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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ Κισλάξε Δπζηάζην γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο .Οη πνιχηηκεο γλψζεηο ηνπ θαη ε ζπλερήο αιιά θαη ζσζηή θξηηηθή ηνπ 

ζπλέβαιαλ γηα ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Δπίζεο, εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ θαζεγεηή κνπ θ Κνηζεξίδε 

Γεψξγην γηα ηηο  πξνηάζεηο ηνπ θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, φπνπ ηνπ 

δεηήζεθε ψζηε λα νινθιεξσζεί απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ ηνλ θ Νέιια Διεπζέξην, γηα ηελ 

ηερληθή βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο έξεπλάο κνπ. 

Αιιά θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ κε ζηήξημαλ θαη κε βφεζεζαλ ζε 

θάζε κνπ πξφβιεκα. 

Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ζέισ λα ην δψζσ ζηελ νηθνγέλεηα 

κνπ γηα ηελ αγάπε θαη ηελ ζηήξημή ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Αθηεξψλσ απηή 

ηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, ζηνλ παηέξα κνπ Υξήζην Αλδξηαλάθν 

θαη ζηε κεηέξα κνπ Μαξία Ρνχηζε, γηα ηελ ππνκνλή, ηελ αγάπε θαη ηηο ζπζίεο 

πνπ έθαλαλ γηα κέλα, αιιά θαη γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ γηα λα 

ζπλερίζσ. ηηο αδεξθέο κνπ Νεθηαξία-Γήκεηξα θαη Κσλζηαληίλα 

Αλδξηαλάθνπ, πνπ ζπλερίδνπλ αδηάθνπα λα κε ππνζηεξίδνπλ κε θάζε δπλαηφ 

ηξφπν ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο επηινγέο κνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ανδριανάκοσ Αθαναζία, 

Αθήνα, Φεβροσάριος 2018 



5 
 

Περιεχόμενα 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ _______________________________________________ 7 

ABSTRACT _______________________________________________ 8 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ______________________________________________ 9 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ___________________________________________ 9 

1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΟΗΝΟΤ ______________________________ 11 

1.2.1 ΣΤΠΟΗ ΟΗΝΟΤ _______________________________________ 11 

1.2.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΗΝΟΤ __________________________________ 12 

1.3 ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ ΟΗΝΟΤ ________________________________ 15 

1.4 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ____________________________________ 17 

1.5 Ο ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ _______________ 18 

1.5.1 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ _____________________ 19 

1.5.2 Ζ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΟΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ __________________ 23 

1.5.3 ΔΗΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ ___________________________________ 24 

1.5.4 ΔΞΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ ____________________________________ 26 

1.5.5 ΔΚΣΑΔΗ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΦΤΣΔΤΖ _____________________ 29 

1.5.6 ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ-ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ________________ 31 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΞΑΓΧΓΔ-ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ __ 32 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ____________________________________________ 32 

2.2 ΛΟΓΟΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ __________________ 34 

2.3 ΑΠΟΓΟΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ __________________________________ 34 

2.3.1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΓΟΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ___ 35 

2.4 ΔΞΑΓΧΓΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ __________________________________ 36 

2.4.1 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ________________________________ 37 

2.4.2 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ _______________________________ 37 

2.4.3 ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ________________________________ 37 

2.4.4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ____________________________ 38 

2.5 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ______________________________ 38 

2.6 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ ________________________ 39 

2.6.1 ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ __________________________________________ 40 

2.6.2 ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ _________________________________ 40 

2.6.3 ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ___________________________ 41 

2.6.4 ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΝΣΟ _____________________________ 41 

2.6.5 ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ _____________________________ 42 

2.6.6 ΓΝΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ _______________ 43 



6 
 

2.6.7 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΝΟΜΔΑ _____________________ 43 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ________________ 44 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ____________________________________________ 44 

3.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ _______________________ 44 

3.3 ΣΑΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ______________________________ 45 

3.3.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ___________________________ 45 

3.3.2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ _____ 45 

3.3.3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ _______________ 46 

3.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ______________________________________ 46 

3.4.1 ΖΜΑΗΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ _________________________ 46 

3.4.2 ΣΑΓΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Κ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ______________________________________ 46 

3.4.3 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ- ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ _ 47 

3.4.4  ΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ____________________ 47 

3.4.5 ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ 
ΤΜΠΛΖΡΧΖ ___________________________________________ 48 

3.5 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ______________________________________ 49 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ __________________________________________ 49 

4.1 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ____________________________________ 49 

4.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟ _____________ 52 

4.3 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ _______________ 57 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ____________________ 84 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ ______________________________________________ 84 

5.2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ___ 86 

5.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ______________________________ 101 

5.4 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ _________________ 109 

5.4.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ _____________________________ 109 

5.4.1.1 ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΖ ΔΞΗΧΖ ΣΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ 
ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ____________________________ 110 

5.5 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΑ
 111 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΗΑ _________________________________ 117 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α __________________________________________ 130 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β __________________________________________ 140 

 

 
  



7 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Δλψ ππάξρνπλ αξθεηέο εξγαζίεο γηα ηε ζεκαζία ησλ εμαγσγψλ, ιίγεο 

είλαη απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ θξαζηνχ. Ζ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ εμαγσγψλ ησλ 

ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηε Γηεζλή Αγνξά. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο 

πνπ σζνχλ ή εκπνδίδνπλ ηηο ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ εμαγσγψλ. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην κε 18 εξσηήζεηο, θαη 

ζπιιέρζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα, απφ ηηο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θπξίσο, αιιά θαη κέζσ ηειεθσληθψλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

νηλνπνηείνπ ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 ηελ εξγαζία απηή, αξρηθά, γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, ηελ Δπξψπε θαη ηε Γηεζλή 

Αγνξά. Παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, θαηαλάισζε, 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο νίλνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο 

Ακπειννηληθήο Αγνξάο. 

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο, ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο 

δηεμαγσγήο ηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο θαη δηάξζξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηλνπνηείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε factor analysis 

θαη παιηλδξφκεζε. 
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ABSTRACT 

 Although there are many researches for the importance of exporting, 

few of them are for the wine industry. This thesis, involves with export 

analysis of Greek Winery in the International Market. 

 The purpose of my research is to define the factors that boost or block 

Greek Wineries from exporting. For this purpose, a questionary was 

composed with 18 questions, so that primary data were selected, from 

wineries, through e-mails, mostly, plus telephone interviews and personal 

interviews with the manager of each winery, at the headquarters of the winery. 

 Initially, in this thesis, there‟s a presentation of the situation that 

prevails wine industry in Greece, Europe and International Market. I present 

data, about, production, consumption, imports and exports trough the 

Common Organized Winery Market in Europe. 

 Afterwards, I analyze the methodology and all the steps I did for my 

research and the collection of primary data. Specially, I describe how the 

sample, the procedure and the questionary, were chosen and composed. 

Furthermore, there‟s a description of all the winery that participated in my 

research. 

 Lastly, there‟s an analysis and presentation of all the results and 

conclusions that arose  out of data analysis. The data analysis took place with 

factor analysis and multiple regression. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν θξαζί γηα ηνπο Έιιελεο, εθηφο ηνπ φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πέληε 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαηξνθήο καο καδί κε ην λεξφ, ην αιάηη, ην ιάδη θαη ηα 

δεκεηξηαθά θαη ζπλδέζεθε ζηελά, κε ηνλ πνιηηηζκφ, θαη κε ηε ζξεζθεία. Παξ‟ 

φια απηά, δελ ππήξμαλ ξφδηλεο φιεο νη πεξίνδνη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο γηα ην 

θξαζί. Πέξαζε απφ δηάθνξεο πεξηπέηεηεο, απφ κεζνπξαλήκαηα θαη δησγκνχο, 

κέρξη λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε.  

ηελ Διιάδα, νη επλντθέο εδαθνινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

επέηξεςαλ ηελ επξεία δηάδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ακπειηνχ απφ πνιχ 

λσξίο. Ζ αξρή φπσο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ράλεηαη ζηα 

βάζε φπσο λενιηζηθήο πεξηφδνπ.  

Ζ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο νηλνπαξαγσγήο θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ ζηελ Διιάδα μεθηλά ηα πελήληα ηειεπηαία ρξφληα, 

δειαδή, ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Σφηε αξρίδνπλ λα γίλνληαη θαη νη πξψηεο 

ζνβαξέο επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κε 

απνηέιεζκα ηε ζεακαηηθή βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ ζε φηη αθνξνχζε 

ηελ ηερλνινγία. Παξάιιεια, γίλεηαη θαη κεξηθή αλαζχζηαζε ακπειψλσλ κε 

θχηεπζε εθιεθηψλ πνηνηηθά πνηθηιηψλ νηλακπέινπ, βάζεη αμηνινγήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ, ελψ ήδε απφ ηελ πξψηε 

δεθαεηία ζεζκνζεηνχληαη νη πεξηνρέο γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Ολνκαζίαο 

Πξνειεχζεσο απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. 

εκαληηθφηαην ξφιν έπαημε θπζηθά θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, νη 

Έιιελεο νηλνιφγνη πνπ κεηέθεξαλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηελ παξαγσγή 

αιιά θαη νη ίδηνη νη νηλνπαξαγσγνί, νη νπνίνη επαηζζεηνπνηνχληαλ απέλαληη 

ζηηο λέεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαλ. Σν γεγνλφο φηη ε αλάθακςε 

ζπληειέζζεθε κέζα ζε ηφζν ιίγα ρξφληα δείρλεη φιν ην δπλακηζκφ ηνπ 

ακπειννηληθνχ ηνκέα σο θιάδνπ φπσο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο. 

Σε ζχγρξνλε εηθφλα ηεο εγρψξηαο νηλνπνηίαο ζπλζέηνπλ ν κηθξφο 

αξηζκφο κεγάισλ νηλνβηνκεραληψλ, πιήζνο κηθξνκεζαίσλ νηλνπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη εηζαγσγηθέο εηαηξείεο. Οη κεγάιεο 

εηαηξείεο ειέγρνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο εκθηαισκέλσλ 
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θξαζηψλ, θαιχπηνληαο κέζσ εθηεηακέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο.  

ζνλ αθνξά ηηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, νξηζκέλεο 

παξάγνπλ ηφζν ρχκα φζν θαη εκθηαισκέλν θξαζί ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ 

ηνπηθή αγνξά, ελψ θάπνηεο παξάγνπλ εκθηαισκέλν θξαζί «πεξηνξηζκέλεο 

παξαγσγήο» κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ε δηαλνκή ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κέζσ εηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ. Σελ δξαζηεξηφηεηα 

δηαλνκήο ζπρλά αλαιακβάλνπλ θαη νξηζκέλεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλν δίθηπν δηαλνκήο. 

Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ, θαη νη επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην λέν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ κέζσ ησλ εμαγσγψλ. Απηή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

επηδηψθεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο: α) 

αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο 

παξαγσγήο, β) απμάλνληαη ηα επίπεδα ηερλνινγίαο, πνηφηεηαο θαη 

ππεξεζηψλ, γ) ελδπλακψλεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, δ) 

δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ θεθάιαηα γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε, ε) πξνζδίδεη 

κηα θαιχηεξε βάζε θέξδνπο, θαη ηέινο δηαθνξνπνηείηαη ην επηρεηξεκαηηθφ 

ξίζθν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

(Czinkota and Ronkainen,1998, θεθ. 2).Παξφια απηά, ε επηηπρία ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία,  

θαζψο εμαξηάηαη απφ ην αζηαζέο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πνηφηεηα θαη ε θήκε ησλ εκθηαισκέλσλ 

ειιεληθψλ θξαζηψλ έρεη βειηησζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ, νη νπνίεο ελίνηε 

εληάζζνληαη ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Ο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ (κεγάισλ ηδηαίηεξα) επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη έληνλνο. Χο 

θπξηφηεξεο αγνξέο ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ αλαδεηθλχνληαη ε Γεξκαλία, νη 

Ζ.Π.Α., ε Γαιιία θαη ε Κχπξνο,(ΔΛΣΑΣ, 2017). Δπίζεο, ηα θξαζηά πνπ 

εηζάγνληαη ζηελ ρψξα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  
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ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα ηνπ νίλνπ ζηελ ειιεληθή θαη ηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Σα ζέκαηα απηά αλαθέξνληαη πξψηα ζηε γεληθή πεξηγξαθή 

ηνπ νίλνπ, παξαγσγή, θαηαλάισζε θαη εκπνξία ηνπ νίλνπ ζηελ εγρψξηα, 

επξσπατθή θαη παγθφζκηα αγνξά, θαζψο θαη ζηελ εμέιημε ησλ εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ νίλνπ θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο φπσο αγνξάο. 

 

1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΟΗΝΟΤ 

1.2.1 ΣΤΠΟΗ ΟΗΝΟΤ 

Οη ηχπνη ησλ θξαζηψλ πξνέξρνληαη απφ 3 βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

-Σν Υξψκα 

-Σελ Πεξηεθηηθφηεηα ζε άθραξα θαη 

-Σελ Πεξηεθηηθφηεηα ζε Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα. 

 

Υξψκα θξαζηνχ: Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηελ πνηθηιία ακπέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ, 

αιιά θαη απφ ην είδνο ηεο νηλνπνίεζεο, δηφηη απφ ζθνπξφρξσκεο πνηθηιίεο 

είλαη δπλαηή ε παξαγσγή ιεπθνχ νίλνπ. Έηζη ηα θξαζηά δηαθξίλνληαη ζε: 

Α) Λεπθά 

Β) Ρνδέ θαη 

Γ) Δξπζξά. 

 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε άθραξα: Δίλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιπθχηεηαο ηνπ νίλνπ 

θαη κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δηαθξίλνληαη, ζε: 

-Ξεξά 

- Ζκίμεξα 

- Ζκίγιπθα θαη 

- Γιπθά. 

Ζ λνκνζεζία νξίδεη επαθξηβψο ηελ απαηηνχκελε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα, 

γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θξαζί μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν ή γιπθφ. 

 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα: Αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο 

ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη ζε: 
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-Ήζπρα 

-Αθξψδε θαη 

-Ζκηαθξψδε. 

Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηαθξίλνπκε 

ηα Φπζηθά Αθξώδε θξαζηά, ζηα νπνία ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αιθννιηθή δχκσζε θαη έρεη δηαηεξεζεί ζην θξαζί, θαη ηα Αλζξαθνύρα, 

ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ. 

1.2.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΗΝΟΤ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία δηαθξίλεηαη έλα θξαζί εμαξηψληαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο. Καηά θχξην ιφγν φπσο, νθείινληαη ζηελ (ή φπσο) 

πνηθηιία ζηαθπιηψλ απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ζηελ πεξηνρή θαη ζηνλ ηξφπν 

θαιιηέξγεηαο, φπσο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

κνχζηνπ ζε θξαζί θαη ζηνλ ηξφπν παιαίσζεο.  

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ε νπνία είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλε κε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή, ηα εκθηαισκέλα θξαζηά 

ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηνπο Οίλνπο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

(Ο.Π.Α.Π. ή Ο.Π.Δ.)θαη ηνπο Δπηηξαπέδηνπο νίλνπο. 

 

Οίλνη Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο: 

«Ολνκαζία πξνέιεπζεο» απνηειεί ην ηνπσλχκην κηαο πεξηνρήο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εκπνξηθή επσλπκία ελφο πξντφληνο. χκθσλα κε ηε 

δηεζλή λνκνινγία, ην πξντφλ απηφ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

νπνίαο θέξεη ην φλνκα θαη νη πνηνηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ πξέπεη λα νθείινληαη 

ζε θπζηθνχο θαη ηερληθνχο παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο. Φπζηθνί παξάγνληεο 

είλαη ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπ, ελψ ηερληθνί ε ηερλνινγία 

παξαγσγήο πνπ εθαξκφδεηαη. 

Έηζη ινηπφλ, έλα θξαζί πνπ έξρεηαη ζηελ αγνξά εκθηαισκέλν κε ην 

ηνπσλχκην κηαο πεξηνρήο, 

 πξνέξρεηαη απφ ακπεινπξγηθή δψλε λνκνζεηηθά νξηνζεηεκέλε ηεο νπνίαο ην 

φλνκα θέξεη ζηελ εηηθέηα ηνπ θαη κέζα ζηα φξηα ηεο νπνίαο θαιιηεξγνχληαη νη 

πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη, 
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 παξάγεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εθιεθηέο πνηθηιίεο νηλακπέινπ, πάληνηε, νη 

νπνίεο είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο θαη νη νπνίεο βάζεη εκπεηξίαο έρεη απνδεηρζεί φηη δίλνπλ θξαζηά 

πςειήο πνηφηεηαο, 

 νη ακπειψλεο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη ηα ζηαθχιηα είλαη ρακειήο 

απφδνζεο αιιά πςειήο πνηφηεηαο, 

 παξαζθεπάδεηαη κε βάζε ηελ παξαδνζηαθή νηλνινγηθή ηερληθή ηεο πεξηνρήο, 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 

 σξηκάδεη ή θαη παιηψλεη θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ αμηνπνηνχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

 έρεη ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα 

πνπ εμαξηάηαη απφ ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο (ζπλδπαζκφο ηφπνπ 

παξαγσγήο, θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη πνηθηιίαο ζηαθπιηνχ).  

Απηά ηα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ κία «ηππηθφηεηα». Δίλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο. 

Δκθαλίδνπλ αηνκηθφηεηα, ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη πξνζσπηθφηεηα. 

Σα ειιεληθά θξαζηά κε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο πξνέξρνληαη απφ 

ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο κε πςειφ πνηνηηθφ δπλακηθφ γη‟ απηφ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δ.Ο.Κ. σο V.Q.P.R.D., απφ 

ηα αξρηθά ησλ γαιιηθψλ ιέμεσλ Vin de Qualité Produit de Région Déterminée 

πνπ ζεκαίλνπλ: Οίλνο Πνηφηεηαο Παξαγφκελνο ζε Καζνξηζκέλε Πεξηνρή. 

Σα θξαζηά νλνκαζίαο πξνειεχζεσο δηαθξίλνληαη ζε θξαζηά Ολνκαζίαο 

Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (Ο.Π.Α.Π.) θαη Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο 

Διεγρφκελεο (Ο.Π.Δ.). Σα Ο.Π.Α.Π. θέξνπλ πάλσ ζην θειιφ εηδηθή θφθθηλε 

ηαηλία αλαγλψξηζεο. Ζ ηαηλία απηή γηα ηα θξαζηά Ο.Π.Δ. είλαη κπιε. Οη ηαηλίεο 

ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο κε βάζε ηηο δειψζεηο παξαγσγήο. ηελ Διιάδα 

παξάγνληαη 27 θξαζηά Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο εθ ησλ νπνίσλ ηα 19 είλαη 

Ο.Π.Α.Π. θαη ηα ππφινηπα Ο.Π.Δ. 

 

Επηηξαπέδηνη νίλνη: 

Απηνί ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηνπο Σνπηθνχο Οίλνπο, ηα θξαζηά 

κε Ολνκαζία Καηά Παξάδνζε θαη ηα θξαζηά Μάξθαο. 

-Ζ θαηεγνξία ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ απνηειεί ηε γέθπξα αλάκεζα ζηνπο 

Δπηηξαπέδηνπο νίλνπο θαη ηνπο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο. Πξφθεηηαη γηα θξαζηά 
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πνπ θέξνπλ έλδεημε Γεσγξαθηθήο Καηαγσγήο επηπέδνπ επαξρίαο, λνκνχ ή 

δηακεξίζκαηνο. χκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Δζληθή Ννκνζεζία, νη 

Σνπηθνί Οίλνη αληαπνθξίλνληαη ζε νξηζκέλνπο φξνπο παξαγσγήο νη νπνίνη 

αθνξνχλ θάπνηεο πνηθηιίεο νηλακπέινπ απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη, ηηο 

κεζφδνπο νηλνπνίεζεο ησλ ζηαθπιηψλ, ηνλ ειάρηζην αιθννιηθφ ηίηιν θαη ηνπο 

νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπο. ηελ εηηθέηα ηνπο δηαβάδνπκε ηε 

Γεσγξαθηθή Έλδεημε ηεο Καηαγσγήο ηνπο π.ρ. Κξεηηθφο Σνπηθφο Οίλνο, 

Μαθεδνληθφο Σνπηθφο Οίλνο θιπ. 

-Σα θξαζηά κε Ολνκαζία Καηά Παξάδνζε παξάγνληαη ζχκθσλα κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ρψξαο. Δίλαη θξαζηά 

ησλ νπνίσλ ην φλνκα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη παξαδνζηαθά γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζε κία θαη κφλν ρψξα ή πεξηνρή 

ηεο ρψξαο.  Παξάδεηγκα θξαζηνχ Ολνκαζίαο Καηά Παξάδνζε απνηειεί ε 

Ρεηζίλα, ην γλσζηφ εχγεπζην ειιεληθφ θξαζί πνπ ε πξνέιεπζε ηνπ βξίζθεηαη 

αλαηξέρνληαο ζηελ Αξραηφηεηα. ήκεξα ε νλνκαζία «ΡΔΣΗΝΑ» 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηα ιεπθά μεξά ειιεληθά θξαζηά πνπ 

παξάγνληαη κε ηελ παηξνπαξάδνηε κέζνδν ηεο πξνζζήθεο ξεηζηληνχ πεχθνπ 

ζην γιεχθνο. ‟ απηή ηελ θαηεγνξία ππάγεηαη θαη ε Βεξληέα, έλα ιεπθφ γιπθφ 

θξαζί πνπ παξάγεηαη ζηε Εάθπλζν. 

-ια ηα ππφινηπα θξαζηά πνπ θπθινθνξνχλ εκθηαισκέλα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ απιψλ Δπηηξαπέδησλ θξαζηψλ. Δλλννχκε ηα Κξαζηά Μάξθαο, 

ηα θξαζηά δειαδή, πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κε πνηθίιεο εκπνξηθέο 

νλνκαζίεο. ηελ παξαγσγή ηνπο, κεγάιν ξφιν παίδνπλ ε ηερλνινγία, ν 

απζηεξφο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ε ηέρλε ηνπ νηλνπνηνχ λα δηακνξθψλεη θαη λα 

αλαπαξαγάγεη έλα θξαζί ην νπνίν δηαηεξεί  ηνπο ραξαθηήξεο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Οίλνη Παιαίωζεο: 

Ο ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ θξαζηψλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

παιαίσζή ηνπο, φζν απηά σξηκάδνπλ κέζα ζε βαξέιηα ή φζν παξακέλνπλ 

απνζεθεπκέλα ζηηο θηάιεο ηνπο. Γη‟ απηά ηα θξαζηά παιαίσζεο ν λνκνζέηεο 

έρεη ζεζπίζεη εηδηθέο ελδείμεηο πνπ είλαη αλάινγεο κε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, θαζψο θαη κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν παιαίσζήο φπσο. 
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Γηα ηα θξαζηά Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο έρνπλ λνκνζεηεζεί νη ελδείμεηο 

Reserve θαη Grande Reserve. Ζ έλδεημε Reserve αλαθέξεηαη ζε παιαίσζε 1 

ρξφλνπ ζπλνιηθά γηα ηα ιεπθά θξαζηά θαη 2 ρξφληα γηα ηα εξπζξά. Αληίζηνηρα 

ηα θξαζηά πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε Grande Reserve, απηά έρνπλ παιηψζεη: ηα 

κελ ιεπθά 2 ρξφληα (εθ ησλ νπνίσλ 1 ρξφλν ζε βαξέιηα θαη 6 κήλεο ζε 

θηάιεο), ηα δε εξπζξά 4 ρξφληα (εθ ησλ νπνίσλ 18 κήλεο ζε βαξέιηα θαη ηνπο 

ππφινηπνπο 18 κήλεο ζε θηάιεο). 

πσο, γηα ηα επηηξαπέδηα θξαζηά έηζη θαη γηα ηνπο Οίλνπο Παιαίσζεο 

έρεη εηζαρζεί ε έλδεημε Κάβα πνπ αλαθέξεηαη ζε ρξφλν παιαίσζεο 2 ρξφλσλ 

γηα ηα ιεπθά θξαζηά (εθ ησλ νπνίσλ 6 κήλεο ζε βαξέιη θαη 6 κήλεο ζε θηάιεο) 

θαη 3 ρξφλσλ γηα ηα εξπζξά (εθ ησλ νπνίσλ 1 ρξφλν ζε βαξέιηα θαη 2 κήλεο 

ζε θηάιεο). 

 

Εηδηθέο Ελδείμεηο: 

Μφλν γηα ηα θξαζηά Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη ηνπο Σνπηθνχο Οίλνπο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη κε ελδείμεηο Ακπειψλαο, Κηήκα, 

Πχξγνο, Μνλαζηήξη, Βίια, Αξρνληηθφ εθ‟ φζνλ ην θξαζί παξάγεηαη απφ 

ζηαθχιηα ακπειψλα πνπ αλήθνπλ ζηελ ελ ιφγσ ακπεινπξγηθή εθκεηάιιεπζε 

θαη ε νηλνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηελ εθκεηάιιεπζε απηή. 

1.3 ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ ΟΗΝΟΤ 

Σν 2016θαηαγξάθεθαλ παγθνζκίσο 7,5 εθαη. εθηάξηα ακπειψλσλ, κε ηα 

κηζά απφ απηά λα βξίζθνληαη ζε 5 ρψξεο. 

πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα: 

Α. Ηζπαλία (13%), 

Β.  Κίλα (11%), 

Γ.  Γαιιία (11%), 

Γ.  Ηηαιία (9%) θαη 

Δ. Σνπξθία (6%). 

ηηο πξψηεο ηέζζεξηο ρψξεο, ηα θαιιηεξγήζηκα ακπέιηα παξάγνπλ 

αιθννινχρα πξντφληα (θπξίσο νίλνπο), ζηελ πεξίπησζε φκσο ηεο Σνπξθίαο, 

απηά παξάγνπλ θπξίσο ζηαθχιηα θαη ζηαθίδεο. 
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χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Ακπέινπ θαη Οίλνπ (OIV), ε παγθφζκηα παξαγσγή νίλνπ θαηά ην 

2015 αλήιζε ζε 276 εθαη. εθαηφιηηξα. Πξψηε ζε παξαγσγή είλαη ε 

Δπξψπε(Ηηαιία 46,8 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα, Γαιιία: 40 εθαηνκκχξηα 

εθαηφιηηξα, Ηζπαλία 36,2 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα) θαη αθνινπζνχλ Ζ.Π.Α( 

21,9 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα), Απζηξαιία(12 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα), 

Κίλα(10,5 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα), Νφηηνο Αθξηθή(9,7 εθαηνκκχξηα 

εθαηφιηηξα), Υηιή(9,3 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα), Αξγεληηλή(8,6 εθαηνκκχξηα 

εθαηφιηηξα).  

Ζ ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηε δσδέθαηε ζέζε παγθνζκίσο απφ 

άπνςε φγθνπ παξαγσγήο. Πξνεγνχληαη ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία,  νη 

ΖΠΑ, ε Αξγεληηλή, ε Απζηξαιία, ε Υηιή, ε Ν. Αθξηθή, ε Γεξκαλία, ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Ρνπκαλία. Δλψ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 

είλαη έβδνκε κε παξαγσγή 3.700 ρηιηάδεο εθαηφιηηξα,  γηα ην 2014, 

αθνινπζψληαο ηελ Ηηαιία(44.900 ρηιηάδεο εθαηφιηηξα), Ηζπαλία(44.600 

ρηιηάδεο εθαηφιηηξα), Γαιιία(44.100 ρηιηάδεο εθαηφιηηξα), Γεξκαλία(8.500 

ρηιηάδεο εθαηφιηηξα), Πνξηνγαιία(6.740 ρηιηάδεο εθαηφιηηξα) θαη ηελ Ρνπκαλία 

(5.400 ρηιηάδεο εθαηφιηηξα).[Πεγή: FASEuropeOffices]. 

 

Γράφθμα 1.3.1 Σαγκόςμιεσ Εξαγωγζσ Ρίνου(2014-Ξετρθμζνεσ ςε χιλιάδεσ HL) 

 
ΠΖΓΖ: OIV 

 
Σν γξάθεκα 1.3.1 δείρλεη ηα πνζνζηά ηεο παγθφζκηαο εμαγσγήο νίλνπ, φπσο 

απηή κεηξήζεθε ζε ρηιηάδεο εθαηφιηηξα, ην 2014. Βιέπνπκε πσο ε Δπξψπε 

71,31%

14,93%

7,74%

6,77%

4,09%
2,54% 0,26%

ΕΤΡΩΠΗ

ΗΠΑ

ΧΙΛΗ

ΑΤΣΡΑΛΙΑ

Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ

ΚΙΝΑ



17 
 

είλαη ε πξψηε εμαγσγηθή δχλακε ηνπ θιάδνπ, θαηέρνληαο ην 71,31% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ γηα ην 2014, θαη αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ κε 14,93%, Υηιή κε 

7,74%, Απζηξαιία κε 6,77%, Νφηηνο Αθξηθή κε 4,09%, Αξγεληηλή 2,54% θαη 

ηέινο ε Κίλα κε 0,26%.  

 

1.4 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

Ζ Δπξψπε κείσζε ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ακπέινπ, αιιά φρη ηελ 

παξαγσγή. Απηφ ζεκαίλεη, πσο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο 

πνπ ζεζπίζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ, απμήζεθε ε κέζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε 

ησλ ακπειψλσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ OIV(Organisation Internationale 

de la Vigne et du vin) νη ακπειψλεο κεηψζεθαλ θαηά 500.000 εθηάξηα εθ ησλ 

νπνίσλ 269.000 εθηάξηα εθξηδψζεθαλ κε πξηκνδφηεζε ην δηάζηεκα 2008-

2011. 

πσο, έρεη αλαθεξζεί ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ειέγρνληαη 

απφ ηελ ΚΟΑ, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα δηαηεξήζεη ζηελ θνηλνηηθή αγνξά 

θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, παξέρνληαο 

ζηνπο παξαγσγνχο ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο αλαπηπζζφκελεο 

αγνξέο, θαζψο θαη λα επηηξέςεη ζηνλ ηνκέα λα θαηαζηεί κνλίκσο 

αληαγσληζηηθφο. 

Απνζθνπεί, ζηελ θαηάξγεζε ηεο παξέκβαζεο σο ηερλεηνχ κέζνπ 

δηάζεζεο ηεο πιενλαζκαηηθήο παξαγσγήο, ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαδνζηαθψλ αγνξψλ ηεο πφζηκεο αιθνφιεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο 

ακπέινπ, ζηε ζπλεθηίκεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ θαη ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. 

Σέινο, επηδηψθεη λα απινπζηεχζεη ζεκαληηθά ηε λνκνζεζία ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη εληάζζεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην γεληθφ πιαίζην ηεο 

απνζαθήληζεο ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο. 
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1.5 Ο ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε Διιάδα έρεη καθξαίσλε 

παξάδνζε ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα. Ο νίλνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξντφλ 

ηφζν γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, φζν θαη γηα ηελ βηνκεραλία. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ε παξαγσγή ακπέινπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80, παξνπζίαζε κείσζε, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο πεξίπνπ 2%, ιφγσ 

ηεο πνιηηηθήο αλαπξνζαξκνγήο. Απηφ νδήγεζε ζηελ ζπλνιηθή κείσζε ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαηά 30%. 

Χζηφζν αθνινχζεζε ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ε κεξηθή αλαζχζηαζε ακπειψλσλ, κε θχηεπζε εθιεθηψλ πνηνηηθά 

πνηθηιηψλ, κε απνηέιεζκα ην πνηνηηθφ επίπεδν ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ λα 

ζεσξείηαη πςειφ, ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά. Οη 

αιιαγέο απηέο, έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε φπσο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ ειιεληθψλ νίλσλ, ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά(φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφο), φζν θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Σα κεγαιχηεξα νηλνπνηεία ηεο ρψξαο καο, βάζε πσιήζεσλ είλαη: 

1. Δπάγγεινο Σζάληαιεο Α.Δ.: 30.0 εθ. 

2. Διιεληθά Κειιάξηα Οίλσλ Γ. Κνπξηάθεο: 26.0 εθ. 

3. Οηλνπνηία Δ.Μαιακαηίλαο θαη Τηφο: 19.0 εθ. 

4. Οηλνπνηία-Πνηνπνηία Αηγίνπ Cavino: 17.0 εθ. 

5. Ησάλλεο Μπνπηάξεο & Τηφο: 12.0 εθ. 

6. Κηήκα Κψζηα Λαδαξίδε: 7.5 εθ 

7. Έλσζε πλεηαηξηζκψλ Θεξατθψλ Πξντφλησλ: 7.0 εθ. 

8. Οηλνπνηία B. Σζαθηζαξιήο Δ.Γεξνβαζηιείνπ: 6.8 εθ. 

9. Γ. Α.Κνπηζνδήκνο: 6.2 εθ. 

10. Λαθαδάλεο Αλψλπκνο Οηλνπνηεηηθή: 5.0 εθ. 

11. Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ: 4,5 εθ. 

12. Κπξ-Γηάλλε: 4.5 εθ. 

13. Κηήκα Άιθα: 4.4 εθ. 

14. Αγξνηηθή πλεηαηξηζηηθή Οηλνπνηία Ζπείξνπ: 4.3 εθ 

15. Κηήκαηα Υαηδεκηράιε: 4.2 εθ 

16. Νίθνο Λαδαξίδεο: 4.0 εθ. 

17. θνχξαο Οηλνακπεινπξγηθή Αγξνηνπξηζηηθή: 3.8 εθ 

http://www.greekgastronomyguide.gr/item/oinopoieio-tsantali-athos-xalkidiki/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/ktima-kosta-lazaridi-drama/
http://www.greekgastronomyguide.gr/%cf%80%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5-%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%82/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/nikos-lazaridis-drama/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/ktima-skoura-nemea/
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18. έκειε Αγξνηηθή Οηλνπνηεηηθή: 3.8 εθ 

19. Γ. Λαθαδάλεο: 2.8 εθ 

20. Σζέιεπνο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ.: 2.7 εθ 

21. Κηήκα ηγάια: 2.7 εθ 

22. Κηήκα Παπιίδε: 2.1 εθ 

23. Κηήκα Πφξην Καξξάο: 1.6 

24. Γαία: 1.6εθ 

25. Δ. Θ. Μσξατηεο: 1.2 εθ 

1.5.1 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ ρψξα φπσο θαηαηάζζεηαη ζηε δσδέθαηε ζέζε απφ άπνςε φγθνπ 

παξαγσγήο. Πξνεγνχληαη ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία,  νη ΖΠΑ, ε Αξγεληηλή, 

ε Απζηξαιία, ε Υηιή, ε Ν. Αθξηθή, ε Γεξκαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ρνπκαλία. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη  ε εμέιημε φπσο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ακπειψλσλ φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ην 

2008-2015 ζηε ρψξα φπσο. 

 
Σίνακασ 1.5.1.1 Μαλλιεργοφμενθ Ζκταςθ Αμπελιών 2008-2015(ςε χιλιάδεσ ςτρζμματα) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αμπζλια 
Ρινοποίθςθσ 691,1 682,1 372,2 661,6 662,0 631,7 529,2 544,6 

Αμπζλια 
Επιτραπζηια 116,6 114,0 109,7 103,5 105,8 103,4 96,0 88,1 

Υταφιδάμπελα 431,0 418,1 386,3 382,1 380,5 380,0 323,2 314,5 

Υφνολο 1238,6 1214,2 1162,2 1147,2 1148,3 1115,1 938,4 947,2 

         

  

Ξεταβολι 
2008/2009 

Ξεταβολι 
2009/2010 

Ξεταβολι 
2010/2011 

Ξεταβολι 
2011/2012 

Ξεταβολι 
2012/2013 

Ξεταβολι 
2013/2014 

Ξεταβολι 
2014/2015 

Αμπζλια 
Ρινοποίθςθσ   -1,3 -1,5 -1,6 0,1 -4,6 -16,2 2,9 

Αμπζλια 
Επιτραπζηια 

 
-2,3 -3,7 -5,6 2,2 -2,3 -7,2 -8,3 

Υταφιδάμπελα   -3,0 -7,6 -1,1 -0,4 -0,1 -17,6 0,4 

Υφνολο   -2,0 -3,8 -1,8 0,1 -2,9 -15,8 0,9 
ΠΖΓΖ: ΔΛΣΑΣ 

 
 
 
 

http://www.greekgastronomyguide.gr/item/ktima-semeli-nemea-korinthia/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/oinopoiia-sigalas-santorini/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/ktima-pavlidis-drama/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/gaia-oinopoiitiki-oinopoieio-nemeas/
http://www.greekgastronomyguide.gr/item/oinopoieio-moraitis-paros/
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Γράφθμα 1.5.1.1 Μαλλιεργοφμενθ Ζκταςθ Αμπελιών 2008-2015(ςε χιλιάδεσ 
ςτρζμματα) 

 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην γξάθεκα βιέπνπκε πσο νη 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ακπειηψλ γηα νηλνπνίεζε παξνπζίαζε πησηηθή 

πνξεία σο ην 2010, ελψ απφ ην 2011 θη έπεηηα είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο κε 

κηθξέο απμνκεηψζεηο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε γεληθφηεξε κείσζε 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κε ακπέιηα πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Αλ θαη ε Δπξψπε κείσζε ηελ 

επηθάλεηα ησλ ακπειψλσλ ηεο, παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο, γεγνλφο 

πνπ ππνδεηθλχεη αχμεζε ησλ κέζσλ απνδφζεσλ ηνπ επξσπατθνχ ακπειψλα 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο. 

Καιιηεξγνχληαη ζηελ Διιάδα γχξσ ζηα 650.000 ζηξέκκαηα κε 

θξαζνζηάθπια πνπ παξάγνπλ 250.000.000 ιίηξα θξαζί, πεξίπνπ ην 2% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην 1% ηεο 

παγθφζκηαο.Tν 27% ηεο παξαγσγήο είλαη ΠΟΠ θαη  ΠΓΔ νίλνη, ελψ ην 

ππφινηπν 73% είλαη ηνπηθνί νίλνη ή ρχκα θξαζί. 

