό ζκνοσ». Η ζλλειψθ άμεςων ξζνων επενδφςεων, θ χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα 

των τιμϊν, οι ανεπαρκείσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν αγορά προϊόντων, τα κανονιςτικά εμπόδια, 

θ γραφειοκρατία και ζνα περιβάλλον που δεν είναι επαρκϊσ φιλικό προσ τισ επιχειριςεισ, 

υπιρξαν μερικά από τα εμπόδια που αποκάρρυναν τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

(Tesfometal. 2006). Ενϊ οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ μζχρι ςτιγμισ ζχουν ιδθ 

καλφψει πολλά ςθμεία από πλευράσ δθμοςιονομικϊν, όπωσ τθν προςαρμογι και τθν 

ανταγωνιςτικότθτα του κόςτουσ, απαιτοφνται περαιτζρω μεταρρυκμίςεισ για να επιτευχκεί 

το πλιρεσ δυναμικό εξαγωγισ τθσ Ελλάδασ και να αντιμετωπιςτοφν οι αδυναμίεσ που δεν 

ςχετίηονται με το κόςτοσ (Kentetal, 2006).  
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Σο δυναμικό εξαγωγισ τθσ Ελλάδασ κα μποροφςε να είναι τεράςτιο, δεδομζνθσ τθσ 

ιςτορίασ, των πολιτιςτικϊν χϊρων, τθσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ, τθσ φυςικισ ομορφιάσ, 

των άφκονων αλλά ανεπαρκϊσ εκμεταλλεφςιμων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (αιολικι 

και θλιακι ενζργεια), κακϊσ και του ιδιαίτερα καταρτιςμζνου και μορφωμζνου πλθκυςμοφ 

(Liargovas et al. 2008). Σα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ γεωργίασ (για προϊόντα υψθλισ 

ποιότθτασ), του τουριςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ιατρικοφ τουριςμοφ), και άλλων 

υπθρεςιϊν εκτόσ από τθ ναυτιλία (υγεία, εκπαίδευςθ, εφοδιαςτικι, ενζργεια) δεν 

αξιοποιοφνται πλιρωσ. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι προςπάκθςε να ποςοτικοποιιςει το χάςμα 

των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο 1995-2009, εκτιμϊντασ ότι οι πραγματικζσ 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ προςτικζμενθσ αξίασ μειϊκθκαν κατά 33% από ό, τι κα πρόβλεπαν τα 

κανονικά πρότυπα διεκνοφσ εμπορίου με βάςθ το ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ, το μζγεκοσ των 

εμπορικϊν τθσ εταίρων και τθ γεωγραφικι τουσ απόςταςθ για τθν περίοδο αυτι. Η χαμθλι 

κεςμικι ποιότθτα εξθγεί τα μεγάλα τμιματα που λείπουν αυτοφ του «Παηλ τθσ ελλιποφσ  

εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ" (Böwer et al. 2014). 

Παρά τισ βελτιϊςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα, λόγω των ριηικϊν προςαρμογϊν του 

κόςτουσ εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ, τα κζρδθ από τθν ανταγωνιςτικότθτα δεν ζχουν 

μεταφραςτεί ςε ίςεσ αυξιςεισ των εξαγωγικϊν επιδόςεων. Ενϊ το ςυνολικό επιχειρθματικό 

κλίμα ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία πζντε χρόνια, εξακολουκοφν να 

αντιμετωπίηονται κανονιςτικοί φραγμοί ςτον ανταγωνιςμό, διοικθτικι αδιαφάνεια και 

αναποτελεςματικι γραφειοκρατία (Katsikeas et al. 1996). Απαιτοφνται περιςςότερεσ 

μεταρρυκμίςεισ ςτθν αγορά προϊόντων που κα βελτιϊςουν τουσ όρουσ ανταγωνιςμοφ και 

κα διευκολφνουν τουσ νεοειςερχομζνουσ, κακϊσ και πολιτικζσ για τθ μείωςθ του 

διοικθτικοφ φόρτου και των γραφειοκρατικϊν εμποδίων για τισ επιχειριςεισ, ιδίωσ όςον 

αφορά τισ διαδικαςίεσ εξαγωγισ (Barnes et al. 2006). 

Με τθν παρατεταμζνθ εξαςκενθμζνθ εγχϊρια ηιτθςθ που αναμζνεται να 

παραμείνει, οι εξαγωγζσ είναι θ καλφτερθ τοποκζτθςθ για να ξεκινιςουν οι επιχειριςεισ 

και ειδικά οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) τθν οικονομικι τουσ ανάπτυξθ και τθ 

δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κίνθτρα και φραγμοί ςτθν εξαγωγικι προςπάκεια: θ 

διεκνισ εμπειρία 

2.1 ΑΝΑΣΚΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑΣ 

Οι εξαγωγζσ είναι μια ςθμαντικι οικονομικι δραςτθριότθτα ηωτικισ ςθμαςίασ για 

τθν υγεία και το δυναμιςμό των ςφγχρονων οικονομιϊν. Η εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

ωφελεί τθν οικονομία και τισ επιχειρθματικζσ οργανϊςεισ με διάφορουσ τρόπουσ 

(Yannopoulos, 2010). Οι εξαγωγζσ αποτελοφν ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν 

λειτουργία των επιχειριςεων, που τουσ επιτρζπει να δθμιουργιςουν αξία, να αναπτυχκοφν 

και να ζχουν πρόςβαςθ ςε νζα γνϊςθ και τεχνολογίεσ (Yeoh, 2004). 

Όπωσ επιςιμαναν οι Hansen, N., K. Gillespie και E. Gençtχrk. 1994, θ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ με διάφορουσ τρόπουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του βιοτικοφ επιπζδου των πολιτϊν, τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθσ αφξθςθσ των εςόδων υπό τθν μορφι κερδϊν και φόρων. Για τισ 

επιχειριςεισ, οι εξαγωγζσ είναι μια από τισ πιο ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ που άπτονται 

τθσ λειτουργίασ τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Γενικότερα, ςε μια εποχι που χαρακτθρίηεται από 

αυξανόμενθ παγκοςμιοποίθςθ και όπου ο διεκνισ ανταγωνιςμόσ γίνεται ολοζνα και πιο 

ζντονοσ, οι νζεσ επιχειριςεισ χρειάηεται να ακολουκιςουν ςτρατθγικζσ διεκνοποίθςθσ και 

εξωςτρζφειασ προκειμζνου να ανταποκρικοφν επιτυχϊσ, να είναι μεςοπρόκεςμα βιϊςιμεσ 

και να αξιοποιιςουν ευκαιρίεσ για διείςδυςθ ςε αγορζσ εκτόσ των ςυνόρων (Porter, M.E., 

1986,1990). 

Οι επιχειριςεισ με εξωςτρεφι χαρακτιρα κατά τθ διαδικαςία διεκνοποίθςισ τουσ 

τείνουν να αναπτφςςουν εξειδικευμζνο ανκρϊπινο κεφάλαιο και καινοτόμεσ δεξιότθτεσ 

(Hessels, J. και A. VanStel , 2011). Ενδεικτικά, οι McDougall et al. (1994), διατφπωςαν ζνα 

κεωρθτικό υπόβακρο, ςφμφωνα με το οποίο οι νζεσ επιχειριςεισ με διεκνι 

προςανατολιςμό ζχουν τθν ικανότθτα να εντοπίηουν ευκαιρίεσ ςτο εξωτερικό, είναι ςε 

ετοιμότθτα να ςυνδυάςουν πόρουσ ςε διαφορετικζσ διεκνείσ αγορζσ και μποροφν επίςθσ 

να αξιοποιοφν ςε διεκνζσ επίπεδο ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν απορρόφθςθ γνϊςθσ 

και τθ δικτφωςθ. 

Σον τελευταίο καιρό, ζχουν καταγραφεί κεαματικζσ αλλαγζσ ςτο διεκνζσ εμπόριο 

και ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον. Η ανάπτυξθ των δικτφων πλθροφόρθςθσ, τθσ 

επικοινωνίασ και τθσ τεχνολογίασ διακίνθςθσ προϊόντων,  θ μείωςθ του χρόνου μεταφοράσ, 

θ ταχφτθτα απαξίωςθσ και αντιγραφισ προϊόντων, θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ αλλά 

και θ αφξθςθ του ρίςκου και του ανταγωνιςμοφ (Moini, 1998) είναι μερικά από τα ςτοιχεία 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:06 EEST - 34.220.209.173



Οι Εξαγωγέσ των Επιχειρήςεων τησ Ελλάδασ:   Κίνητρα, εμπόδια και πολιτικέσ ανάπτυξησ Σελύδα 16 
 

που οι επιχειριςεισ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ και θ ςτρατθγικι διεκνοποίθςθσ 

αξίηει να αποτελεί μονόδρομο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ και επιβίωςι τουσ. 

Η δθμιουργία νζων επιχειριςεων με εξαγωγικό προςανατολιςμό αποτελεί πλζον 

ζνα κρίςιμο ηιτθμα επιχειρθματικότθτασ που ζχει προςελκφςει το ενδιαφζρον τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και των διαμορφωτϊν πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ ςυμβάλλει 

ςτθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ και γενικότερα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. 

Η εξωςτρζφεια των επιχειριςεων, θ διεκνοποίθςθ και γενικά το διεκνζσ εμπόριο 

ζχουν ερευνθκεί τα τελευταία χρόνια με ςυνζπεια τθ δθμιουργία μιασ ςθμαντικισ ςε 

ζκταςθ αλλά και ποιότθτα κεωρθτικισ και εμπειρικισ βιβλιογραφίασ. Σα ηθτιματα που 

βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ είναι τα κίνθτρα για εξαγωγζσ (Yannopoulos, 2010), 

τα εξαγωγικά εμπόδια (Katsikeas 1996, Leonidiou 1995) και οι πολιτικζσ ενίςχυςθσ (Crick, 

D., and M.R. Czinkota, 1995). 

φμφωνα με τον Miesenbock υπάρχουν δφο παράλλθλεσ ροζσ ςτον τομζα τθσ 

ενκάρρυνςθσ των εξαγωγϊν. Σο πρϊτο ρεφμα είναι θ διάκριςθ μεταξφ εξωτερικϊν και 

εςωτερικϊν ερεκιςμάτων εξαγωγϊν (Miesenbock, 1988). Ο Maurel (2009) κατασκεύασε ένα 

θεωπητικό μοντέλο για την ανάλυςθ των κακοριςτικϊν παραγόντων των εξαγωγικϊν 

επιδόςεων των ΜΜΕ τθσ Γαλλίασ.  Οι κακοριςτικοί παράγοντεσ των εξαγωγικϊν επιδόςεων 

μποροφν κεωρθτικά να χωριςτοφν ςε εςωτερικοφσ, εξωτερικοφσ και ςχετικοφσ με τθ 

ςτρατθγικι. Από τθν εμπειρικι ανάλυςθ προκφπτει ότι οι επιχειρθματικζσ ςυμπράξεισ, θ 

καινοτομία, το μεγαλφτερο μζγεκοσ και θ αποτελεςματικι δζςμευςθ για εξαγωγζσ 

ςυνδζονται με υψθλότερα επίπεδα εξαγωγικϊν επιδόςεων (Maurel, 2009). 

 

2.2 Ρροςδιοριςτικοί Ραράγοντεσ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων   

Γενικά, οι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ μποροφν να διακρικοφν ςε αυτοφσ που 

ςχετίηονται με τθν κάκε επιχείρθςθ αλλά και ςε εκείνουσ που ςυνδζονται με το ευρφτερο 

περιβάλλον λειτουργίασ τθσ, όπωσ τα χαρακτθριςτικά του κλάδου ςτον οποίο 

δραςτθριοποιείται και χωρικά χαρακτθριςτικά. 

 

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ 

Μια βαςικι μεταβλθτι που ςυνδζεται με τθν εξωςτρζφεια μιασ επιχείρθςθσ είναι θ 

χρονικι διάρκεια που αυτι δραςτθριοποιείται ςε μια αγορά. Οι νεοειςερχόμενεσ 

επιχειριςεισ ςε μια αγορά γενικά κεωροφνται περιςςότερο ευάλωτεσ και χρειάηονται 

χρόνο “μακαίνοντασ” από τθν παρουςία τουσ ςτθν αγορά, βελτιϊνοντασ ζτςι τθ διοικθτικι 
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τουσ λειτουργία και τισ μεκόδουσ παραγωγισ τουσ, όπωσ επιβεβαιϊνεται και από τουσ 

Calof (1994) και Zahraetal. (1997). 

Μια δεφτερθ βαςικι μεταβλθτι που εξετάηεται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ωσ 

πικανόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν εξωςτρζφεια των επιχειριςεων είναι εκείνθ του 

μεγζκουσ. Αρκετζσ εμπειρικζσ ζρευνεσ διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ κετικισ ςυςχζτιςθσ 

μεταξφ μεγζκουσ και εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων (Kaynak and Kuan, 1993). Γενικότερα, 

υπάρχουν εμπειρικζσ ενδείξεισ ότι οι μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ είναι και οι περιςςότερο 

δραςτιριεσ εκτόσ ςυνόρων, ανεξάρτθτα από το αν το μζγεκοσ ορίηεται με βάςθ τον κφκλο 

εργαςιϊν, τθν αξία του ενεργθτικοφ ι με τον αρικμό των απαςχολουμζνων. 

Επίςθσ, θ διεκνισ βιβλιογραφία που ερευνά τθν απόφαςθ των επιχειριςεων να 

εξάγουν υποςτθρίηει πωσ το υψθλό αρχικό κόςτοσ που αντιμετωπίηουν όταν ςχεδιάηουν να 

ειςζλκουν ςε ξζνεσ αγορζσ μπορεί να είναι αποτρεπτικό. Σο κόςτοσ αυτό ςυνδζεται ςτενά 

με τθ ςυλλογι πλθροφόρθςθσ ςχετικά με το περιβάλλον ςτισ ξζνεσ αγορζσ, τθν αναβάκμιςθ 

και προςαρμογι τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ και τουσ διαφλουσ προϊκθςθσ των 

πωλιςεων (Bernard and Jensen, 2004). 

 

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΛΑΔΟΥ 

φμφωνα με τουσ Hensleretal (1997), αν και οι επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο κλάδο δεν είναι απαραίτθτα όμοιεσ μεταξφ τουσ, τείνουν να 

αντιμετωπίηουν όμοιεσ πικανότθτεσ επιβίωςθσ και προοπτικζσ ανάπτυξθσ, ενϊ εφαρμόηουν 

παραπλιςιεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Επομζνωσ, θ κλαδικι διάςταςθ κα πρζπει να 

λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ, όταν εξετάηονται προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ επίδοςθσ 

των επιχειριςεων, όπωσ είναι θ εξαγωγικι τουσ δραςτθριότθτα (Sousa et al., 2008).   

 

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΧΩΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ 

Σζλοσ, όταν εξετάηεται θ επίδοςθ των επιχειριςεων λαμβάνεται υπόψθ και θ 

χωρικι διάςταςθ. φμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, θ ςυγκζντρωςθ υψθλισ ποιότθτασ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ δικτφωςθ μεταξφ των επιχειριςεων και θ διάχυςθ γνϊςθσ εντόσ 

γεωγραφικϊν ορίων επιτρζπουν ςτισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε 

μθτροπολιτικζσ περιοχζσ να αξιοποιοφν χωρικζσ εξωτερικότθτεσ, γνωςτζσ ωσ 

“agglomeration economies” (Krugman, 1998). 
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2.3 Ραράγοντεσ που ενεργοφν ωσ κίνθτρα για εξαγωγζσ 

Μερικοί από τουσ πιο ςθμαντικοφσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ-κίνθτρα: 

1. Το Σκλθρό Ανταγωνιςτικό Ρεριβάλλον ςτθν Τοπικι Αγορά: Σο γεγονόσ ότι τα 

τελευταία χρόνια παρατθρείται ςαφισ επικετικι πολιτικι των ειςαγωγζων ςτισ 

τοπικζσ αγορζσ ζχει εντείνει τον ανταγωνιςμό, με αποτζλεςμα οι εγχϊριεσ 

επιχειριςεισ να αναηθτοφν νζουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ πελατϊν. Ο πιο 

διαδεδομζνοσ τρόποσ είναι θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα, με τθν οποία μπορεί να 

καλυφκεί το χάςμα από τισ μειωμζνεσ πωλιςεισ. 

2. Το Ρεριοριςμζνο Μζγεκοσ, οι Δυνατότθτεσ και ο Κορεςμόσ τθσ Τοπικισ Αγοράσ: Η 

διεφρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτο διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον 

δθμιουργεί ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθν αφξθςθ των πωλιςεων και των κερδϊν. 

Ειδικά ςε περιπτϊςεισ μοναδικϊν προϊόντων, θ «πίτα» τθσ εγχϊριασ αγοράσ είναι 

ακόμα μικρότερθ, κακϊσ απευκφνονται ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο και 

περιοριςμζνο target-group. Επίςθσ, ςε περιπτϊςεισ όπου θ Εγχϊρια Αγορά δεν 

αντζχει άλλθ διείςδυςθ (π.χ. τθλεπικοινωνίεσ), θ διεφρυνςθ τθσ πίτασ των πελατϊν 

ωσ αποτζλεςμα τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ είναι ζνα πολφ καλό εργαλείο 

ανάπτυξθσ.  

3. Η Εμφάνιςθ Νζων Ευκαιριϊν ςε Αλλοδαπζσ Αγορζσ: Με τθ μείωςθ των κρατικϊν 

εμποδίων ειςόδου ςε ξζνεσ αγορζσ (π.χ. άρςθ του καμποτάη), κακϊσ και με τθν 

αφξθςθ των αναπτυςςόμενων ι/και ανεπτυγμζνων αγορϊν δθμιουργοφνται 

ολοζνα και αυξανόμενεσ ευκαιρίεσ για εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςε νζεσ αγορζσ.  

4. Ρροςζγγιςθ από Νζουσ Ξζνουσ Ρελάτεσ: Η παγκοςμιοποίθςθ, κακϊσ και τα νζα 

μζςα επικοινωνίασ που αναπτφςςονται και ζχουν παγκόςμια απιχθςθ (π.χ. 

δορυφορικά δίκτυα, διαδίκτυο, εκκζςεισ), είναι πολφ πικανό θ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα μιασ επιχείρθςθσ να είναι αποτζλεςμα πιζςεων από μια ςίγουρθ 

πελατειακι βάςθ που εκτείνεται πζρα από τα ςφνορα τθσ τοπικισ αγοράσ. 

Μερικοί από τουσ πιο ςθμαντικοφσ εςωτερικοφσ παράγοντεσ είναι: 

1. Η Επίτευξθ Οικονομιϊν Κλίμακασ: Οι Εξαγωγζσ είναι ζνασ εξαιρετικόσ τρόποσ για 

να απολαφςει μια επιχείρθςθ κακαρζσ οικονομίεσ κλίμακασ, με προϊόντα που είναι 

πιο «παγκοςμιοποιθμζνα» και ζχουν ζνα ευρφτερο φάςμα αποδοχισ ςε όλο τον 

κόςμο (με άλλα λόγια, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε άλλα μζρθ του κόςμου 

χωρίσ μεγάλθ προςαρμογι).  

2. Η Διαφοροποίθςθ των Επιχειρθματικϊν Κινδφνων: Είναι επικίνδυνο για μια 

επιχείρθςθ να δεςμεφεται από τθν εγχϊρια αγορά αποκλειςτικά. Οι εξαγωγικζσ 
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πωλιςεισ μποροφν να βοθκιςουν ςτθ μείωςθ του κινδφνου ςτον οποίο θ εταιρία 

μπορεί να εκτεκεί εξαιτίασ των διακυμάνςεων των τοπικϊν (και ξζνων) οικονομικϊν 

κφκλων.  

3. Η Ρλεονάηουςα παραγωγικι δυναμικότθτα: Όταν θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ είναι μεγαλφτερθ από αυτιν που πραγματικά μπορεί να διοχετευτεί 

ςτθν εγχϊρια αγορά, τότε θ διάκεςθ προϊόντων ςτισ διεκνείσ αγορζσ είναι ικανι να 

μειϊςει τθν πλεονάηουςα ποςότθτα προϊόντοσ τθσ επιχείρθςθσ, ςυνειςφζροντασ 

ςτθν κερδοφορία.  

4. Η αφξθςθ κερδϊν: ε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι εξαγωγζσ μποροφν να ςυμβάλουν 

ςτθν αφξθςθ των κερδϊν, επειδι οι μζςεσ παραγγελίεσ από διεκνείσ πελάτεσ είναι 

ςυχνά περιςςότερεσ από ότι είναι από πελάτεσ ςτθν εγχϊρια αγορά, (επθρεάηοντασ 

ζτςι το ςφνολο των πωλιςεων και των ςυνολικϊν κερδϊν). Οριςμζνα προϊόντα - 

ιδίωσ εκείνα που είναι μοναδικά ι πολφ καινοτόμα - μποροφν επίςθσ να 

αποδϊςουν μεγαλφτερα περικϊρια κζρδουσ ςτο εξωτερικό από ότι ςτθν τοπικι 

αγορά.  

