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1 | ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν ειαηφδεληξν είλαη έλα επινγεκέλν δέληξν, πνπ επδνθηκεί ζηνλ πεηξψδε θαη άγνλν ρψξν 

ηεο Μεζνγείνπ. Παξάγεη θαξπφ θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο αλνκβξίαο, δπλαηψλ αλέκσλ 

θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ελψ ε καθξνδσία θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηνπ, έγξαςαλ ηελ 

ηζηνξία ησλ κεζνγεηαθψλ ιαψλ. Ζ ειηά θψηηζε, έζξεςε, ζεξάπεπζε, ζηεθάλσζε, θαιιψπηζε 

θαη ηαπηίζηεθε κε πςειά ηδαληθά ελψ ελέπλεπζε ηνλ αθκαηφηαην γηα πνιιά ρξφληα πνιηηηζκφ 

ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

χκβνιν γλψζεο, ζνθίαο, αθζνλίαο, εηξήλεο, πγείαο, δχλακεο θαη νκνξθηάο ιαηξεχηεθε επί 

ρηιηάδεο ρξφληα. Απνηειεί δσληαλφ κέξνο κηαο βαξηάο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε ζξχινπο, 

παξαδφζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλζνθνξία, κε ηε 

ζπγθνκηδή θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Σν ειαηφιαδν, ν επινγεκέλνο θαξπφο ηεο ειηάο, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο θαη ζεσξείηαη άξηζην πξντφλ πγηεηλήο δηαηξνθήο, δηθαηψλνληαο απφιπηα ξήζεηο 

πνπ δηαηππσζήθαλ πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα : πγξφ ρξπζάθη θαηά ηνλ δηαρξνληθφ Όκεξν, ην 

θαιχηεξν θάξκαθν θαηά ηνλ παηέξα ηεο ηαηξηθήο Ηππνθξάηε. 

Ζ ειηά καο θιεξνδφηεζε έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην θιεξνδφηεκα αμηψλ, επεκεξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ, πνπ κφιηο πξφζθαηα είκαζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα ππεξαζπηζηνχκε. 

Σν ειιεληθφ ειαηφιαδν είλαη ην θαιχηεξν ζηνλ θφζκν πνηνηηθά θαη ην πξντφλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, αλ ππήξρε έγθαηξα 

ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζήο ηνπ θαη είραλ δεκηνπξγεζεί ηζρπξέο ειιεληθέο επσλπκίεο (brand 

names) αλαγλσξηζκέλεο ζηε δηεζλή αγνξά. Αληί λα γίλεη απηφ θζάζακε ζήκεξα ζην ζεκείν 

νη ηηκέο ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ λα κεηψλνληαη ζπλερψο θζάλνληαο ζηα επίπεδα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, νδεγψληαο έηζη ζε αδηέμνδν ρηιηάδεο παξαγσγνχο νη νπνίνη αξλνχληαη 

λα πνπιήζνπλ ην ειαηφιαδν ηνπο ηφζν θζελά θαη αλακέλνληαο φηη θάηη κπνξεί λα αιιάμεη 

πξνο ην θαιχηεξν. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα κέλνπλ αδηάζεηνη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηφλνη ειαηνιάδνπ 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα δηνρεηεπηνχλ ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ππάξρεη 

δήηεζε ζε πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο.  

Παγθνζκίσο θαιιηεξγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 750 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα, ην 95% απηψλ 

ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο. Ζ κεγαιχηεξε παξαγσγή ειαηνιάδνπ πξνέξρεηαη απφ ηε λφηηα 

Δπξψπε, ηε βφξεην Αθξηθή θαη ηελ Δγγχο Αλαηνιή. Απφ ην ζχλνιν ηεο επξσπατθήο 

παξαγσγήο, ην 93% πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. ηε ρψξα καο 

πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ εδάθνπο θαιχπηεηαη απφ ειαηψλεο ελψ ε 
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Διιάδα έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο ειηάο έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ. Παγθνζκίσο ε ρψξα 

καο είλαη πξψηε ζηελ παξαγσγή καχξσλ ειηψλ. ην έδαθφο ηεο ππάξρνπλ πάλσ απφ 132 

εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα, απφ ηα νπνία παξάγνληαη πεξίπνπ 350.000 ηφλνη ειαηνιάδνπ 

εηεζίσο. Ζ παξαγσγή απηή θαηαηάζζεη ηε ρψξα καο 3
ε
 παγθφζκηα δχλακε ζηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ πίζσ απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. Πνηνηηθά φκσο, παξάγεη ην θαιχηεξν 

ειαηφιαδν ζηνλ θφζκν, αθνχ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ 

Σππνπνηήζεσο Διαηνιάδνπ, πάλσ απφ ην 82% ηεο παξαγσγήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν. 

Σν ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα ή κε ηελ δηαηξνθηθή ηνπ αμία, δχν πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ 

θαη ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. Αληίζεηα, ην πξφβιεκα έγθεηηαη θαζαξά ζηνλ ηξφπν 

πξνψζεζήο ηνπ, έσο ζήκεξα, ζηε δηεζλή αγνξά. Δλδεηθηηθφ αιιά θαη ηδηαίηεξα 

απνγνεηεπηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη έλα πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ, πσιείηαη ρχκα ζε ηηαιηθέο θπξίσο εηαηξίεο, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα ην αμηνπνηνχλ σο βειηησηηθφ ζηα ειαηφιαδα πνπ παξάγνπλ θαη ην πξνσζνχλ ζηε 

δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλν, σο ηηαιηθφ πξντφλ. 

Όια απηά ηα ρξφληα δελ ππήξμε ε πξφλνηα απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ δηάζεζε θαη 

εκπνξία ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ, λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ην 

πξντφλ λα απνθηήζεη ην φλνκα θαη ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη ζηε δηεζλή αγνξά. Δπειέγε ν 

εχθνινο δξφκνο ηεο άκεζεο πψιεζεο ζηνλ νπνηνλδήπνηε έδηλε θάηη παξαπάλσ, ν νπνίνο απφ 

ηελ ψξα πνπ ην αγφξαδε κπνξνχζε λα θάλεη φηη ήζειε θαη θαλέλαο δελ ελνρινχληαλ πνπ ην 

ειιεληθφ ιάδη πσινχληαλ κε άιιε ζθξαγίδα ζηε δηεζλή αγνξά. Διάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία επψλπκνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ψζηε απηφ λα έρεη ζήκεξα 

ηε δηθή ηνπ ζέζε θαη αμία ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ φινπ ηνπ πιαλήηε. Απηή βέβαηα 

παξακέλεη θαη ζήκεξα ε κφλε δηέμνδνο θαη ην κεγάιν δεηνχκελν γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν, 

κφλν πνπ απαηηεί άκεζε θηλεηνπνίεζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Ζ πξνβνιή ηνπ ζην εμσηεξηθφ 

θαη ε ελεκέξσζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο γηα ηα νθέιε ζηελ πγεία θαη ηελ δηαηξνθηθή 

αμία ηνπ είλαη ν κφλνο δξφκνο. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, δηεξεπλψληαο πηζαλνχο ηξφπνπο εηζφδνπ, δξάζεο αιιά θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίαο κηαο ειιεληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, ζηελ αγνξά ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Σν φιν εγρείξεκα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο αξρέο ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη κειεηήζεθε ππφ απηφ ην πξίζκα. 
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Μεηά ηελ εηζαγσγή, ζην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Αλαιχεηαη ην 

«κίγκα κάξθεηηλγθ» θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε αγνξά ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Αξρηθά 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε απηή, εμεηάδνληάο ηελ σο θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, θαη 

θαηφπηλ ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ θηλέδνπ θαηαλαισηή θαη ηεο αλαδπφκελεο 

λέαο αγνξάο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηελ θηλεδηθή 

αγνξά θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα αγνξάο γηα ην ειαηφιαδν ζηε Λ.Γ. Κίλαο. 

Αλαιχνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, ην κέγεζφο ηεο, ε εγρψξηα παξαγσγή, νη 

εηζαγσγέο, ε δνκή θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ν αληαγσληζκφο αιιά θαη ην εηζαγσγηθφ - 

δαζκνθνξνινγηθφ θαζεζηψο. Σν θεθάιαην θαηαιήγεη κε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. 

ην πέκπην θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζέγγηζε ηεο εηζφδνπ κηαο εηαηξείαο 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζηελ θηλεδηθή αγνξά θαη παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζέκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο εθεί. Πξνηείλνληαη πηζαλνί ηξφπνη εηζφδνπ, νη βαζηθνί 

άμνλεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θηινζνθίαο πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αθνινπζεζνχλ, αιιά θαη ν 

ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ είζνδν ηεο εηαηξείαο ζηε λέα αγνξά. 

ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ.
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2 | ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

2∙1  Ζ ζπκβνιή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ βησζηκόηεηα ηεο εηαηξείαο 

Οη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδνληαη ζήκεξα απφ πςειφ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ, 

νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα. Σε ιχζε ζηα παγθφζκηα απηά 

πξνβιήκαηα θαιείηαη λα δψζεη ην κάξθεηηλγθ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. ρεδφλ ηίπνηα δελ κπνξεί 

λα πνπιεζεί ζήκεξα ρσξίο θάπνηα βνήζεηα θαη πξνψζεζε απφ ην κάξθεηηλγθ. Δίλαη θαλεξφ 

φηη ην κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνλ θαζέλα καο.  

(Άγγεινο Α. Σζαθιάγθαλνο, Βαζηθέο αξρέο ηνπ κάξθεηηλγθ) 

Ζ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ απνηειεί ηελ βαζηθή θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο θηινζνθίαο ζηελ πξάμε 

επηηπγράλεηαη κε ην «κίγκα κάξθεηηλγθ» (4P), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πξντφλ, ηελ ηηκή, ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή. Σα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη πνιχ ζηελά 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινεμαξηψληαη. Γηα λα επηδήζεη ινηπφλ ε επηρείξεζε πξέπεη 

λα επηιέμεη εθείλν ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

(Βαζίιεηνο Π. Γαιάλεο, Βαζηθφ κάξθεηηλγθ : Έξεπλα αγνξάο & αλάπηπμε πσιήζεσλ) 

Σν κάξθεηηλγθ είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο εθθξάζεηο θαη 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη απηφ γηαηί ζπλδέεη ηηο δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θνηλσλίαο, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε. Δίλαη πνιινί πιένλ απηνί πνπ έρνπλ 

θαηαλνήζεη φηη ην κάξθεηηλγθ απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, γη’ 

απηφ θαη ζπεχδνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζε θάζε ηνκέα 

επηρεηξεκαηηθήο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. 

(Νίθνο Καδάδεο, Απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ γηα θεξδνθφξεο πσιήζεηο) 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ην «άλνηγκα» ησλ αγνξψλ έρνπλ 

πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο θαη ζε άιιεο ρψξεο, πέξαλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο. Οη πηζαλνί θαηαλαισηέο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο απμάλνληαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη νη 

πηζαλφηεηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθνινπζνχλ παξφκνηα πνξεία. ην πιαίζην 

απηψλ ησλ αιιαγψλ ην αληηθείκελν ηνπ κάξθεηηλγθ δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν, 

ππνγξακκίδνληαο ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη γηα λα πεηχρεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κηα εηαηξεία 

πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ αιιαγή θαη φρη ηφζν λα αληηδξά ζε απηήλ. 

Ζ αλάγθε ηεο γξήγνξεο αιιά θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζαξκνγήο θάλεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ κάξθεηηλγθ, πνπ ζα 
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ηελ βνεζήζνπλ λα αθνινπζήζεη κηα επηηπρή πνξεία απφ ην ζήκεξα ζην αχξην ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ φρη κφλν απαηηεί λα πξνβιέπνπκε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ην κέιινλ, 

αιιά θαη λα ζπκβάινπκε ζηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. Οη εμαγσγηθέο θαη δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο πνιππινθφηεηεο ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο γηα λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα πξνεηνηκάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζηε 

δηεζλή πξάμε ην απνηειεζκαηηθφηεξν κίγκα κάξθεηηλγθ. 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ην νηθνλνκηθφ κέιινλ ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο δηεξγαζίεο κάξθεηηλγθ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζε ηέηνην ίζσο 

βαζκφ πνπ λα παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ κάξθεηηλγθ ζαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο, κηα πξφθιεζε ή κηα κεγάιε επθαηξία. 

(Γεψξγηνο Γ. Παλεγπξάθεο, Γηεζλέο εμσηεξηθφ κάξθεηηλγθ) 

ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία 

παξά κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Ζ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηεί κηα 

ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ζε φηη αθνξά πξντφληα, 

αγνξέο, ηερλνινγίεο, επηρεηξεζηαθή εηθφλα θαη πνηφηεηα ζηειερψλ. Οη δηεζλείο δηαζηάζεηο 

ζηηο κέξεο καο επηδξνχλ ζε φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο θαη αηνκηθέο απνθάζεηο κάξθεηηλγθ. Καη 

απηφ γηαηί δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο απφ ηελ επηθέληξσζε ζηε δηεζλή αγνξά γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο δηεζλψο, αθνχ θαη απηέο επεξεάδνληαη εκκέζσο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

δηεζλψλ αληαγσληζηψλ ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, ην κάξθεηηλγθ δελ είλαη έλαο απνθιεηζηηθφο 

ρψξνο νιηγάξηζκσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά κηα ηεξάζηηα δηεζλή αξέλα ζηελ νπνία 

εκπιέθνληαη άηνκα, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί. 

(Czinkota Μ.R. & Ronkainen I.A., International marketing) 

2∙2  Πνιηηηθή πξντόληνο 

Σν πξντφλ απνηειεί ηελ θαξδία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, κπνξεί λα είλαη έλα αγαζφ ή κηα 

ππεξεζία πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή ζρεδηάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηα αλάγθε ηνπ 

θαηαλαισηή. Δάλ ην πξντφλ ή ππεξεζία δελ είλαη ζε ζέζε, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνλ θαηαλαισηή ηφηε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο δελ ζα κπνξέζνπλ λα 

θέξνπλ θαλέλα απνηέιεζκα. 
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2∙2∙1  Καηάηαμε ησλ πξντόλησλ 

Τπάξρνπλ πξντφληα «επξείαο θαηαλάισζεο», «επηιεγφκελα» θαη «εηδηθά» ηα νπνία 

δειψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο δηεθπεξαηψλνπλ ηελ αλαδήηεζή ηνπο θαη 

απνηεινχλ βάζε ζηα αγνξαζηηθά πξφηππα ησλ θαηαλαισηψλ.  

Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε :  

- Πξντφληα θαη ππεξεζίεο επξείαο θαηαλάισζεο 

- Δπηιεγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

- Δηδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

Πξντόληα θαη ππεξεζίεο επξείαο θαηαλάισζεο 

Πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο είλαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο αγνξάδεη ν 

θαηαλαισηήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή δήηεζε. Ο θαηαλαισηήο πξνζπαζεί λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην ρξφλν, ηα έμνδα θαη ηελ πξνζπάζεηα, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη απηφ, γηαηί ε αλακελφκελε σθέιεηα απφ ηε ζχγθξηζε 

νκνεηδψλ θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ είλαη αζήκαληε. Σα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

έρνπλ αλειαζηηθή δήηεζε, αγνξάδνληαη ζπρλά θαη ζπλήζσο έρνπλ ρακειή ηηκή. Οη 

παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνηηκνχλ ιφγσ ηεο νξγάλσζεο πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη ησλ κεγάισλ θεθαιαίσλ πνπ απαηνχληαη, λα αλαζέηνπλ ζε εηδηθεπκέλνπο 

ρνλδξεκπφξνπο ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Δπηιεγόκελα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Δπηιεγφκελα πξντφληα είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ε αλακελφκελε σθέιεηα γηα ηνλ θαηαλαισηή 

απφ ηελ έξεπλα θαη ζχγθξηζε νκνεηδψλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο, 

είλαη ζρεηηθά κεγάιε. Ζ δήηεζε γηα ηα επηιεγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηείλεη λα γίλεη 

πνιχ ειαζηηθή. Ο παξαγσγφο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ, ζηα 

νπνία ζα δηαλεκεζεί ην πξντφλ ηνπ, φζν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δηδηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Δηδηθά πξντφληα θαινχληαη ηα πξντφληα εθείλα γηα ηα νπνία ν θαηαλαισηήο δηαζέηεη 

αμηφινγν ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη πνιιέο θνξέο, ρξήκα, γηα λα ηα απνθηήζεη. πλήζσο ηα 

εηδηθά πξντφληα είλαη ηα κνλαδηθά πξντφληα, ηα νπνία θέξνπλ ζήκα θαη γηα ηα νπνία 

νξηζκέλνη αγνξαζηέο δε δέρνληαη ππνθαηάζηαηα.  
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2∙2∙2  Ζ εηθόλα ηνπ πξντόληνο 

Έλα πξντφλ απαξηίδεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ηα πιηθά, ηελ 

θαηαζθεπή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, ηε ζπζθεπαζία, ηε 

κάξθα ή ην εκπνξηθφ ζήκα, θαζψο θαη απφ άπια ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην 

πξντφλ θαη ηνλ παξαγσγφ ηνπ, απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θαη δπλαηνχο πειάηεο. Όια ηα 

παξαπάλσ ζπληζηνχλ απηφ πνπ ζπρλά θαινχκε εηθφλα, θήκε ή ηδέα γηα ην πξντφλ θαη ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη θαιή ή θαθή. 

2∙2∙2∙1  Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο 

Σα πξντφληα, πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζπληήξεζή ηνπο. Δλ ηνχηνηο 

πνιινί παξαγσγνί θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζπζθεπαζία ζαλ κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπζθεπαζίαο ελφο πξντφληνο νη ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα 

δψζνπλ ιχζεηο ζε νξηζκέλα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην θφζηνο ηεο ζπζθεπαζίαο, ηα κεγέζε 

ηεο ζπζθεπαζίαο, ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, ρξψκαηα, ζρήκαηα θιπ. Γηα 

πνιιά πξντφληα ε ζπκκεηνρή ηνπ θφζηνπο ζπζθεπαζίαο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο 

είλαη πνιχ πςειή.  

2∙2∙2∙2  Σν εκπνξηθό ζήκα 

Οη επηρεηξεκαηίεο επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο έλα βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο θαη αζθάιεηαο. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη παξαγσγνί, ρνλδξέκπνξνη θαη 

ιηαλέκπνξνη, πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο είλαη κε ηελ αλαγξαθή πάλσ 

ζην πξντφλ ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ειπίδνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνηίκεζε 

θαη αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ. Σν εκπνξηθφ ζήκα είλαη δπλαηφλ λα είλαη ιέμεηο, 

γξάκκαηα, έλα ζχκβνιν θιπ. Σν εκπνξηθφ ζήκα, εθφζνλ αλαγλσξηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, θαηνρπξψλεηαη λνκηθά. 

Ζ Δπηινγή ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο 

Όηαλ ν παξαγσγφο επηιέγεη έλα εκπνξηθφ ζήκα, πξνζπαζεί λα ζπγθξαηείηαη εχθνια ην ζήκα, 

λα ππνλνεί ηε ιεηηνπξγία ή ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. 

Όηαλ ην εκπνξηθφ ζήκα επηιεγεί, ν παξαγσγφο πξνζέρεη, ψζηε ε αμία ηνπ λα κε ραζεί απφ 

αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο πνηφηεηαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πξντφλ. 
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Ζ αθνζίσζε ζην εκπνξηθό ζήκα 

Οη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα γηα αλαγλψξηζε θαη δηαρσξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ ηνπο απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ. Μέζσ ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο νη παξαγσγνί 

ζπλδένληαη κε ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη έηζη αλεμαξηεηνπνηνχληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

απφ ηνπο κεζάδνληεο.  

Με ηε κέζνδν ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, νη παξαγσγνί ειπίδνπλ φηη νη θαηαλαισηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο κία κάξθα πξντφληνο, ζα εμαθνινπζνχλ κφληκα πηα λα ηελ αγνξάδνπλ. 

2∙2∙3  Ζ δνκή ησλ νκάδσλ απνδνρήο ηνπ πξντόληνο 

Μφιηο ην πξντφλ θζάζεη ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηελ αγνξά, νη επθαηξίεο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επηηπρία ηνπ ζα απμεζνχλ αηζζεηά, αλ ε Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ θαηνξζψζεη λα 

πξνζδηνξίζεη ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο απνδνρήο ηνπ πξντφληνο απηνχ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

- Νεσηεξηζηέο : Απηνί αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηνικεξψλ θαηαλαισηψλ. Οη 

θαηαλαισηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αγνξάδνπλ πξψηνη ην λέν πξντφλ, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη 

γηα ηνπο ηπρφλ θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο πεξηθιείεη. Σν πνζνζηφ ησλ  λεσηεξηζηψλ είλαη πνιχ 

κηθξφ. Οη λεσηεξηζηέο είλαη ζπλήζσο λένη ζηελ ειηθία κε αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή ζέζε θαη 

έρνπλ ςειά εηζνδήκαηα. 

- Πξψηκνη απνδέθηεο : Οη πξψηκνη απνδέθηεο ζεσξνχληαη ζαλ αληηπξφζσπνη ηεο αιιαγήο. 

Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη γη’ απηφ ζσζηά ραξαθηεξίδνληαη θαη 

θαζνδεγεηέο γλψκεο. Δπίζεο, νη πξψηκνη απνδέθηεο είλαη ζπλήζσο λένη ζηελ ειηθία κε θαιφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ θαηαλαισηψλ παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

πσιεηέο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε. 

- Πξψηκε πιεηνλφηεηα : Ζ θαηεγνξία απηή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθή 

ζηηο αγνξέο ηεο. Πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά ηνπ λένπ πξντφληνο, κφιηο πξηλ απηφ αγνξαζηεί απφ 

ηνλ κέζν απνδέθηε. Σα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο παίξλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξντφλ απφ ηε δηαθήκηζε, ηνπο πσιεηέο θαη απφ ηηο επαθέο, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ 

κε ηνπο πξψηκνπο απνδέθηεο. 

- Μεηέπεηηα πιεηνλφηεηα : πλήζσο απνδέρνληαη έλα λέν πξντφλ απφ νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή 

αλάγθε. Οη θαηαλαισηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ζπληεξεηηθνί θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

αξέζθνληαη ζηηο αιιαγέο. Δίλαη άλζξσπνη θαηψηεξεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο θαη κεγάιεο 

ειηθίαο. 
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- Οη ηειεπηαίνη απνδέθηεο : Απηνί είλαη πνιχ ζπληεξεηηθνί, απνθαζίδνπλ δε λα αγνξάζνπλ ην 

πξντφλ, φηαλ πηα έρεη εδξαησζεί πιήξσο ζηελ αγνξά. Οη θαηαλαισηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

έρνπλ πνιχ ρακειά εηζνδήκαηα, είλαη δχζπηζηνη θαη δελ παίξλνπλ εχθνια απνθάζεηο. 

2∙2∙4  ηξαηεγηθέο πξντόληνο 

Ζ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη απαξαίηεηε γηα θάζε 

επηρείξεζε θαη πξνηεξαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη ε πξνζαξκνγή 

ή ε ηππνπνίεζε. Γηα δεθαεηίεο ην δήηεκα ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ ήηαλ ην εξψηεκα ηνπ θαηά 

πφζν είλαη ζσζηφηεξν λα αθνινπζείηαη ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ βαζηζκέλε ζηελ ηππνπνίεζε 

ή ζηελ πξνζαξκνγή. 

Παξφιν πνπ ην ζέκα απαζρνιεί επί καθξφζελ είλαη πξνθαλέο απφ ζρεηηθή αξζξνγξαθία φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Έηζη, ππάξρνπλ δηεζλείο 

θηινζνθίεο κάξθεηηλγθ πνπ θάζε κία ππνζηεξίδεη φηη είλαη ε ζσζηή θαη νη νπνίεο πξνέθπςαλ 

σο πφινη ηξηβήο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηνλ ζσζηφηεξν ηξφπν 

γηα λα εηζέιζνπλ θαη λα εμππεξεηήζνπλ μέλεο αγνξέο : ηππνπνίεζε, πξνζαξκνγή ή ν 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. 

Όηαλ κηα εηαηξεία απνθαζίδεη λα εμάγεη πξντφληα ζην εμσηεξηθφ, κηα ζεκειηψδεο απφθαζε 

είλαη ην εάλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ηππνπνηεκέλν κίγκα κάξθεηηλγθ θαη κηα 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζε φιεο ηηο ρψξεο (παγθνζκηνπνίεζε/ παγθφζκηα ηππνπνίεζε)  ή λα 

πξνζαξκφζεη ην κίγκα κάξθεηηλγθ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

κνλαδηθέο δηαζηάζεηο θάζε ηνπηθήο αγνξάο (δηεζλνπνίεζε/δηεζλήο πξνζαξκνγή). 

Σππνπνίεζε (κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο) 

Ζ εμαγσγηθή επηρείξεζε απνθαζίδεη λα κελ δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ αλάινγα κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εμαγσγηθή αγνξά πνπ απεπζχλεηαη, αιιά λα απεπζπλζεί κε ην ίδην ζε φιεο ηηο 

ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο αγνξέο ρσξίο λα αιιάμεη ε ππνζηήξημε κάξθεηηλγθ (ηηκή, δηαλνκή 

θαη πξνψζεζε). Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ν εμαγσγέαο ή ε δηεζλήο επηρείξεζε βαζίδεηαη ζηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξαζηψλ θαη δε δίλεη ζεκαζία ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, κηαο 

πνπ κε ηελ πνιηηηθή απηή απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή. 

Ζ πνιηηηθή απηή βξίζθεη επξεία ππνζηήξημε θχξηα απφ ηα ζηειέρε ηεο παξαγσγήο πνπ 

απνβιέπνπλ ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζπλήζσο επηηπγράλνληαη. Ζ ηππνπνίεζε, εθηφο 

ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ επηθέξεη ζηελ παξαγσγή, επηηπγράλεη θαη κηα πηζαλή κείσζε 

ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο, θαζψο επηβάιεη ηε ρξεζηκνπνίεζε καδηθψλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο. Απηφ έρεη ζαλ επαθφινπζν κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ δηνίθεζε ησλ απνζεκάησλ 

θαη ρακειφηεξν θφζηνο πξνψζεζεο αλά κνλάδα πξντφληνο, αθνχ επηηπγράλνληαη εθπηψζεηο 
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ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ καδηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σέινο, θαζψο δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ην πξντφλ, απνθεχγνληαη ηα επηπξφζζεηα θφζηε ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Πξνζαξκνγή (δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντόληνο) 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνηεκέλνπ κάξθεηηλγθ ε επηρείξεζε πξνζπαζεί 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο κεγάιεο κάδαο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά κε δηαθνξεηηθά 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. Φπζηθά γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρξεζηκνπνηεί θαη δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο κάξθεηηλγθ γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία. Γειαδή, ε ζπληαγή ηνπ κίγκαηνο 

κάξθεηηλγθ είλαη δηαθνξεηηθή αλά πεξίπησζε. 

Αθνινπζψληαο δηαθνξνπνηεκέλν κάξθεηηλγθ ε επηρείξεζε πεηπραίλεη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, 

αιιά ηα θφζηε παξαγσγήο, δηαηήξεζεο απνζεκάησλ, κάξθεηηλγθ θιπ. είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξα. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή κηα ηέηνηαο πνιηηηθήο είλαη : 

- Σν είδνο ησλ αγνξψλ πνπ απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε 

- Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

- Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο θαη ε κέρξη ηψξα επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή θαη 

εκπεηξία ηεο. 

2∙3  Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

Όινη νη θεξδνζθνπηθνί θαη πνιινί κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί θαζνξίδνπλ ηηκέο ζηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ ηηκή έρεη πνιιά νλφκαηα : 

Παληνχ γχξσ καο ππάξρνπλ ηηκέο. Πιεξψλνπκε ελνίθην γηα ην δηακέξηζκά καο, δίδαθηξα γηα 

ηελ εθπαίδεπζή καο θαη ακνηβή ζην γηαηξφ ή ηνλ νδνληνγηαηξφ καο. Ζ αεξνπνξηθή εηαηξεία, 

νη ζηδεξφδξνκνη, ηα ηαμί θαη ηα ιεσθνξεία ρξεψλνπλ έλα θφκηζηξν. Οη εηαηξείεο 

ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θιπ ρξεψλνπλ επίζεο κηα ηηκή. Οη ηξάπεδεο επηβάιινπλ θάπνην 

επηηφθην γηα ηα ρξήκαηα πνπ καο δαλείδνπλ. Σν ηίκεκα γηα ηε βφιηα πνπ θάλνπκε κε ην 

απηνθίλεηφ καο είλαη ηα δηφδηα, ελψ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αζθαιίδεη ην απηνθίλεηφ καο 

έλαληη θάπνησλ αζθαιίζηξσλ. Ο επηζθέπηεο θαζεγεηήο δεηεί κηα σξηαία ακνηβή γηα λα καο 

κηιήζεη γηα έλα θπβεξλεηηθφ αμησκαηνχρν πνπ εμαγνξάζηεθε γηα λα θαιχςεη κηα θαηάρξεζε 

ζπλδξνκψλ ελφο ζσκαηείνπ. Σα ζσκαηεία ή νη νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε κπνξεί λα 

θάλνπλ κηα εηδηθή αμηνιφγεζε γηα λα πιεξψζνπκε αζπλήζηζηεο δαπάλεο. Ο δηθεγφξνο κπνξεί 

λα δεηήζεη κηα ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Ζ «ηηκή» ελφο ζηειέρνπο είλαη ν κηζζφο, ε ηηκή 

ελφο πσιεηή κπνξεί λα είλαη θάπνηα πξνκήζεηα θαη ε ηηκή ελφο εξγάηε είλαη ην εκεξνκίζζην. 
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Σέινο, παξφιν πνπ νη νηθνλνκνιφγνη δελ ζπκθσλνχλ, πνιινί απφ εκάο πηζηεχνπκε φηη νη 

θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλνπκε γηα ην πξνλφκην λα θεξδίδνπκε ρξήκαηα. 