Ο αξηζκφο ησλ ακπεινπξγψλ είλαη γχξσ φπσο 100.000 νη δε 

ακπεινπξγηθέο εθηάζεηο ζην κεγαιχηεξν κέξνο φπσο είλαη κηθξέο, κε ην 80% 

απηψλ λα θαιχπηεη κέρξη 5 ζηξέκκαηα. Οη πην γλσζηέο νηλνπνηήζηκεο 

πνηθηιίεο είλαη ην αββαηηαλφ, o Ρνδίηεο θαη ην Αγησξγίηηθν, νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ θπηεκέλσλ 

ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ κε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο. 

Σα θπξηφηεξα ιαζπνηφπηα θαη νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηελ ρψξα φπσο 

έρνπλ σο εμήο: 
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 Πεινπόλλεζνο 102.000 ζηξέκκαηα (35.000 ΠΟΠ-57.000 ΠΓΔ- 

10.000 απιά) 

 Γπηηθή Διιάδα (Αραΐα-Ζιεία-Αηη/λία) 86.000 ζηξέκκαηα ( 13.000 

ΠΟΠ- 52.000 ΠΓΔ – 21.000 απιά) 

 Κξήηε 75.000 ζηξέκκαηα (14.000 ΠΟΠ-51.000 ΠΓΔ -10.000 απιά) 

 ηεξεά Διιάδα 68.000 ζηξέκκαηα (50.000 ΠΓΔ- 18.000 απιά) 

 Αηηηθή 61.000 ζηξέκκαηα (59.000 ΠΓΔ-2.000 απιά) 

 Κεληξηθή Μαθεδνλία 45.000  (8.000 ΠΟΠ – 27.000 ΠΓΔ- 10.000 

απιά) 

 Νόηην Αηγαίν 38.000 ζηξέκκαηα (20.000 ΠΟΠ -13.ννν ΠΓΔ – 5.000) 

απιά 

Οη θπξηφηεξεο ειιεληθέο πνηθηιίεο είλαη νη εμήο (κε φπσο δψλεο θαιιηέξγεηάο 

φπσο): 

 Αγηωξγίηηθν (ΒΑ Πεινπφλλεζνο) 

 Αζήξη (Γσδεθάλεζνο, Κπθιάδεο, Κξήηε, Υαιθηδηθή) 

 Αεδάλη άζπξν (Κπθιάδεο) 

 Αζύξηηθν (αληνξίλε) 

 Βεξηδακί (Δπηάλεζα) 

 Βηιάλα (Κξήηε θεληξηθή θαη αλαηνιηθή) 

 Γνπζηνιίζη (Δπηάλεζα) 

 Καθνηξύγεο (Δπηάλεζα θαη παξάιηα Ζπείξνπ) 

 Κνηζηθάιη (θεληξηθή Κξήηε) 

 Κξαζάην (Β. Θεζζαιία, Γ. Μαθεδνλία) 

 Λεκληό (Λήκλνο, Θεζζαιία, Υαιθηδηθή) 

 Ληάηηθν (Κξήηε θεληξηθή θαη αλαηνιηθή, Κπθιάδεο) 

 Μαιαγνπδηά (Μαθεδνλία) 

 Μαιβαδία (Λαθσλία) 

 Μαλδειαξηά (Γσδεθάλεζα, Κξήηε, Κπθιάδεο) 

 Μαπξνδάθλε (Γ. Πεινπφλλεζνο, Δπηάλεζα) 

 Μαύξν Μεζεληθόια (Γ. Θεζζαιία) 

 Μνλεκβαζηά (Κπθιάδεο, Α. Πεινπφλλεζνο) 

 Μνζράην Αιεμαλδξείαο (Λήκλνο) 
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 Μνζράην Ακβνύξγνπ (Θεζζαιία) 

 Μνζράην άζπξν (άκνο, Γσδεθάλεζα, Κξήηε, Δπηάλεζα, 

Πεινπφλλεζνο) 

 Μνζρνθίιεξν (Πεινπφλλεζνο) 

 Νεγθόζθα (Μαθεδνλία) 

 Νηεκπίλα (Ήπεηξνο) 

 Ξηλόκαπξν (θεληξηθή Μαθεδνλία) 

 Πεηξνθόξπζν (Δπηάλεζα) 

 Ρνδίηεο (Πεινπφλλεζνο, ηεξεά Διιάδα, Κπθιάδεο, Δπηάλεζα) 

 Ρνκπόια (Δπηάλεζα), 

 αβαηηαλό (ηεξεά, Πεινπφλλεζνο, Κπθιάδεο 

 

Γράφθμα 1.5.1.2 Υυνολικι ετιςια εγχώρια παραγωγι οίνου(ςε χιλιάδεσ 
εκατόλιτρα) 

 
ΠΖΓΖ: Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 
Ζ παξαγσγή νίλνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ακπειψλσλ, δειαδή επεξεάδεηαη απφ φπσο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο 

αζζέλεηεο ακπειψλσλ θιπ. Με απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο φπσο δείρλεη θαη ην παξαπάλσ γξάθεκα(γξάθεκα 1.5.1.2). Πην 

αληηθεηκεληθή επνκέλσο ζεσξείηαη ε ζχγθξηζε βάζεη κέζνπ φξνπ πεληαεηίαο. 

Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηεο ηεο ICAP, ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία ν κέζνο φξνο εηήζηαο παξαγσγήο θξαζηνχ ππνρψξεζε αηζζεηά (-

20%) ζε ζρέζε κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεληαεηία. Απφ ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή, πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% αθνξά θξαζηά ρσξίο ζπγθεθξηκέλε έλδεημε 

πξνέιεπζεο (ΠΟΠ, ΠΓΔ).[Κιαδηθή Μειέηε φπσο ICAP Group, 30 Μαξηίνπ 

2016]. 
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 χκθσλα κε ηελ κειέηε φπσοICAP ε εγρψξηα νηλνπαξαγσγή είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ιεπθφ θξαζί θπξίσο, θαη θαιχπηεη κεξίδην πεξίπνπ 

65%-70% ηνπ ζπλφινπ. 

 
Γράφθμα 1.5.1.3 Εγχώρια παραγωγι κραςιοφ κατά τφπο (2014/2015) 

 
  ΠΖΓΖ: ICAP GROUP 

 
Δλψ παξάιιεια φπσο βιέπνπκε θαη ζην γξάθεκα 1.5.1.3 ν κεγαιχηεξνο 

φγθνο ηεο παξαγσγήο είλαη ρσξίο θάπνηα έλδεημε ζε πνζνζηφ κάιηζηα 63,3%. 

Απηφο ν νίλνο είλαη πνπ δηαηίζεηαη πξνο ρχκα θαηαλάισζε. 

1.5.2 Ζ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΟΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ηνπ νίλνπ είλαη ε 

ηηκή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ θαηαλαισηψλ, ε επνρηθφηεηα, ε εμέιημε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, 

νξηζκέλεο παξαδφζεηο, θ.ιπ. Δλδερφκελεο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ δελ 

επεξεάδνπλ κφλν ηε ζπλνιηθή δήηεζε, αιιά πξνθαινχλ θαη κεηαηφπηζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε θζελφηεξα εκθηαισκέλα πξντφληα, ή θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εκθηαισκέλνπ απφ ρχκα θξαζί. πσο, ε παξαηεηακέλε χθεζε νδήγεζε ζηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ θαη πνηψλ γεληθφηεξα. 

πσο θαίλεηαη θαη ζηελ  Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 2014, ν κέζνο φξνο κεληαίσλ δαπαλψλ αλά λνηθνθπξηφ γηα 

πξντφληα νηλνπνηίαο (θξαζί θαη αθξψδεηο νίλνη) έθηαζε ηα 6,46€ην 2014, 

θαιχπηνληαο ην 38% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά.  
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χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ηεο ICAP(Μάξηηνο 2016) ε θαηαλάισζε 

νίλνπ κεηψζεθε θαηά 6%, θάηη ην νπνίν πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ παξαηεηακέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ νδεγεί ηνπο θαηαλαισηέο ζε θζελφηεξα αληαγσληζηηθά 

ηνπ νίλνπ πξντφληα, πρ κπχξα. 

Σν ρχκα θξαζί (κε ηππνπνηεκέλν θαη αζθνί) εμαθνινπζεί ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο λα απνηειεί ην 60% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

παξ‟ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηθξή ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηα ηππνπνηεκέλα πνηνηηθά θξαζηά. ‟ απηφ έρεη ζπκβάιεη ν νηλνηνπξηζκφο θαη 

ε αλνδηθή ηάζε ησλ wine bars. 

Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε νίλνπ ζηελ Διιάδα μεπεξλά ηα 22 

ιίηξα (2015/2016) θαη απνηειεί κηα απφ φπσο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο. 

1.5.3 ΔΗΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ICAP(Μάξηηνο 2016), ηα θξαζηά εγρψξηαο 

παξαγσγήο θαιχπηνπλ ηελ αγνξά ζε κεγάιν βαζκφ, γεγνλφο πνπ 

δηακνξθψλεη ζε ρακειά επίπεδα ην βαζκφ εηζαγσγηθήο δηείζδπζεο, ν νπνίνο 

θπκαίλεηαη ζε 6% πεξίπνπ ηηο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο. 

 

Σίνακασ 1.5.3.1 Σοςότθτα Ειςαγόμενου Ρίνου (2008-2015) ςε HL 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Από τθν Ε.Ε 229.664 158.040 101.950 199.837 170.150 183.144 146.982 123.104 

Από Φρίτεσ Χώρεσ 4.766 4.879 5.408 3.102 7.741 4.708 2.282 1.800 

ΥΧΟΡΝΡ 234.430 162.919 107.358 202.939 177.891 187.852 149.264 124.904 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 

Σίνακασ 1.5.3.2 Αξία Ειςαγόμενου Ρίνου(2008-2015) ςε € 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Από τθν 
Ε.Ε 35.119.765 27.511.141 22.544.745 24.186.713 24.698.822 26.852.604 28.540.996 28.721.225 

Από Φρίτεσ 
Χώρεσ 1.469.208 2.185.903 1.911.486 1.790.492 1.273.844 822.049 866.010 896.655 

ΥΧΟΡΝΡ 36.588.973 29.697.044 24.456.231 25.977.205 25.972.666 27.674.653 29.407.006 29.617.880 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 

 
ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο βιέπνπκε πσο δηακνξθψζεθαλ νη 

εηζαγσγέο νίλνπ ζηελ ρψξα καο ηφζν ζε πνζφηεηεο κεηξεκέλεο ζε 

εθαηφιηηξα, φζν θαη ζε αμία. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 1.5.3.1 είλαη 

πσο ε ζπλνιηθή πνζφηεηα εηζαγφκελνπ νίλνπ, απφ ην 2008 έσο ην 2013, 

παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο, ελψ απφ ην 2014 έρεη πησηηθή πνξεία. ηνλ 
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πίλαθα 1.5.3.2 βιέπνπκε ηελ αμία ηνπ εηζαγφκελνπ νίλνπ ζε € γηα ηα έηε 2008 

σο ην 2015. Δδψ βιέπνπκε, ζπγθξίλνληαο ηνπο δχν πίλαθεο, φηη ε ζπλνιηθή 

αμία ησλ εηζαγφκελσλ νίλσλ, αθνινπζεί ηηο απμνκεηψζεηο ησλ πνζνηήησλ πνπ 

εηζάγνληαη γηα ηα αληίζηνηρα έηε σο ην 2013. Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε πσο 

απφ ην 2014 θαη έπεηηα, ελψ ε πνζφηεηα ησλ νίλσλ πνπ εηζάγνληαη κεηψλεηαη, 

ελψ ε αμία ηνπο απμάλεηαη. 

 

Γράφθμα 1.5.3.1 Σοςότθτα Ειςαγόμενου Ρίνου(2008-2015) ςε HL 

 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 

 

 
Γράφθμα 1.5.3.2 Αξία Ειςαγόμενου Ρίνου ςε €(2008-2015)  

 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 

 
Παξαηεξψληαο ηα δχν γξαθήκαηα βιέπνπκε πσο ηφζν ε πνζφηεηα 

φζν θαη ε αμία ηνπ εηζαγφκελνπ νίλνπ απφ ηξίηεο ρψξεο είλαη πνιχ ρακειά, 

θαη κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 
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εηζαγσγψλ καο είλαη απφ ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πσο, βιέπνπκε ε 

εηζαγφκελε πνζφηεηα αιιά θαη ε αμία ηνπ εηζαγφκελνπ νίλνπ κέρξη ην 2010 

είρε πησηηθή πνξεία, ελψ απμήζεθαλ ηα δχν κεγέζε ην 2011, θαη σο ην 2013 

παξνπζηάδνπλ κία ζηαζεξή πνξεία. Απφ ην 2013 θαη κεηά φκσο ελψ νη 

εηζαγσγέο ζε νίλν κεηψζεθαλ ε αμία απηψλ απμήζεθε.  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ παξαπέκπεη ζηελ αχμεζε ηεο 

κέζεο ηηκήο κνλάδαο αλά ιίηξν (ΜΣΜ) εηζαγφκελνπ νίλνπ γεγνλφο πνπ 

επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ΜΣΜ/lt εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή αχμεζε (20,1%) θαη γηα ηηο εηζαγσγέο νίλσλ απφ ΔΔ (1,94 €/ lt 

/2014 – 2,33 €/ lt /2015), αιιά θαη γηα ηηο εηζαγσγέο νίλσλ απφ Σξίηεο Υψξεο 

(27,04%) γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε ζχλζεζε ησλ εηζαγσγψλ 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππέξ ησλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ 

έλαληη ησλ ρχκα (3,92 €/ HL /2014 – 4,98 €/ HL /2015). 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγψλ νίλνπ ζηελ Διιάδα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ 4 ρψξεο, ηελ Γαιιία (ε νπνία ην 2015 μεπέξαζε ηελ 

Ηηαιία σο πξνο ηελ αμία εηζαγσγψλ νίλσλ αιιά φρη ηνλ φγθν), ηελ Ηηαιία, ηελ 

Γεξκαλία θαη ηελ Ηζπαλία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ν 

ΚΔΟΟΔ. 

1.5.4 ΔΞΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ 

Ο νίλνο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά εμαγφκελα πξντφληα γηα ηελ ρψξα 

καο. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθαο 1.5.4.1 θαη Πίλαθαο 1.5.4.2) ζα δνχκε 

πσο δηακνξθψζεθαλ νη εμαγσγέο νίλνπ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015 ηφζν ζε 

πνζφηεηα φζν θαη ζε αμία.  

 
 

Σίνακασ 1.5.4.1 Σοςότθτα Εξαγόμενου Ρίνου(2008-2015) ςε HL 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χώρεσ Ε.Ε 220.605 266.388 332.257 294.507 297.611 198.545 237.799 231.519 

Φρίτεσ Χώρεσ 48.150 37.672 53.411 44.985 46.604 45.067 43.930 46.764 

Υφνολο 268.755 304.060 385.668 339.492 344.215 243.612 281.729 278.283 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 
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Σίνακασ 1.5.4.2 Αξία Εξαγόμενου Ρίνου(2008-2015) ςε € 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χώρεσ Ε.Ε 42.879.498 46.752.653 44.972.544 47.838.271 47.889.419 43.072.482 45.730.265 46.715.805 

Φρίτεσ Χώρεσ 12.730.370 11.086.691 12.901.771 14.371.535 18.329.283 16.488.694 16.766.882 19.959.060 

Υφνολο 55.609.868 57.839.344 57.874.315 62.209.806 66.218.702 59.561.176 62.497.147 66.674.865 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 

 
Απφ ηνπο δχν πίλαθεο βιέπνπκε πσο απφ ην 2008-2010 φηαλ απμάλεηαη ε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ εμαγφκελνπ νίλνπ απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ. 

Σν 2011 κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή εμαγφκελε πνζφηεηα, αιιά απμάλεηαη ε 

ζπλνιηθή αμία εμαγφκελνπ νίλνπ. Δλψ ην έηνο 2012 παξαηεξείηαη κηθξή 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο εμαγφκελεο πνζφηεηαο κε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο 

αμίαο ηεο. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ην 2015, ελψ έρνπκε ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ζπλνιηθήο εμαγφκελεο πνζφηεηαο, ε αληίζηνηρε ζπλνιηθή αμία 

απμάλεηαη. Δχθνια κπνξνχκε ινηπφλ, λα ζπκπεξάλνπκε φηη, έρνπκε αχμεζε 

ηεο κέζεο ηηκήο κνλάδαο αλά ιίηξν (ΜΣΜ) εμαγφκελνπ νίλνπ. 

 

Γξάθεκα 1.5.4.1 Πνζόηεηα Δμαγόκελνπ Οίλνπ(2008-2015) ζε HL 

 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 
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Γξάθεκα 1.5.4.2 Αμία Δμαγόκελνπ Οίλνπ(2008-2015) ζε € 

 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 

 
ηα δχν παξαπάλσ γξαθήκαηα βιέπνπκε πσο δηακνξθψζεθαλ νη 

εμαγσγέο νίλνπ απφ ηελ ρψξα καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε ρψξεο, 

εθηφο Έλσζεο ηφζν ζε πνζφηεηα, κεηξεκέλε ζε εθαηφιηηξα(Γξάθεκα 

1.5.4.1), φζν θαη ζε αμία ππνινγηζκέλε ζε επξψ(Γξάθεκα 1.5.4.2).  

Βιέπνπκε, πσο ελψ νη εμαγφκελε πνζφηεηα νίλνπ πξνο ηξίηεο ρψξεο 

είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή δηαρξνληθά ε αμία ηνπ νίλνπ απηνχ παξνπζηάδεη αλνδηθή 

πνξεία, θάηη ην νπνίν καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη ππάξρεη αχμεζε ηεο 

κέζεο ηηκήο κνλάδαο αλά ιίηξν (ΜΣΜ) εμαγφκελνπ νίλνπ πξνο ηξίηεο ρψξεο. 

Δπίζεο, βιέπνπκε πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ζηηο πνζφηεηεο 

πνπ εμάγεη ε ρψξα καο ζε ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο φκσο 

δελ αθνινπζνχληαη απφ αληίζηνηρεο έληνλεο απμνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο.  
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Γξάθεκα 1.5.4.3 Αμία Δμαγόκελνπ Οίλνπ(2015) ζε € αλά ρώξα εμαγωγήο

 
ΠΖΓΖ:ΔΛΣΑΣ-Δπεμεξγαζία ΚΔΟΟΔ 
 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα (Γξάθεκα 1.5.4.3) βιέπνπκε πσο 

δηακνξθψζεθε ε αμία ηνπ εμαγφκελνπ νίλνπ(ππνινγηζκέλε ζε €), παίξλνληαο 

ηηο 12 πξψηεο ρψξεο πνπ εμάγνπκε.  

Ζ πξψηε εμαγσγηθή αγνξά είλαη ε Γεξκαληθή, αθνινπζεί ε αγνξά ησλ 

ΖΠΑ, ελψ ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε είλαη ν Καλαδάο θαη ε Κχπξνο 

αληίζηνηρα, θαη αθνινπζνχλ Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θιπ, θαη ζηελ 

δσδέθαηε ζέζε βιέπνπκε ηελ Απζηξαιία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο 

πξψηεο 3 ρψξεο, ζηηο νπνίεο εμάγνπκε, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο νκνγελψλ, 

ην νπνίν πηζαλψο λα επεξεάδεη ηηο εμαγσγέο νίλνπ πξνο απηέο ηηο ρψξεο, θάηη 

ην νπνίν νη Έιιελεο νηλνπαξαγσγνί  ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο. 

1.5.5 ΔΚΣΑΔΗ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΦΤΣΔΤΖ 

Ζ θχηεπζε νηλνπαξαγσγηθψλ ακπειψλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

επνκέλσο θαη ζηελ ρψξα καο, ειέγρεηαη απφ ηελ Κνηλή Οξγάλσζε 

Ακπειννηληθήο Αγνξάο(ΚΟΑ). Με απηήλ, αξρηθά, απαγνξεχηεθαλ νη λέεο 

θπηεχζεηο, αιιά θαη πξηκνδνηήζεθαλ εθξηδψζεηο ακπειψλσλ, ελψ δφζεθαλ 

θαη θάπνηεο άδεηεο θχηεπζεο ζε πεξηνξηζκέλνπο θαη θαζνξηζκέλνπο ηχπνπο 

νηλακπέισλ. Απηφ ζπλέβε, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη, 
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επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο, δειαδή ηα πξντφληα πνπ ζα 

παξάγνληαη λα είλαη πην πνηνηηθά.  

Σα κέηξα εθξίδσζεο ζπλέβαιαλ ζηελ κείσζε ηεο ακπεινπξγηθήο 

έθηαζεο, ην νπνίν νδήγεζε θαη ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Λφγσ, φκσο, ηεο 

γήξαλζεο ησλ ακπειψλσλ αιιά θαη ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ νίλνπ απφ 

ηξίηεο ρψξεο εθηφο Έλσζεο, ππήξμε αλαζεψξεζε ηεο ΚΟΑ. Με απηήλ, δφζεθε 

ρξεκαηνδφηεζε, ζηνπο νηλνπαξαγσγνχο, γηα βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε 

ησλ ακπειψλσλ ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ. 1493/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 1999]. 

Απφ ηφηε έρνπλ γίλεη θαη άιιεο αλαζεσξήζεηο ηεο ΚΟΑ(πάλσ απφ 20). 

Πιένλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηεο θχηεπζεο νηλακπέισλ, ζηελ ρψξα 

καο, ζα πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο, λα θάλεη ςεθηαθή αίηεζε ζην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαη λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε απηφ. Βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ, νη άδεηεο ηεο 

θχηεπζεο ακπέινπ, δελ μεπεξλνχλ ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ακπεινπξγηθψλ 

εθηάζεσλ ηεο επηθξάηεηαο, σο είρε ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο.(χκθσλα κε ηνλ Καλ(ΔΔ) αξ. 1308/2013). 

 
Πίλαθαο 1.5.5.1 ΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΦΤΣΔΤΔΗ ΑΜΠΔΛΗΧΝ  

ΔΣΟ ΦΤΣΔΜΔΝΖ ΔΚΣΑΖ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
ΦΤΣΔΤΖ-
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΦΤΣΔΜΔΝΖ 
ΔΚΣΑΖ(ΤΝΟΛΟ) 

2007/2008     730.439 
2008/2009 700.894 14.561 715.455 
2009/2010 678.514 10.921 689.435 
2010/2011 673.329 6.755 680.084 
2011/2012 664.738 6.635 671.373 
2012/2013 653.303 5.465 658.767 
2013/2014 650.203 7.762 657.965 
2014/2015 640.484 12.163 652.647 
2015/2016 627.234 8.903 636.137 

ΠΖΓΖ: ΚΔΟΟΔ 

 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα(Πίλαθαο 1.5.5.1) βιέπνπκε πσο νη ζπλνιηθέο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κε ακπέιηα ζηαδηαθά κεηψλνληαη, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ δίλνληαη θάζε ρξφλν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ΚΟΑ, πνπ απαηηεί εθξίδσζε ακπέισλ, ππφ φξνπο. Δμαίξεζε ζε απηφ είλαη ην 

2014/2015, φπνπ δφζεθαλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα, ή απμήζεθε ην 

απνζεκαηηθφ.  
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1.5.6 ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ-ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Ζ νηλνπνηία ηφζν εγρψξηα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, αληηκεησπίδεη έληνλν 

αληαγσληζκφ, ηφζν κε πξντφληα ηνπ θιάδνπ, φζν θαη κε άιια πξντφληα ηεο 

πνηνπνηίαο. Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη, θαη λα κπνξέζεη 

λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζε απηφ ην πηεζηηθφ πεξηβάιινλ, 

ζα πξέπεη λα έρεη έλα νξγαλσκέλν θαη δηεπξπκέλν δίθηπν δηαλνκήο, ψζηε λα 

θαιχπηεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ε αγνξά.   

Ζ δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Οη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, έρνπλ αλαπηχμεη 

δηθά ηνπο δίθηπα θαη πξνκεζεχνπλ απεπζείαο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία 

αγνξάο θαη ηηο αιπζίδεο ησλ ζνχπεξ-κάξθεηο. Οη κεζαίεο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηνχλ ελδηάκεζνπο(ρνλδξέκπνξνπο-

αληηπξνζψπνπο), ψζηε λα θηάζνπλ ζηηο αγνξέο, ηδίσο ζηα λεζηά. 

Δπηπιένλ, θάπνηεο απφ ηηο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

δηαζέηνπλ εθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

αλαιακβάλνπλ ηελ δηαλνκή θαη ειιεληθψλ εηηθεηψλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί, φηη ππάξρνπλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εηδίθεπζε ζηε δηαθίλεζε 

πνηνηηθψλ ειιεληθψλ θξαζηψλ απφ ηνλ ρψξν ησλ ιεγφκελσλ «κηθξψλ 

παξαγσγψλ», θαη βνεζνχλ ζηελ θαζηέξσζε θαη εμάπισζε απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο πξντφλησλ. 

Οη ρνλδξέκπνξνη-αληηπξφζσπνη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα θπξίσο, ζε 

αγνξέο εθηφο κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θιπ ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα φπσο ICAP νη θάβεο θαη ηα ζνχπεξ κάξθεηο 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Οη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ 

κάξθεηο νινέλα θαη δηεθδηθνχλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ δηάζεζε νίλσλ, ηφζν 

κε ηελ δηεπξπκέλε γθάκα πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ, ηηο θαιχηεξεο ηηκέο θαη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, φζν θαη κε ην δηθφ ηνπο δίθηπν δηαλνκήο. 

Έλα επηπιένλ ζεκείν πψιεζεο, είλαη ηα πξαηήξηα ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, φπνπ πσινχληαη θαη άιια αγξνηηθά πξντφληα, θαη εληζρχνληαη 

θπξίσο απφ ηελ ηάζε γηα θαη‟ νίθνλ θαηαλάισζε θξαζηνχ. κσο, ππάξρεη θαη 

κηθξφο αξηζκφο θαηαζηεκάησλ νίλνπ, ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαη δηαζέηνπλ νίλνπο 



32 
 

αλψηεξεο πνηφηεηαο, αιιά θαη κεγάιε πνηθηιία εγρψξησλ θαη εηζαγφκελσλ 

εηηθεηψλ. 

Σέινο, ηα επηζθέςηκα νηλνπνηεία απνηεινχλ, έλα αθφκα ζεκείν 

δηάζεζεο νίλνπ, αλ θαη νη επηζθέςηκεο εγθαηαζηάζεηο, έρνπλ σο θχξην ζηφρν 

πξνσζεηηθνχο ζθνπνχο γηα ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο εηαηξείαο. 

Οη φξνη ηνπ εκπνξίνπ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην πξντφλ, ηελ πνζφηεηα 

παξαγγειίαο, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη γεληθφηεξα 

ην είδνο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. πλεζέζηεξεο πξαθηηθέο 

απνηεινχλ νη εθπηψζεηο επί ηνπ αξρηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ, πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 20%-40%, θαζψο θαη νη πηζηψζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε γεληθέο 

γξακκέο απφ 3-6 κήλεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θζάλνπλ κέρξη θαη ηνπο 

10 κήλεο. Άιιε κνξθή ζπκθσλίαο απνηεινχλ νη θηβσηηαθέο παξνρέο, δειαδή 

παξνρή ζηνλ ιηαλέκπνξν δσξεάλ επηπιένλ πνζφηεηαο πξντφληνο.(ICAP 

2009). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΞΑΓΧΓΔ-ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Με ηνλ φξν εμαγσγή αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

εγρψξησλ πξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κηα άιιε ρψξα, κε 

ζθνπφ, ηελ επεμεξγαζία, ρξεζηκνπνίεζε, πψιεζε ή ηελ εμαγσγή ζε κηα ηξίηε 

ρψξα. Οη εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε άιιεο ρψξεο ζπληζηνχλ 

παξαγσγή ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αμία ηνπο πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζην Α.Δ.Π. 

Έηζη ινηπφλ, ην ελδηαθέξνλ γηα εμαγσγέο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη θπβεξλήζεσλ. Μέζσ ησλ εμαγσγψλ κηα θπβέξλεζε, 

εμαζθαιίδεη μέλν ζπλάιιαγκα, ην νπνίν κπνξεί λα δηαζέζεη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθέξνληαο 

βηψζηκνπο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιεηκκάησλ εκπνξίνπ θαη 

δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο απαζρφιεζεο(Czinkota θαη Ronkainen, 1998, 

θεθ.2). Απφ ηελ άιιε, νη εμαγσγέο, εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ θέξδνο, κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο, ζηελ βειηίσζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο, αιιά θαη ζε πην απνηειεζκαηηθή παξαγσγή. Γηαθνξνπνηείηαη 

ην απμαλφκελν επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν απφ ηηο εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
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βειηηψλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

γεληθά,(Leonidou, 2000). 

 Δπνκέλσο, γηα κηα επηρείξεζε, νη εμαγσγέο είλαη ζεκαληηθέο θαη 

απαξαίηεηεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηφηη: 

 Βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ επηρεηξεζηαθή ηερλνγλσζία, θαη 

ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Πξνζθέξνπλ καθξνπξφζεζκε επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο 

 Οδεγνχλ ηελ επηρείξεζε ζε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

νξγάλσζεο 

 Πξνζθέξνπλ εκπεηξία θαη επηρεηξεκαηηθή δηνξαηηθφηεηα 

 Βειηηψλνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ 

 Πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο επνρηαθήο ηζνξξνπίαο ή θπθιηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ 

 Γεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο ζε λέεο αγνξέο 

 Μπνξνχλ λα δψζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη αδηάιεηπηε παξαγσγή 

 Αμηνπνηνχλ ηελ πιενλάδνπζα παξαγσγή 

 Δπεθηείλνπλ ηνλ θχθιν δσήο ελφο πξντφληνο 

 Βειηηψλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

αγνξψλ. 

 Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε ν αληαγσληζκφο, ζηελ δηεζλή αγνξά είλαη 

πνιχ έληνλνο, θαη ππάξρνπλ αγνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα, θάηη ην 

νπνίν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςελ, κηαο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

νηθνλνκηθά νθέιε ή δπζθνιίεο γηα φπνηνλ δξαζηεξηνπνηείηαη ή ζέιεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αγνξά ηνπ νίλνπ, έρεη γίλεη έληνλα 

αληαγσληζηηθή ηφζν κεηαμχ ησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ, φζν θαη κε ηα άιια 

αιθννιηθά ππνθαηάζηαηα ηνπ θξαζηνχ(π.ρ. κπχξα). Παξά ηα δηάθνξα 

εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

πξνζέιθπζεο λέσλ θαηαλαισηψλ, δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο λέσλ 

πξντφλησλ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά, ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ. 

Ζ θαηλνηνκίεο, ην Μάξθεηηλγθ θαη ε εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ζπρλά ζεσξνχληαη 

ηα θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ελφο λένπ πξντφληνο. 
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2.2 ΛΟΓΟΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ 

 Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ κηα επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο θαη λα 

εηζέιζεη ζε λέεο αγνξέο είλαη: 

1. Ο θνξεζκφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

2. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ηνπηθή αγνξά 

3. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

4. Ζ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ α‟ πιψλ 

5. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο 

6. Ζ πξφζβαζε ζε πςειή ηερλνινγία 

7. Σν κέγεζνο θαη νη πξννπηηθέο ηηο ηνπηθήο αγνξάο 

8. Ζ απνθπγή ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εμαγσγέο 

9. Ζ αθνινπζία ησλ πειαηψλ ηεο 

10. Μηα ζηξαηεγηθή αληεπίζεζεο ζηνλ αληαγσληζκφ 

11. Ζ αθνινπζία ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 

12. Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο(Tookey, 1964;Reid, 1984) 

13. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ( Albaumetall., 1998) 

14. Ζ πνηνηηθή θαη ηερλνινγηθή αλσηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο 

2.3 ΑΠΟΓΟΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 Γηα λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε ηηο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηεο, 

πξψηα απφ φια ζα πξέπεη λα έρεη νξίζεη θάπνηνπο ζηφρνπο, 

νηθνλνκηθνχο(θφζηνο, πσιήζεηο, θέξδνο), θαη ζηξαηεγηθνχο(εμάπισζε ζηελ 

αγνξά, δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, αλαγλψξηζε ηνπ πξντφληνο). Έηζη ινηπφλ, 

απφδνζε εμαγσγψλ, ζα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη 

παξαπάλσ ζηφρνη, κέζνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ, ηεο επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο.(Cavusgil  θαη 

Zou, 1994). 

 Ζ απφδνζε ησλ εμαγσγψλ ζεσξείηαη σο κηα πνιχπιεπξε, γεληθά, 

ελλνηνινγηθή δνκή θαη δε ζπλίζηαηαη λα κεηξάηαη κε 1 κφλν θξηηήξην. (Zouθαη 

Stan, 1998).  

Ζ απφδνζε ησλ εμαγσγψλ έρεη απνηειέζεη θεληξηθφ ζέκα ζηελ ζεσξία 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία δείρλεη φηη ε επέθηαζε 
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ησλ εμαγσγψλ πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηακέζνπ δχν ζηαδίσλ: 

Βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ 

θαη απμάλνληαο ηελ πνζφηεηά ηνπο δηακέζνπ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ (Cheneryθαη Strout, 1966, Bardhamθαη Lewis 1970, Romer, 1989,  

Basuθαη McLeod, 1991, Edwards, 1992).  

2.3.1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΓΟΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά κνληέια γηα 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο απφδνζεο ησλ εμαγσγψλ. Παξφια απηά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ κάιινλ πξνθαινχλ ζχγρπζε. Έλα απφ ηα 

κνληέια πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εμαγσγηθή απφδνζε θαη πεξηιακβάλεη 

ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο είλαη ην κνληέιν ησλ Zouθαη Stan(1998). 

Οη ελδνγελείο παξάγνληεο βαζίδνληαη ζηελ ζεσξία ησλ πφξσλ(πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, δηαδηθαζίεο, δεμηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο, γλψζεηο, 

νξγάλσζε, πιεξνθνξίεο θιπ), ελψ νη εμσγελείο παξάγνληεο βαζίδνληαη, ζηελ 

ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο. Γειαδή, πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο, 

ζηηο νπνίεο, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα επηβηψζεη θαη 

λα αλαπηπρζεί. Καη νη δπν απηνί παξάγνληεο, εμεηάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, 

θαη θαζνξίδνπλ ηεο επηρεηξεζηαθή απφδνζε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εμαγσγηθή 

απφδνζε.(Schererθαη Ross, 1990). 

 πλνπηηθά νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο απφδνζεο ησλ εμαγσγψλ 

είλαη: 

1. Δζσηεξηθνί παξάγνληεο ειεγρφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε 

 ρεδηαζκφο εμαγσγψλ 

 Οξγάλσζε ησλ εμαγσγψλ 

 Έξεπλα ηεο αγνξάο 

 ηξαηεγηθή εμαγσγψλ 

 Πξνζαξκνγή θαη δπλαηφηεηεο πξντφληνο 

 Καζνξηζκφο-Πξνζαξκνγή-Αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο 

 Έληαζε θαη Πξνζαξκνγή ηεο πξνψζεζεο 

 Σχπνο-ρέζεηο-Πξνζαξκνγή δηθηχσλ δηαλνκήο 

 Δμαγσγηθή δέζκεπζε θαη ππνζηήξημε 

 Γηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο 



36 
 

 Δμαγσγηθά θίλεηξα 

 Αληηιακβαλφκελν εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα 

 Αληηιακβαλφκελα εμαγσγηθά εκπφδηα 

2. Δζσηεξηθνί παξάγνληεο κε ειεγρφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε 

 Δκπεηξία θαη εθπαίδεπζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο 

 Μέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

 Γηεζλήο ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 Ζιηθία ηεο επηρείξεζεο 

 Σερλνινγία ηεο επηρείξεζεο 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο 

 Γπλαηφηεηεο θαη Ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

3. Δμσηεξηθνί παξάγνληεο κε ειεγρφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε 

 Σερλνινγηθή έληαζε ηεο βηνκεραλίαο 

 Δπίπεδν αζηάζεηαο ηεο βηνκεραλίαο 

 Διθπζηηθφηεηα ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο 

 Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο 

 Δκπφδηα εμαγσγηθήο αγνξάο 

 Δγρψξηα αγνξά 

Zou θαη Stan, 1998, ζει. 343 

2.4 ΔΞΑΓΧΓΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

 Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο πξηλ απνθαζίζεη ηελ νπνηαδήπνηε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη, ηα 

εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επηηπρία ησλ εμαγσγψλ. 

 Οη εξεπλεηέο ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ έρνπλ νξίζεη κηα ζεηξά απφ 

εμαγσγηθά εκπφδηα ζε ηέζζεξεηο νκάδεο: εμσηεξηθά, ιεηηνπξγηθά, εζσηεξηθά 

θαη πιεξνθνξηαθά εκπφδηα. 

 

 

 

 



37 
 

2.4.1 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

 ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα εκπφδηα πνπ 

αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε. Σέηνηα εκπφδηα κπνξεί λα αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, 

πρ πςειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο εμαγσγψλ, ε κε χπαξμε θπβεξλεηηθήο 

βνήζεηαο γηα ηελ ππεξπήδεζε εμαγσγηθψλ εκπνδίσλ, ππνηίκεζε λνκίζκαηνο, 

κε απνηειεζκαηηθά εζληθά πξνγξάκκαηα εμαγσγψλ, αιιά θαη ην λνκηθφ 

πιαίζην πρ γξαθεηνθξαηία.(Cavusgil, 1984, Katsikeasθαη Morgan, 1994). 