5. Η Ροιοτικι και Τεχνολογικι Ανωτερότθτα του Ρροϊόντοσ: Η παγκόςμια αγορά 

είναι ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι και με τθ ςυμμετοχι ς’ αυτιν, κα πρζπει θ 

επιχείρθςθ να γίνει εξίςου αποτελεςματικι και να ζχει ωσ οδθγό τθν ποιότθτα και 

τθν τεχνολογικι καινοτομία. Οι επιτυχθμζνοι εξαγωγείσ ςυνικωσ είναι επίςθσ πολφ 

επιτυχθμζνοι ςτισ εγχϊριεσ αγορζσ τουσ, λόγω τθσ αυξθμζνθσ αποτελεςματικότθτασ 

τουσ και τθσ ςτροφισ ςτθν ποιότθτα και τθν καινοτομία.  

6. Η Αφξθςθ των πωλιςεων: Οι Εξαγωγζσ είναι ζνασ τρόποσ για τθν αφξθςθ των 

πωλιςεων. Επεκτείνει τθν «πίτα» των υποψιφιων πελατϊν, ενϊ ςε διαφορετικι 

περίπτωςθ οι πωλιςεισ εξαρτϊνται μόνο από τθν εγχϊρια αγορά. Επίςθσ είναι ζνασ 

καλόσ τρόποσ επίτευξθσ «φωλεακισ» τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ (niche  

marketing), προςεγγίηοντασ ικανι πελατειακι βάςθ που δεν μπορεί να απαντθκεί 

ςε εγχϊριεσ αγορζσ.  

7. Εξομάλυνςθ των Εποχιακϊν Ρωλιςεων: Για τισ εταιρείεσ που πωλοφν εποχιακά 

προϊόντα, όπωσ οι καλλιεργθτζσ φροφτων και οι καταςκευαςτζσ ειδϊν καλάςςθσ, θ 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα βοθκά να επιτευχκεί μια μεγαλφτερθ και πιο ςτακερι 

πορεία των πωλιςεων με πωλιςεισ ςε αγορζσ με διαφορετικι εποχικι 

διακφμανςθ. Αυτό αυξάνει το δυναμικό των πωλιςεων για τα εν λόγω αγακά και 

βοθκά επίςθσ να μειωκεί ο κίνδυνοσ τθσ εποχικότθτασ.  
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8. Μοναδικό προϊόν: Μια εταιρεία μπορεί να ζχει ζνα πολφ μοναδικό προϊόν που δεν 

είναι ακόμθ διακζςιμο ςε άλλα μζρθ του κόςμου. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, αυτζσ οι 

αναξιοποίθτεσ αγορζσ είναι πικανό να οδθγιςουν ςε εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

τθσ επιχείρθςθσ. 

 

Με βάςθ αυτι τθ διάκριςθ μεταξφ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν παραγόντων, ο 

Rourke (Rourke, 1985) διαπίςτωςε ότι οι μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ υποκινοφνται από 

εςωτερικά ερεκίςματα, ενϊ οι μικρότερεσ επιχειριςεισ υποκινοφνται από εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ. 

Σο δεφτερο ρεφμα είναι θ διάκριςθ ςτο  πρότυπο ςυμπεριφοράσ που παρουςίαςαν 

οι επιχειριςεισ ςτθν προςζγγιςθ τουσ να εξάγουν. Διακρίνεται ςε προλθπτικι και 

αντιδραςτικι (Leonidou, 1988). Προλθπτικοί παράγοντεσ είναι εκείνα τα ερεκίςματα που 

ςχετίηονται με τθν εςκεμμζνθ αναηιτθςθ τθσ επιχείρθςθσ για εξαγωγικζσ ευκαιρίεσ. 

Αντιδραςτικοί παράγοντεσ ι ερεκίςματα είναι οι παράγοντεσ που υποδεικνφουν μια 

πακθτικι ςτάςθ ςτθν αναηιτθςθ για ευκαιρίεσ ςε νζεσ αγορζσ. 

Ζχει υποςτθριχκεί ότι θ ςθμαςία των παρακινθτικϊν παραγόντων διαφζρει 

ανάλογα με το ςτάδιο τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτο οποίο βρίςκεται θ επιχείρθςθ. 

Για παράδειγμα, οι επιχειριςεισ που εξάγουν ςε μόνιμθ βάςθ ζχουν καλφτερα οργανωμζνα 

τμιματα εξαγωγϊν, ενϊ παράλλθλα αφιερϊνουν περιςςότερουσ πόρουσ ςτθσ επιτζλεςθ 

των εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων (Rao, T.R. και G.M. Naidu, 1993). υνεπϊσ, ο 

ςυγκεκριμζνοσ τφποσ επιχειριςεων βρίςκεται ςε καλφτερθ κζςθ να εκμεταλλευτεί τισ νζεσ 

ευκαιρίεσ για εξαγωγζσ από τισ επιχειριςεισ που δεν εξάγουν παρά μόνο ςποραδικά. Σο 

παραπάνω υποδθλϊνει ότι οι κατά βάςθ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ είναι περιςςότερο 

ενεργθτικζσ ςτθν αναηιτθςθ νζων ευκαιριϊν, ςε αντίκεςθ με τουσ περιςταςιακοφσ 

εξαγωγείσ που κινθτοποιοφνται κυρίαρχα ςτθ βάςθ πακθτικϊν κινιτρων. Άλλοι παράγοντεσ 

που φαίνεται να επθρεάηουν τθν κινθτοποίθςθ για εξαγωγζσ αλλά και τθν επίδοςθ 

ςχετίηονται με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και το μερίδιο των εξαγωγϊν επί των ςυνολικϊν 

εςόδων (Mavrogiannis et al. 2008). τθ γαλλικι αμπελουργικι βιομθχανία οι 

επιχειρθματικζσ ςυμπράξεισ, θ καινοτομία, το μεγαλφτερο μζγεκοσ και θ αποτελεςματικι 

δζςμευςθ για εξαγωγζσ ςυνδζονται με υψθλότερα επίπεδα εξαγωγικϊν επιδόςεων 

(Maurel, 2009). 

Παρά τα πλεονεκτιματα των εξαγωγϊν, όπωσ είδαμε και παραπάνω, πολλζσ 

επιχειριςεισ διςτάηουν να αναπτφξουν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, λόγω των ςθμαντικϊν 
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δυςκολιϊν και εμποδίων που ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί να αντιμετωπίςουν (Dosoglu, 

Guner, 1999). 

 

2.4 Ραράγοντεσ που ενεργοφν ωσ εμπόδια για εξαγωγζσ 

Η ακαδθμαϊκι ζρευνα ςτον τομζα των εξαγωγϊν αποδεικνφει ότι τα εξαγωγικά 

εμπόδια παίηουν ζνα πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμπλοκι μιασ επιχείρθςθσ ςε εξαγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ (Papazoglou, 2007). Οι επιχειριςεισ δεν δράττουν τισ ευκαιρίεσ που 

υπάρχουν ςτισ διεκνείσ αγορζσ, λόγω του ότι αντιμετωπίηουν ςθμαντικά εμπόδια που 

παρακωλφουν τισ εξαγωγικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Οι φραγμοί αυτοί είναι πικανό να 

οδθγιςουν τισ επιχειριςεισ ςτο να αντιμετωπίηουν τισ εξαγωγζσ με ςκεπτικιςμό και να 

αρνοφνται να επεκτακοφν ςτισ ξζνεσ αγορζσ. Ακόμα και για τισ επιχειριςεισ που ιδθ 

εξάγουν ςε ξζνεσ αγορζσ, είναι πικανό τζτοιου τφπου εμπόδια να τισ οδθγιςουν να 

αποςυρκοφν ςυνολικά από τον τομζα των εξαγωγϊν (Hutchinsonκαι ςυν.2009).υνεπϊσ, θ 

ςε βάκοσ κατανόθςθ των εξαγωγικϊν εμποδίων και των τρόπων με τουσ οποίουσ 

επθρεάηουν τισ επιχειριςεισ είναι ςθμαντικι για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που αςχολοφνται 

με τισ εξαγωγζσ αλλά και τουσ οργανιςμοφσ ςτιριξθσ και προαγωγισ τουσ, ςτόχοσ των 

οποίων είναι να παρζχουν ποιοτικά αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ και πολυεπίπεδθ ςτιριξθ 

ςτισ επιχειριςεισ που ςτρζφονται προσ τισ εξαγωγζσ (Liargovas and  Skandalis, 2008) . 

Ακόμα και οι εξαγωγικζσ επιχειριςεισ ζρχονται αντιμζτωπεσ με πολλά προβλιματα 

τα οποία κακιςτοφν τθν εξζλιξι τουσ ςε αυτόν τον τομζα δφςκολθ και ςυχνά οδθγοφν ςε 

αποτυχία των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων (Leonidou, 1995). Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι, όταν οι 

επιχειριςεισ ζρχονται αντιμζτωπεσ με τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με το αν κα εξάγουν 

τα προϊόντα τουσ, είναι ςε γενικζσ γραμμζσ απρόκυμεσ να αποφαςίςουν υπζρ των 

εξαγωγϊν και ςυχνά καταλιγουν ςτο να διατθριςουν το μθ εξαγωγικό τουσ προφίλ 

(Morgan, 1997). Γενικά, θ απόφαςθ μιασ επιχείρθςθσ να εξάγει κακορίηεται ςε ζνα βακμό 

από τα εξαγωγικά εμπόδια, όπωσ τα αντιλαμβάνονται τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ (Dosoglu, 

Guner, 1999). 

Η ζρευνα του Λεωνίδου (Leonidou, 2000) είναι ζνα από τα άρκρα που 

αναπτφςςουν ζνα εννοιολογικό πλαίςιο για τθν εξιγθςθ και τθν ταξινόμθςθ των φραγμϊν 

ςτισ εξαγωγζσ. Πρότεινε 20 εμπόδια ςτον τομζα των εξαγωγϊν τα οποία είναι: θ φπαρξθ 

ζντονου ανταγωνιςμοφ ςτο εξωτερικό, θ αδυναμία προςφοράσ ικανοποιθτικϊν τιμϊν, θ 

επιδείνωςθ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτο εςωτερικό, θ ζλλειψθ κυβερνθτικισ βοικειασ, 

οι περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ για τον εντοπιςμό και τθν ανάλυςθ των ξζνων αγορϊν, ο 

υψθλόσ πολιτικόσ κίνδυνοσ ι θ αςτάκεια ςτο εξωτερικό, θ αντίλθψθ των υψθλϊν 
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επιχειρθματικϊν κινδφνων και του κόςτουσ ςτο εξωτερικό, θ ζλλειψθ των αναγκαίων 

κεφαλαίων, τα υψθλά δαςμολογικά εμπόδια, οι ανεπαρκείσ μεταφορζσ και υποδομζσ 

εγκαταςτάςεισ, οι περιοριςμοί που επιβάλλονται από κανόνεσ και κανονιςμοφσ, οι 

διαφορετικζσ ςυνικειεσ και ςτάςεισ των πελατϊν, οι δυςκολίεσ ςτον εντοπιςμό και τθν 

απόκτθςθ εκπροςϊπθςθσ, οι δυςμενζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, τα διαφορετικά 

πρότυπα και προδιαγραφζσ προϊόντων, το ακατάλλθλο και μθ εκπαιδευμζνα προςωπικό, θ 

άγνωςτθ ξζνθ επιχειρθματικι πρακτικι, τα διαφορετικά πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά και θ 

γλϊςςα, οι δυςκολίεσ ςτο χειριςμό των διαδικαςιϊν και τθν αδυναμία προςφοράσ τεχνικισ 

εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ. 

Χρθςιμοποιϊντασ δείγμα 100 εξαγωγζων με ζδρα τθν Κφπρο ςτθν μελζτθ του, 

κατθγοριοποίθςε αυτοφσ τουσ φραγμοφσ ςε ζξι ομάδεσ: τουσ περιοριςμοφσ των εταιρικϊν 

πόρων, το περιβάλλον, τισ διαφορζσ, τθν εξαγωγικι γραφειοκρατία και νομοκεςία, τθν 

απάκεια τθσ κυβζρνθςθσ και τθ ξζνθ αγορά. 

Οι Cavusgil και Naor επιςθμαίνουν ότι οι χρθματοοικονομικοί πόροι, κακϊσ επίςθσ 

και τα αποκζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι παράγοντεσ που παίηουν κρίςιμο ρόλο 

ςτθν υπερπιδθςθ των εμποδίων διείςδυςθσ ςε ξζνεσ αγορζσ (Cavusgil and Naor, 1987). 

Ανεπαρκι αποκζματα, είτε αυτά είναι χρθματοοικονομικά είτε όχι, μειϊνουν τθν 

πικανότθτα μιασ επιχείρθςθσ να ςυμμετάςχει ςε διεκνείσ αγορζσ. H ζλλειψθ 

χρθματοοικονομικισ υποςτιριξθσ είτε από δθμόςιουσ φορείσ είτε από 

χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ επίςθσ και θ ζλλειψθ ςε κατάλλθλο προςωπικό, 

επιςθμαίνονται ωσ βαςικά εξαγωγικά εμπόδια (Pinho and Martins , 2010). 

Άλλθ μια ςθμαντικι ζρευνα που ζγινε τθν τελευταία δεκαετία είναι το ζργο των 

DaSilva και DaRocha που δθμοςιεφκθκε το 2001. Μελζτθςε 69 εξαγωγείσ από τθ Βραηιλία 

και θ ζρευνα ζδειξε ότι:  Σα ανεπαρκι κίνθτρα, ο ιςχυρόσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ και οι 

πολιτικζσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν αποτελοφν τα ςθμαντικότερα εμπόδια ςτισ 

εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (DaSilva and DaRocha, 2001). Η μελζτθ του Ortega (2003) 

ςχετικά με τουσ Ιςπανοφσ εξαγωγείσ και μθ εξαγωγείσ, που αφοροφν μόνο μικρζσ και 

μεςαίεσ επιχειριςεισ, αποτελεί ζρευνα που ζδειξε ωσ ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ 

φραγμοφσ τθν ζλλειψθ πόρων. 

Μια πρόςφατθ μελζτθ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι εξαγωγικοί φραγμοί 

περιλαμβάνουν τζςςερισ διαςτάςεισ: τουσ ενδογενείσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν 

ςχετικι γνϊςθ που κατζχει μια επιχείρθςθ, τουσ πόρουσ τθσ, τθ διαδικαςία των εξαγωγϊν 

που ακολουκεί και τζλοσ, τουσ εξωγενείσ παράγοντεσ (Arteaga-Ortiz, and Fernández-Ortiz , 
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2010). Πιο αναλυτικά τα εμπόδια μποροφμε να τα κατθγοριοποιιςουμε ςτισ εξισ 

κατθγορίεσ: 

Εμπόδια πλθροφόρθςθσ για τισ διεκνείσ αγορζσ: Σα εμπόδια αυτά, αφοροφν 

κυρίωσ δυςκολίεσ ωσ προσ τον εντοπιςμό και τθν ανάλυςθ ξζνων αγορϊν, επιχειρθματικϊν 

ευκαιριϊν και επικοινωνίασ με τουσ ξζνουσ πελάτεσ (Kent et al.,2006). 

Εμπόδια λειτουργικά: Σα εμπόδια αυτά αφοροφν κυρίωσ τισ διάφορεσ λειτουργίεσ 

τθσ επιχείρθςθσ ςτθν προςπάκεια τθσ να εξάγει. Ζχουν δθλαδι ςχζςθ με τουσ ανκρϊπινουσ 

πόρουσ (μθ καταρτιςμζνο προςωπικό ςτισ διεκνείσ διαδικαςίεσ), τθν ζλλειψθ χρόνου από 

τα ςτελζχθ να αςχολθκοφν με τισ εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, τθν ζλλειψθ κεφαλαίων για 

τθν χρθματοδότθςθ των εξαγωγϊν και τθν εφρεςθ νζων πελατϊν (Tesfom and Lutz, 2006) . 

Εμπόδια που αφοροφν το προϊόν: τα εμπόδια αυτά ςυμπεριλαμβάνονται θ 

δυνατότθτα για προςαρμογι των προϊόντων ςτα διεκνι πρότυπα,  όπωσ για παράδειγμα 

ειδικοί κανονιςμοί ειςαγωγϊν από χϊρεσ για τθν προςταςία των καταναλωτϊν, που βζβαια 

ςτοιχίηουν ςτθ εταιρεία που επικυμεί να εξάγει εκεί. Ακόμθ, αναφερόμαςτε ςτθν 

προςαρμογι των προϊόντων και των ςυςκευαςιϊν τουσ, τθν τροποποίθςθ ςυμβόλων και 

εικόνων, τθν προςκικθ ειδικισ ενδεχομζνωσ ςιμανςθσ και φυςικά τθσ απαιτοφμενθσ 

γλϊςςασ (Cateora, 2001). 

Εμπόδια που αφοροφν τθν τιμι: Οι επιχειριςεισ προςπακοφν να ανταγωνιςτοφν 

τθν τιμολογιακι πολιτικι των επιχειριςεων που ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά 

ςτόχο, αλλά και των μεγάλων πολυεκνικϊν γενικότερα.  Η δυνατότθτα για αντιςτοίχιςθ των 

τιμϊν με τουσ ανταγωνιςτζσ και τθσ παροχισ ικανοποιθτικϊν τιμϊν για τουσ πελάτεσ ζχει 

μεγάλθ ςθμαςία για τισ επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια τουσ για διεκνοποίθςθ. Ακόμθ, 

πολλζσ φορζσ ζρχονται αντιμζτωπεσ πζρα από τα αυξανόμενα λειτουργικά και διοικθτικά 

κόςτθ για αυτζσ και με τουσ ενδεχόμενουσ δαςμοφσ και πολιτικζσ φορολογίεσ των 

διαφόρων χωρϊν (Hemmert, 2004). 

Εμπόδια ςχετικά με τθν διανομι των προϊόντων: Σα εμπόδια αυτά ζχουν ςχζςθ με 

τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα τοπικά κανάλια διανομισ και ςτα επαγγελματικά δίκτυα 

τθσ νζασ αγοράσ, αλλά και τθν απόκτθςθ αξιόπιςτθσ παρουςίασ ςτισ ξζνεσ αγορζσ ςε ςχζςθ 

με τον εγχϊριο ι μθ ανταγωνιςμό (Czinkota 2001).  Φυςικά, ςτθν περίπτωςθ εξαγωγϊν  

βαρφνουςα ςθμαςία ζχει και θ απόςταςθ προοριςμοφ των προϊόντων και τα μεταφορικά 

κόςτθ, όπωσ και οι χρόνοι διανομισ.  

Εμπόδια ςχετικά με τθν προϊκθςθ των προϊόντων: Εδϊ ςυμπεριλαμβάνονται 

διάφορεσ δυςκολίεσ λόγω διαφορετικϊν ι προβλθματικϊν γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

οι οποίεσ αυξάνουν το κόςτοσ εξαγωγϊν (Moini, 1977). 
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υνοψίηοντασ, οι εξαγωγζσ είναι θ δραςτθριότθτα που απαιτείται να ζχουν οι 

επιχειριςεισ, όχι μόνο για να επιβιϊςουν, αλλά και να αναπτυχκοφν. ε μια εποχι που ο 

διεκνισ ανταγωνιςμόσ γίνεται ολοζνα και πιο ζντονοσ, οι επιχειριςεισ χρειάηεται να 

ακολουκιςουν ςτρατθγικζσ διεκνοποίθςθσ και εξωςτρζφειασ προκειμζνου να είναι 

μεςοπρόκεςμα βιϊςιμεσ και να αξιοποιιςουν ευκαιρίεσ για διείςδυςθ ςε αγορζσ εκτόσ των 

ςυνόρων, ϊςτε να αναπτυχκοφν και να δθμιουργιςουν νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Οι παράγοντεσ που ενεργοφν ωσ κίνθτρα για εξαγωγζσ ζχουν ερευνθκεί με ςτόχο να 

βρεκοφν οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιεσ επιχειριςεισ ενεργοποιοφνται ςτισ εξαγωγζσ, 

ενϊ κάποιεσ άλλεσ απζχουν από τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. Οι παράγοντεσ που λειτουργοφν 

ωσ κίνθτρα για να ξεκινιςουν οι επιχειριςεισ τισ εξαγωγζσ, με βάςθ τθ βιβλιογραφία, 

διακρίνονται ςε ενδογενείσ και εξωγενείσ παράγοντεσ. Σα εξαγωγικά εμπόδια είναι γνωςτό 

ότι επθρεάηουν τθν εμπλοκι των επιχειριςεων ςτον τομζα των εξαγωγϊν. Είναι 

τεκμθριωμζνο ότι θ φπαρξθ των εμποδίων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εξαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων μίασ επιχείρθςθσ. Οι υπάρχουςεσ ερευνθτικζσ μελζτεσ ζχουν καταγράψει 

ςε μεγάλο βακμό τουσ διάφορουσ φραγμοφσ που εμποδίηουν τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα των επιχειριςεων.  