(David J. Schwartz, Marketing Today : A Basic Approach) 

Πψο φκσο θαζνξίδνληαη νη ηηκέο; ρεδφλ αλέθαζελ νη ηηκέο θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο 

αγνξαζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο/πσιεηέο απφ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη 

πξνκεζεπηέο κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ κηα πςειφηεξε ηηκή απ' φηη πεξίκελαλ λα ιάβνπλ θαη 

νη αγνξαζηέο πξνζέθεξαλ ιηγφηεξα ρξήκαηα απ' φηη αλέκελαλ λα πιεξψζνπλ. Μέζα απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο έθηαλαλ ζε κηα απνδεθηή ηηκή. 

Ο θαζνξηζκφο κηα ηηκήο γηα φινπο ηνπο αγνξαζηέο είλαη κηα ζρεηηθά ζχγρξνλε ηδέα. 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ελφο εθηελνχο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Οη F.W. Woolworth, Tiffany and Co., John Wanamaker, J.L. Hudson θαη άιινη ηάρζεθαλ 

ππέξ κηαο «πνιηηηθήο απζηεξά κνλαδηθήο ηηκήο», γηαηί δηέζεηαλ πάξα πνιιά πξντφληα θαη 

επφπηεπαλ πάξα πνιινχο εξγαδφκελνπο. 

ρεδφλ αλέθαζελ ε ηηκή ιεηηνπξγνχζε σο ν πην βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

επηινγήο ηνπ αγνξαζηή. Απηφ ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο, ζηηο θησρέο 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζηα εκπνξεχκαηα. Χζηφζν, παξάγνληεο άιινη πιελ ηεο ηηκήο έρνπλ 

απνθηήζεη ζρεηηθά κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηή θαηά ηελ 

επηινγή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Παξφια απηά ε ηηκή παξακέλεη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. 

Ζ ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, ην νπνίν παξάγεη έζνδα. Σα 

άιια ζπζηαηηθά (πξντφλ, δηαλνκή, πξνψζεζε) παξάγνπλ έμνδα. Δθηφο απηνχ ν αληαγσληζκφο 

ηηκψλ θαη ηηκνιφγεζεο ζεσξήζεθε ζαλ ην ππ' αξηζκφλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα 

ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Κη φκσο, πνιιέο εηαηξείεο δελ 

ρεηξίδνληαη θαιά ην ζέκα ηεο ηηκνιφγεζεο. Σα πην ζπλήζε ιάζε είλαη ηα εμήο : ε ηηκνιφγεζε 

είλαη ππεξβνιηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην θφζηνο. Ζ ηηκή δελ αλαζεσξείηαη αξθεηά ζπρλά 

γηα λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αιιαγέο ηηο αγνξάο. Ζ ηηκή θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηα 

ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, παξά ζαλ έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο ρσξνζέηεζεο. Ζ ηηκή δελ παξνπζηάδεη αξθεηή δηαθχκαλζε γηα δηαθνξεηηθά 

πξντφληα θαη ηκήκαηα αγνξάο. 

Οη εηαηξείεο ρεηξίδνληαη ην ζέκα ηεο ηηκνιφγεζεο κε πνιινχο ηξφπνπο. ηηο κηθξέο εηαηξείεο 

νη ηηκέο θαζνξίδνληαη ζπλήζσο απφ ην ηνπ κάλαηδκελη παξά απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ ή ην 

ηκήκα πσιήζεσλ. ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηελ ηηκνιφγεζε ηελ ρεηξίδνληαη ζπλήζσο θάπνηνη 

κάλαηδεξ ηκήκαηνο θαη κάλαηδεξ παξαγσγήο. Αθφκα θαη εδψ, ην ηνπ κάλαηδκελη θαζνξίδεη 

ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο θαη ζπρλά εγθξίλεη ηηο ηηκέο πνπ 

πξνηείλνπλ θάπνηα θαηψηεξα θιηκάθηα κάλαηδκελη. ηνπο θιάδνπο φπνπ ε ηηκνιφγεζε είλαη 
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παξάγνληαο - θιεηδί (αεξνπιάλσλ, ζηδεξνδξφκσλ, εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ), νη εηαηξείεο ζπρλά 

δεκηνπξγνχλ έλα ηκήκα ηηκνιφγεζεο πνπ θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ή βνεζάεη θάπνηα άιια ηκήκαηα 

λα θαζνξίζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηηκέο. Σν ηκήκα απηφ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην ηκήκα 

κάξθεηηλγθ, ζην ηκήκα νηθνλνκηθψλ ή ζην ηνπ κάλαηδκελη. Άιια άηνκα πνπ αζθνχλ επηξξνή 

ζηελ ηηκνιφγεζε είλαη νη κάλαηδεξ πσιήζεσλ, νη κάλαηδεξ παξαγσγήο, νη κάλαηδεξ 

νηθνλνκηθψλ θαη νη ινγηζηέο. 

2∙3∙1  ηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο 

Ζ ηηκνιφγεζε είλαη πξφβιεκα φηαλ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα θαζνξίζεη γηα πξψηε θνξά κηα 

ηηκή. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί ή απνθηά έλα λέν πξντφλ, φηαλ εηζάγεη 

έλα ζπλεζηζκέλν ηεο πξντφλ ζε θάπνην θαηλνχξγην θαλάιη δηαλνκήο ή γεσγξαθηθή πεξηνρή 

θαη φηαλ ζπληάζζεη κηα πξνζθνξά γηα θάπνηα θαηλνχξγηα δνπιεηά. 

  Σηκή 
  Τςειή Μέηξηα Υακειή 

Π
ν

ηό
η
ε

η
α

 Τςειή [1] ηξαηεγηθή εηδηθήο πνιχ 

πςειήο ηηκήο 
[2] ηξαηεγηθή πςειήο αμίαο [3] ηξαηεγηθή εμαηξεηηθήο αμίαο 

Μέηξηα [4] ηξαηεγηθή ππεξβνιηθήο ηηκήο [5] ηξαηεγηθή κέηξηαο αμίαο [6] ηξαηεγηθή θαιήο αμίαο 

Υακειή [7] ηξαηεγηθή «γδπζίκαηνο» [8] ηξαηεγηθή απαηειήο 

νηθνλνκίαο 
[9] Οηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή 

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίζεη πνχ ζα ηνπνζεηήζεη ην πξντφλ ηεο απφ άπνςε πνηφηεηαο 

θαη απφ άπνςε ηηκήο. Σν ρήκα πνπ παξαηίζεηαη δείρλεη ελλέα πηζαλέο ζηξαηεγηθέο ηηκήο - 

πνηφηεηαο. Οη δηαγψληεο ζηξαηεγηθέο 1, 5 θαη 9 κπνξνχλ φιεο λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα 

αγνξά. Γειαδή, κηα επηρείξεζε πξνζθέξεη έλα πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο ζε κηα πςειή ηηκή, 

κηα άιιε επηρείξεζε πξνζθέξεη έλα κέηξηαο πνηφηεηαο πξντφλ ζε κηα κέηξηα ηηκή θαη κηα 

ηξίηε επηρείξεζε πξνζθέξεη έλα πξντφλ ρακειήο πνηφηεηαο ζε ρακειή ηηκή. Καη νη ηξεηο 

απηνί αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά απνηειείηαη 

απφ ηξεηο νκάδεο αγνξαζηψλ : απηνχο πνπ επηκέλνπλ ζηελ πνηφηεηα, απηνχο πνπ επηκέλνπλ 

ζηελ ηηκή θαη απηνχο πνπ ςάρλνπλ κηα κέζε ιχζε. 

Οη ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο 2, 3 θαη 6 αληηπξνζσπεχνπλ ηξφπνπο επίζεζεο ελαληίνλ ησλ 

δηαγσλίσλ ζέζεσλ. Ζ ζηξαηεγηθή 2 ιέεη : "ην πξντφλ καο έρεη ηελ ίδηα πςειή πνηφηεηα φπσο 

ην πξντφλ 1, αιιά εκείο ην πνπιάκε θζελφηεξα". Ζ ζηξαηεγηθή 3 ιέεη ην ίδην πξάγκα θαη 

πξνζθέξεη κηα αθφκα κεγαιχηεξε νηθνλνκία. Αλ νη πειάηεο πνπ δείρλνπλ θάπνηα επαηζζεζία 

ζηελ πνηφηεηα πηζηέςνπλ απηνχο ηνπο αληαγσληζηέο, ζα αγνξάζνπλ απφ απηνχο θαη ζα 

εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα (εθηφο αλ ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο 1 έρεη απνθηήζεη έιμε 

ζλνκπηζκνχ). 
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Οη ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο 4, 7 θαη 8 αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε ηνπ 

πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηά ηνπ. Οη πειάηεο ζα ληψζνπλ «εμαπαηεκέλνη» θαη 

πηζαλφηαηα ζα παξαπνλεζνχλ ή ζα αξρίζνπλ λα θαθνινγνχλ ηελ εηαηξεία. Οη ζηξαηεγηθέο 

απηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 

Ο πξαγκαηηθφο θαζνξηζκφο κηαο δεδνκέλεο ηηκήο είλαη πνιχ πνιχπινθνο. Τπάξρνπλ πνιιά 

θαη πεξίπινθα ζηνηρεία, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ ηηκή θάζε εκπνξεχζηκνπ είδνπο. Μεηαμχ 

απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ν αληαγσληζκφο, νη πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ, ην θφζηνο 

παξαγσγήο, νη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, ε δηεζλήο θαηάζηαζε, ε δηαζεζηκφηεηα 

ππνθαηάζηαησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ, νη δηάθνξνη θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί, ε 

θχζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο, επίζεο θαη ηα ηνπηθά έζηκα θαη παξαδφζεηο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη καθξνρξφληα έλαο επηρεηξεκαηίαο επηβάιιεηαη λα πνπιάεη ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ηηκέο, πνπ ζα ηνπ θαιχπηνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαη ζα ηνπ 

παξέρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφδνζεο ησλ επελδχζεψλ ηνπ. Δλ ηνχηνηο, 

βξαρπρξφληα αληαγσληζηηθνί παξάγνληεο ή αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αγνξαζηή, ίζσο λα 

σζήζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηία λα πνπιήζεη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

Ζ ζεσξία ηεο δήηεζεο ηνπ θαηαλαισηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ ηηκνιφγεζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη απνθάζεηο γηα ηελ ηηκνιφγεζε είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ αγνξαζηή. Γεληθά, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δπλάκεσλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Οχηε ε δήηεζε, νχηε ην θφζηνο παξαγσγήο κφλα ηνπο γίλεηαη λα 

θαζνξίζνπλ ηηο ηηκέο. 

2∙3∙2  Δμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηηκνιόγεζεο  

Ο θύθινο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπγθπξηώλ 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθπκάλζεηο 

ηεο νηθνλνκίαο. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θχθινο βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο επεκεξίαο, ε δήηεζε γηα 

έλα αγαζφ απμάλεη. Καη' απηή αθξηβψο ηελ πεξίνδν είλαη δπλαηφλ γηα ηελ επηρείξεζε λα 

απμήζεη εχθνια ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο πηψζεο νη αγνξαζηέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη 

ζηηο ηηκέο. Έηζη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη επηρεηξεκαηίεο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο ζε 

ρακειά επίπεδα, πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ θαη ην θφζηνο ζε ρακειφ επίπεδν. Έλαο πξνζεθηηθφο 

έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ίζσο θαηαζηήζεη δπλαηή ηε κείσζε ησλ ηηκψλ. 
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Ζ επίδξαζε ησλ κεζαδόλησλ 

Οη κεζάδνληεο απνηεινχλ έλαλ επηπιένλ ζπνπδαίν παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηηο 

απνθάζεηο ηεο ηηκνιφγεζεο. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία, θπξίσο γηα ηνπο κηθξνχο 

παξαγσγνχο, γηαηί νη κεζάδνληεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο αγνξαζηηθή 

δήηεζε, εθφζνλ δαπαλεζνχλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα δηαθήκηζε. 

Κάζε κηθξφο παξαγσγφο ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο κεζάδνληεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηελ ελδερφκελε αληίδξαζή ηνπο ζηηο απνθάζεηο ηνπ γηα ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ επηκέλεη ζε κία νξηζκέλε κάξθα πξντφληνο, νη κεζάδνληεο 

ηείλνπλ λα σζήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά ηα πξντφληα εθείλα απφ ηα νπνία απνθνκίδνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξεκαηηθά θέξδε. Όηαλ ηα ρξεκαηηθά πεξηζψξηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα 

ηνπο κεζάδνληεο, ηφηε απηνί ή εγθαηαιείπνπλ κία ζεηξά πξντφλησλ ή εκπνξεχνληαη άιια 

αληαγσληζηηθά πξντφληα, ηα νπνία παξέρνπλ κεγαιχηεξα ρξεκαηηθά πεξηζψξηα. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ παξαγσγψλ θαη κεζαδφλησλ κπνξεί λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 

αλ δνζνχλ ζηνπο κεζάδνληεο απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα πάλσ ζην πξντφλ. Ζ ρνξήγεζε 

ηέηνηνπ είδνπο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ παξέρεη ζηνπο κεζάδνληεο ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπνξεπζνχλ κία ζεηξά πξντφλησλ, ηα νπνία δελ είλαη δηαζέζηκα ζε θαλέλαλ άιινλ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνξνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

Ζ ύπαξμε αξρεγνύ ηηκήο 

ε πνιινχο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ππάξρνπλ νξηζκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο. Οη ηηκέο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο, αθνινπζνχληαη απφ ηηο άιιεο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Έηζη ε ηηκή, 

ηελ νπνία έρεη θαζνξίζεη ε ηζρπξφηεξε κεηαπνηεηηθή κνλάδα ηνπ θιάδνπ, νλνκάδεηαη 

«αξρεγφο ηηκήο». 

2∙3∙3  Φπρνινγηθέο απόςεηο ηεο ηηκνιόγεζεο 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη απφ θαζαξά ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε νηθνλνκηθά ή νξζνινγηθά αίηηα. 

Οη ππεχζπλνη ηεο Γηνίθεζεο Μάξθεηηλγθ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα ςπρνινγηθά εθείλα 

ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηηκνιφγεζε, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηεο 

ζσζηέο ηηκνινγηαθέο ζηξαηεγηθέο. 
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Ζ ςπρνινγία εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο 

Δμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ ηηκψλ απφ ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη επνκέλσο απφ ηα θέξδε, 

φηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ, επεξεάδεηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην θφζηνο, ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηελ πηζαλή 

αληίδξαζε ησλ πειαηψλ ηνπ γηα ηηο ηηκέο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ. 

Μεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη θπξίσο ησλ κηθξψλ, επηθξαηεί κία έκκνλε ηδέα φηη νη ηηκέο 

πξέπεη λα βαζίδνληαη κφλν ζην θφζηνο. Οη κειέηεο κέρξη ζήκεξα απνθάιπςαλ φηη ε πην 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο είλαη ε δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηνπ νξηζκέλνπ θφζηνπο θαη ηεο ηηκήο. 

Ζ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή 

Πνιιέο θνξέο νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηηο ηηκέο βάζεη ελφο αληηνηθνλνκηθνχ ηξφπνπ. 

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο ιακβάλεηαη ππφςε απφ απηνχο, φηαλ αγνξάδνπλ έλα 

πξντφλ, είλαη ε αμία ηνπ. Έηζη, ζηελ πνιηηηθή ηεο ηηκνιφγεζεο, ζνβαξφ ξφιν παίδεη ε έλλνηα 

ηεο αμίαο. 

Γηαηί νη θαηαλαισηέο είλαη πξόζπκνη λα πιεξώζνπλ πςειόηεξεο ηηκέο 

- Ζ άγλνηα ηνπ θαηαλαισηή : ν θαηαλαισηήο ζπλήζσο δελ είλαη εηδηθφο αγνξαζηήο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πνιιά πνιχπινθα θαη πςειήο ηερληθήο πξντφληα. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ δελ κπνξεί λα θξίλεη ηα πξντφληα κε βάζε ηελ 

ηερληθή ηνπο πνηφηεηα, γη' απηφ φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη αγνξαζηέο ηείλνπλ λα θξίλνπλ ηελ 

πνηφηεηα έκκεζα ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο, φπσο ηε θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηε θήκε ηεο 

«κάξθαο» ηνπ πξντφληνο, σο θαη ηελ ηηκή  ηνπ. 

- Ζ ηάζε γηα ζλνκπηζκφ : πνιινί θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα πιεξψζνπλ πςειέο ηηκέο απφ 

ζλνκπηζκφ. Πνιιέο θνξέο έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη έλα πξντφλ, πνπ δηαηίζεηαη κε 

πςειή ηηκή, δε δηαθέξεη θαζφινπ απφ έλα άιιν φκνηφ ηνπ, ην νπνίν δηαηίζεηαη κε ρακειή 

ηηκή. Δπεηδή φκσο ζέιεη λα εληππσζηάζεη ηνπο γχξσ ηνπ, απνθαζίδεη λα αγνξάζεη ην πξντφλ 

κε ηελ πςειή ηηκή. 

2∙3∙4  Σηκνιόγεζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά 

Οη εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο μέλεο αγνξέο αληηκεησπίδνπλ έλα 

πιήζνο πξνβιεκάησλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπο. Καηά ηελ θαηάζηξσζε 

κηαο δηεζλνχο πνιηηηθήο ηηκψλ νη εηαηξείεο έρνπλ ηξεηο επηινγέο : 
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1 ∙ Να θαζνξίζνπλ εληαία ηηκή γηα όιεο ηηο ρώξεο : Έηζη ε εηαηξεία κπνξεί λα ζέιεη λα 

επηβάιιεη ηελ ηηκή ησλ x δνιαξίσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ζ ηηκή φκσο απηή ζα ήηαλ, 

ελδερνκέλσο, πνιχ πςειή γηα ηηο θησρέο ρψξεο θαη φρη ηφζν πςειή γηα ηηο πινχζηεο. 

2 ∙ Να θαζνξίζνπλ εληαία ηηκή ζε θάζε ρώξα πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ αγνξά : ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε εηαηξεία επηβάιιεη ηελ ηηκή πνπ κπνξεί λα αληέμεη θάζε ρψξα. Με 

απηή ηελ ηαθηηθή δελ ιακβάλνληαη θαζφινπ ππφςε νη δηαθνξέο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Δπίζεο απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ νη ελδηάκεζνη 

θνξείο ηεο αγνξάο ζηηο ρψξεο κε ηε ρακειή ηηκή λα επαλεμάγνπλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο 

ζηηο ρψξεο κε πςειή ηηκή γηα δηθφ ηνπο φθεινο. 

3 ∙ Να θαζνξίζνπλ εληαία ηηκή ζε θάζε ρώξα πνπ λα βαζίδεηαη ζην θόζηνο ζε θάζε ρώξα: 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εηαηξεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζηαζεξφ πεξηζψξην πάλσ 

ζην θφζηνο ηεο γηα θάζε ρψξα. Απηφ φκσο κπνξεί λα «δηψμεη» ηελ εηαηξεία απφ ηελ αγνξά 

νξηζκέλσλ ρσξψλ, φπνπ ην θφζηνο είλαη πςειφ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπο, νη ηηκέο ζηηο μέλεο αγνξέο ησλ εηαηξεηψλ είλαη πηζαλφ λα 

είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο εγρψξηεο ηηκέο ηνπο (εθηφο αλ επηδνηνχλ ηηο μέλεο ηηκέο). Απηφ 

νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηεο θιηκάθσζεο ησλ ηηκψλ π.ρ. κηα ηζάληα κπνξεί λα πσιείηαη 120 

δνιάξηα ζηελ Ηηαιία θαη 240 ζηηο ΖΠΑ δηφηη ε εηαηξεία πξέπεη λα πξνζζέζεη ην θφζηνο 

κεηαθνξάο. Αλάινγα κε απηά ηα επηπιένλ έμνδα, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πσιείηαη 2 έσο 5 θνξέο 

αθξηβφηεξν ζε κηα άιιε ρψξα γηα λα απνδψζεη ην ίδην θέξδνο ζηνλ παξαγσγφ. 

Δπίζεο, πνιιέο εηαηξείεο καζηίδνληαη απφ ην πξφβιεκα ηεο γθξίδαο αγνξάο. Πνιχ ζπρλά κηα 

εηαηξεία βξίζθεη θάπνηνπο δαηκφληνπο αληηπξνζψπνπο νη νπνίνη αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

φζα κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ζηελ ρψξα ηνπο θαη κεηά ηα κεηαπσινχλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα 

αληαγσληδφκελνη ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

πιενλέθηεκά ηνπο ιφγσ δηαθνξψλ ζηελ ηηκή. Οη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα εκπνδίζνπλ ηηο 

γθξίδεο αγνξέο κε ην λα αζηπλνκεχνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ή κε ην λα απμάλνπλ ηηο ηηκέο 

ηνπο ζηνπο αληηπξνζψπνπο κε ρακειφηεξν θφζηνο ή ηξνπνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο γηα δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

2∙4  Ζ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ 

Γηα λα πσιεζεί έλα πξντφλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ηκήκα ηεο αγνξάο 

πξνο ην νπνίν απεπζχλεη ην πξντφλ ηεο, γηα λα πιεξνθνξήζεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ 

χπαξμε  ηνπ πξντφληνο, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ. 
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Έηζη, ε επηρείξεζε κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο πξνζπαζεί λα 

πιεξνθνξήζεη θαη λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή φηη ην πξντφλ, πνπ ηνπ πξνζθέξεη, ζα 

ηθαλνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ. 

Καζνξηζκόο ηεο βαζηθήο ζηξαηεγηθήο πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

Ζ αηρκή ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ην κήλπκα, ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ζηνπο πηζαλνχο πειάηεο δηα 

κέζνπ ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο. Μήλπκα είλαη 

ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαγγειίαο ή ππφζρεζεο, πνπ ζέιεη λα δψζεη ε επηρείξεζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, πνπ έρεη επηιέμεη. 

Σν πξντφλ ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγεί νξηζκέλεο εληππψζεηο θαη ελεξγεί ζαλ ζχκβνιν 

επηθνηλσλίαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο 

απνηεινχλ ζχκβνια, πνπ κεηαθέξνπλ κελχκαηα ζηνπο πηζαλνχο αγνξαζηέο. Ζ ζπζθεπαζία 

επίζεο, κεηαθέξεη ηδέεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αθαηξέζνπλ ή λα πξνζζέζνπλ θάηη ζηελ 

εηθφλα ηνπ πξντφληνο. Ζ ηηκή κεηαθέξεη γλψκεο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εληχπσζε, 

πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηνπο κεζάδνληεο, νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ θαη πνπινχλ ην 

πξντφλ. 

Πσο ιεηηνπξγεί ε επηθνηλσλία 

Ζ επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηηο νπνίεο έλαο εγθέθαινο 

εξεζίδεη έλαλ άιινλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε επηθνηλσλίαο είλαη ε χπαξμε κηαο «ηαπηφηεηαο 

αληίιεςεο» κεηαμχ δέθηε θαη πνκπνχ. Γηα ηελ νξζή επηθνηλσλία πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ : 

- Σν θνηλφ ελδηαθέξνλ  

- Ζ νξζή ζρέζε κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε  

- Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

- Όρη ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ θιπ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο είλαη ε πεγή, ην κήλπκα θαη ν 

πξννξηζκφο. Σν κήλπκα κπνξεί λα δνζεί κε ηελ κνξθή γξαπηψλ ιέμεσλ (έγγξαθε 

επηθνηλσλία) ή κε ηε κνξθή ζπκβφινπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλζήκαηνο, ην νπνίν είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Πεξηιεπηηθά, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία πξέπεη : 

- Να θεξδίδεη ηελ πξνζνρή 

- Να ρξεζηκνπνηεί κελχκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην πεδίν εκπεηξίαο απνζηνιέα θαη 

απνδέθηε 



18 | Σ ε λ ί δ α  
 

- Να δηεγείξεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα πξνηείλεη ζπγρξφλσο ηξφπνπο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ απηψλ 

2∙4∙1  Οη κέζνδνη πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ν ηξόπνο επηινγήο ηνπο 

Οη ππεχζπλνη ηεο Γηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ νξηζκέλεο απνθάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Οη κέζνδνη 

πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ ηδηνκνξθία ηνπ 

πξντφληνο θαη ησλ θαηαλαισηψλ απηνχ. 

Ζ πξνψζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο : 

- Γεκόζηεο ζρέζεηο : κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

θνηλφ πεδίν εκπεηξίαο αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο πηζαλνχο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ 

ηεο. 

Σν θνηλφ απηφ πεδίν εκπεηξίαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα 

θεξδίζεη ηελ πξνζνρή εθείλσλ, πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεη ηα κελχκαηά ηεο. Έηζη, νη 

δεκφζηεο ζρέζεηο ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πξνσζεηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

- Γηαθήκηζε : κε ηε δηαθήκηζε ε επηρείξεζε πξνζπαζεί κέζσ ησλ καδηθψλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηεο αγνξάο, πξνο 

ην νπνίν απεπζχλεη ηα πξντφληα ηεο. 

- Πξνζσπηθή πώιεζε : κε ηε κέζνδν απηή ε επηρείξεζε έξρεηαη κε ηηο πσιήζεηο ηεο ζε 

απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο πηζαλνχο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

- Δηδηθά πξνγξάκκαηα πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ : ε κέζνδνο απηή εληζρχεη ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ δηεγείξνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα 

πξνβνχλ ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: νη 

εθζέζεηο, ε δηαθφζκεζε ησλ θαηαζηεκάησλ, ε δηαλνκή δσξεάλ δεηγκάησλ, ε απνλνκή 

βξαβείσλ ή δψξσλ θιπ. 

2∙4∙1∙1  Γηαθήκηζε 

Γηαθήκηζε είλαη ε απξφζσπε καδηθή επηθνηλσλία, ε νπνία πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

πιεξσκήο, ηεο νπνίαο ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ε δεκηνπξγία 

κηαο επλντθήο «γλψκεο» ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ ή ηελ επηρείξεζε πνπ 

δηαθεκίδεηαη θαη έηζη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Ζ δηαθήκηζε ηαμηλνκείηαη ζε δχν θαηεγνξίεο : 
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1 ∙ Σε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο 

2 ∙ Σε δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο 

Ζ δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ : 

- Να πξνσζήζεη ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, 

νη νπνίεο ήδε δηαζέηνπλ ην πξντφλ, είηε κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ είηε κε ηελ 

πψιεζε πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ πξντφληνο ζηνπο ήδε πειάηεο. 

- Να βνεζήζεη ηελ πψιεζε κηαο κάξθαο πξντφληνο κε ην λα παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο 

πιεξνθνξίεο, π.ρ. ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ησλ ιηαλνπσιεηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θ.ά. 

- Όηαλ ην πξντφλ πσιείηαη θαη' νίθνλ, λα βνεζήζεη ηελ πψιεζή ηνπ είηε πξνεηνηκάδνληαο ην 

έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηνί νη πσιεηέο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πηζαλνχο 

αγνξαζηέο είηε δίλνληαο ζηνπο πσιεηέο ηε γξακκή, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ηελ πψιεζε. 

- Να βνεζήζεη ηελ πψιεζε ηνπο πξντφληνο δηα κέζνπ ηνπο δηθηχνπ δηαλνκήο ή λα δηεπξχλεη 

ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπο παιαηνχ πξντφληνο, είηε δεκηνπξγψληαο δήηεζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, είηε ππνθηλψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ κεζαδφλησλ 

γηα ην πξντφλ κε απεπζείαο δηαθήκηζε. 

- Να ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο, έηζη ψζηε λα επηδεηθλχνπλ, δηαθεκίδνπλ 

θαη πνπιάλε ην πξντφλ ηνπο ελεξγά ηνλίδνληάο ηνπο, κε ηελ δηαθήκηζε, ηηο επθαηξίεο νη νπνίεο 

ηνπο παξέρνληαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη πιεξνθνξψληαο 

ηνπο γηα ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ελζαξξχλνληάο ηνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ θαηάιιεια ηηο πξνσζεηηθέο απηέο πξνζπάζεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

- Να νπδεηεξνπνηήζεη ηελ πξνσζεηηθή πξνζπάζεηα κηαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε είλαη πηζαλφ λα παξαηεξεζεί φηη ε δηαθήκηζε κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη είηε πξνο ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή, είηε πξνο ηνπο κεζάδνληεο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηε δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο. 

Οη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο. ηνλ πξψην 

ηχπν ηεο δηαθήκηζεο αλήθεη ε δηαθήκηζε, ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε, γηα λα δεκηνπξγήζεη 

κία πξσηαξρηθή δήηεζε. Ζ δήηεζε απηή αθνξά γεληθά ην είδνο ηνπ πξντφληνο. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηαξρηθέο παξνηξχλζεηο ζηηο δηαθεκίζεηο, νη 

νπνίεο αλακέλνληαη λα δηεγείξνπλ κία επηζπκία γηα έλα νξηζκέλν είδνο πξντφληνο παξά γηα 
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κία κεκνλσκέλε κάξθα πξντφληνο ηνπ είδνπο. Ο δεχηεξνο ηχπνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη 

εθείλνο, ν νπνίνο απνβιέπεη νη θαηαλαισηέο λα δεηνχλ κία απνθιεηζηηθή κάξθα πξντφληνο. 