2.4.2 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

 ε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα 

φπσο νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο απφ ηνπο δηαλνκείο ζηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο, ην πηζαλφ πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε απηέο ηηο 

αγνξέο(Katsikeas θαη Morgan, 1994, Cavusgil, 1984, Yang θά, 1992). Αθφκα, 

εδψ πεξηιακβάλεηαη ην επηπιένλ θφζηνο, πνπ κπνξεί λα επσκηζζεί ε 

επηρείξεζε πξνθαηαβνιηθά, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ην πξντφλ ζηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο, αιιά θαη ε δπζθνιία ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηηο μέλεο αγνξέο(πρ δηαθήκηζε, πξνψζεζε, έξεπλα αγνξάο). 

2.4.3 ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

 ηα εζσηεξηθά εκπφδηα, πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα ζέκαηα πνπ 

ειέγρνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε. Σέηνηα είλαη: ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ θαη 

θαηάιιεισλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ 

απνδφζεηο θιίκαθαο κέζσ ησλ εμαγσγψλ, νη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαη 

εθπαίδεπζε ηεο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα εμαγσγψλ, ε αλεπαξθήο 

απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ, (Yang θά, 1992, Bilkey, 1978), ε 

ζπζθεπαζία γηα ηηο ρψξεο εμαγσγήο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη μέλνη 

πειάηεο(Katsikeasθαη Morgan, 1994), πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο θαη ειιηπήο νξγάλσζε 

ησλ εμαγσγηθψλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο(Yang θά, 1992, Yaprak, 1985), 
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θαη ηέινο ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ε 

επηρείξεζε. 

2.4.4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

 Γηα λα κπνξέζεη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα λα ζεσξεζεί αζθαιήο θαη 

λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο ησλ εμαγσγψλ ζα πξέπεη, ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο λα έρεη ζσζηή πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμαγσγηθή αγνξά. Ζ έξεπλα 

εμαγσγηθψλ αγνξψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηεο 

εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 Φπζηθά, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία θαη κε ην 

δίθηπν δηαλνκήο, θάηη ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο εκπφδην φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπιιέμεη ε επηρείξεζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαλνκείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ(Bilkey, 1978). Βέβαηα πξφβιεκα είλαη, θαη ε ιαλζαζκέλε ή 

θαζφινπ επηθνηλσλία κε ηνπο δηαλνκείο απηνχο, κηαο θαη κπνξεί λα 

επεξεαζζεί ε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

επνκέλσο ε απφδνζε ησλ εμαγσγψλ. (Katsikeas θαη Morgan, 1994). 

2.5 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη 

πεξηβαιινληηθνχο θαη βηνκεραληθνχο παξάγνληεο πνπ ε επηρείξεζε δελ 

κπνξεί νχηε λα ειέγμεη, αιιά νχηε θαη λα επεξεάζεη. Χζηφζν, ε γλψζε θαη ε 

θαηαλφεζε απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε 

ζα κπνξεί λα ιάβεη ηα αλάινγα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ. (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2005). 

 Με ηελ έλλνηα πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ελλννχληαη νη γεσγξαθηθνί, 

λνκηθνί, νηθνλνκηθνί, θνξνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο.  

Δλψ σο  βηνκεραληθνί παξάγνληεο ελλννχκε ην εηδηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εμαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ. 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη γξήγνξεο θαη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ε επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ ηηκή, ε χπαξμε 

λέσλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ θαη ε δπζθνιία παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ 

ζηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ν βαζκφο αληαγσληζκνχ ζηελ ρψξα εμαγσγήο, ν 
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νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ηελ ζπρλή είζνδν ζε 

απηήλ ηελ αγνξά λέσλ αληαγσληζηψλ, θαη θαηά πφζν ε θχξηα πεγή 

αληαγσληζκνχ είλαη ε ηηκή ή  ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαη θαηά πφζν ε 

ηειεπηαία βειηηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά θαη αλ ε πνηφηεηα 

ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ απεηιεί ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

(Jaworski θαη Kohli, 1993).Σέινο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αζηάζεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ. Γειαδή, ε δπζθνιία ζην λα πξνβιεθζεί ε 

δήηεζε γηα ην πξντφλ, ε αζηάζεηα ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ζηελ βηνκεραλία, ε 

δπζθνιία πξφβιεςεο κε αθξίβεηα ηνπ ξπζκνχ πψιεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ε 

δπζθνιία παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο.(Ganesan, 1994).  

Σν πνζνζηφ απνηπρίαο, επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ ζε ερζξηθφ 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, είλαη αξθεηά πςειφ, θαζψο ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη κεγάιε θαη δελ ππάξρεη πίζηε πξνο ηνλ πειάηε. Σν 

νξηαθφ θέξδνο, ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεησκέλν θαη γη‟ απηφ ε επηβίσζε 

ηεο επηρείξεζεο ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα, θαη φρη ε αληαγσληζηηθή ππεξνρή, 

απνηειεί ζεκαληηθφ επίηεπγκα. (Edelstein, 1992). 

2.6 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

 Οη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πξνθαινχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, απνθηψληαο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ην νπνίν ζα θάλεη ηε δηαθνξά θαη ζα θέξεη ζηελ επηρείξεζε 

θέξδνο. Απηφ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κηα επηρείξεζε, ζέιεη λα ην 

απνθηήζεη ή δηαηεξήζεη, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, πνπ ζέιεη ή έρεη ήδε 

δηεηζδχζεη, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 Ζ επηινγή κηαο επηρείξεζεο λα αζρνιεζεί κε ηηο εμαγσγέο, είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή θίλεζε, πνιχπινθε, κε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ ζηφρν έρεη, 

ζπλήζσο, ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. 
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2.6.1 ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 Ζ πξφζθαηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία επέθεξε ηελ 

ηξέρνπζα θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα κε ηα γλσζηά επαθφινπζα, αλέδεημε ηελ 

αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη επέθηαζε ησλ εμαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ, έλαληη ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, επέθεξε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νη νπνίεο νμχλζεθαλ κε ηελ 

θξίζε ρξένπο. Δπνκέλσο, ε θξίζε ρξένπο αλέδεημε ην πξφβιεκα ηεο κε 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, ζηελ ρψξα καο.  

 Έηζη ινηπφλ, πνιιέο απφ ηηο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη απφ 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο, έθαλαλ ζηξνθή πξνο ηηο εμαγσγέο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπο.  

2.6.2 ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 

χκθσλα κε ηνπο Brouthers et al.(2009) , ε εμαγσγηθή επίδνζε νξίδεηαη 

σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν, κηα επηρείξεζε πηζηεχεη φηη μεπεξλά, ή φρη, ηηο 

εγρψξηεο πσιήζεηο ηεο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά άιινη 

εξεπλεηέο νξίδνπλ ηελ εμαγσγηθή επίδνζε σο ην ζχλζεην απνηέιεζκα ησλ 

δηεζλψλ πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ηηο εμαγσγηθέο πσιήζεηο, ηελ εμαγσγηθή θεξδνθνξία θαη ηνλ 

ξπζκφ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ. 

Λφγσ ησλ εμαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε, πξνθχπηνπλ 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ίδηα, φπσο ηα πςειά επίπεδα επειημίαο πνπ 

έρεη αιιά θαη ε γξήγνξε είζνδνο ζε μέλεο λέεο αγνξέο κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, σο πξνο ην θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ εμαγσγηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα είλαη επηηπρήο 

νη εμαγσγέο ηνπο. (Sousa et al., 2008). 

Ζ εμαγσγηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη, απφ ηελ θαηάξηηζε 

πνπ έρεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη 

απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιέμεη λα αθνινπζήζεη ηφζν ζηελ εγρψξηα, φζν 

θαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά. 
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2.6.3 ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 Καηά ηελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ηνπ εμσηεξηθνχ Μάξθεηηλγθ ζα 

πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο, πξνο ηελ 

ρψξα πξννξηζκνχ. 

 ε απηφ ην ζηάδην, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κειεηά θαηά πφζν ην 

πξντφλ ζεσξείηαη ηθαλφ γηα εμαγσγή, ψζηε λα πσιεζεί κε επηηπρία. Δπίζεο, 

δηεξεπλάηαη ε πηζαλή, ηξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα θαιχπηνληαη 

θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ( πρ αιιαγή ζηε 

ζπζθεπαζία), αιιά θαη ε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

καθξνρξφληα θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 Μηα επηρείξεζε πξηλ πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο ζε μέλεο αγνξέο ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςελ ηεο δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη: ν 

πνιηηηζκφο, ε ζξεζθεία, ε δηαζεζηκφηεηα κέζσλ ελεκέξσζεο, ε βηνκεραληθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ θαη ε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, αιιά θαη 

ηνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ. (Zou et al, 1997). 

 ζν θαιχηεξα είλαη πξνζαξκνζκέλν ην πξντφλ, ζηελ αγνξά πνπ 

απεπζχλεηαη, ηφζν απμάλεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. 

Πξέπεη λα πξνζζέζνπκε εδψ φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζε μέλε 

αγνξά, πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρείξεζεο θαη μέλνπ δηαλνκέα, 

θαζψο απηφο ζα θαηέρεη έλα πξντφλ πνπ δελ ζα έρνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπ. 

2.6.4 ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΌΝΣΟ 

θνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα αλαπηχμεη, κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν θαη 

ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, νηθεηφηεηα κε ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ λα ην 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ην απνδέρνληαη. Ο βαζκφο απνδνρήο ηνπ δηαθξηηηθνχ 

ηίηινπ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ηνπ marketing mix γηα ην πξντφλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ εκπνξηθνχ νλφκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νξηζκέλνη φξνη. Μεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα έρεη ην 

φλνκα ελφο πξντφληνο είλαη: 

 λα πξνβάιεη θαη λα ραξαθηεξίδεη ηα πνηνηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα 

 λα κεηαθέξεη ην κήλπκα ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο βαζηθήο ηνπ ηδέαο 

 λα είλαη εχθνιν λα αλαγλσξηζζεί ζε ζρέζε κε άιια 
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 λα κέλεη εχθνια ζηε κλήκε ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν, ην πξντφλ κηαο επηρείξεζεο είλαη αλαγλσξίζηκν θαη 

νηθείν πξνο ηνλ δηαλνκέα ηνπ εμσηεξηθνχ, δηεπθνιχλεη ηελ δηείζδπζε ζηελ λέα 

αγνξά. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη απαηηεί ρακειφηεξν βαζκφ πξνζαξκνγήο, θαη ε 

«νηθεηφηεηα» αληαλαθιά ηελ επλντθφηεξε ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην 

πξντφλ. αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη, ε ελδπλάκσζε ηεο εηηθέηαο ηνπ 

πξντφληνο, ην νπνίν κπνξεί ε επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ζηηο μέλεο αγνξέο, 

βειηηψλνληαο ηελ εμαγσγηθή ηεο επίδνζε. (O „Cass and Julian, 2003). 

2.6.5 ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 Έλα νινέλα απμαλφκελν αληαγσληζηηθφ θαη δπλακηθφ δηεζλέο 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, απαηηεί αληηδξαζηηθφηεηα θαη φρη ζηαζηκφηεηα ζηηο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο. (Porter, 1985). 

Ζ απνηειεζκαηηθή ηηκνιφγεζε απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ 

ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο, θαη απνηειεί ην θιεηδί ηεο 

θεξδνθνξίαο, είηε απηφ αλαθέξεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, είηε ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηηκήο σο ελφο αληαγσληζηηθνχ εξγαιείνπ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή θαη εξκελεία δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αγνξά. Γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

πειαηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ηελ αζηάζεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ, ηελ δήηεζε, ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

θιπ. (Myers, 1997). 

Χο ζηνηρεία ηθαλφηεηαο ηεο εμαγσγηθήο ηηκνιφγεζεο ζεσξνχληαη: 

 ε ηθαλφηεηα ηεο πξφβιεςεο ησλ πξσηνβνπιηψλ ηηκνιφγεζεο ησλ 

αληαγσληζηψλ 

 ε ηθαλφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ελφο ηκήκαηνο ηεο αγνξάο θαη πειαηψλ 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θνζηνιφγεζεο ησλ αληαγσληζηψλ 

 ε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηηκνιφγεζε 

 ε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο ησλ αληαγσληζηψλ, αλαθνξηθά 

κε ηηο δνκέο ηεο ηηκνιφγεζήο ηνπο(Tzokas, Hart Argouslidis and Saren, 

2000). 
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Σειηθά, πξνθχπηεη πσο νη απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο, 

εμαξηψληαη απφ ηελ ζσζηή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηα 

δίθηπα δηαλνκήο, αιιά θαη απφ ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

2.6.6 ΓΝΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ 

  Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δηθηχνπ δηαλνκήο απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ εηθφλα πνπ ζα έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη θαλαιηψλ δηαλνκήο, κε πην ζεκαληηθά λα είλαη: νη 

ρνλδξέκπνξνη, νη αληηπξφζσπνη, νη ιηαλνπσιεηέο, ην δηαδίθηπν θαη νη άκεζεο 

πσιήζεηο. 

 Κάζε θαλάιη δηαλνκήο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο φινη νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. 

 Ζ πξφζβαζε ζε αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

ζσζηή επηινγή θαη νξγάλσζε ηνπ θαηάιιεινπ δηθηχνπ δηαλνκήο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε επηρείξεζε αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο απηήο. ηαλ κηα επηρείξεζε, δελ έρεη δηθφ ηεο δίθηπν 

δηαλνκήο, απμάλεηαη ε εμάξηεζή ηεο απφ ηνλ μέλν δηαλνκέα θαη αληηκεησπίδεη 

κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο, ζηελ ιεηηνπξγία ηεο, 

ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, θαη ζηε δηεξεχλεζε εμαγσγηθψλ επθαηξηψλ. 

(Piercy et al., 1997). 

 Μέζσ ηεο ζπλερήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηνλ δηαλνκέα, ε 

επηρείξεζε, κπνξεί λα εθηηκήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο, λα αλαπηχμεη ή λα πξνζαξκφζεη ηηο εμαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, απνθηψληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη 

ζηνπο αληαγσληζηέο θαη απμάλνληαο ηελ εμαγσγηθή ηεο επίδνζε. (Cavusgil, 

1984). 

2.6.7 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΝΟΜΔΑ 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ 

θαλαιηνχ δηαλνκήο. Σν ίδην, ζεκαληηθφ είλαη θαη ε ζσζηή επηινγή μέλνπ 

δηαλνκέα, αθνχ απηφο ζα κεηαθέξεη ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 
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Ζ ππνζηήξημε ινηπφλ ηνπ δηαλνκέα, είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζηνλ πειάηε 

ζηνλ αθξηβή ρξφλν, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε ζπληήξεζή 

ηνπ. (Kotler, 1999).Ζ ππνζηήξημε ζηνλ μέλν δηαλνκέα κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο: επηρεηξεκαηηθέο ζπκβνπιέο, βνήζεηα ζηελ έξεπλα 

αγνξάο, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πσιήζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε, 

ζπλεξγαζία ζρεηηθά κε ηελ δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο. (Czinkota and 

Ronkainen, 1998).ινη νη παξαπάλσ ηξφπνη, έρνπλ σο βαζηθφ 

πξναπαηηνχκελν ηελ ζπρλή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαη ηελ ζπλεξγαζία 

επηρείξεζεο θαη δηαλνκέα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

(πνζνηηθή έξεπλα) γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Πξψηα πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε αλάιπζε ε νπνία έγηλε, θαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ππήξραλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά νη ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηνπ. 

3.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, βαζίζηεθε ζε πξσηνγελή ζηνηρεία, 

δειαδή, ζε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ έξεπλα αθνξά ηηο ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ή δελ αλαπηχζζνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ, ην 

εξσηεκαηνιφγην απνζηάιζεθε σο επί ησλ πιείζησλ κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπκπιεξψζεθε κε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία θαη ζε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε 

ηνλ ππεχζπλν ηνπ νηλνπνηείνπ ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. Σν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ απφ 1 Απγνχζηνπ 2017 έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2017. 

3.3 ΣΑΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

3.3.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

Πιεζπζκφο, ζε ζρέζε κε ηε δεηγκαηνιεςία, είλαη έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ, φπσο αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ, θαηαζηεκάησλ, πξντφλησλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ή ππνζηνηρείσλ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, γηα 

ηηο αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ε έξεπλα έρεη 

σο θεληξηθφ ζηφρν λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο, λα θάλεη εθηηκήζεηο κεγεζψλ ή 

λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα.(Κνπξεκέλνο, 2001). 

 ηελ παξνχζα έξεπλα ηα δηαζέζηκα δεηγκαηνιεπηηθά ζηνηρεία 

αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα Οηληθέο Δμεξεπλήζεηο, φπνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα φια ηα νηλνπνηεία ηεο ρψξαο αλά πεξηνρή. πλνιηθά 

αλαγλσξίζηεθαλ 822 νηλνπνηεία, απφ ηα νπνία θάπνηα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο εμαγσγέο θαη θάπνηα άιια φρη, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 έσο 2015. 

3.3.2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

Οη θαηάινγνη απφ ηνπο νπνίνπο επηιέγεηαη έλα δείγκα νξίδνληαη σο ην 

πιαίζην ελφο δείγκαηνο. Σν πιαίζην απηφ θαζνξίδεηαη απζηεξά, φηαλ ην δείγκα 

απνηειεί δείγκα πηζαλφηεηαο, ελψ φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα δείγκα πηζαλφηεηαο, 

ε ρξήζε πιαηζίνπ δείγκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηε (ηαζαθφπνπινο, 2006). 

 ε φηη αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα ηα δηαζέζηκα δεηγκαηνιεπηηθά 

ζηνηρεία ήηαλ θαηάινγνη νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ηελ ηζηνζειίδα Οηληθέο Δμεξεπλήζεηο. Απφ απηά ηα ζηνηρεία αλαγλσξίζηεθαλ 

822 ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλέπηπμαλ, ή δηέθνςαλ ή δελ 

αλέπηπμαλ εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015. 

 

 

 



46 
 

3.3.3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Ζ κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλεη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα απνηεινχλ ην δείγκα.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε δεηγκαηνιεςία έγηλε ζε ηξία ζηάδηα. 

ηάδην πξψην ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ησλ εξαζηηερληθψλ νηλνπνηείσλ απφ απηά 

πνπ αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ παξαγσγή νίλνπ θαη δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ(ηα εξαζηηερληθά) ζηελ έξεπλα. ηάδην δεχηεξν, ήηαλ ε 

απνκάθξπλζε ησλ νηλνπνηείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εηαηξεία. Σέινο, ζην 

ηξίην ζηάδην, απφ ηα νηλνπνηεία πνπ απέκεηλαλ εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία 

πηζαλφηεηαο θαη απηφ γηαηί θάζε ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνχ έρεη γλσζηή θαη ίζε 

πηζαλφηεηα λα πεξηιεθζεί ζην δείγκα. ηελ έξεπλα ηειηθά επηιέρζεθαλ σο 

δείγκα 150 νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. Απφ απηέο 11 δελ ήζειαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, νπφηε ην δείγκα ηειηθά πεξηνξίζηεθε ζηηο 139 

επηρεηξήζεηο. 

3.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

3.4.1 ΖΜΑΗΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν ηνπ εξεπλεηή θαη 

ζεκειηψδεο επηζηεκνληθφ φξγαλν κέηξεζεο ηεο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα δίλεη 

κεηξήζεηο θαη ζηνηρεία πνπ λα δηαθξίλνληαη κεηαμχ άιισλ απφ πιεξφηεηα, 

αθξίβεηα, ζηαζεξφηεηα, επαλαιεςηκφηεηα, ρξεζηκφηεηα θαη εθαξκνζηκφηεηα. 

Έλα εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαηνινγηθφ πεξηερφκελν πνπ λα 

αληηζηνηρεί πιήξσο ζηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα θαιχπηεη απφιπηα ηνπο γεληθφηεξνπο θαη εηδηθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ππφ ηνπο δεδνκέλνπο πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη πφξσλ. 

3.4.2 ΣΑΓΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Κ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο 

εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο κε ηηο ζσζηέο κεηαβιεηέο ηα 

εξσηήκαηα πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηα λα απαληεζνχλ γηα λα δηεμαρζνχλ 
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νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζεθαλ φια ηα απαξαίηεηα ζηάδηα πνπ 

απαηηνχληαη. 

Αθνινχζεζε έιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ζπληαθηηθή, 

ελλνηνινγηθή θαη αληηθεηκεληθή ηνπ αξηηφηεηα. Γηαπηζηψζεθε πσο δελ ππήξραλ 

νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, θαη ζηελ ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε ζχληαμε ελφο πξνιφγνπ πνπ λα εμεγεί ζηα 

κέιε ηνπ δείγκαηνο ην ιφγν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, δεηψληαο ηνπο 

ζπλεξγαζία. 

3.4.3 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ- ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Ζ κέζνδνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ νηλνπνηείνπ 

ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη νη ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ νηλνπνηείνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ 

πξηλ γίλεη ε θσδηθνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ είζνδν 

ηνπο ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη ηέινο αθνινχζεζε ε αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ. Καηά ηελ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην δείγκα ππήξμε 

ζαθήο ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, γηα ην 

ιφγν πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα θαη απφ πνην θνξέα. 

 Ζ δηεμαγσγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε αξθεηέο δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ησλ εξσηεζέλησλ . 

3.4.4  ΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 18 εξσηήζεηο. ιεο νη εξσηήζεηο 

είλαη ζαθείο, ελδηαθέξνπζεο θαη αληηθεηκεληθέο. Κάπνηεο είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, 

ελψ νη πεξηζζφηεξεο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξσηψκελνπ ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ην εξσηεκαηνιφγην νη εξσηήζεηο αθνινπζνχλ κηα ινγηθή 

αθνινπζία ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζεκαηηθή, λνεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ξνή 

ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο.  
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Οη εξσηήζεηο δηαβάδνληαλ θαη ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ νηλνπνηείνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ηειεθσληθήο 

ζπκπιήξσζεο φπνπ ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηνλ εξεπλεηή. 

 Έηζη, ινηπφλ, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

εξσηήζεηο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο Likert, δχν εξσηήζεηο αθνινπζνχλ ηελ 

επηαβάζκηα δηαβάζκηζε Orgood θαη ππάξρνπλ θαη νλνκαηηθέο εξσηήζεηο. Οη 

εξσηήζεηο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο Likert θαη Orgood έρνπλ θαζνξηζκέλε κνξθή 

θαη ν εξσηψκελνο νθείιεη λα δηαιέμεη απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

απαληήζεσλ. Απηφ ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πεξηνξίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ιφγνπ, αιιά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πην εχθνιε αλάιπζε θαη ηειηθά 

θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ εξσηήζεσλ. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην εξσηεκαηνιφγην πξνβιέπεη ζην πξψην 

εξψηεκα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα νηλνπνηεία δελ εμάγνπλ, θαη δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα παξαιεθζνχλ νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Δλψ ζην ηέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ βξίζθνληαη νη εξσηήζεηο ζρεηηθά, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο. 

3.4.5 ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηφζν σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ζηελ έξεπλα φζν θαη σο πξνο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζήο ηνπ, θαζψο θαη σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ, εμαξηάηαη απφ δηαθφξνπο εμσγελείο ή 

πεξηζηαζηαθνχο παξάγνληεο, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζή ηνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ή ε βηαζχλε ηνπ εξσησκέλνπ, ε πξνηεξαηφηεηα ζε 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν επείγνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο ν 

εξσηψκελνο αζρνιείηαη ζηε θάζε ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε 

θαρππνςία σο πξνο ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ή ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ εξεπλεηή, ην ελδηαθέξνλ ή ε επαηζζεζία σο πξνο ην ζέκα 

(Κνπξεκέλνο, 2001). 
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3.5 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

ε απηφ ην ζηάδην έγηλε ε απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζε θαζεκηά 

απφ ηηο 139 νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κέζσ, ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ νηλνπνηείνπ, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο 

πεξηπηψζεηο ππήξμε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηνλ ππεχζπλν, ζηελ έδξα ηεο νηλνπνηεηηθήο επηρείξεζεο. 

Σειηθά ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επεμεξγάζηεθαλ είλαη 50. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

4.1 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 Ζ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην 2018. Γηα ηελ ζχληαμή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

κειέηεο ησλ Cavusgil and Zou(1994), Katsikeas (1994), Leonidou(2000), Ling-

Yee and Ogunmokun(2001), Myers(1997), Robertson and Chetty(2000), 

Thirkell and Dau(1998) θαη Καξειάθεο Υξήζηνο(2006), αθνχ έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, ψζηε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην εμεηαδφκελν πξντφλ θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ επηά ελφηεηεο νη νπνίεο είλαη: 

1. Κίλεηξα εμαγωγώλ: ε απηή ηελ ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη δχν 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θίλεηξα ζηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο γηα ην 

μεθίλεκα ή ηε ζπλέρηζε ησλ εμαγσγψλ. Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ θαη 

ηνπο δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, είηε εμάγνπλ, είηε φρη. Ζ πξψηε 

εξψηεζε είλαη δηρνηνκηθή θαη ν ππεχζπλνο ηνπ νηλνπνηείνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ εμαγσγηθή ή φρη δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηελ 

δεχηεξε εξψηεζε ν ππεχζπλνο ηεο νηλνπνηεηηθήο επηρείξεζεο απαληά 

ζε δεθανρηψ πξνηάζεηο, δηαβαζκηζκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο 

«Πνιχ αζήκαλην» σο «Πνιχ ζεκαληηθφ», γηα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ θηλήηξσλ, γηα ην μεθίλεκα ή ηελ ζπλέρηζε ησλ 
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εμαγσγψλ. Σα θίλεηξα απηά είλαη: ε θπζηθή εγγχηεηα ηνπ πειάηε ζην 

εμσηεξηθφ, ε απφθηεζε δηεζλνχο θήκεο, ε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο 

θιπ. 

2. Δκπόδηα εμαγωγώλ: Πεξηιακβάλεη κηα εξψηεζε πνπ αθνξά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, ζηηο εμαγσγέο θξαζηνχ. Ζ εξψηεζε απεπζχλεηαη θαη 

ζηνπο δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ. Ζ εξψηεζε απνηειείηαη απφ 

εηθνζηπέληε πξνηάζεηο, δηαβαζκηζκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο 

«Πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα» σο «Πάληνηε είλαη πξφβιεκα».  

3. Αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα: Δίλαη κηα εξψηεζε κε είθνζη πξνηάζεηο 

δηαβαζκηζκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο «Μεγάιν κεηνλέθηεκα» 

σο «Μεγάιν πιενλέθηεκα», ηελ νπνία θαινχληαη λα απαληήζνπλ κφλν 

νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ, θαη απηή ηελ εξψηεζε 

πξνζπαζεί ν ππεχζπλνο λα αμηνινγήζεη ηελ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ 

4. Δμωηεξηθό Πεξηβάιινλ: πεξηιακβάλεη κηα εξψηεζε κε ηξεηο δειψζεηο, 

ζρεηηθέο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ(εγρψξην θαη εμσηεξηθφ) πνπ 

ιεηηνπξγεί ή ζέιεη λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε. Αθνξά θαη ηνπο δπν 

ηχπνπο επηρείξεζεο. Ζ δηαβάζκηζε γίλεηαη κε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα 

Orgood, κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο νη ππεχζπλνη, θαινχληαη λα 

ραξαθηεξίζνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

5. Σνπηθνί Αληηπξόζωπνη: Πεξηιακβάλεη ηξεηο εξσηήζεηο θαη 

απεπζχλεηαη κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηελ πξψηε εξψηεζε, ν ππεχζπλνο κέζα απφ ηέζζεξηο 

πξνηάζεηο, πνπ είλαη δηαβαζκηζκέλεο κε ηελ βνήζεηα ηεο επηαβάζκηαο 

θιίκαθαο Orgood, ραξηνγξαθεί ηηο ζρέζεηο πνπ ζέιεη ε επηρείξεζε λα 

έρεη ή πνπ ήδε έρεη κε ηνπο ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. Ζ δεχηεξε 

εξψηεζε είλαη δηρνηνκηθή, θαη δηεπθξηλίδεηαη αλ ε επηρείξεζε 

ζπλεξγάδεηαη κε θάπνην ηνπηθφ αληηπξφζσπν. Δλψ, ζηελ ηξίηε 

εξψηεζε ππάξρνπλ ηξεηο πξνηάζεηο, δηαβαζκηζκέλεο κε ηελ θιίκαθα 

Likert, κε εχξνο «Πνιχ αζήκαληνο» σο «Πνιχ ζεκαληηθφο», θαη ν 

ππεχζπλνο πξνζδηνξίδεη ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν μέλνο δηαλνκέαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, ηε ζπλέρηζε ηεο εμαγσγηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο. 

6. ηξαηεγηθή Δμαγωγηθνύ Μάξθεηηλγθ: ε απηή ηελ ελφηεηα ππάξρνπλ 

δχν εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ θξαζηά. Ζ 

πξψηε εξψηεζε, απνηειείηαη απφ νρηψ αληηθείκελα, δηαβαζκηζκέλα 

ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο «Πνιχ αζήκαλην» σο «Πνιχ 

ζεκαληηθφ», θαη ν ππεχζπλνο αμηνινγεί πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα 

αληηθείκελα γηα ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. ηελ 

δεχηεξε εξψηεζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ νρηψ πξνηάζεηο, ν 

ππεχζπλνο θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ή ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε ζηηο εμαγσγέο. Οη πξψηεο ηέζζεξηο πξνηάζεηο είλαη 

δηαβαζκηζκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο «Καζφινπ» σο « ε 

ζεκαληηθφ βαζκφ», αθνινπζεί κηα πξφηαζε δηαβαζκηζκέλε ζηελ 

θιίκαθα Likert, κε εχξνο «Αζαθήο» σο «αθήο», ε επφκελε πξφηαζε 

είλαη δηαβαζκηζκέλε επίζεο ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο «Καζφινπ» 

σο «Μνλαδηθφ», ζπλερίδεη κηα πξφηαζε δηαβαζκηζκέλε ζηελ θιίκαθα 

Likert, κε εχξνο «Με νηθείνο» σο «Οηθείνο», θαη ηέινο ππάξρεη κηα 

πξφηαζε δηαβαζκηζκέλε ζηελ θιίκαθα Likert, κε εχξνο «Καζφινπ» σο 

«Πνιχ ζρεηηθφ». 

7. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο: ηελ ηειεπηαία ελφηεηα 

ππάξρνπλ νρηψ εξσηήκαηα, απφ ηα νπνία θάπνηα είλαη κφλν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ. Σα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηνπο δχν 

ηχπνπο επηρεηξήζεσλ είλαη: ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζή 

ηεο, ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ εξγαδφκελσλ, θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θξαζηνχ( ζε ρηιηάδεο επξψ) γηα ηα έηε 2008-

2015. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, κφλν φζεο επηρεηξήζεηο 

εμάγνπλ είλαη: ηα ρξφληα ηα νπνία ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

εμαγσγέο, ηηο ηξεηο θπξηφηεξεο ρψξεο ζηηο νπνίεο εμάγεη ε επηρείξεζε 

θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο εμαγσγηθέο πσιήζεηο γηα ηελ παξαπάλσ 

πεξίνδν, ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο εηζήιζαλ ή εμήιζαλ 

γηα ην 2008-2015, κηα εξψηεζε δηαβαζκηζκέλε ζηελ θιίκαθα Likert, κε 

εχξνο « Πνιχ θαθή» σο «Πνιχ θαιή», φπνπ ν ππεχζπλνο εθηηκά ηελ 

ζπλνιηθή απφδνζε εμαγσγψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξηλ πέληε ρξφληα, ζήκεξα θαη κεηά απφ ηξία ρξφληα, θαη ηέινο ππάξρεη 
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έλαο πίλαθαο, φπνπ ν ππεχζπλνο ζεκεηψλεη, ην ηχπν θξαζηνχ πνπ 

παξάγεηαη θ εμάγεηαη, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηελ 

εηδηθή έλδεημε εηηθέηαο(αλ ππάξρεη), ην πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη ην πνζνζηφ παξαγφκελεο πνζφηεηαο πνπ 

εμάγεηαη. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Α. 

4.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ηνλ Πίλαθα 4.2.1 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πφζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015. 

 

Πίλαθαο 4.2.1- Δπηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ(2008-2015) 

Δμαγωγή Αξηζκόο Δπηρεηξήζεωλ Πνζνζηό 

 
ΟΥΗ 5 10% 

 
ΝΑΗ 45 90% 

 
χλνιν 50 100% 

 

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ(πνζνζηφ 90%) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, ελψ 

έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δελ αζρνιείηαη κε εμαγσγέο ηελ πεξίνδν 2008-2015. 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα, Πίλαθαο 4.2.2 ζα δνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ αζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγέο νίλνπ. 

 
 

Πίλαθαο 4.2.2- Υαξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεωλ πνπ δελ εμάγνπλ(2008-2015) 

Ζιηθία επηρείξεζεο από 
ηελ ίδξπζε Αξηζκόο Δπηρεηξήζεωλ Πνζνζηό 

 
Μέρξη 5 ρξφληα 

 
4 

 
80% 

 
6-10 ρξφληα 

 
1 

 
20% 

Μόληκνη Δξγαδόκελνη   
 
Ληγφηεξν απφ 15 

 
5 

 
100% 

κ.ν. πλνιηθώλ 
Πωιήζεωλ 2008-2015 

  

 
Ληγφηεξν απφ 50 ρηι. € 

 
5 

 
100% 
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Απηφ πνπ βιέπνπκε απφ ηνλ Πίλαθα 4.2.2 είλαη πσο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ δελ αζρνινχληαη κε εμαγσγέο είλαη θπξίσο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο, 

πνπ απαζρνινχλ πνιχ ιίγν κφληκν πξνζσπηθφ(ιηγφηεξν απφ 15 άηνκα), θαη 

νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπο θαηά κέζν φξν γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015, δελ 

μεπέξαζαλ ηηο 50.000€. Απηφ ζεκαίλεη πσο αλήθνπλ ζηηο πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ θάλεη αθφκα πην δχζθνιν ην φπνην βήκα 

πξνο μέλεο αγνξέο, νη νπνίεο είλαη έληνλα αληαγσληζηηθέο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, Πίλαθαο 4.2.3, ζα δνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015. 

 
Πίλαθαο 4.2.3- Υαξαθηεξηζηηθά Δπηρεηξήζεωλ πνπ Δμάγνπλ(2008-2015) 

Ζιηθία επηρείξεζεο από ηελ 
ίδξπζε Αξηζκόο Δπηρεηξήζεωλ Πνζνζηό 

ΜΔΥΡΗ 5 ΥΡΟΝΗΑ 3 6,7% 

6-10 ΥΡΟΝΗΑ 10 22,2% 

11-15 ΥΡΟΝΗΑ 7 15,6% 

16-20 ΥΡΟΝΗΑ 6 13,3% 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 20 ΥΡΟΝΗΑ 19 42,2% 

Μόληκνη Δξγαδόκελνη     

 
ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 15 

36 80,0% 

 
16-30 

7 15,6% 

 
51-80 

2 4,4% 

Υξόληα εμαγωγώλ     

 
ΜΔΥΡΗ 5 ΥΡΟΝΗΑ 

17 37,8% 

 
6-10 ΥΡΟΝΗΑ 

9 20,0% 

11-15 ΥΡΟΝΗΑ 8 17,8% 

16-20 ΥΡΟΝΗΑ 3 6,7% 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 20 ΥΡΟΝΗΑ 8 17,8% 

Δίζνδνο/Έμνδνο από μέλε αγνξά     

ΔΞΟΓΟ 1 2,2% 

ΔΗΟΓΟ 44 97,8% 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε CO2     

ΖΤΥΑ 45 100,0% 
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Δηδηθή Έλδεημε εηηθέηαο     

ΠΟΠ 14 31,1% 

ΠΓΔ 33 73,3% 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 17 37,8% 

κ.ό. πλνιηθώλ Πωιήζεωλ 2008-
2015(ζε €) 

    

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 50 ΥΗΛ 14 31,1% 

50-150 ΥΗΛ 15 33,3% 

151-250 ΥΗΛ 9 20,0% 

251-350 ΥΗΛ 2 4,4% 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 351 5 11,1% 

 
 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, Πίλαθαο 4.2.3, αξρηθά βιέπνπκε πσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγέο, έρνπλ πνιπεηή εκθάληζε ζηνλ 

θιάδν, κηαο θαη ην 42,2%, έρεη πάλσ απφ 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ νηλνπνηείνπ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο θαη θάπνηεο ζρεηηθά λέεο 

νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ειηθία απφ ηελ ίδξπζή ηνπο 5 ρξφληα, έρνπλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε πνζνζηφ 6,7%. 

 Οη πην πνιιέο επηρεηξήζεηο, φπσο παξαηεξνχκε, έρνπλ κφληκν 

πξνζσπηθφ έσο 15 άηνκα, ην νπνίν κπνξεί λα ζεκαίλεη, φηη είλαη ρακειήο 

δπλακηθφηεηαο νηλνπνηεία. Μφιηο ην 4,4% πάλσ απφ 50 απαζρνιεί κφληκνπο 

εξγαδφκελνπο. 

 Αθφκα, βιέπνπκε πσο νη πεξηζζφηεξεο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο(ην 

37,8%), είλαη ζρεηηθά λέεο κε ηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, θαη αζρνινχληαη σο 5 

ρξφληα κε ηηο εμαγσγέο, γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015, θαη κφιηο ην 17,8% πάλσ 

απφ 20 ρξφληα. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, νη επηρεηξήζεηο θπξίσο 

εηζήιζαλ ζε λέεο αγνξέο θαη κφιηο ην 2,2% είρε θάπνηα απνρψξεζε απφ μέλε 

αγνξά. Απηφ ίζσο δειψλεη, πσο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηελ ρψξα καο, νη νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ, λα δηαηεξήζνπλ ή/θαη λα απμήζνπλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκά ηνπο, 

είηε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, είηε γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε, ζηξάθεθαλ πξνο ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 ζνλ αθνξά, ηνλ ηχπν θξαζηψλ πνπ εμάγεηαη, ζχκθσλα κε ην δείγκα, 

ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ήζπρα. Σα πεξηζζφηεξα θξαζηά θέξνπλ θάπνηα Δηδηθή 

Έλδεημε Δηηθέηαο, είηε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο, είηε 

Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε, είηε/θαη Βηνινγηθήο Καιιηέξγεηαο. 
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 Ο κέζνο φξνο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015, 

δείρλεη πσο νη πεξηζζφηεξεο, εμεηαδφκελεο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη 

κηθξέο έσο κεζαίεο κε ην 64,4%, λα κελ μεπεξλά ηηο 150 ρηιηάδεο επξψ, ελψ 

κφιηο ην 15,5%, έρεη θαηά κέζν φξν ζπλνιηθέο πσιήζεηο πάλσ απφ 251 

ρηιηάδεο επξψ. 