υμπεραςματικά, θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα είναι ςθμαντικά αξιόλογθ κι αυτό 

διότι οι εξαγωγζσ επιφζρουν οφζλθ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτο ςφνολο τθσ 

οικονομίασ. Άλλωςτε, δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι κάκε χρόνο ο αρικμόσ των 

επιχειριςεων που ςτρζφουν το ενδιαφζρον τουσ ςτο διεκνι ορίηοντα αυξάνεται με 

ραγδαίο ρυκμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεκοδολογία 

3.1 Σαυτότθτα τθσ Ζρευνασ 

Η ζρευνα ςυμπεριζλαβε 95 επιχειριςεισ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 

ακόλουκουσ κλάδουσ του εμπορίου (22 επιχειριςεισ), τθσ μεταποίθςθσ (42 επιχειριςεισ), 

τθσ βιομθχανίασ  (29 επιχειριςεισ) και τθσ παροχισ υπθρεςίασ (2 επιχειριςεισ). Ο χρόνοσ  

διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε κατά τθν περίοδο του Μαρτίου- Μαΐου 2018 . 

τθν ζρευνα πιραν μζροσ επιχειριςεισ από τθν Αττικι (25), τθ Θεςςαλία (18), τθν 

Πελοπόννθςο (11),  τθ Θεςςαλονίκθ (17), τθν υπόλοιπθ Μακεδονία (18) και τθν Κριτθ (6).  

Η μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε για τον προςδιοριςμό των παραγόντων που 

επθρεάηουν τισ εξαγωγικζσ επιδόςεισ των επιχειριςεων είναι ζνα ερευνθτικό 

ερωτθματολόγιο26 ερωτιςεων, ςε ςυνδυαςμό με το κεωρθτικό και εμπειρικό υπόβακρο 

που ζχει αναπτυχκεί από τθ διεκνι βιβλιογραφία για τθ διερεφνθςθ παραγόντων που 

επθρεάηουν τθν εξωςτρζφεια και τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων. 

Αφοφ κακορίςτθκε επακριβϊσ το αντικείμενο τθσ μελζτθσ, το πρϊτο βιμα ιταν θ 

ςυγκζντρωςθ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ μεταβλθτζσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν 

ζρευνα. Πραγματοποιικθκε ζρευνα για τον οριςμό του προβλιματοσ και τον κακοριςμό 

των ςτόχων τθσ ζρευνασ. τθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε μια βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

προσ αναηιτθςθ παλαιότερων ςχετικϊν μελετϊν τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτο εξωτερικό. 

Με τθ βοικεια τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ επιλζχτθκαν τα κατάλλθλα μοντζλα 

μεταβλθτϊν που χρθςιμοποιικθκαν. Σο μοντζλο που χρθςιμοποιικθκε ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ του ερωτθματολογίου είναι το ερωτθματολόγιο τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ του 

Yannopoulos (2010) για τθν περιοχι του Νιαγάρα του Καναδά ςτο οποίο αναλφεται θ 

χρθςιμότθτα των προγραμμάτων ςτιριξθσ τθσ Καναδικισ κυβζρνθςθσ προσ τισ εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ. Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκε μία ςφνκεςθ των μοντζλων των Καρελάκθ, Μάττα 

και Χρυςοχοϊδθ (2008) για τθν διερεφνθςθ των παραγόντων που εμποδίηουν τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα και πόςο ςθμαντικοί είναι αυτοί οι παράγοντεσ για τισ επιχειριςεισ.  

Για τθ διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν απαραίτθτθ θ ςυλλογι πρωτογενϊν 

ςτοιχείων. Η ςυλλογι αυτι μπορεί να επιτευχκεί με διάφορεσ μεκόδουσ και ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία χρθςιμοποιικθκε αυτι του δομθμζνου ερωτθματολογίου το οποίο 

δίνεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα, ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ. Σο ερωτθματολόγιο 

αποτελεί ζνα τυποποιθμζνο ςχζδιο για τθ ςυλλογι και τθν καταγραφι εξειδικευμζνθσ και 
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ςυναφοφσ με ζνα κζμα πλθροφόρθςθσ με ςχετικι ακρίβεια και πλθρότθτα. Με άλλα λόγια, 

κακοδθγεί τθ διαδικαςία ςυλλογισ των πλθροφοριϊν και προωκεί τθν καταγραφι τουσ με 

ςυςτθματικό τρόπο. Η κατάρτιςθ του ερωτθματολογίου, λόγω των παραπάνω ιδιοτιτων 

που ζχει, αποτελεί τθν πλζον κρίςιμθ και λεπτι εργαςία, κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν 

επιτυχία μιασ ςτατιςτικισ ζρευνασ. Ζνα επιτυχθμζνο ερωτθματολόγιο πρζπει να ζχει 

πλθρότθτα, ςαφινεια, ςυνοχι, κατάλλθλθ δομι, να περιλαμβάνει ερωτιματα ελζγχου, να 

είναι ςφντομο, να ζχει τελειότθτα παρουςίαςθσ από τεχνικισ πλευράσ, να περιλαμβάνει 

βαςικζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ και εννοιολογικζσ επεξθγιςεισ (Javeau, 2000). 

 

3.2 Στάδια Δειγματολθψίασ 

Η διαδικαςία τθσ ζρευνασ πεδίου ξεκινά με τον οριςμό του πλθκυςμοφ, δθλαδι των 

επιχειριςεων εκείνων που κεωροφνται κατάλλθλεσ για να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα 

(Κατςίλθσ, 2006). Ο πλθκυςμόσ ορίηεται από 4 παραμζτρουσ: 

α) τα ςτοιχεία, εννοϊντασ τουσ δυνθτικοφσ ερωτϊμενουσ που ςτθν παροφςα ζρευνα είναι 

οι διεκνοποιθμζνεσ επιχειριςεισ τθσ Ελλάδασ. 

β) τθ μονάδα δειγματολθψίασ, δθλαδι τθν βαςικι μονάδα που περιζχει τα ςτοιχεία του 

πλθκυςμοφ. τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία γνωρίηουμε τα ςτοιχεία των ελλθνικϊν 

επιχειριςεων που διεκνοποιοφνται και ζτςι ορίηεται ωσ μονάδα δειγματολθψίασ το ςφνολό 

τουσ.  

γ) τθν ζκταςθ που πραγματοποιικθκε θ ζρευνα είναι το εφροσ που μοιράςτθκαν τα 

ερωτθματολόγια, δθλαδι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο ελλαδικόσ χϊροσ.  

δ) ο χρόνοσ, είναι θ ακριβισ χρονικι περίοδοσ που διεξιχκθ θ ζρευνα δθλαδι από τον 

Μάρτιο ζωσ τον Μάιο του 2018. 

Ωσ πλαίςιο δειγματολθψίασ ορίηονται οι κατάλογοι εκείνοι που περιλαμβάνουν 

όλουσ τουσ δυνθτικοφσ ερωτϊμενουσ από όπου κα επιλεγεί το δείγμα. τθν ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα προβικαμε ςτθν δθμιουργία λίςτασ με τισ υποψιφιεσ επιχειριςεισ με τθ βοικεια 

ςτοιχείων που μασ παρείχε ο Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων και το Εμπορικό και 

Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν. 
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3.3 Σχεδιαςμόσ, Καταςκευι και Χοριγθςθ Ερωτθματολογίου  

Σο ερωτθματολόγιο αποτελεί κεμελιϊδεσ επιςτθμονικό όργανο μζτρθςθσ τθσ 

ζρευνασ και απαραίτθτο εργαλείο του ερευνθτι. Σα ςτοιχεία και οι μετριςεισ που 

προκφπτουν από αυτό κα πρζπει να διακρίνονται από πλθρότθτα, ακρίβεια, ςτακερότθτα 

κ.α.. Ζνα ερωτθματολόγιο κα πρζπει να ζχει κεματολογικό περιεχόμενο που να καλφπτει 

απόλυτα τουσ γενικότερουσ και ειδικότερουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, υπό τουσ δεδομζνουσ 

περιοριςμοφσ χρόνου και πόρων. 

τθν παροφςα ζρευνα δθμιουργικθκε ζνα ερωτθματολόγιο ςχεδιαςμζνο με τζτοιο 

τρόπο, ϊςτε να καλφπτει πλιρωσ τα ερωτιματα και τουσ ςτόχουσ τθσ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ 

καταςκευι του ερωτθματολογίου ακολουκεί όλα τα απαραίτθτα ςτάδια που απαιτοφνται. 

Αρχικά, μελετικθκαν και ορίςτθκαν οι κατάλλθλεσ μετριςιμεσ μεταβλθτζσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Ακολοφκθςε θ καταςκευι του ερωτθματολογίου και θ ςφνταξθ ενόσ 

ειςαγωγικοφ ςθμειϊματοσ, το οποίο εξθγοφςε ςτουσ ερωτϊμενουσ τον λόγο διεξαγωγισ 

τθσ ζρευνασ.  

Όςον αφορά τθ δομι του ερωτθματολογίου αποτελείται από 11 κατθγορίεσ 

ερωτιςεων. Όλεσ οι ερωτιςεισ είναι απλζσ, ςαφείσ, ενδιαφζρουςεσ και αντικειμενικζσ. το 

παρόν μζροσ αυτοφ του κεφαλαίου παρουςιάηεται το ερωτθματολόγιο ακολουκϊντασ τθν 

ςειρά των ερωτιςεων και κάνοντασ κάποια ςχόλια για τθν κακεμία ερϊτθςθ. Η πρϊτθ 

κατθγορία ερωτιςεων αφορά τα προςωπικά ςτοιχεία του ερωτϊμενου όπωσ το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ, τθ κζςθ του ςτθν επιχείρθςθ και τθν εργαςιακι του εμπειρία. Η εμπειρία του 

ςτισ εξαγωγζσ αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ των 

εξαγωγϊν κακϊσ κάκε παραγωγικι δραςτθριότθτα μιασ επιχείρθςθσ εξαρτάται 

κακοριςτικά από το ανκρϊπινο και φυςικό κεφάλαιο που ζχει επενδυκεί ςε αυτιν. 

Η δεφτερθ κατθγορία ερωτιςεων αφορά τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ. κοπόσ αυτϊν 

των ερωτιςεων είναι να διαπιςτωκεί ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ, θ θλικία και θ νομικι 

μορφι τθσ επιχείρθςθσ. Οι επόμενεσ  ερωτιςεισ τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ - ζξι, εφτά, οκτϊ 

και εννιά- αφοροφν τθν εξαγωγικι εμπειρία και τον αρικμό των χωρϊν ςτισ οποίεσ θ 

επιχείρθςθ εξάγει. Η ερϊτθςθ εννιά αφορά τθν χρθματικι αξία των εξαγωγϊν.  

Η τρίτθ κατθγορία ερωτιςεων του ερωτθματολογίου είναι πολφ κρίςιμθ για τθν 

παροφςα μελζτθ και αφορά το ποςοςτό των εςόδων (τηίρου) των επιχειριςεων που 

προζρχεται από εξαγωγζσ. Είναι μία ουςιαςτικι μζτρθςθ τθσ εξαγωγικισ επίδοςθσ των 

επιχειριςεων. τθ ςυνζχεια, οι επόμενεσ ερωτιςεισ από τθν τζταρτθ κατθγορία δίνουν 
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επιλογζσ ςτουσ ερωτϊμενουσ για να προςδιορίςουν, ποια από αυτζσ ανταποκρίνεται 

καλφτερα ςτθν εξαγωγικι τουσ προςζγγιςθ. 

Οι επόμενεσ ερωτιςεισ τθσ πζμπτθσ κατθγορίασ αφοροφν τουσ παράγοντεσ 

παρακίνθςθσ των επιχειριςεων να εξάγουν (κίνθτρα εξωτερικοφ και εςωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ) και πόςο ςθμαντικοί είναι αυτοί οι παράγοντεσ. Η κάκε μία από αυτζσ τισ 

ερωτιςεισ δίνει πολλαπλζσ επιλογζσ ςτον ερωτϊμενο να επιλζξει και να εκτιμιςει: από 

κακόλου ςθμαντικι ζωσ πολφ ςθμαντικι. Κυρίωσ αφορά τθν διάκριςθ μεταξφ ενεργοφσ και 

πακθτικισ προςζγγιςθσ των εξαγωγϊν. τθν ζκτθ κατθγορία οι ερωτιςεισ αφοροφν τθν 

κεντρικι ςτρατθγικι που ακολουκικθκε από τθν επιχείρθςθ. κοπόσ αυτισ τθσ ερϊτθςθσ 

είναι να διαπιςτϊςει αν υπάρχει οργανωμζνθ εξαγωγικι ςτρατθγικι από τισ επιχειριςεισ.  

τθν ςυνζχεια, οι ερωτιςεισ αφοροφν τα πλεονεκτιματα τθσ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με 

τουσ ανταγωνιςτζσ (ερϊτθςθ επτά), τθν ςτρατθγικι marketingπου ακολοφκθςε για τθν 

ανάπτυξθ των εξαγωγϊν (ερϊτθςθ οκτϊ) και δίνουν πολλαπλζσ επιλογζσ ςτον ερωτϊμενο 

να επιλζξει και να εκτιμιςει: από κακόλου ςθμαντικι ζωσ πολφ ςθμαντικι. Οι επόμενεσ 

ερωτιςεισ αφοροφν τα εμπόδια που ςυναντοφν ςτθν εξαγωγικι τουσ προςπάκεια κακϊσ 

και ελλείψεισ/προκλιςεισ που ζχουν αντιμετωπίςει άλλεσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ ςτο 

παρελκόν. Η δωδζκατθ και τελευταία ερϊτθςθ δίνει τθν επιλογι ςτον ερωτϊμενο να 

επιλζξει τον κφριο λόγο απουςίασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ  ςε περίπτωςθ που δεν ζχει 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Είναι πολφ ςθμαντικι, διότι κα μασ βοθκιςει να καταλάβουμε 

τον λόγο απουςίασ και κα μασ δείξει τα πρϊτα βιματα που είναι απαραίτθτα να 

υλοποιθκοφν προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ ανάπτυξθσ των εξαγωγϊν. 
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3.4 Αποτελζςματα 

το παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται τα περιγραφικά ςτατιςτικά μζτρα από τισ 

απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου. Η οργάνωςθ του κεφαλαίου δεν 

ακολουκεί τθν δομι του ερωτθματολογίου αλλά ομαδοποιεί τισ απαντιςεισ ςε ζξι 

κατθγορίεσ. 

Η πρϊτθ κατθγορία αφορά τα δθμογραφικά δεδομζνων των ερωτϊμενων, το 

φφλο και ο επίπεδο εκπαίδευςθσ. Η δεφτερθ κατθγορία αφορά το μζγεκοσ τθσ 

επιχείρθςθσ και τον κλάδο δραςτθριοποίθςθσ.  Η τρίτθ κατθγορία αφορά τθν θλικία τθσ 

επιχείρθςθσ,  τα ζτθ εξαγωγικισ εμπειρίασ, τον αρικμό χωρϊν που εξάγουν,  τισ ετιςιεσ 

εξαγωγικζσ πωλιςεισ ςε αξία, το ποςοςτό των εξαγωγικϊν πωλιςεων ςε ςχζςθ με τον 

τηίρο τθσ επιχείρθςθσ και τον τρόπο πϊλθςθσ που ακολουκοφν για να εξάγουν. Η  

τζταρτθ κατθγορία  αφορά τισ απόψεισ των ερωτϊμενων για τουσ παράγοντεσ που 

παρακινοφν τισ επιχειριςεισ να εξάγουν. Η πζμπτθ κατθγορία αφορά τθ ςτρατθγικι 

marketing. Σζλοσ, θ ζκτθ κατθγορία αφορά τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν οι 

επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια του να εξάγουν.    

 

Ρεριγραφικι Ραρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων 

3.4.1 Δθμογραφικά δεδομζνα 

Αρχικά παρουςιάηονται οριςμζνα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ατόμων που 

αποκρίκθκαν ςτα ερωτθματολόγια. υγκεκριμζνα, παρουςιάηεται το φφλο των 

ερωτθκζντων (Γράφθμα 1) και το επίπεδο τθσ εκπαίδευςισ τουσ (Γράφθμα 2).  

 

Γράφθμα 1: Φφλο ςυμμετεχόντων 
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Γράφθμα 2: Εκπαιδευτικό επίπεδο ςυμμετεχόντων 

3.4.2 Μζγεκοσ επιχειριςεων και κλάδοσ δραςτθριοποίθςθσ 

Ακολουκοφν δεδομζνα ςχετικά με τισ επιχειριςεισ που αφοροφν τθ νομικι τουσ μορφι 

(Γράφθμα 3), τον αρικμό των εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που τισ απαρτίηουν 

(Γράφθμα 4), τα ζτθ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (Γράφθμα 6), τα ζτθ τθσ εξαγωγικισ 

εμπειρίασ (Γράφθμα 7),τον αρικμό των χωρϊν ςτισ οποίεσ εξάγουν (Γράφθμα 8), τισ ετιςιεσ 

εξαγωγικζσ πωλιςεισ ςε εκ. Ευρϊ (Γράφθμα 10) το ποςοςτό των εξαγωγϊν επί του τηίρου 

τθσ  επιχείρθςθσ κατά μζςο όρο τα τελευταία 3 ζτθ (Γράφθμα 11α) τον κφριο τρόπο 

πϊλθςθσ ςτο εξωτερικό (Γράφθμα 12), τα κίνθτρα των εξαγωγϊν (Γράφθμα 14), τθ 

ςτρατθγικι marketing (Γράφθμα 15) και τουσ φραγμοφσ των εξαγωγϊν (Γράφθμα 16). 

 

Γράφθμα 3:  Νομικι μορφι επιχείρθςθσ 
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Γράφθμα 4:  Ποςοςτιαίοσ αρικμόσ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ 

 

Αξίηει να αναφερκεί  ςε αυτό το ςθμείο ο αρικμόσ εργαηομζνων ανά νομικι μορφι 

επιχείρθςθσ. Όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω γράφθμα 5 οι ΑΕ, οι ςυνεταιριςμοί, οι ΙΚΕ και 

οι ΟΕ απαςχολοφν από 21-50 εργαηομζνουσ κατά μζςο όρο. 

Γράφθμα 5: Αρικμόσ εργαηομζνων ανά νομικι μορφι επιχείρθςθσ.  

(1: Αριθμός εργαζομένων <20,  2: αριθμός εργαζομένων 21-50) 
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Σο μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων φαίνεται ακόμθ πιο ζντονα από τον αρικμό των 

εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που απαςχολοφν αυτζσ οι επιχειριςεισ. Μόνο δφο 

επιχειριςεισ απαςχολοφν πάνω από 500 εργαηομζνουσ (βλζπε πίνακα 1).  

Πίνακασ 1 

Αρικμόσ εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ ανά νομικι μορφι επιχείρθςθσ 

  MINIMUM MAXIMUM MEDIAN MEAN STANDARD DEVIATION 

Q8: ΑΕ 1.00 5.00 2.00 2.15 1.19 

Q8: ΕΠΕ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

Q8: ΙΚΕ 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 

Q8: ΟΕ 1.00 4.00 1.00 1.50 1.00 

Q8: ΕΕ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

Q8: Αηομική 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

Q8: Σςνεηαιπιζμόρ 1.00 3.00 2.00 2.20 0.75 

(1) 1-20 Εργαηόμενουσ, (2) 21-50 Εργαηόμενουσ, (3) 51-100 Εργαηόμενουσ, (4) 101-500 

Εργαηόμενουσ, (5) 500+ Εργαηόμενουσ. 

Ο Πίνακασ δίνει τθν κατανομι τθσ απαςχόλθςθσ. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των 

επιχειριςεων με νομικι μορφι ΑΕ, ΙΚΕ και υνεταιριςμϊν  απαςχολεί από 21-50 

εργαηομζνουσ, ενϊ ςτισ άλλεσ μορφζσ επιχειριςεων ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Ατομικζσ το 

μεγαλφτερο ποςοςτό απαςχολεί λιγότερουσ από 20 εργαηομζνουσ. 

 

3.4.3 Εξαγωγικι επίδοςθ, εμπειρία, προοριςμοί και τρόποσ προςζγγιςθσ  

 

Ζτοσ Ίδρυςθσ και Εξαγωγικι Εμπειρία  

Η θλικία τθσ επιχείρθςθσ και ο αρικμόσ των ετϊν που αςχολείται με τισ εξαγωγζσ είναι δφο 

μεταβλθτζσ που ςτθν διεκνι βιβλιογραφία αποτελοφν μερικοφσ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ εξαγωγικισ επίδοςθσ μιασ επιχείρθςθσ. τα γραφιματα 

6 & 7 παρουςιάηονται τα ςτατιςτικά των ετϊν δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων και τα 

χρόνια εξαγωγικισ τουσ δραςτθριοποίθςθσ.  Ζνα μεγάλο ποςοςτό των επιχειριςεων 

35,44% ζχει 21-40 ζτθ δραςτθριότθτασ και το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων 

37,66% ζχει εξαγωγικι δραςτθριότθτα από 11-20 ζτθ. Όπωσ κα δοφμε και ςτο παρακάτω 
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κεφάλαιο θ εξαγωγικι δραςτθριοποίθςθ των επιχειριςεων εξαρτάται από τα ζτθ 

δραςτθριοποίθςθσ και είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ςφμφωνα με τθ μζκοδο των ελαχίςτων 

τετραγϊνων.   