Ζ απφθαζε ησλ ππεχζπλσλ ηεο Γηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηε 

δηαθήκηζε ζαλ κία απφ ηηο κεζφδνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ δε ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη κφλν ζην αλ ζα απμεζνχλ ή φρη νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Απηνί ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ην θφζηνο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη ηελ 

αλακελφκελε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο επίζεο αλ ηα 

αλακελφκελα έζνδα ηεο δηαθήκηζεο ζα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο θαη ζα αθήζνπλ θαη έλα 

πεξηζψξην γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Πόηε ε δηαθήκηζε είλαη απνηειεζκαηηθή 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία δηαθήκηζε θαη γηα λα δεκηνπξγεί  δήηεζε γηα κία κάξθα 

πξντφληνο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

- Πξψηνλ ε δηαθήκηζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα αλ ππάξρεη γεληθά κία επλντθή 

πξσηαξρηθή δήηεζε γηα ην δηαθεκηδφκελν είδνο πξντφληνο. 

- Γεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη φηη ε κάξθα ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο έρεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθήκηζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

- Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ην πξντφλ ηεο 

επηρείξεζεο έρεη θξπκκέλα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νπνία νη θαηαλαισηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ην αληηιεθζνχλ θαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο δηαθήκηζεο. 

- Σέηαξηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ηζρπξψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αγνξαζηηθψλ θηλήηξσλ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ παξνηξχλζεηο ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη έηζη 

ε δηαθήκηζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. 

- Ζ πέκπηε πξνυπφζεζε είλαη αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη αξθεηά θεθάιαηα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ελφο πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεψλ ηεο. Ζ δηαθήκηζε πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα 

ζε επξεία θιίκαθα έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεί κία απνηειεζκαηηθή εληχπσζε ζηελ αγνξά. 

πλεπψο ην χςνο ησλ δηαηεζεηκέλσλ θεθαιαίσλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρία κηαο δηαθήκηζεο. 

Πόηε πξέπεη λα δίδεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε δηαθήκηζε 

Μεηά ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο νη ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ 

είλαη πιένλ ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκβνιή ηεο δηαθήκηζεο ζην 

πξφγξακκα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί αλ ην θχξην βάξνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζα δνζεί 

ζηε δηαθήκηζε θαη φρη ζε έλα απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο απηφ 

ζα εμαξηεζεί απφ ηηο επθαηξίεο, ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία απηά, γηα 

ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ, πνπ έρεη ζέζεη ε Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ κε ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο : 

- Όηαλ νη ππνινγηζκνί δείμνπλ φηη ε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξα επλντθή γηα κία ηαρεία αχμεζε 

ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο. 

- Όηαλ ε αλάιπζε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βνήζεηα ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο είλαη 

ρσξίο ζεκαζία γηα κία επηθεξδή πψιεζε πξντφληνο. 

- Όηαλ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ θαίλνληαη λα είλαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθά απ' φηη ζα ήηαλ ε δηαθήκηζε. 

Γηάθνξα άιια πξνβιήκαηα ηεο δηαθήκηζεο 

Αλ νη ππεχζπλνη ηεο Γηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ κεηά απφ κία πξνζεθηηθή εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κέζνδνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, απηνί ζα πξέπεη λα δψζνπλ ιχζεηο ζηα εμήο πξνβιήκαηα : 

- Πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ, ην νπνίν ζα δηαζέηνπλ γηα ηε δηαθήκηζε. 

- Να επηιεγεί ην κέζν ή ηα κέζα κε ηα νπνία ζα δηαβηβαζηνχλ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. 

- Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο, γηα λα έρεη ε δηαθήκηζε επηηπρία. 

- Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο. 

2∙4∙2  Πξνώζεζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά 

Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα εθζηξαηεία δηαθήκηζεο - πξνψζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά ή λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή γηα θάζε ηνπηθή 

αγνξά. 

Δμεηάδνληαο ην «κήλπκα», ε εηαηξεία κπνξεί λα ην αιιάμεη ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εληαίν κήλπκα ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιάδνληαο κφλν ηε 

γιψζζα, ην φλνκα θαη ηα ρξψκαηα. Κνξπθαία εηαηξεία πεηξειαίνπ ρξεζηκνπνίεζε ην 

ζιφγθαλ "Βάιηε έλα ηίγξε ζηε κεραλή ζαο" κε κηθξέο παξαιιαγέο θαη εμαζθάιηζε δηεζλή 

αλαγλψξηζε. Σα ρξψκαηα αιιάρηεθαλ γηα λα απνθεπρζνχλ δηάθνξα ηακπνχ ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ην κσβ ζπλδέεηαη κε ην ζάλαην, ην 

ιεπθφ είλαη πέλζηκν ρξψκα ζηελ Κίλα θαη ηελ Κνξέα, ελψ ην πξάζηλν ζπλδέεηαη κε ηελ 

αζζέλεηα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ ππθλή, πξάζηλε δνχγθια. Αθφκα θαη ηα νλφκαηα θαη νη ηίηινη 
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πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ. ηε Γεξκαλία "mist" ζεκαίλεη "θνπξηά" θαη "scotch" ζεκαίλεη 

"ιάζπε". ηελ Ηζπαλία ην κνληέιν "Nova" κίαο εηαηξείαο απηνθηλήησλ, φηαλ θνπεί ζε δχν 

ιέμεηο, "no va", ζεκαίλεη "δελ πεγαίλεη"! Μηα δηαθήκηζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο, κεηαθξαζκέλε 

απφ ηα ζνπεδηθά ζηα αγγιηθά θαη δεκνζηεπκέλε ζε θάπνην θνξεάηηθν πεξηνδηθφ έιεγε 

"ηίπνηα δελ είλαη πην ειίζην απφ κηα ζθνχπα ηεο εηαηξείαο καο". Καη κηα δηαθήκηζε γηα έλα 

ζαπνχλη πιπληεξίνπ πνπ έιεγε φηη κπνξνχζε λα πιχλεη "πξαγκαηηθά βξψκηθα πξάγκαηα", 

κεηαθξάζηεθε ζην γαιιφθσλν Κεκπέθ έηζη πνπ ζήκαηλε "έλα ζαπνχλη γηα λα πιέλεηε ηα 

απφθξπθα ζεκεία ζαο". 

Ζ επφκελε πηζαλφηεηα είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ζέκα ζε φιεο ηηο ρψξεο, αιιά λα 

πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηελ θάζε αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε 

ζαπνπληνχ έδεηρλε κηα φκνξθε γπλαίθα πνπ έθαλε κπάλην. ηε Βελεδνπέια, ζηελ κπαληέξα 

βξηζθφηαλ έλαο άλδξαο. ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία, θαηλφηαλ κφλν έλα αληξηθφ ρέξη. Καη 

ζηελ Ηαπσλία ν άλδξαο πεξίκελε απ' έμσ. 

Σέινο, κεξηθέο εηαηξείεο ελζαξξχλνπλ ηα δηαθεκηζηηθά γξαθεία κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη 

λα πξνζαξκφζνπλ ηειείσο ην ζέκα θαη ηελ εθηέιεζε γηα ηελ ηνπηθή αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, 

γλσζηή εηαηξεία απηνθηλήησλ δηαθεκίδεη ην λέν ηεο κνληέιν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε 

ρψξα. ηε Γαιιία πεξηγξάθεηαη ζαλ ην κηθξφ «ππεξ-απηνθίλεην», πνπ ραίξεζαη λα ην 

νδεγείο ζηηο εζληθέο νδνχο, αιιά θαη κέζα ζηελ πφιε. ηε Γεξκαλία, ε εηαηξεία δίλεη έκθαζε 

ζηελ αζθάιεηα, ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ζηελ άλεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. ηελ Ηηαιία 

δίλεη έκθαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζην δξφκν θαη ζηελ επηηάρπλζε. Καη ηέινο 

ζηελ Φηιαλδία δίλεη έκθαζε ζηε γεξή θαηαζθεπή θαη ηελ αμηνπηζηία. 

Ζ ρξήζε ησλ καδηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο απαηηεί δηεζλή πξνζαξκνγή, γηαηί ε δηαζεζηκφηεηά 

ηνπο πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Σν εκπνξηθφ ξαδηφθσλν ή ε ηειεφξαζε δελ ππάξρνπλ 

θαζφινπ ζε κεξηθέο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. ηε 

Γεξκαλία, νη δηαθεκηδφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εκπνξηθή ηειεφξαζε κφλν κέζα ζε 

νξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα, θαλέλα απφ ηα νπνία δελ δηαθφπηεη ην πξφγξακκα. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, ε ζεακαηηθφηεηα απηψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ λα είλαη 

ρακειή. Όκσο νη εηαηξείεο παξαπνλνχληαη φηη είλαη αλαγθαζκέλεο λα αγνξάδνπλ ρξφλν 

αξθεηνχο κήλεο πξηλ, ελψ δελ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ πιήξσο πφηε ζα πξνβιεζνχλ νη 

δηαθεκίζεηο ηνπο. Οξηζκέλεο ρψξεο επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα 

θαη ζπρλά δελ επηηξέπνπλ ηε δηαθήκηζε ησλ ηζηγάξσλ θαη ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηελ 

ηειεφξαζε. Ζ γξήγνξα εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ VHS παιαηφηεξα θαη πιένλ ησλ DVD 

players, ζηελ Δπξψπε έρεη πεξηνξίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην κέγεζνο ησλ ηειεζεαηψλ. Έλα 

άιιν καδηθφ κέζν ελεκέξσζεο, ηα πεξηνδηθά, δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Σα πεξηνδηθά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Ηηαιία θαη δεπηεξεχνληα ζηελ Απζηξία. Οη 
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εθεκεξίδεο έρνπλ κεγάιε αλαγλσζηκφηεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά ζηελ Ηζπαλία ν 

δηαθεκηδφκελνο κπνξεί λα αγνξάζεη θάιπςε κφλν ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Οη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη, επίζεο, λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ηερληθέο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

ζε δηάθνξεο αγνξέο. ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα, γηα παξάδεηγκα απαγνξεχνληαη ηα 

θνππφληα, ελψ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ κε ηα θνππφληα απνηειεί κηα πάξα πνιχ αμηφπηζηε κέζνδν. ηε Γαιιία 

απαγνξεχνληαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ελψ ην πξηκ θαη ηα δψξα δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 

5% ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη φηη νη δηεζλείο 

εηαηξείεο αλαζέηνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζην θαηά ηφπνπο κάλαηδκελη. 

2∙5  Γίθηπα δηαλνκήο 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ην θαηάιιειν πξντφλ, κε ηελ θαηάιιειε ηηκή θαη κε ην θαιχηεξν 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο δελ ζα ηθαλνπνηήζεη ηνλ θαηαλαισηή, αλ απηφ δε βξίζθεηαη ζηνλ 

θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν, φηαλ δειαδή ην δεηήζεη ν θαηαλαισηήο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο έρνπλ σο ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε 

πξντφλησλ, φηαλ θαη φπνπ δεηνχληαη, ψζηε ν αγνξαζηήο λα απνθηήζεη ηα πξντφληα  φζν ην 

δπλαηφλ επθνιφηεξα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 

εθηειεί κία ζεηξά απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ θαη ζπλνςίδνληαη ζε δχν 

κεγάιεο νκάδεο : 

1 ∙ Λεηηνπξγίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο (απηφ 

ζπλήζσο ιέγεηαη αγνξνπσιεζία) 

2 ∙ Λεηηνπξγίεο ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, δειαδή ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ απνζεκάησλ. 

2∙5∙1  Οη βαζηθνί θνξείο εκπνξίαο 

- Ο κεζάδσλ : Δίλαη έλα ζχζηεκα εκπνξηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο νη παξαγσγηθέο 

ιεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη ζην κάξθεηηλγθ. Απφ ηνλ κεζάδνληα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ησλ 

πξντφλησλ απφ ηνλ παξαγσγφ πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Οη επηρεηξήζεηο ησλ κεζαδφλησλ 

γεθπξψλνπλ ην ράζκα, ην νπνίν ππάξρεη κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ηειηθνχ θαηαλαισηή. 

- Ο έκπνξνο θαη ν αληηπξόζσπνο : Κάζε κεζάδνληαο κπνξεί λα εληαρζεί ζε κία απφ ηηο δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ εκπφξσλ ή ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηπξνζψπσλ. Ο 

κεζάδσλ - έκπνξνο αγνξάδεη απεπζείαο πξντφληα θαη γίλεηαη θχξηνο απηψλ. Δλψ ν κεζάδσλ - 

αληηπξφζσπνο πξνζθέξεη άκεζε βνήζεηα γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη 
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νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ, ρσξίο φκσο απηφο λα γίλεηαη 

θχξηνο ησλ αγαζψλ απηψλ. 

- Ο ρνλδξέκπνξνο θαη ν ιηαλέκπνξνο : Κάζε κεζάδνληαο αλεμάξηεηα, αλ πξφθεηηαη  γηα 

έκπνξν ή αληηπξφζσπν, ηαμηλνκείηαη, επίζεο, ζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο. ε απηή ησλ 

ρνλδξεκπφξσλ ή ζε απηή ησλ ιηαλέκπνξσλ. Ο Υνλδξέκπνξνο είλαη έλαο κεζάδσλ, ν νπνίνο 

αγνξάδεη θαη κεηαπσιεί ηα εκπνξεχκαηα ζηνπο ιηαλέκπνξνπο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηα ηδξχκαηα 

θιπ δελ πνπιάεη φκσο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Ο Ληαλέκπνξνο είλαη έλαο κεζάδσλ - 

έκπνξνο ν νπνίνο πνπιάεη απεπζείαο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ιφγνη, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη απηνί είλαη νη νηθνλνκίεο, ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ απφ 

ηελ : 

1 ∙ Δμεηδίθεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ : Ζ θίλεζε ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ απφ 

ηα ζεκεία παξαγσγήο ζηα ζεκεία ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απαηηεί ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ. Οη αλαιπηέο ηνπ κάξθεηηλγθ ιέλε φηη "κπνξείο λα εμαιείςεηο ην κεζάδνληα, 

αιιά δελ κπνξείο λα εμαιείςεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο εθηειεί". 

2 ∙ Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ : Οη κεζάδνληεο κε ηελ πείξα, ηελ νπνία 

δηαζέηνπλ, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο , ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχλ, πξνζθέξνπλ 

ζηνλ παξαγσγφ πεξηζζφηεξα απφ φηη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηνξζψζεη κφλνο ηνπ. Πέξα φκσο 

απφ απηά κε ηνπο κεζάδνληεο είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηφζν ησλ παξαγσγψλ, φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οη κεζάδνληεο παξέρνπλ θαη άιιεο ρξεζηκφηεηεο εθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Απηνί πξνβαίλνπλ ζηελ εθινγή θαη ζπγθέληξσζε ησλ πξντφλησλ ησλ δηαθφξσλ 

παξαγσγψλ θαη ζηε δηάζεζε απηψλ ζε πνζφηεηεο θαη πνηθηιίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη κεζάδνληεο επίζεο παξέρνπλ πηζηψζεηο θαη ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

3 ∙ Σνπηθέο θαη ρξνληθέο επθνιίεο : Δθφζνλ ην ζεκείν ηεο παξαγσγήο είλαη ηνπηθά 

δηαρσξηζκέλν απφ ην ζεκείν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, νη ρνλδξέκπνξνη θαη νη 

ιηαλέκπνξνη δηαδξακαηίδνπλ έλαλ εηδηθφ νηθνλνκηθφ ξφιν, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε 

κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο ζηηο 

δηάθνξεο δηαζθνξπηζκέλεο γεσγξαθηθέο αγνξέο. 

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ θνξέσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ 

Ο κεζάδνληαο πξέπεη λα θξνληίδεη, ψζηε νη εθηεινχκελεο απφ απηφλ ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ θαη 

κνλαδηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. 
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Τπεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη επεηδή αλαιχνπλ ζπλερψο θαη ζπζηεκαηηθά ηηο αγνξέο 

ηνπο είλαη ζε ζέζε λα εθνδηάζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηε δπλαηφηεηα ηεο αγνξάο, ηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ 

θαη δπλαηψλ πειαηψλ ηεο αγνξάο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληαγσληζηψλ. 

Ζ δηαηήξεζε απνζεκάησλ απφ ηνπο κεζάδνληεο πξνο εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο κεηψλεη 

ην χςνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα δεζκεχζνπλ νη πξνκεζεπηέο γηα 

ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ. Πνιινί, επίζεο κεζάδνληεο εθηεινχλ θαη πξνσζεηηθέο 

εξγαζίεο φπσο δηαηήξεζε εθζέζεσλ θαη απνζηνιή πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο ελεκεξσηηθψλ 

δειηίσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ. 

2∙5∙2  Απνζεθεπηηθνί ρώξνη 

Με ηελ απνζήθεπζε δηαθφπηεηαη ε θπζηθή ξνή ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

δηθηχνπ ησλ πσιήζεσλ.  Ζ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απνηειεί έλα κέζν, κε ην νπνίν 

κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ ρξνληθά ε παξαγσγή κε ηελ πψιεζε. 

Έλα πξντφλ απνζεθεχεηαη, φηαλ ε παξαγσγή ηνπ είλαη επνρηαθή ή δε δήηεζή ηνπ ζρεδφλ 

ζηαζεξή ζε φιν ην έηνο. Απνζεθεχεηαη επίζεο, φηαλ ε δήηεζε ηνπ είλαη επνρηαθή, αιιά ε 

παξαγσγή ηνπ είλαη ζπλερήο φιν ην έηνο γηαηί θαη' απηφλ ην ηξφπν ε επηρείξεζε έρεη 

νηθνλνκία παξαγσγήο, δειαδή επηηπγράλεη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ γεληθψλ ηεο 

εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε απνζήθεπζε κπνξεί λα ρξεζηκεχεη ζαλ βαιβίδα, γηα 

λα ειαηηψζεη ή λα απμήζεη ηε ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή πξνο ηνλ θαηαλαισηή. 

Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο είλαη ν αξηζκφο θαη ε 

ζέζε ησλ ζεκείσλ απνζήθεπζεο. ηελ αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηνπ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ηα πξντφληα ηνπο δηαζέζηκα «αλά πάζα ζηηγκή» γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Σα απνζέκαηα ζπλεπψο πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλα ζε αξθεηά ζεκεία, ψζηε ε δηαλνκή λα 

εθηειείηαη γξήγνξα. 

Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο δελ έρεη κφλν λα απνθαζίζεη ηη είδνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν λα 

επηιέμεη, αιιά θαη ηε ζέζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Απηή ε απφθαζε γηα 

ηελ ηειηθή ζέζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζα επεξεαζζεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο 

είλαη : 
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- Ζ θύζε ηεο αγνξάο : Όζν κεγαιχηεξε έθηαζε θαηαιακβάλεη κηα αγνξά γεσγξαθηθά, ηφζν 

κεγαιχηεξε ηάζε ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηία γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ 

ζεκείσλ απνζήθεπζεο. 

- Ζ θύζε ηνπ πξντόληνο : Αλ π.ρ. ην πξντφλ είλαη πξψηε χιε ή έλα επνρηαθφ αγξνηηθφ 

πξντφλ είλαη πηζαλφ νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη λα βξίζθνληαη ζηε ζεκείν ηεο εμφξπμεο ή ηεο 

παξαγσγήο. 

- Ζ θύζε ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο : Αλ π.ρ. ν παξαγσγφο έρεη αλαιάβεη ηε δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ σο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη νιφθιεξε ηελ 

αγνξά πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. Αλ πάιη ν παξαγσγφο έρεη πεξηνξηζζεί κφλν ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε κεζάδνληεο, απηνί είλαη εθείλνη, νη νπνίν ζα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

2∙5∙3  Πνιηηηθή κεηαθνξώλ 

αλ κεηαθνξά ελλννχκε ηελ κεηαθίλεζε απφ ηφπν ζε ηφπν ησλ πξντφλησλ. Ζ κεηαθίλεζε 

απηή είλαη δπλαηφ λα ιάβεη ρψξα εληφο ηεο απνζήθεο, εληφο ηεο επηρείξεζεο, εληφο ησλ 

πφιεσλ, κεηαμχ πφιεσλ ή κεηαμχ δηάθνξσλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ. 

Βαζηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ν αξηζκφο θαη ηα είδε 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμππεξεηνχλ απηφ ην δίθηπν. Σα κεηαθνξηθά κέζα 

απνηεινχλ επίζεο απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κηαο 

επηρείξεζεο  ή ησλ απνζεθψλ ηεο. 

Ζ επηινγή ηνπ ηξόπνπ κεηαθνξάο 

Ζ ηαρχηεηα κεηαθνξάο θαη ε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ απηή επηθέξεη απνηεινχλ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο. Αλαιπηηθφηεξα ε 

Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ησλ δεδνκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε απφ άπνςε ηαρχηεηαο, 

βαζκνχ αζθαιείαο, θαλνληθφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ηνπ κεγέζνπο 

απηνχ θαη ηέινο θαη ην ζπνπδαηφηεξν, ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν κεηαθνξάο, απηφο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη επεξεάδεη ην 

χςνο ησλ απνζεκάησλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ην χςνο ησλ επελδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ ζε απνζέκαηα. Απηή ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο επεξεάδεη ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ 

κέζνπ κεηαθνξάο ελφο πξντφληνο.
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3 | Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΛΑΨΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΚΗΝΑ 

3∙1  Ζ Λ.Γ. ηεο Κίλαο σο θνκκάηη ηεο παγθόζκηαο αγνξάο 

Ο Deng Xiaoping, έλαο άλζξσπνο πνπ είρε πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ππεξβνιψλ θαη ησλ 

ιαζψλ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ '60 θαη ηνπ '70, πξνέβιεςε πσο κφλν ε κεηαξξχζκηζε θαη ην 

άλνηγκα ηεο ρψξαο ζηνλ έμσ θφζκν ζα κπνξνχζαλ λα ζψζνπλ ηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο θαη λα ηε 

βνεζήζνπλ λα αλαθηήζεη ην ρακέλν έδαθνο. Σν «άλνηγκα» θαη ηε «κεηαξξχζκηζε», είρε 

ραξαθηεξίζεη ν Deng Xiaoping, σο "ηα δπν πφδηα, κε ηα νπνία ε Κίλα ζα θηάζεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ". Ζ ίδξπζε επηηειηθψλ γξαθείσλ απφ κεγάιν αξηζκφ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ 

απνηειεί δσληαλή απφδεημε ηνπ κεγέζνπο αιιαγήο ηεο Κίλαο απφ ηφηε πνπ άλνημε ηηο πχιεο 

ηεο ζηνλ έμσ θφζκν, ζηα ηέιε δειαδή ηνπ 1978. Πξνεγνπκέλσο ε Κίλα είρε βπζηζηεί ζην 

πνιηηηθφ καθειεηφ ηεο πνιηηηζηηθήο επαλάζηαζεο κεηαμχ 1966 θαη 1976, αθήλνληαο ην έζλνο 

έλα νηθνλνκηθφ ξάθνο, ηερλνινγηθά θαζπζηεξεκέλν θαη πνιηηηθά ραψδεο. 

ήκεξα, ε πνιηηηθή «αλνίγκαηνο» εθαξκφδεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Γεσγξαθηθά, 

απηφ ζεκαίλεη φηη νιφθιεξε ε ρψξα είλαη πιένλ αλνηρηή ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Δπηρεηξήζεηο 

μέλνπ θεθαιαίνπ απαληψληαη πιένλ παληνχ, απφ ηελ απψηεξε βνξεηνδπηηθή Xinjiang σο ηε 

λήζν Hainan ζηε ζάιαζζα ηεο Αλαηνιηθήο Κίλαο θαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θφζκνπ, ην Θηβέη, 

σο ηα ιηβάδηα ηεο Δζσηεξηθήο Μνγγνιίαο. 

Ο φξνο «πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο» ζεκαίλεη επίζεο φηη ε Κίλα δηεπξχλεη ην άλνηγκά ηεο σο 

πξνο ηελ πνηθηιφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ρψξα επηηξέπεη ζηηο μέλεο εηαηξείεο λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε ηνκείο πνπ ήηαλ ιίγν πνιχ απαγνξεπκέλνη ζην 

παξειζφλ, φπσο είλαη επί παξαδείγκαηη ε εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ, νη ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην ιηαλεκπφξην θαη νη αζθάιεηεο. 

Καηά ηνλ 21
ν
  αηψλα, ε Κίλα αλακέλεηαη λα παξακείλεη ν πην ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα λα 

επελδχζνπλ ρξήκαηα νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο δηεζλψο. χκθσλα κε δεζκεχζεηο πνπ 

ππνγξάθεθαλ απφ ηελ Κίλα ζε ζρέζε κε ηελ έληαμή ηεο ζηνλ ΠΟΔ θαη ηελ αλάγθε ηεο ρψξαο 

λα αλαπηπρζεί νηθνλνκηθά, πξφθεηηαη λα επεθηείλεη ηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

«άλνηγκά» ηεο πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν, ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Τπεξεζίεο φπσο νη ηξάπεδεο, νη αζθάιεηεο, νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη εμαγσγέο ζηηο νπνίεο 

έρνπλ θιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ δπλακηθά νη πνιπεζληθέο, ζα απειεπζεξσζνχλ ζηαδηαθά. 

χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε πξφζθαηα απφ ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Κίλαο, ην 91% ησλ 160 επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηελ 

Κίλα είλαη αηζηφδνμεο φζνλ αθνξά ζηηο πξννπηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα γηα ηα 

επφκελα πέληε ρξφληα, ελψ ην 85% απφ απηέο ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ επηπιένλ επελδχζεηο. 
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Μηα έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε πξφζθαηα ζην πεξηνδηθφ «The Economist», πξνβιέπεη φηη  ηα 

επφκελα πέληε ρξφληα, ε Κίλα αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη εηεζίσο πεξίπνπ 68 δηο δνιάξηα 

απφ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, πνπ απνηειεί πνζνζηφ 6,5% επί ηνπ παγθφζκηνπ ζπλφινπ. 

Ζ Λ.Γ. ηεο Κίλαο πξάγκαηη εμειίζζεηαη ζε ρψξα ησλ κεγαιχηεξσλ επθαηξηψλ. 

Ζ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο 

Ζ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθφηεξε πεξηνρή ηεο Αζίαο, ζηηο 

δπηηθέο αθηέο ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. 

Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε είλαη 9,6 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, κηθξφηεξε ιίγν κφλν 

απφ ηε Ρσζία θαη ηνλ Καλαδά. Απφ βνξξά πξνο λφην έρεη κήθνο 5.500 ρηιηφκεηξα θαη 

εθηείλεηαη απφ ηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ πνηακνχ Heilong βφξεηα ηεο πφιεο Mohe σο ην 

Zengmu Reef ζην λνηηφηεξν άθξν ησλ λήζσλ Nansha. Απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή, ηα 

εδάθε ηεο Κίλαο εθηείλνληαη ζε κήθνο 5.200 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ, απφ ηα Pamiris σο ηε 

ζπκβνιή ησλ πνηακψλ Heilong θαη Wusuli. 

Σα επεηξσηηθά ζχλνξα ηεο Κίλαο έρνπλ κήθνο 22.800 ρηιηφκεηξα. πλνξεχεη κε ηελ Βφξεηα 

Κνξέα αλαηνιηθά, ηε Μνγγνιία βφξεηα, ηε Ρσζία βνξεηναλαηνιηθά, ην Καδαθζηάλ, ηελ 

Κηξγηδία θαη ην Σαηδηθηζηάλ βνξεηνδπηηθά, ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ηελ Ηλδία, ην Νεπάι 

θαη ην Μπνπηάλ δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά, θαη κε ηελ Βηξκαλία, ην Λάνο θαη ην Βηεηλάκ ζην 

λφην. Απέλαληη ζηε ζάιαζζα, αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά βξίζθνληαη ε Γεκνθξαηία ηεο 

Κνξέαο, ε Ηαπσλία, νη Φηιηππίλεο, ην Μπξνπλέη, ε Μαιαηζία θαη ε Ηλδνλεζία. 

Ζ επεηξσηηθή Κίλα βξέρεηαη απφ ηε Bohai, ηε Huanghai (Κίηξηλε Θάιαζζα), θαη ηηο 

Θάιαζζεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νφηηαο Κίλαο, ζηελ αλαηνιή θαη ζην λφην. Σα ρσξηθά χδαηα 

ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο εθηείλνληαη ζηα 12 λαπηηθά κίιηα απφ ηε βαζηθή γξακκή 

φπνπ ε μεξά θαη ηα χδαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ζπλαληνχλ ζάιαζζα. Πεξηζζφηεξα απφ 

5.000 λεζηά είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζηηο απέξαληεο ζάιαζζεο ηεο Κίλαο. 

Οη αθηέο ηεο ρεξζαίαο Κίλαο, κήθνπο 18.000 ρηιηνκέηξσλ, είλαη δηάζηηθηεο κε ππέξνρα 

ιηκάληα. Σα πην γλσζηά είλαη ηα Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, 

Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, 

Zhanjiang θαη Behai. Μεηαμχ ηνπο ε αγθάε είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ζηελ Κίλα κε 17,5 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, κε θαιά αλεπηπγκέλε βηνκεραλία, εκπφξην, ρξεκαηαγνξά θαη 

ππεξπφληηεο ζπγθνηλσλίεο θαη κεηαθνξέο. 