 ην παξαθάησ γξάθεκα, Γξάθεκα 4.2.1, απεηθνλίδνληαη νη ρψξεο ζηηο 

νπνίεο γίλεηαη εμαγσγή ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ δείγκαηνο. 

 
Γξάθεκα 4.2.1 Υώξεο Δμαγωγήο Διιεληθνύ Οίλνπ 

 
 
 
 ην Γξάθεκα 4.2.1, βιέπνπκε πσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο, εμάγνπλ ηα θξαζηά ηνπο θπξίσο ζε Ακεξηθή θαη Γεξκαλία, κε 

πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 22% θαη ην 21% αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ, Μεγάιε 

Βξεηαλία κε 16%, Καλαδάο κε πνζνζηφ 9%, ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο 

εμαγσγέο ζε Απζηξαιία θαη Κίλα κε πνζνζηφ 6% θαη αθνινπζνχλ κε κηθξά 

πνζνζηά Βέιγην(4%), Γαιιία(3%), Κχπξνο θαη Ηηαιία κε 2%. ηηο άιιεο ρψξεο 

κε πνζνζηφ εμαγσγψλ 6% πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ρψξεο: Οιιαλδία, Ηλδία, 

Φηλιαλδία, νπεδία, Ρσζία, Ηαπσλία θαη εξβία.  Δδψ, λα αλαθέξνπκε πσο 

ζηηο δχν πξψηεο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2015, ππάξρνπλ πνιινί νκνγελείο Έιιελεο, νη νπνίνη πηζαλφλ, λα 

αλαδεηνχλ ηα ειιεληθά θξαζηά. 
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 ην Γξάθεκα 4.2.2, βιέπνπκε ηνλ ηχπν θξαζηνχ ν νπνίνο εμάγεηαη απφ 

ηηο ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο μέλεο αγνξέο γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2008-2015. 

 
Γξάθεκα 4.2.2- Σύπνο Κξαζηνύ πνπ Δμάγεηαη(2008-2015) 

 
 
 ην παξαπάλσ γξάθεκα, Γξάθεκα 4.2.2, βιέπνπκε πσο ην θξαζί ην 

νπνίν εμάγεηαη είλαη θπξίσο μεξνχ ηχπνπ, κε πξσηαγσληζηή ην Λεπθφ Ξεξφ, 

ζε πνζνζηφ 30,5%, λα αθνινπζείηαη απφ ην Δξπζξφ Ξεξφ κε πνζνζηφ 29,1% 

θαη ηέινο ην Ρνδέ Ξεξφ κε πνζνζηφ εμαγσγήο 19,1%. Με πνιχ κηθξά 

πνζνζηά αθνινπζνχλ ην Δξπζξφ Ζκίγιπθν(4,3%), ην Δξπζξφ Γιπθφ(2,8%) 

θαη ην Ρνδέ Γιπθφ(0,7%). 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα, Πίλαθαο 4.2.4, θαίλεηαη ην πνζνζηφ 

Δμαγσγηθψλ Πσιήζεσλ Οίλνπ πξνο ηηο πλνιηθέο Πσιήζεηο.  

 
Πίλαθαο 4.2.4- Πνζνζηό Δμαγωγηθώλ Πωιήζεωλ Οίλνπ πξνο πλνιηθέο Πωιήζεηο(2008-2015) 

 Αξ. Δπηρεηξήζεωλ Πνζνζηό(%) 

ιηγφηεξν απφ 10%  ησλ πλνιηθψλ 
Πσιήζεσλ 

18 40,5 

10% σο 20% ησλ πλνιηθψλ Πσιήζεσλ 13 28,8 

21% σο 30% ησλ πλνιηθψλ Πσιήζεσλ 7 16,2 

31% σο 40% ησλ πλνιηθψλ Πσιήζεσλ 4 8,1 

40% θαη άλσ ησλ πλνιηθψλ Πσιήζεσλ 3 6,3 

χλνιν 45 100,0 

 
 ηνλ Πίλαθα 4.2.4, βιέπνπκε πσο ην πνζνζηφ εμαγσγηθψλ πσιήζεσλ 

νίλνπ πξνο ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ νηλνπνηείσλ, κε 

2,8% 4,3%

29,1%

1,4%
30,5%

0,7%

19,1%

ΕΤΧΘΤΡ ΓΝΧΜΡ

ΕΤΧΘΤΡ ΘΞΙΓΝΧΜΡ

ΕΤΧΘΤΡ ΠΘΤΡ

ΝΕΧΜΡ ΘΞΙΓΝΧΜΡ

ΝΕΧΜΡ ΠΘΤΡ

ΤΡΗΕ ΓΝΧΜΡ

ΤΡΗΕ ΠΘΤΡ



57 
 

πνζνζηφ 85,5%, θηάλεη λα εμάγεη σο θαη ην 30% ηεο παξαγσγήο ηνπ, ελψ 

κφιηο 3 επηρεηξήζεηο, εμάγνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 40%. 

 ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα αλαθέξσ, πσο ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα 

πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ κηθξφ, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, κπνξεί λα κελ είλαη 

αθξηβή φζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ, θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, 

κφλν γηα ηελ κειέηε θαη ζρνιηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, ρσξίο 

πεξαηηέξσ γεληθεχζεηο. 

4.3 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

1. Κίλεηξα Εμαγωγώλ 

 

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα, Γξάθεκα 4.3.1.1 θαη Γξάθεκα 4.3.1.2 

παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ζεκαληηθφηεηαο θάπνησλ θηλήηξσλ 

γηα ηε ζπλέρηζε ή ην μεθίλεκα ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εμάγνπλ θξαζί γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015, θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εμάγνπλ θξαζί γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Σα θίλεηξα εμαγσγψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ είλαη: θπζηθή εγγχηεηα ηνπ πειάηε ζην εμσηεξηθφ, απφθηεζε 

δηεζλνχο θήκεο, δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, ειθπζηηθέο επθαηξίεο θέξδνπο θ 

αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ, θαηνρή κνλαδηθνχ πξντφληνο θαηάιιειν λα 

εμππεξεηήζεη μέλεο αγνξέο, θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηε ρψξα 

πξννξηζκνχ, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην θφζηνο παξαγσγήο, 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζην εζσηεξηθφ, θνξεζκφο ζηελ εγρψξηα αγνξά, 

λνκηθφ πιαίζην ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, απμαλφκελν ζηαζεξφ θφζηνο ζην 

εζσηεξηθφ, πεπνηζήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

εμαγσγψλ, εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο ζηηο εμαγσγέο, λνκηθφ πιαίζην γηα ην 

πξντφλ ζην εμσηεξηθφ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ επηπιένλ παξαγγειίεο, 

ιήςε απηφθιεησλ παξαγγειηψλ απφ μέλνπο πειάηεο, ειθπζηηθά 

θπβεξλεηηθά θίλεηξα, γλψζε θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. 
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Γξάθεκα 4.3.1.1- Κίλεηξα εμαγωγώλ(%): επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ 
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Γξάθεκα 4.3.1.2- Κίλεηξα εμαγωγώλ(%): επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ 

 

 

Δμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα βιέπνπκε πσο ε θπζηθή 

εγγχηεηα ζηνλ πειάηε ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν θαη γηα 

ηνπο δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, γηα απηέο πνπ εμάγνπλ κε πνζνζηφ 53,3% θαη 

γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ κε πνζνζηφ 80%. ζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε 

δηεζλνχο θήκεο νη κελ επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ ζεσξνχλ πσο είλαη 

ζεκαληηθφ θ πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν κε πνζνζηφ 75,5%, ελψ ζε απηέο πνπ 

δελ εμάγνπλ κφιηο ην 40% ζεψξεζε πσο είλαη ζεκαληηθφ θίλεηξν, ελψ ην 

ππφινηπν 60% δελ ην ζεσξεί νχηε ζεκαληηθφ νχηε αζήκαλην, γεληθά πάλησο, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν, ζην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο θαίλεηαη λα είλαη ειθπζηηθφ θίλεηξν 

εμαγσγψλ κε ηελ πιεηνςεθία θαη ζηνπο δπν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ λα 
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ζπκθσλεί πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ( 51,4% γηα απηέο πνπ εμάγνπλ θαη 40% 

γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ), ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ειθπζηηθέο επθαηξίεο 

θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ, κε ην 75,5% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο εμαγσγέο λα δειψλεη πσο είλαη έλα ζεκαληηθφ ή/θαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν θαη απηέο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εμαγσγέο 

κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 60%. ε απηά πνπ βιέπνπκε κεγάιε δηαθνξά σο 

πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα είλαη ε θαηνρή κνλαδηθνχ πξντφληνο θαηάιιεινπ λα 

εμππεξεηήζεηο μέλεο αγνξέο θαη ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ ρψξα 

πξννξηζκνχ. ζνλ αθνξά ην πξψην απφ ηα δπν απηά θίλεηξα, ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ην 60% απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο, δήισζε πσο είλαη ζεκαληηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ζε απηέο 

πνπ δελ εμάγνπλ φινη απάληεζαλ πσο δελ είλαη νχηε αζήκαλην/νχηε 

ζεκαληηθφ. ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, νη 

εμαγσγέο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ κε πνζνζηφ 44,5% φηη είλαη πνιχ 

αζήκαλην θ αζήκαλην, κε κφιηο ην 15,6% λα ην ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ 

νη άιιεο επηρεηξήζεηο ην ζεψξεζαλ 100% ζεκαληηθφ. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη απφ ηελ φιε παξαπάλσ αλάιπζε, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ αζρνινχληαη κε εμαγσγέο αλήθνπλ θπξίσο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη 

ςάρλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή επθαηξία ψζηε λα μεθηλήζνπλ ηηο εμαγσγέο. Γηα 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην θφζηνο παξαγσγήο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εμάγνπλ απφ ην Γξάθεκα 4.3.1.1 θαίλεηαη πσο έρνπλ κνηξαζηεί νη απαληήζεηο 

ηνπο αλάκεζα ζηελ θιίκαθα πνπ δφζεθε, κε ην θχξην φγθν απηψλ λα απαληά 

πσο είλαη ζεκαληηθφ θ πνιχ ζεκαληηθφ, κε πνζνζηφ 48,9%, θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ(Γξάθεκα 4.3.1.2) λα ζεσξνχλ πσο είλαη 

ζεκαληηθφ σο θίλεηξν κε πνζνζηφ 60%. Οη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζην 

εζσηεξηθφ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ θαίλεηαη λα είλαη θαηά 

πιεηνςεθία ζεκαληηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν(71,1%), ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ ζεσξνχλ ην 40% φηη είλαη ζεκαληηθφ 

θίλεηξν, ελψ ην 60% νχηε ζεκαληηθφ/νχηε αζήκαλην. Παξφκνηα, θαίλεηαη λα 

είλαη θαη ε δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ δπν ηχπσλ επηρεηξήζεσλ γηα ην αλ ν 

θνξεζκφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, απνηειεί γηα ζεκαληηθφ θίλεηξν. Δδψ 

βιέπνπκε πσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ γξαθήκαηνο 4.3.1.1 ην 64,4% ησλ 

απαληήζεσλ λα ζπγθεληξψλεηαη ζην ζεκαληηθφ θ πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ γξαθήκαηνο 4.3.1.2 ν φγθνο ησλ πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ 
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λα ζπγθεληξψλεηαη ζην αζήκαλην κε πνζνζηφ 80%, ελψ κφιηο ην 20%, ην 

ζεσξεί νχηε αζήκαλην/νχηε ζεκαληηθφ. Απηέο νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, 

κπνξεί λα νθείινληαη, αθξηβψο ζην ίδην ην γεγνλφο φηη, νη κελ πξψηεο 

επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ εμσζηξέθεηα, εηζήιζαλ ζε λέεο αγνξέο γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2015 θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε ην 75,5% απηψλ αλαδεηά 

επθαηξίεο θέξδνπο θ αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ. Σν λνκηθφ πιαίζην ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, θαίλεηαη λα παίδεη θάπνην ξφιν θαη ζηνπο δπν ηχπνπο 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο κελ πνπ εμάγνπλ λα ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν 

κε πνζνζηφ 26,7%, θαη ηηο δε πνπ δελ εμάγνπλ επίζεο, λα ην ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθφ θίλεηξν, κε πνζνζηφ 40%. Ζ κεγάιε δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ 

πνζνζηψλ ησλ δπν ηχπσλ επηρεηξήζεσλ, κάιινλ νθείιεηαη ζην πνιχ κηθξφ 

δείγκα απηψλ πνπ δελ εμάγνπλ. ζνλ αθνξά ην απμαλφκελν ζηαζεξφ θφζηνο 

ζην εζσηεξηθφ, θαη νη δπν απάληεζαλ κε πνζνζηφ 60%, φηη είλαη ζεκαληηθφ 

θαη πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν, θάηη ην νπνίν, πηζαλψο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη κηιάκε θπξίσο γηα κηθξέο σο κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη 

απφ ηελ νπνηαδήπνηε αχμεζε θφζηνπο. Οη πεπνηζήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ρψξν ησλ εμαγσγψλ, έρεη θπξίαξρε ζέζε, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηεο 

δηαρείξηζεο ζηηο εμαγσγέο, γηα ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο, κε πνζνζηά 84,4% θαη 

75,6% αληίζηνηρα λα απαληά φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν, 

ελψ γηα ηηο άιιεο ην 60% απάληεζε πσο νχηε αζήκαλην/νχηε ζεκαληηθφ είλαη 

θαη κφιηο ην 40%, λα ζεσξεί ζεκαληηθφ θίλεηξν ηηο πεπνηζήζεηο ηεο δηνίθεζεο 

γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ, θαη ην 80% λα απαληά πσο είλαη 

ζεκαληηθφ θίλεηξν ε εκπεηξία ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο. Κάηη ηέηνην, θάλεη 

μεθάζαξν φηη νη πξψηεο εμάγνπλ γηαηί, ε δηνίθεζε έρεη ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ 

γηα ηα πξντφληα ηεο θαη θάπνηα εκπεηξία ζηηο εμαγσγέο, θάηη ην νπνίν δελ 

θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη γηα απηέο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ 

εμαγσγψλ. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν γξαθεκάησλ, κεγάιε δηαθνξά 

παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη επηρεηξήζεηο γηα ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ, νη επηρεηξήζεηο ηνπ γξαθήκαηνο 4.3.1.1 

κε πνζνζηφ 62,3% ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν, ελψ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ γξαθήκαηνο 4.3.1.2 κφιηο κε πνζνζηφ 20%, ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θαη 

40% αζήκαλην. Απηφ ίζσο πξνέξρεηαη, απφ ην γεγνλφο φηη νη κελ πνπ 

εμάγνπλ, έρνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ μέλσλ αγνξψλ θαη γλσξίδνπλ ηηο 
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λνκηθέο δπζθνιίεο θαη δηεπθνιχλζεηο, πνπ πηζαλψο ππάξρνπλ ζηηο ρψξεο 

πξννξηζκνχ ησλ θξαζηψλ ηνπο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη γηα ηνπο δπν 

ηχπνπο επηρεηξήζεσλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν, κε πνζνζηά 84,4% 

γηα απηέο πνπ εμάγνπλ θαη 80% γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ. Απηφ είλαη θπζηθφ 

λα ζπκβαίλεη, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, αθνχ θχξηνο ζηφρνο 

ηνπο είλαη ε θεξδνθνξία. Ίδηα εηθφλα έρνπλ νη απαληήζεηο ηνπο θαη γηα ηελ 

ιήςε απηφθιεησλ παξαγγειηψλ απφ μέλνπο πειάηεο, κε πνζνζηά 57,8% θαη 

60% αληίζηνηρα, λα ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν. Γηα ηα ειθπζηηθά 

θπβεξλεηηθά θίλεηξα νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

απάληεζαλ φηη είλαη νχηε αζήκαλην/νχηε ζεκαληηθφ θίλεηξν, ελψ απηέο πνπ 

εμάγνπλ κε πνζνζηφ 51,1% ζεκαληηθφ θ πνιχ ζεκαληηθφ. Απηφ ίζσο, ζεκαίλεη 

πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ, εθκεηαιιεχνληαη ηηο φπνηεο θπβεξλεηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο ππάξρνπλ ή θαηά θαηξνχο δίλνληαη, γηα ηηο εμαγσγέο ησλ 

εγρψξησλ πξντφλησλ. Σέινο ε γλψζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνψζεζεο εμαγσγψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα, 

παξαηεξνχκε πσο θαη νη δπν ηχπνη επηρεηξήζεσλ, γεληθά, έρνπλ παξφκνηα 

αληίδξαζε, ζηα θίλεηξα εμαγσγψλ, πνπ ηνπο δφζεθαλ, κε θχξηεο δηαθνξέο, 

ηελ εκπεηξία θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο εμαγσγέο, ηα 

θπβεξλεηηθά θίλεηξα θαη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ. Απηέο 

νη δηαθνξέο, είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ, εθφζνλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζε ζρέζε κε ηελ εμσζηξέθεηά ηνπο, νη δπν ηχπνη 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία πξνθχπηεη πάληα απφ ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. Ζ 

γλψζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην πξντφλ ζην εμσηεξηθφ, είλαη θπζηθφ λα 

παίδεη ζεκαληηθφ θ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, γηα ηηο ρψξεο πνπ εμάγνπλ, αθνχ 

απηέο ζα πξέπεη, λα πξνζαξκφζνπλ ην πξντφλ ζηελ λνκνζεζία, ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ εάλ ρξεηάδεηαη. Σέινο, νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε παξνπζία 

ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα φπνηα θπβεξλεηηθά 

θίλεηξα εμαγσγψλ ππάξρνπλ, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα είλαη ζηηο μέλεο αγνξέο. 
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2. Εκπόδηα εμαγωγώλ 

 

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα, Γξάθεκα 4.3.2.1 θαη Γξάθεκα 4.3.2.2 

παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ζεκαληηθφηεηαο θάπνησλ εκπνδίσλ 

γηα ηηο εμαγσγέο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ θξαζί γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2015, θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ θξαζί γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ 

θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηαβάζκηζε ησλ εξσηεκάησλ είλαη ε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. Σα εκπφδηα εμαγσγψλ πνπ κειεηήζεθαλ είλαη: 

δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί, δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο, πνιηηηθή αζηάζεηα, λνκηθέο 

δπζθνιίεο, έληνλνο δηεζλήο αληαγσληζκφο, έιιεηςε αληαγσληζηηθήο ηηκήο, 

αλεπαξθείο αληηπξφζσπνη, έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο, 

κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αληηπξνζψπνπο, αλεπαξθήο 

πξνψζεζε πξντφληνο, αλεπαξθήο έξεπλα αγνξάο, ειιηπήο νξγάλσζε ηνπ 

ηκήκαηνο εμαγσγψλ ηεο εηαηξίαο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηθαλνχ γηα εμαγσγέο, 

έιιεηςε «εηδηθψλ» ζε ππεξεζίεο ζπκβνχισλ γηα ζέκαηα εμαγσγψλ, πςειφ 

θφζηνο κεηαθνξψλ, δπζθνιίεο ζηε κεηαθνξά ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο, 

θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, έιιεηςε θπβεξλεηηθήο 

βνήζεηαο γηα ηελ ππεξπήδεζε εμαγσγηθψλ εκπνδίσλ, κε απνηειεζκαηηθά 

εζληθά πξνγξάκκαηα εμαγσγψλ, πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγψλ, αληθαλφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο εμαγσγψλ, 

γξαθεηνθξαηία ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, θησρή πνηφηεηα εμαγσγηθήο 

ζπζθεπαζίαο, θησρφο ζρεδηαζκφο θαη ζηπι πξντφληνο γηα ηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο θαη δπζθνιία λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 
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Γξάθεκα 4.3.2.1- Δκπόδηα εμαγωγώλ(%): επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

ΔΙΑΦΡΤΕΦΙΜΡΙ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΙ

ΔΙΑΦΡΤΕΦΙΜΕΥ ΘΤΘΥΜΕΙΕΥ

ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΥΦΑΘΕΤΡΦΘΦΑ

ΟΡΞΙΜΕΥ ΔΧΥΜΡΝΙΕΥ

ΔΙΕΘΟΘΥ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΞΡΥ

ΕΝΝΕΙΨΘ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΘΥ ΦΙΞΘΥ

ΑΟΕΣΑΤΜΕΙΥ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΙ

ΕΝΝΕΙΨΘ ΣΝΘΤΡΦ.ΓΙΑ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΧΥ

ΞΘ ΑΣΡΦ/ΜΘ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΞΕ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΧΥ

ΑΟΕΣΑΤΜΘΥ ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΣΤΡΛΡΟΦΡΥ

ΑΟΕΣΑΤΜΘΥ ΕΤΕΧΟΑ ΑΓΡΤΑΥ

ΕΝΝΙΣΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΕΠΑΓΩΓΩΟ

ΕΝΝΕΙΨΘ ΙΜΑΟΡΧ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΓΙΑ ΕΠΑΓΩΓΕΥ

ΕΝΝΕΙΨΘ ΕΙΔΙΜΩΟ ΥΧΞΒΡΧΝΩΟ ΕΠΑΓΩΓΩΟ

ΧΨΘΝΡ ΜΡΥΦΡΥ ΞΕΦΑΦΡΤΑΥ

ΔΧΥΜΡΝΙΑ ΥΦΘ ΞΕΦΑΦΡΤΑ

ΜΑΘΧΥΦΕΤΘΥΘ ΣΝΘΤΩΞΩΟ ΑΣ ΦΡΧΥ
ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΧΥ

ΕΝΝΕΙΨΘ ΜΧΒΕΤΟΘΦΙΜΘΥ ΒΡΘΘΕΙΑΥ

ΞΘ ΑΣΡΦ/ΜΑ ΕΘΟΙΜΑ ΣΤΡΓΤ/ΦΑ ΕΠΑΓΩΓΩΟ

ΧΨΘΝΡ ΜΡΥΦΡΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΧ ΕΠΑΓΩΓΩΟ

ΑΟΙΜΑΟΡΦΘΦΑ ΑΧΦΡΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘΥ

ΓΤΑΦΕΙΡΜΤΑΦΙΑ

ΦΦΩΧΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑΥ

ΦΦΩΧΡ ΥΦΧΝ

ΔΧΥΜΡΝΙΑ ΟΑ ΕΜΣΝΘΤΩΘΡΧΟ ΡΙ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΦΩΟ
ΠΕΟΩΟ ΣΕΝΑΦΩΟ

ΣΑΟΦΡΦΕ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΥΧΧΟΑ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΡΧΦΕ ΕΚΟΑΙ/ΡΧΦΕ 
ΔΕΟ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΥΧΕΔΡΟ ΣΡΦΕ 
ΔΕΟ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ
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Γξάθεκα 4.3.2.2- Δκπόδηα εμαγωγώλ(%): επηρεηξήζεηο δελ πνπ εμάγνπλ 

 
 
Παξαηεξψληαο ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα(Γξάθεκα 4.3.2.1 θαη Γξάθεκα 

4.3.2.2) βιέπνπκε πσο ε δπζθνιία λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ, ζπγθεληξψλεη 

πνζνζηφ 54% ζην πνηέ θαη ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα, ελψ γηα απηέο 

πνπ δελ εμάγνπλ ην 40% απάληεζε πσο ζπρλά είλαη πξφβιεκα. Απηφ ίζσο λα 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

ΔΙΑΦΡΤΕΦΙΜΡΙ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΙ   

ΔΙΑΦΡΤΕΦΙΜΕΥ ΘΤΘΥΜΕΙΕΥ

ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΥΦΑΘΕΤΡΦΘΦΑ 

ΟΡΞΙΜΕΥ ΔΧΥΜΡΝΙΕΥ 

ΔΙΕΘΟΘΥ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΞΡΥ  

ΕΝΝΕΙΨΘ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΘΥ ΦΙΞΘΥ 

ΑΟΕΣΑΤΜΕΙΥ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΙ 

ΕΝΝΕΙΨΘ ΣΝΘΤΡΦ.ΓΙΑ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΧΥ 

ΞΘ ΑΣΡΦ/ΜΘ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΞΕ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΧΥ

ΑΟΕΣΑΤΜΘΥ ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΣΤΡΛΡΟΦΡΥ 

ΑΟΕΣΑΤΜΘΥ ΕΤΕΧΟΑ ΑΓΡΤΑΥ 

ΕΝΝΙΣΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΕΠΑΓΩΓΩΟ  

ΕΝΝΕΙΨΘ ΙΜΑΟΡΧ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΓΙΑ ΕΠΑΓΩΓΕΥ    

ΕΝΝΕΙΨΘ ΕΙΔΙΜΩΟ ΥΧΞΒΡΧΝΩΟ ΕΠΑΓΩΓΩΟ  

ΧΨΘΝΡ ΜΡΥΦΡΥ ΞΕΦΑΦΡΤΑΥ

ΔΧΥΜΡΝΙΑ ΥΦΘ ΞΕΦΑΦΡΤΑ

ΜΑΘΧΥΦΕΤΘΥΘ ΣΝΘΤΩΞΩΟ ΑΣ ΦΡΧΥ ΑΟΦΙΣΤΡΥΩΣΡΧΥ

ΕΝΝΕΙΨΘ ΜΧΒΕΤΟΘΦΙΜΘΥ ΒΡΘΘΕΙΑΥ

ΞΘ ΑΣΡΦ/ΜΑ ΕΘΟΙΜΑ ΣΤΡΓΤ/ΦΑ ΕΠΑΓΩΓΩΟ

ΧΨΘΝΡ ΜΡΥΦΡΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΧ ΕΠΑΓΩΓΩΟ

ΑΟΙΜΑΟΡΦΘΦΑ ΑΧΦΡΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘΥ

ΓΤΑΦΕΙΡΜΤΑΦΙΑ

ΦΦΩΧΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑΥ

ΦΦΩΧΡ ΥΦΧΝ

ΔΧΥΜΡΝΙΑ ΟΑ ΕΜΣΝΘΤΩΘΡΧΟ ΡΙ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΦΩΟ ΠΕΟΩΟ ΣΕΝΑΦΩΟ

ΣΑΟΦΡΦΕ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΥΧΧΟΑ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΡΧΦΕ ΕΚΟΑΙ/ΡΧΦΕ 
ΔΕΟ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΥΧΕΔΡΟ ΣΡΦΕ 
ΔΕΟ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ

ΣΡΦΕ ΔΕΟ ΕΚΟΑΙ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑ
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νθείιεηαη, ζην γεγνλφο, φηη απηέο πνπ δελ αζρνινχληαη κε εμαγσγέο, 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπ εζσηεξηθνχ. Γηα ηνλ θησρφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηπι πξντφληνο γηα ηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, ζρεδφλ ην 51%, απηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε εμαγσγέο απάληεζε πσο πνηέ θ ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη 

πξφβιεκα, θαη ην 40% απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ απάληεζε πσο 

ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα. Απηφ κπνξεί λα δειψλεη, πσο νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζην ζηπι ηνπ πξντφληνο. 

Ζ θησρή πνηφηεηα ηεο εμαγσγηθήο ζπζθεπαζίαο, γηα ηηο κελ εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο, πνηέ θ ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα ζε πνζνζηφ 58%, ελψ 

γηα ηηο άιιεο ην 60% απάληεζε πσο ζπρλά είλαη πξφβιεκα. Γειαδή, 

κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε πσο γηα ηηο εμαγσγέο επηρεηξήζεηο ε 

θησρή πνηφηεηα ηεο εμαγσγηθήο ζπζθεπαζίαο ζεσξείηαη εκπφδην εμαγσγψλ, 

ρσξίο λα ηνπο δεκηνπξγεί φκσο πξφβιεκα, ελψ γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ ε 

θησρή πνηφηεηα ηεο εμαγσγηθήο ζπζθεπαζίαο, απνηειεί πξφβιεκα. Ζ 

γξαθεηνθξαηία ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηφζν γηα απηέο πνπ εμάγνπλ, φζν 

θαη γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ ζεσξείηαη πάληα θαη ζπρλά εκπφδην εμαγσγήο 

κε πνζνζηά 40% αληίζηνηρα γηα ηελ θαζεκηά. Βιέπνληαο ηελ αληθαλφηεηα 

απηνρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηηο κελ πνπ εμάγνπλ ην 24% απάληεζε πσο πάληα 

είλαη πξφβιεκα, ελψ γηα ηηο δε πνπ δελ εμάγνπλ ην 40% απάληεζε πσο πάληα 

είλαη πξφβιεκα. Απηφ, ζεκαίλεη πσο ηα ειιεληθά νηλνπνηεία, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

θ κεζαίνπ κεγέζνπο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ. Σν πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ κφιηο ην 2% απάληεζε πσο πνηέ δελ είλαη 

πξφβιεκα, απφ απηέο πνπ εμάγνπλ, ελψ γηα ηελ ίδηα νκάδα επηρεηξήζεσλ, ην 

20% απάληεζε πσο πάληα είλαη πξφβιεκα, γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ, ην 

40% απάληεζε πσο πάληα είλαη πξφβιεκα. Αλ δνχκε ηα δπν ηειεπηαία 

εκπφδηα εμαγσγψλ καδί, ζα θαηαιάβνπκε πσο φιεο νη νηλνπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ εμεηάζηεθαλ, ζεσξνχλ πσο ην θφζηνο θεθαιαίσλ γηα 

εμαγσγέο θ ε απηνρξεκαηνδφηεζή ηνπο, είλαη πξφβιεκα. πλερίδνληαο ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ εμαγσγψλ, ε χπαξμε κε απνηειεζκαηηθψλ εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ εμαγσγψλ πάληα είλαη πξφβιεκα κε πνζνζηφ 40% θαη γηα ηηο 

δπν νκάδεο επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ζπρλά είλαη πξφβιεκα ε έιιεηςε 

θπβεξλεηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ ππεξπήδεζε  εμαγσγηθψλ εκπνδίσλ γηα ηηο 
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κελ πνπ εμάγνπλ ζε πνζνζηφ 47% θαη απηέο πνπ εμάγνπλ 40%. 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο θαη γηα ηνπο δπν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ ην 

θξάηνο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηνλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θαζπζηεξήζεηο ησλ 

πιεξσκψλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπφδην 

εμαγσγψλ, γηα απηέο πνπ εμάγνπλ είλαη ζπρλά  θαη πξφβιεκα κε πνζνζηφ 

36%, αληίζηνηρα, ελψ γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ ζεσξείηαη απφ ην 60% ζπρλά 

θαη πάληα πξφβιεκα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, πσο κε πεξηνξηζκέλα 

θεθάιαηα απηνρξεκαηνδφηεζεο, πςειφ θφζηνο κεηαθνξψλ γηα εμαγσγέο θαη 

ηελ έιιεηςε θπβεξλεηηθήο βνήζεηαο, ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε, δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα ζηελ ζπλέρηζε ησλ εμαγσγψλ. ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο 

κεηαθνξάο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο, γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ απνηειεί 

πάληα πξφβιεκα ζην 40%, ελψ ην αληίζηνηρν γηα απηέο πνπ εμάγνπλ είλαη 

11%. Βιέπνληαο θαη ην πςειφ θφζηνο κεηαθνξψλ, γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ 

πάληα είλαη πξφβιεκα ζε πνζνζηφ 40%, ελψ γηα απηέο πνπ αζρνινχληαη κε 

εμαγσγέο πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα κε πνζνζηφ 22%. Δμεηάδνληαο απηέο ηηο 

πξνηάζεηο καδί, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο νη εμαγσγέο επηρεηξήζεηο, 

έρνπλ βξεη ηξφπν λα μεπεξάζνπλ ηα φπνηα εκπφδηα εμαγσγψλ αθνξνχλ ηε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ έιιεηςε «εηδηθψλ» ζε ππεξεζίεο 

ζπκβνχισλ γηα ζέκαηα εμαγσγψλ, θαη γηα ηηο δπν νκάδεο ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζην νχηε είλαη/νχηε δελ είλαη πξφβιεκα κε 

53% γηα απηέο πνπ εμάγνπλ θαη 40% γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ. Ζ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ ηθαλνχ γηα εμαγσγέο ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα γηα ην 

25% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ, θαη κφιηο 11% πάληα είλαη πξφβιεκα, 

ελψ γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ ζπρλά θαη πάληα είλαη πξφβιεκα κε πνζνζηφ 

60%. Γειαδή, νη εμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο, πξνζπαζνχλ λα απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο εμαγσγέο. Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζε 

ησλ γξαθεκάησλ 4.3.2.1 θαη 4.3.2.2 , ε ειιηπήο νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο 

εμαγσγψλ ηεο εηαηξίαο είλαη πάληνηε πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εμάγνπλ κε πνζνζηφ 60% ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα απηέο πνπ 

εμάγνπλ είλαη κφιηο 16%. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηα δεδνκέλα απηά πσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ δελ έρνπλ νξγαλσκέλν ηκήκα εμαγσγψλ, πνπ 

ζα βνεζήζεη λα ππεξπεδεζνχλ θάπνηα εκπφδηα. Ζ αλεπαξθήο έξεπλα 

αγνξάο, απνηειεί ζπρλά πξφβιεκα θαη γηα ηνπο δπν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, κε 
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πνζνζηφ πεξίπνπ 40% γηα ηελ θαζεκηά. Γειαδή, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

απνηχρνπλ εηζεξρφκελεο ζε κηα κε επαξθψο κειεηεκέλε αγνξά. Ζ αλεπαξθήο 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο απνηειεί ζπρλά πξφβιεκα ζηηο εμαγσγέο, ζηηο 

εμαγσγέο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο κε πνζνζηφ 33%, θαη ζε απηέο πνπ δελ 

εμάγνπλ κε πνζνζηφ 40%. Ζ αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ζηηο μέλεο αγνξέο γηα ην 38% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνηέ θαη ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη πξφβιεκα, ελψ 

γηα 13% είλαη πάληα πξφβιεκα. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θάπνηεο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ αληηπξφζσπν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ, ε κε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ αληηπξφζσπν είλαη ζπρλά πξφβιεκα κε 

πνζνζηφ 40%. Ζ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο είλαη ζπρλά 

πξφβιεκα θαη γηα ηνπο δπν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, ελψ ν αλεπαξθήο αξηζκφο 

αληηπξνζψπσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απηέο πνπ δελ εμάγνπλ. Ζ 

έιιεηςε αληαγσληζηηθήο ηηκήο θαη γηα ηνπο δπν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, νχηε 

είλαη/νχηε δελ είλαη πξφβιεκα, ελψ ν έληνλνο δηεζλήο αληαγσληζκφο είλαη 

ζπρλά θαη πάληα πξφβιεκα. Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, πσο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη έληνλα αληαγσληζηηθφ, θάηη 

ην νπνίν κπνξεί λα  εληζρχζεη θαη ηα ππφινηπα εκπφδηα εμαγσγψλ. Οη λνκηθέο 

δπζθνιίεο, ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ, κε 

πνζνζηφ 40% λα ζεσξεί φηη είλαη πάληα πξφβιεκα, ελψ ην αληίζηνηρν απηψλ 

πνπ εμάγνπλ λα είλαη κφιηο 18%. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα, είλαη πξφβιεκα ζπρλά 

θαη πάληα γηα απηέο πνπ εμάγνπλ κε πνζνζηφ 40%, ελψ γηα απηέο πνπ δελ 

εμάγνπλ 60%. Μπνξνχκε λα πνχκε εδψ, πσο φηαλ δελ ππάξρεη πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα, απμάλεηαη ε αλαζθάιεηα, άξα θαη κεηψλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο ηηο εμαγσγέο, ιφγσ αβεβαηφηεηαο. Ζ δηαθνξά ζην ζξήζθεπκα δελ 

θαίλεηαη λα απνηειεί πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ κε πνζνζηφ 

64%, ελψ γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ είλαη ζπρλά πξφβιεκα 40%. Σέινο, γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ δελ είλαη πξφβιεκα νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί, 

ελψ γηα ην 80% απηψλ πνπ δελ εμάγνπλ είλαη πάληα πξφβιεκα. Κάηη ηέηνην 

είλαη ινγηθφ λα πξνθχπηεη, αλ ζθεθηνχκε πσο παξαπάλσ είδακε φηη ππάξρεη 

αλεπαξθήο έξεπλα ησλ μέλσλ αγνξψλ, κε απνηέιεζκα απηέο πνπ δελ 

εμάγνπλ, λα βιέπνπλ σο πξφβιεκα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζξεζθεηψλ θαη 

ησλ πνιηηηζκψλ. 
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3. Εμαγωγηθέο αγνξέο 

ην παξαθάησ γξάθεκα, Γξάθεκα 4.3.3.1, παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζέζεο ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, γηα 

φζεο επηρεηξήζεηο εμάγνπλ. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

δηαβάζκηζε ησλ εξσηεκάησλ είλαη ε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert.Σα 

αληηθείκελα κειέηεο είλαη: θήκε ηεο εηαηξίαο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή, δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πνηφηεηαο, ηθαλφηεηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο,, πνηφηεηα πξντφληνο, 

κνλαδηθφηεηα πξντφληνο, εχξνο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, εκπεηξία θαη 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δίθηπν δηαλνκήο ζην εμσηεξηθφ, πξνζσπηθέο 

επαθέο κε αληηπξνζψπνπο, γλψζε εμαγσγηθήο αγνξάο θ εκπνξίαο, 

αμηνιφγεζε αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο, αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο, 

θφζηνο παξαγσγήο, ζπζθεπαζία-ηππνπνίεζε πξντφληνο, πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο ηνπ εμσηεξηθνχ, θπζηθή εγγχηεηα ζηελ εμσηεξηθή 

αγνξά, δηαθίλεζε πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο ζε αληαγσληζηηθή ηηκή, 

εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο αγνξάο κε ρακειφηεξν θφζηνο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. 
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Γξάθεκα 4.3.3.1-Θέζε εηαηξίαο ζηηο εμαγωγηθέο αγνξέο(%):επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ 

 
 

Δμεηάδνληαο ην γξάθεκα 4.3.3.1 βιέπνπκε πσο αμηνιφγεζε ν θάζε 

ππεχζπλνο, νηλνπνηείνπ, ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο ζηηο μέλεο αγνξέο. ζνλ αθνξά ηελ θήκε ηεο εηαηξίαο, ην 49% 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα, 

ελψ ην 13% ζεσξεί πσο έρεη κεηνλέθηεκα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα κε πνζνζηφ 60%. Σν 98% 

ζεσξεί φηη έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ ηερλνγλσζία ζηελ 

παξαγσγή, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ζηηο μέλεο αγνξέο, ην 53% απάληεζε 

πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ ηθαλφηεηα έξεπλαο θ 

αλάπηπμεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, κε πνζνζηφ 93%, ζεσξεί πσο έρεη 

πιενλέθηεκα, θαη κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ 
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εμάγεηαη, θαη 71% πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο. Γηα ην εχξνο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, ην 56% ζεσξεί 

πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα, ελψ ην 60% ζεσξεί πσο έρεη 

πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ εκπεηξία θ εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ. Σν 53%, δήισζε πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα 

ζην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ην 11% απηψλ λα δειψλεη πσο έρεη 

κεγάιν κεηνλέθηεκα ζε απηφ ην αληηθείκελν. Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο, 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο δίθηπν δηαλνκήο ησλ θξαζηψλ 

ηνπο, επνκέλσο είλαη ινγηθφ λα βξίζθνπλ πσο έρνπλ πιενλεθηηθή ζέζε ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ, θαη ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα είλαη κηθξφ ε 

δηαθνξά νμχλεηαη. Σν 72% δήισζε πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν 

πιενλέθηεκα ζηηο πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο, ελψ ην 13% 

έρεη κεηνλέθηεκα θ κεγάιν κεηνλέθηεκα ζε απηφ. ηελ γλψζε ηεο εμαγσγηθήο 

αγνξάο θ εκπνξίαο, ην 35,6%, δήισζε κεγάιν πιενλέθηεκα θαη ην 54% ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ δήισζε πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν 

πιενλέθηεκα ζηελ αμηνιφγεζε αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο, θάηη ην 

νπνίν είλαη ινγηθφ αλ δνχκε ζην γξάθεκα ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δήισζαλ 

κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ ηθαλφηεηα έξεπλαο θ αλάπηπμεο. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο αληαγσληζηέο έρεη 

ελδηαθέξνλ, κε ην 58% λα δειψλεη πσο έρεη πιενλέθηεκα θ κεγάιν 

πιενλέθηεκα ζε απηφ ην αληηθείκελν, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ, 22%, δειψλεη 

κεγάιν κεηνλέθηεκα θ κεηνλέθηεκα. Σν θφζηνο παξαγσγήο, παξνπζηάδεη 

επίζεο, ελδηαθέξνλ κε ην 27% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά πσο έρεη κεγάιν 

κεηνλέθηεκα θ κεηνλέθηεκα θαη ην 36% πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα. 