 

Γράφθμα 6: Ζτθ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ 

 

Γράφθμα 7: Ζτθ εξαγωγικισ εμπειρίασ τθσ επιχείρθςθσ 
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Αρικμόσ χωρών εξαγωγισ 

Η πλειονότθτα των επιχειριςεων (47%) εξάγει ςε 5-25 χϊρεσ και ακολουκοφν οι 

επιχειριςεισ (39%) οι οποίεσ εξάγουν ςε λιγότερεσ από 5 χϊρεσ. Πολφ μικρόσ κρίνεται ο 

αρικμόσ των επιχειριςεων που εξάγουν ςε μεγάλο αρικμό χωρϊν (Γράφθμα 8).  

 

Γράφθμα 8: Αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ  

Περαιτζρω ανάλυςθ ζδειξε ότι υπάρχουν μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ των 

επιχειριςεων. Ζχει ενδιαφζρον ότι το 29,63% των Ανωνφμων εταιρειϊν εξάγει ςε λιγότερεσ 

από 5 χϊρεσ (Γράφθμα 9).   

Γράφθμα 9:  Αρικμόσ χωρϊν που εξάγουν οι επιχειριςεισ ανά νομικι μορφι 

Ζχει ςθμαςία ότι καμία από τισ μικρζσ επιχειριςεισ δεν εξάγει ςε περιςςότερεσ από 45 

χϊρεσ (Πίνακασ 2). 
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Πίνακασ 2 

Απιθμόρ συπών πος εξάγοςν οι Ελληνικέρ επισειπήζειρ ανά μζγεκοσ επιχείρθςθσ* 

 MINIMUM MAXIMUM MEDIAN MEAN STANDARD DEVIATION 

Q9: 1-20  1.00 3.00 1.00 1.44 0.55 

Q9: 21-50 1.00 3.00 2.00 1.89 0.57 

Q9: 51-100 1.00 3.00 2.00 2.00 0.58 

Q9: 101-500  1.00 4.00 2.50 2.50 0.87 

Q9: 500+ 1.00 5.00 4.00 3.33 1.70 

* Μζγεκοσ επιχείρθςθσ: Ωσ μικρζσ επιχειριςεισ ορίςτθκαν οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν ωσ 100 

εργαηομζνουσ και ωσ μεγάλεσ οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 100 εργαηομζνουσ. 

 

Αξία εξαγωγικϊν πωλιςεων 

Οι περιςςότερεσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ ζχουν χαμθλά ςυνολικά ζςοδα από τθν εξαγωγικι 

τουσ δραςτθριότθτα, που όπωσ κα δειχκεί παρακάτω μπορεί να ςθμαίνει ότι οι 

επιχειριςεισ αυτζσ δεν αξιοποιοφν πλιρωσ τθ δυνατότθτα να εξάγουν ςε περιςςότερεσ 

χϊρεσ. Μία αφξθςθ των εξαγωγϊν μπορεί να αποτελεί μία κερδοφόρα διζξοδο γι' αυτζσ τισ 

επιχειριςεισ (Γράφθμα 10). 

 

Γράφθμα 10: Ετιςιεσ εξαγωγικζσ πωλιςεισ ςε εκ. Ευρϊ 
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Ποςοςτό Εξαγωγικών πωλιςεων 

Σα ζςοδα από τισ εξαγωγζσ των επιχειριςεων αποτελοφν το 37,11% των ςυνολικϊν τουσ 

εςόδων κατά μζςο όρο τα τελευταία 3 ζτθ (Γράφθμα 11α).  Ενδιαφζρον είναι ότι ζνασ 

ςχετικά μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων με νομικι μορφι Ανϊνυμθσ Εταιρείασ, ζχει 

ζςοδα από εξαγωγζσ που ξεπερνοφν το 50% των ςυνολικϊν τουσ εςόδων κατά μζςο 

όρο ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ μορφζσ επιχειριςεων οι οποίεσ δεν  ξεπερνοφν το 

10% του τηίρου τουσ ςε εξαγωγζσ όπωσ βλζπουμε ςτο Γράφθμα 11β. 

 

 

 

Τρόποι πώλθςθσ των επιχειριςεων 

Η πλειονότθτα των επιχειριςεων προςεγγίηει τισ αγορζσ του εξωτερικοφ κυρίωσ μζςω 

εμπορικϊν αντιπροςϊπων, ειςαγωγζων και πωλθτϊν (Γράφθμα 12), ενϊ οι υπόλοιποι 

τρόποι προςζγγιςθσ και πϊλθςθσ δεν είναι τόςο διαδεδομζνοι– γεγονόσ που ςε μεγάλο 

βακμό αντικατοπτρίηει τθ δυςκολία πρόςβαςισ τουσ ςε άλλα κανάλια διανομισ. Διάφοροι 

είναι οι παράγοντεσ που οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν 

αφξθςθ των εξαγωγϊν με κφριεσ τισ εμπορικζσ εκκζςεισ (Γράφθμα 13). 
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Γράφθμα 11α: Ποςοςτό των εξαγωγϊν επί του 

τηίρου τθσ  επιχείρθςθσ κατά μζςο όρο τα τελευταία 

3 ζτθ.  

 

Γράφθμα 11β: Ποςοςτό εξαγωγϊν επί του τηίρου 

ανά νομικι μορφι επιχείρθςθσ 
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3.4.4 Ανάλυςθ Κινιτρων Διεκνοποίθςθσ  

Η Παρακίνθςθ των Εξαγωγών  

Για τθν ανάλυςθ των κινιτρων διεκνοποίθςθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων βαςιςτικαμε 

ςτθ μελζτθ των Czinkota και Ronkainen (1995), οι οποίοι διαχϊριςαν τα κίνθτρα που ζχει 

μία εταιρεία για να ειςζλκει ςε μια νζα αγορά. τθν παροφςα μελζτθ ερευνιςαμε κατά 

πόςο τα κίνθτρα αυτά οδθγοφν τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςτθ διεκνοποίθςθ, 

αναπτφςςοντασ δζκα προτάςεισ οι οποίεσ αξιολογοφνται με μία πενταβάκμια κλίμακα 

Likert (1: Κακόλου ςθμαντικό, 2: Όχι πολφ θμαντικό, 3: θμαντικό 4: Αρκετά θμαντικό, 5: 

Πολφ θμαντικό). Η ανάλυςθ τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν των προτάςεων ακολουκεί κατωτζρω: 

Ο Πίνακασ 3 δίνει τα περιγραφικά μζτρα αυτϊν των παραγόντων. Οι διαφοροποιιςεισ 

μεταξφ των παραγόντων είναι πολφ μεγάλεσ. Πζντε παράγοντεσ εκτιμικθκαν, κατά 

μζςο όρο, από ςθμαντικοί ζωσ πολφ ςθμαντικοί, δθλαδι οι μζςοι όροι τουσ λαμβάνουν 

τιμζσ μεταξφ 4 και 5. Οι ερωτϊμενοι κεϊρθςαν ωσ πιο ςθμαντικοφσ λόγουσ 

παρακίνθςθσ των εξαγωγικϊν τουσ δραςτθριοτιτων τθν αναηιτθςθ μεγαλφτερθσ 
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Γράφθμα 12: Σρόποσ πϊλθςθσ ςτο εξωτερικό 

 

Γράφθμα 13:Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν 

ςτθν αφξθςθ των εξαγωγϊν 
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αγοράσ, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα των προϊόντων και υπθρεςιϊν, 

το αςτακζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ εγχϊριασ αγοράσ (μείωςθ πωλιςεων)και τζλοσ 

τθν πολιτικι κρίςθ και τθν αςτάκεια του πολιτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ 

(Γράφθμα 14). 

Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι από ςθμαντικοί ζωσ όχι πολφ ςθμαντικοί, μεταξφ 2 και 3 

(Πίνακασ 3).  

 

Γράφθμα 14: Κίνθτρα εξαγωγϊν 

 

1) Ρρόςβαςθ ςε μια μεγαλφτερθ αγορά: Οι εταιρείεσ βλζπουν τισ ευκαιρίεσ ςτισ 

αγορζσ του εξωτερικοφ, ωσ ευκαιρίεσ για τθ λειτουργία και τθν επζκταςθ των 

επιχειριςεϊν τουσ. Οι επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 

επιβεβαίωςαν αυτιν τθν πρόταςθ, κακϊσ ο μζςοσ όροσ είναι 4, με ελάχιςτο το 

1 (κακόλου ςθμαντικό) και μζγιςτο το 5(πολφ ςθμαντικό) το οποίο φαίνεται και 

ςτον πίνακα 3. 

2) Μερίδιο αγοράσ: Οι επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια τουσ να είναι βιϊςιμεσ και 

να αναπτυχκοφν προςπακοφν να αυξιςουν το μερίδιο αγοράσ τουσ και ζνασ 

τρόποσ αφξθςθσ είναι οι εξαγωγζσ. Οι επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςτθν 

ζρευνα επιβεβαίωςαν αυτιν τθν πρόταςθ, κακϊσ ο μζςοσ όροσ αξιολόγθςθσ 

είναι 3,5με ελάχιςτο το 1 (κακόλου ςθμαντικό) και μζγιςτο το 5 (πολφ 

ςθμαντικό) το οποίο φαίνεται και ςτον πίνακα 3. 

3) Αναμενόμενο περικϊριο κζρδουσ: Οι εταιρείεσ ζχουν μια ιςχυρι επικυμία για 

βραχυπρόκεςμο κζρδοσ, ιδίωσ οι επιχειριςεισ που βρίςκονται ςτο αρχικό 
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ςτάδιο τθσ διεκνοποίθςθσ. Οι επιχειριςεισ που ζχουν χρόνια εξαγωγικισ 

εμπειρίασ ζχουν μικρότερθ επικυμία ςτο βραχυπρόκεςμο κζρδοσ. Οι 

επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα επιβεβαίωςαν αυτιν τθν πρόταςθ, 

κακϊσ ο μζςοσ όροσ αξιολόγθςθσ είναι 3,5, με ελάχιςτο το 1 (κακόλου 

ςθμαντικό) και μζγιςτο το 5 (πολφ ςθμαντικό) το οποίο φαίνεται και ςτον 

πίνακα 3. 

4) Αςτακζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ: Ζνασ από τουσ πιο εμφανείσ 

λόγουσ διεκνοποίθςθσ είναι θ αντίδραςθ ςτθν εγχϊρια οικονομικι κατάςταςθ. 

Πολλοί είναι αυτοί που κεωροφν ότι πιο ςθμαντικό για τθν προϊκθςθ των 

εξαγωγϊν είναι το ευρφτερο οικονομικό περιβάλλον των επιχειριςεων και όχι 

τόςο το ενδοεπιχειρθςιακό περιβάλλον. Η κατάςταςθ τθσ αγοράσ ζχει 

επιδεινωκεί περιςςότερο με τθν εφαρμογι των κεφαλαιακϊν ελζγχων (capital 

controls), τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ και τισ δυςκολίεσ που προκαλεί ςτισ αγορζσ 

πρϊτων υλϊν από το εξωτερικό και τισ ςυναλλαγζσ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και 

με το εξωτερικό. Οι επιχειριςεισ μποροφν να φοβοφνται ότι κα χάςουν μερίδιο 

τθσ εγχϊριασ αγοράσ από τισ ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ που ζχουν 

επωφελθκεί. Οι επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, τείνουν να 

ςυμφωνιςουν πωσ ο αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ ςτισ υπάρχουςεσ αγορζσ τισ 

ωκεί ςτθ διεκνοποίθςθ, κακϊσ ο μζςοσ όροσ αξιολόγθςθσ είναι 4, με ελάχιςτο 

το 1 (κακόλου ςθμαντικό) και μζγιςτο το 5 (πολφ ςθμαντικό) το οποίο φαίνεται 

και ςτον πίνακα 3. 

Πίνακασ 3 

Παράγοντεσ Παρακίνθςθσ των Εξαγωγϊν 

  MINIMUM MAXIMUM MEDIAN 

Μέγεθορ αγοπάρ 1.00 5.00 4.00 

Μεπίδιο αγοπάρ 1.00 5.00 3.50 

Αναμενόμενο πεπιθώπιο κέπδοςρ 1.00 5.00 3.50 

Αζηαθέρ οικονομικό πεπιβάλλον ηηρ Ελλάδαρ 1.00 5.00 4.00 

Πολιηικό πεπιβάλλον ηηρ Ελλάδαρ 1.00 5.00 4.00 

Νομικό πεπιβάλλον ηηρ Ελλάδαρ 1.00 5.00 3.00 

Αππόζμενερ (αππόκληηερ) παπαγγελίερ  1.00 5.00 3.00 

Ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα ζηην ποιόηηηα 1.00 5.00 4.00 

Ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα ζηην ηιμή 1.00 5.00 3.00 

Μάπκεηινγκ 1.00 5.00 3.00 

Φαμηλό κόζηορ επγαζίαρ 1.00 5.00 2.00 

Φθηνέρ ππώηερ ύλερ 1.00 5.00 2.00 
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3.4.5 Η ςτρατθγικι marketing 

τθν ζρευνα, ο ερωτϊμενοσ ρωτικθκε να εκτιμιςει τθν ςθμαντικότθτα ζξι 

διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν marketing που ακολοφκθςε, με τθν ίδια κλίμακα όπωσ και 

προθγοφμενα, από 1 ζωσ 5.  

το παρακάτω γράφθμα 14 φαίνονται τα διαγράμματα αυτϊν των ςτρατθγικϊν. Σρεισ 

παράγοντεσ εκτιμικθκαν, κατά μζςο όρο, από ςθμαντικοί ζωσ πολφ ςθμαντικοί, 

δθλαδι οι μζςοι όροι τουσ λαμβάνουν τιμζσ μεταξφ 4 και 5. Οι ερωτϊμενοι κεϊρθςαν 

ωσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ςτρατθγικισ τθν τιμολογιακι πολιτικι που 

ακολοφκθςε θ επιχείρθςθ, τθν προςαρμογι των προϊόντων ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ 

και τθ διαφορετικι πολιτικι επικοινωνίασ από χϊρα ςε χϊρα (Πίνακασ 4).  

Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι από ςθμαντικοί ζωσ όχι πολφ ςθμαντικοί, μεταξφ 2 και 3. 

 

Γράφθμα 15: Η ςτρατθγικι marketing 

Πίνακασ 4 

Η ςτρατθγικι marketing 

 
 

MINIMUM– MAXIMUM– MEDIAN– 

Τιμολογιακή πολιηική 1.00 5.00 4.00 

Πποζαπμογή πποφόνηορ ζηιρ αγοπέρ ηος πποοπιζμού 1.00 5.00 4.00 

Η πολιηική επικοινυνίαρ διαθέπει από σώπα ζε σώπα 1.00 5.00 4.00 

Σα κύπια πποφόνηα είναι διαθοπεηικά ζηην ποιόηηηα ζε 

ζσέζη με ηην Ελλάδα 1.00 5.00 3.00 
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Πίνακασ 4 

Η ςτρατθγικι marketing 

 
 

MINIMUM– MAXIMUM– MEDIAN– 

Διαθοπεηικά σαπακηηπιζηικά δικηύος διανομήρ 1.00 5.00 3.00 

Διαθήμιζη 1.00 5.00 3.00 

 

 

3.4.6 Τα Εμπόδια των Εξαγωγών  

Παρά τθν φπαρξθ εξαγωγικϊν ευκαιριϊν, οι επιχειριςεισ φαίνονται διςτακτικζσ να 

δραςτθριοποιθκοφν ςτον τομζα των εξαγωγϊν λόγω των ςθμαντικϊν φραγμϊν και 

δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν (Dosoglu-Guner, 1999). Ακόμα και οι εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ ζρχονται αντιμζτωπεσ με πολλά προβλιματα τα οποία κακιςτοφν τθν 

εξζλιξι τουσ ςε αυτόν τον τομζα δφςκολθ και ςυχνά οδθγοφν ςε αποτυχία των ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων (Leonidou, 1995). 

Οι Barker & Kaynak (1992) καταγράφουν τουσ πιο ςθμαντικοφσ εξαγωγικοφσ φραγμοφσ 

όπωσ τθν υπερβολικι γραφειοκρατία, τουσ εμπορικοφσ φραγμοφσ, τισ δυςκολίεσ ςτισ 

μεταφορζσ, τθν ζλλειψθ εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν ζλλειψθ 

εξαγωγικϊν πρωτοβουλιϊν, τθν ζλλειψθ ςυντονιςμζνθσ ςτιριξθσ, τισ δυςμενείσ 

ςυνκικεσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, τον ετεροχρονιςμό ςτισ πλθρωμζσ των αγοραςτϊν, τθν 

ζλλειψθ ανταγωνιςτικϊν προϊόντων, τισ ακετιςεισ πλθρωμϊν και τζλοσ, τα γλωςςικά 

εμπόδια. 

τθν ζρευνα, ο ερωτϊμενοσ ρωτικθκε να εκτιμιςει τθν ςπουδαιότθτα 11 εμποδίων 

προϊκθςθσ των εξαγωγϊν του με τθν ίδια κλίμακα όπωσ και προθγοφμενα, από 1 ζωσ 

5.  

Οι Gardó et. al. (2015) ανζλυςαν τα προβλιματα εξαγωγϊν που αντιμετωπίηουν οι 

ιςπανικζσ επιχειριςεισ του λιανικοφ εμπορίου και τισ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ ενίςχυςισ 

τουσ. Βρικαν ότι οι δθμόςιοι φορείσ δεν φαίνεται να γνωρίηουν τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ ςτισ προςπάκειεσ που κάνουν για να διεκνοποιθκοφν. 

Η τραπεηικι χρθματοδότθςθ είναι ζνα μεγάλο πρόβλθμα, όπωσ ζχει διαπιςτωκεί και 

από άλλεσ ζρευνεσ. Η οικονομικι και τραπεηικι ςτακερότθτα δθμιουργεί ευρφτερεσ 
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ςυνκικεσ προϊκθςθσ των εξαγωγϊν. Δθμιουργεί εμπιςτοςφνθ ςτουσ ξζνουσ 

καταναλωτζσ και διευκολφνει τθν χρθματοδότθςθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων. 

Σα περιγραφικά ςτατιςτικά μζτρα αυτϊν εμποδίων δίνονται ςτον Πίνακα 5.  Όλοι οι 

παράγοντεσ κρικικανε ωσ αρκετά ςθμαντικι και πολφ ςθμαντικοί από τουσ 

ερωτϊμενουσ. Ο πιο βαςικόσ παράγοντασ φραγμοφ των εξαγωγϊν ςθμειϊκθκε ο 

παράγων φορολογικά αντικίνθτρα με απόλυτο αρικμό 5 (πολφ ςθμαντικόσ) και ςτθ 

ςυνζχεια οι υπόλοιποι παράγοντεσ. Οι παράγοντεσ που δρουν επιβαρυντικά είναι 

κυρίωσ εξωγενείσ, όπωσ τα φορολογικά αντικίνθτρα, θ γραφειοκρατία, θ πρόςβαςθ ςε 

ειδικζσ  χρθματοδοτιςεισ και το υψθλό μεταφορικό και αςφαλιςτικό κόςτοσ. 

 

Γράφθμα 16: Σα εμπόδια των εξαγωγϊν 

Πίνακασ 5 

Εμπόδια εξαγωγϊν 

  
 

MINIMUM MAXIMUM MEDIAN 

Έλλειτη γνώζηρ για ηιρ αγοπέρ ηος εξυηεπικού 1.00 5.00 4.00 

Έλλειτη πόπυν για ηην έπεςνα μάπκεηινγκ  1.00 5.00 4.00 

Έλλειτη πποζυπικού με εμπειπία ζηην εξαγυγική δπαζηηπιόηηηα 1.00 5.00 4.00 

Έλλειτη σπόνος και πόπυν για εκπαίδεςζη και καηάπηιζη  1.00 5.00 4.00 

Ανεπάπκεια κεθαλαίυν κίνηζηρ για σπημαηοδόηηζη εξαγυγικών δπαζηηπιοηήηυν 1.00 5.00 4.00 

Γπαθειοκπαηικέρ ηελυνειακέρ διαδικαζίερ  1.00 5.00 4.00 

Φοπολογικά ανηικίνηηπα εξαγυγών  1.00 5.00 5.00 

Υτηλό μεηαθοπικό και αζθαλιζηικό κόζηορ 1.00 5.00 4.00 
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Πίνακασ 5 

Εμπόδια εξαγωγϊν 

  
 

MINIMUM MAXIMUM MEDIAN 

Έλλειτη ενημέπυζηρ/ππόζβαζηρ ηυν εξαγυγέυν ζηα κανάλια διανομήρ  1.00 5.00 4.00 

Δςζκολία εύπεζηρ αξιόπιζηηρ ανηιπποζώπεςζηρ ζηο εξυηεπικό 1.00 5.00 4.00 

 

υνοψίηοντασ, κάκε οργανιςμόσ που αποφαςίηει να ξεκινιςει εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα οφείλει να λάβει υπόψθ του οριςμζνεσ παραμζτρουσ. Η ανάλυςθ των 

απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ τθσ ζρευνασ από τουσ ερωτϊμενουσ με τθν μζκοδο των 

περιγραφικϊν ςτατιςτικϊν μζτρων και των πινάκων ςυχνοτιτων αποτζλεςε το 

αντικείμενο του παρόντοσ κεφαλαίου. Από τθν περιγραφικι ςτατιςτικι παρουςίαςθ 

των ευρθμάτων τθσ δειγματολθπτικισ ζρευνασ, τα πιο ςθμαντικά είναι τα ακόλουκα: 

 

 Ο μζςοσ όροσ των εςόδων των επιχειριςεων τθσ ζρευνασ προζρχεται πάνω από 

537% από τισ εξαγωγζσ τουσ κατά μζςο όρο τα τελευταία τρία ζτθ. Ο μζςοσ όροσ 

των επιχειριςεων με νομικι μορφι ΑΕ ζχει ζςοδα από εξαγωγζσ που ξεπερνοφν 

το 50% των ςυνολικϊν τουσ εςόδων. 

 Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων (48%) απαςχολεί λιγότερουσ από 20 

εργαηομζνουσ και μόνο δφο επιχειριςεισ απαςχολοφν περιςςότερουσ από 500 

εργαηομζνουσ. 

 Ζνα μεγάλο ποςοςτό των επιχειριςεων 35,44% ζχει από 21 ζωσ 40 ζτθ 

δραςτθριότθτασ και το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων 37,66% ζχει 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα από 11 ζωσ 20 ζτθ. 

 Η πλειονότθτα των επιχειριςεων (47%) εξάγει ςε 5-25 χϊρεσ και ακολουκοφν οι 

επιχειριςεισ ςε ποςοςτό (39%) οι οποίεσ εξάγουν ςε λιγότερεσ από 5 χϊρεσ. 

Από τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ του δείγματοσ το 29,63% εξάγει ςε λιγότερο από 5 

χϊρεσ. 

 Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ζχουν ετιςια ςυνολικό ζςοδα από τισ εξαγωγικζσ 

πωλιςεισ λιγότερο από 1,5 εκ. ευρϊ. 

 Η πλειονότθτα των επιχειριςεων προςεγγίηει τισ αγορζσ του εξωτερικοφ κυρίωσ 

μζςω εμπορικϊν αντιπροςϊπων, ειςαγωγζων και πωλθτϊν. 
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 Σο 73% των ερωτθκζντων κεϊρθςε τισ εμπορικζσ εκκζςεισ ωσ τον πιο ςθμαντικό 

παράγοντα που βοθκά ςτθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν. Σο 50% κεϊρθςε το 

διαδίκτυο, ςτθ ςυνζχεια οι πωλθτζσ τθσ επιχείρθςθσ και οι εμπορικοί 

αντιπρόςωποι. Ακολουκοφν οι χονδρζμποροι με 39% και τα τοπικά γραφεία 

εξαγωγϊν με 27%. 

 Οι ερωτϊμενοι κεϊρθςαν ωσ πιο ςθμαντικοφσ λόγουσ παρακίνθςθσ των 

εξαγωγικϊν τουσ δραςτθριοτιτων τθν αναηιτθςθ μεγαλφτερθσ αγοράσ ςε 

ποςοςτό 47%, το αςτακζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ εγχϊριασ αγοράσ (μείωςθ 

πωλιςεων) ςε ποςοςτό 46%, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα των 

προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε ποςοςτό 44% και τζλοσ τθν πολιτικι κρίςθ και τθν 

αςτάκεια του πολιτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ ςε ποςοςτό 39%. 

 Οι ερωτϊμενοι κεϊρθςαν ωσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ςτρατθγικισ τθν 

τιμολογιακι πολιτικι που ακολοφκθςε θ επιχείρθςθ, τθν προςαρμογι των 

προϊόντων ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ και τθ διαφορετικι πολιτικι 

επικοινωνίασ από χϊρα ςε χϊρα. 

 Σα φορολογικά αντικίνθτρα των εξαγωγϊν είναι το πιο ςθμαντικό εμπόδιο που 

αντιμετωπίηουν οι εξαγωγείσ. Οι υπόλοιποι παράγοντεσ που δρουν 

επιβαρυντικά είναι κυρίωσ εξωγενείσ, με πιο ςθμαντικό τθ γραφειοκρατία, τθν 

πρόςβαςθ ςε ειδικζσ χρθματοδοτιςεισ και το υψθλό μεταφορικό και 

αςφαλιςτικό κόςτοσ. Ζνα εςωτερικό εμπόδιο που ζχουν να αντιμετωπίςουν οι 

επιχειριςεισ είναι θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ με εξαγωγικι 

εμπειρία . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 

το παρϊν κεφάλαιο  κα παρουςιάςουμε και κα αναλφςουμε τισ παρακάτω 

μεταβλθτζσ (αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ, ποςοςτό εξαγωγϊν επί του τηίρου, ετιςιεσ 

εξαγωγικζσ πωλιςεισ, εξαγωγικι εμπειρία) με τθ βοικεια του οικονομετρικοφ πακζτου 

Eviews. Βαςικόσ ςκοπόσ  είναι να εφαρμόςουμε τθν ανάλυςθ τθσ παλινδρόμθςθσ . 

 

4.1  Συνάρτθςθ προςδιοριςμοφ αρικμοφ χωρϊν εξαγωγισ 

Εμπειρικά αποτελζςματα: 

 

Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ανάλυςι μασ είναι ο αρικμόσ των 

χωρϊν που εξάγουν οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ και οι Ετιςιεσ εξαγωγικζσ πωλιςεισ ςε εκ. 

ευρϊ, ο αρικμόσ εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, πόςα ζτθ 

εξαγωγικισ εμπειρίασ ζχει θ επιχείρθςθ και πόςα ζτθ δραςτθριότθτασ ζχει θ επιχείρθςθ 

γενικά . Σα δεδομζνα αντλικθκαν από το ερωτθματολόγιο που ςτάλκθκε ςτισ επιχειριςεισ 

με τουσ εξισ τρόπουσ: Αποςτολι με email, αποςτολι μιασ διεφκυνςθσ web (web link) και με 

τθλεφωνικό τρόπο. 

Ζπειτα γίνεται μια ςειρά εκτιμιςεων με τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων 

(OLS- Method Of Least Squares), για να βρεκεί το καταλλθλότερο μοντζλο το οποίο μελετά 

τθν επίδραςθ των εξαγωγικϊν πωλιςεων, τον αρικμό των εργαηομζνων , τα ζτθ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ και τα ζτθ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (μεταβλθτζσ) ςτον αρικμό 

χωρϊν που εξάγει θ επιχείρθςθ (εξαρτθμζνθ μεταβλθτι). κοπόσ είναι να διαπιςτωκεί εάν 

και ςε ποιο βακμό οι μεταβλθτζσ επθρεάηουν τον αρικμό των χωρϊν που εξάγει θ 

επιχείρθςθ. Ωςτόςο πρζπει να βροφμε ποιοσ είναι ο άριςτοσ αρικμόσ υςτεριςεων που 

πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςτο υπόδειγμά μασ. Αυτό κα γίνει με τθν χρθςιμοποίθςθ του 

κριτθρίου Akaike (1974), το οποίο δίνει κάποια ‘ποινι’ για τθ μείωςθ του ακροίςματοσ των 

τετραγϊνων των καταλοίπων που επιτυγχάνεται με τθν προςκικθ ερμθνευτικϊν 

μεταβλθτϊν. Οπότε πρζπει να βροφμε τθ μικρότερθ τιμι που μπορεί να πάρει το κριτιριο 

αυτό. 

 

φμφωνα με τα ςτοιχεία του δείγματοσ και μετά από ςειρά δοκιμϊν με το 

λογιςμικό Eviews καταλιξαμε ότι θ ςυνάρτθςθ του αρικμοφ χωρϊν εξαγωγισ λαμβάνει τθν 

παρακάτω μορφι: 
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Τ= α0+α1x+α2y+…+ 

 

Όπου:  

 Τ= Ο Αρικμόσ των χωρϊν εξαγωγισ ( Countries_export) 

 α0, α1, α2  είναι οι ςυντελεςτζσ τθσ παλινδρόμθςθσ οι οποίοι πρζπει να εκτιμθκοφν  

 

Για να εφαρμόςουμε τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων, τρζχουμε τθ γραμμικι μασ 

παλινδρόμθςθ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ του αρικμοφ χωρϊν εξαγωγισ 

(COUNTRIES_EXPORT), τθσ ςτακεράσ c που αντιπροςωπεφει τθν α0 τθσ γραμμικισ 

ςυνάρτθςθσ και τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ.  

 

Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιιςαμε  είναι:  

 COUNTRIES_EXPORT: Αρικμόσ Χωρϊν Εξαγωγισ 

 ANNUAL_EXPORT: Ετιςιεσ Εξαγωγικζσ Πωλιςεισ  

 EMPLOYEES: Αρικμόσ Εργαηομζνων Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ 

 YEARS_BUSINESS: Ζτθ Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ 

 EXPORTS _EXPERIENCE: Ζτθ Εξαγωγικισ Εμπειρίασ τθσ επιχείρθςθσ 

 EDUCATION: Επίπεδο πουδϊν Ερωτϊμενου  

 PERCENTAGE_EXPORTS: Ποσοστό Εξαγωγών τηρ επιχείπησηρ 

 LACK_CAPITAL: Ζλλειψθ Κεφαλαίων 

 

 

Όλεσ οι διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται και τα αποτελζςματα που προκφπτουν 

παρατίκενται αναλυτικότερα ςτoν Πίνακα 6.  

 το υπόδειγμα ζνα (Model 1) τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) και των ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν ετιςιεσ εξαγωγζσ (ANNUAL_EXPORT) και τον αρικμό εργαηομζνων 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ (EMPLOYEES). 

 το υπόδειγμα δφο (Model2) τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) και των ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν όπωσ οι εξαγωγικζσ πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT), θλικία τθσ 

επιχείρθςθσ (YEARS_BUSINESS) και τον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ 

(EMPLOYYEES). 
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 το υπόδειγμα τρία (Model3) τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) και των ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν όπωσ θ θλικία τθσ επιχείρθςθσ (YEARS_BUSINESS), τον αρικμό 

εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (EMPLOYEES) και τθσ εξαγωγικισ εμπειρίασ 

(EXPORTS _EXPERIENCE) 

 το υπόδειγμα τζςςερα (Model4) τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) και των ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν όπωσ οι εξαγωγικζσ πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT), τθν θλικία τθσ 

επιχείρθςθσ (YEARS_BUSINESS), τον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ 

(EMPLOYYEES) και τθσ εξαγωγικισ εμπειρίασ (EXPORTS _EXPERIENCE). 

 το υπόδειγμα πζντε (Model5) τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) και των ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν όπωσ οι εξαγωγικζσ πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT), τον αρικμό 

εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (EMPLOYYEES) και τθσ εκπαίδευςθσ του 

ερωτϊμενου  (EDUCATION). 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 6  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ OLS ΤΗΣ ΣΥΝΑΤΗΣΗΣ COUNTRIES_EXPORT 

DependentVariable: COUNTRIES_EXPORT 

Sample: 1 95 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

 Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient 

C 0.90 0.37 0.21 0.19 0.71 

ANNUAL_EXPORT 0.29*** 0.30*** - 0.19
**
 0.28*** 

YEARS_BUSINESS - 0.13** 0.05* 0.07 - 

EMPLOYEES 0.21** 0.18** 0.36*** 0.25
***

 0.23*** 

EXPORTS_EXPERIENCE -  0.21*** 0.15
**
  

EDUCATION - - - - 0.06* 

Diagnostics 

R
2 

adjusted 
 

0.41 0.44 0.47 0.50 0.41 

F-statistic 34.50*** 26.08*** 27.66*** 23.25*** 23.59*** 

Akaike 1.93 1.89 1.86 1.82 1.94 

Durbin-Watson 1.90 1.97 2.17 2.19 1.97 

*** : 0.01 (Επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%) 

**: 0.05 (Επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5%) 

*:0.10 (Επίπεδο ςθμαντικότθτασ 10%) 
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Παρατθρϊντασ τον πίνακα 6  μποροφμε να δοφμε τισ διαφορζσ του ενόσ υποδείγματοσ με 

το άλλο. Αναλυτικά: 

 

Model 1)  

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 34,50. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01 . Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

και τουλάχιςτον μιασ από τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ 

παλινδρόμθςθσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%.  

Σα ζςοδα από τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα και ο αρικμόσ εργαηομζνων μιασ 

επιχείρθςθσ φζρονται να ζχουν επίδραςθ ςτον αρικμό των χωρϊν που εξάγει μια 

επιχείρθςθ. Από το μζγεκοσ των εκτιμωμζνων ςυντελεςτϊν ςυμπεραίνουμε ότι αν 

αυξθκοφν τα ζςοδα από τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα τότε ο αρικμόσ των χωρϊν 

εξαγωγισ αναμζνεται να αυξθκεί ενϊ αφξθςθ του αρικμοφ εργαηομζνων πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ κα οδθγιςει ςε αφξθςθ του αρικμοφ των χωρϊν εξαγωγισ. 

 

o Ζλεγχοσ Συντελεςτι προςδιοριςμοφ R2 adjusted 

To R2adjusted δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ ι τιμζσ μεγαλφτερεσ από τθ μονάδα, 

κυμαίνεται δθλαδι μεταξφ του διαςτιματοσ *0,1+. Όςο πιο κοντά ςτθ μονάδα είναι το R2 

adjusted τόςο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, δθλαδι τόςο πιο καλι είναι θ παλινδρόμθςθ. 

Δεδομζνου ότι 41% (R2adjusted=0,41) τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ μεταβλθτισ 

COUNTRIES_EXPORT εξθγείται από το ςυνδυαςμό των δφο ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν, των 

εςόδων από τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα και του αρικμοφ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ, 

όπωσ υποδεικνφει ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ του μοντζλου, R-squared. 

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Ο διαταρακτικόσ όροσ τθσ περιόδου t δεν ςχετίηεται με το διαταρακτικό όρο μιασ 

οποιαςδιποτε άλλθσ περιόδου s. Αν αυτι θ υπόκεςθ δεν ικανοποιείται, τότε ζχουμε το 

φαινόμενο τθσ αυτοςυςχζτιςθσ (autocorrelation). Η ςτατιςτικι των Durbin-Watson ελζγχει 

τθν αυτοςυςχζτιςθ 1θσ τάξθσ και παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 4. Όταν θ τιμι των Durbin-Watson 

είναι ίςθ με 2 ι παίρνει τιμζσ κοντά ςτο 2 τότε δεν υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ, δθλαδι το 

ςφάλμα ςτθν τρζχουςα περίοδο δεν ςχετίηεται με το ςφάλμα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 
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Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   1.9 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 που 

υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Κριτιριο Akaike (AIC)  

 Σο κριτιριο του Akaike χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθ βζλτιςτθ τάξθ του 

υποδείγματοσ.  Η τιμι του Akaike ςτο υπόδειγμα είναι ίςθ με 1.93. 

  

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

COUNTRIES_EXPORT=0.90+0.29*ANNUAL_EXPORT +0.21* EMPLOYEES 

 

 

Model 2)  

τθ ςυνζχεια, περαιτζρω ανάλυςθ με πολλαπλι παλινδρόμθςθ ζδειξε ότι πζραν των 

ετιςιων εξαγωγικϊν εςόδων, του αρικμοφ εργαηομζνων και τα ζτθ δραςτθριότθτασ μιασ 

επιχείρθςθσ επθρεάηουν τον αρικμό χωρϊν που εξάγει μια επιχείρθςθ. 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 26,08. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

και τουλάχιςτον μιασ από τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ 

παλινδρόμθςθσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%. Σα ζςοδα από τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα, ο αρικμόσ εργαηομζνων μιασ επιχείρθςθσ και θ θλικία τθσ επιχείρθςθσ 

φζρονται να επθρεάηουν τον αρικμό των χωρϊν που εξάγει μια επιχείρθςθ.  

 

o Ζλεγχοσ Συντελεςτι προςδιοριςμοφ R2 adjusted 

To R2 δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ ι τιμζσ μεγαλφτερεσ από τθ μονάδα, 

κυμαίνεται δθλαδι μεταξφ του διαςτιματοσ *0,1+. Όςο πιο κοντά ςτθ μονάδα είναι το R2 

τόςο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, δθλαδι τόςο πιο καλι είναι θ παλινδρόμθςθ. 

Δεδομζνου ότι 44% (R2 =0,44) τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ μεταβλθτισ COUNTRIES_EXPORT 

εξθγείται από το ςυνδυαςμό των τριϊν ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν, των εςόδων από τθν 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα, τθν θλικία τθσ επιχείρθςθσ και του αρικμοφ εργαηομζνων τθσ 

επιχείρθςθσ, όπωσ υποδεικνφει ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ του μοντζλου, R-squared. 
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o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Ο διαταρακτικόσ όροσ τθσ περιόδου t δεν ςχετίηεται με το διαταρακτικό όρο μιασ 

οποιαςδιποτε άλλθσ περιόδου s. Αν αυτι θ υπόκεςθ δεν ικανοποιείται, τότε ζχουμε το 

φαινόμενο τθσ αυτοςυςχζτιςθσ (autocorrelation). Η ςτατιςτικι των Durbin-Watson ελζγχει 

τθν αυτοςυςχζτιςθ 1θσ τάξθσ και παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 4. Όταν θ τιμι των Durbin-Watson 

είναι ίςθ με 2 ι παίρνει τιμζσ κοντά ςτο 2 τότε δεν υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ, δθλαδι το 

ςφάλμα ςτθν τρζχουςα περίοδο δεν ςχετίηεται με το ςφάλμα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   1.97 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει πολφ τθ τιμι 

2 που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Κριτιριο Akaike (AIC)  

 Σο κριτιριο του Akaike χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθ βζλτιςτθ τάξθ του 

υποδείγματοσ.  Ο δείκτθσ AIC ζχει βελτιωκεί ςε ςχζςθ με το Model 1 από 1.93 ςε 1.89 που 

υποδθλϊνει ότι το model 2 είναι βζλτιςτο του model 1. 

  

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

 

Model 3)  

Προχωράμε ςτθν εκτίμθςθ γραμμικοφ υποδείγματοσ τθσ μεταβλθτισ αρικμόσ χωρϊν 

εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) με ερμθνευτικζσ τισ μεταβλθτζσ, θλικία τθσ επιχείρθςθσ 

(YEARS_BUSINESS), αρικμόσ αργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (EMPLOYEES) και 

εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ (EXPORTS_EXPERIENCE). τατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ 1% προκφπτουν μόνο οι μεταβλθτζσ EMPLOYEES και EXPORTS_EXPERIENCE 

με το αναμενόμενο από τθ κεωρία αποτζλεςμα. 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 27,66. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

και τουλάχιςτον μιασ από τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ 

παλινδρόμθςθσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%. Η θλικία τθσ επιχείρθςθσ, ο αρικμόσ 

COUNTRIES_EXPORT=0.37+0.30*ANNUAL_EXPORT+0.13*YEARS_BUSINESS+0.18*EMPLOYEES. 
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εργαηομζνων και θ εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ φζρονται να επθρεάηουν τον αρικμό των 

χωρϊν που εξάγει μια επιχείρθςθ.  

 

 

o Ζλεγχοσ Συντελεςτι προςδιοριςμοφ R2 adjusted 

To R2 δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ ι τιμζσ μεγαλφτερεσ από τθ μονάδα, 

κυμαίνεται δθλαδι μεταξφ του διαςτιματοσ *0,1+. Όςο πιο κοντά ςτθ μονάδα είναι το R2 

τόςο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, δθλαδι τόςο πιο καλι είναι θ παλινδρόμθςθ. 

Δεδομζνου ότι 47% (R2 =0,47) τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ μεταβλθτισ COUNTRIES_EXPORT 

εξθγείται από το ςυνδυαςμό των τριϊν ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν, τθν θλικία τθσ 

επιχείρθςθσ, του αρικμοφ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ και τθν εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ 

τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ υποδεικνφει ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ του μοντζλου, R-

squared. 