Ζ Κίλα είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ κεηά ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, αλ ε  Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεζεί σο εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη ν 

κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο αγαζψλ. Δίλαη κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα κε κεζαίν θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο είλαη 10,119 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ην θαηά θεθαιήλ 
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είλαη 7544 ακεξηθάληθα δνιάξηα. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο είλαη πςειφο 

θαη ην 2011 ήηαλ 9,2%. Ο ξπζκφο απηφο αλάπηπμεο είλαη ζηαζεξφο απφ ην 1978 κε κέζν φξν 

8%, νπφηε θαη ε νηθνλνκία απειεπζεξψζεθε θαη ε αλεξγία . Παξά απηήλ ηελ αλάπηπμε φκσο 

κεγάιν κέξνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ παξακέλεη θησρφ. Σν 47% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ 

ηε βηνκεραλία, ην 43% απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ην 10% απφ γεσξγηθέο εξγαζίεο. 

Οη θπξηφηεξεο πφιεηο ηεο Λ.Γ. Κίλαο είλαη: 

- Πεθίλν : πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο θαη δηεζλήο 

θφκβνο ζχλδεζεο ηεο Κίλαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

- Σηαληδίλ : παξαζαιάζζηα πφιε θαη ιηκάλη λφηηα ηνπ Πεθίλνπ. 

- αγθάε : θχξην ιηκάλη κε αλαπηπγκέλεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, νηθνλνκηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ θέληξν. 

Πιεζπζκόο 

Ζ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ έγηλε ζηελ Κίλα θαηέγξαςε 1.343.239.923 θαηνίθνπο πνπ είλαη 

θαη ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ζηνλ θφζκν. Δδψ θαη παξαπάλσ απφ 20 ρξφληα, ε Κίλα 

ππνρξέσζε ηα δεπγάξηα πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο λα θάλνπλ κφλν έλα παηδί, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμνπλ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο επηηξέπεηαη λα έρνπλ κέρξη 

δχν παηδηά. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα νη γνλείο λα θαθνκαζαίλνπλ ηα κνλαρνπαίδηα ηνπο, 

μνδεχνληαο κε γελλαηνδσξία πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηηο ππφινηπεο 

αλάγθεο ηνπο. Πνιινί επηρεηξεκαηίεο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ έλα θνκκάηη απφ απηή ηελ 

πίηα. Παξά ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ, ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Σε 

δεθαεηία 1990 - 2000 κφλν, γελλήζεθαλ 200.000.000 παηδηά. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ. Σν πνζνζηφ επί ηνπ πιεζπζκνχ 

αγγίδεη ην 7% θαη θαζψο νη θάηνηθνη ηεο Κίλαο γεξλνχλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε 

πεξίζαιςε θαη ε θξνληίδα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Γελ είλαη πηα εχθνιν λα ηνπο θξνληίζεη ε 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη πνιινί ειηθησκέλνη αλαγθάδνληαη λα κεηαθεξζνχλ ζε νίθνπο επγεξίαο. Ζ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε ςπραγσγία θαη ε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ έρεη εμειηρζεί ζε κηα λέα 

βηνκεραλία ζηελ Κίλα. 

Ο πιεζπζκφο ηεο είλαη άληζα θαηαλεκεκέλνο, παξνπζηάδνληαο κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζηηο 

αλαηνιηθέο αθηέο (πεξηζζφηεξνη απφ 400 θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν) θαη 

κηθξφηεξε (ιηγφηεξνη απφ 10 θάηνηθνη αλά η.ρκ.) ζηα δπηηθά ηεο ρψξαο. Οη πφιεηο ηεο Κίλαο 

θαιχπηνπλ κηα έθηαζε 80.000 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα 

δηπιαζηαζηεί κέζα ζηα επφκελα 15 - 20 έηε. Σν 48,06% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ειηθίαο απφ 15 

έσο 44 εηψλ, ην 23,31% απφ 45 εηψλ έσο 64 εηψλ θαη ην 9,07% άλσ ησλ 65 εηψλ. Σα παηδηά 

θαη νη έθεβνη έσο 15 εηψλ αλέξρνληαη ζην 19,55% ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Ζ αλαινγία αληξψλ - γπλαηθψλ είλαη 50,5% - 49,5%, εκθαλίδνληαο ειαθξηά αχμεζε ηνπ 

γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Πξνζδφθηκνο ρξφλνο δσήο είλαη γηα ηνπο 

άληξεο 74 έηε θαη γηα ηηο γπλαίθεο 78 έηε. 

Σν 59,5% ηνπ πιεζπζκνχ  θαηνηθεί ζηελ επαξρία, έλαληη 40,5% ζηα αζηηθά θέληξα. ηελ 

Κίλα ππάξρνπλ 56 δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο, κε κεγαιχηεξε απηή ησλ Υαλ (91,59% ηνπ 

πιεζπζκνχ). εκαληηθέο εζληθέο νκάδεο, κε δηθή ηνπο γιψζζα, ήζε θαη έζηκα, απνηεινχλ νη 

Υάθθα (Ννηηναλαηνιηθή Κίλα) θαη νη Μνγγφινη (Δζσηεξηθή Μνγγνιία). 

Πνιινί επηρεηξεκαηίεο έξρνληαη ζηελ Κίλα επελδχνληαο ζην ηεξάζηην θαη θηελφ απηφ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Με ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο, ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζα βειηησζεί θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη βηψζηκα ζην 

κέιινλ. 

Οη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, ησλ δηαδπγίσλ θαη 

ησλ εξγέλεδσλ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ αλεμάξηεησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ απνδπλάκσζε 

ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγελεηαθήο εζηίαο, φπνπ νη νηθνγέλεηεο πνιιψλ γελεψλ κνηξάδνληαλ ην 

ίδην ζπίηη. 

Οη απαξρέο ηνπ θηλεδηθνύ πνιηηηζκνύ 

Ο πνιηηηζκφο ηεο Κίλαο έρεη επηβηψζεη πεξηζζφηεξνπο αηψλεο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θαη 

έρεη επεξεάζεη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ζεσξία πεξί ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο θχζεο έρεη θαη πνιιέο θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο, αθνχ εκπεξηέρεη θαη ηελ αληίιεςε φηη ην ζχλνιν είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην 

άηνκν. Δπηπιένλ, ε απνδνρή ηεο κεγάιεο αμίαο ηεο θχζεο νδεγεί ζε κηα πεξηζζφηεξν 

θνζκηθή ζεψξεζε ηεο δσήο πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ θηλεδηθή θηινζνθία. Οχηε ν 

Κνκθνπθηαληζκφο, αιιά νχηε θαη ν Σαντζκφο είλαη ζξεζθείεο. Οη ηδξπηέο ηνπο αξλήζεθαλ λα 

εζηηάζνπλ ζην κεηαθπζηθφ ή ζηε κεηά ζάλαην δσή. 

Ο Κνκθνπθηαληζκφο είλαη έλα εζηθφ ζχζηεκα πνπ ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ν Σαντζκφο είλαη έλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεη ηε 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ κπζηεξηψδε εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Καη ηα δχν ζπζηήκαηα 

πεξηγξάθνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αξκνλίαο κε ηε θχζε. 

Οη θηλέδνη είλαη πηζαλφλ ν κφλνο ιαφο ζηνλ θφζκν πνπ δελ εθεχξαλ θάπνηα ζξεζθεία. Ο 

Ηζιακηζκφο, ν Βνπδηζκφο θαη ν Υξηζηηαληζκφο εηζήρζεζαλ ζηελ Κίλα, ελψ ν ιαφο δελ έλησζε 

ηελ απαξαίηεηε εθείλε θαηάλπμε γηα λα εμαζθήζεη άκεζα ηηο ηειεηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ζξεζθείεο απηέο. 
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Ζ ζξεζθεία ζηελ Κίλα πνηέ δελ ήηαλ αλεπηπγκέλε, νξγαλσκέλε ή ζεζκνζεηεκέλε. Καη δελ 

ήηαλ ν αζετζκφο ησλ θνκκνπληζηψλ πνπ επέβαιιε κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα απφξξηςεο. 

Αληίζεηα κε ηνπο Δβξαίνπο πνπ δελ ηξψλε ρνηξηλφ θαη ηνπο Ηλδνπηζηέο πνπ δελ ηξψλε βνδηλφ, 

νη θηλέδνη δελ έρνπλ θάπνηα απαγνξεπκέλε ηξνθή. Απηφο ν πακθάγνο ιαφο απνιακβάλεη ηελ 

θνπδίλα κε ηελ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηνλ θφζκν. Σξψλε ζθχινπο, γάηεο, θίδηα, ζθνπιήθηα, 

κπαιά ςαξηψλ, αθφκα θαη ρειηδνλφζνππα κε ζπζηαηηθφ ην ζάιην ησλ πνπιηψλ! 

χκθσλα κε ηνπο θηλέδνπο, ε ηεξαξρία ζηε θχζε πξέπεη λα αληαλαθιάηαη θαη ζηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Οη άλζξσπνη δελ δεκηνπξγήζεθαλ ίζνη θαη ππάξρνπλ αληζφηεηεο ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηελ εξγαζία αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία σο άηνκα. Ο Κνκθνχθηνο 

δίδαζθε έλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε απηέο ηηο αληζφηεηεο θαη πνπ δηαθήξπηηε έλα 

αληίζηνηρν ζχζηεκα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ αλσηέξσλ θαη θαησηέξσλ ζηελ 

ηεξαξρία. Ζ ηεξαξρία βέβαηα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζε νκάδεο. Οη επξσπαίνη ξσηάλε 

ζπλήζσο "Πνηνο είζαη;". Οη θηλέδνη φκσο ξσηνχλ "Πνπ αλήθεηο; ε πνηα νκάδα;". 

Υξώκαηα θαη αξηζκνί 

Οη αξηζκνί παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Κίλαο. Πέξα απφ ηε καζεκαηηθή ηνπο 

ρξήζε, είλαη παληαρνχ παξφληεο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο δσήο, θαζψο ζπρλά 

επεξεάδνπλ επλντθά ή αξλεηηθά ηηο επηινγέο ή ηηο απνθάζεηο ησλ αλζξψπσλ. Πνιινί μέλνη 

επηζθέπηεο εληππσζηάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θηλέδνη είλαη πνιχ δεκηνπξγηθνί κε ηνπο 

αξηζκνχο θαη φηη ηα ζχκβνιά ηνπο είλαη πνιχ εθθξαζηηθά. Πνιιέο θνξέο νη θηλέδνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα λνχκεξα γηα λα επηθαιεζηνχλ θαινηπρία θαη άιιεο θνξέο λα αζθήζνπλ 

θξηηηθή ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, γηα παξάδεηγκα ιέλε : "είζαη 250" πνπ ζεκαίλεη "είζαη 

θνπηφο", ή "θάλεηο πξάγκαηα νχηε ηξία νχηε ηέζζεξα" πνπ ζεκαίλεη "δελ έρεηο θαζφινπ 

ζεηξά". Δίλαη ζρεδφλ αδχλαην λα γλσξίδεη θαλείο απφ πνχ πξνέξρνληαη απηέο νη θξάζεηο, 

αιιά έλα είλαη ζίγνπξν, νη αξηζκνί είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

θηλέδσλ. 

Οη θηλέδνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο είηε απφγνλνπο ηεο δπλαζηείαο ησλ Han πνπ είρε σο 

ζχκβνιν ηε θσηηά θαη ην θφθθηλν ρξψκα, είηε ηεο δπλαζηείαο Huang πνπ ηε ζπκβνιίδεη ην 

θίηξηλν ρξψκα. Σα βαζηθά ρξψκαηα ινηπφλ ηεο Κίλαο είλαη ην θφθθηλν θαη ην θίηξηλν πνπ 

ρξσκαηίδνπλ θαη ηε ζεκαία ηεο ρψξαο. 

Σν θφθθηλν ρξψκα ζπκβνιίδεη ηελ επηπρία θαη είλαη ενξηαζηηθφ θαη γηα απηφ ζπλαληάηαη 

ζηνπο γάκνπο θαη ηηο γηνξηέο. Δπίζεο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ επαλάζηαζε θαη παξαπέκπεη ζηελ 

αηκαηνρπζία ησλ εξψσλ ηεο. Σν θίηξηλν ήηαλ παιηά ην ρξψκα ηνπ απηνθξάηνξα θαη ηεο 

απιήο. ήκεξα, ζπκβνιίδεη ηε ιακπξφηεηα, ην ζεξηζκφ θαη ηελ αθζνλία, θαζψο είλαη ην 

ρξψκα ηνπ ήιηνπ, ησλ ζηαρπψλ θαη ηνπ ρξπζνχ. 
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Πξνέιεπζε 

Απφ ηα αξραία ρξφληα, νη θηλέδνη θξαηνχζαλ ινγαξηαζκνχο κε θφκπνπο ζε ζθνηληά θαη πνιχ 

αξγφηεξα εθεχξαλ ηα λνχκεξα θαη ηηο ιέμεηο. Απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηα ζπκβάληα ηεο 

δσήο, νη άλζξσπνη ζπρλά αλαγλψξηδαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηα ζεκάδηα ησλ αιιαγψλ θαη 

έθαλαλ πξνβιέςεηο. Δπηπιένλ, αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο λα πξνζειθχνπλ ηα επλντθά γεγνλφηα 

θαη λα απνηξέπνπλ ηα δπζάξεζηα. 

ην «I Ching», ην ιεγφκελν «Βηβιίν ησλ Αιιαγψλ» θάζε αξηζκφο έρεη ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαζία. Σν έλα είλαη ν «ππέξηαηνο αξηζκφο», ην δχν ζπκβνιίδεη ηηο ηειεηνπξγίεο θ.ν.θ. ηελ 

Κίλα, ζπρλά αθνχγεηαη ε έθθξαζε "ηξία yang θέξλνπλ θαινηπρία", πνπ είλαη κηα θξάζε πνπ 

ιέγεηαη ηελ πξσηνρξνληά γηα έλα θαιφ λέν μεθίλεκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

Σν έλα είλαη ν αξηζκφο γηα θάζε αξρή θαη έρεη επίζεο ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο ή ηεο 

κνλαμηάο. Μεξηθνί αλζξσπνιφγνη πηζηεχνπλ φηη νη θηλέδνη πξνηηκνχλ ηνπο δπγνχο αξηζκνχο 

νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηελ παξνηκία «ε επηπρία έξρεηαη ζε δεχγε». Δίλαη πην 

πξνιεπηηθνί κε ην έλα, ην ηξία, ην πέληε, ην επηά θαη ην ελλέα. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ην 

ηδεφγξακκα γηα ηνλ κνλφ αξηζκφ (dan), ζεκαίλεη επίζεο «κφλνο» νη θηλέδνη δελ ζπκπαζνχλ 

ηδηαίηεξα ηνπο κνλνχο αξηζκνχο. Παξά ηελ αληηπάζεηά ηνπο γηα ηνπο κνλνχο αξηζκνχο, ην 

παξάμελν είλαη φηη ζε κνλνχο κήλεο θαη κνλέο εκέξεο έρνπλ νξηζηεί αξγίεο : ε Γηνξηή ηεο 

Άλνημεο νξίδεηαη ηελ πξψηε εκέξα ηνπ πξψηνπ κήλα ηνπ ζειεληαθνχ έηνπο, ε Γηνξηή ηεο 

Βάξθαο ηνπ Γξάθνπ ηελ ηξίηε εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα, ε εκέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ ηελ 

έβδνκε εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα θ.α. Παξφια απηά, ζηνπο γάκνπο φηαλ δίλνπλ ρξήκαηα 

ζηνπο κειιφλπκθνπο πξνζέρνπλ ν αξηζκφο ησλ ρξεκάησλ λα είλαη δπγφο. 

Σν δύν είλαη ν πξψηνο δπγφο αξηζκφο θαη δειψλεη ην δεχγνο. ηα αξραία ρξφληα ζηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ δψξσλ, φηαλ γηλφηαλ ε θαηαγξαθή ηνπο, πξφζεραλ πάξα πνιχ ζηηο 

πεξηγξαθέο έηζη ψζηε λα κελ αλαθέξνπλ κνλνχο αξηζκνχο. Αθφκα θαη ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ 

ησλ θεηκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη δπγφο αξηζκφο. Δάλ κάιηζηα ήηαλ κνλφο, πξνζέζεηαλ έλαλ 

αθφκα ραξαθηήξα γηα γνχξη! 

Σν ηξία είλαη έλαο δεκνθηιήο αξηζκφο θαη ππάξρνπλ πνιιέο εθθξάζεηο, παξνηκίεο θαη 

λενινγηζκνί πνπ ην αλαθέξνπλ. Οη θηλέδνη ζπκπαζνχλ πνιχ ηνλ αξηζκφ απηφ γηαηί 

ζπκβνιίδεη ην «πνιχ», ην «πιήζνο». ηνλ Λάν Σζε αλαθέξεηαη : «Σν Σαφ γέλλεζε ην έλα, ην 

έλα ην δχν, ην δχν ην ηξία θαη ην ηξία δέθα ρηιηάδεο πξάγκαηα». 

Σν ηέζζεξα είλαη έλαο αξηζκφο πνπ δελ ζπκπαζνχλ πνιχ, πηζαλφλ γηαηί ν ήρνο ηνπ ζπκίδεη 

ηελ θηλεδηθή ιέμε γηα ηνλ ζάλαην. Δάλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηήζεη ην ηέζζεξα ζε θάπνην 

επηπρέο γεγνλφο ζα ζεσξεζεί φηη δε γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. ηελ Σατβάλ, 
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αληηπαζνχλ πνιχ ην ηέζζεξα. Σα λνζνθνκεία θαη ηα μελνδνρεία δελ έρνπλ ηέηαξην φξνθν θαη 

ζηα αζαλζέξ νη αξηζκνί πάλε απφ ην ηξία θαηεπζείαλ ζην πέληε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αθφκα θαη νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη ρακειφηεξεο ζηνλ ηέηαξην φξνθν. 

Σν πέληε ζπκβνιίδεη ηηο πέληε «ηχρεο» : ηε καθξνδσία, ηνλ πινχην, ηελ πγεία, ην θαιφ ήζνο 

θαη ηνλ ήζπρν ζάλαην. Δπίζεο ζπκβνιίδεη ηα πέληε ζηνηρεία ηεο θχζεο (κέηαιιν, μχιν, λεξφ, 

θσηηά θαη γε). ηνλ Κνκθνπθηαληζκφ, ην πέληε ζεσξείηαη ε ρξπζή ηνκή θαζψο έρεη ην δχν 

κπξνζηά, ην δχν πίζσ θαη ην έλα ζηε κέζε, είλαη ζαλ λα έρεη «δχν βνεζνχο ζε θάζε πιεπξά 

θαη ην έλα ζηε κέζε, πνπ είλαη ακεξφιεπην». 

Σν έμη ραίξεη ηεο ζπκπάζεηαο ησλ θηλέδσλ. Σνπο αξέζεη ην 168 πνπ ην ζεσξνχλ ην δξφκν 

πξνο ηελ επηηπρία. Τπάξρεη θαη ε έθθξαζε «κε δπν εμάξηα φια πάλε πεξίθεκα». 

Σν επηά ζηελ Κίλα δελ ζεσξείηαη γνχξηθν! Απηφ γηαηί κεηά ην ζάλαην θάπνηνπ ππάξρεη ην 

πέλζνο ησλ επηά εκεξψλ θαη επεηδή ηνπο ζπκίδεη απηήλ ηελ επηζαλάηηα πεξίνδν ην ζεσξνχλ 

γξνπζνχδηθν. Δπηπιένλ, ν έβδνκνο κήλαο ηνπ ζειεληαθνχ εκεξνινγίνπ είλαη ν «Μήλαο ησλ 

Φαληαζκάησλ». 

Σν νθηώ είλαη ν πην αγαπεηφο αξηζκφο θαη είλαη ζπλψλπκν ηεο επεκεξίαο. ηε λφηηα Κίλα 

ιέλε : "Αλ ζέιεηο λα πεηχρεηο, κελ μεθχγεηο απφ ην νθηψ". ην Υνλγθ Κνλγθ  πνπ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη απφ ηελ Καληφλα, ε πίζηε ζηνπο αξηζκνχο είλαη πνιχ 

ηζρπξή. Οη επηρεηξεκαηίεο ηεο πφιεο είλαη πνιχ αληαγσληζηηθνί θαη έρνπλ εκκνλή κε ηελ 

επηηπρία, γηα απηφ γίλνληαη πξνιεπηηθνί ζε θάζε μεθίλεκα θαη ζπρλά επηιέγνπλ λα θιείζνπλ 

ζπκθσλίεο ή λα εγθαηληάζνπλ κηα επηρείξεζε ηελ φγδνε εκέξα ηνπ κήλα. Όηαλ κέλνπλ ζε 

μελνδνρεία πξνηηκνχλ ηα δσκάηηα 518, 688, 816 θιπ. Τπάξρεη κάιηζηα θαη μελνδνρείν ζηελ 

Καληφλα πνπ δηαζέηεη ηα δσκάηηα κε ηπρεξά λνχκεξα ζε πην αθξηβέο ηηκέο. 

Σν ελλέα παξαπέκπεη ζπλήζσο ζε κεγάια κεγέζε θαη ζπρλά δελ ζεσξείηαη θαιφ λνχκεξν. 

Ηδηαίηεξα νη ειηθησκέλνη, απνθεχγνπλ λα γηνξηάδνπλ ηα 69 ή 79 ρξφληα ηνπο θαη αιιάδνπλ ηα 

λνχκεξα ζε 70 ή 80. Δπίζεο, πηζηεχεηαη φηη έλαο άλδξαο ζηα 29 ηνπ ρξφληα βξίζθεηαη ζε πνιχ 

θξίζηκε ειηθία. 

3∙2  Σν πξνθίι ηνπ ζύγρξνλνπ θηλέδνπ θαηαλαισηή θαη ηεο αλαδπόκελεο λέαο 

       αγνξάο 

ην πξψελ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο Λ.Γ. Κίλαο ε ηδέα ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ήηαλ αλχπαξθηε. Οη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη απνζάξξπλαλ ηελ 

θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηφληδαλ ηελ αλάγθε, νη πνιίηεο, λα επηδεηθλχνπλ 

απηαπάξλεζε θαη απηνζπζία. Ζ θπβέξλεζε αζθνχζε έιεγρν ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή 

φισλ ησλ αγαζψλ θαη κφλν ην θξάηνο παξείρε ηα ιίγα αγαζά πνπ ζεσξνχζε είδε πξψηεο 

αλάγθεο φπσο ηα ηξφθηκα, ηε ζηέγε θαη ηελ έλδπζε. Κάησ απφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ 
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ζπγθεληξσηηθνχ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη θαηαλαισηέο είραλ ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο 

επηινγήο. 

ήκεξα, αλαδχεηαη ε λέα Κίλα. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ «αλνίγκαηνο», ε Κίλα 

βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη απνκαθξχλεηαη απφ ην παιαηφ ζχζηεκα ηεο 

θεληξηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πηνζεηψληαο ζηαδηαθά έλα λέν ζχζηεκα 

πνπ ππνζηεξίδεη έλαλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ηνπηθή 

παξαγσγή θαη ε δηαλνκή βειηηψλνληαη. Σψξα πιένλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο μέλσλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηφζν ηνπηθά, φζν θαη εηζαγφκελα πξντφληα. 

Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε πίζσ απφ ηελ αλάπηπμε κίαο λέαο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο. Καζψο ινηπφλ αλαπηχζζεηαη κηα ηέηνηα θνηλσλία, αιιάδεη θαη ε 

λννηξνπία ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Οη 

θαηαλαισηέο πξνζαξκφζηεθαλ ηαρχηαηα ζηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Λίγα ρξφληα πξηλ, νη θηλέδνη ήηαλ γλσζηνί γηα ην ζπληεξεηηζκφ ηνπο ζηελ θαηαλάισζε 

αγαζψλ κε απνηέιεζκα λα ηνπο ραξαθηεξίδεη ε ζηαζηκφηεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50, ηνπ '60 

θαη ηνπ '70. Σψξα αλαδχεηαη έλαο λένο θφζκνο, γεκάηνο πνηθηιία, απηνέθθξαζε, 

αλαπηπγκέλε αίζζεζε αηνκηθφηεηαο θαη κηα λέα αληίιεςε ηνπ «εγψ». 

πλεπψο, ν λένο θαηαλαισηήο ζηελ Κίλα δελ είλαη πηα έλαο πνιίηεο αλάκεζα ζην ζχλνιν ή 

έλα άηνκν δίρσο ηαπηφηεηα αλάκεζα ζε 1,3 δηο θαηνίθνπο. Οη λέεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθφηεηαο. Σψξα, ν θάζε θαηαλαισηήο 

επηδεηά ηελ αλαγλψξηζε, κέζσ ησλ λέσλ ξφισλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη πνιίηεο φπσο 

πξφεδξνη εηαηξεηψλ, εξγαδφκελεο γπλαίθεο, γηάπηο ή κέιε ηεο αλαπηπζζφκελεο κεζαίαο 

ηάμεο. Απηφ είλαη θαλεξφ ζηελ ελδπκαζία ηνπο, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά 

πνπ θαηαλαιψλνπλ, αθφκα θαη ζηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε ησλ ζπηηηψλ ηνπο. 

3∙2∙1  Ο λένο θαηαλαισηήο ηεο Κίλαο 

Πνηφο φκσο είλαη ν θηλέδνο θαηαλαισηήο ηεο λέαο ρηιηεηίαο; Σνλ ζπλαληάκε θπξίσο ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο, φπνπ είλαη εχθνιν λα βξεη εξγαζία ζε κεγάιεο εηαηξείεο, λα δηνξηζηεί 

πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο θπβέξλεζεο ή θάπνηαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο ή αθφκα θαη ζε 

θνηλνπξαμίεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ πξάμε έρεη 

πξνζθέξεη έλα ηζρπξφ θίλεηξν ζηνπο πνιίηεο λα είλαη παξαγσγηθνί, ψζηε λα θεξδίδνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη ζπλεπψο λα έρνπλ θαη κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε. ηελ Κίλα 

ζήκεξα θαηνηθνχλ πάλσ απφ 300 εθαη. άλζξσπνη ζηα αζηηθά θέληξα, ελψ άιια 100 εθαη. 

έρνπλ ηδξχζεη ζπλεηαηξηζκνχο ζε επαξρηαθέο πφιεηο θαη ρσξηά θαη απφ κεξηθήο απαζρφιεζεο 

αγξφηεο έρνπλ εμειηρηεί ζε επηηεδεπκαηίεο κε «παρπιά» πνξηνθφιηα. 
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Ζ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ είλαη επίζεο εκθαλήο ζηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ 

ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο απνηακίεπζεο. ήκεξα ην κέζν λνηθνθπξηφ ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο απνηακηεχεη ην 18% ησλ εζφδσλ ηνπ. Οη δαπάλεο γηα παξνρέο, κεηαθηλήζεηο θαη 

πεξίζαιςε παξακέλνπλ ρακειέο, θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο, 

αθήλνληαο κεγάια πεξηζψξηα γηα απνξξφθεζε ησλ εζφδσλ ζηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο φζσλ εξγάδνληαη ζε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα αξλνχληαη λα 

κείλνπλ κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα, ράλνληαο ηελ επθαηξία ηεο «θαηαλαισηηθήο επαλάζηαζεο». 

Αξθεηνί έρνπλ βξεη επθπείο ηξφπνπο λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιειεο επηρεηξήζεηο, δηαηεξψληαο 

ηηο επίζεκεο εξγαζίεο ηνπο, θεξδίδνληαο επηπιένλ εηζφδεκα γηα ηελ αγνξά λέσλ αγαζψλ πνπ 

δηαηίζεληαη πιένλ ζηελ αγνξά. 

Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εηζνδεκάησλ ζηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο πφιεηο 

ηεο Κίλαο, ηε Guangzhou, ηε αγθάε θαη ην Πεθίλν έρεη απμεζεί απφ πάλσ απφ 20% ζε πάλσ 

απφ 30%. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα άγγημε αθφκα θαη απμήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 200 κε 300%, 

ελψ λέεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ αλαδχνληαη δηακνξθψλνληαο μερσξηζηέο αγνξέο. 

Ζ αγνξά ηνπ «κηθξνύ απηνθξάηνξα» 

Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν πεξηγξάθεη ηελ αλαδπφκελε αγνξά γηα κσξά, λήπηα θαη παηδηά 

ζηε Λ.Γ. Κίλαο. Με ηνλ λφκν ηεο ππνρξεσηηθήο γέλλεζεο κφλν ελφο παηδηνχ, πνπ ζπλερίδεη 

λα ηεξείηαη κε απζηεξφηεηα, ηα παηδηά γίλνληαη ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο απφ ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο ηέζζεξηο παππνχδεο. Με 23 εθαη. κσξά λα γελληνχληαη θάζε ρξφλν, ηα παηδηά 

ζεσξνχληαη ηα «άλζε ηνπ έζλνπο» θαη νη «ζπφξνη ηεο θνηλσλίαο». Αληηπξνζσπεχνπλ ην 

κέιινλ θαη ηελ ειπίδα ηνπ ιανχ θαη παξάιιεια θαη κηα αγνξά κε ηεξάζηηα δπλακηθή γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ αγαζά γηα απηή ηε βηνκεραλία. Οη θηλέδνη γνλείο δίλνπλ κεγάιε 

ζεκαζία ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζηε δηαηξνθή ηνπ πνπ πξέπεη λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εγγξαθή ζε θαινχο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία, ζε πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, θξνληηζηήξηα, παηρλίδηα θαη αθφκα θαη ζε καζήκαηα 

αγγιηθήο γιψζζαο. 