Γειαδή, ζρεδφλ ην 1/3 ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ζεσξεί φηη παξάγεη κε θφζηνο κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 

ζην εμσηεξηθφ. Ζ ζπζθεπαζία-ηππνπνίεζε ηνπ πξντφληνο γηα ην 63% ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ, ζεσξείηαη πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα, 

ελψ αληίζεηα ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

ην 38% ζεσξείηαη κεγάιν κεηνλέθηεκα θ κεηνλέθηεκα, κε κφιηο ην 13% λα ην 

ζεσξεί κεγάιν πιενλέθηεκα. Γειαδή, νη ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζεσξνχλ πσο δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο ζην 

εμσηεξηθφ, ζε ζρέζε κε ηνπο μέλνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ θπζηθή εγγχηεηα 

γηα ην 49%, απνηειεί πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα, θάηη ην νπνίν είλαη 
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αλακελφκελν, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεχηεξε ρψξα ζηελ νπνία εμάγνληαη ηα 

ειιεληθά θξαζηά είλαη ε Γεξκαλία, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα. Σν 61% ησλ εμαγσγψλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε πσο έρεη 

πιενλέθηεκα θ κεγάιν πιενλέθηεκα ζηε δηαθίλεζε πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληνο ζε αληαγσληζηηθή ηηκή, θαη ηέινο ζηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο αγνξάο κε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 

κεγάιν πιενλέθηεκα θ πιενλέθηεκα έρεη ην 40%. Πξηλ θιείζνπκε ηνλ 

ζρνιηαζκφ ηνπ γξαθήκαηνο, πξέπεη λα παξαηεξεζεί, φηη ζηα πεξηζζφηεξα 

αληηθείκελα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζην νχηε 

κεηνλέθηεκα/νχηε πιενλέθηεκα. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη, 

ε ζέζε ησλ εμαγσγηθψλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απέλαληη ζηνλ 

αληαγσληζκφ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε κε θάπνηα 

πιενλεθηήκαηα.  

 

4. Εμωηεξηθό Πεξηβάιινλ(εγρώξην θαη μέλν) 

 

ιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα ραξαθηεξίζνπλ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ(εγρψξην θαη μέλν), ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ην νηλνπνηείν. Ζ 

δηαβάζκηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ε επηαβάζκηα 

θιίκαθα Orgood, γηα λα κπνξέζνπλ φκσο ηα δεδνκέλα λα αμηνινγεζνχλ θ λα 

εξκελεπηνχλ, θαη λα αθνινπζνχλ ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα, ε θιίκαθα έγηλε 

πεληαβάζκηα, δηαηεξψληαο ηελ θεληξηθή ηηκή θαη ηηο αθξαίεο ίδηεο, 

ζπγρσλεχνληαο ηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο. Σα ηξία πξψηα δηαγξάκκαηα είλαη γηα 

ηα νηλνπνηεία κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα επφκελα ηξία είλαη γηα 

απηά πνπ δελ εμάγνπλ. 
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Γηάγξακκα 4.3.4.1- Αζθάιεηα(εμάγνπλ)

 

 
 
 

Γηάγξακκα 4.3.4.2- Δπθαηξίεο(εμάγνπλ) 

 
 

Γηάγξακκα 4.3.4.3- Πεξηβάιινλ(εμάγνπλ) 
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Σα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ έλα γεληθφ εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ(εγρψξην θαη μέλν), φπσο απηφ δφζεθε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

νηλνπνηείσλ πνπ αζρνινχληαη κε εμαγσγέο. Γειαδή, είλαη έλα επηθίλδπλν, 

ηζρπξφ, κε ιίγεο επθαηξίεο πεξηβάιινλ, δχζθνιν λα επηβηψζεη κηα επηρείξεζε, 

φπνπ νη πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξείαο αμίδνπλ ιίγν απέλαληη ζε ηζρπξά 

αληαγσληζηηθέο, πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δπλάκεηο, ελψ ηα ιάζε κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

απηά, είλαη αλακελφκελα, δεδνκέλνπ πσο ηα εμεηαδφκελα νηλνπνηεία, πνπ 

εμάγνπλ, σο επί ησλ πιείζησλ αλήθνπλ ζηηο κηθξέο θ κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Αθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ησλ νηλνπνηείσλ πνπ δελ εμάγνπλ. 

 
Γηάγξακκα 4.3.4.4- Αζθάιεηα(δελ εμάγνπλ) 

 
 

 
 

Γηάγξακκα 4.3.4.5- Δπθαηξίεο(δελ εμάγνπλ) 
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Γηάγξακκα 4.3.4.6-Πεξηβάιινλ(δελ εμάγνπλ) 

 

 
Σα δηαγξάκκαηα παξαπάλσ(δηάγξακκα 4.3.4.4, δηάγξακκα 4.3.4.5, θαη 

δηάγξακκα 4.3.4.6) ζθηαγξαθνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ(εγρψξην θαη μέλν), 

φπσο ην πεξηέγξαςαλ νη ππεχζπλνη ησλ νηλνπνηείσλ πνπ δελ έρνπλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Θέηνπλ έλα ηζρπξφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη 

πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξίαο αμίδνπλ ιίγν απέλαληη ζε ηζρπξά αληαγσληζηηθέο 

πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δπλάκεηο, κε ιίγεο επθαηξίεο γηα πεξηνξηζκέλεο 

επελδχζεηο, φπνπ φκσο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα επηβηψζεη, κε κέηξην 

θίλδπλν γηα ηελ βησζηκφηεηά ηεο. Απηή ε ηειεπηαία πξφηαζε, είλαη ην ζεκείν 

φπνπ δηαθέξνπλ νη δπν ηχπνη νηλνπνηείσλ. 

 

5. Σρέζεηο κε ηνπηθνύο αληηπξνζώπνπο 

 

Ζ εξψηεζε απηή αθνξνχζε κφλν ηα νηλνπνηεία πνπ εμάγνπλ. Ζ δηαβάζκηζε 

πνπ αθνινπζήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ε επηαβάζκηα θιίκαθα Orgood, 

γηα λα κπνξέζνπλ φκσο ηα δεδνκέλα λα αμηνινγεζνχλ θ λα εξκελεπηνχλ, θαη 

λα αθνινπζνχλ ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα, ε θιίκαθα έγηλε πεληαβάζκηα, 

δηαηεξψληαο ηελ θεληξηθή ηηκή θαη ηηο αθξαίεο ίδηεο, ζπγρσλεχνληαο ηηο 

ελδηάκεζεο θιίκαθεο. Αθνινπζνχλ ηέζζεξα δηαγξάκκαηα απφ ηα νπνία ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα κάζνπκε πνηα ζρέζε πξνηηκά ε εηαηξία φζνλ αθνξά ηνπο 

ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. 
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Γηάγξακκα 4.3.5.1- Γνκή θαλαιηώλ επηθνηλωλίαο 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.3.5.2- ηξαηεγηθή  

 
 
 

Γηάγξακκα 4.3.5.3- Γηαδηθαζίεο 
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Γηάγξακκα 4.3.5.4- Έιεγρνο 

 
 

Σα νηλνπνηεία πνπ εμάγνπλ, γεληθά, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ηνπηθνχο 

αληηπξνζψπνπο, πξνηηκνχλ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.3.5.1, κέηξηα θαη 

ιίγν δνκεκέλα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, φπνπ ε είζνδνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαη επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Απφ ην δηάγξακκα 

4.3.5.2, δηαθαίλεηαη πσο ν ηνπηθφο αληηπξφζσπνο, ρξεζηκνπνηεί, θπξίσο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο, δηαηεξψληαο ηελ ειεπζεξία ηεο πξνζαξκνγήο ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην νηλνπνηείν. Απφ ην δηάγξακκα 

4.3.5.3, θαίλεηαη πσο νη εηαηξίεο, πξνηηκνχλ ν αληηπξφζσπνο λα αθνινπζεί 

ηελ «επίζεκε» ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε, παξαβιέπνληάο ηεο κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ 

ζπκθσλεζεί θ απφ ηηο δπν πιεπξέο. Σέινο, απφ ηα δηάγξακκα 4.3.5.4, 

θαηαιαβαίλνπκε πσο ν έιεγρνο ησλ μέλσλ αληηπξνζψπσλ είλαη κεγάινο θαη 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

6. Σηξαηεγηθέο εμαγωγηθήο εκπνξίαο 

 

Ζ εξψηεζε απηή απεπζπλφηαλ κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Απνηειείηαη απφ νθηψ αληηθείκελα, πνπ αθνξνχλ 

ζηξαηεγηθέο εμαγσγηθήο εκπνξίαο πξντφλησλ, δηαβαζκηζκέλα κε ηελ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. Οη ζηξαηεγηθέο εμαγσγηθήο εκπνξίαο πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη: κέγεζνο πνπ ην πξντφλ είλαη ζηελ 

ηνπηθή γιψζζα(language), Βαζκφο πξνζαξκνγήο πξντφληνο γηα ηελ 
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εμαγσγηθή αγνξά(adj), πξνζαξκνγή ζπζθεπαζίαο(package), πξνζαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο πξντφληνο ζηελ αγνξά(place), βαζκφο θαζνξηζκνχ 

αγνξάο-ζηφρνπ(target), βαζκφο κνλαδηθφηεηαο πξντφληνο(unique), βαζκφο 

νηθεηφηεηαο ησλ μέλσλ πειαηψλ κε ηελ κάξθα(familiarity), βαζκφο πνπ ην 

πξντφλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ καο(civil).ην Γηάγξακκα 4.3.6.1 πνπ 

αθνινπζεί ζα παξαηεξήζνπκε πσο δηακνξθψζεθε ν κέζνο φξνο 

(εθθξαζκέλνο ζε πνζνζηφ %) απηψλ ησλ απαληήζεσλ.   

 
Γηάγξακκα 4.3.6.1- ηξαηεγηθέο Δμαγωγηθήο Δκπνξίαο(%) 

 
 

Ζ πην ζεκαληηθή απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, θαίλεηαη λα είλαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά(place), 

κε ζπρλφηεηα απαληήζεσλ 38%. Απφ ηελ άιιε, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν 

βαζκφο θαζνξηζκνχ ηεο αγνξάο-ζηφρνπ(target), γηα θακία απφ ηηο 

εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, δελ θαίλεηαη λα είλαη ε πην 

ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή. Δπίζεο παξαηεξνχκε, πσο ηελ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα(%) απαληήζεσλ ηελ παίξλνπκε γηα ην Οχηε Λίγν/Οχηε 

Πνιχ(Αζαθήο-Οηθείνο). Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα νηλνπνηεία 

πνπ εμεηάζηεθαλ, έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, ρσξίο λα έρνπλ κηα θ κνλαδηθή ζηξαηεγηθή εμαγσγψλ, αιιά 

έλα κίγκα απφ απηέο. 
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7. Σπλνιηθέο Πωιήζεηο θξαζηνύ(θαηά πξνζέγγηζε) θαηά κέζν όξν γηα θάζε 

ρξόλν ηεο πεξηόδνπ 2008-2015 ζε ρηιηάδεο Επξώ 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε φια ηα νηλνπνηεία ηνπ δείγκαηνο ζπκπιήξσζαλ αλά 

έηνο, θαη θαηά πξνζέγγηζε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπο ζε ρηιηάδεο επξψ.  

ην Γηάγξακκα 4.3.7.1 θαη Γηάγξακκα 4.3.7.2  πνπ αθνινπζνχλ, ζα δνχκε 

πσο δηακνξθψζεθε ν κέζνο φξνο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ(ζε ρηιηάδεο 

επξψ) γηα ηα νηλνπνηεία πνπ δελ εμάγνπλ θαη γηα ηα νηλνπνηεία πνπ εμάγνπλ 

αληίζηνηρα. 

 
Γηάγξακκα 4.3.7.1- κ.ό ζπλνιηθώλ πωιήζεωλ ζε ρηι. €: επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ 

 
 

Γηάγξακκα 4.3.7.2- κ.ό ζπλνιηθώλ πωιήζεωλ ζε ρηι. €: επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ 
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Απηφ πνπ γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ, γηα φια ηα νηλνπνηεία(είηε έρνπλ 

εμαγσγηθφ ραξαθηήξα είηε φρη), είλαη πσο ν κέζνο φξνο ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ ηνπο, αθνινπζεί θνηλή πνξεία αλά έηνο. Γειαδή, αλνδηθή πνξεία 

κέρξη ην 2010, θαζνδηθή σο ην 2013 θαη έπεηηα αλνδηθή. Απηέο νη αιιαγέο ζηηο 

θακπχιεο πνπ βιέπνπκε, πηζαλφλ λα νθείινληαη, ζηελ ππνρξεσηηθή εθξίδσζε 

ακπειψλσλ βάζε ΚΟΑ θαη ζηα πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ επξσπατθή έλσζε φπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, φπνπ κεηψζεθε ε έθηαζε ησλ νηληθψλ ακπειψλσλ, αιιά θαη ε 

παξαγσγή θξαζηνχ θαη θαηά ζπλέπεηα νη πσιήζεηο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2008-

2011, αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη θξίζε ρξένπο ζηελ νπνία, πεξηήιζε 

ε ρψξα καο απφ ην 2009 θαη έπεηηα. Παξαηεξνχκε, πσο σο ην 2010, ππήξρε 

άλνδνο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θξαζηνχ, ελψ απφ εθείλε ηελ ρξνληά θαη 

έπεηηα ε πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θξαζηνχ είλαη αξλεηηθή. Ζ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθξίδσζε 

ακπειψλσλ(κείσζε 30% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ακπέινπ) θαη ηελ 

αζηάζεηα πνπ ππήξρε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο, επεξέαζαλ αξλεηηθά ηνλ 

θιάδν ηνπ θξαζηνχ, φζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Απφ ην 

2014, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη, ζηα πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο, κε ηελ είζνδν 

λέσλ βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ, κε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, ζηελ 

πξνζαξκνγή, ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα αγνξψλ(κε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο-ζπζθεπαζίαο-ηππνπνίεζεο, βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θ ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο), ζηελ 

ζπλεξγαζία κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ νηλνπνηείσλ ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

φπνηεο δπζθνιίεο παξαγσγήο-ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο, ζηελ ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηα ειιεληθά πξντφληα, ζηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ(γηα απηέο πνπ εμάγνπλ), αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

πνπ παξαηεξείηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε, ηνπ 

δείγκαηνο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, πσο ν θιάδνο έρεη δπλακηθή, είλαη 

επέιηθηνο θαη ηάζεηο εμσζηξέθεηαο.  
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8. Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο ηωλ εξωηεκάηωλ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκό ηωλ κόληκωλ εξγαδόκελωλ θαη ηωλ ρξόλωλ 

πνπ ην νηλνπνηείν αζρνιείηαη κε εμαγωγέο. 

 

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πξνέθπςαλ θάπνηα εξσηήκαηα, 

ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κφληκσλ εξγαδφκελσλ πνπ απαζρνιεί, κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κφληκσλ εξγαδφκελσλ πνπ απαζρνιεί θαη ησλ εηψλ πνπ αζρνιείηαη κε 

εμαγσγέο θαη ηέινο κε ηελ ειηθία ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ρξφληα πνπ 

αζρνιείηαη κε εμαγσγέο. Γηα λα κπνξέζσ λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα απηά, 

αθνχ έιεγμα ηε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε θιάζε ζε θαζεκηά 

κεηαβιεηή μερσξηζηά, ηηο θιάζεηο φπνπ ε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

πνιχ κηθξή ηηο έλσζα, ελψ ηηο θιάζεηο πνπ είραλ κεγάιε ζπρλφηεηα ηηο 

δηαηήξεζα, θαη έηζη πξνέθπςαλ, γηα ηε κελ ειηθία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ 

ίδξπζή ηεο έκεηλαλ ηξεηο θιάζεηο, γηα δε ηηο άιιεο δπν κεηαβιεηέο έκεηλαλ δχν 

θιάζεηο ζηελ θαζεκηά. Έπεηηα αλά δεχγνο κεηαβιεηψλ εθαξκφζηεθε έιεγρνο 

ηεο δηαθνξάο κεηαμχ πνζνζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

Α. ρέζε αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ειηθίαο επηρείξεζεο θαη αξηζκνχ κφληκσλ 

εξγαδφκελσλ. 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ: 

 Ζν: ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, είλαη αλεμάξηεηε απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

 Ζ1: ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ΓΔΝ είλαη αλεμάξηεηε 

κε αξηζκφ ησλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

 
Σίνακασ Α.1 Μριτιριο x2 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,951
a
 1 ,086 

Continuity Correction
b
 

1,781 1 ,182 

Likelihood Ratio 3,426 1 ,064 

Fisher's Exact Test       

Linear-by-Linear 
Association 2,892 1 ,089 

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,24. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε, πξέπεη λα ειέγμνπκε κέζσ 
ηεο ζηαηηζηηθήο x2 αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ(Πίλαθαο Α.1). 
Οη βαζκνί ειεπζεξίαο(df) είλαη 1, ε ηηκή ηνπ p-valueδείγκαηνο=0,086,ην επίπεδν 
ζεκαληηθφηεηαο α=5%, κηθξφηεξν δειαδή, απφ απηφ πνπ ππνινγίζακε. 
Δπνκέλσο, απνξξίπηνπκε ηελ Ζν, φηη νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο 
κεηαμχ ηνπο. Κάησ απφ ηνλ Πίλαθα Α.1, ππάξρεη κηα παξαηήξεζε, ε νπνία 
δειψλεη πσο, 1 θειί(25%), έρεη πνζνζηφ αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ 
κηθξφηεξν ή ίζν κε 5, επνκέλσο ην θξηηήξην x2 δελ είλαη αμηφπηζην, θαη δελ 
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε επηπιένλ αλάιπζε. 

 

Β. ρέζε αλεμαξηεζίαο κεηαμχ αξηζκνχ κφληκσλ εξγαδφκελσλ θαη εηψλ 

πνπ ην νηλνπνηείν πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο(κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εμάγνπλ). 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ: 

 Ζν: ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηα ρξφληα πνπ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

εμαγσγέο 

 Ζ1: ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ΓΔΝ είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηα ρξφληα πνπ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

εμαγσγέο. 

 
Σίνακασ Β.1 Μριτιριο x2 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
,095

a
 1 ,758 

Continuity Correction
b
 

0,000 1 1,000 

Likelihood Ratio ,096 1 ,757 

Fisher's Exact Test       

Linear-by-Linear 
Association ,092 1 ,761 

N of Valid Cases 45     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε, πξέπεη λα ειέγμνπκε κέζσ 

ηεο ζηαηηζηηθήο x2 αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ(Πίλαθαο Β.1). 

Οη βαζκνί ειεπζεξίαο(df) είλαη 1, ε ηηκή ηνπ p-valueδείγκαηνο=0,758, ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=5%, κηθξφηεξν δειαδή, απφ απηφ πνπ ππνινγίζακε. 

Δπνκέλσο, δερφκαζηε ηελ Ζν φηη δειαδή, νη δχν κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. Κάησ απφ ηνλ Πίλαθα Β.1, ππάξρεη κηα παξαηήξεζε, ε νπνία 
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δειψλεη πσο, έλα θειί(25%), έρεη πνζνζηφ αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ 

κηθξφηεξν ή ίζν κε 5, επνκέλσο ην θξηηήξην x2 δελ είλαη αμηφπηζην θαη δελ ζα 

αθνινπζήζεη επηπιένλ αλάιπζε. 

 

Γ. ρέζε αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ειηθίαο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζε θαη εηψλ 

πνπ εμάγεη 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ: 

 Ζν: ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, είλαη εμαξηεκέλε απφ 

ηα ρξφληα πνπ αζρνιείηαη κε εμαγσγέο 

 Ζ1: ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ΓΔΝ είλαη εμαξηεκέλε 

απφ ηα ρξφληα πνπ αζρνιείηαη κε εμαγσγέο 

Σίνακασ Γ.1 Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
7,694

a
 1 ,006 

Continuity Correction
b
 

5,927 1 ,015 

Likelihood Ratio 7,629 1 ,006 

Fisher's Exact Test       

Linear-by-Linear 
Association 7,523 1 ,006 

N of Valid Cases 45     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,91. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε, πξέπεη λα ειέγμνπκε κέζσ 

ηεο ζηαηηζηηθήο x2 αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ(Πίλαθαο Γ.1). 

Οη βαζκνί ειεπζεξίαο(df) είλαη 1, ε ηηκή ηνπ p-valueδείγκαηνο=0,006,ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=5%, κεγαιχηεξν δειαδή, απφ απηφ πνπ ππνινγίζακε. 

Δπνκέλσο, απνξξίπηνπκε ηελ Ζν θαη ζεσξνχκε πσο, νη δχν κεηαβιεηέο είλαη 

εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Κάησ απφ ηνλ Πίλαθα Γ.1, ππάξρεη κηα 

παξαηήξεζε, ε νπνία δειψλεη πσο, έλα θειί(25%), έρεη πνζνζηφ 

αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ κηθξφηεξν ή ίζν κε 5, επνκέλσο ην θξηηήξην x2 δελ 

είλαη αμηφπηζην θαη δελ ζα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά πξνθχπηεη πσο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο  

Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο ζα γίλεη Παξαγνληηθή αλάιπζε, γηα ηελ 

θαηεγνξία απηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Σα ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνχ ειέγρζεθαλ θαη 

θσδηθνπνηήζεθαλ, εηζήρζεζαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία θαηαζθεπάζζεθε 

ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS for Windows. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηε 

θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ κε πνιιαπιέο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζε 

έιεγρνο θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη κέζνδνη 

Πνιπδηάζηαηεο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ (ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο 

ζηαηηζηηθή ρσξίο κνληέιν), φπσο ε Αλάιπζε Παξαγφλησλ(Factor analysis) θαη 

αθνινχζεζε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε (multiple regression), γηα αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

πνιιέο θνξέο ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζχλζεηεο έλλνηεο (π.ρ. θίλεηξα 

εμαγσγψλ θιπ.) θαη δελ κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ κφλν κε κία κεηαβιεηή 

εθαξκφζηεθε ν ζπλδπαζκφο δχν ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ.  

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε Παξαγφλησλ (Factor Analysis), ε 

νπνία είλαη κία ηερληθή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ππνζχλνια κεηαβιεηψλ 

(παξάγνληεο), πνπ ν θαζέλαο εξκελεχεη κία ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαη έηζη 

γίλεηαη επθνιφηεξε ε αλάιπζε θαη ε εξκελεία απηψλ (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006). 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε. Ζ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ έγηλε κε ηε κέζνδν Principal 

Components15(θπξίσλ ζπληζησζψλ)πνπ είλαη θαη ε πξνεπηιεγκέλε κέζνδνο 

απφ ηηο κεζφδνπο πνπ δηαζέηεη ην SPSS for Windows. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

Αλάιπζεο παξαγφλησλ εθηπιίζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα. 

 

Πξψην ηάδην: 

Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο ηηκέο κε 

ηελ αθαίξεζε ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηελ δηαίξεζε κε ηελ ηππηθή απφθιηζε. Απηφο 

ν κεηαζρεκαηηζκφο έρεη σο ζπλέπεηα φιεο νη κεηαζρεκαηηζκέλεο ηηκέο λα 

έρνπλ κέζε ηηκή 0 θαη ηππηθή απφθιηζε 1. Σν γεγνλφο, φηη κέζε ηηκή ησλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη0 ζεκαίλεη φηη ην θέληξν βάξνο ησλ 
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ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ησλ αμφλσλ δειαδή κε ην 

ζεκείν 0. Ζ δηαίξεζε κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ζεκαίλεη, φηη ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ εμαιείθεηαη θαη ε θάζε κεηαβιεηή 

εθθξάδεηαη ζε αξηζκφ ηππηθψλ απνθιίζεσλ. Δθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο φισλ ησλ δπλαηψλ δεπγψλ ησλ ππφ εμέηαζε πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ππφ ηελ κνξθή ηξηγσληθήο κήηξαο κε 

θχξηα δηαγψλην ηελ κνλάδα πνπ εθθξάδεη ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θάζε 

κεηαβιεηήο κε ηνλ εαπηφ ηεο. Απφ ηελ κήηξα απηή ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη εάλ νη κεηαβιεηέο αιιεινζπζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα εάλ ε εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ 

κπνξεί λα δψζεη θάπνηα ιχζε. Σν SPSS ρξεζηκνπνηεί ην ηεζη ηνπ Bartlett 

πεξί ζθαηξηθφηεηαο (Bartlett‟s Test of Sphericity)κε ην νπνίν ειέγρεη ηελ 

κεδεληθή ππφζεζε(Ζν), φηη ε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο δελ 

δηαθέξεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απφ ηελ κνλαδηαία κήηξα δειαδή απφ ηελ 

κήηξα πνπ έρεη ηελ κνλάδα ζηελ θχξηα δηαγψλην θαη ην 0 ζηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ηεο. Ζ κε απφξξηςε ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο νδεγεί θάπνηνλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ππφ εμέηαζε παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο είλαη 

αζπζρέηηζηεο θαη επνκέλσο νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εμαγσγήο θάπνησλ 

θνηλψλ παξαγφλησλ είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Δπίζεο, ην SPSS ππνινγίδεη ην 

κέηξν Kaiser-Meyer-Olkin(ΚΜΟ)σο έλδεημε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο πνπ ζα έρεη 

ε εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο κεζφδνπ. ζν ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κέηξνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζηε κνλάδα ηφζν ιηγφηεξνο αξηζκφο παξαγφλησλ 

εμάγεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαηεξνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ θαη επνκέλσο ηα δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε (Γεκεηξηάδεο,2003). 

 

Γεχηεξν ηάδην: 

ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη ε εμαγσγή ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ, δειαδή 

πξνζδηνξίδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ ησλ αιιεινζπζρεηηζκέλσλ παξαηεξνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ. Γειαδή, ζε απηφ ην ζηάδην δηαπηζηψλεηαη ην πφζν θαιά ην 

κνληέιν πξνζαξκφδεη ηα δεδνκέλα. 
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Σξίην ηάδην: 

ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε Πεξηζηξνθή (Rotation) ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ θαη 

ε εξκελεία ηνπο. Με ηελ πεξηζηξνθή επηδηψθεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

θνηλψλ παξαγφλησλ έηζη ψζηε, λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην εχρξεζηνη. Έηζη 

δηεπθνιχλεηαη ε εξκελεία ησλ εμαρζέλησλ θνηλψλ παξαγφλησλ. Ζ ζπλήζεο 

κέζνδνο πεξηζηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε Varimax. Με απηή ηε 

κέζνδν επηδηψθεηαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ 

πςεινχο ζπληειεζηέο κε θάζε θνηλφ παξάγνληα. 

Καη‟ αξρήλ, πξηλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε επηινγή ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε, κέζα απφ 

ηνπο πίλαθεο Anti-Image. Γηα θάζε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

εθαξκφζηεθε ν πίλαθαο Anti-Image, ψζηε πεγαίλνληαο ζηελ δηαγψλην ηνπ 

Anti-Image Correlation, νη ηηκέο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 0,5 λα επηιερζνχλ, 

αθνχ δειψλνπλ κεηαβιεηέο ηθαλέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε, θαη φιεο νη άιιεο απνξξίπηνληαη θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Έπεηηα, αθνινχζεζε Παξαγνληηθή Αλάιπζε, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ 

νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην πλνιηθφ Πνζνζηφ ηνπ Κξαζηνχ 

πνπ Δμάγεηαη θαη ηέινο αθνινχζεζε ε Πνιιαπιή Παιηλδξφκεζε ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ.  

5.2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

1. Κίλεηξα εμαγωγώλ 
 
 

Πίλαθαο 5.2.1.1KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,691 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 593,084 

df 153 

Sig. ,000 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηνλ πίλαθα 5.2.1.1 ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, 

επνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο θαη, εθφζνλ, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο είλαη θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε.  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα 5.2.1.2 βιέπνπκε πσο απφ ηελ θχξηα δηαγψλην 

ηνπ Anti-Image Correlation γηα ηα θίλεηξα ησλ εμαγσγψλ ζα πάξνπκε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο, εθηφο ηεο θπζηθήο εγγχηεηαο ζηνλ πειάηε ηνπ εμσηεξηθνχ, δηφηη ε 

ηηκή MSA είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5. Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο πνπ ζα πάξνπκε 

γηα ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε απφ ηελ ελφηεηα Κίλεηξα Δμαγσγψλ είλαη: 

Απφθηεζε δηεζλνχο θήκεο, Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, Διθπζηηθέο επθαηξίεο 

θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ, Καηνρή κνλαδηθνχ πξντφληνο 

θαηάιιειν λα εμππεξεηήζεη μέλεο αγνξέο, Φνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηε 

ρψξα πξννξηζκνχ, Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην θφζηνο παξαγσγήο, 

Αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζην εζσηεξηθφ, Κνξεζκφο ζηελ εγρψξηα αγνξά, 

Ννκηθφ πιαίζην ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, απμαλφκελν ζηαζεξφ θφζηνο ζην 

εζσηεξηθφ, Πεπνηζήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ, 

Δκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο ζηηο εμαγσγέο, Ννκηθφ πιαίζην γηα ην πξντφλ ζην 

εμσηεξηθφ, Οηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ επηπιένλ παξαγγειίεο, Λήςε 

απηφθιεησλ παξαγγειηψλ απφ μέλνπο πειάηεο, Διθπζηηθά θπβεξλεηηθά 

θίλεηξα, Γλψζε θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο εμαγσγψλ.  
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Πίνακαρ 5.2.1.2 Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 
ΦΤΗΚΖ 

ΔΓΓΤΣΖΣΑ 
ΓΗΔΘΝΖ 

ΦΖΜΖ 

ΔΗΟΓΟ 
Δ ΝΔΔ 
ΑΓΟΡΔ 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 
ΚΔΡΓΟΤ-

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΜΟΝΑΓΗΚΟ 
ΠΡΟΨΟΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 
ΠΛΔΟΝ(ΔΞΧΣ) 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 
ΠΛΔΟΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ 
ΠΗΔΔΗ 

ΚΟΡΔΜΟ 
ΔΓΥΧΡΗΑ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 
ΝΟΜΗΚΟ 
ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΑΘΔΡΟ 
ΚΟΣΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ
ΣΖΣΑ 

ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
ΣΗ 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ
 ΚΛΗΜΑΚΑ 

ΑΤΣΟΚΛΖ
ΣΔ 

ΠΑΡΑΓΓΔΛ
ΗΔ 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚ
Α ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚ
Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΣΑ 

 
ΦΤΗΚΖ 
ΔΓΓΤΣΖΣΑ ,491

a
 ,046 -,042 -,246 ,162 -,241 -,372 ,248 ,601 -,057 -,177 ,144 -,440 ,232 ,420 -,291 ,228 -,049 

ΓΗΔΘΝΖ ΦΖΜΖ 
,046 ,658

a
 -,660 -,087 -,050 -,194 -,110 ,281 ,000 ,098 -,528 ,011 -,391 ,320 -,217 -,355 ,349 ,325 

ΔΗΟΓΟ Δ 
ΝΔΔ ΑΓΟΡΔ -,042 -,660 ,627

a
 -,192 ,344 -,022 ,109 -,432 ,008 -,071 ,420 -,338 ,332 -,306 ,015 ,119 -,470 ,120 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 
ΚΔΡΓΟΤ-
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

-,246 -,087 -,192 ,667
a
 -,517 ,099 ,320 -,104 -,258 ,224 -,193 ,137 ,106 -,205 -,345 ,243 ,225 -,374 

ΜΟΝΑΓΗΚΟ 
ΠΡΟΨΟΝ ,162 -,050 ,344 -,517 ,740

a
 -,140 -,107 -,018 ,120 -,350 ,120 -,326 -,203 ,048 ,168 -,225 -,092 ,235 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 
ΠΛΔΟΝ(ΔΞΧΣ) 

-,241 -,194 -,022 ,099 -,140 ,789
a
 -,402 -,053 -,369 -,046 ,190 -,028 ,370 -,190 ,215 -,046 ,112 -,340 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 
ΠΛΔΟΝ -,372 -,110 ,109 ,320 -,107 -,402 ,804

a
 -,334 -,104 -,077 ,113 -,038 ,159 -,263 -,473 ,126 -,274 -,064 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ 
ΠΗΔΔΗ ,248 ,281 -,432 -,104 -,018 -,053 -,334 ,645

a
 ,137 ,076 -,307 -,004 -,435 ,573 ,088 -,307 ,168 ,000 

ΚΟΡΔΜΟ 
ΔΓΥΧΡΗΑ ,601 ,000 ,008 -,258 ,120 -,369 -,104 ,137 ,630

a
 -,151 -,072 ,197 -,366 ,172 ,213 -,185 -,053 ,000 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ -,057 ,098 -,071 ,224 -,350 -,046 -,077 ,076 -,151 ,830

a
 -,244 ,089 -,066 ,139 -,090 ,035 -,011 -,066 

ΣΑΘΔΡΟ 
ΚΟΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

-,177 -,528 ,420 -,193 ,120 ,190 ,113 -,307 -,072 -,244 ,529
a
 -,266 ,631 -,536 ,068 ,331 -,494 -,216 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,144 ,011 -,338 ,137 -,326 -,028 -,038 -,004 ,197 ,089 -,266 ,862

a
 -,376 ,025 ,154 -,028 ,125 -,109 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΗ 
ΔΞΑΓΧΓΔ -,440 -,391 ,332 ,106 -,203 ,370 ,159 -,435 -,366 -,066 ,631 -,376 ,576

a
 -,527 -,251 ,393 -,369 -,243 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ,232 ,320 -,306 -,205 ,048 -,190 -,263 ,573 ,172 ,139 -,536 ,025 -,527 ,670

a
 ,049 -,537 ,252 ,070 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ 
ΚΛΗΜΑΚΑ ,420 -,217 ,015 -,345 ,168 ,215 -,473 ,088 ,213 -,090 ,068 ,154 -,251 ,049 ,663

a
 -,114 ,120 -,048 

ΑΤΣΟΚΛΖΣΔ 
ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 

-,291 -,355 ,119 ,243 -,225 -,046 ,126 -,307 -,185 ,035 ,331 -,028 ,393 -,537 -,114 ,716
a
 -,115 -,120 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ 
ΚΗΝΖΣΡΑ ,228 ,349 -,470 ,225 -,092 ,112 -,274 ,168 -,053 -,011 -,494 ,125 -,369 ,252 ,120 -,115 ,696

a
 -,355 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ -,049 ,325 ,120 -,374 ,235 -,340 -,064 ,000 ,000 -,066 -,216 -,109 -,243 ,070 -,048 -,120 -,355 ,822

a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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2. Εκπόδηα Εμαγωγώλ 
 

Πίνακαρ 5.2.2.1 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,454 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

1463,251 

df 300 

Sig. ,000 

 
ηνλ πίλαθα 5.2.2.1 βιέπνπκε πσο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο απνξξίπηεηαη 

ε ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο. 