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Ο διαταρακτικόσ όροσ τθσ περιόδου t δεν ςχετίηεται με το διαταρακτικό όρο μιασ 

οποιαςδιποτε άλλθσ περιόδου s. Αν αυτι θ υπόκεςθ δεν ικανοποιείται, τότε ζχουμε το 

φαινόμενο τθσ αυτοςυςχζτιςθσ (autocorrelation). Η ςτατιςτικι των Durbin-Watson ελζγχει 

τθν αυτοςυςχζτιςθ 1θσ τάξθσ και παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 4. Όταν θ τιμι των Durbin-Watson 

είναι ίςθ με 2 ι παίρνει τιμζσ κοντά ςτο 2 τότε δεν υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ, δθλαδι το 

ςφάλμα ςτθν τρζχουςα περίοδο δεν ςχετίηεται με το ςφάλμα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   2.17 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 που 

υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Κριτιριο Akaike (AIC)  

 Σο κριτιριο του Akaike χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθ βζλτιςτθ τάξθ του 

υποδείγματοσ.  Ο δείκτθσ AIC τιμι 1.86 που υποδθλϊνει ότι το model 3 είναι βζλτιςτο του 

model 1 και του model 2. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

 

 

COUNTRIES_EXPORT=0.21+0.05*YEARS_BUSINESS+0.36*EMPLOYEES+0.21*EXPORT_EXPERIENCE 
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Model 4)  

Προχωράμε ςτθν εκτίμθςθ γραμμικοφ υποδείγματοσ τθσ μεταβλθτισ αρικμόσ χωρϊν 

εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) με ερμθνευτικζσ τισ μεταβλθτζσ, ετιςιεσ εξαγωγικζσ 

πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT), τθν θλικία τθσ επιχείρθςθσ (YEARS_BUSINESS), τον αρικμό 

αργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (EMPLOYEES) και τθν εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ 

(EXPORTS_EXPERIENCE). Η μεταβλθτι (EMPLOYEES) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ 1%) και οι μεταβλθτζσ (ANNUAL_EXPORT) και (EXPORTS_EXPERIENCE) είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ για επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5%. Σα πρόςθμα των ςυντελεςτϊν των 

ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν μασ δείχνουν τθν επίδραςθ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν 

COUNTRIES_EXPORT. Δθλαδι, θ ςχζςθ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ και των ανεξάρτθτων 

είναι κετικι, γεγονόσ αναμενόμενο από τθ κεωρία. 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 23,25. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

και τουλάχιςτον μιασ από τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ 

παλινδρόμθςθσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%. Οι ετιςιεσ εξαγωγικζσ πωλιςεισ, θ θλικία 

τθσ επιχείρθςθσ, ο αρικμόσ εργαηομζνων και θ εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ φζρονται να 

επθρεάηουν τον αρικμό των χωρϊν που εξάγει μια επιχείρθςθ.  

 

o Ζλεγχοσ Συντελεςτι προςδιοριςμοφ R2 adjusted 

To R2 δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ ι τιμζσ μεγαλφτερεσ από τθ μονάδα, 

κυμαίνεται δθλαδι μεταξφ του διαςτιματοσ *0,1+. Όςο πιο κοντά ςτθ μονάδα είναι το R2 

τόςο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, δθλαδι τόςο πιο καλι είναι θ παλινδρόμθςθ. Η 

προςαρμογι του μοντζλου είναι καλι δεδομζνου ότι θ τιμι του R2 είναι 0,50. Δεδομζνου 

ότι 50% (R2 =0,50) τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ μεταβλθτισ COUNTRIES_EXPORT εξθγείται από 

το ςυνδυαςμό των τεςςάρων ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν, των εςόδων από τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα, του αρικμοφ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ, τθν θλικία και τθν εξαγωγικι 

εμπειρία ςε ζτθ τθσ επιχείρθςθσ, πωσ υποδεικνφει ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ του 

μοντζλου, R-squared..  
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o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Ο διαταρακτικόσ όροσ τθσ περιόδου t δεν ςχετίηεται με το διαταρακτικό όρο μιασ 

οποιαςδιποτε άλλθσ περιόδου s. Αν αυτι θ υπόκεςθ δεν ικανοποιείται, τότε ζχουμε το 

φαινόμενο τθσ αυτοςυςχζτιςθσ (autocorrelation). Η ςτατιςτικι των Durbin-Watson ελζγχει 

τθν αυτοςυςχζτιςθ 1θσ τάξθσ και παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 4. Όταν θ τιμι των Durbin-Watson 

είναι ίςθ με 2 ι παίρνει τιμζσ κοντά ςτο 2 τότε δεν υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ, δθλαδι το 

ςφάλμα ςτθν τρζχουςα περίοδο δεν ςχετίηεται με το ςφάλμα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   2.19 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 που 

υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Κριτιριο Akaike (AIC)  

 Σο κριτιριο του Akaike χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθ βζλτιςτθ τάξθ του 

υποδείγματοσ.  Ο δείκτθσ AIC παίρνει τθν τιμι 1.82 που υποδθλϊνει ότι το model 4 είναι 

βζλτιςτο του model 1, model 1 και του Model 3. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

 

Model 5)  

Προχωράμε ςτθν εκτίμθςθ γραμμικοφ υποδείγματοσ τθσ μεταβλθτισ αρικμόσ χωρϊν 

εξαγωγισ (COUNTRIES_EXPORT) με ερμθνευτικζσ τισ μεταβλθτζσ ετιςιεσ εξαγωγικζσ 

πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT) , τον αρικμό εργαηομζνων (EMPLOYYES) και τθ μεταβλθτι 

επίπεδο εκπαίδευςθσ (EDUCATION) του ερωτϊμενου – (ιδιοκτιτθ ι ςτζλεχοσ).  

Παρατθροφμε ότι θ μεταβλθτι EDUCATION δεν επθρεάηει ςθμαντικά τθν εξαρτθμζνθ, θ 

επίδραςι τθσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 10% 

.Αντίκετα οι άλλεσ δφο μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ 1%. 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 23,59. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

COUNTRIES_EXPORT=0.19+0.19*ANNUAL_EXPORT +0.07 * YEARS_BUSINESS+0.25* EMPLOYEES 

+0.15*EXPORTS_EXPERIENCE. 
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και τουλάχιςτον μιασ από τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ 

παλινδρόμθςθσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%. Σο επίπεδο εκπαίδευςθσ δείχνει να 

επθρεάηει τον αρικμό των χωρϊν που εξάγει μια επιχείρθςθ.  

 

o Ζλεγχοσ Συντελεςτι προςδιοριςμοφ R2 adjusted 

Δεδομζνου ότι 41% (R2 =0,41) τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ μεταβλθτισ COUNTRIES_EXPORT 

εξθγείται από το ςυνδυαςμό των τριϊν ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν, των εςόδων από τθν 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα, του αρικμοφ εργαηομζνων και το επίπεδο ςπουδϊν του 

ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ υποδεικνφει ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ του μοντζλου, 

R-squared..  

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   1.97 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 

που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Κριτιριο Akaike (AIC)  

Ο δείκτθσ AIC ζχει τιμι 1.94 αυξθμζνοσ ςυγκριτικά με το model 4 που υποδθλϊνει ότι τα 

προθγοφμενα υποδείγματα είναι βζλτιςτα του model 5.  

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

υγκρίνοντασ τα υποδείγματα με το κριτιριο AIC, επιλζγεται εκείνο για το οποίο θ τιμι του 

κριτθρίου του AIC είναι θ μικρότερθ, ςτθν μελζτθ μασ παρατθροφμε ότι θ τιμι του 

κριτθρίου  AIC με τθ μικρότερθ τιμι είναι το model 4. 

 

 

4.2 Συνάρτθςθ προςδιοριςμοφ εξαγωγικϊν πωλιςεων ςε ποςοςτό επί του τηίρου 

(PERCENTAGE_EXPORTS). 

το υπόδειγμα του Πίνακα 7 τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι ποςοςτό εξαγωγικϊν πωλιςεων (PERCENTAGE_EXPORTS) και τθσ ανεξάρτθτθσ 

μεταβλθτισ εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ (EXPORTS_EXPERIENCE). 

 

 

COUNTRIES_EXPORT=0.71+0.28*ANNUAL_EXPOR+0.23*MPLOYEES+0.06*EDUVATION. 
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ΠΙΝΑΚΑ 7 

Dependent Variable: PERCENTAGE_EXPORTS  

Method: Least  Squares   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.761062 9.573289 0.810700 0.4198 

EXPORTS_EXPERIENCE 9.536796 2.956810 3.225367 0.0018 
     
     R-squared 0.109043     Meandependentvar 36.91954 

Adjusted R-squared 0.098561     S.D. dependentvar 30.94151 

S.E. ofregression 29.37716     Akaike infocriterion 9.621032 

Sumsquaredresid 73356.48     Schwarzcriterion 9.677720 

Loglikelihood -416.5149     Hannan-Quinncriter. 9.643858 

F-statistic 10.40299     Durbin-Watsonstat 2.391769 

Prob(F-statistic) 0.001786    
     
     

 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 10,40. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

και τουλάχιςτον μιασ από τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ 

παλινδρόμθςθσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1% 

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   2.39 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 

που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

 

 

 

4.3 Συνάρτθςθ προςδιοριςμοφ ετιςιων εξαγωγικϊν πωλιςεων (ANNUAL_EXPORT) 

το υπόδειγμα του Πίνακα 8 τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι ετιςιεσ εξαγωγικζσ πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT) και τθσ ανεξάρτθτθσ 

μεταβλθτισ αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ  (COUNTRIES_EXPORT). 

 

 

 

PERCENTAGE_EXPORTS =7.76+9.53* EXPORTS_EXPERIENCE  
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ΠΙΝΑΚΑ 8 

Dependent Variable: ANNUAL_EXPORT  

Method: Least Squares   

Sample: 1 95    

Included observations: 95   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.169937 0.220435 0.770916 0.4427 

COUNTRIES_EXPORT 0.815264 0.109928 7.416315 0.0000 
     
     R-squared 0.371629     Meandependentvar 1.663158 

Adjusted R-squared 0.364872     S.D. dependentvar 1.097488 

S.E. ofregression 0.874642     Akaikeinfocriterion 2.590823 

Sumsquaredresid 71.14483     Schwarzcriterion 2.644589 

Loglikelihood -121.0641     Hannan-Quinncriter. 2.612549 

F-statistic 55.00173     Durbin-Watsonstat 1.993248 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Παρατθροφμε ότι υπάρχει μια μεταβλθτι COUNTRIES_EXPORT. Για να δοφμε πόςο τθν 

επθρεάηει ερμθνεφουμε τον ςυντελεςτι τθσ COUNTRIES_EXPORT 0.815264. 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 55,00. Από τθν παλινδρόμθςθ 

προκφπτει πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει 

ςτατιςτικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 

και τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1% 

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με 1.99 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 

που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

 

 

 Συνάρτθςθ προςδιοριςμοφ ετιςιων εξαγωγικϊν πωλιςεων (ANNUAL_EXPORT) 

το υπόδειγμα του Πίνακα 9 τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι ετιςιεσ εξαγωγικζσ πωλιςεισ (ANNUAL_EXPORT) και τθσ ανεξάρτθτθσ 

μεταβλθτισ ζλλειψθ κεφαλαίων  (LACK_CAPITAL). 

 

ANNUAL_EXPORT=0.16+0.81* COUNTRIES_EXPORT 
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ΠΙΝΑΚΑ 9 

Dependent Variable: ANNUAL_EXPORT  

Method: Least Squares   

Sample: 1 95    

Included observations: 95   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.439277 0.388757 6.274557 0.0000 

LACK_CAPITAL -0.194030 0.093169 -2.082555 0.0400 
     
     R-squared 0.044557     Meandependentvar 1.663158 

Adjusted R-squared 0.034283     S.D. dependentvar 1.097488 

S.E. ofregression 1.078511     Akaikeinfocriterion 3.009868 

Sumsquaredresid 108.1763     Schwarzcriterion 3.063633 

Loglikelihood -140.9687     Hannan-Quinncriter. 3.031593 

F-statistic 4.337034     Durbin-Watsonstat 1.669700 

Prob(F-statistic) 0.040037    
     
     

 

 

Ερμθνεφουμε τον ςυντελεςτι -0.194030. το υπόδειγμα υπάρχει αρνθτικι ςχζςθ. 

Όταν αυξάνεται θ ζλλειψθ κεφαλαίων μειϊνονται οι εξαγωγικζσ πωλιςεισ. Αυτό είναι 

λογικό από τθ ςτιγμι που οι επιχειριςεισ δεν ζχουν τα απαραίτθτα κεφάλαια να 

χρθματοδοτιςουν τισ εξαγωγικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 4,33. Η ςυνολικι ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα του υποδείγματοσ είναι αρκετά χαμθλι.  

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με  1.66 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 

που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

 

 

 

 Συνάρτθςθ προςδιοριςμοφ εξαγωγικϊν πωλιςεων ςε ποςοςτό επί του τηίρου 

(PERCENTAGE_EXPORTS). 

το υπόδειγμα του Πίνακα 10 τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι ποςοςτό εξαγωγικϊν πωλιςεων (PERCENTAGE_EXPORTS) και τθσ ανεξάρτθτθσ 

μεταβλθτισ αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ  (COUNTRIES_EXPORT). 

ANNUAL_EXPORT=2.43-0.19* LACK_CAPITAL 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

DependentVariable: PERCENTAGE_EXPORTS  

Method: Least Squares   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.98826 7.891619 1.519113 0.1323 

COUNTRIES_EXPORT 13.68944 4.035499 3.392254 0.0010 
     
     R-squared 0.114493     Meandependentvar 36.65934 

Adjusted R-squared 0.104543     S.D. dependentvar 30.88193 

S.E. ofregression 29.22313     Akaikeinfocriterion 9.609531 

Sumsquaredresid 76005.23     Schwarzcriterion 9.664715 

Loglikelihood -435.2337     Hannan-Quinncriter. 9.631794 

F-statistic 11.50739     Durbin-Watsonstat 2.390365 

Prob(F-statistic) 0.001036    
     
     

 

το ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα παρατθροφμε ότι ο αρικμόσ των χωρϊν εξαγωγισ που 

δραςτθριοποιείται μια επιχείρθςθ επθρεάηει το ποςοςτό των εξαγωγικϊν πωλιςεων. 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 11,50. Η ςυνολικι ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα του υποδείγματοσ είναι ςχετικά χαμθλι.  

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   2.39 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 

που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

PERCENTAGE_EXPORTS=11.98+13.68* COUNTRIES_EXPORT 

 

4.4  Συνάρτθςθ προςδιοριςμοφ εξαγωγικισ εμπειρίασ  (EXPORTS_EXPERIENCE). 

το υπόδειγμα του Πίνακα 11 τρζχουμε τθν παλινδρόμθςθ για τθν εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι εξαγωγικι εμπειρία ςε ζτθ (EXPORTS_EXPERIENCE) και τθσ ανεξάρτθτθσ 

μεταβλθτισ ζτθ δραςτθριότθτασ-θλικία τθσ επιχείρθςθσ   (YEARS_BUSINESS). 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

DependentVariable: EXPORTS_EXPERIENCE  

Method: LeastSquares   

Sample: 1 95    

Included observations: 90   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 1.032884 0.366061 2.821615 0.0059 

YEARS_BUSINESS 0.473385 0.080588 5.874160 0.0000 
     
     R-squared 0.281666     Meandependentvar 3.100000 

Adjusted R-squared 0.273504     S.D. dependentvar 1.122297 

S.E. ofregression 0.956587     Akaikeinfocriterion 2.771082 

Sumsquaredresid 80.52520     Schwarzcriterion 2.826633 

Loglikelihood -122.6987     Hannan-Quinncriter. 2.793484 

F-statistic 34.50576     Durbin-Watsonstat 2.166695 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

το ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα παρατθροφμε ότι τα ζτθ δραςτθριότθτασ (θλικία τθσ 

επιχείρθςθσ) επθρεάηουν το ποςοςτό τθσ μεταβλθτισ EXPORTS_EXPERIENCE (εξαγωγικι 

εμπειρία). 

 

o Ζλεγχοσ τθσ διακφμανςθσ (F-statistic)  

Η τιμι του ςτατιςτικοφ ςτοιχείου F-statistic είναι 34,50. Η ςυνολικι ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα του υποδείγματοσ είναι ςχετικά χαμθλι. Από τθν παλινδρόμθςθ προκφπτει 

πωσ το probability του F-statistic είναι μικρότερο του 0,01. Επομζνωσ, υπάρχει ςτατιςτικι 

ζνδειξθ ότι υπάρχει ςχζςθ παλινδρόμθςθσ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ και τθσ 

ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1%. 

 

o Ζλεγχοσ των Durbin- Watson 

Η τιμι των Durbin-Watson είναι ίςθ με   2.16 και διαπιςτϊνουμε ότι πλθςιάηει τθ τιμι 2 

που υποδθλϊνει μθ φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ. 

 

o Τα αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ είναι 

EXPORTS_EXPERIENCE=1.03+0.47*YEARS_BUSINESS 

 

 

υνοψίηοντασ, ςτο κεφάλαιο αυτό παρουςιάςτθκε το ςφνολο των αιτιωδϊν 

ςχζςεων ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ των υποδειγμάτων. Πιραμε τισ ςυναρτιςεισ  αρικμοφ 

χωρϊν εξαγωγισ, εξαγωγικϊν πωλιςεων ςε ποςοςτό επί του τηίρου, εξαγωγικισ εμπειρίασ 

και ετιςιων εξαγωγικϊν πωλιςεων και ςτθ ςυνζχεια κάναμε εκτίμθςθ του υποδείγματοσ 

με τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων. Όπωσ παρατθροφμε τα ςυμπεράςματα ςτα 

οποία καταλιξαμε είναι απόλυτα λογικά και πολφ κοντά ςτθν πραγματικότθτα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συμπεράςματα 

 

Σα κίνθτρα για εξαγωγζσ, τα εξαγωγικά εμπόδια, και οι πολιτικζσ ενίςχυςθσ των 

εξαγωγϊν είναι τα κζματα που ζχουν απαςχολιςει τουσ ερευνθτζσ τα τελευταία χρόνια. 

τθν βιβλιογραφία, αναφζρεται ότι τα κίνθτρα των επιχειριςεων για να εξάγουν 

διακρίνονται ςε εςωτερικά και εξωτερικά. Εςωτερικά είναι τα κίνθτρα που προζρχονται 

από το εςωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. Εδϊ εξετάςκθκαν οι εξισ παράγοντεσ:  Σο 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν τιμι,  το 

marketing, το χαμθλό κόςτοσ εργαςίασ και οι φκθνζσ πρϊτεσ φλεσ. Εξωτερικά είναι τα 

κίνθτρα που προζρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Εδϊ εξετάςκθκαν οι εξισ 

παράγοντεσ: Σο μζγεκοσ τθσ αγοράσ, το μερίδιο τθσ αγοράσ, το αναμενόμενο περικϊριο 

κζρδουσ,  το αςτακζσ οικονομικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ και οι 

απρόςμενεσ παραγγελίεσ.  

Σα εμπόδια ι γενικότερα οι παράγοντεσ εκείνοι που επθρεάηουν τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα των επιχειριςεων είναι κυρίωσ εξωτερικά. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι και τα 

εςωτερικά δεν διαδραματίηουν εξίςου ςθμαντικό ρόλο.  υμπεραίνουμε λοιπόν, ότι όλοι οι 

παράγοντεσ που οι επιχειριςεισ ζχουν να αντιμετωπίςουν είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοι και 

αλλθλοεξαρτϊμενοι. 

κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν να διερευνθκεί θ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων, τα κίνθτρα και οι φραγμοί που επθρεάηουν 

τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και οι πολιτικζσ ςτιριξθσ. 

τθ μελζτθ αυτι, ερευνικθκαν τα κίνθτρα, οι περιοριςτικοί φραγμοί και οι 

επιδόςεισ των Ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν προςπάκεια τουσ για διεκνι εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ερωτθματολόγιο για τθ διερεφνθςθ των κινιτρων 

και των φραγμϊν ςτισ εξαγωγζσ είμαςτε ςε κζςθ να παράςχουμε νζα ςτοιχεία για το κζμα 

αυτό. Η ανάλυςθ ζγινε με δφο τρόπουσ και παρουςιάςτθκαν ςε δφο αντίςτοιχα κεφάλαια. 

Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι τθσ απλισ περιγραφικισ ςτατιςτικισ. Ο τρόποσ αυτόσ ανάλυςθσ 

παρουςιάςτθκε ςτο τρίτο κεφάλαιο τθσ μελζτθσ. Ο δεφτεροσ τρόποσ αφοροφςε τθν 

οικονομετρικι διερεφνθςθ που παρουςιάςτθκε ςτο τζταρτο κεφάλαιο τθσ μελζτθσ. 

Αρχικά πραγματοποιιςαμε ανάλυςθ των κινιτρων διεκνοποίθςθσ των ελλθνικϊν 

επιχειριςεων βαςιηόμενοι ςτθ μεκοδολογία των Czinkota και Ronkainen (1995), οι οποίοι 

διαχϊριςαν τα κίνθτρα που ζχει μία εταιρεία για να ειςζλκει ςε μια νζα αγορά ςε κίνθτρα  

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ερευνιςαμε κατά πόςο τα κίνθτρα αυτά οδθγοφν τισ ελλθνικζσ 
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επιχειριςεισ ςτθ διεκνοποίθςθ. Με βάςθ το δείγμα των επιχειριςεων, τα ςυμπεράςματά 

μασ αποκαλφπτουν ότι το μζγεκοσ τθσ αγοράσ, το αςτακζσ οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον τθσ Ελλάδασ αλλά και κίνθτρα εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ όπωσ το 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα των προϊόντων και υπθρεςιϊν φάνθκε να 

ενκαρρφνουν τισ επιχειριςεισ να επενδφςουν ςτισ εξαγωγζσ.  Σα ευριματά μασ ςυμφωνοφν 

με τουσ Bradley Barnes et al. οι οποίοι ζδειξαν ότι το μεγάλο μζγεκοσ τθσ αγοράσ αποτελεί 

κίνθτρο για να ξεκινιςουν οι επιχειριςεισ τθν εξαγωγικι τουσ δραςτθριότθτα.  