Οη γνλείο πνπ ζπλήζσο είλαη θαη νη δχν εξγαδφκελνη ζηα αζηηθά θέληξα είλαη πξφζπκνη λα 

μνδέςνπλ κεγάια πνζά ζε εηζαγφκελα πξντφληα γηα ηνπο «κηθξνχο απηνθξάηνξέο ηνπο», 

φπσο αθξηβέο παηδηθέο ηξνθέο, πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο, παηρλίδηα, παηδηθά ξνχρα 

ηειεπηαίαο κφδαο θαη άιια. 

Οη θηλέδνη «γηάπηο» 

Μηα άιιε αλαπηπζζφκελε αγνξά είλαη απηή ησλ αγαζψλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο ηειεπηαίεο 

ηάζεηο. Σα πξντφληα απηά αγνξάδνληαη απφ ηε λέα ηάμε ησλ αλεξρφκελσλ ζηειερψλ ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ. Ζ ειηθία ηνπο είλαη 20 - 30 εηψλ, άιινη εξγάδνληαη ζε εκπνξηθνχο θιάδνπο 
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θαη άιινη ζε θνηλνπξαμίεο θαη εηαηξείεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ. Πνιινί έρνπλ δήζεη ζην 

εμσηεξηθφ θαη επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα ηνπο έρνληαο πηνζεηήζεη έλαλ λέν ηξφπν δσήο. Οη 

κηζζνί ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πςεινί θαη έρνπλ θαη άιια εηζνδήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη κέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο κέρξη λα παληξεπηνχλ, γεγνλφο 

πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ εηζαγφκελα πξντφληα θαη θάπνηα πνπ παξάγνληαη 

απφ θνηλνπξαμίεο, θαζψο δελ ηνπο αθνξνχλ ηφζν νη ηηκέο. 

3∙2∙2  Νέεο ηάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ 

Νέεο ηάζεηο θαη αιιαγέο ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά ζπλερίδνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. ηελ 

θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ νη ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ είλαη ε πνηθηιία, ε δηαηξνθηθή πνηφηεηα, ε 

επθνιία θαη νη πγηεηλέο ηξνθέο. ηελ έλδπζε είλαη ην λέν ζηπι θαη ηα κνληέξλα ρξψκαηα, ζηα 

πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα, ηα πςειήο πνηφηεηαο 

θαιιπληηθά θαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο αμεζνπάξ. ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ δίλεηαη έκθαζε 

ζηηο ηειενξάζεηο κε κεγάιε νζφλε, ζηα ςπγεία κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ζηα πιπληήξηα πηάησλ 

θαη ηα θιηκαηηζηηθά. 

Καζψο κηα ηππηθή θηλεδηθή νηθνγέλεηα μνδεχεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο 

ζηα ηξφθηκα, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί έλα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θιάδνπο ζηε 

βηνκεραλία ζηελ Λ.Γ. Κίλαο, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη πην ξαγδαίεο αιιαγέο κε 

ηελ παξαγσγή λέσλ γεχζεσλ θαη πξντφλησλ. Αξθεηέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ ην 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ λσξίο θαη έζπεπζαλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα 

«ηαΐζνπλ» ηα 1,3 δηο ζηφκαηα ηεο Κίλαο. Πξφζθαηα ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ έρεη 

επηθεληξσζεί ζηελ θαιή δηαηξνθή, ηελ πγεία θαη ηα πξντφληα «επθνιίαο». 

Σα πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη ξαγδαία αλάπηπμε θαη 

πνπ πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ην κέιινλ. Οη θηλέδνη ρξεζηκνπνηνχλ εδψ θαη 

ρηιηάδεο ρξφληα εηδηθά ζεξαπεπηηθά βφηαλα, φξγαλα δψσλ θαη νξπθηά ζηε δηαηξνθή ηνπο. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία, ππάξρεη θαη κηα κεγάιε δήηεζε γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ γηα 

κσξά, λήπηα, γπλαίθεο ζε εγθπκνζχλε θαη ειηθησκέλνπο. 

Σα νηθνινγηθά ηξφθηκα πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Λ.Γ. Κίλαο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. ήκεξα, ε ρψξα παξάγεη εθαηνληάδεο νηθνινγηθά ηξφθηκα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηζάη, ιαραληθά θαη ξχδη, ηα νπνία δηαλέκνπλ αξθεηέο εηαηξείεο νηθνινγηθψλ 

ηξνθίκσλ. Απηά παξάγνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρηεί ειεχζεξεο απφ 

πεξηβαιινληηθή κφιπλζε. Σα νηθνινγηθά ηξφθηκα είλαη πην δηαδεδνκέλα ζηηο πεξηνρέο κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν φπσο  ε αγθάε, ην Πεθίλν θαη ε Guangzhou. Ζ αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν δσήο, δεκηνχξγεζε δήηεζε γηα γεχκαηα επθνιίαο. Δζηηαηφξηα γξήγνξνπ θαγεηνχ (fast 

food) αλνίγνπλ ην έλα κεηά ην άιιν ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Καηεςπγκέλα ηξφθηκα 
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βξίζθνληαη πιένλ ζε φια ηα θαηλνχξγηα ζνχπεξ-κάξθεη, πξνζθέξνληαο κεγάιε πνηθηιία 

πξντφλησλ. ηελ Κίλα παιαηφηεξα, έβξηζθε θαλείο κφλν έλα αλαςπθηηθφ, ηελ πνξηνθαιάδα 

«qi shui», ηψξα φκσο ν ηνκέαο παξνπζηάδεη άλζηζε θαη ππάξρεη πιένλ κεγάιε πνηθηιία απφ 

κεηαιιηθά λεξά, αλαςπθηηθά, κπχξεο, ρπκνχο θξνχησλ, βηηακηλνχρα θαη ελεξγεηαθά πνηά. 

Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψο έρεη αιιάμεη ζηελ Κίλα, πξνζθέξνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν γηα μεθνχξαζε θαη ςπραγσγία. Σα ειεχζεξα άββαηα έρνπλ 

πιένλ θαζηεξσζεί ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, νη ψξεο εξγαζίαο 

είλαη πην ζηαζεξέο, νη αξγίεο θαη νη άδεηεο πην ζπγθεθξηκέλεο. Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ πνπ εκπνξεχεηαη είδε ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ, φπσο θσηνγξαθηθά είδε, 

βίληεν, CD, κνπζηθή, βηβιία θαη karaoke. ήκεξα επηηξέπεηαη ζηνπο πνιίηεο πεξηζζφηεξε 

ειεπζεξία κεηαθίλεζεο απ' φηη ζην παξειζφλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ θαη 

απηφ έρεη νδεγήζεη ζε κία άλζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Δπηπιένλ, έρνπλ εκθαληζηεί λέεο κνξθέο επελδχζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο φπσο νκφινγα, κεηνρέο, ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη ινγαξηαζκνί απνηακίεπζεο. 

ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ ζρεδηάδνπλ λα δαπαλήζνπλ ρξήκαηα γηα 

ζηέγε θαη απνηακηεχνπλ γηα απηφ ην ζθνπφ. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ηεο 

εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο θαη επίπισζεο πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα άλεηνπο θαη 

επξχρσξνπο ρψξνπο, ηα έπηπια πνιπηειείαο, ε αλαθαίληζε ησλ επίπισλ θνπδίλαο θαη εηδψλ 

πγηεηλήο είλαη νη λένη ηνπο ζηφρνη. Εεηνχλ ηα είδε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο φπσο ςπγεία, 

πιπληήξηα, έγρξσκεο ηειενξάζεηο θαη karaoke. 

3∙2∙3  Ζ αλαδπόκελε λέα αγνξά 

Ζ αγνξά γηα ηνπο θαηαλαισηέο εμειίρηεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ζηε δεθαεηία ηνπ '90 θαη 

απέθηεζε κεγάιε πνηθηιία λέσλ εηδψλ πξνο δηάζεζε ζηνλ κέζν θηλέδν θαηαλαισηή. Απφ κία 

αγνξά πνπ πξνζέθεξε ζην παξειζφλ κφλν δχν εηζαγφκελα είδε (ηζηγάξα θαη αλαςπθηηθά) 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, έρεη αλαδπζεί κηα λέα αγνξά. Δπηπιένλ, απηή ε πνηθηιία 

αγαζψλ είλαη εκθαλήο ζηα ιεγφκελα «Σξία είδε κε κεγάιε δήηεζε», δειαδή απηά πνπ 

επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ νη θηλέδνη θαη πνπ κνρζνχλ γηα λα ηα αγνξάζνπλ. ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ '60 θαη ηνπ '70 ηα «Σξία είδε» ήηαλ ηα πνδήιαηα, νη ξαπηνκεραλέο θαη ηα ξνιφγηα. ηε 

δεθαεηία ηνπ '80, ηελ επνρή ηεο πξψηεο θαηαλαισηηθήο επαλάζηαζεο, ήηαλ νη έγρξσκεο 

ηειενξάζεηο, ηα ςπγεία θαη ηα πιπληήξηα. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα έγηλε θαη 

κηα δεχηεξε επαλάζηαζε. Οη θαηαλαισηέο κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα πάλσ αλεβαίλνληαο ηα 

ζθαιηά ηεο θαηαλαισηηθήο ππξακίδαο θαη δεηνχζαλ έλα λέν, άλεην πεξηβάιινλ γηα λα δνπλ, 

θαη επθνιία ζηηο επηθνηλσλίεο. 
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ήκεξα, ηα «Σξία είδε» είλαη ηα θιηκαηηζηηθά, ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηα θηλεηά 

ηειέθσλα. ην κέιινλ δε, ζα είλαη ηα απηνθίλεηα, ηα αθίλεηα θαη νη βηληενθάκεξεο. 

Οη θηλέδνη θαηαλαισηέο αθνκνηψλνπλ ηαρχηαηα ηα λέα πξντφληα θαη απνθαζίδνπλ πιένλ λα 

αγνξάδνπλ ηα πην κνληέξλα αληηθείκελα. Πνιιά αζηηθά λνηθνθπξηά ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο θαη λα δηαθνζκήζνπλ ην ζπίηη ηνπο κε ηα θαιχηεξα είδε. 

Πνιινί θαηαζθεπαζηέο ζεσξνχλ φηη νη θηλέδνη γλσξίδνπλ ήδε πνηα είλαη ηα πην ζχγρξνλα 

πξντφληα ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη δε ζα δερηνχλ λα αγνξάζνπλ παιαηφηεξα ή μεπεξαζκέλα 

είδε πνπ θάπνηεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ειπίδνπλ λα «μεθνξησζνχλ», ξίρλνληάο ηα ζηελ 

θηλεδηθή αγνξά. Μία άζρεκε εκπεηξία θαθήο απφδνζεο, αθφκα θαη ελφο επψλπκνπ πξντφληνο, 

κπνξεί λα ραξαρηεί ζηε κλήκε ηνπ θαηαλαισηή. ήκεξα νη πνιίηεο επηδεηνχλ πεξηζζφηεξν 

ηελ πνηφηεηα, ηελ πνηθηιία θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα. Ζ αλάγθε γηα απηνέθθξαζε θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ «εγψ» ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κία θάζαξζε ηεο πξνεγνχκελεο επνρήο ηεο 

θαηαπίεζεο. Οη κέξεο πνπ φινη ηξψγαλε απφ ην ίδην κεγάιν «wok» θαη πνπ θνξνχζαλ ηηο 

ίδηεο γθξίδεο ή κπιε ζηνιέο έρνπλ πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. ηα κάηηα ησλ δπηηθψλ, νη θηλέδνη 

κπνξεί αθφκα λα θαίλνληαη ζπκβηβαζκέλνη θαη ζπληεξεηηθνί. Χζηφζν, νη αιιαγέο είλαη 

ηεξάζηηεο θαη ηηο βίσζε έλαο νιφθιεξνο ιαφο. 

Νέα πξαηήξηα θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ 

Ο αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα απφ κφλν 2 εθαη. 

ην 1980 ζε 24 εθαη. ην 2010. Σα θαηαζηήκαηα έρνπλ θαηαιάβεη φηη νη θαηαλαισηέο κε 

αηζζεηήξην δεηνχλ πην πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θαηαζηήκαηα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ αθφκα κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο. Σα θξαηηθά πνιπθαηαζηήκαηα ληψζνπλ ηελ 

πίεζε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο απφ ην εμσηεξηθφ θαη πνιιά αλαβάζκηζαλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Πνιιά αλαθαηλίζηεθαλ θαη εηζήγαγαλ εηδηθέο ππεξεζίεο φπσο εζηηαηφξηα, 

αίζνπζεο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη παηδφηνπνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ θαη 

άιινπο πειάηεο. Σν θξάηνο έρεη δξνκνινγήζεη πνιιά ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

ιηαληθήο πψιεζεο. Πξνο ην παξφλ, δίλεηαη έκθαζε ζηνπο εμήο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

: ηηο ππεξαγνξέο, ηηο αιπζίδεο, ηα εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, ηηο εκπνξηθέο νδνχο (πεξηνρέο 

πνπ ζα εηδηθεχνληαη ζε έλα είδνο φπσο έπηπια, ξνχρα, ηξφθηκα θιπ), θαζψο θαη άιιεο κνξθέο 

πψιεζεο φπσο νη ηαρπδξνκηθέο παξαγγειίεο, ε απηφκαηε πψιεζε θαη νη πσιήζεηο απφ πφξηα 

ζε πφξηα. Δπηπιένλ, ηα λέα είλαη θαιά γηα φζνπο θαηαζθεπάδνπλ ή πσινχλ εηζαγφκελα είδε. 

Σν ζχζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο βειηηψλεηαη, αλαβαζκίδνληαο ηνπο ηξφπνπο δηαλνκήο, 

επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξεο θνηλνπξαμίεο θαη franchising. 
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3∙2∙4  Πνύ θαη πώο θαηαλέκνληαη ηα νηθνλνκηθά ηεο θηλεδηθήο νηθνγέλεηαο 

Σφζν ε Liu Minghua φζν θαη o ζχδπγφο ηεο, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην Λατθφ Κηλεδηθφ 

Παλεπηζηήκην ηνπ Πεθίλνπ, ην πξψην πξάγκα πνπ θάλνπλ ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο ηνπο 

είλαη λα θαηαζέζνπλ ζηελ ηξάπεδα θάπνηα απφ ηα ρξήκαηά ηνπο. "Κάλνπκε νηθνλνκίεο γηα ηηο 

ζπνπδέο ηεο θφξεο καο ζην θνιέγην", ιέεη ε ίδηα "Θα πάξνπκε ζχληαμε ζε κεξηθά ρξφληα θαη 

θάλνπκε επίζεο νηθνλνκίεο γηα κεξηθά ηαμηδάθηα, αθνχ ζπληαμηνδνηεζνχκε". 

Σν δεπγάξη είλαη κία απφ ηηο 5.000 θηλεδηθέο νηθνγέλεηεο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηελ Κξαηηθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζε δέθα επαξρίεο, θεληξηθά δηνηθνχκελνπο δήκνπο θαη απηφλνκεο 

πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε θαηαλαισηηθή ηάζε ησλ θηλέδσλ γηα ηα επφκελα ιίγα 

έηε ζε αηνκηθφ επίπεδν. "Οη νηθνγέλεηεο επηιέρζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη 

έρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα εηζνδήκαηνο", ιέεη ν Wang Wenliang, εκπεηξνγλψκσλ ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. "Φξνληίζακε ηα δείγκαηα λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθά". 

Δπέλδπζε πνπ ππόζρεηαη πςειή θεξδνθνξία 

χκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηα πην πξφζθαηα ρξφληα νη θηλέδνη μνδεχνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα εθπαίδεπζε. Σν 1990, θάζε αζηφο μφδεπε θαηά κέζν φξν 128 γηνπάλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη, σο ην 1998, ν αξηζκφο απηφο είρε ππεξδηπιαζηαζηεί, θηάλνληαο ηα 275 

γηνπάλ. "Ζ Κίλα πξνζαλαηνιίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά", ιέεη ν Wang 

Wenliang. "ε κηα νηθνλνκία αγνξάο, φζνη έρνπλ ιάβεη θαιχηεξε κφξθσζε ζίγνπξα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο". χκθσλα κε ηελ Liu Minghua, ην λα μνδεχεη θαλείο ρξήκαηα γηα 

ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί "επέλδπζε πνπ ππφζρεηαη πςειή θεξδνθνξία". 

Σν 2010 πεξηζζφηεξνη απφ 3 εθαηνκκχξηα απφθνηηνη Γπκλαζίνπ έγηλαλ δεθηνί ζε 

παλεπηζηεκηαθέο θαη θνιεγηαθέο ζρνιέο, πεξηζζφηεξνη δειαδή απφ θάζε πξνεγνχκελν ρξφλν. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηα 

3,5 εθαηνκκχξηα. Μάιηζηα, ην ππνπξγείν ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ηελ αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ 

ζηα θνιέγηα θαηά ηελ επφκελε ηξηεηία. 

Οη θνηηεηέο μνδεχνπλ πεξί ηα 10.000 γηνπάλ ην ρξφλν, ελψ θνηηνχλ ζην θνιέγην, πνζφ δηφινπ 

επθαηαθξφλεην ζε κηα ρψξα πνπ νη πεξηζζφηεξνη κηζζσηνί δελ θεξδίδνπλ πάλσ απφ 1.000 – 

2.000 γηνπάλ ην κήλα. Όκσο, νη πεξηζζφηεξνη εμ φζσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ ην βάξνο απηφ. "Γεδνκέλνπ ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ ελφο παηδηνχ αλά νηθνγέλεηα, πνηνο δελ ζέιεη λα γίλεη ην παηδί ηνπ «έλαο 

δξάθνο»; ", επηβεβαηψλεη ε Liu, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θηλεδηθφ ηδησκαηηζκφ πνπ ζεκαίλεη λα 

«επηηχρεη ζηε δσή ηνπ». 
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Σαμίδηα 

Απμαλφκελνη αξηζκνί θηλέδσλ ηαμηδεχνπλ, ηψξα πνπ ηα εηζνδήκαηά ηνπο απμάλνπλ, ιφγσ ηεο 

πνιηηηθήο αλνίγκαηνο θαη κεηαξξχζκηζεο. Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αλαθέξεη φηη ην 

2010 πεξί ηα 11 εθαηνκκχξηα θηλέδνη πνιίηεο κεηέβεζαλ ζην εμσηεξηθφ ζαλ ηνπξίζηεο, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 2000, φηαλ νη θηλέδνη ηνπξίζηεο έθηαλαλ 

ηα 7 εθαηνκκχξηα. Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο άλζηζε επίζεο. Σν 2010 πεξηζζφηεξνη απφ 500 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έθπγαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο γηα λα δνπλ άιια κέξε ηεο Κίλαο, 

μνδεχνληαο ζπλνιηθά 300 δηο γηνπάλ. 

Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, βξήθε φηη ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε 

έξεπλα, 32,5% ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ ζηα θηλεδηθά αζηηθά θέληξα επηζπκνχλ λα 

ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη ην 21,8% επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε κέξε πέξα απφ ηηο 

επαξρίεο ζηηο νπνίεο γελλήζεθαλ. ηελ επαξρία Zhejiang, ζηελ αλαηνιηθή Κίλα, ην έλα 

πέκπην ησλ αζηηθψλ νηθνγελεηψλ πξνγξακκαηίδεη ηαμίδηα είηε εθηφο ηεο επαξρίαο ηνπο, είηε 

εθηφο ηεο ρψξαο. Ζ ζπλερηδφκελε επέθηαζε ηεο θηλεδηθήο αγνξάο ηνπξηζκνχ ζην λέν αηψλα 

απνηειεί ήδε δεδνκέλν. Ζ UNESCO θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί πξνέβιεςαλ σο ην έηνο 

2020, ε Κίλα πηζαλφλ λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ΖΠΑ, απνηειψληαο εθείλε ηε κεγαιχηεξε 

ηνπξηζηηθή αγνξά παγθνζκίσο. 

Ζ Liu ζθνπεχεη λα πάεη κε ην ζχδπγφ θαη ηελ θφξε ηεο ζην παξαζαιάζζην ζέξεηξν Beidaihe 

ζηε βφξεηα Κίλα, γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο ην εξρφκελν θαινθαίξη. "Θα κείλνπκε κφλν γηα κία 

εβδνκάδα”, ιέεη, "φκσο αθνχ καδέςνπκε αξθεηά ρξήκαηα, ζα πάκε ζε καθξηλά κέξε, φπσο 

ηε λήζν Hainan θαη ίζσο ζε ρψξεο φπσο ε Σαυιάλδε, ε Μαιαηζία θαη ε ηγθαπνχξε". Ζ 

θφξε ηεο Liu, ε Xia Chun, θνηηά ζηε δεχηεξε ηάμε ηεο ρνιήο Αγγιηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεθίλνπ. "Όηαλ νη γνλείο κνπ είραλ ηε δηθή κνπ ειηθία ζπάληα ηαμίδεπαλ 

γηαηί ήηαλ θησρνί", ιέεη, "φκσο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο γεληάο κνπ ηα ηαμίδηα είλαη κφδα". Ζ 

λεαξή θνπέια νλεηξεχεηαη λα πάεη ζε κία αγγιφθσλε ρψξα γηα ζπνπδέο ή ηνπιάρηζηνλ γηα 

κεξηθέο ζχληνκεο επηζθέςεηο. "Θα ήζεια λα πάξσ απφ πξψην ρέξη εκπεηξία ηεο θνπιηνχξαο 

ηελ νπνία ζπνπδάδσ". 

πίηηα θαη απηνθίλεηα 

Δλψ ε Liu Minghua θαη ν ζχδπγφο ηεο θάλνπλ νηθνλνκίεο γηα λα ηαμηδέςνπλ, πνιιέο άιιεο 

νηθνγέλεηεο, φπσο αλαθάιπςε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία έξεπλά ηεο, 

πξνηηκνχλ λα αγνξάζνπλ ζπίηη. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θαιχθζεθαλ απφ 

ηελ έξεπλα είλαη ηξηκειείο ή ηεηξακειείο. "Έλα ζπίηη 80 έσο 120 η.κ. είλαη ην φλεηξφ ηνπο", 

ιέεη ν Wang Wenliang. "Όκσο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ηέηνηεο νηθνγέλεηεο δελ 

ππεξβαίλνπλ θαηά κέζν φξν ηα 60 η.κ.". 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 38% ησλ νηθνγελεηψλ, πνπ δνπλ ζε ιηγφηεξα απφ 40 η.κ., 

πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ ζπίηηα απηφλ ηνλ ρξφλν ή ηνλ επφκελν θαη έλα άιιν ελ πέκπην ζηελ 

επφκελε πεληαεηία. Γηα ηελ αγνξά ελφο ζπηηηνχ 80 η.κ. ζε πφιεηο φπσο ην Πεθίλν ν κηζζσηφο 

πξέπεη λα πιεξψζεη 40.000 – 60.000 γηνπάλ απφ ην εηζφδεκά ηνπ, ελψ ν εξγνδφηεο ηνπ ζα 

ζπκβάιιεη ηα ππφινηπα. 

"Ζ έξεπλά καο απνηειεί επινγία γηα ηηο επηηπρίεο ησλ βηνκεραληψλ", ιέεη ν Wang. "Σα 

δνκηθά πιηθά, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηα έπηπια, ε δηαθφζκεζε, ε κεηαιινπξγία, ε 

πθαληνπξγία θαη πνιιέο άιιεο βηνκεραλίεο ζίγνπξα ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή έθξεμε". 

πλερίδνληαο ν θ. Wang αλαθέξεη φηη "Απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο 

ππεξβαίλεη ηα 50.000 γηνπάλ, πεξί ην 40% ζθνπεχνπλ λα αγνξάζνπλ απηνθίλεηα θαηά ηελ 

επφκελε πεληαεηία. Με βάζε απηφ θαη άιια επξήκαηα, ππνινγίδνπκε φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα θαηαζθεπάζνπλ κίλη απηνθίλεηα, ε ηηκή ησλ νπνίσλ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 100.000 γηνπάλ. Έηζη ζα είλαη πξνζηηά ζε θηλεδηθέο νηθνγέλεηεο κε κέηξην ή 

πςειφ εηζφδεκα". 

Ζ Liu Minghau θαη ν ζχδπγφο ηεο πηζηεχνπλ πσο είλαη "πνιχ κεγάινη" γηα λα νδεγνχλ 

απηνθίλεην, φκσο ε θφξε ηνπο έρεη δηαθνξεηηθή γλψκε. "Οη λένη άλζξσπνη ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζα 

πξέπεη λα είλαη θαινί ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζηελ νδήγεζε 

απηνθηλήηνπ", ιέεη. "Μεηά ηελ απνθνίηεζή κνπ, ζα πξνζπαζήζσ λα αγνξάζσ απηνθίλεην". 

Αγνξέο κε ηξαπεδηθά δάλεηα 

Απζηεξά παξαδνζηαθνί, ε Liu Minghau θαη ν ζχδπγφο ηεο δελ ζα αγφξαδαλ ηίπνηα αθξηβφ, 

γηα ην νπνίν δελ έρνπλ καδέςεη πξψηα ηα ρξήκαηα. Ζ θφξε ηνπο, φκσο, ζα απνθάζηδε λα 

αγνξάζεη απηνθίλεην αθφκα θη αλ δελ είρε φια ηα ρξήκαηα. "Όηαλ ζα είκαη ζε ζέζε λα 

θεξδίδσ 3.000 σο 4.000 γηνπάλ ην κήλα, ζα εμεηάζσ ην ελδερφκελν λα δαλεηζηψ απφ κηα 

ηξάπεδα γηα λα αγνξάζσ έλα απηνθίλεην ή έλα δηακέξηζκα γηα κέλα", ιέεη. "Μεηά ζα 

πξνζπαζήζσ λα έρσ θαιχηεξν κηζζφ θαη λα απνηακηεχσ γηα λα εμνθιψ ην δάλεηφ κνπ". 

Σν Xinhua, ην θξαηηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ, αλέθεξε φηη απφ ην 2000 θαη κεηά ε 

Καηαζθεπαζηηθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο έρεη δηαλείκεη 150 δηο γηνπάλ ζε πηζησηηθά δάλεηα ζε 

θηλέδνπο πνιίηεο γηα ηελ αγνξά ζπηηηψλ. Σν 2008 ε Σξάπεδα δηέζεζε 60 δηο ζε ηέηνηα δάλεηα. 

Κπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη έρνπλ θαηά θαηξνχο θαηαζηήζεη μεθάζαξν φηη ε Κίλα ζα πξέπεη 

λα απμήζεη ηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε γηα λα επηηχρεη ηνλ πξνζδνθψκελν ζηφρν κηαο 

εηήζηαο εζληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο χςνπο 12% θαηά ηα ακέζσο επφκελα έηε. "Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ", ιέεη ν Wang Wenliang ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, "πξέπεη λα 

γίλνπλ πνιιά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο ρξεκάησλ κε ηξαπεδηθή αξσγή". 
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3∙3  Δπηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηελ παγθόζκηα αγνξά 

Γηα λα δηεηζδχζεη θαλείο ζηελ αγνξά, θαιφ ζα είλαη λα απνδερζεί φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

«Κίλεο» πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο πξνφδνπ. Τπάξρνπλ πνιινί πνιηηηζηηθνί 

ππξήλεο πνπ δηεθδηθνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ «θηλεδηθφ». Δπηπιένλ, είλαη εκθαλέο ην ράζκα 

κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ Κίλα πιένλ δελ ιεηηνπξγεί κέζα απφ 

έλα θιεηζηφ ζχζηεκα θαη ε έθζεζε πξνο ηνλ έμσ θφζκν έρεη ζπκβάιιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ επηπέδσλ αλάπηπμήο ηεο. Απηφ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ, 

πνπ κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα απνθέξνπλ θέξδε κέζσ ηεο πνηθηιίαο, ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο αγνξάο ζε θαηεγνξίεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πξαγκαηηθή γιψζζα θάζε 

θαηεγνξίαο θαηαλαισηψλ. Οη δηαθνξέο αλά επαξρία ρξήδνπλ πνιιαπιά ζεκεία εηζφδνπ. Σα 

ζηειέρε πνιιέο θνξέο αλαθαιχπηνπλ φηη πξντφληα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηε κία αγνξά, 

ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο ζε κία άιιε, ζπλεπψο δελ ππάξρεη θάπνηα ηέιεηα ζηξαηεγηθή 

γηα θάζε πεξηνρή. 

3∙3∙1  Δξγαιεία κάξθεηηλγθ 

Πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ νη εηαηξείεο ηνπο θαηαλαισηέο λα «δνθηκάζνπλ θαη λα αγνξάζνπλ» 

ζπγθεθξηκέλα επψλπκα πξντφληα, έρνπλ εθαξκνζηεί πνιιέο λέεο θαη δεκηνπξγηθέο ηερληθέο 

κάξθεηηλγθ νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ησλ πξντφλησλ, ζηνρεχνληαο ζην λα θεξδίζνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε λέσλ θαηαλαισηψλ. Μεξηθέο είλαη : 

- Πξνζθνξέο δσξεάλ δεηγκάησλ, δνθηκψλ θαη ηαηληψλ επίδεημεο ηεο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ 

- Υνξεγίεο (πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αζιεκάησλ) 

- Γηαγσληζκνί κε δψξα θαη θιεξψζεηο 

- Δθζέζεηο/εκπνξηθέο ζπλαληήζεηο γηα πξνψζεζε απφ ηνπο δηαλνκείο 

- Απνζηνιή θπιιαδίσλ/e-mail 

- Πψιεζε κε πιαζηέ, εηδηθά γηα πξντφληα πξνζσπηθήο θξνληίδαο 

Σα δηαθεκηζηηθά δείγκαηα έρνπλ εμαηξεηηθή απήρεζε αθνχ πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο 

ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ην πξντφλ. Απηφ ην γεγνλφο επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε πνπ ζέιεη 

ηνλ θαηαλαισηή λα πξνηηκά λα βιέπεη, λα αγγίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ. 