κσο, ν ΚΜΟ είλαη κηθξφηεξνο απφ 0,5 επνκέλσο νη κεηαβιεηέο δελ 

ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

αθαίξεζα ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ είραλ MSA κηθξφηεξε απφ 0,5 (Πίλαθαο 

5.2.2.2), θαη επαλέιαβα ηελ δηαδηθαζία, ψζηε λα δηαπηζηψζσ αλ ηειηθά, ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο απηέο ζηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζή κνπ. 

Δπνκέλσο, απφ ηνλ πίλαθα 5.2.2.1 ζα κείλνπλ εθηφο δηαδηθαζίαο νη 

κεηαβιεηέο: δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο, πνιηηηθή αζηάζεηα, λνκηθέο δπζθνιίεο, 

έιιεηςε αληαγσληζηηθήο ηηκήο, αλεπαξθείο αληηπξφζσπνη, έιιεηςε «εηδηθψλ» 

ζε ππεξεζίεο ζπκβνχισλ γηα ζέκαηα εμαγσγψλ, πςειφ θφζηνο κεηαθνξψλ, 

δπζθνιίεο ζηε κεηαθνξά ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο, θαζπζηεξήζεηο 

πιεξσκψλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, έιιεηςε θπβεξλεηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ 

ππεξπήδεζε εμαγσγηθψλ εκπνδίσλ, κε απνηειεζκαηηθά εζληθά πξνγξάκκαηα 

εμαγσγψλ, πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ, 

γξαθεηνθξαηία ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, θησρή πνηφηεηα εμαγσγηθήο 

ζπζθεπαζίαο, δπζθνιίεο λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

Με ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο παίξλνπκε ηνπο πίλαθεο 5.2.2.3 θαη 

5.2.2.4. 

 
Πίνακαρ 5.2.2.3 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,832 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
315,442 

df 45 

Sig. ,000 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηνλ πίλαθα 5.2.2.3 ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο 

είλαη ν κνλαδηαίνο θαη, εθφζνλ, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, επνκέλσο 

νη κεηαβιεηέο πνπ παξέκεηλαλ είλαη θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.2.2.4 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κεηαβιεηέο: δηαθνξεηηθνί 

πνιηηηζκνί, έληνλνο δηεζλήο αληαγσληζκφο, έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

αληηπξνζψπνπο, κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αληηπξνζψπνπο, 

αλεπαξθήο πξνψζεζε πξντφληνο, αλεπαξθήο έξεπλα αγνξάο, ειιηπήο 

νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο εμαγσγψλ ηεο εηαηξίαο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηθαλνχ 

γηα εμαγσγέο, αληθαλφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο εμαγσγψλ, θησρφο 

ζρεδηαζκφο θ ζηπι πξντφληνο γηα ηηο εμαγσγηθέο αγνξέο. 
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  Πίνακαρ 5.2.2.2   Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 

ΓΗΑΦΟ
ΡΔΣΗΚ

Ο 
ΠΟΛΗΣ
ΗΜΟ 

ΓΗΑΦΟ
ΡΔΣΗΚ

Ζ 
ΘΡΖ
ΚΔΗΑ 

ΠΟΛΗΣ
ΗΚΖ 

ΑΣΆ
ΘΔΗΑ 

ΝΟΜΗ
ΚΔ 

ΓΤΚ
ΟΛΗΔ 

ΓΗΔΘΝΖ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗ

ΜΟ 

ΑΝΣΑΓ
ΧΝ/ΚΖ 
ΣΗΜΖ 

ΑΝΣΗΠΡΟ
ΧΠΟΗ 

ΠΛΖ
ΡΟΦ.
ΓΗΑ 

ΑΝΣΗ
ΠΡΟ
ΧΠ
ΟΤ 

ΔΠΗΚ
ΟΗΝΧ
ΝΗΑ 
ΜΔ 

ΑΝΣΗ
ΠΡΟ
ΧΠ
ΟΤ 

ΠΡΟΧΘΖ
Ζ  

ΔΡΔΤ
ΝΑ 

ΑΓΟΡ
Α 

ΔΛΛΗΠ
Ζ 

ΟΡΓΑ
ΝΧΖ 
ΔΞΑΓ
ΧΓΧΝ 

ΔΛΛΔΗ
ΦΖ 

ΠΡΟ
ΧΠΗΚΟ

Τ 

ΔΗΓΗΚΟΗ 
ΤΜΒΟΤ

ΛΟΗ 
ΔΞΑΓΧΓ

ΧΝ 

ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΦΟ

ΡΧΝ 

ΓΤΚΟΛΗ
Δ ΣΖ 

ΜΔΣΑΦΟ
ΡΑ 

ΚΑΘΤΣ
ΔΡΖΖ 

ΠΛΖΡΧΜ
ΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΚΔΒΔΡΝ
ΖΣΗΚΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ
 

ΜΖ 
ΤΠΑΡ

ΞΖ 
ΔΘΝΗΚ

ΧΝ 
ΠΡΟΓ
Ρ/ΣΧΝ 
ΔΞΑΓ
ΧΓΧΝ 

ΚΟΣΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗ

ΟΤ 

ΑΤΣΟΥΡ
ΖΜΑΣΟ
ΓΟΣΖΖ 
ΔΞΑΓΧΓ

ΧΝ 
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΡΑΣΗΑ 

ΔΞΑΓΧΓΗ
ΚΖ 

ΤΚΔΤ
ΑΗΑ 

ΔΞΑΓΧ
ΓΗΚΟ 
ΣΤΛ 

ΠΡΟΨΟ
ΝΣΟ 

ΑΠΑΗΣΖ
ΔΗ 

ΞΔΝΧΝ 
ΠΔΛΑΣ

ΧΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗ
ΚΟ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟ
 

,560
a
 -,262 -,080 -,043 -,253 -,679 ,647 -,190 -,101 ,040 ,113 -,294 -,055 -,464 ,624 -,563 ,372 -,545 ,315 -,600 ,178 ,494 -,632 ,375 ,503 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗ
ΚΖ 
ΘΡΖΚΔΗΑ 

-,262 ,483
a
 -,901 -,856 ,144 ,230 -,614 -,142 ,662 ,388 -,912 -,542 ,444 ,039 ,544 -,522 ,504 ,045 ,231 -,294 ,295 ,169 -,292 ,350 ,343 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΑΣΆΘΔΗΑ -,080 -,901 ,359

a
 ,815 -,146 -,051 ,422 ,148 -,622 -,322 ,890 ,572 -,381 ,193 -,718 ,657 -,533 ,029 -,269 ,500 -,294 -,299 ,408 -,397 -,515 

ΝΟΜΗΚΔ 
ΓΤΚΟΛΗΔ -,043 -,856 ,815 ,321

a
 -,063 ,025 ,411 ,205 -,685 -,498 ,839 ,618 -,357 ,043 -,696 ,662 -,598 ,154 -,264 ,440 -,368 -,351 ,476 -,464 -,493 

ΓΗΔΘΝΖ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗ
ΜΟ 

-,253 ,144 -,146 -,063 ,764
a
 ,036 -,363 ,251 -,054 -,010 -,188 ,158 ,080 -,140 -,196 ,278 -,268 ,269 -,119 ,061 -,286 -,109 ,284 -,413 ,082 

ΑΝΣΑΓΧΝ/Κ
Ζ ΣΗΜΖ -,679 ,230 -,051 ,025 ,036 ,413

a
 -,710 ,381 ,288 -,293 -,248 ,210 ,204 ,585 -,498 ,533 -,568 ,687 -,443 ,531 -,316 -,643 ,602 -,259 -,656 

ΑΝΣΗΠΡΟΧ
ΠΟΗ ,647 -,614 ,422 ,411 -,363 -,710 ,357

a
 -,370 -,486 -,077 ,582 ,121 -,290 -,485 ,172 -,225 ,213 -,501 ,239 -,243 ,215 ,292 -,355 ,179 ,232 

Δ 
ΠΛΖΡΟΦ.ΓΗ
Α 
ΑΝΣΗΠΡΟΧ
ΠΟΤ 

-,190 -,142 ,148 ,205 ,251 ,381 -,370 ,674
a
 -,332 -,177 ,096 ,136 -,296 ,407 -,362 ,435 -,400 ,255 -,573 ,079 -,706 -,018 ,385 -,323 -,213 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ
Α ΜΔ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧ
ΠΟΤ 

-,101 ,662 -,622 -,685 -,054 ,288 -,486 -,332 ,643
a
 ,161 -,688 -,422 ,444 ,177 ,377 -,343 ,205 ,161 ,184 -,064 ,315 -,060 -,205 ,335 ,005 

ΠΡΟΧΘΖΖ ,040 ,388 -,322 -,498 -,010 -,293 -,077 -,177 ,161 ,600
a
 -,326 -,440 ,144 -,111 ,386 -,399 ,595 -,536 ,498 -,338 ,118 ,424 -,283 ,099 ,344 

ΔΡΔΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

,113 -,912 ,890 ,839 -,188 -,248 ,582 ,096 -,688 -,326 ,531
a
 ,427 -,510 ,011 -,551 ,501 -,365 -,181 -,164 ,326 -,339 -,007 ,237 -,325 -,277 

ΔΛΛΗΠΖ 
ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

-,294 -,542 ,572 ,618 ,158 ,210 ,121 ,136 -,422 -,440 ,427 ,513
a
 -,421 -,002 -,697 ,684 -,697 ,547 -,516 ,497 -,204 -,687 ,650 -,612 -,524 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ
Τ 

-,055 ,444 -,381 -,357 ,080 ,204 -,290 -,296 ,444 ,144 -,510 -,421 ,718
a
 -,102 ,262 -,209 ,162 -,065 ,525 -,048 ,264 -,206 -,197 ,246 -,073 

ΔΗΓΗΚΟΗ 
ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

-,464 ,039 ,193 ,043 -,140 ,585 -,485 ,407 ,177 -,111 ,011 -,002 -,102 ,491
a
 -,401 ,403 -,322 ,388 -,488 ,526 -,406 -,252 ,283 -,056 -,520 

ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧ
Ν 

,624 ,544 -,718 -,696 -,196 -,498 ,172 -,362 ,377 ,386 -,551 -,697 ,262 -,401 ,276
a
 -,970 ,830 -,551 ,528 -,766 ,487 ,635 -,850 ,664 ,760 

ΓΤΚΟΛΗΔ 
ΣΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

-,563 -,522 ,657 ,662 ,278 ,533 -,225 ,435 -,343 -,399 ,501 ,684 -,209 ,403 -,970 ,301
a
 -,878 ,569 -,541 ,776 -,607 -,653 ,846 -,711 -,779 

ΚΑΘΤΣΔΡ
ΖΖ 
ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

,372 ,504 -,533 -,598 -,268 -,568 ,213 -,400 ,205 ,595 -,365 -,697 ,162 -,322 ,830 -,878 ,361
a
 -,721 ,627 -,670 ,456 ,724 -,770 ,568 ,690 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΚΔΒΔΡΝΖΣΗ
ΚΖ 
ΒΟΖΘΔΗΑ 

-,545 ,045 ,029 ,154 ,269 ,687 -,501 ,255 ,161 -,536 -,181 ,547 -,065 ,388 -,551 ,569 -,721 ,317
a
 -,689 ,544 -,149 -,738 ,673 -,359 -,533 
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ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ 
ΔΘΝΗΚΧΝ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΧΝ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

,315 ,231 -,269 -,264 -,119 -,443 ,239 -,573 ,184 ,498 -,164 -,516 ,525 -,488 ,528 -,541 ,627 -,689 ,253
a
 -,416 ,407 ,331 -,499 ,280 ,341 

ΚΟΣΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ -,600 -,294 ,500 ,440 ,061 ,531 -,243 ,079 -,064 -,338 ,326 ,497 -,048 ,526 -,766 ,776 -,670 ,544 -,416 ,365

a
 -,406 -,657 ,602 -,433 -,719 

ΑΤΣΟΥΡΖΜ
ΑΣΟΓΟΣΖ
Ζ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

,178 ,295 -,294 -,368 -,286 -,316 ,215 -,706 ,315 ,118 -,339 -,204 ,264 -,406 ,487 -,607 ,456 -,149 ,407 -,406 ,621
a
 ,071 -,395 ,474 ,336 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡ
ΑΣΗΑ  

,494 ,169 -,299 -,351 -,109 -,643 ,292 -,018 -,060 ,424 -,007 -,687 -,206 -,252 ,635 -,653 ,724 -,738 ,331 -,657 ,071 ,248
a
 -,695 ,478 ,793 

ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 
ΤΚΔΤΑΗ
Α 

-,632 -,292 ,408 ,476 ,284 ,602 -,355 ,385 -,205 -,283 ,237 ,650 -,197 ,283 -,850 ,846 -,770 ,673 -,499 ,602 -,395 -,695 ,457
a
 -,820 -,727 

ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ 
ΣΤΛ 
ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

,375 ,350 -,397 -,464 -,413 -,259 ,179 -,323 ,335 ,099 -,325 -,612 ,246 -,056 ,664 -,711 ,568 -,359 ,280 -,433 ,474 ,478 -,820 ,513
a
 ,501 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΞΔΝΧΝ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

,503 ,343 -,515 -,493 ,082 -,656 ,232 -,213 ,005 ,344 -,277 -,524 -,073 -,520 ,760 -,779 ,690 -,533 ,341 -,719 ,336 ,793 -,727 ,501 ,454
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Πίνακαρ 5.2.2.4  Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚ
Ο 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΓΗΔΘΝΖ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗΜ

Ο 

ΠΛΖΡΟΦ.ΓΗΑ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ

Τ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΜΔ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ

 

ΠΡΟΧΘΖΖ 
ΔΡΔΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

ΔΛΛΗΠΖ 
ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Τ 

ΑΤΣΟΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖ
Ζ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ 
ΣΤΛ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ
 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

,918
a
 -,008 -,034 -,033 ,041 -,164 -,343 ,175 -,183 -,045 

ΓΗΔΘΝΖ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

-,008 ,890
a
 ,157 -,048 -,145 -,231 -,159 ,195 -,215 -,104 

ΠΛΖΡΟΦ.ΓΗΑ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 

-,034 ,157 ,803
a
 -,461 ,031 -,473 -,038 ,118 -,451 ,216 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 
-,033 -,048 -,461 ,855

a
 -,123 ,217 ,044 -,200 ,018 -,323 

ΠΡΟΧΘΖΖ ,041 -,145 ,031 -,123 ,891
a
 -,458 ,137 -,075 -,104 ,000 

ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ -,164 -,231 -,473 ,217 -,458 ,810
a
 ,170 -,347 ,082 -,295 

ΔΛΛΗΠΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

-,343 -,159 -,038 ,044 ,137 ,170 ,767
a
 -,754 -,157 -,331 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
,175 ,195 ,118 -,200 -,075 -,347 -,754 ,756

a
 ,042 ,213 

ΑΤΣΟΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖ
Ζ ΔΞΑΓΧΓΧΝ -,183 -,215 -,451 ,018 -,104 ,082 -,157 ,042 ,890

a
 ,084 

ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ ΣΤΛ 
ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

-,045 -,104 ,216 -,323 ,000 -,295 -,331 ,213 ,084 ,828
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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3. Εμαγωγηθέο Αγνξέο 
 

Πίνακαρ 5.2.3.1  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,646 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

810,098 

df 190 

Sig. ,000 

 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηνλ πίλαθα 5.2.3.1 ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, 

επνκέλσο, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο θαη, εθφζνλ, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο πνπ παξέκεηλαλ είλαη θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή 

αλάιπζε. 

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, Πίλαθαο 5.2.3.2, νη κεηαβιεηέο πνπ ζα 

ζπλερίζνπλ ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη: θήκε εηαηξίαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή, 

ηθαλφηεηα έξεπλαο θ αλάπηπμεο, εχξνο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, 

εκπεηξία θ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δίθηπν δηαλνκήο ζην εμσηεξηθφ, 

πξνζσπηθέο επαθέο κε αληηπξνζψπνπο, πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο, γλψζε εμαγσγηθήο αγνξάο θ εκπνξίαο, αμηνιφγεζε 

αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο, αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο, θφζηνο 

παξαγσγήο, πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο ηνπ εμσηεξηθνχ, θπζηθή 

εγγχηεηα ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, δηαθίλεζε πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο ζε 

αληαγσληζηηθή ηηκή.
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Πίνακαρ 5.2.3.2  Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 

ΦΖΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡ
ΓΗΑ ΔΠΗΥ 

ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΛΔΓΥΟ 
ΠΟΗΟΣΖΣ

Α 

ΔΡΔΤΝΑ 
Κ 

ΑΝΑΠΣΤΞ
Ζ 

ΠΟΗΟΣ
ΖΣΑ 

ΜΟΝΑ
ΓΗΚΟΣ
ΖΣΑ 

ΔΤΡΟ 
ΠΡΟΨ
ΝΣΧΝ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗ

ΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟ 
ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Τ 

ΔΠΑΦ
Δ ΜΔ 
ΑΝΣΗΠ/

ΠΟ 

ΓΝΧΖ 
ΑΓΟΡΑ 

ΔΞΧΣ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΔΞΧΣ 

ΑΓΟΡΑ 
ΑΝΣΑΓ/ΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΚΟΣΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ 
ΥΡΖΜΑΣ/ΚΔ 
ΠΖΓΔ ΔΞΧΣ 

ΦΤΗΚΖ 
ΔΓΓΤΣΖΣΑ 

ΤΦΖΛΖ 
ΠΟΗΟΣΖΣ

Α 

ΤΓΚΔΚΡΗΜ
ΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑ 
ΑΓΟΡΑ 

ΦΖΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ,711

a
 -,516 -,076 ,241 -,369 -,143 ,037 ,077 ,336 -,553 ,215 ,050 -,289 ,012 ,117 ,071 ,173 -,107 -,154 ,076 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΔΠΗΥ -,516 ,563

a
 ,334 -,521 ,236 ,422 -,548 ,158 ,269 ,154 ,165 -,703 -,002 ,510 -,251 -,469 -,053 ,159 ,037 -,326 

ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ -,076 ,334 ,507
a
 -,609 ,084 -,100 -,228 -,112 ,207 -,070 -,109 -,271 -,160 ,743 -,155 -,473 ,107 -,062 -,093 -,240 

ΔΛΔΓΥΟ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ,241 -,521 -,609 ,475

a
 -,338 -,333 ,490 -,096 -,038 -,259 ,013 ,378 -,048 -,601 ,410 ,465 -,354 ,121 -,183 ,463 

ΔΡΔΤΝΑ Κ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ -,369 ,236 ,084 -,338 ,644

a
 ,463 -,497 -,260 -,354 ,332 -,349 ,029 ,631 ,275 -,499 -,447 ,101 ,118 ,273 -,460 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ -,143 ,422 -,100 -,333 ,463 ,280
a
 -,646 ,196 -,060 ,139 ,098 -,301 ,465 ,144 -,344 -,475 ,218 -,067 ,325 -,477 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣ
Α ,037 -,548 -,228 ,490 -,497 -,646 ,411

a
 -,260 -,156 ,036 -,074 ,593 -,310 -,597 ,297 ,756 -,251 -,139 -,473 ,766 

ΔΤΡΟ 
ΠΡΟΨΝΣΧΝ ,077 ,158 -,112 -,096 -,260 ,196 -,260 ,800

a
 -,052 -,060 ,450 -,349 -,194 -,008 ,278 ,019 -,129 -,044 ,212 -,325 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ,336 ,269 ,207 -,038 -,354 -,060 -,156 -,052 ,717

a
 -,569 ,323 -,611 -,586 ,339 ,038 -,182 ,011 ,057 -,285 ,230 

ΓΗΚΣΤΟ 
ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ -,553 ,154 -,070 -,259 ,332 ,139 ,036 -,060 -,569 ,772
a
 -,438 ,268 ,264 -,127 -,158 ,071 -,017 -,387 ,290 -,135 

ΔΠΑΦΔ ΜΔ 
ΑΝΣΗΠ/ΠΟ ,215 ,165 -,109 ,013 -,349 ,098 -,074 ,450 ,323 -,438 ,803

a
 -,472 -,383 -,110 ,116 ,207 -,192 ,137 -,393 ,173 

ΓΝΧΖ 
ΑΓΟΡΑ ΔΞΧΣ ,050 -,703 -,271 ,378 ,029 -,301 ,593 -,349 -,611 ,268 -,472 ,659

a
 ,246 -,522 -,037 ,422 ,070 -,271 -,020 ,290 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΔΞΧΣ ΑΓΟΡΑ -,289 -,002 -,160 -,048 ,631 ,465 -,310 -,194 -,586 ,264 -,383 ,246 ,649

a
 -,106 -,309 -,292 ,198 ,175 ,447 -,477 

ΑΝΣΑΓ/ΚΖ 
ΣΗΜΖ ,012 ,510 ,743 -,601 ,275 ,144 -,597 -,008 ,339 -,127 -,110 -,522 -,106 ,634

a
 -,197 -,732 ,113 -,024 ,046 -,452 

ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ,117 -,251 -,155 ,410 -,499 -,344 ,297 ,278 ,038 -,158 ,116 -,037 -,309 -,197 ,782

a
 ,145 -,612 -,090 ,004 ,200 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ,071 -,469 -,473 ,465 -,447 -,475 ,756 ,019 -,182 ,071 ,207 ,422 -,292 -,732 ,145 ,324

a
 -,199 ,007 -,429 ,672 

ΥΡΖΜΑΣ/ΚΔ 
ΠΖΓΔ ΔΞΧΣ ,173 -,053 ,107 -,354 ,101 ,218 -,251 -,129 ,011 -,017 -,192 ,070 ,198 ,113 -,612 -,199 ,814

a
 -,030 ,313 -,376 

ΦΤΗΚΖ 
ΔΓΓΤΣΖΣΑ -,107 ,159 -,062 ,121 ,118 -,067 -,139 -,044 ,057 -,387 ,137 -,271 ,175 -,024 -,090 ,007 -,030 ,920

a
 -,100 -,084 

ΤΦΖΛΖ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ -,154 ,037 -,093 -,183 ,273 ,325 -,473 ,212 -,285 ,290 -,393 -,020 ,447 ,046 ,004 -,429 ,313 -,100 ,697

a
 -,723 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝ
Ο ΣΜΖΜΑ 
ΑΓΟΡΑ ,076 -,326 -,240 ,463 -,460 -,477 ,766 -,325 ,230 -,135 ,173 ,290 -,477 -,452 ,200 ,672 -,376 -,084 -,723 ,488

a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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4. Πεξηβάιινλ (εγρώξην θ μέλν) 
 

Πίνακαρ 5.2.4.1  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,602 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

16,224 

df 3 

Sig. ,001 

 
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.2.4.1 ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο, απνξξίπηεηαη 

ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο 

θαη, εθφζνλ, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, επνκέλσο νη κεηαβιεηέο είλαη 

θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε.  

ηνλ πίλαθα 5.2.4.2 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πσο θαη νη ηξεηο 

κεηαβιεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, αθνχ ε MSA είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

είλαη: Αζθάιεηα πεξηβάιινληνο, Δπελδχζεηο θ επθαηξίεο, Πεξηβάιινλ ηζρπξφ ή 

φρη. 

 
Πίνακαρ 5.2.4.2  Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒ 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒ ,596

a
 -,400 -,103 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ -,400 ,574

a
 -,258 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ -,103 -,258 ,677
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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5. Αληηπξόζωπνη  

 
Πίνακαρ 5.2.5.1  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,666 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

158,238 

df 28 

Sig. ,000 

 
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.2.5.1 ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο, απνξξίπηεηαη 

ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο 

θαη, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, επνκέλσο νη κεηαβιεηέο είλαη 

θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 5.2.5.2, βιέπνπκε πσο νη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξλνχλ ζηελ επφκελε θάζε ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, είλαη: ε δνκή ησλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο, ε ζπλεξγαζία ή φρη κε ηνπηθφ 

αληηπξφζσπν ζηηο μέλεο αγνξέο, ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ: ζηελ 

αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο, ζηε ζπλέρηζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εηαηξίαο θαη ζηηο πσιήζεηο θαη ζηα θέξδε ηεο εηαηξίαο. 

 
Πίνακαρ 5.2.5.2  Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 

ΓΟΜΖΜΔΝΑ 
ΚΑΝΑΛΗΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ
Α 

ΣΡΑΣΖΓΗ
ΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
 

ΔΠΗΖΜΔ
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗ
Δ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠ
ΧΝ 

ΤΝΔΡΓΑΗ
Α ΜΔ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧ
ΠΟ 

ΑΝΑΠΣΤ
ΞΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
 

ΤΝΔΥΗ
Ζ 

ΔΞΑΓΧΓ
ΧΝ 

ΠΧΛΖΔ

Η Κ 
ΚΔΡΓΖ 

ΓΟΜΖΜΔΝΑ 
ΚΑΝΑΛΗΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

 ,746
a
 -,360 ,037 -,037 ,212 -,081 -,402 ,008 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ -,360 ,493
a
 -,338 ,243 ,388 -,206 ,152 -,163 

ΔΠΗΖΜΔ 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ,037 -,338 ,400

a
 -,618 -,274 ,299 ,080 -,133 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠ
ΧΝ -,037 ,243 -,618 ,456

a
 ,009 -,259 ,020 ,150 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΜΔ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠ

Ο ,212 ,388 -,274 ,009 ,618
a
 -,231 -,035 -,319 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ -,081 -,206 ,299 -,259 -,231 ,767
a
 -,283 -,355 

ΤΝΔΥΗΖ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ -,402 ,152 ,080 ,020 -,035 -,283 ,780

a
 -,418 

ΠΧΛΖΔΗ Κ 
ΚΔΡΓΖ ,008 -,163 -,133 ,150 -,319 -,355 -,418 ,771

a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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6. Σηξαηεγηθέο Εμαγωγηθνύ Μάξθεηηλγθ 
 
 

Πίνακαρ 5.2.6.1  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,613 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 554,252 

df 120 

Sig. ,000 

 
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.2.6.1 ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο, απνξξίπηεηαη 

ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο 

θαη, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, επνκέλσο νη κεηαβιεηέο είλαη 

θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε.  

Απφ ηνλ πίλαθα 5.2.6.2 βιέπνπκε πσο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

κεηαβιεηέο βαζκφο θαζνξηζκνχ αγνξάο-ζηφρνπ θαη βαζκφο κνλαδηθφηεηαο 

πξντφληνο. ιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο ζα ζπλερίζνπλ ζηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη: ηαπηνπνίεζε νλφκαηνο, θαηλνηνκία ζε 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο εκπνξίαο, έιεγρνο θαλαιηψλ δηαλνκήο, δηαθήκηζε, 

απνδνηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, έιεγρνο πνηφηεηαο πξντφληνο, 

επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κέγεζνο πνπ ην 

πξντφλ είλαη ζηελ ηνπηθή γιψζζα, βαζκφο πξνζαξκνγήο πξντφληνο ζηελ 

εμαγσγηθή αγνξά, πξνζαξκνγή ζπζθεπαζίαο, πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, βαζκφο νηθεηφηεηαο μέλσλ πειαηψλ 

κε ηελ κάξθα θαη βαζκφο πνπ ην πξντφλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ καο. 

 
 



99 
 

Πίνακαρ 5.2.6.2  Αντί-Εικόνα Σίνακα 

Anti-image Correlation 
ΟΝΟ
ΜΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

ΔΛΔΓΥΟ 
ΚΑΝΑΛΗΧΝ 
ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΔΛΔΓΥΟ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ 
ΣΗΜΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΣΟΠΗΚΖ 
ΓΛΧΑ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 
ΣΖΝ ΞΔΝΖ 

ΑΓΟΡΑ 
ΤΚΔΤΑ

ΗΑ 
ΣΟΠΟΘ
ΔΣΖΖ 

ΑΓΟΡΑ-
ΣΟΥΟ 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ 
ΞΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ 
ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ,644
a
 -,284 -,370 ,401 -,101 -,538 ,136 -,015 ,125 -,283 ,333 -,116 ,277 -,356 ,245 -,294 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ -,284 ,677
a
 -,471 -,344 -,476 -,257 ,384 -,004 ,577 -,275 -,067 -,080 -,224 ,039 ,100 ,197 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΝΑΛΗΧΝ 
ΓΗΑΝΟΜΖ -,370 -,471 ,715

a
 -,084 ,266 ,364 -,420 -,115 -,462 ,141 -,089 ,342 -,081 ,103 ,006 ,037 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ ,401 -,344 -,084 ,689
a
 -,431 -,436 -,091 ,450 ,226 -,341 -,222 -,179 ,559 -,128 -,057 -,042 

ΑΠΟΓΟΖ -,101 -,476 ,266 -,431 ,550
a
 ,510 -,242 -,264 -,717 ,592 ,021 ,171 -,342 ,220 -,196 -,162 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ -,538 -,257 ,364 -,436 ,510 ,587
a
 -,416 -,114 -,493 ,434 ,172 -,106 -,171 ,485 -,354 -,219 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ,136 ,384 -,420 -,091 -,242 -,416 ,596
a
 -,461 ,577 -,451 ,212 -,328 ,056 -,231 ,248 -,040 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ -,015 -,004 -,115 ,450 -,264 -,114 -,461 ,598

a
 -,145 ,129 -,374 ,071 ,248 ,152 -,120 ,110 

ΣΟΠΗΚΖ ΓΛΧΑ ,125 ,577 -,462 ,226 -,717 -,493 ,577 -,145 ,507
a
 -,672 ,128 -,479 ,207 -,149 -,033 ,073 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΞΔΝΖ 
ΑΓΟΡΑ -,283 -,275 ,141 -,341 ,592 ,434 -,451 ,129 -,672 ,594

a
 -,405 ,240 -,378 ,196 -,222 ,216 

ΤΚΔΤΑΗΑ ,333 -,067 -,089 -,222 ,021 ,172 ,212 -,374 ,128 -,405 ,702
a
 -,418 ,193 -,036 ,084 -,417 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ -,116 -,080 ,342 -,179 ,171 -,106 -,328 ,071 -,479 ,240 -,418 ,721
a
 -,364 -,309 ,349 ,168 

ΑΓΟΡΑ-ΣΟΥΟ ,277 -,224 -,081 ,559 -,342 -,171 ,056 ,248 ,207 -,378 ,193 -,364 ,350
a
 -,083 -,163 -,057 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΟ -,356 ,039 ,103 -,128 ,220 ,485 -,231 ,152 -,149 ,196 -,036 -,309 -,083 ,417

a
 -,525 -,143 

ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ ΞΔΝΧΝ 
ΠΔΛΑΣΧΝ ,245 ,100 ,006 -,057 -,196 -,354 ,248 -,120 -,033 -,222 ,084 ,349 -,163 -,525 ,550

a
 -,080 

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ ΣΟΝ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΜΑ -,294 ,197 ,037 -,042 -,162 -,219 -,040 ,110 ,073 ,216 -,417 ,168 -,057 -,143 -,080 ,682

a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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7. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο 
 
 

Πίνακαρ 5.2.7.1  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,631 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

23,726 

df 3 

Sig. ,000 

 
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.2.7.1 ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett's Test of Sphericity είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο, απνξξίπηεηαη 

ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο είλαη ν κνλαδηαίνο 

θαη, ν ΚΜΟ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5, επνκέλσο νη κεηαβιεηέο είλαη 

θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. 

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5.2.7.2)παξαηεξνχκε πσο νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζα ζπλερίζνπλ ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη: ε ειηθία ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ ηεο, 

θαη ηα ρξφληα ηα νπνία ε επηρείξεζε έρεη εμαγσγέο. 

 

Πίνακαρ 5.2.7.2  Αντί-Εικόνα Σίνακα 

 

ΖΛΗΚΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΗ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΥΡΟΝΗΑ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

ΖΛΗΚΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ,620

a
 -,128 -,483 

ΜΟΝΗΜΟΗ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ -,128 ,725

a
 -,296 

ΥΡΟΝΗΑ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ -,483 -,296 ,596

a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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5.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Καη‟ αξρήλ, εθαξκφζζεθε ε Αλάιπζε Πνιιαπιψλ Αληηζηνηρηψλ (Analyse  

des Correspondaces Multiples).(Μπερξάθεο, 1999). Ζ Αλάιπζε Πνιιαπιψλ 

Αληηζηνηρηψλ αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο Homogeneity Analysis (Αζαλαζηάδεο, 

1995, Μπερξάθεο, 1999).Σν βαζηθφ πιενλέθηεκά απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη, φηη 

θαηνξζψλεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ αλάιπζε ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη λα παξνπζηάζεη γξαθηθά ζε 

έλα επίπεδν, είηε ηηο ζηήιεο (θιάζεηο ή θαηεγνξίεο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ππνκεηαβιεηέο) ηνπ πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ, είηε ηηο γξακκέο (ζηαηηζηηθέο 

κνλάδεο ηεο θάζε έξεπλαο), είηε ηαπηφρξνλα ηηο ζηήιεο θαη ηηο γξακκέο. Απηφ 

ην πεηπραίλεη κεηαηξέπνληαο ηνλ αξρηθά αλνκνηνγελή πίλαθα ησλ γξακκψλ 

(δειαδή, ησλ νηλνπνηείσλ ηνπ δείγκαηνο) θαη ησλ ζηειψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νκνηνγελή πίλαθα κε ηηκέο 0 θαη 1 

(δπαδηθφο πίλαθαο ή πίλαθαο ινγηθήο πεξηγξαθήο ), ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο 

είλαη: ν αξηζκφο γξακκψλ είλαη φζεο νη νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειψλ φζεο είλαη νη θιάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη έλαο ηεηξαγσληθφο ζπκκεηξηθφο πίλαθαο δηπιήο 

εηζφδνπ, ν νπνίνο δηαζηαπξψλεη ηηο θιάζεηο θάζε κεηαβιεηήο κε ην ζχλνιν 

ησλ θιάζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα. Απηφο ν πίλαθαο 

νλνκάδεηαη πίλαθαο Burt(Lebart, 2002, Μπερξάθεο, 1999, Καξαπηζηφιεο, 

2001). 

Σέινο, ζε απηφλ ην πίλαθα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο Παξαγνληηθήο 

Αλάιπζεο Αληηζηνηρηψλ (Analyse factorielles des correspondaces), ε νπνία 

έρεη αθελφο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα κηθξφ αξηζκφ κεηαβιεηψλ 

πνπ νλνκάδνληαη παξαγνληηθνί άμνλεο (πνπ ζπληίζεληαη απφ ηηο αξρηθέο 

κεηαβιεηέο θαη ην ζχλνιν ησλ θιάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ) θαη, αθεηέξνπ, λα 

πξνβάιιεη ηηο θιάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ζηα παξαγνληηθά επίπεδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, αλά δχν. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θιάζεσλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εξκελεία ησλ παξαγνληηθψλ αμφλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη δείθηεο CTR θαη COR. Ο δείθηεο CTR δίλεη ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά κηαο 

θιάζεο i ζην ηκήκα ηεο δηαζπνξάο (αδξάλεηαο) πνπ εμεγεί έλαο άμνλαο α. 

ζν πην κεγάιεο είλαη νη ηηκέο CTR γηα θάπνην ζεκείν ηφζν πην ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ζηνλ άμνλα α. Ο δείθηεο COR 
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είλαη ν δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ πνηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ελφο ζεκείνπ 

δειαδή, πφζν πηζηά ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απεηθνλίδεηαη ζην παξαγνληηθφ 

άμνλα α. Δπνκέλσο, φζν πην κεγάιε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε COR ηφζν πην 

θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζεκείνπ ζηνλ 

άμνλα(Κνπηζνππηάο, 1999, Μπερξάθεο, 1999, Καξαπηζηφιεο, 2001). 

Έλα ηειεπηαίν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ην γεγνλφο φηη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξφζζεηεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο κε ηε 

κνξθή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο δελ ζπλεηζθέξνπλ ζην 

πνζφ ηεο ζπλνιηθήο αδξάλεηαο (δηαθχκαλζεο) θαη νη νπνίεο πξνβάιινληαη ζηα 

παξαγνληηθά επίπεδα. Μειεηψληαο ηε ζέζε ηεο πξνβνιήο ηνπο κπνξεί λα 

εμαρζνχλ αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα. 

ηε ζπλέρεηα νη παξάγνληεο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε νκάδα 

κεηαβιεηψλ, νλνκαηίζηεθαλ ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ. Σέινο, 

εθαξκφζηεθε Πνιιαπιή Παιηλδξφκεζε, ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, θαη κε πνηνλ ηξφπν επηδξνχλ απηνί νη παξάγνληεο ζην 

πλνιηθφ Πνζνζηφ ηνπ Παξαγφκελνπ Κξαζηνχ πνπ εμάγεηαη. 