Όςον αφορά τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια 

τουσ για διεκνοποίθςθ, οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ότι ο ςκλθρόσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ, το 

υψθλό κόςτοσ για τθν μεταφορά και τθν αςφάλιςθ των προϊόντων και οι διαφορετικζσ 

απαιτιςεισ ςε πρότυπα αποτελοφν βαςικά εμπόδια. Σα παραπάνω ευριματα 

επιβεβαιϊνουν τα ευριματα τθσ ζρευνασ των Barker & Kaynak (1992). 

Η ανάλυςθ ζδειξε ότι ο αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ επθρεάηεται από τον αρικμό 

εργαηομζνων που απαςχολεί θ επιχείρθςθ, από τθν εξαγωγικι εμπειρία που ζχει και από 

τθν θλικία τθσ. Από τθν ανάλυςθ προκφπτει ότι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ χωρϊν εξαγωγισ 

ςυνδζεται με υψθλότερεσ εξαγωγικζσ πωλιςεισ ςε χρθματικι αξία και ωσ ποςοςτό 

εξαγωγϊν επί του τηίρου των επιχειριςεων. Σο παραπάνω ευριματα τθσ ζρευνασ 

ςυμφωνοφν με τθ διεκνι βιβλιογραφία και επιβεβαιϊνουν τα ευριματα τθσ ζρευνασ του 

Maurel, (2009). 

Αντίςτοιχα ςυμπεράςματα προκφπτουν και για τθν θλικία μιασ επιχείρθςθσ. Οι 

επιχειριςεισ που ζχουν ιδθ εδραιωκεί ςτο χϊρο τείνουν να ζχουν μεγαλφτερθ επιτυχία ςτθ 

διείςδυςθ ςε αγορζσ εκτόσ των ςυνόρων. Απαραίτθτο παράγοντα για τθν αυξθμζνθ 

εξαγωγικι δράςθ των επιχειριςεων αποτελεί και θ ρευςτότθτα. Η ζλλειψθ κεφαλαίων ζχει 

αρνθτικι επίπτωςθ ςτισ εξαγωγζσ. Μία αφξθςθ τθσ ζλλειψθσ κεφαλαίων κα μείωνε τισ 

χϊρεσ εξαγωγισ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ διαπιςτϊςαμε ςτθν οικονομετρικι διερεφνθςθ . 

τθ διεκνι βιβλιογραφία ζχουν αναφερκεί πολλοί τρόποι και δράςεισ που βοθκοφν 

και ςτθρίηουν τισ εξαγωγικζσ επιδόςεισ, με πιο ςθμαντικό παράγοντα να είναι οι εμπορικζσ 

εκκζςεισ (Yannopoulos, 2010). τθν ζρευνά μασ αυτό επιβεβαιϊνεται, αφοφ κατά τθ γνϊμθ 

των ερωτϊμενων ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ ο οποίοσ βοθκά ςτθν αφξθςθ των 

εξαγωγϊν είναι οι εμπορικζσ εκκζςεισ. Σο73,42% των επιχειριςεων κεϊρθςε τθ ςυμμετοχι 

ςε εκκζςεισ ςυγκριτικά ωσ τον ςθμαντικότερο παράγοντα. Χαμθλότερα, ςτο 50,63%, είναι 

το διαδίκτυο και οι εμπορικοί αντιπρόςωποι και ακολουκοφν οι πωλθτζσ τθσ επιχείρθςθσ 

ςε ποςοςτό 48,10%.  Οι χονδρζμποροι με 45%, και τζλοσ, τα τοπικά γραφεία εξαγωγϊν με 

27,85%. 
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Είναι πλζον ςαφζσ ότι θ βιϊςιμθ ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ προχποκζτει 

τθ ςθμαντικι ενίςχυςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ και των επενδφςεων που 

απαιτοφνται για να επιτελεςτεί ο διαρκρωτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ οικονομίασ. 

Από τθν ανάλυςθ μπορεί να αναδειχκεί και θ ςθμαςία τθσ ενεργοποίθςθσ και 

ανάπτυξθσ αποτελεςματικϊν ςυμβουλευτικϊν δομϊν, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των 

εξαγωγϊν. Μια πολιτικι προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ οφείλει να περιλαμβάνει τθν 

αποτελεςματικι παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ α) διευκόλυνςθ τθσ μεταφοράσ 

πλθροφοριϊν και γνϊςθσ αναφορικά με τισ εκτόσ των ςυνόρων αγορζσ, β) εργαλεία 

δικτφωςθσ με πικανοφσ ςτρατθγικοφσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται 

ιδθ ςε ξζνεσ αγορζσ, δ) κακιζρωςθ ενόσ πρακτικοφ οδθγοφ για το επιχειρείν ςε χϊρεσ εντόσ 

και εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ε) ενθμζρωςθ για πικανοφσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ 

τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. 

Επίςθσ, θ ςτακεροποίθςθ του πολιτικοφ και οικονομικοφ περιβάλλοντοσ κα 

ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ και ςτθν άνοδο τθσ εμπιςτοςφνθσ των επενδυτϊν, 

των χρθματοδοτϊν και των εταιρειϊν. Η βεβαιότθτα του νομικοφ και κανονιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ και ενόσ ςτακεροφ φορολογικοφ πλαιςίου ςτο οποίο λειτουργοφν οι 

επιχειριςεισ είναι ςθμαντικό μζροσ αυτοφ. Επίςθσ, θ ενθμζρωςθ των δυνθτικά εξαγωγικϊν 

επιχειριςεων αλλά και των ιδθ εξαγωγζων για τα διακζςιμα εργαλεία χρθματοδότθςθσ 

όπωσ το factoring κα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των εξαγωγζων.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ i: 

Ερωτθματολόγιο 

 

Α1 : Στοιχεία ερωτϊμενου  

1 
Φφλο :       Άνδρασ                                    Γυναίκα  

2 Ηλικία:                                    

3 
Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ: 

Σομζασ:  

Αρμοδιότθτα:  

4 Εκπαίδευςθ: 

 * +Λφκειο                       * + Δθμοτικό                     

 * +ΑΕΙ/ΣΕΙ                       * + Γυμνάςιο 

 * +Μεταπτυχιακό          * + ΣΕ.Ε   

 * +Διδακτορικό              * + ΙΕΚ                                    

 

 

 

5 
Εργαςιακι εμπειρία (τθν παροφςα 

επιχείρθςθ):        
…………..……….       (ςε ζτθ) 

 

Α2 : Στοιχεία Επιχείρθςθσ  

6 Κλάδοσ Δραςτθριότθτασ :  

7 Τόποσ ζδρασ :                            

8 Νομικι μορφι: 

Α.Ε                                                Ο.Ε             

 

Ε.Π.Ε                                              Ε.Ε.                                                                           

 

Ατομικι                                       Ι.Κ.Ε.  

 υνεταιριςμόσ    Κοιν.Σ.Επ 

 

9 
Αρικμόσ εργαηομζνων 

επιχείρθςθσ:   

Ρλιρθσ Απαςχόλθςθσ: 

1-20  

21-50  

51-100  

101-500  

500+  

 

 

 

 

 

10 Ζτθ δραςτθριότθτασ: 

Λιγότερα από 5 ζτθ  

5-10 ζτθ  

11-20 ζτθ  

21-40 ζτθ  

41-50 ζτθ  

50+  
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11 
Αρικμόσ χωρϊν που ζχετε 

εξάγει: 

Λιγότερεσ από 5  

5-25   

26-45  

46-65  

Περιςςότερεσ από 65  
 

12 
Ετιςιεσ εξαγωγικζσ 

πωλιςεισ: 

 

Λιγότερο από 1.5 εκ. €  

1.5 – 5 εκ. €  

6 – 10 εκ. €  

11 – 100 εκ. €  

100+ εκ. €  

13 Εξαγωγικι εμπειρία: 

Λιγότερα από 4 ζτθ  

4-10 ζτθ  

11-20 ζτθ  

21-40 ζτθ  

41-50 ζτθ  

50+  
 

 

 Α.3. Οικονομικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ  

14 

 Κφκλοσ εργαςιϊν Ποςοςτό εξαγωγϊν επί των πωλιςεων  

2014 0,00€ % 

2015 0,00€ % 

2016 0,00€ % 

 

 Α.3. Οικονομικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ  

15 

Ποςοςτό εξαγωγϊν επί των πωλιςεων κατά μζςο όρο τα 

τελευταία 3 ζτθ 

% 

 

Α.4.  Γενικζσ ερωτιςεισ 

16 Εξάγετε προϊόντα ι υπθρεςίεσ;  

Προϊόντα                      Τπθρεςίεσ 

 

Και τα δφο                                
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17 

Συνολικά, πϊσ κα εκτιμοφςατε τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα τθν τελευταία πενταετία:  

 

[ ]Πολύ πετυχημϋνη,    

 [ ]Κϊπωσ πετυχημϋνη,            

 [ ]Έτςι και ϋτςι ,                    

[ ]Κϊπωσ αποτυχημϋνη,   

[ ]Αποτυχημϋνη 

18 Ροιοσ είναι ο κφριοσ τρόποσ πϊλθςθσ ςτο εξωτερικό: 

* +  Διαδίκτυο  

* +  Πωλθτζσ  

* +  Θυγατρικζσ  

* +  Κοινοπραξία 

[ }  Franchising 

* +  Εμπορικοί αντιπρόςωποι  

* +  Ειςαγωγείσ  

19 

Κατά τθν γνϊμθ ςασ, ποια από τα  

ακόλουκα βοθκοφν ςτθν αφξθςθ των 

 εξαγωγϊν; 

 

[ ] Εμπορικϋσ Εκθϋςεισ  

[ ] Εμπορικού Αντιπρόςωποι  

[ ] Χονδρϋμποροι  

[ ] Οι Πωλητϋσ τησ Επιχεύρηςησ  

[ ] Διαδύκτυο  

[ ] Τα Τοπικϊ Γραφεύα Εξαγωγών (Επιμελητόρια) 

 

20. Ροια από τα παρακάτω ιταν το κίνθτρο για να ξεκινιςετε τισ εξαγωγζσ και πόςο 

ςθμαντικό ιταν για τθν επιχείρθςι ςασ.  

Κίνθτρα  Εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ Ρολφ Σθμαντικό Κάπωσ Σθμαντικό Σθμαντικό 
Πχι πολφ 

Σθμαντικό 

Κακόλου Σθμαντικό 

1. Μζγεκοσ αγοράσ      

2. Μερίδιο αγοράσ      

3. Αναμενόμενο περικϊριο κζρδουσ      

4. Αςτακζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ 

Ελλάδασ 

     

5. Πολιτικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ      

6. Νομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ      

7. Απρόςμενεσ (απρόκλθτεσ) 

παραγγελίεσ 

     

8. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν 

ποιότθτα 

     

9. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν τιμι      

10. Μάρκετινγκ      

11. Χαμθλό κόςτοσ εργαςίασ      

12. Φκθνζσ πρϊτεσ φλεσ      
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21. Ροια είναι θ κεντρικι ςτρατθγικι που ακολουκιςατε για τθν ανάπτυξθ των εξαγωγϊν ςασ 

και πόςο ςθμαντικι είναι .  

Κεντρικι Στρατθγικι  Ρολφ Σθμαντικό Κάπωσ Σθμαντικό Σθμαντικό 
Πχι πολφ 

Σθμαντικό 

Κακόλου 

Σθμαντικό 

1.  
Διευκρινίςτθκαν οι μακροπρόκεςμοι και 

βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι 
     

2. 
Ζχει διατεκεί επαρκισ προχπολογιςμόσ 

για τθν είςοδο ςτισ εξωτερικζσ αγορζσ. 
     

3. 

Η επιχείρθςθ διακζτει τισ απαραίτθτεσ 

ικανότθτεσ για τθ ςυλλογι δεδομζνων 

από τθν εξωτερικι αγορά. 

     

 

 

22. Κατά τθν γνϊμθ ςασ, ποια από τα ακόλουκα αποτελοφν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ 

επιχείρθςι ςασ ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ 

Ρλεονεκτιματα  Ρολφ Σθμαντικό Κάπωσ Σθμαντικό Σθμαντικό 
Πχι πολφ 

Σθμαντικό 

Κακόλου 

Σθμαντικό 

1.  Ποιότθτα Προϊόντοσ      

2.  Σιρθςθ χρόνων παράδοςθσ      

3.  Σεχνογνωςία (Knowhow)      

4.  Ανκρϊπινο δυναμικό       

5. 
Η εταιρεία μασ ζχει αρκετζσ γνϊςεισ για 

τισ εξωτερικζσ αγορζσ 
     

6. 

Διακζτουμε επαρκείσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τουσ δθμόςιουσ κανονιςμοφσ 

των αγορϊν του εξωτερικοφ 

     

7. 

Ζχουμε αρκετζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τθν οικονομικι κατάςταςθ των χωρϊν 

του εξωτερικοφ 

     

8. 

Διεξάγουμε πολλζσ μελζτεσ ςχετικά με 

τον εντοπιςμό ευκαιριϊν ςτισ αγορζσ 

του εξωτερικοφ 

     

 

 

23. Ροια ςτρατθγικι marketing ακολουκιςατε για τθν ανάπτυξθ των εξαγωγϊν ςασ και πόςο 

ςθμαντικι είναι .  

 

Στρατθγικι προϊκθςθσ  Ρολφ Σθμαντικό Κάπωσ Σθμαντικό Σθμαντικό 
Πχι πολφ 

Σθμαντικό 

Κακόλου 

Σθμαντικό 

1.  Σιμολογιακι πολιτικι       

2.  
Προςαρμογι Προϊόντοσ ςτισ αγορζσ 

προοριςμοφ 
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3.  
Η πολιτικι επικοινωνίασ διαφζρει από 

χϊρα ςε χϊρα 
     

4.  
Σα κφρια προϊόντα είναι διαφορετικά 

ςτθν ποιότθτα ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα 
     

5.  
Διαφορετικά χαρακτθριςτικά δικτφου 

διανομισ 
     

6. Διαφιμιςθ      

 

24.  Τι είδουσ εμπόδια αντιμετωπίςατε ςτθν προςπάκεια ςασ να εξάγετε και ςε τι βακμό ςασ 

επθρζαςαν; 

 

Εμπόδια- φραγμοί Ρολφ Σθμαντικόσ Κάπωσ Σθμαντικόσ Σθμαντικόσ 
Πχι πολφ 

Σθμαντικόσ 

Κακόλου 

Σθμαντικόσ 

1. κλθρό διεκνι ανταγωνιςμό       

2. Τψθλό επιχειρθματικό ρίςκο      

3.. 
Διαφορετικζσ απαιτιςεισ ςε πρότυπα 

ποιότθτασ 
    

 

4. Ζλλειψθ πρϊτων υλϊν      

5. 
Ζλλειψθ δεξιοτιτων ανκρϊπινου 

δυναμικοφ για τθν διεκνοποίθςθ 
    

 

6. 
Ζλλειψθ αξιολόγθςθσ  φερεγγυότθτασ 

πελατϊν 
    

 

7. Ζλλειψθ κεφαλαίων      

8. 
Τψθλό κόςτοσ για τθ μεταφορά και τθν 

αςφάλιςθ των προϊόντων 
    

 

9. 

Ελλιπισ ι/και περιοριςμζνθ πλθροφόρθςθ 

για τον εντοπιςμό ευκαιριϊν & τθν 

ανάλυςθ νζων αγορϊν 

    

 

 

  

25. Ραρακάτω δίνεται ζνασ κατάλογοσ προκλιςεων/ ελλείψεων  που αντιμετωπίηουν οι εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ. Ραρακαλϊ ςθμειϊςτε πόςο ςθμαντικό το κεωρείτε για τισ εξαγωγζσ ςασ;  

 

Εμπόδια διεθνοποίηςησ Ρολφ Σθμαντικόσ Κάπωσ Σθμαντικόσ Σθμαντικόσ 
Πχι πολφ 

Σθμαντικόσ 

Κακόλου 

Σθμαντικόσ 

1 
Η ζλλειψθ γνϊςθσ για τισ αγορζσ του 

εξωτερικοφ      

2 
Η ζλλειψθ πόρων για τθν ζρευνα 

μάρκετινγκ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ      

3 Η ζλλειψθ προςωπικοφ με εμπειρία ςτθν 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα 
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4 Ζλλειψθ χρόνου και πόρων για εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ 
     

5 
Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνθςθσ για 

χρθματοδότθςθ εξαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων 

     

6 
Γραφειοκρατικζσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ      

7 
Φορολογικά αντικίνθτρα εξαγωγϊν      

8 Τψθλό κόςτοσ για τθ μεταφορά και τθν 

αςφάλιςθ των προϊόντων 
     

4 
Η ζλλειψθ ενθμζρωςθσ / πρόςβαςθσ των 

εξαγωγζων ςτα κανάλια διανομισ      

6 
Δυςκολία εφρεςθσ αξιόπιςτθσ 

αντιπροςϊπευςθσ ςτο εξωτερικό      

 

26. (Αφορά μθ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ)  

Ροιοσ είναι ο κφριοσ λόγοσ απουςίασ εξαγωγϊν; 

 

Κύριοσ λόγοσ   

1.  Μασ ενδιαφϋρει να εςτιϊζουμε ςτην εγχώρια αγορϊ  

2. Δεν μασ αφορούν οι εξαγωγϋσ (λόγω προώόντοσ/υπηρεςύασ)  

3.  Ενδιαφϋρομαι  αλλϊ δεν γνωρύζω τι χρειϊζεται για να εξϊγω  

4. Αβεβαιότητα εξωτερικού  

5. Έλλειψη ειδικευμϋνου προςωπικού  

6. Έλλειψη κεφαλαύων  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ii: 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΡΟΙΚΟΙ ΟΟΙ: 

 

ΟΡΟΙΠΑΡΑΔΟΗ (INCOTERMS) ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

1. Όροι παράδοςθσ (Incoterms).  

Οι Διεκνείσ Εμπορικοί Όροι, γνωςτοί ωσ Incoterms (ςυντομογραφία του International 

Commercial Σerms) είναι κωδικοποιθμζνοι εμπορικοί όροι που ζχει κεςπίςει το Διεκνζσ 

Εμπορικό Επιμελθτιριο (International Chamber of Commerce – ICC, ιςτοςελίδα 

(http://www.iccwbo.org) και αφοροφν τθ διακίνθςθ εμπορευμάτων. Οι εμπορικοί αυτοί 

όροι ζχουν ομαδοποιθκεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ κάκε ομάδα να προςδιορίηει με 

ςαφινεια ποιοσ (ο αγοραςτισ ι ο πωλθτισ) είναι υπεφκυνοσ για τθν διακίνθςθ 

εμπορευμάτων από τον αποςτολζα ζωσ τον παραλιπτθ, κακϊσ επίςθσ και ποιοσ οφείλει να 

καταβάλει τισ δαπάνεσ που κα προκφψουν. Η κάκε ομάδα όρων περιγράφεται με τρεισ 

λατινικοφσ χαρακτιρεσ (π.χ. EXW, CIF). Γίνονται ευρζωσ αποδεκτοί από κυβερνιςεισ, 

τελωνειακζσ και δικαςτικζσ αρχζσ αλλά και από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ. Ερμθνεφονται 

κατά τον ίδιο τρόπο από όλουσ περιορίηοντασ τισ παρερμθνείεσ, κακϊσ επίςθσ περιορίηουν 

ςθμαντικά τθν ανάγκθ ςφνταξθσ ειδικισ ςυμφωνίασ για κάκε ςυναλλαγι. Η επιλογι του 

κατάλλθλου Incoterm για κάκε αγοροπωλθςία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ μεταξφ 

του αγοραςτι και του πωλθτι. Οι κατθγορίεσ Incoterms παρουςιάηονται ςτον παρακάτω 

πίνακα (2010): 

 

 

 

Προσ Επεξιγθςθ Ρεριγραφι 

1. Iconterms κατθγορίασ Ε 

EXW Εκ του εργοταξίου Με τον όρο EXW ο πωλθτισ (εξαγωγζασ) ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ 

του, κακϊσ τα εμπορεφματα τίκενται ςε διάκεςθ του αγοραςτι ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του πωλθτι (εργοςτάςιο ι αποκικθ). Από τθν ςτιγμι που 

τα αγακά κα παραλθφκοφν και κα απομακρυνκοφν από τον τόπο του 

πωλθτι, ο αγοραςτισ αναλαμβάνει τα ζξοδα μεταφοράσ, εκτελωνιςμοφ 

και αςφάλειασ. 

2. Incoterms κατθγορίασ F (όροι όπου ο πωλθτισ καλείται να παραδϊςει τα εμπορεφματα ςτον μεταφορζα που κα του 

υποδείξει ο αγοραςτισ) 
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FAS Ελεφκερο παράπλευρα του πλοίου Ο πωλθτισ (εξαγωγζασ) μεταφζρει τα αγακά από τθν ζδρα του ςτο λιμάνι 

δίπλα ςτο πλοίο και από το ςθμείο αυτό θ ευκφνθ μεταβαίνει ςτον 

αγοραςτι. 