3∙3∙2  Απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε 

Ζ δηαθήκηζε ζπρλά είλαη ε πξψηε επαθή ησλ θηλέδσλ θαηαλαισηψλ κε έλα πξντφλ ή κε κία 

εηαηξεία θαη ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα βαζίδνληαη ζηε δηαθήκηζε γηα πιεξνθφξεζε, ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά θιπ., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη λα βγνπλ θαη λα αγνξάζνπλ ην 

πξντφλ. Ζ πην απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε, ζπλεπψο, είλαη εθείλε πνπ ζπλδπάδεη ηελ εηθφλα 

ηνπ πξντφληνο, ηνλ ηξφπν δσήο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ, δίλνληαο πάληα ζην ίδην ην 

πξντφλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηαθήκηζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ αλάγθε λα βιέπνπλ ην πξντφλ θαη λα ζπκπεξαίλνπλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Οη 

θηλέδνη έρνπλ γεληθφηεξα ηελ ηάζε λα καζαίλνπλ γηα ηα πξντφληα απφ ηηο δηαθεκίζεηο. πρλά 

πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ θαζαξά πιάλα ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη κηα επίδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο. Ζ δηαθήκηζε πξέπεη λα είλαη πιεξνθνξηαθή, λα θηλεηνπνηεί θαη λα πείζεη. 

Κνληνινγίο, ε νπζία είλαη λα αθήλεη θαλείο ηνπο θαηαλαισηέο λα δνπλ πφζν θαιφ είλαη ην 

πξντφλ. 

Δπίζεο θαιφ είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ μέλε πξνέιεπζε. Σν μέλν ζηνηρείν είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηνλ θαηαλαισηή θαζψο αληηπξνζσπεχεη πνηφηεηα θαη θχξνο. πλεπψο, νη μέλεο εηηθέηεο 

θαη ηδηαίηεξα νη αγγιηθέο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη. 

Σαπηφρξνλα, είλαη απαξαίηεηε θαη ε έξεπλα γηα κηα θαηάιιειε θηλέδηθε επσλπκία θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ζπζηαηηθά/ρξήζε ζηελ θηλεδηθή γιψζζα. ε γεληθέο γξακκέο νη θηλέδνη 

θαηαλαισηέο είλαη αλνηρηφκπαινη θαη πξφζπκνη λα δνθηκάδνπλ λέα πξντφληα, εηδηθά φηαλ 

βιέπνπλ φηη αμίδνπλ θαη φηη ε ηηκή δελ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην απνδεθηφ φξην. Σν φξην απηφ 

αθνξά ζηηο ηηκέο άιισλ παξφκνησλ πξντφλησλ πνπ ζεσξείηαη φηη πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα 

πνηφηεηα. 

Ζ δηαθήκηζε ζηε Λ.Γ. Κίλαο ιεηηνπξγεί θαη σο επηθνηλσληαθφ κέζν. αθψο νη θαηαλαισηέο 

ζα θξίλνπλ ην πξντφλ θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ, φκσο επεξεάδνληαη αξθεηά θαη απφ ηε 

δηαθήκηζε θαη έλα έκπεηξν ηκήκα κάξθεηηλγθ κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη ηελ απήρεζε 

πνπ έρνπλ νη δηαθεκίζεηο ηνπο, φηαλ απηέο γίλνληαη κε ζσζηφ ηξφπν. Όιν θαη πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα θαηαλννχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαθήκηζεο θαη νη δαπάλεο έρνπλ απμεζεί 

ππεξβνιηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μάιηζηα, δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν δηαθήκηζεο. Κάηη άιιν βαζηθφ είλαη ε δηαθήκηζε λα είλαη πξσηφηππε. Δθείλνη πνπ 

αληηγξάθνπλ ηηο ηδέεο άιισλ παξφκνησλ πξντφλησλ, πηζαλφλ λα αλαθαιχςνπλ φηη κάιινλ 

εμππεξεηνχλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη φρη ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο γηα λέεο νκάδεο ζηόρσλ 

Οη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ πξαθηηθφ κπαιφ είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πην 

ζπγθξαηεκέλνη θαη δχζθνια αθνινπζνχλ ηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Οη ηηκέο είλαη απηφ πνπ 

ηνπο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν. Πηζαλφλ ινηπφλ λα αληηκεησπίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηελ 

επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ δηαθεκίζεσλ. Σα ζηειέρε κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο πιεζηάζνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κε πξντφληα αμηφινγεο 

πνηφηεηαο, κε πξνζθνξά δσξεάλ δεηγκάησλ θαη δνθηκψλ, κε επξεία δηαλνκή θιπ. Έηζη ζα 
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ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηαηεξψληαο έλα επίπεδν ινγηθψλ ηηκψλ ζα 

ηνπο ελζαξξχλνπλ λα ηα αγνξάζνπλ θαη πάιη. Καζψο ε αγνξά ζηε Λ.Γ. Κίλαο σξηκάδεη φιν 

θαη πην πνιχ, απνθαιχπηεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηεγνξηψλ ζηελ αγνξά, θαζψο θαη 

νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εμεξεχλεζε, θαηαλφεζε θαη θέξδε. 

3∙4  Γηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ζηε Λ.Γ ηεο Κίλαο 

3∙4∙1  Γηαλνκή ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο 

Ζ θησρή ππνδνκή θαη ε έιιεηςε ελφο εζληθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ 

δχζθνιν ην λα κεηαθηλεζνχλ ηα αγαζά θηελά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ Κίλα. Δπνκέλσο, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ ιχζεηο γηα ην δίθηπν δηαλνκήο έρνπλ έλα ζαθέο 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Σα πξνβιήκαηα δηαλνκήο ηεο Κίλαο πξνέξρνληαη 

απφ δχν θπξίσο παξάγνληεο : 

Μηα Αλαπηπζζόκελε Οηθνλνκία : Ζ Κίλα εθηφο απφ αλαπηπζζφκελν έζλνο είλαη θαη πνιχ 

νγθψδεο. Γελ είλαη θαζφινπ δηαθνξεηηθή απφ άιια αλαπηπζζφκελα έζλε κε παξφκνηα 

πξνβιήκαηα ππνδνκήο, κφλν πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. Σα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα 

δηαλνκήο είλαη ραιαξά ελσκέλα κεηαμχ ηνπο. Ζ αγνξά ζηελ Κίλα αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

νκάδα δηάθνξσλ πεξηθεξεηψλ, θάζε κηα κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο. 

Ζ Κιεξνλνκηά ησλ Κιεηζηώλ Ππιώλ : Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα είρε ηξία επίπεδα 

δηαλνκήο : ην εζληθφ, ην επαξρηαθφ θαη ην ηνπηθφ. Σα εηζαγφκελα αγαζά θάησ απφ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο πεξλνχζαλ απφ θάζε επίπεδν. Έλα εζληθφ ζχζηεκα 

γηα ηε δηαλνκή ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ πξντφλησλ δελ αλαπηχρζεθε πνηέ θαζψο νη 

πξνεγνχκελνη εγέηεο ηεο Κίλαο δεκηνχξγεζαλ έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ε θάζε 

πφιε ζα ήηαλ απηάξθεο. Έηζη δελ ππήξρε θακία αλάγθε λα ρηηζηεί έλα εζληθφ ζχζηεκα 

δηαλνκήο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζεκεξηλή αγνξά απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξφηεξα ηνπηθά 

θέληξα δηαλνκήο. Πηζαλφλ, ην πην ελνριεηηθφ γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

πνιινί θηλεδηθνί δηαλνκείο βιέπνπλ ην ξφιν ηνπο απιά ζην λα δηαθηλήζνπλ ηα πξντφληα απφ 

ηε κία πεξηνρή ζε θάπνηα άιιε. Μφλν πξφζθαηα έρνπλ εηζαρζεί ζηε Λ.Γ. Κίλαο νη έλλνηεο 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη δηαλνκείο έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ζε εζληθφ επίπεδν, νη 

εηζαγσγείο ζα αλαγθαζηνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζρέζεηο κε κεκνλσκέλνπο δηαλνκείο θαη 

ρνλδξεκπφξνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ζηα δηάθνξα επίπεδα. ε έλα ηέηνην ζχλζεην 

ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφ νη δηαλνκείο λα αμηνινγνχληαη θαηάιιεια εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

κφιηο θαζηεξσζεί κηα ζρέζε ν εηζαγσγέαο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο γηα λα εμαζθαιίζεη ζσζηέο πσιήζεηο θαη ηε λννηξνπία ηεο εμππεξέηεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη αλεμάξηεηνη πξάθηνξεο είλαη ζπλήζσο πνιχ βαζηθνί γηα ηε δνπιεηά, 
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δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηηο επαθέο θαη ηε γλψζε ηεο αγνξάο γηα λα θαζνδεγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην πξντφλ ζηελ θηλεδηθή αγνξά. 

3∙4∙2  Logistics ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Κίλα, ηα 

ζέκαηα logistics ζα πξέπεη λα εθηηκψληαη κε ζνβαξφηεηα γηαηί ηα ιάζε ζε κηα ηφζν 

πεξίπινθε αγνξά είλαη πνιχ πηζαλά, αθφκε θαη γηα ηα πην έκπεηξα ζηειέρε. Γελ είλαη εχθνιν 

λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ ππνδνκή ηεο δηαλνκήο θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα βαζηζκέλνο 

ζηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο άιισλ αγνξψλ ψζηε λα ηηο εθαξκφζεη ζηελ Κίλα γηαηί 

πηζαλφλ λα επηθέξεη κεγάιν θφζηνο. 

Ζ Κίλα ζπλδέεηαη κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, κε 

ηα θπξηφηεξα ζαιάζζηα ιηκάληα θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εκπνξεπκάησλ είλαη : 

Νφηνο Κεληξηθέο Δπαξρίεο Βνξξάο 

Guangzhou 9,7% 
αγθάε 17,7% 

Ningbo 9,2% 

Dalian 8,1% 

Tianjin 7,9% 

Qingdao 6,9% 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εκέξεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κεηαθηλεζνχλ ηα πξντφληα απφ 

ην ιηκάλη ηεο αγθάεο πξνο ηηο δηάθνξεο επαξρίεο ηεο Κίλαο : 

 

Μέζν Αλαηνιηθά Κεληξηθά Νφηηα Βφξεηα Ννηηναλαηνιηθά 

Πινίν  30 - 60 30 - 90 30 - 90 30 - 90 

Σξέλν 15 - 30 15 - 30 30 - 60 15 - 45 30 - 60 

Οδηθψο 2 - 7 4 - 10 10 - 15 4 - 10 15 - 30 
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Πιεξνθνξίεο – θιεηδηά γηα ηα logistics 

ΜΔΟ 
ΠΟΟΣΟ ΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ 

ΘΔΣΗΚΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ 
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΛΤΦΖ (Δ ΥΛΜ) 

Σξέλν 32,2 % 768 

Υακειφ θφζηνο 
Κξαηήζεηο απφ 

λσξίο 

ηαζεξά 

δξνκνιφγηα 

Δπηπιένλ 

κεηαθηλήζεηο 

πξντφλησλ 

ίγνπξε άθημε 

ζηνλ πξννξηζκφ 
Πξφβιεκα ρψξνπ 

Οδηθψο 14,4 % 58 

Δπέιηθηα 

δξνκνιφγηα 
 

Γελ ππάξρεη 

πξφβιεκα ρψξνπ 
Τςειφηεξεο ηηκέο 

Μεηαθνξά απφ 

πφξηα ζε πφξηα 

Πηζαλή 

ππεξθφξησζε 

εκπνξεπκάησλ 

πδεηήζηκεο ηηκέο  

Σαρχηεηα  

Πισηά κέζα 53,3 % 1885 

Λνγηθή 

ρσξεηηθφηεηα 

Πεξηνξηζκέλα 

Γξνκνιφγηα 

Κξαηήζεηο 

δηαζέζηκεο 

Ο ρξφλνο 

κεηαθνξάο 

εμαξηάηαη απφ ηηο 

θαηξηθέο 

ζπλζήθεο 

Αεξνπνξηθψο 0,1 % 2482 

Άςνγα 

δξνκνιφγηα Τςειφ θφζηνο 

Σαρχηεηα 

 

 

Ση είλαη απηό πνπ θάλεη ηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο μερσξηζηή; 

- Σν θφζηνο δηαλνκήο (κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξέο πξνο ην 

εμσηεξηθφ) ζηελ Κίλα είλαη θαηά κέζν φξν 7 - 10% επί ηεο ηηκήο πψιεζεο, πνπ είλαη έλα 

πςειφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ ΖΠΑ, πνπ είλαη κηα ρψξα κε αληίζηνηρεο 

απνζηάζεηο. 
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- Ζ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ζηελ Κίλα έρεη αθφκα έλα πςειφ βαζκφ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο κε κεγάιν πνζνζηφ ρεηξνλαθηηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη θαθήο 

δηαρείξηζεο. 

- Τπάξρεη κηα πιεζψξα πξαθηφξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη πνπ είλαη πξφζπκνη λα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ 

απφ 70.000 εηαηξείεο logistics. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ν φξνο «logistics» δελ ππήξρε ζηελ 

θηλεδηθή γιψζζα θαη δελ αλαγλσξηδφηαλ απφ ηηο αξρέο φπνπ γίλνληαλ νη εγγξαθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πνιχ ιίγεο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ απφ ηα βαζηθά, δειαδή 

απιέο κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε. 

- Γελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο απνζεθεπκέλσλ αγαζψλ. 

Απνζήθεπζε πξντόλησλ 

Τπάξρνπλ ειάρηζηα ζχγρξνλα θέληξα ζε φιε ηελ Κίλα θαη κεηξνχληαη ζηα δάρηπια ηνπ ελφο 

ρεξηνχ. Οη πεξηζζφηεξνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη είλαη πξφρεηξεο ζηεγαζκέλεο θαηαζθεπέο απφ 

κπεηφλ θαη ηνχβια πνπ βξίζθνληαη εληφο ζπγθξνηεκάησλ θάησ απφ ηνλ θξαηηθφ έιεγρν θαη 

κε πεξηνξηζκέλεο ή θαζφινπ δπλαηφηεηεο λα απνζεθεχζνπλ ηα πξντφληα ζε παιέηεο. 

Σν εκβαδφλ ηνπο πνηθίιεη απφ 500 έσο 3.000 η.κ. κε χςνο απφ 4 έσο 6 κέηξα. Οη πφξηεο ηνπο 

είλαη είηε απφ μχιν ή αηζάιηλεο θαη έρνπλ κηα απιή θιεηδαξηά. Κάπνηεο απφ ηηο απνζήθεο πνπ 

έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ήηαλ παιηά απνζήθεο ξπδηνχ θαη απηέο φκσο δηαηξνχληαη ζε πνιιά 

επίπεδα θαη κε κηθξή ρσξεηηθφηεηα αλά φξνθν. ε γεληθέο γξακκέο νη πνιπφξνθεο απνζήθεο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθέο. Ο θσηηζκφο είλαη αλεπαξθήο, πξέπεη λα γίλνπλ ηειεθσληθέο 

ζπλδέζεηο θαη πνιιέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζηεγαλέο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ηθαλνχ πξνζσπηθνχ. Μπνξεί ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ζηα αζηηθά θέληξα είλαη αξθεηά πςειφ, φκσο παξακέλεη αθφκα δχζθνιν λα βξεζνχλ 

ππάιιεινη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη θαλείο λα είλαη 

ελήκεξνο γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ απφ ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

κε δηαθνξεηηθά επίπεδα κφξθσζεο (φηαλ γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα επηθνιιεζνχλ εηηθέηεο 

ζηα πξντφληα). 

Δπίζεο ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ δεκηψλ απφ ηηο πνιιέο ρεηξνλαθηηθέο κεηαθνξέο. Ζ ρξήζε 

παιεηψλ θαη άιισλ βνεζεκάησλ κεηαθνξάο είλαη πεξηνξηζκέλνη γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Γελ 

ππάξρνπλ απνζήθεο πνπ λα λνηθηάδνπλ παιέηεο θαη δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ην εηδηθφ πξφηππν 

παιέηαο γηα ηελ Κίλα. Ζ εθθφξησζε αγαζψλ FMCG (Fast Moving Consuming Goods) 

γίλεηαη ζην πίζσ κέξνο ησλ θνξηεγψλ ρσξίο ηε βνήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο 



48 | Σ ε λ ί δ α  
 

αλπςσηηθά, θιαξθ θιπ. Δπίζεο ε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ εξγαηψλ γηα απηφ ην ζθνπφ, θαζψο θαη 

ν έιεγρφο ηνπο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηηο αξρέο ηνπο επηθέξεη έλα επηπιένλ έμνδν. 

ηξαηεγηθή δηαλνκήο 

Γελ ππάξρνπλ εγγπεκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ην ζηήζηκν δηθηχσλ δηαλνκήο πνπ λα ηζρχνπλ 

γεληθά, φκσο ππάξρνπλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή ν 

κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε θαη λα επηιέμεη ηνπο ζπλεξγάηεο ζηε δηαλνκή θαη λα 

εμαζθαιίζεη κηα δίθαηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηαβεβαίσζε φηη ζα παξαζρεζεί κηα ππεξεζία 

επηπέδνπ πνπ ζα σθειήζεη ηελ επηρείξεζε. 

Ζ ιεπηνκεξήο δηεξεχλεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο εξγαζηψλ ηνπ δηαλνκέα θξίλεηαη απαξαίηεηε, 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

απηέο πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρεη. 

Ζ αγνξά ηεο Λ.Γ. Κίλαο είλαη αξθεηά θαηαθεξκαηηζκέλε θαη είλαη εθηθηφ γηα θάπνηα εηαηξεία 

λα θαηαθηήζεη έλα κεγάιν κεξίδηφ ηεο. Πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε κηαο πεξηθεξεηαθήο 

πξνζέγγηζεο, βαζηζκέλε ζηελ αγνξά ζηφρν ηνπ πξντφληνο θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πεξίπησζε ελφο κνληέινπ θνηλήο δηαρείξηζεο θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ έλα ηδησηηθφ δίθηπν δηαλνκήο θάησ απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπο. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε ηνπηθή εηαηξεία θιείλεη ηηο απνζήθεο θαη ηα 

νρήκαηα, ε δπηηθή, φκσο, δηαηεξεί ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. 

Απηνί νη δηεπζπληέο ζα πξνζθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ logistics θαη ζα 

επηβιέπνπλ θαη ην ζηνθ. 

Πνιιέο μέλεο εηαηξείεο παξαπνληνχληαη γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο logistics πνπ έρνπλ επηιέμεη. Τπάξρνπλ ζηαζεξνί δηαλνκείο ζηελ 

αγνξά, νπφηε είλαη θαζαξά ζέκα λα κελ είλαη θαλείο ππεξαηζηφδνμνο θαη κε ξεαιηζηήο θαη 

ζαθψο λα απνθχγεη κηα αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα 

εθηηκνχληαη ζηελ Κίλα, φπσο αθξηβψο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο κε βάζε ηελ ππνδνκή ηνπο 

(απνζήθεο, κεηαθνξέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ, ην θεθάιαην), ηελ θάιπςε ηεο αγνξάο πνπ πξνζθέξνπλ (πξαηήξηα) θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο επσλπκίαο (πσιήζεηο θαη πξνψζεζε). 

Σέινο, κία αθφκα δπλαηή επηινγή ζα ήηαλ λα μεθηλήζεη θαλείο αλάπνδα. Να ςάμεη λα βξεη ηα 

θαηαζηήκαηα θιεηδηά πνπ ζα ήζειε λα δεη ηα πξντφληα ηνπ, λα κάζεη πνηνη είλαη νη δηαλνκείο 

ηνπο θαη λα ηνπο εληνπίζεη γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε. 
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3∙5  θέςεηο γηα ην κέιινλ 

Ζ νηθνλνκία ηεο Κίλαο είλαη ήδε κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ ηνπ θφζκνπ θαη κέζα ζηα 

ηειεπηαία 20 έηε έρεη αλαπηπρζεί κε έλα εθπιεθηηθφ εηήζην ξπζκφ ζρεδφλ 8 - 10 %. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, νη παγθφζκηεο εμαγσγέο ζηελ Κίλα έρνπλ απμεζεί απφ 

ακειεηέα επίπεδα ζε 160 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην ρξφλν. Με 1,3 δηο αλζξψπνπο ε 

Λ.Γ. Κίλαο παξακέλεη κηα αγνξά κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο εμαγσγείο. Γηα εθείλνπο 

πνπ επηζπκνχλ λα ζπιιέμνπλ αγαζά, ε Κίλα πξνζθέξεη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη 

ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη θαλείο ζρεδφλ νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ αληηθείκελν. Όζνη 

εμεηάδνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο πξέπεη λα δπγίζνπλ ηελ ηεξάζηηα δπλαηφηεηα 

ηεο αγνξάο κε ηνπο ζεκαληηθνχο θξαγκνχο ζηελ επηηπρία. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ θαη έρνπλ 

πεηχρεη ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, εηδηθά φηαλ δίλνπλ πξνζνρή ζηα βαζηθά ηεο παξαγσγήο, ηεο 

δηαλνκήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ελφο επηηπρνχο πξντφληνο. Αλ θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 1,3 

δηζεθαηνκκπξίνπ αλζξψπσλ ηεο Κίλαο δεη ζηελ αγξνηηθή επαξρία, ν αζηηθφο πιεζπζκφο έρεη 

θηάζεη ζην ζεκείν φπνπ ε κεζαία ηάμε λα κπνξεί λα αληέμεη νηθνλνκηθά ηα θαηαλαισηηθά 

αγαζά φπσο νη ηειενξάζεηο, ηα ζηεξενθσληθά ζπγθξνηήκαηα, ηα θνξεηά ηειέθσλα θαη 

αθφκα θαη έλα νηθνγελεηαθφ απηνθίλεην. Δπηπιένλ, ε Κίλα έρεη κηα αλαπηπζζφκελε πςειή 

ηάμε πνπ κπνξεί λα απνιαχζεη ηα ζπίηηα πνιπηειείαο, ηα ελδχκαηα ζρεδηαζηψλ, ηα αθξηβά 

απηνθίλεηα, ηηο δηαθνπέο ζην εμσηεξηθφ θαη ηα πνιπηειή γεχκαηα. Τπάξρνπλ επθαηξίεο γηα 

ηηο μέλεο εηαηξείεο ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, απφ ηελ εηζαγσγή ηεο εηδηθεπκέλεο 

εκπεηξίαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζηε ιηαληθή πψιεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ αλαπηπζζφκελε κέζε ηάμε ηεο Κίλαο. 

Πνην ζα είλαη φκσο ην κέιινλ ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηελ Κίλα; Ζ 

πνηθηιία είλαη ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζηνλ νξίδνληα. αθψο ηα είδε θαζεκεξηλήο αλάγθεο 

ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη εππψιεηα. Δπηπιένλ, ζα βξεζνχλ λένη αγνξαζηέο γηα επψλπκα είδε 

θαη πξντφληα πνηφηεηνο. Χζηφζν, ν αληαγσληζκφο ζα θνξπθσζεί, θαζψο νη μέλνη επελδπηέο 

ζπλερίδνπλ ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ αγνξά, πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Οη πξσηνπφξνη ηνπ κάξθεηηλγθ έρνπλ κάζεη λα αθνχλ ηνπο θαηαλαισηέο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, λα καζαίλνπλ ηε γιψζζα ηνπο θαη λα θαηαλννχλ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί ινηπφλ ε επηθνηλσλία, ε αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθφηεηαο, ε 

θάιπςε αλαγθψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επσλπκίαο (πνπ δηακνξθψλεη ηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ εκπηζηεχνληαη ηα πξντφληα), ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπ 

θαηαλαισηή θαη λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε. Αθφκα πεξηζζφηεξν ηψξα, κε ηε 

ζπλερφκελε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ πξέπεη λα βξνπλ 

κία θφξκνπια πνπ ζα επηηχρεη λα θηάζεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δίλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ε 

θαηαλφεζε ηεο λννηξνπίαο ηνπ θηλέδνπ θαηαλαισηή, ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ ηάζεψλ ηνπο, ηφζν βξαρππξφζεζκα, φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Ο 



50 | Σ ε λ ί δ α  
 

θηλέδνο θαηαλαισηήο πεξλά ην ζηάδην ηεο αλαθάιπςεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ/ηεο. Οη 

επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ, νη εξεπλεηέο ηεο αγνξάο θαη νη επηρεηξεκαηίεο ζηεξίδνπλ απηή 

ηε δηαδηθαζία θαη εκκέζσο επηηαρχλνπλ ηε δεκηνπξγία ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ζηε 

Λ.Γ. ηεο Κίλαο.
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4 | ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΣΖ Λ.Γ. ΣΖ 

     ΚΗΝΑ 

4∙1  Έξεπλα αγνξάο γηα ην ειαηόιαδν ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο 

Σν ειαηφιαδν απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν θαη άγλσζην δηαηξνθηθφ πξντφλ γηα ηνπο θηλέδνπο 

θαηαλαισηέο. Σν κεξίδην θαηαλάισζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα βξψζηκα θπηηθά έιαηα 

είλαη πνιχ κηθξφ, ιφγσ ηεο αλαινγηθά πςειήο ηηκήο ηνπ, ηνπ επηθξαηνχληνο δηαηξνθηθνχ 

πξνηχπνπ αιιά θαη ηεο κε εμνηθείσζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

Θεσξείηαη σο έλα γεπζηηθά «εμσηηθφ» έδεζκα πνπ απαληάηαη ζπλήζσο ζε εζηηαηφξηα 

κεζνγεηαθήο θνπδίλαο θαη ζηα ζεκεία delicatessen ησλ ζνχπεξ-κάξθεη. Αληίζεηα, είλαη 

επξχηεξα γλσζηφ σο θαξκαθεπηηθφ πξντφλ θαη θαιιπληηθφ. 

Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ελφο ζεκαληηθνχ θνκκαηηνχ ηεο θηλεδηθήο θνηλσλίαο επλνεί 

ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ, παξά ηε ζεκαληηθή δηαθνξά ηηκήο, σο κηα πην 

πγηεηλή ελαιιαθηηθή ζηα άιια εδψδηκα έιαηα. Ζ αχμεζε απηή αληαλαθιάηαη ηφζν ζε επίπεδν 

εηζαγσγψλ ειαηνιάδνπ, φζν θαη ζηηο πξνζπάζεηεο, εθ κέξνπο ηεο Λ.Γ. Κίλαο, εμεχξεζεο 

θαηάιιεισλ εδαθψλ γηα εγρψξηα παξαγσγή. 

Σν ειιεληθφ ειαηφιαδν απνζπά έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ, ζε κηα αγνξά 

νιηγνπσιηαθή, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ. Οη πξννπηηθέο πνπ 

δηαλνίγνληαη είλαη αλακθίβνια ζεηηθέο, παξφηη ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην 

βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα ηα ειαηνθνκηθά πξντφληα ζα παξακείλνπλ κηα εμεηδηθεπκέλε αγνξά 

(niche market) γηα θαηαλαισηέο κε πςειφ εηζφδεκα θαη θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

4∙2  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο 

Ζ νηθνλνκία ηεο Λ.Γ. Κίλαο αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εηεζίσο κε ξπζκφ αλάπηπμεο 

πέξημ ηνπ 10%. Ζ ηαρεία αλάπηπμή ηεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ ηεο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο επάξηζκεο αλψηεξεο εηζνδεκαηηθά 

ηάμεο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαηαλαισηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ 

θαη δηαζέηεη κεγάιν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ζε εηζαγφκελα πξντφληα, πνπ ζεσξνχληαη 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηα εγρψξηα. 

Δμάιινπ, ε εγεζία ηεο Λ.Γ. Κίλαο έρεη ζέζεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηνπ επφκελνπ πεληαεηνχο 

νηθνλνκηθνχ πιάλνπ αλάπηπμεο (2011 - 2015) ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ηζνδπγίνπ κε ηελ ηαρχηεξε άλνδν ησλ εηζαγσγψλ, ζε ζρέζε 

κε ηηο εμαγσγέο ηεο. 



52 | Σ ε λ ί δ α  
 

Ζ αγνξά βξψζηκσλ θπηηθψλ ειαίσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο ζνγηέιαην (soybean oil), 

θνηληθέιαην (palm oil), ειηέιαην (sunflower oil), ζπνξέιαην (seed oil), αξαβνζηηέιαην (corn 

oil), αξαρηδέιαην (peanut oil), γνγγπιέιαην ή έιαην ειαηνθξάκβεο (colza oil /salad oil), ελψ 

έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ηεο θαηαλάισζεο θαηαιακβάλεη ην ειαηφιαδν. Ζ εγρψξηα παξαγσγή 

δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο απμαλφκελεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ θπηηθψλ ειαίσλ απφ ρψξεο ηεο Ν.Α. Αζίαο 

(Μαιαηζία - Ηλδνλεζία γηα  θνηληθέιαην) θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Αξγεληηλή - Βξαδηιία 

γηα ζνγηέιαην). Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 30% ηεο θαηαλάισζεο είλαη εηζαγφκελα θπηηθά 

έιαηα. 