Παξαθάησ, δίλνληαη ν Πίλαθαο 5.3.1 πνπ αθνξά ηελ Αλάιπζε ηεο 

πλνιηθήο Δπεμεγνχκελεο Γηαθχκαλζεο γηα ηα Κίλεηξα ησλ εμαγσγψλ θαη ην 

Γξάθεκα 5.3.1 ScreePlot. Γηα ηηο ππφινηπεο έμη ελφηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα απηά θαζψο θαη νη επεμεγήζεηο 

ηνπο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Β. 
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Γξάθεκα 5.3.1 Scree Plot Κίλεηξα εμαγωγώλ 

 

Πίλαθαο 5.3.1 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο-ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,050 41,469 41,469 7,050 41,469 41,469 3,516 20,684 20,684 

2 2,179 12,819 54,289 2,179 12,819 54,289 2,789 16,406 37,091 

3 1,448 8,518 62,807 1,448 8,518 62,807 2,655 15,616 52,707 

4 1,162 6,838 69,645 1,162 6,838 69,645 2,251 13,243 65,949 

5 1,036 6,093 75,737 1,036 6,093 75,737 1,664 9,788 75,737 

6 ,800 4,707 80,444 
      

7 ,663 3,898 84,342 
      

8 ,628 3,694 88,037 
      

9 ,509 2,996 91,033 
      

10 ,335 1,972 93,005 
      

11 ,277 1,628 94,633 
      

12 ,254 1,492 96,124 
      

13 ,216 1,268 97,392 
      

14 ,179 1,054 98,446 
      

15 ,118 ,693 99,139 
      

16 ,095 ,559 99,698 
      

17 ,051 ,302 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Απφ ηνλ πίλαθα 5.3.1 νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε είλαη νη εμήο: 

 Απφ ηηο ζηήιεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Αξρηθέο Ηδηνηηκέο πλνιηθά 

παίξλνπκε ηελ δηαθχκαλζε θάζε ζηνηρείνπ, πρ γηα ην ζηνηρείν 1 είλαη 

7,050 γηα ην ζηνηρείν 2 2,179 θαη νχησ θαζεμήο. ηελ ζηήιε % of 

Variance, παίξλνπκε ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεη ην 

θάζε ζηνηρείν πρ γηα ην ζηνηρείν 1 είλαη 41,469% θαη νχησ θαζεμήο. 

Σέινο, ζηελ ζηήιε Cumulative% δίλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο 

δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη αζξνηζηηθά απφ ηνπο παξάγνληεο πρ 

ζηνηρείν 2, δειαδή ην πνζνζηφ πνπ εξκελεχεηαη απφ ην ζηνηρείν 1 θαη 

ην ζηνηρείν 2 είλαη 54,289%.  

 Απφ ηηο ζηήιεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Rotation Sums of Squared 

Loadings: Total καο δίλεη ηελ ηδηνηηκή ηνπ ζηνηρείνπ κεηά ηελ 

πεξηζηξνθή, πρ γηα ην ζηνηρείν 1 είλαη 3,516. Μαο ελδηαθέξνπλ νη 

ηδηνηηκέο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. 

Σειηθά ν πίλαθαο απηφο καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 5 παξάγνληεο, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην γξάθεκα 5.3.1 ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 5 ε 

θιίζε είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ 

κηθξφηεξε δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 

 
 

Πίλαθαο 5.3.2 Πίλαθαο πζρεηίζεωλ ηωλ παξαγόληωλ κεηά από πεξηζηξνθή(ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ) 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 5 

ΓΗΔΘΝΖ ΦΖΜΖ -,187 ,674 ,463 ,295 ,255 

ΔΗΟΓΟ Δ ΝΔΔ ΑΓΟΡΔ -,058 ,840 ,316 ,061 ,232 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΔΡΓΟΤ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ,051 ,177 ,075 ,673 ,564 

ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ,399 ,015 ,264 ,736 -,017 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΔΟΝ. ,412 ,090 ,815 -,024 ,109 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝ ,551 ,344 ,612 ,111 ,032 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ ΠΗΔΔΗ ,441 ,739 ,033 ,101 -,129 

ΚΟΡΔΜΟ ΔΓΥΧΡΗΑ ,552 ,041 ,186 ,212 ,049 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ,718 -,097 ,164 ,149 ,006 

ΣΑΘΔΡΟ ΚΟΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ,375 ,129 ,164 -,016 ,836 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,345 ,558 ,206 ,406 ,196 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ ,493 ,403 ,013 ,636 -,096 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ,165 ,139 ,602 ,383 ,485 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ ΚΛΗΜΑΚΑ -,031 ,496 ,083 ,548 ,049 
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ΑΤΣΟΚΛΖΣΔ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ,046 ,265 ,834 ,181 ,061 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ,819 ,291 -,013 -,033 ,287 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΑ ,791 ,038 ,173 ,158 ,353 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 16 iterations. 

 
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηζηξνθήο (ηξίην ζηάδην), παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 5.3.2. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν πξψηνο παξάγνληαο έρεη πςειά 

θνξηία κε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,5 ζε πέληε κεηαβιεηέο(γηα ηα νπνία ε 

πιεξνθφξεζε ζεσξείηαη σο ζεκαληηθή): αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην 

θφζηνο παξαγσγήο, θνξεζκφο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ειθπζηηθά θπβεξλεηηθά 

θίλεηξα, γλψζε θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο εμαγσγψλ. 

Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη «Γλψζε εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο». Ο δεχηεξνο παξάγνληαο έρεη πςειά θνξηία θφξηηζεο ζηηο 

κεηαβιεηέο: απφθηεζε δηεζλνχο θήκεο, δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζην εζσηεξηθφ, πεπνηζήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη 

«Θέζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο». Ο ηξίηνο παξάγνληαο, έρεη πςειά 

θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην θφζηνο παξαγσγήο, λνκηθφ πιαίζην γηα ην 

πξντφλ ζην εμσηεξηθφ, ιήςε απηφθιεησλ παξαγγειηψλ απφ μέλνπο πειάηεο. 

Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη «Ννκηθφ θαη θνξνινγηθφ εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ». Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο έρεη πςειά θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: 

ειθπζηηθέο επθαηξίεο θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ, θαηνρή κνλαδηθνχ 

πξντφληνο θαηάιιειν λα εμππεξεηήζεη μέλεο αγνξέο, εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο 

ζηηο εμαγσγέο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ επηπιένλ παξαγγειίεο. Δπνκέλσο, 

ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη «Δκπεηξία γηα αλάπηπμε ζην εμσηεξηθφ». Ο 

πέκπηνο παξάγνληαο έρεη πςειά θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: ειθπζηηθέο επθαηξίεο 

θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ, απμαλφκελν ζηαζεξφ θφζηνο ζην 

εζσηεξηθφ. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη «ηαζεξφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο». 

 Γηα ηηο θαηεγνξίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Δκπφδηα Δμαγσγψλ, 

Πεξηβάιινλ, θαη Πεξηγξαθηθά ηνηρεία δελ ππάξρεη πίλαθαο πζρεηίζεσλ ησλ 

παξαγφλησλ κεηά απφ πεξηζηξνθή, δηφηη πξνθχπηεη έλαο 

παξάγνληαο(Παξάξηεκα Β). Έηζη ινηπφλ απνθαζίζηεθε νη παξάγνληεο λα 
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νλνκαζηνχλ «Διιηπήο νξγάλσζε θαη έξεπλα», «Πεξηβάιινλ επηρείξεζεο» θαη 

«Πεξηγξαθηθά ηνηρεία». 

 

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5.3.3 φηη ν πξψηνο παξάγνληαο έρεη πςειά 

θνξηία κε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,5 ζε ελλέα κεηαβιεηέο(γηα ηα νπνία ε 

πιεξνθφξεζε ζεσξείηαη σο ζεκαληηθή):εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ, δίθηπν δηαλνκήο ζην εμσηεξηθφ, πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο, γλψζε εμαγσγηθήο αγνξάο θαη εκπνξίαο, αμηνιφγεζε 

αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο, αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο, θφζηνο 

παξαγσγήο, θπζηθή εγγχηεηα ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, δηαθίλεζε πςειήο 

πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθή ηηκή. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη « 

Γλψζε εμαγσγηθήο αγνξάο». Ο δεχηεξνο παξάγνληαο έρεη πςειά θνξηία ζηηο 

κεηαβιεηέο: ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή, ηθαλφηεηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 

εχξνο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, θφζηνο παξαγσγήο, πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη 

νλνκάδεηαη «Γλψζε ζηε παξαγσγή θαη έξεπλα». Ο ηξίηνο παξάγνληαο έρεη 

Πίλαθαο 5.3.3 Πίλαθαο πζρεηίζεωλ ηωλ παξαγόληωλ κεηά από πεξηζηξνθή(ΔΞΑΓΧΓΗΚΔ ΑΓΟΡΔ)  

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

ΦΖΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ,111 ,290 ,799 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥ. ,131 ,359 ,799 

ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ -,012 ,644 ,226 

ΔΡΔΤΝΑ Κ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ,271 ,675 ,463 

ΔΤΡΟ ΠΡΟΨΝΣΧΝ ,444 ,651 ,004 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ,833 ,352 -,081 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ,803 ,315 ,098 

ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΑΝΣΗΠΡ/ΠΟΤ ,825 ,169 ,332 

ΓΝΧΖ ΑΓΟΡΑ ΔΞΧΣ ,798 ,228 ,252 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ,653 ,384 ,095 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΣΗΜΖ ,847 -,005 ,264 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ,503 ,579 ,348 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚ/ΚΔ ΠΖΓΔ ΔΞΧΣ ,385 ,673 ,311 

ΦΤΗΚΖ ΔΓΓΤΣΖΣΑ ,776 ,149 ,236 

ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ,506 ,046 ,688 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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πςειά θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: θήκε εηαηξίαο, απνηειεζκαηηθφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, δηαθίλεζε πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο ζε 

αληαγσληζηηθή ηηκή. Δπνκέλσο, νλνκάδεηαη «Κχξνο επηρείξεζεο». 

 
 

Πίλαθαο 5.3.4 Πίλαθαο πζρεηίζεωλ ηωλ παξαγόληωλ κεηά από πεξηζηξνθή(ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ) 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

ΚΑΝΑΛΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
,840 -,374 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 
,127 ,927 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ,797 ,393 

ΤΝΔΥΗΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,875 ,248 

ΠΧΛΖΔΗ Κ ΚΔΡΓΖ ,766 ,490 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.3.4 βιέπνπκε πσο ν πξψηνο παξάγνληαο έρεη πςειά 

θνξηία απφ ηηο εμήο κεηαβιεηέο: δνκή θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε 

εηαηξίαο, ζπλέρηζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο, πσιήζεηο θαη 

θέξδε εηαηξίαο. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θ νλνκάδεηαη «αληηπξφζσπνη θαη 

δνκή θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο». Ο δεχηεξνο παξάγνληαο έρεη πςειφ θνξηίν 

κφλν ζηελ κεηαβιεηή ζπλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν, γηα ην ιφγν απηφ 

ζα νλνκαζηεί «πλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν». 

 

 

Πίλαθαο 5.3.5 Πίλαθαο πζρεηίζεωλ ηωλ παξαγόληωλ κεηά από πεξηζηξνθή(ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ) 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 

ΟΝΟΜΑ ,031 ,894 -,043 ,206 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ,600 ,678 -,046 -,228 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ,475 ,624 -,095 ,237 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ ,808 ,439 ,130 -,178 

ΑΠΟΓΟΖ ,445 ,289 ,609 ,151 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ,169 ,832 ,168 ,253 
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ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ,376 ,554 -,286 ,500 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ,044 ,218 ,113 ,862 

ΣΟΠΗΚΖ ΓΛΧΑ ,409 ,050 ,642 ,532 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΞΔΝΖ ΑΓΟΡΑ ,857 ,098 ,142 ,177 

ΤΚΔΤΑΗΑ ,872 -,061 ,134 ,119 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ,645 ,196 ,247 ,402 

ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ ΞΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ,068 -,024 ,870 -,017 

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΜΑ -,043 ,625 ,369 ,004 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5.3.5 φηη ν πξψηνο παξάγνληαο έρεη πςειά 

θνξηία κε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0,5 ζε πέληε κεηαβιεηέο(γηα ηα νπνία ε 

πιεξνθφξεζε ζεσξείηαη σο ζεκαληηθή):θαηλνηνκία ζε ηερληθέο θαη κεζφδνπο 

εκπνξίαο, δηαθήκηζε, βαζκφο πξνζαξκνγήο πξντφληνο γηα ηελ εμαγσγηθή 

αγνξά, πξνζαξκνγή ζπζθεπαζίαο, πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη 

νλνκάδεηαη «θαηλνηνκία-πξνζαξκνγή-δηαθήκηζε». Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

παξνπζηάδεη πςειά θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: ηαπηνπνίεζε νλφκαηνο, 

θαηλνηνκία ζε ηερληθέο θαη κεζφδνπο εκπνξίαο, έιεγρνο θαλαιηψλ δηαλνκήο, 

έιεγρνο πνηφηεηαο πξντφληνο, επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, βαζκφο πνπ ην 

πξντφλ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ καο. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη 

νλνκάδεηαη «Αλαγλσξίζηκν, πνηνηηθφ πξντφλ». Ο ηξίηνο παξάγνληαο 

παξνπζηάδεη πςειά θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: απνδνηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξίαο, κέγεζνο πνπ ην πξντφλ είλαη ζηελ ηνπηθή γιψζζα, βαζκφο 

νηθεηφηεηαο ησλ μέλσλ πειαηψλ κε ηελ κάξθα. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη 

νλνκάδεηαη «Πξνζαξκνγή θαη εμνηθείσζε μέλσλ πειαηψλ κε ην πξντφλ». Ο 

ηέηαξηνο παξάγνληαο έρεη πςειά θνξηία ζηηο κεηαβιεηέο: επίηεπμε 

αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ,  κέγεζνο πνπ ην πξντφλ 

είλαη ζηελ ηνπηθή γιψζζα. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκάδεηαη 

«Πξνζσπηθφ θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο». 
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5.4 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

5.4.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

Αξρηθά θαη πξηλ πεξηγξαθηεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, απφ ηελ παξαπάλσ 

παξαγνληηθή αλάιπζε πξνέθπςε πσο ζηελ Γξακκηθή Πνιιαπιή 

Παιηλδξφκεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα έρεη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: 

πλνιηθφ Πνζνζηφ Παξαγφκελνπ Κξαζηνχ πνπ εμάγεηαη θαη αλεμάξηεηεο ηνπο 

παξάγνληεο: 

 Γλψζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Θέζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο 

 Ννκηθφ θαη θνξνινγηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Δκπεηξία γηα αλάπηπμε ζην εμσηεξηθφ 

 ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο 

 Διιηπήο νξγάλσζε θ έξεπλα 

 Πεξηβάιινλ επηρείξεζεο 

 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία 

 Γλψζε εμαγσγηθήο αγνξάο 

 Γλψζε ζηελ παξαγσγή θαη έξεπλα 

 Κχξνο επηρείξεζεο 

 Αληηπξφζσπνη θαη δνκή θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο 

 πλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν 

 Καηλνηνκία-Πξνζαξκνγή-Γηαθήκηζε 

 Αλαγλσξίζηκν πνηνηηθφ πξντφλ 

 Πξνζαξκνγή θαη εμνηθείσζε μέλσλ πειαηψλ κε ην πξντφλ 

 Πξνζσπηθφ θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο 

Ζ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη κηα γελίθεπζε ηνπ απινχ 

γξακκηθνχ κνληέινπ(Τ=β0+β1Υ1+ε ) θαη έρεη ηελ εμήο κνξθή :  

 
Τ=β0+β1Υ1+β2Υ2+…+βθΥθ+ε 

 
πνπ :  

 Y: είλαη ε ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο  

 Υ1, Υ2,…, Υθ: είλαη νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (δελ 

ζεσξνχληαη ηπραίεο)  
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 β0: είλαη ν ζηαζεξφο φξνο  

 β1, β2,…, βθ είλαη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο , πεξηγξάθνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ  

 ε είλαη ην ζθάικα , δειαδή ε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο Y θαη ηεο 

ηηκήο ηεο πξφβιεςεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ ππφδεηγκα.  

 k είλαη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ  

 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο Τ θαη ησλ Υ1, Υ2,…, Υθ παίξλνπκε 

έλα δείγκα κεγέζνπο n θαη γηα θάζε άηνκν ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη νη 

ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ.  

ην πνιιαπιφ κνληέιν ζεσξνχκε φηη ηα ζεκεία δελ βξίζθνληαη “θνληά” ζε 

κηα επζεία αιιά θνληά ζε έλα ππεξεπίπεδν ζηηο θ-δηαζηάζεηο κε θ>2. 

Σν ππφδεηγκα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο βαζίδεηαη ζε θάπνηεο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο :  

 Σα ζθάικαηα i είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη θαηαλέκνληαη 

θαλνληθά   

 Οη αλακελφκελεο ηηκέο ( κέζνη φξνη) ησλ ζθαικάησλ i είλαη κεδέλ 

 Σα ζθάικαηαiέρνπλ ηελ ίδηα δηαθχκαλζε ζε
2 γηα φινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

  Σα ζθάικαηα i θαη εj πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο επαλαιήςεηο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ζεσξνχληαη αζπζρέηηζηα, δει Cov(i,εj)=0 γηα i≠j. 

5.4.1.1 ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΖ ΔΞΗΧΖ ΣΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ 

ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο. ηφρνο καο 

είλαη ε πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ κέζσ ησλ ηηκψλ k≥1 ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υ1, Υ2, …, ΥΚ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθεληξψλνπκε 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο xi1, xi2, …, xik, ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

k≥1 θαζψο επίζεο θαη ηελ ηηκή yi, ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ γηα 

i=1,2,…,n.Θεσξνχκε πσο ε ηηκή ηεο yi κπνξεί λα πξνβιεθζεί κέζσ ηνπ εμήο 

γξακκηθνχ ζπλδπαζκνχ: 
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𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝛸1𝜄 + 𝛽2 𝑋2𝑖 +⋯+ 𝛽𝑖 𝑋𝑖𝑘  

 
Αξθεί, δειαδή λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο παξακέηξνπο 𝛽0

 
, 𝛽1
 ,𝛽2
 ,…,𝛽𝑖

 , έηζη 

ψζηε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ λα είλαη ειάρηζην. 

 Οη εθηηκεηέο ηνπ β0, β1 θιπ πνπ ζα πάξνπκε απφ ηελ επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ έρνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: είλαη ηπραίεο 

κεηαβιεηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλνκήο ηνπο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο 

είλαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Έρεη απνδεηρηεί φηη απηνί 

νη εθηηκεηέο είλαη Άξηζηνη Γξακκηθνί Ακεξφιεπηνη Δθηηκεηέο. 

 Έηζη ινηπφλ, ζα ππνινγηζηνχλ, ζα εθηηκεζνχλ θαη ζα εξκελεπζνχλ γηα 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, νη ζεσξεηηθέο ηηκέο(εθηηκεηέο) ησλ β ησλ νηλνπνηείσλ. 

5.5 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΑ 

Αξρηθά πξηλ πξνρσξήζσ ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

ππνινγίζηεθε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή :πλνιηθφ Πνζνζηφ Παξαγφκελνπ 

Κξαζηνχ πνπ εμάγεηαη, ζηαζκίδνληαο ην Μέζν Πνζνζηφ Δμαγσγψλ θξαζηνχ, 

σο πξνο ηελ Παξαγσγή αλά πνηθηιία ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008-2015. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παιηλδξφκεζεο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: γλψζε εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηνπνζέηεζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο, λνκηθφ θαη 

θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ ζην εμσηεξηθφ, εκπεηξία γηα αλάπηπμε ζην εμσηεξηθφ, 

αχμεζεο ζηαζεξνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο, ειιηπήο 

νξγάλσζε θ έξεπλα, γλψζε εμσηεξηθήο αγνξάο, γλψζεηο ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

παξαγσγή, θχξνο ηεο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ, πεξηβάιινλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο, αληηπξφζσπνη θαη δνκή θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν, πξνζαξκνγή-δηαθήκηζε θαη θαηλνηνκία 

ζηηο εμαγσγέο, αλαγλσξίζηκν πνηνηηθφ πξντφλ, πξνζαξκνγή θαη εμνηθείσζε κε 

ην πξντφλ ζηελ μέλε αγνξά, πξνζσπηθφ επηρείξεζεο θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο, 

θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία. 
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Πξνζαξκφδνληαο ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, 

πνπ πεξηγξάςακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο 

έρνπκε ηελ εμήο επζεία παιηλδξφκεζεο: 

 

Πνζνζηό Σπλ.Παξαγόκελνπ θξαζηνύ πνπ εμάγεηαη= β0+β1 Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία+β2Γλώζε 

εζωηεξηθνύ πεξηβ+β3Πξνζαξκνγή θαη εμνηθείωζε μέλωλ πειαηώλ+β4Γλώζε ζηελ παξαγωγή θαη 

έξεπλα+β5Πξνζωπηθό θαη αληαγωληζηηθέο ηηκέο+β6Αλαγλωξίζκν πνηνηηθό πξνϊόλ+β7Καηλνηνκία-

Πξνζαξκνγή-Δηαθήκηζε+β8Κύξνο επηρείξεζεο+β9Τνπνζέηεζε δηνίθεζεο ζηηο εμαγωγέο+β10Ειιηπήο 

νξγάλωζε θαη έξεπλα+β11Εκπεηξία γηα αλάπηπμε εμωη+β12Σπλεξγαζία κε ηνπηθό 

αληηπξόζωπν+β13Αληηπξόζωπνη θαη δνκή θαλαιηώλ επηθ+β14Ννκηθό θαη θνξνινγηθό εμωη. 

πεξηβ+β15Σηαζεξό θόζηνο παξαγωγήο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο+β16Πεξηβ επηρ+β17Γλώζε εμαγωγηθήο 

αγνξάο +εi 

 

 
Σίνακασ 5.5.1 Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,601
a
 ,362 -,040 11,30053 1,926 

a. Predictors: (Constant), ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΓΝΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Κ ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΞΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ, ΓΝΧΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Κ ΔΡΔΤΝΑ, 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ Κ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ ΣΗΜΔ, ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ, 
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ_ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ_ΓΗΑΦΖΜΗΖ, ΚΤΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ, ΔΛΛΗΠΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Κ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΞΧΣ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΠΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ, ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ Κ ΓΟΜΖ ΚΑΝΑΛΗΧΝ 
ΔΠΗΚ, ΝΟΜΗΚΟ Κ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒ, ΣΑΘΔΡΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Κ 
ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΝΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

b. Dependent Variable: πνζνζηφ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη 

 
Απφ ηνλ πίλαθα 5.5.1 νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε είλαη: 

Ο ζπληειεζηήο R2 είλαη 0,362. Απηφ, ζεκαίλεη πσο ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εμεγνχλ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο είλαη 36,2%, ην νπνίν ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

 
Σίνακασ 5.5.2 ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
1952,537 17 114,855 ,899 ,581

b
 

Residual 3447,951 27 127,702     

Total 5400,488 44       

a. Dependent Variable: πνζνζηφ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη 

b. Predictors: (Constant), ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΓΝΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Κ ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΞΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ, ΓΝΧΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Κ ΔΡΔΤΝΑ, 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ Κ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ ΣΗΜΔ, ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ, 
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ_ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ_ΓΗΑΦΖΜΗΖ, ΚΤΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ, ΔΛΛΗΠΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Κ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΞΧΣ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΠΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ, ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ Κ ΓΟΜΖ ΚΑΝΑΛΗΧΝ 
ΔΠΗΚ, ΝΟΜΗΚΟ Κ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒ, ΣΑΘΔΡΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Κ 
ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΝΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 
Απφ ηνλ πίλαθα 5.5.2 ANOVA καο ελδηαθέξεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

θαηαλνκήο F. Σν νπνίν φπσο βιέπνπκε είλαη 0,581>0,05. Δπνκέλσο, ην 
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κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πλνιηθνχ παξαγφκελνπ 

θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη ζηνλ πιεζπζκφ. Δπνκέλσο, ηα φπνηα απνηειέζκαηα 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην δείγκα καο. 

 

Σίνακασ 5.5.3 Ξεταβλθτζσ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 
20,768 1,777 11,686 ,000 

ΓΝΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ,800 2,890 ,277 ,078 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ 2,978 3,403 ,875 ,039 

ΝΟΜΗΚΟ Κ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒ -8,284 3,687 -2,247 ,033 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΞΧΣ 4,274 3,039 1,407 ,017 

ΣΑΘΔΡΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Κ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ -6,020 3,705 -1,625 ,012 

ΔΛΛΗΠΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Κ ΔΡΔΤΝΑ -,703 2,782 -,253 ,080 

ΓΝΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ -,617 4,536 -,136 ,089 

ΓΝΧΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Κ ΔΡΔΤΝΑ 2,321 3,184 ,729 ,047 

ΚΤΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ -1,794 2,790 -,643 ,053 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ -,594 3,651 -,163 ,087 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ Κ ΓΟΜΖ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΔΠΗΚ 1,342 4,296 ,312 ,076 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΠΗΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ -4,195 4,160 -1,008 ,032 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ_ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ_ΓΗΑΦΖΜΗΖ -6,441 4,605 -1,399 ,017 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ 4,938 4,212 1,172 ,025 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Κ ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΞΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 5,984 2,813 2,127 ,043 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ Κ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΔ ΣΗΜΔ -5,493 3,000 -1,831 ,078 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 5,536 4,163 1,330 ,019 

a. Dependent Variable: πνζνζηφ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη 

 

 
Απφ ηνλ πίλαθα 5.5.3 βιέπνπκε πσο νη κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο: 
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 Σνπνζέηεζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο 

 Ννκηθφ θαη θνξνινγηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Δκπεηξία ηεο δηνίθεζεο γηα αλάπηπμε ζην εμσηεξηθφ 

 ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο 

 Πεξηγξαθηθά ηνηρεία 

 Γλψζε ζηελ παξαγσγή θ έξεπλα 

 πλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν 

 Καηλνηνκία-Πξνζαξκνγή-Γηαθήκηζε 

 Πξνζαξκνγή θ εμνηθείσζε μέλσλ πειαηψλ κε ην πξντφλ 

 Αλαγλσξίζηκν πνηνηηθφ πξντφλ 

Δπνκέλσο ε εμίζσζε ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο ηνπ 

δείγκαηνο ζα γίλεη: 

 

Πνζνζηό Σπλ.Παξαγόκελνπ θξαζηνύ πνπ εμάγεηαη= 20,768+5,536 
Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία +5,984Πξνζαξκνγή θαη εμνηθείωζε μέλωλ πειαηώλ 
+2,321Γλώζε ζηελ παξαγωγή θαη έξεπλα +4,938Αλαγλωξίζκν πνηνηηθό 
πξνϊόλ -6,441Καηλνηνκία-Πξνζαξκνγή-Δηαθήκηζε +2,978Τνπνζέηεζε 
δηνίθεζεο ζηηο εμαγωγέο +4,274Εκπεηξία γηα αλάπηπμε εμωη -4,195Σπλεξγαζία 
κε ηνπηθό αληηπξόζωπν -8,284Ννκηθό θαη θνξνινγηθό εμωη πεξηβ -
6,020Σηαζεξό θόζηνο παξαγωγήο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο+3447,95 
 

 

Δξκελεία Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο 

 

 ν εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Πεξηγξαθηθά ηνηρεία» έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν θαη είλαη ίζνο κε 5,536. Γειαδή, φηαλ απμεζεί θαηά κηα 

κνλάδα ν παξάγνληαο(ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο: ειηθία 

επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζε, αξηζκφο κφληκσλ εξγαδφκελσλ θαη ρξφληα 

εμαγσγψλ), ηφηε ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ 

παξάγεηαη θαη εμάγεηαη απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ, 5,5 κνλάδεο. 

 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Πξνζαξκνγή θαη Δμνηθείσζε μέλσλ 

πειαηψλ» είλαη κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη ίζνο κε 5,984. Δπνκέλσο, αλ 

απμεζεί θαηά κηα κνλάδα ε πξνζαξκνγή θαη ε εμνηθείσζε ησλ πειαηψλ 

κε ην πξντφλ ηφηε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «Πνζνζηφ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη» ζα απμεζεί πεξίπνπ θαηά 6 

κνλάδεο. 
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 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Γλψζε ζηελ παξαγσγή θαη έξεπλα», έρεη 

ζεηηθφ πξφζεκν θαη είλαη ίζνο κε 2,321. πλεπψο, αλ απμεζεί θαηά κηα 

κνλάδα ε γλψζε ζηελ παξαγσγή θαη ε έξεπλα, ζα απμεζεί ην πνζνζηφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη θαηά 

πεξίπνπ 2 κνλάδεο. 

 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Αλαγλσξίζηκν πνηνηηθφ πξντφλ», έρεη 

ζεηηθφ πξφζεκν θαη είλαη ίζνο κε 4,938. Δπνκέλσο, αλ απμεζεί ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ θαηά κηα κνλάδα, ηφηε 

ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη 

εμάγεηαη ζα απμεζεί θαηά πεξίπνπ 5 κνλάδεο. 

 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Καηλνηνκία-Πξνζαξκνγή-Γηαθήκηζε» έρεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν θαη είλαη ίζνο κε 6,441. πλεπψο, αλ απμεζεί θαηά 

κηα κνλάδα ε Καηλνηνκία-Πξνζαξκνγή-Γηαθήκηζε, ηφηε ην πνζνζηφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη ζα 

κεησζεί θαηά πεξίπνπ 6 κνλάδεο. Δίλαη ινγηθφ ε ζρέζε λα είλαη 

αξλεηηθή, εθφζνλ ρξεηάδνληαη πφξνη(ρξεκαηηθνί, αλζξψπηλνη θιπ) γηα 

λα κπνξέζεη λα απμεζεί απηφο ν παξάγνληαο έζησ θαη κηα κνλάδα. 

 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Σνπνζέηεζε δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο» 

έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, θαη είλαη ίζνο κε 2,978. Γειαδή, αλ απμεζεί ν 

παξάγνληαο απηφο θαηά κηα κνλάδα ηφηε ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη ζα απμεζεί θαηά 

πεξίπνπ, 3 κνλάδεο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ φηη, φζν πην 

πξνζαλαηνιηζκέλε είλαη ε δηνίθεζε πξνο ηηο εμαγσγέο ησλ θξαζηψλ 

ηφζν πην κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ πνπ παξάγεηαη θαη πξννξίδεηαη γηα 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Δκπεηξία γηα αλάπηπμε ζην εμσηεξηθφ», 

έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη είλαη ίζνο κε 4,274. Δπνκέλσο, αλ απμεζεί ν 

παξάγνληαο θαηά κηα κνλάδα, ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη ζα απμεζεί θαηά 

πεξίπνπ 4 κνλάδεο. Γειαδή, φζν κεγαιχηεξε εκπεηξία έρεη ε δηνίθεζε 

ζηηο εμαγσγέο, ηφζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ πνπ παξάγεη γηα λα 

εμάγεη. 

 Ο ζπληειεζηήο ηνπ παξάγνληα «πλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν» 

έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ηηκή ίζε κε 4,195. πλεπψο, αλ απμεζεί ν 
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παξάγνληαο θαηά κηα κνλάδα, ηφηε ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη ζα κεησζεί θαηά 

πεξίπνπ 4 κνλάδεο. Απηφ ζεκαίλεη, πσο φζν πην πνιχ εμαξηάηαη έλα 

νηλνπνηείν απφ ηνπηθνχο αληηπξφζσπνπο, ηφζν κηθξφηεξν ην πνζνζηφ 

πνζφηεηαο πνπ παξάγεη θαη εμάγεη. 

 Ο εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «Ννκηθφ θαη θνξνινγηθφ εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ», έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ηηκή 8,284. Γειαδή, αλ 

απμεζεί θαηά κηα κνλάδα ν παξάγνληαο ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη ζα κεησζεί θαηά 8 

κνλάδεο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο εάλ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ έρεη απζηεξφ λνκηθφ θαη δχζθνιν θνξνινγηθφ ζχζηεκα,  ηα 

ειιεληθά νηλνπνηεία, ζα κεηψζνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη γηα απηέο ηηο ρψξεο. 

 Σέινο, ν εθηηκεηήο ηνπ παξάγνληα «ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

επθαηξίεο αλάπηπμεο», έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ηηκή ίζε κε 6,020. 

Γειαδή, αλ απμεζεί ν παξάγνληαο θαηά κηα κνλάδα ζα κεησζεί ην 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη θαη 

εμάγεηαη θαηά 6 κνλάδεο πεξίπνπ. Ζ ζρέζε πνπ πξνέθπςε είλαη ινγηθή, 

θαζψο φζν απμάλεηαη ην ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο, ηφζν πην 

δχζθνιν γηα ηελ επηρείξεζε είλαη λα παξάγεη θαη λα εμάγεη κεγάιεο 

πνζφηεηεο νίλνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΗΑ 

ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην 1, δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ακπειννηληθνχ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Αλαθέξεηαη, πσο ε αλάπηπμε θ ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

νηλνπαξαγσγήο μεθίλεζε ην 1960, κε επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

θαη αλαζχζηαζε ησλ ακπειψλσλ, κε θχηεπζε εθιεθηψλ πνηθηιηψλ 

νηλακπέινπ. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε εηθφλα ηεο εγρψξηαο νηλνπνηίαο, νπνία 

απνηειείηαη θπξίσο απφ κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ νηλνβηνκεραληψλ θ πιήζνο 

κηθξψλ θ κεζαίσλ. Γίλεηαη αλαθνξά επίζεο, ζην γεγνλφο φηη νη κηθξέο θ 

κεζαίεο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζε ρχκα 

θξαζί, ην νπνίν δηνρεηεχεηαη θπξίσο, ζηελ ηνπηθή αγνξά. Δπηπιένλ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ(2017), ε πνηφηεηα θ ε θήκε 

ησλ εκθηαισκέλσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, έρεη βειηησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

ε απηφ ην θεθάιαην, γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ νίλνπ, δειαδή 

πεξηγξάθνληαη νη ηχπνη θξαζηνχ πνπ ππάξρνπλ, θαη ν ηξφπνο πνπ 

δηαρσξίδνληαη αλάινγα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο(ρξψκα, πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ζάθραξα θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα). Αθνινπζεί ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ νίλνπ ζε Οίλνπο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη 

Δπηηξαπέδηνπο Οίλνπο. Παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηε δηεζλή αγνξά νίλνπ, 

φπνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 2016 θαιιηεξγήζεθαλ 7,5 εθαηνκκχξηα 

εθηάξηα ακπειψλσλ. Πξψηε ζε παξαγσγή νίλνπ είλαη ε Δπξψπε(123 

εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα). Ζ ρψξα καο παγθνζκίσο είλαη δσδέθαηε απφ 

άπνςε φγθνπ παξαγσγήο.  

Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη πσο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2011, ζηελ 

Δπξψπε, νη ακπειψλεο κεηψζεθαλ θαηά 500.000 εθηάξηα, ρσξίο λα κεησζεί ν 

φγθνο παξαγσγήο. Αθνινπζεί αλαθνξά ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ νίλνπ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ ρψξα καο, θαζψο θαη νη πεξηνρέο κε ηηο επηθξαηνχζεο 

πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη. Αλαθέξεηαη επίζεο, ε θαηαλάισζε νίλνπ ζηελ 

Διιάδα, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαηαλάισζε ρχκα θξαζηνχ, φπνπ ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αγγίδεη ην 60% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Ζ θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε νίλνπ ζηελ Διιάδα, μεπεξλά ηα 22 ιίηξα(2015/2016) 

θαη είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο. 
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ζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο νίλνπ, απηέο δελ μεπεξλνχλ ην 6%, θαζψο ε 

εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη ηε δήηεζε. ηηο εμαγσγέο νίλνπ παξαηεξήζεθε 

πσο, ελψ ε πνζφηεηά ηνπο κεηψζεθε, ε αμία ηνπο απμήζεθε, δειαδή απμήζεθε 

ε Μέζε Σηκή Μνλάδαο αλά ιίηξν (ΔΛΣΑΣ). Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί ε 

αλαθνξά ζηελ Κνηλή Οξγάλσζε ηεο Ακπειννηληθήο Αγνξάο, ηελ νπνία 

αθνινπζνχλ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ζέηεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ θχηεπζε νηλνπαξαγσγηθψλ ακπειψλσλ. (βι. §1.5.5). 

ηέινο, ζην θεθάιαην 1 γίλεηαη αλαθνξά ζηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ζηελ 

πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ επηθξαηεί. (βι. §1.5.6). 

Αθνινπζεί ην θεθάιαην 2, φπνπ κειεηψληαη νη εμαγσγέο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Πεξηγξάθεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

εμαγσγψλ, ζην πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ θαη δίλνληαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ κηα επηρείξεζε, λα εηζέιζεη 

ζε λέεο αγνξέο. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

απφδνζεο ησλ εμαγσγψλ(εζσηεξηθνί παξάγνληεο ειεγρφκελνη απφ ηελ 

επηρείξεζε, εζσηεξηθνί παξάγνληεο κε ειεγρφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε, θαη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο κε ειεγρφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε). 

Αλαθέξνληαη ηα πηζαλά εμαγσγηθά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε( εμσηεξηθά, ιεηηνπξγηθά, εζσηεξηθά, 

πιεξνθνξηαθά). Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο θ πσο απηφ επηδξά ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα 

εμσζηξέθεηα.(βι.§2.5). Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο θαη ε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε εμαγσγηθή επίδνζε, ε πξνζαξκνγή ηνπ 

πξντφληνο ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, ε νηθεηφηεηα ησλ μέλσλ πειαηψλ κε ην 

πξντφλ, ε εμαγσγηθή ηηκνιφγεζε, ε γλψζε ησλ εμαγσγηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο 

θαη ε ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνλ μέλν δηαλνκέα, πεξηγξάθνληαη θαη 

αλαιχνληαη θαζψο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο εμαγσγέο. 

ην θεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, 

ηα ζηάδηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη 

ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.(βι. Παξάξηεκα Α). 

ην θεθάιαην 4, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, κέζα απφ πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Αξρηθά, ρσξίδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζε 7 ελφηεηεο(θίλεηξα εμαγσγψλ, εκπφδηα εμαγσγψλ, 
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εμσηεξηθέο αγνξέο, εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθνί αληηπξφζσπνη, ζηξαηεγηθή 

εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ, πεξηγξαθηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο), ψζηε ε αλάιπζε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη λα είλαη πην εχθνιε θ θαηαλνεηή. Σν δείγκα, ησλ 

νηλνπνηείσλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, είλαη 50 νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, 

εθ ησλ νπνίσλ 5 δελ αζρνινχληαη κε εμαγσγέο θαη 45 εμάγνπλ γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ κειεηάκε 2008-2015. 

Απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ δείγκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηλνπνηείσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ σο εμήο: απφ απηέο πνπ δελ εμάγνπλ 4 

απφ ηηο 5 έρνπλ ειηθία απφ ηελ ίδξπζή ηνπο(2008-2015) έσο 5 έηε, κε ην 

ζχλνιν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα απαζρνιεί κφληκν πξνζσπηθφ ιηγφηεξα 

απφ 15 άηνκα, θ ν κέζνο φξνο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 

απηή, λα είλαη έσο 50.000€. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε, πσο νη επηρεηξήζεηο 

απηέο πνπ δελ εμάγνπλ, είλαη πνιχ κηθξέο θ κηθξέο, κε απνηέιεζκα ζην έληνλν 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, λα έρνπλ κεηνλεθηηθή ζέζε, θάηη ην νπνίν 

πηζαλψο θαη λα δηθαηνινγεί ηελ κε εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηλνπνηείσλ πνπ 

εμάγνπλ, δείρλνπλ πσο ην 42% απηψλ έρνπλ ειηθία απφ ηελ ίδξπζή ηνπο 

πάλσ απφ 20 έηε, κε ην 20% απηψλ λα απαζρνιεί κφληκν πξνζσπηθφ πάλσ 

απφ 16 άηνκα, ελψ ην 25% απηψλ, θαίλεηαη λα αζρνιείηαη κε εμαγσγέο 16 

ρξφληα θ άλσ, ηελ πεξίνδν 2008-2015. Σν 98% ησλ νηλνπνηείσλ πνπ εμάγνπλ, 

εηζήιζε ζε λέα αγνξά γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, κε νίλνπο ήζπρνπο, πνπ 

είραλ θάπνηα εηδηθή έλδεημε εηηθέηαο(ΠΟΠ, ΠΓΔ, Βηνινγηθφ), θαηά πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ θαη κέζν φξν ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, γηα ην 2008-2015, γηα ην 65% 

απηψλ, έσο 150.000€ θ γηα ην 15% απηψλ 251.000€ θ άλσ. Γειαδή, θαη εδψ 

παξαηεξείηαη πσο ηα πεξηζζφηεξα νηλνπνηεία, είλαη κηθξέο θ κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ φκσο έρνπλ θαιχηεξν κέζν φξν πσιήζεσλ απφ απηέο πνπ 

δελ εμάγνπλ. Οη πξψηεο 3 ρψξεο ζηηο νπνίεο θάλνπλ εμαγσγέο, νη 

νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, είλαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά: Ακεξηθή, 

Γεξκαλία, θαη Μεγάιε Βξεηαλία. Απηφ, κπνξεί λα νθείιεηαη, ζην γεγνλφο φηη 

ζηηο ρψξεο απηέο, θαη θπξίσο ζηηο 2 πξψηεο, ππάξρνπλ πνιινί νκνγελείο 

Έιιελεο, πνπ πηζαλψο αλαδεηνχλ ειιεληθά πξντφληα. Απηφ πξέπεη λα ην 

ιάβνπλ ππφςελ ηνπο φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπνηίαο, δηφηη 

κπνξεί λα απνηειέζεη βνήζεηα θαηά ηε δηείζδπζε ζε λέα αγνξά ή θαηά ηελ 
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δηεθδίθεζε κεξηδίνπ αγνξάο. Ο θχξηνο ηχπνο θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη απφ ηα 

νηλνπνηεία ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο είλαη ην Λεπθφ μεξφ(βι.§4.2). 

Αθνινπζεί ηαηηζηηθή Αλάιπζε ησλ ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, 

πνπ απαληήζεθαλ. (βι.§4.3). Απφ ηα θίλεηξα ησλ εμαγσγψλ ζεκαληηθφηεξα 

θαη γηα ηνπο 2 ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, ζεσξνχληαη ηα: δηείζδπζε ζε λέεο 

αγνξέο, ειθπζηηθέο επθαηξίεο θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ εμάγνπλ ην θίλεηξν θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηε 

ρψξα πξννξηζκνχ είλαη ζεκαληηθφ, ελψ γηα ην ίδην θίλεηξν ηα νηλνπνηεία πνπ 

εμάγνπλ απάληεζαλ κφιηο κε 16% πσο είλαη ζεκαληηθφ. Απηφ ίζσο νθείιεηαη 

ζην κέγεζνο ησλ νηλνπνηείσλ πνπ δελ εμάγνπλ, θαζψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπο, ςάρλνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ. Γεληθά παξαηεξνχληαη αξθεηέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο 

ησλ δπν νκάδσλ νηλνπνηείσλ, ην νπνίν πηζαλψο λα νθείιεηαη, ζηε δηαθνξά 

ηνπ κεγέζνπο ηνπο αιιά θαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρνπλ, 

φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

ηα εκπφδηα ησλ εμαγσγψλ, απηά πνπ ζεσξνχληαη απφ ην δείγκα πην 

ζεκαληηθά είλαη: ε γξαθεηνθξαηία ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, ε ηθαλφηεηα 

απηνρξεκαηνδφηεζεο(ίζσο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα 

εμαγσγέο), ε χπαξμε κε απνηειεζκαηηθψλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ εμαγσγψλ 

θαη ε έιιεηςε θπβεξλεηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ ππεξπήδεζε ησλ εμαγσγηθψλ 

εκπνδίσλ. ια ηα παξαπάλσ εκπφδηα εμαγσγψλ, αλ ζπλδπαζηνχλ θαη κε 

θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ απφ ηνπο αληηπξφζσπνπο, ηφηε δεκηνπξγνχληαη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρηζε ησλ εμαγσγψλ, γηα ηα νηλνπνηεία πνπ 

εμάγνπλ, θαη απνηειεί ηξνρνπέδε γηα απηά πνπ δελ εμάγνπλ, λα κπνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία απηή. 

Απφ ηηο απαληήζεηο, ζπλνιηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ 50 νηλνπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηεη πσο γηα ηελ θαηεγνξία «εκπφδηα εμαγσγψλ», πσο 

ην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηνπο μέλνπο 

αληηπξνζψπνπο, ην λνκηθφ θ θνξνινγηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θιπ, δξνπλ 

αλαζηαιηηθά ζηηο εμαγσγέο, θπξίσο γηα απηέο πνπ δελ εμάγνπλ, θαζψο απηέο 

πνπ ήδε θάλνπλ εμαγσγέο, έρνπλ δηεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηεο μέλεο 

αγνξάο θαη έρνπλ ππεξπεδήζεη θάπνηα απφ ηα εκπφδηα. Σέινο, ε πνιηηηθή 
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αζηάζεηα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά, γηα ηηο εμαγσγέο, θαζψο απμάλεηαη ε 

αβεβαηφηεηα. 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

νηλνπνηείνπ, απέλαληη ζηνλ μέλν αληαγσληζκφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

απαληήζεσλ, δειψλεη πσο έρεη θαιή ζέζε θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο. Σα αληηθείκελα ζηα νπνία ηα ειιεληθά 

νηλνπνηεία, ζεσξνχλ πσο ππεξέρνπλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ είλαη: ε ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

πνπ εμάγνπλ, νη πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο. Δλδηαθέξνλ, 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο ην 1/3 ησλ νηλνπνηείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, απάληεζε πσο παξάγεη κε θφζηνο κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ 

αληαγσληζηψλ ζηηο μέλεο αγνξέο. Δπίζεο, ζεσξνχλ πσο, ε πξφζβαζε ηνπο ζε 

μέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο δελ είλαη εχθνιε. 

πλερίδνληαο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ(εγρψξην θαη μέλν) ησλ 

νηλνπνηείσλ, απηφ ραξαθηεξίζηεθε απφ ην δείγκα σο ηζρπξφ, επηθίλδπλν, κε 

ιίγεο επθαηξίεο, φπνπ νη πξσηνβνπιίεο ηεο νηλνπνηεηηθήο επηρείξεζεο αμίδνπλ 

ιίγν, απέλαληη ζε ηζρπξά αληαγσληζηηθέο πνιηηηθέο θ ηερλνινγηθέο δπλάκεηο.  

ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο, ηα 

νηλνπνηεία πνπ εμάγνπλ πξνηηκνχλ, κέηξηα θαη ιίγν δνκεκέλα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο, φπνπ ε είζνδνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Ο ηνπηθφο αληηπξφζσπνο πξνηηκάηαη λα, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, πξνζαξκφδνληαο ηεο εάλ 

ρξεηαζηεί θ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ηα 

νηλνπνηεία ηνπ δείγκαηνο, πξνηηκνχλ ν αληηπξφζσπνο, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

«επίζεκε» ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, κε εμαηξέζεηο ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Σέινο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν έιεγρνο ησλ 

ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ είλαη κεγάινο θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ, πην ζεκαληηθή ζεσξείηαη 

απηή ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά(place).  

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο θξαζηνχ θαηά κέζν 

φξν γηα θάζε ρξφλν απφ ην 2008 σο ην 2015. Απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπκε, είλαη 

φηη σο ην 2010 ππήξμε αλνδηθή πνξεία, θαη σο ην 2013 αξλεηηθή. Απηφ 

ζπλδέεηαη νπσζδήπνηε, κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ακπειψλσλ νηλνπνηεηηθήο 
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θαηεχζπλζεο, κέζσ ΚΟΑ πνπ έιαβε ρψξα ζε φιε ηελ Δπξψπε, φπσο ήδε 

έρεη αλαθεξζεί. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην(θεθάιαην 5), έγηλε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ αθνινπζήζεθε, γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα νηλνπνηεία ηνπ δείγκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζε φιε 

ηελ δηαδηθαζία ην SPSS for Windows. Αξρηθά εθαξκφζηεθε παξαγνληηθή 

αλάιπζε(factor analysis) ζε θάζε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη πήξακε 

17 ζηνηρεία(παξάγνληεο). ε απηά ηα ζηνηρεία εθαξκφζηεθε Πνιιαπιή 

Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε(Multiple Regression Linear), κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη θαη 

αλεμάξηεηεο απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

Απφ ηελ παιηλδξφκεζε απηή πξνέθπςε πσο, ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εμεγνχλ νη αλεμάξηεηεο 

είλαη 36,2%, ην νπνίν ζεσξείηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. Δπίζεο, πξνέθπςε 

πσο ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ είρε θαιή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα(επεηδή ήηαλ κηθξφ ην δείγκα), θαη επνκέλσο ηα 

ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην δείγκα θαη δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ ζηνλ πιεζπζκφ. 

Δπηπιένλ, απφ ηνπο εθηηκεηέο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ππνινγίζηεθαλ, έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί πσο φηαλ απμάλεηαη ε 

πξνζαξκνγή θαη εμνηθείσζε μέλσλ πειαηψλ, ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, ε 

γλψζε ζηελ παξαγσγή θαη έξεπλα, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηε 

μέλε αγνξά, ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο εμαγσγέο θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα 

αλάπηπμεο ζε μέλεο αγνξέο, ηφηε απμάλεηαη πνιιαπιάζηα ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ηνπ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα εμάγνπλ ή λα 

μεθηλήζνπλ ηηο εμαγσγέο, λα επελδχζνπλ ζε πξνζσπηθφ θαη ζε γλψζε γχξσ 

απφ ηελ παξαγσγή νίλνπ, λα εξεπλήζνπλ ηελ αγνξά-ζηφρν θαη λα 

επελδχζνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα 

εμνηθεησζνχλ νη μέλνη πειάηεο θαη λα απμεζνχλ νη πνζφηεηεο πνπ παξάγνληαη 

θαη εμάγνληαη. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη, ε δηνίθεζε λα είλαη ζε ζπλερή 

επαγξχπλεζε ζηα ζέκαηα ησλ εμαγσγψλ, θνηηψληαο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, 

ελψ ηέινο, πξνηείλεηαη ζηα νηλνπνηεία λα δψζνπλ βαξχηεηα ζηε ζχλδεζε ηνπ 

νλφκαηνο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ηελ θαιή πνηφηεηα. 
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Δπίζεο, πξνέθπςε πσο νη εθηηκεηέο ησλ παξαγφλησλ λνκηθφ θαη 

θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ εμσηεξηθνχ, ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο, 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν θαη θαηλνηνκία-πξνζαξκνγή-δηαθήκηζε 

έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη 

θαη εμάγεηαη. Γειαδή, φζν απμάλνληαη νη παξάγνληεο απηνί ηφζν κεηψλεηαη ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ζηηο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, λα ζπγθεληξψλνπλ 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηα νηθνλνκηθά θαη 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ. Δπίζεο, είλαη ζεκηηφ λα 

ζπγθξαηνχλ ηα ζηαζεξά θφζηε ηνπο, φζν είλαη δπλαηφ απηφ, θαη ηέινο ιφγσ 

ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπηθνχ αληηπξφζσπνπ ζην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη θαη εμάγεηαη, πξνηείλεηαη είηε ε 

δεκηνπξγία ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, είηε ε ζπλεξγαζία κε άιιεο κηθξέο ή 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ θ δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο θνηλνχ θαλαιηνχ 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ππεξπεδψληαο έηζη ην εκπφδην κε ηνπο 

ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. ζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία-πξνζαξκνγή-

δηαθήκηζε, ζπζηήλεηαη λα επελδχνπλ ζε θαηλνηφκα ζηνρεπκέλα, φκσο 

πξντφληα γηα ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε βέιηηζηε δπλαηή 

ηθαλνπνίεζε ησλ μέλσλ πειαηψλ, λα πξνζαξκφδνπλ ην πξντφλ ζηελ μέλε 

αγνξά, αθφκα θαη αλ απηφ απαηηεί επηπιένλ πφξνπο, ψζηε λα απμεζνχλ νη 

παξαγγειίεο θαη λα μεπεξαζηεί σο εκπφδην θαη ηέινο, λα γίλνπλ επελδχζεηο 

ζηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαζψο, απηφ, ζα θάλεη επξέσο γλσζηφ ην 

πξντφλ ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, ην νπνίν ζα θέξεη επηπιένλ παξαγγειίεο. 

Δλ θαηαθιείδη, πξνηείλεηαη επηπιένλ έξεπλα, απφ ηηο ίδηεο ηηο 

νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ, 

πνπ ζα απμήζνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζα κεηψζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα 

ησλ επελδχζεσλ, αιιά θαη γηα κπνξέζνπλ λα ακβιπλζνχλ ηα εκπφδηα. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη επηπιένλ έξεπλα ηνπ θιάδνπ, απφ κειεηεηέο θαζψο 

ππάξρνπλ αξθεηνί παξάκεηξνη πνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςελ ζηελ εξγαζία 

απηή, (ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, θαη ρξφλνπ, θαη επεηδή ζα δηέθεπγε ηνπ 

αξρηθνχ ζέκαηνο), θαη πηζαλψο λα επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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1. Ζ εηαηξεία ζαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ησλ εμαγσγώλ;  
Εάν ΟΧΙ μην απαντήσετε στις ερωτήσεις νούμερο4, 6-10,14,17 κ 18. 

 

2. Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ θίλεηξα ζηελ απόθαζε ηεο δηαρείξηζεο γηα 

ην μεθίλεκα ή ηελ ζπλέρηζε ησλ εμαγσγώλ; 

 

Κίνητρα εξαγωγών 
Σολφ 

αςιμαντο 
 

Σολφ 
ςθμαντικό 

      

Φυςικι εγγφτθτα ςτον πελάτθ του εξωτερικοφ 1 2 3 4 5 

Απόκτθςθ διεκνοφσ φιμθσ 1 2 3 4 5 

Διείςδυςθ ςε νζεσ αγορζσ 1 2 3 4 5 

Ελκυςτικζσ ευκαιρίεσ κζρδουσ και ανάπτυξθσ ςτο εξωτερικό 1 2 3 4 5 

Κατοχι μοναδικοφ προϊόντοσ κατάλλθλο να εξυπθρετιςει ξζνεσ 
αγορζσ. 

1 2 3 4 5 

Φορολογικά πλεονεκτιματα ςτθ χϊρα προοριςμοφ 1 2 3 4 5 

Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτο κόςτοσ παραγωγισ 1 2 3 4 5 

Ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ ςτο εςωτερικό 1 2 3 4 5 

Κορεςμόσ ςτθν εγχϊρια αγορά 1 2 3 4 5 

Νομικό πλαίςιο ςτθν εςωτερικι αγορά 1 2 3 4 5 

Αυξανόμενο ςτακερό κόςτοσ ςτο εςωτερικό 1 2 3 4 5 

Πεποικιςεισ τθσ διοίκθςθσ για τθν ςθμαντικότθτα των 
εξαγωγϊν 

1 2 3 4 5 

Εμπειρία τθσ διαχείριςθσ ςτισ εξαγωγζσ 1 2 3 4 5 

Νομικό πλαίςιο για το προϊόν ςτο εξωτερικό 1 2 3 4 5 

Οικονομίεσ κλίμακασ από επιπλζον παραγγελίεσ  1 2 3 4 5 

Λιψθ αυτόκλθτων παραγγελιϊν από ξζνουσ πελάτεσ 1 2 3 4 5 

Ελκυςτικά κυβερνθτικά κίνθτρα 1 2 3 4 5 

Γνϊςθ κυβερνθτικϊν προγραμμάτων προϊκθςθσ εξαγωγϊν 1 2 3 4 5 

 
  

ΟΥΗ ΝΑΗ 
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3. Αναφζρατε τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των παρακάτω προβλθμάτων, που δθμιουργοφνται 
από το εξωτερικό περιβάλλον τθσ εταιρίασ, ςτισ εξαγωγζσ κραςιοφ. 

 

 
Εμπόδια εξαγωγών 

Ποτζ δεν 
είναι 

πρόβλθμα  

Πάντοτε 
είναι 

πρόβλθμα 
      

Διαφορετικοί πολιτιςμοί 1 2 3 4 5 

Διαφορετικζσ κρθςκείεσ 1 2 3 4 5 

Πολιτικι αςτάκεια 1 2 3 4 5 

Νομικζσ δυςκολίεσ 1 2 3 4 5 

Ζντονοσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ 1 2 3 4 5 

Ζλλειψθ ανταγωνιςτικισ τιμισ 1 2 3 4 5 

Ανεπαρκείσ αντιπρόςωποι 1 2 3 4 5 

Ζλλειψθ πλθροφοριϊν για τουσ αντιπροςϊπουσ 1 2 3 4 5 

Μθ αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ 
αντιπροςϊπουσ  

1 2 3 4 5 

Ανεπαρκισ προϊκθςθ προϊόντοσ 1 2 3 4 5 

Ανεπαρκισ ζρευνα αγοράσ  1 2 3 4 5 

Ελλιπισ οργάνωςθ του τμιματοσ εξαγωγϊν τθσ εταιρίασ 1 2 3 4 5 

Ζλλειψθ προςωπικοφ ικανοφ για εξαγωγζσ 1 2 3 4 5 

Ζλλειψθ «ειδικϊν» ςε υπθρεςίεσ ςυμβοφλων για κζματα 
εξαγωγϊν 

1 2 3 4 5 

Τψθλό κόςτοσ μεταφορϊν 1 2 3 4 5 

Δυςκολίεσ ςτθ μεταφορά του εξαγόμενου προϊόντοσ 1 2 3 4 5 

Κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν από τουσ αντιπροςϊπουσ 1 2 3 4 5 

Ζλλειψθ κυβερνθτικισ βοικειασ για τθν υπερπιδθςθ 
εξαγωγικϊν εμποδίων 

1 2 3 4 5 

Μθ αποτελεςματικά εκνικά προγράμματα εξαγωγϊν 1 2 3 4 5 

Τψθλό κόςτοσ κεφαλαίου για τθν χρθματοδότθςθ 
εξαγωγϊν 

1 2 3 4 5 

Ανικανότθτα αυτοχρθματοδότθςθσ εξαγωγϊν 1 2 3 4 5 

Γραφειοκρατία ςε κρατικζσ υπθρεςίεσ  1 2 3 4 5 

Φτωχι ποιότθτα εξαγωγικισ ςυςκευαςίασ 1 2 3 4 5 

Φτωχόσ ςχεδιαςμόσ και ςτυλ προϊόντοσ για τισ 
εξαγωγικζσ αγορζσ 

1 2 3 4 5 

Δυςκολία να εκπλθρωκοφν οι απαιτιςεισ των πελατϊν 
του εξωτερικοφ. 

1 2 3 4 5 
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4. Για τα παρακάτω αντικείμενα αναφζρατε πωσ αξιολογείτε τθν κζςθ τθσ εταιρίασ ςασ 
απζναντι ςτον ανταγωνιςμό ςτισ εξαγωγικζσ αγορζσ. 

 
Αντικείμενα Μεγάλο 

μειονζκτθμ
α  

Μεγάλο 
πλεονζκτθμ

α 
    

Φιμθ εταιρίασ 1 2 3 4 5 

Αποτελεςματικότθτα λειτουργίασ τθσ εταιρίασ 1 2 3 4 5 

Σεχνογνωςία ςτθν παραγωγι 1 2 3 4 5 

Διαδικαςία ελζγχου ποιότθτασ 1 2 3 4 5 

Ικανότθτα ζρευνασ και ανάπτυξθσ 1 2 3 4 5 

Ποιότθτα προϊόντοσ 1 2 3 4 5 

Μοναδικότθτα προϊόντοσ 1 2 3 4 5 

Εφροσ προϊόντων που προςφζρονται. 1 2 3 4 5 

Εμπειρία και εκπαίδευςθ προςωπικοφ 1 2 3 4 5 

Δίκτυο διανομισ ςτο εξωτερικό 1 2 3 4 5 

Προςωπικζσ επαφζσ με αντιπροςϊπουσ 1 2 3 4 5 

Γνϊςθ εξαγωγικισ αγοράσ και εμπορίασ 1 2 3 4 5 

Αξιολόγθςθ ανάπτυξθσ τθσ εξαγωγικισ αγοράσ 1 2 3 4 5 

Ανταγωνιςτικότθτα τιμισ 1 2 3 4 5 

Κόςτοσ παραγωγισ 1 2 3 4 5 

υςκευαςία – Συποποίθςθ προϊόντοσ  1 2 3 4 5 

Πρόςβαςθ ςε χρθματοοικονομικζσ πθγζσ του 
εξωτερικοφ 

1 2 3 4 5 

Φυςικι εγγφτθτα ςτθν εξωτερικι αγορά 1 2 3 4 5 

Διακίνθςθ υψθλισ ποιότθτασ προϊόντοσ ςε 
ανταγωνιςτικι τιμι 

1 2 3 4 5 

Εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνου τμιματοσ αγοράσ με 
χαμθλότερο κόςτοσ ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ. 

1 2 3 4 5 
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5. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εηαηξία;   

(εγρώξην θαη εμσηεξηθό). 

 

Πνιύ αζθαιέο, κηθξόο 

θίλδπλνο γηα ηελ επηβίσζε 

θαη βησζηκόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

      1    2    3    4     5    6     7 

       
 

Πνιύ επηθίλδπλν, έλα  ιάζνο 

βήκα κπνξεί λα ζεκαίλεη  

δπζιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.                                                   

 

Τπάξρεη αθζνλία 

επελδύζεσλ θαη επθαηξίεο 

αγνξώλ πνπ κπνξνύλ εύθνια 

λα εξεπλεζνύλ. 

 

      1     2    3    4     5    6     7 

       
 

 

Τπάξρνπλ πνιύ ιίγεο 

επθαηξίεο, πνιύ έληνλν 

πεξηβάιινλ, απαηηεηηθό, 

ερζξηθό, δύζθνιν λα 

επηβηώζεηο.            

  

 

 
Πεξηβάιινλ πνπ ε εηαηξία  

κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα   

ρεηξηζηεί πξνο  όθειόο ηεο. 

1    2    3     4    5     6    7 

       
 

Ηζρπξό πεξηβάιινλ όπνπ 

πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξίαο 

αμίδνπλ ιίγν απέλαληη ζε 

ηζρπξά αληαγσληζηηθέο, 

πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

δπλάκεηο. 

 
6. Γεληθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ηνπηθνύο αληηπξνζώπνπο εμαγσγώλ, ε εηαηξία πξνηηκάεη… 

 

Ηδηαίηεξα δνκεκέλα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο κε 

πεξηνξηζκέλε είζνδν ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο 

1    2    3    4    5    6     7 

       
 

Αλνηρηά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο κε ζεκαληηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο 

λα θπθινθνξνύλ ειεπζέξα. 

 

Να ζπλερίδεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο πνπ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

εηαηξία. 

 

1    2    3    4    5    6     7 

       
 

 

Να δίλεη έκθαζε ζηελ 

πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππόςελ 

παιαηόηεξεο ηερληθέο. 

 

Οη ηνπηθνί αληηπξόζσπνη λα 

αθνινπζνύλ δηαδηθαζίεο 

«επίζεκα» πηνζεηεκέλεο από 

ηελ εηαηξία. 

 

1    2    3    4    5    6     7 

       
 

 

Οη ηνπηθνί αληηπξόζσπνη λα 

θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο 

αθόκα θαη αλ απηό ζεκαίλεη 

λα παξαβιέπνληαη νη 

«επίζεκεο» δηαδηθαζίεο. 

Να πξαγκαηνπνηεί απζηεξό  

έιεγρν ζηνπο ηνπηθνύο 

αληηπξνζώπνπο γηα όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. 

1    2    3    4    5    6     7 

       
 

Να πξαγκαηνπνηεί ειαζηηθό 

έιεγρν ζηνπο ηνπηθνύο 

αληηπξνζώπνπο γηα όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. 

 
7. Η εταιρία ςασ ςυνεργάηεται με τοπικό αντιπρόςωπο ςτισ χϊρεσ που 

πραγματοποιοφνται εξαγωγζσ; 
 

 
 

ΝΑΗ ΟΥΗ 
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8. Κατά πόςο  ο τοπικόσ αντιπρόςωποσ είναι ςθμαντικόσ για: 

 

Σολφ 
αςιμαντοσ  

Σολφ 
ςθμαντικόσ 

Σθν ανάπτυξθ τθσ εταιρίασ 1 2 3 4 5 

Σθν ςυνζχιςθ τθσ εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ 

1 2 3 4 5 

Σισ πωλιςεισ και τα κζρδθ τθσ εταιρίασ 1 2 3 4 5 

 
9. Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείηε όηη είλαη ηα παξαθάησ αληηθείκελα γηα ηελ εηαηξία ζαο ζηηο 

δηεζλείο ζαο δξαζηεξηόηεηεο; 

 

Αντικείμενα 
Σολφ 

αςιμαντο  

Σολφ 
ςθμαντικ

ό 
    

Σαυτοποίθςθ ονόματοσ 1 2 3 4 5 

Καινοτομία ςε τεχνικζσ και μεκόδουσ εμπορίασ 1 2 3 4 5 

Ζλεγχοσ των καναλιϊν διανομισ 1 2 3 4 5 

Διαφιμιςθ 1 2 3 4 5 

Αποδοτικότθτα λειτουργίασ τθσ εταιρίασ 1 2 3 4 5 

Ζλεγχοσ ποιότθτασ προϊόντοσ 1 2 3 4 5 

Επίτευξθ ανταγωνιςτικϊν τιμϊν 1 2 3 4 5 

Εκπαιδευμζνο προςωπικό 1 2 3 4 5 
 

10. Από τισ παρακάτω ςτρατθγικζσ εξαγωγικισ εμπορίασ προϊόντων ςθμειϊςτε τον αρικμό ο 

οποίοσ και αντιπροςωπεφει τθν ςτρατθγικι που ακολουκεί θ εταιρίασ ςασ ςτισ 

εξαγωγζσ. 

Στρατηγικές Μακόλου 
  

Υε 
ςθμαντικ
ό βακμό 

Μζγεκοσ που το προϊόν είναι ςτθν τοπικι γλϊςςα 1 2 3 4 5 

Βακμόσ προςαρμογισ προϊόντοσ για τθν εξαγωγικι 
αγορά 

1 2 3 4 5 

Προςαρμογι ςυςκευαςίασ 1 2 3 4 5 

Προςαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τοποκζτθςθσ του 
προϊόντοσ ςτθν αγορά 

1 2 3 4 5 

 Αςαφισ     Υαφισ 

Βακμόσ κακοριςμοφ αγοράσ - ςτόχου 1 2 3 4 5 

 Μακόλου   Ξοναδικό 

Βακμόσ μοναδικότθτασ προϊόντοσ 1 2 3 4 5 

 Ξθ οικείοσ   Ρικείοσ 

Βακμόσ οικειότθτασ των ξζνων πελατϊν με τθν 
μάρκα 

1 2 3 4 5 

 Μακόλου  

Σολφ 
ςχετικό 

Βακμόσ που το προϊόν ςχετίηεται με τον πολιτιςμό 
μασ 

1 2 3 4 5 
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11. Αναφζρατε τθν θλικία τθσ εταιρίασ ςασ από τθν ίδρυςθ τθσ.  
 

Μέρξη 5 ρξόληα □ 

6-10 ρξόληα □ 

11-15 ρξόληα □ 

16-20 ρξόληα □ 

πάλσ από 20 ρξόληα □ 
 

12. Αναφζρατε τον αρικμό των μόνιμων εργαηομζνων ςτθν εταιρία ςασ. 
 

Ληγόηεξν από 15 □ 
16-30 □ 
31-50 □ 
51-80 □ 
81-100 □ 
Πάλσ από 101 □ 

 
13. Πόςα χρόνια θ εταιρία ςασ αςχολείται με τισ εξαγωγζσ(αν εξαγάγατε τθν χρονικι 

περίοδο 2008-2015 και ζχετε διακόψει πόςα χρόνια αςχολθκικατε με τισ εξαγωγζσ);  

Μέρξη 5 ρξόληα □ 

6-10 ρξόληα □ 

11-15 ρξόληα □ 

16-20 ρξόληα □ 

πάλσ από 20 ρξόληα □ 
 

14. Από ηηο ρώξεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηε εμαγσγέο αλαθέξαηε ηηο 3 θπξηόηεξεο θαη 

ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο - θαηά πξνζέγγηζε - ζηηο εμαγσγηθέο πσιήζεηο ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2008-2015. 
 

ΟΝΟΜΑ ΥΩΡΑ % ΔΠΗ ΣΩΝ ΤΝΟΛΗΚΩΝ 

ΔΞΑΓΩΓΗΚΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ 

1.  ……….% 

2.  ……….% 

3.  ……….% 



138 
 

15. εκεηώζηε ηηο ζεκαληηθόηεξεο ρώξεο ζηηο νπνίεο εηζήιζαηε θαη από ηηο νπνίεο 

εμήιζαηε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008-2015. 

ΟΝΟΜΑ ΥΩΡΑ ΔΞΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΑΓΟΡΑ 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΝΔΑ 
ΑΓΟΡΑ 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 

16. Αλαθέξαηε θαηά πξνζέγγηζε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θξαζηνύ ζε ρηιηάδεο EURO γηα 

ηηο ρξνληέο 2008-2015:  

 

2008 ............ Χιλ.EURO 

2009 ............ Χιλ.EURO 

2010 ............ Χιλ.EURO 

2011 ............ Χιλ.EURO 

2012 ............ Χιλ.EURO 

2013 …………. Χιλ.EURO 

2014 …………. Χιλ.EURO 

2015 …………. Χιλ.EURO 

 

17. Λακβάλνληαο ππόςελ ηε ζςνολική απόδνζε ηεο εηαηξίαο σο εμαγσγηθή, πώο ζα 

εθηηκνύζαηε ηελ απόδνζε εμαγσγώλ ηεο;  

 

Χρονικό διάςτημα 
Πολφ κακι Κακι 

Οφτε κακι 
οφτε καλι 

Καλι Πολφ καλι 

Πριν 5 χρόνια 1 2 3 4 5 

ιμερα 1 2 3 4 5 

Μετά 3 χρόνια 1 2 3 4 5 
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18. ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάςηε ηνλ ηύπν θξαζηώλ πνπ παξάγεηε θαη εμάγεηε, θαη 

δώζηε  ην πνζνζηό ηεο  αμίαο ησλ πσιήζεσλ απηώλ επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ 

θαζώο θαη ην πνζνζηό ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο  πνπ εμάγεηαη. 

 

 

 

Σύπνο 

Κξαζηνύ 

ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ 

ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΔΣΗΚΔΣΑ  

Αμία πλνιηθώλ 

Πσιήζεσλ 

(πνζνζηό %) 

 

Πνζνζηό 

παξαγόκελεο 

πνζόηεηαο πνπ 

Δμάγεηαη 

 

Ήζπρα 

 

Ζκηαθξώδε 

 

Αθξώδε 

 

ΟΠΑΠ 

(ΠΟΠ) 

 

ΠΓΔ 

 

Βηνινγηθήο 

Παξαγσγήο 

Λεπθό 

Γιπθό 

        

Λεπθό 

Ζκίγιπθν 

        

Λεπθό 

Ζκίμεξν 

        

Λεπθό 

Ξεξό 

        

Ρνδέ Γιπθό         

Ρνδέ 

Ζκίγιπθν 

        

Ρνδέ 

Ζκίμεξν 

        

Ρνδέ Ξεξό         

Δξπζξφ 

Γιπθό 
        

Δξπζξφ 
Ζκίγιπθν 

        

Δξπζξφ 

Ζκίμεξν 
        

Δξπζξφ 
Ξεξό 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 5.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
 

Πίλαθαο 1 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο(ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ) 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,196 57,731 57,731 5,196 57,731 57,731 

2 ,929 10,317 68,048    

3 ,748 8,307 76,355    

4 ,578 6,426 82,781    

5 ,551 6,127 88,908    

6 ,444 4,932 93,840    

7 ,293 3,258 97,098    

8 ,166 1,840 98,938    

9 ,096 1,062 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Γξάθεκα 1 ScreePlot Δκπόδηα Δμαγωγώλ 

 
 

Ο πίλαθαο απηφο καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 1 παξάγνληα, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην Γξάθεκα 1 ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 1 ε θιίζε 

είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ κηθξφηεξε 

δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 
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Πίλαθαο 2 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο(ΔΞΑΓΧΓΗΚΔ ΑΓΟΡΔ) 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 
7,892 52,612 52,612 

7,89

2 
52,612 52,612 5,359 35,726 35,726 

2 
1,771 11,805 64,417 

1,77

1 
11,805 64,417 2,772 18,481 54,207 

3 
1,025 6,834 71,251 

1,02

5 
6,834 71,251 2,557 17,045 71,251 

4 ,901 6,010 77,261       

5 ,740 4,933 82,194       

6 ,617 4,116 86,310       

7 ,547 3,648 89,958       

8 ,488 3,256 93,214       

9 ,344 2,291 95,505       

10 ,220 1,467 96,972       

11 ,145 ,970 97,942       

12 ,116 ,774 98,716       

13 ,093 ,619 99,334       

14 ,066 ,443 99,777       

15 ,033 ,223 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Γξάθεκα 2ScreePlot Δμαγωγηθέο Αγνξέο 
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Ο πίλαθαο 2 καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 3 παξάγνληεο, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην Γξάθεκα 2ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 3 ε θιίζε 

είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ κηθξφηεξε 

δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 

 

Πίλαθαο 3 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο(ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,678 55,920 55,920 1,678 55,920 55,920 

2 ,782 26,065 81,985    

3 ,540 18,015 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Γξάθεκα 3 ScreePlot Πεξηβάιινλ 

 
Ο πίλαθαο 3 καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 1 παξάγνληα, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην Γξάθεκα 3 ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 1 ε θιίζε 

είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ κηθξφηεξε 

δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 
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Πίλαθαο 4 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο(ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ) 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,031 60,611 60,611 3,031 60,611 60,611 2,711 54,221 54,221 

2 1,136 22,725 83,336 1,136 22,725 83,336 1,456 29,115 83,336 

3 ,346 6,919 90,255       

4 ,265 5,299 95,554       

5 ,222 4,446 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Γξάθεκα 4 ScreePlot Αληηπξόζωπνη 

 
Ο πίλαθαο 4 καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 2 παξάγνληεο, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην Γξάθεκα 4ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 2 ε θιίζε 

είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ κηθξφηεξε 

δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 
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Γξάθεκα 5 ScreePlot ηξαηεγηθή Δμαγωγηθνύ Μάξθεηηλγθ 

 
 

Ο πίλαθαο 5 καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 4 παξάγνληεο, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην Γξάθεκα 5ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 4 ε θιίζε 

είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ κηθξφηεξε 

δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 

Πίλαθαο 5 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο(ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ) 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,994 42,813 42,813 5,994 42,813 42,813 3,693 26,376 26,376 

2 2,080 14,859 57,672 2,080 14,859 57,672 3,417 24,406 50,783 

3 1,549 11,061 68,733 1,549 11,061 68,733 1,927 13,767 64,550 

4 1,167 8,332 77,065 1,167 8,332 77,065 1,752 12,515 77,065 

5 ,919 6,566 83,631       

6 ,686 4,902 88,533       

7 ,490 3,503 92,035       

8 ,407 2,907 94,942       

9 ,220 1,574 96,516       

10 ,169 1,204 97,721       

11 ,139 ,989 98,710       

12 ,083 ,594 99,304       

13 ,067 ,479 99,783       

14 ,030 ,217 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Πίλαθαο 6 Αλάιπζε ηεο πλνιηθήο Δπεμεγνύκελεο Γηαθύκαλζεο (Πεξηγξαθηθά ηνηρεία) 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,865 62,152 62,152 1,865 62,152 62,152 

2 ,697 23,242 85,393    

3 ,438 14,607 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Γξάθεκα 6 ScreePlot Πεξηγξαθηθά ηνηρεία 

 
 

 

Ο πίλαθαο 6 καο δείρλεη πσο ζα πάξνπκε 1 παξάγνληα, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη κε ην Γξάθεκα 6 ScreePlot, δηφηη κεηά ην ζηνηρείν 1 ε θιίζε 

είλαη πνιχ κηθξή, δειαδή νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εξκελεχνπλ κηθξφηεξε 

δηαζπνξά απφ κηα απιή κεηαβιεηή. 