FCA Ελεφκερο ςτο μεταφορζα Ο πωλθτισ (εξαγωγζασ) κακιςτά τα αγακά ελεφκερα προσ εξαγωγι και τα 

παραδίδει ςτον μεταφορζα, ςτον τόπο που κακορίηει ο αγοραςτισ. Εάν ο 

τόποσ αυτόσ είναι θ ζδρα του πωλθτι, τότε ο πωλθτισ υποχρεοφται να 

φορτϊςει τα εμπορεφματα ςτο όχθμα, αλλιϊσ τθν υποχρζωςθ αυτι ζχει ο 

αγοραςτισ. Από το ςθμείο αυτό ο αγοραςτισ ζχει τθν κυριότθτα και 

αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα για τθν μεταφορά των αγακϊν. 

FOB Ελεφκερο επί του πλοίου Ο πωλθτισ (εξαγωγζασ) υποχρεοφται να μεταφζρει τα αγακά από τθν 

ζδρα του ςτο λιμάνι, να τα φορτϊςει ςτο πλοίο και να ετοιμάςει τισ 

τελωνειακζσ δθλϊςεισ. Μόλισ τα αγακά ευρίςκονται πάνω ςτο πλοίο, 

μεταφζρεται θ κατοχι και ο κίνδυνοσ ςτον αγοραςτι (ειςαγωγζα). 

3. Incoterms κατθγορίασ C (όροι όπου ο πωλθτισ υποχρεϊνεται να ςυνάψει ςφμβαςθ μεταφοράσ αλλά χωρίσ να 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο τθσ απϊλειασ ι τθσ ηθμιάσ των εμπορευμάτων ι πρόςκετων εξόδων που ενδζχεται να 

ανακφψουν μετά τθν φόρτωςθ και αποςτολι των εμπορευμάτων) 

CFR Αξία και ναφλοσ Ο πωλθτισ (εξαγωγζασ) υποχρεοφται να μεταφζρει τα αγακά από τθν 

ζδρα του ςτο λιμάνι, να τα φορτϊςει ςτο πλοίο, να ετοιμάςει τθν 

τελωνειακι διλωςθ και να καταβάλει τα ζξοδα διεκνοφσ μεταφοράσ. Ο 

αγοραςτισ αναλαμβάνει τθν κατοχι και το κίνδυνο μόλισ τα αγακά 

ευρίςκονται ςτο πλοίο. 

CIF Αξία, αςφάλεια και ναφλοσ Ο Incoterm CIF μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο όταν θ διεκνισ μεταφορά 

των αγακϊν αφορά τουλάχιςτον εν μζρει καλάςςια μεταφορά. Ο 

πωλθτισ υποχρεοφται να μεταφζρει τα αγακά από τθν ζδρα του ςτο 

λιμάνι, να τα φορτϊςει ςτο πλοίο, να ετοιμάςει τθν τελωνειακι διλωςθ, 

να καταβάλει τα ζξοδα διεκνοφσ μεταφοράσ κακϊσ και τθν αςφάλιςι 

τουσ. Η μεταβίβαςθ τθσ κατοχισ γίνεται από τθ ςτιγμι που τα 

εμπορεφματα ζχουν φορτωκεί ςτο πλοίο. 

CPT Μεταφορά πλθρωμζνθ μζχρι … Ο πωλθτισ κακιςτά τα εμπορεφματα ελεφκερα προσ εξαγωγι, τα 

παραδίδει ςτον μεταφορζα και είναι υπεφκυνοσ για τα ζξοδα μεταφοράσ 

μζχρι τον τόπο προοριςμοφ. Η μεταβίβαςθ τθσ κατοχισ γίνεται με τθν 

παράδοςθ ςτον μεταφορζα. Από το ςθμείο αυτό πρζπει ο αγοραςτισ να 

αςφαλίςει τα εμπορεφματα. 

CIP Μεταφορά και αςφάλεια Ο πωλθτισ μεταφζρει τα αγακά μζχρι το λιμάνι (κατονομάηεται), 
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πλθρωμζνθ μζχρι το λιμζνα … ετοιμάηει τισ τελωνειακζσ δθλϊςεισ και τα παραδίδει ςτον μεταφορζα, 

οπότε μεταφζρεται θ κατοχι ςτον αγοραςτι. Ο πωλθτισ αναλαμβάνει τα 

ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ μζχρι τον τόπο προοριςμοφ. Από τθν 

άφιξι τουσ και μετά τα αναλαμβάνει ο αγοραςτισ, όπωσ και τον κίνδυνο 

απϊλειάσ τουσ. 

4. Incoterms κατθγορίασ D (όροι όπου ο πωλθτισ αναλαμβάνει το απαιτοφμενο κόςτοσ και κινδφνουσ για τθν μεταφορά 

των εμπορευμάτων ςτθ χϊρα προοριςμοφ) 

DAF Παραδοτζο ςτα ςφνορα 

(…κατανομαηόμενοσ τόποσ) 

Ο πωλθτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα μζχρι τθν παράδοςθ των 

εμπορευμάτων ςτο οριςμζνο ςθμείο των ςυνόρων. Η μεταβίβαςθ τθσ 

κυριότθτασ γίνεται ςτα ςφνορα. Ο αγοραςτισ αναλαμβάνει τον κίνδυνο 

και τα ζξοδα τθσ εκφόρτωςθσ, τθσ τελωνειακισ διλωςθσ ειςαγωγισ και 

τθσ μεταφοράσ από τα ςφνορα μζχρι τον τελικό προοριςμό τουσ. 

DES Παραδοτζο εκ του πλοίου Ο πωλθτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα μζχρι τθν παράδοςθ των 

εμπορευμάτων ςτο λιμάνι προοριςμοφ. Μετά τθν άφιξι τουσ τίκενται ςτθ 

διάκεςθ του αγοραςτι πάνω ςτο πλοίο. Ο αγοραςτισ, δθλαδι, 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τισ δαπάνεσ ςε ςχζςθ με τθν εκφόρτωςθ των 

αγακϊν από το πλοίο, κακϊσ και τθν υποχρζωςθ για τθν τελωνειακι 

διλωςθ ειςαγωγισ και τθν περαιτζρω μεταφορά και αςφάλιςθ μζχρι τον 

τελικό προοριςμό. 

DEQ Παραδοτζο εκ τθσ προκυμαίασ Ο πωλθτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα τθσ μεταφοράσ μζχρι και τθν 

προκυμαία του λιμανιοφ προοριςμοφ. Ο αγοραςτισ πρζπει να καταβάλει 

τουσ δαςμοφσ, να κατακζςει τισ τελωνειακζσ δθλϊςεισ ειςαγωγι και να 

καταβάλει όλα τα ζξοδα αναλαμβάνοντασ και τον κίνδυνο απϊλειασ των 

εμπορευμάτων. 

DDU Δαςμόσ απλιρωτοσ Ο πωλθτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα μζχρι τθν παράδοςθ των 

εμπορευμάτων αγακϊν ςτον τόπο προοριςμοφ. Ο αγοραςτισ, ζχει τθν 

υποχρζωςθ για τθν τελωνειακι διλωςθ ειςαγωγισ, τθν εςωτερικι 

μεταφορά των εμπορευμάτων κακϊσ και τθν αςφαλιςτικι τουσ κάλυψθ. 

DDP Παραδοτζο, δεςμόσ πλθρωμζνοσ Ο πωλθτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα μζχρι τθν παράδοςθ των 

εμπορευμάτων ςτον ςυμφωνθμζνο τόπο. Με τον όρο αυτό, πρακτικά ο 

πωλθτισ ευκφνεται για τθν παράδοςθ τουσ από τθν ζδρα του ςτθν ζδρα 

του αγοραςτι αναλαμβάνοντασ όλα τα ςχετικά ζξοδα. 
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Προι πλθρωμισ ςτισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ. 

τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται διάφοροι τρόποι πλθρωμϊν. 

Κανζνασ τρόποσ πλθρωμισ δεν μπορεί να είναι απολφτωσ αςφαλισ τόςο για τον 

πωλθτι/εξαγωγζα όςο και για τον αγοραςτι/ειςαγωγζα. Οι πιο ςυνικεισ τρόποι πλθρωμισ 

είναι :   

 Η πλθρωμι εκ των προτζρων (T/T-telegraphictransfer ι wiretransfer), θ οποία 

όμωσ παρουςιάηει υψθλοφσ κινδφνουσ για τον αγοραςτι /ειςαγωγζα ςε περίπτωςθ 

που ο προμθκευτισ/εξαγωγζασ αποδειχτεί αναξιόπιςτοσ και αφερζγγυοσ. Ο 

αγοραςτισ /ειςαγωγζασ διατρζχει κίνδυνο ςτθν περίπτωςθ που το εμπόρευμα ζχει 

ελαττϊματα ουςιαςτικά ι νομικά ι ςτθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ/εξαγωγζασ δεν 

κα αποςτείλει μαηί με το εμπόρευμα τα φορτωτικά ζγγραφα, ϊςτε το εμπόρευμα 

να περιζλκει ςτθν κυριότθτά του.   

 Η Ενζγγυα Ρίςτωςθ (L/C - Letterofcredit) είναι ζνασ τρόποσ πλθρωμισ που 

προςφζρει προςταςία (όχι όμωσ πλιρθ) και ςτα δφο μζρθ (αγοραςτι και πωλθτι). 

Με τθν Ενζγγυα Πίςτωςθ θ Σράπεηα του αγοραςτι υπόςχεται ςτθν Σράπεηα του 

πωλθτι ότι (εφόςον τθσ αποςτείλει φορτωτικά ζγγραφα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του πελάτθ τθσ που πρακτικά αποδεικνφουν ότι πραγματοποιικθκε θ ςυναλλαγι, 

όπωσ φορτωτικι, αςφαλιςτιριο, ζγγραφα ναφλωςθσ) κα πλθρϊςει εκείνθ για 

λογαριαςμό του. Σθν ευκφνθ για τθν πλθρωμι τθσ αξίασ του εμπορεφματοσ τθν 

αναλαμβάνει άμεςα θ τράπεηα του αγοραςτι, υποκακιςτϊντασ ζτςι τον αγοραςτι 

του εμπορεφματοσ και απαλλάςςοντασ πλιρωσ τον εξαγωγζα από το πρόβλθμα τθσ 

φερεγγυότθτασ του.   

 Ρλθρωμι μετά τθν κατάκεςθ των εγγράφων (D/P-documentagainstpayment). τθν 

περίπτωςθ αυτι ο εξαγωγζασ προβαίνει ςτθ φόρτωςθ του εμπορεφματοσ και 

μεταβιβάηει τα φορτωτικά ζγγραφα (φορτωτικι, αςφαλιςτιριο, ζγγραφα ναφλωςθσ 

κ.λ.π.) ςτθν Σράπεηά του. Η Σράπεηα του πωλθτι ςτζλνει αντίγραφα των 

φορτωτικϊν εγγράφων μαηί με τισ οδθγίεσ παραλαβισ του εμπορεφματοσ ςτθν 

Σράπεηα του ειςαγωγζα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ τα ςτζλνει ςτον ειςαγωγζα. Όταν 

αυτόσ κα λάβει τισ οδθγίεσ παραλαβισ του εμπορεφματοσ, κα προβεί ςτθν 

πλθρωμι. Μόνο μετά τθν κατάκεςθ του ποςοφ τθσ πϊλθςθσ θ Σράπεηα κα δϊςει 

ςτον ειςαγωγζα τα πρωτότυπα φορτωτικά ζγγραφα, με τα οποία και κα μπορζςει 

να ζχει τθ φυςικι κατοχι του εμπορεφματοσ. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:06 EEST - 34.220.209.173



Οι Εξαγωγέσ των Επιχειρήςεων τησ Ελλάδασ:   Κίνητρα, εμπόδια και πολιτικέσ ανάπτυξησ Σελύδα 78 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ iii: 

ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ (FACTORING) 

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ κάκε είδουσ που προςφζρουν αγακά και υπθρεςίεσ 

δίνουν ςτουσ πελάτεσ τουσ τθ δυνατότθτα να αγοράςουν τα προςφερόμενα επί πιςτϊςει. Η 

διαδικαςία αυτι, για να λειτουργιςει προσ όφελοσ τθσ επιχείρθςθσ που παρζχει τα αγακά 

και τισ υπθρεςίεσ, προχποκζτει τον τακτικό ζλεγχο των λογαριαςμϊν των πελατϊν και τθν 

ζγκαιρθ είςπραξθ των οφειλομζνων προσ αυτιν ποςϊν. Αυτιν τθν ανάγκθ ζρχεται να 

καλφψει ζνασ νζοσ κεςμόσ, το factoring (ι αλλιϊσ πρακτορεία των επιχειρθματικϊν 

απαιτιςεων), που προςφζρει λφςεισ για τθ διαχείριςθ των πιςτϊςεων και τθν είςπραξθ των 

οφειλϊν. Σο factoring είναι ζνα εξειδικευμζνο χρθματοοικονομικό προϊόν. Αποτελεί μια 

τριμερι ςυναλλαγι μεταξφ: (α). ενόσ χρθματοοικονομικοφ οργανιςμοφ (factor), (β.) μιασ 

επιχείρθςθσ (προμθκευτισ) που πωλεί αγακά ι προςφζρει υπθρεςίεσ επί πιςτϊςει ςτουσ 

αγοραςτζσ-πελάτεσ τθσ (γ.).Ο factor αγοράηει τισ απαιτιςεισ (ειςπρακτζα) του προμθκευτι, 

δθλαδι τα τιμολόγια επί πιςτϊςει και από εκεί και πζρα διαχειρίηεται τθν πίςτωςθ που ζχει 

δοκεί ςτουσ αγοραςτζσ-πελάτεσ ωσ τθν τελικι τθσ είςπραξθ, χορθγϊντασ άμεςα 

προκαταβολι (περίπου το 80%) επί τθσ τιμολογιακισ αξίασ.  

Οι ωφζλειεσ που προκφπτουν από τθ χριςθ του factoring  αφοροφν τουσ παρακάτω τομείσ: 

1. διαχειριςτικό κόςτοσ παρακολοφκθςθσ και είςπραξθσ των απαιτιςεων. 

2. αφξθςθ τθσ ρευςτότθτασ (μζςω τθσ προεξόφλθςθσ μζρουσ των απαιτιςεων). 

3. δυνατότθτα κάλυψθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου. 

4. πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον κίνδυνο αφερεγγυότθτασ νζων ςυνεργαςιϊν. 

5. βελτίωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ. 

6. δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να παράςχει καλφτερουσ όρουσ πϊλθςθσ. 

Μποροφμε να τονίςουμε επίςθσ ότι μζςω του  factoring  επιτυγχάνεται θ άντλθςθ 

ρευςτότθτασ ςε ςτακερι και προβλζψιμθ  βάςθ. Σζλοσ, θ πλζον ςθμαντικι ίςωσ 

αναπτυξιακι λειτουργία του κεςμοφ αυτοφ είναι θ δυνατότθτα διείςδυςθσ ςτισ ξζνεσ 

αγορζσ με μειωμζνο επιχειρθματικό ρίςκο, μζςω τθσ  ζγκυρθσ αξιολόγθςθσ των 

ςυνεργατϊν  εξωτερικοφ από τθν εταιρεία factoring.  

Σο factoring προςφζρει υπθρεςίεσ ςε προμθκευτζσ που παράγουν και πωλοφν αγακά και 

υπθρεςίεσ ςτθν εγχϊρια και ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Οι εταιρείεσ factoring προςφζρουν 

εξειδικευμζνα προϊόντα factoring, δθλαδι εγχϊριο, εξαγωγικό και ειςαγωγικό, με 
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επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ που μπορεί να περιλαμβάνουν χρθματοδότθςθ, αςφάλιςθ, 

διαχείριςθ και είςπραξθ απαιτιςεων. 

Διεκνζσ Factoring   

Σο διεκνζσ factoring απευκφνεται ςε επιχειριςεισ που ςυναλλάςςονται εμπορικά με το 

εξωτερικό και χωρίηεται ςε :  

- Εξαγωγικό Factoring : 

Οι εταιρείεσ factoring ςυνεργάηονται με ξζνεσ εταιρείεσ factoring ςτισ περιςςότερεσ 

χϊρεσ του κόςμου και παρζχουν χρθματοδότθςθ ζναντι εκχωρθμζνων εξαγωγικϊν 

απαιτιςεων. υνικωσ γίνεται με ανάλθψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου από τον πράκτορα 

(χωρίσ αναγωγι). Λειτουργεί με τθ ςυνεργαςία δφο πρακτόρων, τθσ εγχϊριασ εταιρείασ 

factoring αφενόσ, και τθσ αντίςτοιχθσ εταιρείασ που εδρεφει ςτθν χϊρα του ειςαγωγζα 

αφετζρου. Σθν εγγφθςθ πλθρωμισ του ειςαγωγζα - οφειλζτθ αναλαμβάνει ο factor μζςω 

του αντίςτοιχου πράκτορα του εξωτερικοφ.Ανάλογα λειτουργεί και το  Ειςαγωγικό 

Factoring, που αφορά εταιρείεσ από το εξωτερικό που εξάγουν προσ τθν Ελλάδα και ηθτοφν 

factoring από πράκτορα τθσ χϊρασ τουσ. Με αυτι τθ διαδικαςία ο ειςαγωγζασ εξαςφαλίηει 

ευνοϊκότερουσ όρουσ αγορϊν (μια και εξαςφαλίηεται ο εξαγωγζασ) και διαπραγμάτευςθ 

τθσ αξίασ των ειςαγομζνων αγακϊν. 

Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα factoring 

Σο factoring απευκφνεται κυρίωσ ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που παράγουν 

τυποποιθμζνα καταναλωτικά προϊόντα και παρζχουν ςτουσ πελάτεσ τουσ βραχυπρόκεςμθ 

πίςτωςθ. Οι εταιρείεσ πρζπει να ζχουν φερζγγυουσ πελάτεσ και να αναπτφςςονται με 

ταχείσ ρυκμοφσ.Οι κλάδοι τθσ οικονομίασ που χρθςιμοποιοφν παραδοςιακά το factoring ωσ 

μζςο χρθματοδότθςθσ είναι κυρίωσ παραγωγοί που πωλοφν τα προϊόντα τουσ ςτθ λιανικι. 

Σζτοιεσ επιχειριςεισ είναι τα γυναίκεια αξεςουάρ, ο ρουχιςμόσ, οπτικά, ζπιπλα, 

θλεκτρονικά είδθ κτλ. Ωςτόςο και μια ςειρά από εταιρείεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ 

χρθςιμοποιοφν αυτόν τον τρόπο χρθματοδότθςθσ όπωσ: νοςοκομεία, εταιρείεσ 

πλθροφορικισ, αρχιτζκτονεσ και μθχανικοί, ςεκιοφριτι, εταιρείεσ ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν, 

μεταφορικζσ και εταιρείεσ λογιςτικισ υποςτιριξθσ.Η χρθματοδότθςθ μζςω factoring 

αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο για τισ επιχειριςεισ λόγω των ανεπαρκϊν ίδιων κεφαλαίων 

αρκετϊν εξ αυτϊν. Ειδικά ςε εταιρείεσ startups το factoring μπορεί να αποτελζςει τθν 
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κφρια, αν όχι μοναδικι πθγι χρθματοδότθςθσ. Σο factoring παραδοςιακά αυξάνει τθ 

ρευςτότθτα των επιχειριςεων και εξαλείφει τον κίνδυνο θ εταιρεία να δθμιουργιςει χρζθ. 

Σα λειτουργικά κόςτθ μειϊνονται και αυξάνεται θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ 

εταιρείασ. Επειδι, ακριβϊσ, μζςω του factoring οι επιχειριςεισ μποροφν να ςυμμετζχουν 

ςτθ διεκνι τραπεηικι αγορά, για αυτόν τον λόγο και μποροφν να επωφελθκοφν από 

χαμθλότερα επιτόκια. Η εταιρία factoring ςυνικωσ αξιολογεί τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα 

των υφιςτάμενων και νζων αγοραςτϊν τθσ επιχείρθςθσ με αποτζλεςμα να δθμιουργεί και 

να εξυγιαίνει το πελατολόγιο τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε να υπάρχουν ςυνκικεσ 

ειςπραξιμότθτασ των τιμολογίων. Ενϊ θ ανάλθψθ από τθν εταιρία factoring τθσ είςπραξθσ 

των τιμολογίων βελτιϊνει τθ ςυμπεριφορά των οφειλετϊν. Ζτςι, θ επιχείρθςθ μπορεί να 

ςυνεχίςει απερίςπαςτθ τθν ανάπτυξθ τθσ, βελτιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο ςυνεχϊσ τα 

ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ τθσ. 

τα μειονεκτιματα του factoring ςυγκαταλζγεται πολλζσ φόρεσ το υψθλό κόςτοσ 

δανειςμοφ, ενϊ μπορεί να δθμιουργεί και κακι εντφπωςθ από τουσ πελάτεσ εξαιτίασ τθσ 

ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ. Επιπλζον, μπορεί να περιοριςτοφν οι πωλιςεισ εξαιτίασ των 

χαμθλϊν πιςτωτικϊν ορίων που ορίηει ο πράκτορασ, ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ που 

λαμβάνει. 
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