Πίλαθαο 1 : Δηζαγσγέο εδώδηκσλ ειαίσλ ζηε Λ.Γ. Κίλαο, 2010 

ΔΓΧΓΗΜΑ ΔΛΑΗΑ Kg Αμία ζε $ $/Kg % Όγθνπ % Αμίαο 

Φνηληθέιαην 5.695.938.995 4.710.620.060 0,83 63,03% 59,24% 

νγηέιαην 1.340.716.650 1.203.141.128 0,90 14,83% 15,13% 

Κξακβέιαην - Γνγγπιέιαην 985.308.558 921.114.830 0,93 10,90% 11,58% 

Κνθνθνηληθέιαην 785.522.613 805.853.262 1,03 8,69% 10,13% 

Ζιηέιαην 136.853.414 130.755.418 0,96 1,51% 1,64% 

Αξαρηδέιαην 68.457.659 86.704.063 1,27 0,76% 1,09% 

Διαηφιαδν 24.741.584 93.958.010 3,80 0,27% 1,18% 

Βακβαθέιαην 1.700 18.618 10,95 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ 9.037.541.173 7.952.165.389 0,88 100% 100% 

 

Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη ην ρακειφ, πιελ απμαλφκελν ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεξίδην ηνπ 

ειαηνιάδνπ (0,27% ζε φγθν, 1,18% ζε αμία) ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο εδψδηκσλ ειαίσλ, 

απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ηεο ηηκήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θπηηθά έιαηα. 

4∙3  Μέγεζνο αγνξάο – Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 

Ζ αγνξά ειαηνιάδνπ απνηειεί ιηγφηεξν απφ ην 1% ηεο αγνξάο βξψζηκσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηνπο 20 - 30 εθαη. ηφλνπο. Ζ θαηαλάισζε 

ειαηνιάδνπ γίλεηαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζε πφιεηο κε πςειφ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα θαη ηζρπξή παξνπζία εθπαηξηζκέλσλ, ελψ ε αλαινγνχζα θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε είλαη ιηγφηεξν απφ 20 γξακκάξηα. 

Σν ειαηφιαδν είλαη γλσζηφ ζηελ Κίλα, σο έλα πξντφλ κε ζεξαπεπηηθέο θαη θαιιπληηθέο 

ηδηφηεηεο. Μφιηο πξφζθαηα, φκσο, εθηηκήζεθε θαη γηα ηε δηαηξνθηθή ηνπ αμία θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή απφ έλα αθφκε κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 
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ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ δε γλσξίδεη νχηε ην ειαηφιαδν νχηε φηη κπνξεί λα 

θαηαλαιψζεη σκά θπηηθά έιαηα (φρη σο καγεηξηθά). 

Οη θηλέδνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ειαηφιαδν σο : 

- θαιιπληηθφ, γηα ηε βειηίσζε ηεο πθήο ηνπ δέξκαηνο (απφ γπλαίθεο), 

- θάξκαθν, δει. ην ειαηφιαδν πίλεηαη, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή θηλεδηθή ηαηξηθή 

βνεζάεη ζηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ αζζελεηψλ (απφ κεζήιηθεο θαη άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο), θαη 

- καγεηξηθφ έιαην (απφ λνηθνθπξηά κε πςειφηεξν εηζφδεκα θαη κνξθσηηθφ επίπεδν) 

Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ δελ επλνείηαη απφ ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ Κηλέδσλ λα 

δηαηξέθνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, εθηφο ζπηηηνχ. ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, κε 

εμαίξεζε ηα εζηηαηφξηα κε κεζνγεηαθή θνπδίλα θαη ηα πνιπηειή μελνδνρεία, ηα καγεηξηθά 

έιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θπξίσο ζνγηέιαην θαη θνηληθέιαην. Δπίζεο, νη κέζνδνη 

παξαζθεπήο ησλ πεξηζζφηεξσλ θαγεηψλ δελ έρνπλ ηα θπηηθά έιαηα σο γεπζηηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο, αιιά ηηο ζάιηζεο. 

Παξφια απηά, ε αλάδπζε κηαο εηζνδεκαηηθά αλψηεξεο ηάμεο πνπ πηνζεηεί δπηηθφ ηξφπν 

δσήο, αθφκα θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ, θαη πξνζβιέπεη ζε κηα πην πγηεηλή δηαηξνθή 

είλαη επαξθήο αγνξά – ζηφρνο γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν. 

Αγνξά – ηφρνο Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ : 200 – 300 εθαη. άηνκα 

Πεξηνρέο : Πφιεηο κε πςειφ δηαζέζηκν εηζφδεκα 

Πιεζπζκφο : Αζηηθφο, Δθπαηξηζκέλνη (Expats) 

Ζιηθία : 20 – 49 εηψλ 

Μφξθσζε : Αλψηεξε (Παλεπηζηήκην – ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ) 

Δηζφδεκα : Μεζαία πξνο πςειά θαη πςειά εηζνδήκαηα 

Πξνθίι Καηαλάισζεο : Δλδηαθέξνλ γηα πγηεηλέο ηξνθέο, «ethnic» θνπδίλεο 

 

4∙4  Δγρώξηα παξαγσγή 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή αλέξρεηαη κφιηο ζε 500 ηφλνπο ειαηνιάδνπ κε πξννπηηθέο, φκσο, 

ηαρείαο αχμεζεο, ιφγσ ησλ επνίσλσλ πξννπηηθψλ ηεο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη ησλ πςειψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

Ζ παξαγσγή ζπγθεληξψλεηαη ζε ηξεηο δψλεο : ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Bailongjiang 

(πεξηνρή Wudu, επαξρία Gansu, 85% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο), ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ 
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Jinsha (επαξρίεο Yunnan – Sichuan) θαη ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Yangtze (επαξρίεο Sichuan 

– Hubei), φπνπ ν θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηε θχηεπζε ειαηφδεληξσλ. 

Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο απνξξνθάηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο πεξηνρέο φπνπ 

θαιιηεξγνχληαη ειηέο, ελψ έλα κηθξφηεξν θνκκάηη θηάλεη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Οη θηλεδηθέο 

εηαηξείεο αζθνχλ πεξηζζφηεξν εκπνξηθή, παξά παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αλακεηγλχνληαο, 

ζπρλά, εγρψξην θαη εηζαγφκελν ρχκα ειαηφιαδν κε άιινπ ηχπνπ θπηηθά έιαηα. 

Πάλησο, παξά ηηο θαηά θαηξνχο πξνζπάζεηεο γηα εληαηηθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, 

ππάξρνπλ γλσζηηθέο ειιείςεηο ζε ηερληθέο θαιιηέξγεηαο, ελψ ζε επίπεδν γεληθφηεξεο 

αγξνηηθήο πνιηηηθήο έρεη δνζεί, πξνο ην παξφλ, πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε 

θαιιηεξγεηψλ κε ζηφρν ηελ απηάξθεηα ησλ δηαηξνθηθψλ πφξσλ. Δπλφεην είλαη φηη ην 

ειαηφιαδν ζεσξείηαη «πνιπηειέο» βξψζηκν έιαην θαη δελ εληζρχεηαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ, θαη' 

αλαινγία κε ηα ινηπά εδψδηκα έιαηα. 

4∙5  Δηζαγσγέο 

Οη εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη 

εηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ έρνπλ απμεζεί θαηά 1.650% ζε φγθν κέζα ζε κηα επηαεηία. 

Πίλαθαο 2 : Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. Κίλαο, 2004 – 2010 

Έηνο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Όγθνο(Κηιά) 1.053.465 2.254.824 3.405.895 5.684.310 8.009.863 10.246.194 18.430.900 

Αμία (US$) 3.195.396 8.778.420 17.744.742 26.761.000 40.617.851 43.537.054 76.181.369 

Μέζε Σηκή $/Kg 3,03 3,89 5,21 4,71 5,07 4,25 4,13 

 Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ, Λ.Γ. Κίλαο 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ρψξεο εηζαγσγήο, ε θαηάηαμε δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ν Πίλαθαο 3 απνηππψλεη ηελ 

θαηάζηαζε γηα ην 2010. 
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Πίλαθαο 3 : Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. Κίλαο αλά ρώξα, 2010 

ΘΔΖ ΥΧΡΑ Kg Αμία ζε $ $/Κg 
Μεξίδην 

(φγθνο) 

Μεξίδην 

(αμία) 

1 Ηζπαλία 8.876.451 36.037.942 4,06 48,16% 47,31% 

2 Ηηαιία 6.501.391 25.637.636 3,94 35,27% 33,65% 

3 Διιάδα 1.054.455 5.062.237 4,80 5,72% 6,64% 

4 Απζηξαιία 511.034 3.370.302 6,60 2,77% 4,42% 

5 πξία 583.932 2.074.193 3,55 3,17% 2,72% 

6 Σπλεζία 382.181 1.406.386 3,68 2,07% 1,85% 

7 Σνπξθία 264.010 1.174.982 4,45 1,43% 1,54% 

8 Πνξηνγαιία 112.126 762.376 6,80 0,61% 1,00% 

9 Γαιιία 28.682 128.125 4,47 0,16% 0,17% 

10 Αίγππηνο 38.510 127.464 3,31 0,21% 0,17% 

ΤΝΟΛΟ 18.430.900 76.181.369 4,13 100,00% 100,00% 

 Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ, Λ.Γ. Κίλαο 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 3, νθηψ ρψξεο πξαγκαηνπνηνχλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ πξνο ηε Λ.Γ. Κίλαο, ελψ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 3
ε
 

ζέζε ζε αμία, κε κέζε ηηκή CIF 4,80 $/kg, πςειφηεξε ηεο ζπλνιηθήο κέζεο ηηκήο (4,13 $/kg). 

ην κε παξζέλν ειαηφιαδν, ε θαηάηαμε δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά : 

Πίλαθαο 4 : Δηζαγσγέο κε παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. Κίλαο αλά ρώξα, 2010 

ΘΔΖ ΥΧΡΑ Kg Αμία ζε $ $/Κg Μεξίδην (αμία) 

1 Ηηαιία 1.506.273 3.672.309 2,44 47,05% 

2 Ηζπαλία 618.734 1.948.798 3,15 24,97% 

3 Διιάδα 608.043 1.789.660 2,94 22,93% 

4 Απζηξαιία 20.269 154.718 7,63 1,98% 

5 Γαιιία 20.801 74.119 3,56 0,95% 

6 Σατβάλ 16.617 38.719 2,33 0,50% 

7 Σνπξθία 12.078 38.685 3,2 0,50% 

8 Γεξκαλία 4.943 28.619 5,79 0,37% 

9 Ζλ. Βαζίιεην 7.252 20.152 2,78 0,26% 

10 Ηαπσλία 1.239 15.799 12,8 0,20% 

ΤΝΟΛΟ 2.822.535 7.805.804 2,77 100,00% 

 Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ, Λ.Γ. Κίλαο 
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Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηε 3
ε
 ζέζε κε κεξίδην 23% ελψ κφιηο ηξεηο ρψξεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ην 95% ησλ εηζαγσγψλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ ειιεληθνχ κε παξζέλνπ ειαηφιαδνπ θπκαίλεηαη 

πεξίπνπ ζην 60% ηεο ηηκήο CIF ηνπ παξζέλνπ (2,94 $/kg). 

Σέινο ζηα ππφινηπα ιάδηα απφ ειηέο (π.ρ. ππξελέιαηα), ε θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη 

παξαθάησ : 

Πίλαθαο 5 : Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ από ειηέο, εθηόο ηεο θιάζεο HS 15.09. αλά ρώξα, 

                     2010 

ΘΔΖ ΥΧΡΑ Kg Αμία ζε $ $/Κg Μεξίδην (αμία) 

1 Ηηαιία 1.640.749 4.949.493 3,02 49,64% 

2 Ηζπαλία 1.614.713 4.408.409 2,73 44,21% 

3 Σατβάλ 93.477 236.185 2,53 2,37% 

4 Διιάδα 82.828 201.214 2,43 2,02% 

5 Ηαπσλία 2.428 41.429 17,06 0,42% 

6 Σπλεζία 22.990 39.913 1,74 0,40% 

7 Πνξηνγαιία 16.988 33.142 1,95 0,33% 

8 Σνπξθία 8.044 25.292 3,14 0,25% 

9 Γαιιία 4.792 18.787 3,92 0,19% 

10 Πνισλία 516 9.753 18,90 0,10% 

ΤΝΟΛΟ 3.488.149 9.970.837 2,86 100,00% 

 Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ, Λ.Γ. Κίλαο 

 

Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 4
ε
 ζέζε κε κεξίδην 2%, ελψ Ηηαιία θαη Ηζπαλία κνηξάδνληαη 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ειαηνιάδνπ. 

πλνςίδνληαο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, παξαθάησ βιέπνπκε ηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ειαηνιάδνπ ζηελ Κίλα γηα ην 2010 : 
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Πίλαθαο 6 : πλνιηθέο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. Κίλαο αλά ρώξα, 2010  

ΘΔΖ ΥΧΡΑ Kg Αμία ζε $ $/Κg Μεξίδην (αμία) 

1 Ηζπαλία 11.109.898 42.395.149 3,82 45,12% 

2 Ηηαιία 9.648.413 34.259.438 3,55 36,46% 

3 Διιάδα 1.745.326 7.053.111 4,04 7,51% 

4 Απζηξαιία 531.303 3.525.020 6,63 3,75% 

5 πξία 583.932 2.074.193 3,55 2,21% 

6 Σπλεζία 407.376 1.448.504 3,56 1,54% 

ΤΝΟΛΟ 24.741.584 93.958.010 3,80 100,00% 

 Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ, Λ.Γ. Κίλαο 

 

Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 3
ε
 ζέζε, ηφζν ζε φγθν φζν θαη ζε αμία, εμάγνληαο ην 2010 

1.745 ηφλνπο, αμίαο 7,05 εθ. δνιαξίσλ. Ζ ζπλνιηθή ηηκή γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν (4,04 

$/kg) είλαη πςειφηεξε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο, κέζα ζην 2010, 

ηνπ φγθνπ κε παξζέλνπ ειαηφιαδνπ πνπ εμήγαγε ζηε Λ.Γ. Κίλαο, θαζψο θαη ηεο αλαινγηθά 

πςειήο ηηκήο CIF γηα ην ειιεληθφ παξζέλν ειαηφιαδν. 

χκθσλα, εμάιινπ, κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2011, ε αλνδηθή ηάζε ησλ εμαγσγψλ 

ειαηνιάδνπ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζπλερίζηεθε. 

Πίλαθαο 7 : πλνιηθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ Δ.Δ.-27 ζηε Λ.Γ. Κίλαο αλά ρώξα, 2010 - 

                     2011 

ΥΧΡΑ 
2011 

Αμία ζε € 

2011 

Όγθνο ζε 

Kg 

Σηκή 

FOB 

(2011) 

€/kg 

2010 

Αμία ζε € 

2010 

Όγθνο ζε 

Kg 

Σηκή 

FOB 

(2010) 

€/kg 

%2011- 

2010 

Αμία 

%2011- 

2010 

Όγθνο 

Ηζπαλία 69.070.396 20.555.000 3,36 34.633.105 12.024.400 2,88 99,43% 70,94% 

Ηηαιία 24.964.835 8.900.200 2,80 24.469.322 9.376.900 2,61 2,03% -5,08% 

Διιάδα 6.457.417 1.941.300 3,33 4.193.360 1.410.300 2,97 53,99% 37,65% 

Πνξηνγαιία 1.400.828 402.900 3,48 848.567 187.300 4,53 65,08% 115,11% 

Γαιιία 138.273 43.000 3,22 151.226 63.200 2,39 -8,57% -31,96% 

Κχπξνο 101.244 24.900 4,07 - - - - - 

Βέιγην 95.820 37.600 2,55 51.609 19.600 2,63 85,67% 91,84% 

χλνιν Δ.Δ.-27 102.278.248 31.918.800 3,20 64.366.236 23.085.300 2,79 58,90% 38,26% 

Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ, Λ.Γ. Κίλαο 

 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ζε εηήζηα βάζε 54% ζε φγθν θαη 38% ζε αμία, 

αθνινπζψληαο ηε κέζε επξσπατθή ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθξεθηηθή άλνδν ησλ 
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ηζπαληθψλ εμαγσγψλ θαη ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ηηαιηθψλ. ε επίπεδν εηαηξεηψλ, ππνινγίδεηαη 

φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 200 εμαγσγηθέο εηαηξείεο κε κεζαίν ή πςειφ κέγεζνο γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο ειαηφιαδνπ. Οη εηαηξείεο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ 

αληηπξνζψπνπ ή εηζαγσγέα ζηηο κεγάιεο πφιεηο (Πεθίλν, αγθάε, Guangzhou, Shenzhen, 

Tianjin, Qingdao, Ningbo), ρσξίο θάπνηα λα έρεη θαηαθηήζεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. 

4∙6  Γνκή αγνξάο – Καλάιηα δηαλνκήο 

Ζ αγνξά είλαη, πξνο ην παξφλ, πεξηνξηζκέλε θαη εληνπίδεηαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σα θαλάιηα 

δηαλνκήο είλαη θαηαηκεκέλα ζε εηζαγσγείο κηθξνχ κεγέζνπο θαη πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο 

εκβέιεηαο. Δίλαη δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ ίδηα εηαηξεία δηαθνξεηηθψλ 

δηαλνκέσλ ζε θάζε πφιε. Δπίζεο, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ειαηνιάδνπ, ε 

εηζαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ αγνξά, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλν θίλδπλν γηα ηνπο 

εμαγσγείο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ ζπλεξγάηεο θαηφπηλ ελδειερνχο ειέγρνπ. 

Δθηφο ησλ εζηηαηνξίσλ κε κεζνγεηαθή θνπδίλα (θπξίσο ηηαιηθά θαη ηζπαληθά) θαη ησλ 

πςειήο ζηάζκεο μελνδνρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειαηφιαδν, ην θχξην ζεκείν πψιεζεο 

ειαηνιάδνπ απνηεινχλ ηα ζνχπεξ-κάξθεη. ε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε αγνξά ιηαληθήο, ε 

χπαξμε δηεζλψλ αιπζίδσλ (Carrefour, Metro, Dixon's, Makro, Auchan, Wal-Mart) 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε κφλν ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο (ειάρηζηεο πνζφηεηεο, entry fees), ελψ ηα 

κηθξφηεξα ζνχπεξ-κάξθεη πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηξηζκέλνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Σα θηλεδηθά ζνχπεξ-κάξθεη, εμάιινπ, δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ζπρλά θαζφινπ ειαηφιαδν ζηα ξάθηα ηνπο. 

Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ θαλάιη γηα ην ειαηφιαδν απνηειεί ην επηρεηξεκαηηθφ δψξν. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε επηινγή επηηφπηνπ ζπλεξγάηε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

ηκήκαηα πξνκεζεηψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία πξνκεζεχνληαη ειαηφιαδν ζε 

ζπζθεπαζία δψξνπ, γηα λα ην πξνζθέξνπλ ζε ζπλεξγάηεο, θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο ή 

αθφκα θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δνκή ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ειαηνιάδνπ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ : 
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4∙6∙1  Σξόπνη εηζόδνπ ζηελ θηλεδηθή αγνξά ειαηνιάδνπ 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα κεηαβάιιεηαη ηφζν γξήγνξα ζηελ Λ.Γ. Κίλαο πνπ φηη ίζρπε πξηλ κεξηθά 

ρξφληα, φηη δειαδή ν κφλνο ηξφπνο λα εμάγεη θαλείο πξνο ηελ Κίλα είλαη κέζσ απ' επζείαο 

επαθή κε έλαλ απφ ηνπο θξαηηθνχο ζπλδέζκνπο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (Foreign Trade 

Corporations - FTC), δελ ηζρχεη πηα. Έρνπλ πεξάζεη πιένλ νη κέξεο εθείλεο πνπ ην κφλν πνπ 

έπξεπε λα θάλεη έλαο έκπνξνο ήηαλ λα επηζθεθηεί ην Πεθίλν θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ 

κνλαδηθφ θεληξηθφ θξαηηθφ έκπνξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν απηφ αγαζφ. Σψξα, αλεμάξηεηνη, 

θξαηηθνί θαη εκηηδησηηθνί θηλέδνη εηζαγσγείο βξίζθνληαη δηεζπαξκέλνη ζε φιε ηε ρψξα θαη νη 

μέλεο εηαηξείεο πξέπεη λα ιαραληάζνπλ γπξλψληαο κηα αραλή θαη ζχλζεηε αγνξά, γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο. 

Αθφηνπ δξνκνινγήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ην 1979, ε θπβέξλεζε 

θαηαθεξκάηηζε ην θιεηζηφ ζχζηεκα δηαλνκήο θαη επέηξεςε ζηηο δπλάκεηο ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αγνξαζηηθέο αλάγθεο 

θαη φρη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο επηζπκίεο. 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίαο ραιάξσζε ην βξφγρν ηνπ θαη ηψξα νη λένη ηδηψηεο, νη θνηλνπξαμίεο, 

νη παξαγσγνί θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πσινχλ θαη λα αγνξάδνπλ πνιχ πην 

ειεχζεξα. Σν θξάηνο έρεη απφ ηε κία πιεπξά ηδησηηθνπνηήζεη ή θνιεθηηβνπνηήζεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηθξήο θιίκαθαο εκπνξηθέο εηαηξείεο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε, έρεη 

απαιιάμεη ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ απφ ηε γξαθεηνθξαηία, δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. Καη αθφκα θαιχηεξα, ην θξάηνο απνπνηήζεθε ηνλ θεληξηθφ 

πξνγξακκαηηθφ ηνπ ξφιν, έρνληαο πιένλ ειαρηζηνπνηήζεη ην ηηκνινγηαθφ θαη θαηακεξηζηηθφ 

ηνπ ζρεδηαζκφ. 
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Δπηά ηξόπνη πξνζέγγηζεο ηεο θηλεδηθήο αγνξάο 

Καζψο ν αξηζκφο ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ απνθηνχλ δηθαηψκαηα εκπνξίαο απμάλεη θαη 

ν αξηζκφο ησλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θξαηηθή εκπνξηθή δηαρείξηζε κεηψλεηαη 

θαηαθφξπθα, νη μέλεο εηαηξείεο ζηε Λ.Γ. Κίλαο βξίζθνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

λα ζπλάςνπλ απ' επζείαο επαθέο κε αγνξαζηέο θαη πσιεηέο. Οη επθαηξίεο απηέο ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα απμάλνπλ. Δθαηνληάδεο μέλεο εηαηξείεο έρνπλ αλνίμεη γξαθεία ζηελ 

Κίλα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Σν ζρεηηθά πςειφ θφζηνο δηαηήξεζεο ησλ 

γξαθείσλ απηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, νδήγεζε άιινπο ζηελ επηινγή ηνπ Υνλγθ Κνλγθ 

σο βάζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Άιινη επέιεμαλ θάπνηνπο ηξίηνπο (εκπνξηθέο εηαηξείεο, 

ηξάπεδεο, ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο) λα εθπξνζσπήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη απιά 

ζηέιλνπλ ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο ηνπο ζηελ Κίλα, φπνηε ην απαηηήζνπλ νη πεξηζηάζεηο. 

Πνιιέο εηαηξείεο επίζεο δεκηνχξγεζαλ θνηλνπξαμίεο κε εηαίξνπο απφ ηελ Κίλα ή ην Υνλγθ 

Κνλγθ γηα λα ρεηξίδνληαη ζέκαηα δηαλνκήο θαη ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαιιειφηεξεο γηα ζπλεξγαζία θηλεδηθήο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ 

είλαη δχζθνινο κεξηθέο θνξέο. ηνπο αγνξαζηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη φρη κφλν νη θξαηηθνί 

εκπνξηθνί ζπλεηαηξηζκνί, αιιά επίζεο θαη νη εκηηδηψηεο θηλέδνη παξαγσγνί, νη έκπνξνη θαη νη 

πξάθηνξεο. Καηλνχξγηεο εκπνξηθέο εηαηξείεο εκθαλίδνληαη παληνχ θαη νη μέλεο εηαηξείεο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. Τπάξρνπλ, φκσο, 

ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ φρη κφλν είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα εηζάγνπλ ζηε Λ.Γ. Κίλαο 

αιιά είλαη θαη αξθεηά ηθαλνί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εηζαγσγέο. 

Ζ ηθαλφηεηα δελ είλαη ην κφλν εξψηεκα πνπ ζέηεη ε λεναπνθηεζείζα ειεπζεξία. Έλα άιιν 

εξψηεκα είλαη ε αθεξαηφηεηα. Οη λένη εηζαγσγείο κπνξνχλ θάιιηζηα λα είλαη «θιέθηεο θαη 

ιεζηέο», κπνξεί θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ' φηη νη FTC, έρνπλ κηθξή εκπεηξία ζην ρψξν 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη, αληίζεηα κε ηνπο FTC, θαζφινπ δηεζλή θήκε. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δπλαηέο επηινγέο γηα ηελ είζνδν κηαο εηαηξείαο παξαγσγήο 

ειαηνιάδνπ ζηελ θηλεδηθή αγνξά : 

1 ∙ Μέζσ δηαλνκέα ή πξάθηνξα ζηε Λ.Γ. Κίλαο 

2 ∙ Μέζσ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ αλαδεηώληαο εθεί πξάθηνξα, δηαλνκέα ή ζπλέηαηξν 

3 ∙ πκκεηέρνληαο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο 

4 ∙ Μέζσ θξαηηθνύ FTC  

5 ∙ Με απ' επζείαο κάξθεηηλγθ 

6 ∙ Αλνίγνληαο θαηάζηεκα ιηαληθήο ζηε Λ.Γ. Κίλαο 

7 ∙ Δμεηάδνληαο ηε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο κε εγρώξηα εηαηξεία 
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4∙6∙2  Δκπνξηθνί αληηπξόζσπνη 

Ζ αλεχξεζε ελφο θηλέδνπ εηαίξνπ δελ ήηαλ πνηέ δχζθνιε. Ο εληνπηζκφο φκσο ηνπ 

θαηάιιεινπ, είηε απηφο γίλεηαη κέζσ ησλ «ζπλνηθεζίσλ» ηνπ παξειζφληνο ηξφπνπ ή ηνπ 

ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ησλ «ειεχζεξσλ ξαληεβνχ», είλαη πάληα πνλνθέθαινο. 

Έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο ζεηηθέο αιιαγέο ζην εκπνξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κίλαο πνπ 

θαηέζηεζαλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ εηαίξνπ, κηα πνιχ πην επράξηζηε δηαδηθαζία γηα 

ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Πξάγκαηη πνιιέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ ηελ επθαηξία ηεο 

επηδίσμεο θαη επηινγήο ησλ εηαίξσλ ηνπο κε ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ θπβεξλεηηθή 

παξέκβαζε, ζαλ ελζαξξπληηθή έλδεημε φηη έθηαζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ πηινηηθή 

ηνπο εηζαγσγή ζηελ Κίλα. 

ίγνπξα νη πηζαλνί εηαίξνη δε θάληαδαλ πνηέ πξηλ ηφζν εμεπγεληζκέλνη, πεπεηξακέλνη ή κε 

δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ φζν ηψξα. Οη ελζνπζηψδεηο πξνζεγγίζεηο μέλσλ επελδπηψλ 

απνηεινχλ καθξηλφ απφερν απφ ηηο εκέξεο, πνπ νη μέλεο εηαηξείεο ζρεκάηηδαλ ζησηθά νπξέο 

έμσ απφ ηα ππνπξγεία γηα λα ηνπο παξαρσξεζεί, κηα ζπρλά ρσξίο ελδηαθέξνλ, θξαηηθή 

εηαηξεία. Πέξαλ απηνχ, λεσηεξηζηηθέο εηαηξηθέο δνκέο αλαδχνληαη κε κεγαιχηεξε άλεζε λα 

ζρεκαηίζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. 

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ επηινγή ελόο 

θηλέδνπ ζπλεξγάηε : 

- Σερληθή θαηάξηηζε : Πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρεη ν κειινληηθφο ζπλεξγάηεο. Μπνξεί 

ν ζπλεξγάηεο απφ ηε δχζε λα παξάζρεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ιείπνπλ θαη κε πνην θφζηνο; 

- Παξερφκελεο δηεπθνιχλζεηο : Ση πξνζθέξεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο θηι. ν 

πηζαλφο ζπλεξγάηεο; ε ηη άιιεο δηεπθνιχλζεηο έρεη πξνζβάζεηο; Θα πξέπεη λα 

εθζπγρξνληζηνχλ ή λα αλαβαζκηζηνχλ θαη κε πνην θφζηνο; 

- Σνπνζεζία : Ο θηλέδνο ζπλεξγάηεο είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνο γεσγξαθηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά; Απηφο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

δεδνκέλσλ ησλ αληηθεηκεληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε δηαλνκή, ιφγσ ησλ 

κεγάισλ απνζηάζεσλ ζηελ Κίλα. Γηα παξάδεηγκα, ε εγθαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο ζηε 

Guangzhou κε ζηφρν ηελ εκπνξία ζηελ αγνξά ηνπ Sichuan είλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεηαζηεί 

παξαπάλσ ρξφλν θαη έμνδα. 

- ρέζεηο : Πφζν θαιέο πξνζσπηθέο επηξξνέο ή «ζπλδέζκνπο» (guanxi) έρεη ν θηλέδνο 

ζπλεξγάηεο ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο, κε πειάηεο ή κε ηελ θπβέξλεζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο. Δάλ ην guanxi ηνπ είλαη θαιφ, ν ζπλεξγάηεο απηφο ζα κπνξεί λα ηαθηνπνηήζεη 

ηα πάληα. Σα ηξία ζεκαληηθά ζηνηρεία είλαη ε αληνρή, ε αλσηεξφηεηα θαη νη δηαζπλδέζεηο, 
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πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε πξνζνρή. Οη επαθέο ηνπ θηλέδνπ ζπλεξγάηε ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπλ εθείλεο ηνπ ζπλεξγάηε απφ ηε δχζε. 

- Οη ζηφρνη ησλ ζπλεξγαηψλ : Ση δεηνχλ νη ζπλεξγάηεο; Δίλαη καδί γηα λα αληαιιάμνπλ 

πξννπηηθέο γλψζεηο ή κήπσο ππάξρεη έλα πξαγκαηηθφ ζηξαηεγηθφ φξακα ζην κπαιφ ηνπο; 

Δπηιέγνληαο αληηπξόζσπν 

Μέρξη πξφζθαηα ήηαλ επξέσο γλσζηφ πσο νη κηθξέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχζαλ λα 

δηεηζδχζνπλ ζηελ θηλεδηθή αγνξά, έπξεπε λα ην θάλνπλ κε ηε βνήζεηα αληηπξνζψπσλ απφ ην 

Υνλγθ Κνλγθ. Οη ιφγνη ήηαλ πσο ήηαλ θζελφηεξν θαη επθνιφηεξν λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία 

θαλείο ζην Υνλγθ Κνλγθ απ' φηη ζηε Λ.Γ. Κίλαο (ιφγσ θνηλήο γιψζζαο, θνπιηνχξαο θαη 

εκπνξηθήο ζπλάθεηαο) θαη νη αληηπξφζσπνη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ είραλ φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή, σζηφζν, έρεη ακθηζβεηεζεί. Ζ νινέλα ειθπζηηθφηεξε επηινγή γηα ηελ 

κηθξφηεξε εηαηξεία είλαη ε απ' επζείαο πξνζέγγηζε ηεο Κίλαο. Οη ιφγνη ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη ε θαθή θήκε κεξηθψλ πξαθηφξσλ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ζηελ ελδνρψξα (νη νπνίνη 

θξίλνληαη κεξηθέο θνξέο ππεξφπηεο), ε εκθάληζε απμαλφκελνπ αξηζκνχ θαιψλ ηνπηθψλ 

πξαθηφξσλ θαη ε ζεκαζία, γηα νπνηαδήπνηε εηαηξεία, ηεο εγθαζίδξπζεο ζρέζεσλ ζε βάζε 

έλα πξνο έλα. 

Τπάξρεη, φκσο, ζσζηφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο θηλεδηθήο αγνξάο γηα κηα κηθξφηεξε 

εηαηξεία; Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα, απφ ην Δπξσθηλεδηθφ Κέληξν Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, 

ζε έλα κηθξφ αξηζκφ εηαηξεηψλ - κειψλ, ε εκπεηξία ησλ νπνίσλ ζηελ αγνξά ηεο Λ.Γ. Κίλαο 

θπκαηλφηαλ απφ 1 έσο 15 έηε, γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο. 

Ρσηήζεθαλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ηνπο ζηελ Κίλα κε πξάθηνξεο θαη θαηά πφζν, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπο, άιινη ζε παξφκνηα ζέζε ζα πξέπεη λα πξνηηκήζνπλ ηε δίνδν κέζσ ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ ή λα θαηεπζπλζνχλ απ' επζείαο ζηελ Κίλα. Δίλαη, αζθαιψο, αδχλαην λα εμαρζνχλ 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ έλα ηφζν κηθξφ δείγκα, σζηφζν απφ ηηο απαληήζεηο πξνθχπηνπλ 

θάπνηεο θαιέο ηδέεο. 

Τπήξμε κηα εθπιεθηηθή απνθάιπςε, φηη νη αληηπξφζσπνη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ πξνηηκνχλ λα 

δνπιεχνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεγαιχηεξσλ νλνκάησλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ, 

γηαηί απηέο πνπιάλε επθνιφηεξα ζηελ Κίλα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο : 

Τη είλαη απηό πνπ θάλεη έλαλ αληηπξόζωπν θαιό; 

Σν πξψην πνπ ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ αληηπξνζψπσλ ή 

δηαλνκέσλ είλαη θαηά πφζν νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο είλαη απαξαίηεην λα ζέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ Κίλα. Με άιια ιφγηα, επεηδή αθξηβψο πξφθεηηαη γηα ηελ Κίλα, 
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κήπσο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα απφ δηαθνξεηηθή άπνςε; Ζ νκφθσλε απάληεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη φηη δε ζα πξέπεη λα μερλά θαλείο ηα βαζηθά. Απηφ πνπ 

θάλεη έλαλ αληηπξφζσπν πξαγκαηηθά θαιφ είλαη ην ίδην παγθνζκίσο, ε νηθνλνκηθή 

εμαζθάιηζε, ε ηηκηφηεηα, ε θαιή επαγγεικαηηθή εζηθή, ε γλψζε ηεο αγνξάο, ην θαιφ φλνκα 

ζηελ αγνξά θαη ε ηθαλή επέλδπζε ρξφλνπ, ελδηαθέξνληνο θαη ρξήκαηνο ζην πξντφλ. Δίλαη, 

σζηφζν, γεγνλφο φηη είλαη πην δχζθνιν ζηελ Κίλα λα βξεη θαλείο νξγαληζκνχο πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο. 

Ο αληηπξφζσπνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κηιά θαη λα επηθνηλσλεί ζε θαιά αγγιηθά θαη 

λα έρεη θαηαλνήζεη θαη γλσξίζεη ην πξντφλ πνπ πνπιάεη. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ εμάπισζε κηαο λέαο επηρείξεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη επάλδξσζε κε έλα πξνζσπηθφ 

πσιήζεσλ πνπ ζα δηαζέηεη γλψζε ζε βάζνο, θαιή γξαθή θαη πξνζπκία ζπλεξγαζίαο κε 

κεηαπσιεηέο. 

Ίζσο κηα εηδνπνηφο δηαθνξά λα ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο Κίλαο. Ζ Κίλα είλαη ηφζν 

κεγάιε πνπ είλαη αδχλαην γηα κία θαη κφλν εηαηξεία λα θαιχςεη νιφθιεξε ηελ αγνξά. Οη 

δηαλνκείο ρξεηάδνληαη εηαίξνπο ζε φιε ηε ρψξα θη επίζεο θαιφ δίθηπν. Ζ ρψξα είλαη ηφζν 

κεγάιε πνπ ζπρλά ζα ρξεηαζηνχλ πνιινί αληηπξφζσπνη, θαζέλαο γηα κία πεξηνρή. Ζ Κίλα δελ 

είλαη κία θαη κφλε αγνξά, είλαη ε ζπγθέληξσζε παξφκνησλ αιιά μερσξηζηψλ αγνξψλ. 

Πνπ είλαη θαιύηεξα λα επηιέμεη θαλείο ηνλ αληηπξόζωπό ηνπ : ζην Χνλγθ Κνλγθ ή ζηελ Κίλα; 

Παιηφηεξα ήηαλ ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο λα δηνξίδνπλ αδηαθξίησο έλαλ 

αληηπξφζσπν ζην Υνλγθ Κνλγθ, αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ. 

Δπθνιία επηθνηλσλίαο, εμαζθάιηζε πιεξσκήο, απινχζηεξε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, 

γξεγνξφηεξεο απνζηνιέο, κεδακηλά ηέιε εηζαγσγήο (κηθξφηεξα ηνπ 1/20 ηνπ έλα ηνηο εθαηφ), 

επθνιία κεηαγσγήο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζαλ ιφγνη 

γηα ηελ επηινγή αληηπξνζψπσλ ζην Υνλγθ Κνλγθ. Αληίζεηα, ε εηζαγσγή αγαζψλ ζηε Λ.Γ. 

Κίλαο ζα κπνξνχζε λα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε, ηφζν εμαηηίαο ηεο αλαγθαζηηθήο 

ρξήζεο θξαηηθψλ κεραληζκψλ, φζν θαη ηεο ππεξβνιηθήο γξαθεηνθξαηηθήο πξνδηάζεζεο ησλ 

ίδησλ ησλ ηεισλεηαθψλ. Τπάξρνπλ σζηφζν δχν ιφγνη γηαηί ε πξνζέγγηζε απηή ηείλεη ηψξα λα 

εθιείςεη παγθνζκίσο. Πξψηνλ, ε Κίλα αλαπηχζζεη ηε δηθή ηεο γεληά αληηπξνζψπσλ θαη 

δηαλνκέσλ πνπ φρη κφλν αληαγσλίδνληαη αιιά θαη μεπεξλνχλ ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηππηθά ζην Υνλγθ Κνλγθ. 

Γεχηεξνλ, ε φιε δηαδηθαζία αγνξάο απφ θαη πψιεζεο πξνο ηελ Κίλα έρεη γίλεη εμαηξεηηθά πην 

εχθνιε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ δηαλνκή εληφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, Σν εγρψξην ίδηνλ ησλ 

πνιιψλ αγνξψλ, επίζεο, γέξλεη ηελ πιάζηηγγα πξνο ην κέξνο ησλ Κηλέδσλ δηαλνκέσλ. 
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Τη κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη νη αληηπξόζωπνη εξγάδνληαη θαιά γηα 

ινγαξηαζκό ζαο; 

Πξψηνλ θαη θχξηνλ, πξέπεη λα αθηεξσζεί ρξφλνο ζε απηνχο, γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα 

πξντφληα πνπ ηνπο αλαηέζεθε λα πνπιήζνπλ θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα εληξπθήζνπλ ζηελ 

εηαηξηθή ηαθηηθή. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ ζηε Λ.Γ. Κίλαο (ή 

ην Υνλγθ Κνλγθ, αλαιφγσο). Ζ επηινγή δηαλνκέσλ είλαη πάληνηε δχζθνιε θη επηθίλδπλε θαη 

σο πξνο απηφ ε Κίλα δελ δηαθέξεη απ' νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ θφζκνπ. Γεδνκέλνπ 

απηνχ, ζηελ Κίλα αλακέλεηαη λα επελδπζνχλ πεξηζζφηεξα ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

επίγλσζεο θαηά ην πξψην έηνο πεξίπνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαλνκέσλ αλαθνξηθά κε ηα 

πξντφληα θαη γηα ηε κεηάδνζε ηεο εηαηξηθήο θηινζνθίαο γηα ην πψο επλνείηαη ε αγνξά. 

Τπάξρεη, έπεηηα, ην ζέκα ηνπ θίλεηξνπ. Καιφο αληηπξφζσπνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο λα εξγαζηεί ζθιεξά, λα είλαη εληειψο δεζκεπκέλνο θαη λα έρεη ζθνδξή 

επηζπκία λα πινπηίζεη πνπιψληαο ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. 

Υξεηάδεηαη πξνζνρή φκσο ζηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ δε βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο ηίπνηε άιιν 

απφ ηα ρξήκαηα. Έλαο θαιφο αληηπξφζσπνο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

εηθφλα θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ πνπ απνπλέεη ν εληνιέαο ηνπ. Όζνη δε βιέπνπλ παξά κφλν 

ηελ πξνκήζεηα πνπ έρνπλ λα ιαβαίλνπλ, είλαη γεληθά αλαπνηειεζκαηηθνί καθξνπξφζεζκα. 

Πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο αλζξψπνπο, φκσο θη εθείλνη δελ ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ 

κφλν ζε απηά. 

Πνηεο άιιεο ζπκβνπιέο ζα κπνξνύζαλ λα δνζνύλ ζηηο λέεο εηαηξείεο πνπ μεθηλνύλ λα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Λ.Δ. Κίλαο; 

Γχν είλαη νη παξάκεηξνη ηνπ παηρληδηνχ : πξνζνρή θαη γλώζε. 

Με βηαζηείηε λα δηνξίζεηε κεηαπσιεηέο θαη δηαλνκείο. Δπηζθεθζείηε ηνπ πειάηεο θη ειέγμηε 

ηνπο. Καηαλνήζηε ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο πξνηνχ ηνπο δηνξίζεηε. 

Να είζηε πξνζεθηηθνί, λα έρεηε θαηαλνεηφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη μεθάζαξε ηδέα ηνπ 

ηη αθξηβψο ζέιεηε απφ ηνλ δηαλνκέα ζαο. Να είζηε ππνκνλεηηθνί θαη λα πξνζπαζήζεηε λα 

θαηαλνήζεηε ηελ θηλεδηθή θνπιηνχξα. Αλαδεηήζεηε έλα αληηπξφζσπν πνπ έρεη εκπεηξία κε 

δπηηθέο εηαηξείεο. Δάλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν πσιήζεσλ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαιφ δίθηπν δηαλνκήο ήδε ζηεκέλν, θαη επίζεο θαιφ δίθηπν εηζαγσγψλ, θάηη ην 

εχθνιν, εθφζνλ πιεξψλνληαη ηα ηέιε εηζαγσγήο. Απνθχγεηε ηελ πψιεζε κέζσ γθξίδσλ 

θαλαιηψλ, κηαο θαη ε θπβέξλεζε επηρεηξεί μαλά ηελ πάηαμε ησλ ιαζξεκπφξσλ. 

Μεξηθέο αθφκε ζπκβνπιέο : 

- ειέγμηε εάλ ε εηαηξεία είλαη θξαηηθή ή ηδησηηθή 
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- πάξηε ζπζηάζεηο, εάλ κπνξείηε 

- ζπλαληεζείηε κε αμησκαηνχρνπο ζε ζέζεηο - θιεηδηά γηα λα θαηαλνήζεηε ηα θίλεηξά ηνπο 

- λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα επηζηξέθεηε ζπρλά θαη ζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά 

ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο 

- ζπδεηήζηε ηηο κεζφδνπο πιεξσκήο απφ λσξίο θαη ζπκθσλήζηε εάλ νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη 

κέζσ Κίλαο ή Υνλγθ Κνλγθ. 

Μάζεηε ηελ αγνξά ζαο, ηελ παξειζνχζα, ηελ ησξηλή θαη ηε κειινληηθή. πδεηήζηε κε ηνπο 

πειάηεο - ζηφρνπο ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη πξνγξακκαηίζηε επηζηξνθέο βξαρχ θαη 

καθξνπξφζεζκα. Να είζηε πνιχ ππνκνλεηηθνί θαη πξνεηνηκαζκέλνη λα εμεγήζεηε ηα 

πξάγκαηα πνιιέο, πνιιέο θνξέο, ψζπνπ λα εγθαζηδξχζεηε ηελ εκπηζηνζχλε. Να είζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη λα πξνβείηε ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο, ηφζν ρξεκάησλ φζν θαη ρξφλνπ, 

πξνηνχ αξρίζεηε λα ιαβαίλεηε. Κη αλ έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ηξφπνπ ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο ζην επηρεηξεκαηηθφ θνκκάηη, ελσζείηε κε θάπνηνλ θνξέα θαη θάλεηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ην Υνλγθ Κνλγθ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

αληηπξνζψπσλ θαη δηαλνκέσλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

δηεηζδχζνπλ ζηελ θηλεδηθή αγνξά, φκσο απηή δελ απνηειεί, ζε θακία πεξίπησζε, ηε κφλε νδφ 

πξνζέγγηζεο ηεο Λ.Γ. Κίλαο. Ζ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ ζηελ Κίλα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεπζεξνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο νηθνλνκίαο θαζηζηνχλ ηελ επηινγή ηεο 

άκεζεο πξνζέγγηζεο ζηελ Κίλα δηαξθψο βησζηκφηεξε, αθφκα θαη γηα ηελ πην κηθξή εηαηξεία. 

Σέινο, ν δηνξηζκφο ζπλεξγαηψλ δε ρξεηάδεηαη βηαζχλε, αιιά πξέπεη λα πξνθχπηεη θαηφπηλ 

ελδειερνχο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηψλ επηινγψλ. 

4∙7  Αληαγσληζκόο – Σηκέο – πζθεπαζία – ήκαηα 

Αληαγσληζκόο 

Σν ηζπαληθφ θαη ην ηηαιηθφ ειαηφιαδν δηαζέηνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ πνιιψλ εζηηαηνξίσλ 

ηηαιηθήο θαη ηζπαληθήο θνπδίλαο, αιιά θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πνιιψλ εθ ησλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ ηνπο. Σν πιενλέθηεκα απηφ είλαη νξαηφ ζηηο κεγάιεο 

αιπζίδεο ιηαληθήο, φπνπ π.ρ. πσινχληαη δηαθνξεηηθά brands ηεο ίδηαο εηαηξείαο (π.ρ. ε 

ηζπαληθή Grupo SOS, λπλ Deoleo, κε ην ηζπαληθφ Carbonell θαη ην ηηαιηθφ Carapelli). 

Παξφια απηά, ε παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή, φζνλ 

αθνξά ην κεξίδην αγνξάο, ιφγσ ηεο έγθαηξεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά, αιιά θαη ηεο εθηίκεζεο 

πνπ ραίξεη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ. Δπίζεο, επλντθφ ζηνηρείν γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν 

απνηειεί ε άξξεθηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ζεηηθή εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηε Λ.Γ. Κίλαο. 
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Πίλαθαο 8 : Brands Διαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. Κίλαο αλά ρώξα 

Ηζπαλία 82 Απζηξαιία 6 Ηνξδαλία 1 

Διιάδα 42 Σπλεζία 3 Κχπξνο 1 

Ηηαιία 38 Ηζξαήι 2 Πνξηνγαιία 1 

Κίλα 19 Υηιή 2 πξία 1 

Σνπξθία 10 Αξγεληηλή 1 ΤΝΟΛΟ 209 

Πεγή : http://www.eoliveoil.com/olive-oil/oliveoilbrands.html 

 

Σηκέο 

Ζ ηηκή ηνπ ειαηνιάδνπ θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα, ηφζν ζε απφιπηα κεγέζε, φζν θαη 

ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα βξψζηκα θπηηθά έιαηα, ελψ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο 

ζηελ ηηκή γηα ηελ ίδηα πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ειαηνιάδνπ. Δλδεηθηηθά, ζπζθεπαζία ελφο 

ιίηξνπ ειαηνιάδνπ πσιείηαη θαηά κέζν φξν πξνο 90 - 110 RMB (100RMB = 12€), φηαλ 

αληίζηνηρε πνζφηεηα ζνγηέιαηνπ ηηκνινγείηαη 10 -13 RMB. Ο πίλαθαο 9 απνηππψλεη ηηο 

κέζεο ηξέρνπζεο ηηκέο : 

Πίλαθαο 9 : Δλδεηθηηθή Σηκή Ληαληθήο αλά ηύπν ειαηνιάδνπ θαη ζπζθεπαζία (ζε €) 

Σχπνο Διαηνιάδνπ/πζθεπαζία 250 ml 500 ml 750 ml 1 lt 3 lt 

Δμαηξεηηθά Παξζέλν Διαηφιαδν 3,5 - 4,5 8,0 - 9,0 10,0 - 10,5 11,0 - 15,0 33,5 - 37,5 

Παξζέλν Διαηφιαδν 3,0 - 3,5 7,0 - 8,0 9,0 - 10,0 11,0 - 12,5 26,0 - 30,0 

Διαηφιαδν  7,0 - 7,5 9,0 - 9,5 9,0 - 10,0 23,5 - 27,5 

Ππξελέιαηα θ.α.    8,0 - 9,0 18,5 - 22,5 

                 Πεγή : IOC 

 

πζθεπαζία - Δηηθέηα 

Ζ ζπζθεπαζία πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο. Τπάξρνπλ 

γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ησλ 250, 500, 700, 750 ml θαη ηνπ 1 ιίηξνπ, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο 

ησλ 0,5 ή 1 ιίηξνπ (ζπλήζσο φρη εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηφιαδνπ) θαη ζπζθεπαζίεο απφ 

ιεπθνζίδεξν (ηελεθέδεο) 1, 3, 4 ιίηξσλ. Τπάξρνπλ, επίζεο, θαιαίζζεηεο ζπζθεπαζίεο δψξνπ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κπνπθαιηνχ 200, 500 ή 750 ml. 

ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

- Όλνκα ή εκπνξηθφ ζήκα ειαηνιάδνπ 

- πζηαηηθά 

- Καζαξφ Βάξνο 
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- Ζκεξνκελία παξαγσγήο (έηνο/κήλαο/εκέξα) 

- Όλνκα θαη δηεχζπλζε δηαλνκέα/εηζαγσγέα 

- Υψξα πξνέιεπζεο 

- Ζκεξνκελία ιήμεο (έηνο/κήλαο/εκέξα) 

ηελ πξάμε, ε πιεηνςεθία ησλ ειαηνιάδσλ πνπ εηζάγνληαη, δηαηεξνχλ ηελ απζεληηθή εηηθέηα 

θαη απιψο θέξνπλ επηπιένλ, ζην πίζσ κέξνο, έλα απηνθφιιεην κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

ζηελ θηλεδηθή γιψζζα. ηα ηέιε ηνπ 2011, θάπνηεο ηνπηθέο ηεισλεηαθέο αξρέο εμέδσζαλ 

αλαθνίλσζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πξντφληα πνπ δε θέξνπλ επηζήκαλζε ζηελ θηλεδηθή, δελ 

ζα κπνξνχλ πιένλ λα εθηεισλίδνληαη. Απηφ ζα ζήκαηλε πιένλ φηη ε πξαθηηθή ηνπ 

απηνθφιιεηνπ δε ζα ήηαλ απνδεθηή. Πξνο ην παξφλ, πάλησο, δελ έρνπλ αλαθεξζεί, ζην 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν,  πξνβιήκαηα 

εθηεισληζκνχ απφ ηελ απνπζία επηζήκαλζεο ζηελ θηλεδηθή. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη επζχλε 

ηνπ εηζαγσγέα λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ εμαγσγέα γηα ηηο θηλεδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηηο ρεκηθέο νπζίεο (πξφζζεηα) πνπ επηηξέπνληαη, ηελ 

επηζήκαλζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Γηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο εηηθέηαο ησλ εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ 

- Καηάζεζε θαθέινπ θαη πξνθαηαξθηηθψλ αλαιχζεσλ. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηα ηνπηθά 

γξαθεία ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ζε έλα απφ ηα 8 θέληξα ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ είλαη νη Dalian, Tianjin, Beijing, Qingdao, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen 

θαη Zhuhai. 

ηελ ελ ιφγσ θαηάζεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. Με ηελ 

θαηάζεζε απηή ν εηζαγσγέαο ιακβάλεη κηα βεβαίσζε θαηάζεζεο θαθέινπ ελφςεη ηεο 

έγθξηζεο ηεο εηηθέηαο. ε απηά ηα θέληξα γίλεηαη αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο 

κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εηηθέηαο θαζψο θαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ πξντφλησλ. 

- Ο πξψηνο έιεγρνο θαη ε έγθξηζε γίλεηαη απφ ηα Γξαθεία Shanghai, Beijing, θαη Guangzhou 

θαη ν ρξφλνο απάληεζεο απφ ηηο αξρέο γηα ηελ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηα ηξφθηκα είλαη 

30 εξγάζηκεο εκέξεο. 

- Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ζην Δζληθφ Γξαθείν Απνκφλσζεο ζην Πεθίλν, 

απαηηνχληαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ. 
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Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ αθνξνχλ άκεζα ηνλ εμαγσγέα αιιά αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ 

εηζαγσγέα. Οη δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβφξεο, πεξίπινθεο θαη απαηηνχλ έκπεηξν εηζαγσγέα, 

νξγαλσηηθφ θαη γλψζηε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Απαηηνχκελα έγγξαθα : 

- 3 αληίγξαθα ηνπ εληχπνπ αηηήζεσο έγθξηζεο εηηθέηαο 

- Δπεμεγεκαηηθή επηζηνιή ηνπ ζρεδίνπ ηεο αξρηθήο εηηθέηαο θαη βεβαηψζεηο /πηζηνπνηεηηθά 

λνκηκφηεηαο θαη εγθξίζεσλ απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. 

- Κηλεδηθή κεηάθξαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αξρηθή εηηθέηα 

- Σνλ θαλνληζκφ ηεο εηηθέηαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο 

- 6 δείγκαηα ηεο αξρηθήο εηηθέηαο θαη 6 δείγκαηα ηεο θηλεδηθήο εηηθέηαο (ή αληίγξαθα πνπ 

απνθηήζεθαλ κε ζάξσζε ή έγρξσκεο θσηνηππίεο απηψλ) 

- Άιια ηπρφλ έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη, φπσο εθείλα γηα ηελ νλνκαζία γεσγξαθηθήο 

πξνέιεπζεο (θπξίσο γηα ειαηφιαδα, θξαζηά θαη νηλνπλεπκαηψδε) ή ηεο άδεηαο παξαζθεπήο 

ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. 

Σν θφζηνο πνπ αλαιακβάλεη ν εηζαγσγέαο είλαη : 

- Πάγηα, πνπ είλαη ηα ίδηα γηα φια ηα πξντφληα 

- Κφζηνο δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο : 300 RMB 

- Κφζηνο αλαιχζεσλ γηα ηηο θηλεδηθέο αξρέο : 300 RMB 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο ηνπηθέο αξρέο δελ έρνπλ ην ίδην θφζηνο αλαιχζεσλ θαη 

αλάινγα κε ην ζεκείν εηζφδνπ, ε ηηκή κπνξεί λα δηαθέξεη. 

Έκκεζεο δαπάλεο 

- 1 ή 2 δείγκαηα ηνπ εκπνξεχκαηνο γηα αλάιπζε απφ ηηο θηλεδηθέο αξρέο 

- Οη εηηθέηεο, θηλεδηθέο θαη αξρηθέο, ζε πνιιά αληίγξαθα 

- Σν θφζηνο ζρεδίαζεο ησλ θηλεδηθψλ εηηθεηψλ 

εκείσζε : ε παξακηθξή αιιαγή ζηελ εηηθέηα απαηηεί λέα άδεηα. 

Δκπνξηθά ήκαηα 

Ζ θαηνρχξσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο είλαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζπληζηάηαη λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξηλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ θηλεδηθή αγνξά. 
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4∙8  Δηζαγσγηθό – Γαζκνθνξνινγηθό θαζεζηώο 

Σα εηζαγφκελα πξντφληα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Κίλα, επηζεσξνχληαη ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα ιάβνπλ ην Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή AQSIQ (General 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

ιάβνπλ απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ. Σα έγγξαθα πνπ 

πξνζθνκίδνληαη είλαη ηα εμήο : 

- Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο (εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εμαγσγήο) 

- Πηζηνπνηεηηθφ Υεκηθήο Αλάιπζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο πνπ πηζηνπνηεί ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ειαηφιαδνπ (παξζέλνπ ή ππξελέιαηνπ) 

- Καηάινγνο πεξηερνκέλσλ ζπζθεπαζίαο 

- Σηκνιφγην, Έγγξαθν Φνξησηηθήο, έγθπξε Άδεηα Δηζαγσγψλ, θαη ινηπά ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα 

- Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηεο εηηθέηαο κε ηηο πξνδηαγξαθέο (γηα δείγκαηα δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηεο εηηθέηαο) 

Οη δαζκνί πνπ επηβάιινληαη ζην ειαηφιαδν, ζχκθσλα κε ην Γαζκνιφγην Δηζαγσγψλ θαη 

Δμαγσγψλ ηεο Λ.Γ. Κίλαο είλαη : 

- Δηζαγσγηθφο Γαζκφο (MFN - Ρήηξα Μάιινλ Δπλννχκελνπ Κξάηνπο)  10% 

- Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  13% γηα ην παξζέλν ειαηφιαδν θαη 17% γηα άιιεο 

θαηεγνξίεο ειαηνιάδνπ. 

Πιεξσκέο εηζαγσγώλ 

Οη πηζησηηθέο επηζηνιέο (ελέγγπα πίζησζε – L/C), έρνπλ γίλεη θνηλή πξαθηηθή φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αγνξέο απφ ην εμσηεξηθφ θαη θηλνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα. Ζ αξλεηηθή πιεπξά είλαη φηη νη θπβεξλεηηθνί λφκνη γηα λα πεξηνξηζηεί ε 

έμνδνο θεθαιαίνπ δεκηνπξγνχλ αλεπάξθεηα ζην ζχζηεκα. Οη κεγάιεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε L/C, αιιά νη κηθξφηεξεο θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη 

αληηκέησπεο κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, κπνξεί λα αλαγθαζηνχλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο. 

Οη θαλνληθνί φξνη πιεξσκήο είλαη : 10% αξρηθά, 75% ζηελ απνζηνιή, 10% ζηελ άθημε θαη 

5% ζην ηέινο ηεο εγγχεζεο. Μεξηθνί μέλνη έκπνξνη ξπζκίδνπλ ηελ ηηκή πξνο ηα πάλσ έηζη 

ψζηε ε αδπλακία λα ζπιιερηεί ην ηειηθφ 5%, δελ νδεγεί ζε απψιεηα. Οη μέλνη πξνκεζεπηέο 

αληηκεησπίδνπλ επίζεο πξνβιήκαηα φηαλ νξίδεη ην L/C φηη ε ηξάπεδα κπνξεί λα 

απειεπζεξψζεη ηα θεθάιαηα κφλν αθνχ έρνπλ βγεη ηα αγαζά απφ ην ηεισλείν. Έλαο θηλέδνο 
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αγνξαζηήο πνπ δελ ζα κπνξέζεη λα βξεη ην πιήξεο πνζφ ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα 

αλαβάιιεη ή λα αξλεζεί λα αξρίζεη δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ. Με φινπο ηνπο αλσηέξσ 

θηλδχλνπο απνπιεξσκήο ησλ L/C, πνιινί μέλνη πξνκεζεπηέο δεηνχλ λα πιεξσζνχλ 

πξνθαηαβνιηθά, εηδηθά φηαλ δε γλσξίδνπλ ηνλ εηζαγσγέα ή φηαλ ζπλαιιάζζνληαη κε κηθξνχο 

αγνξαζηέο. Ζ αμία ελφο έκπηζηνπ ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεξγάηε είλαη ζαθήο. Θα 

κπνξεί λα πξνεπηιέμεη ηνπο αγνξαζηέο θαη λα νδεγήζεη ηελ εηαηξεία καθξηά απφ παγίδεο. 

πκβάζεηο αγνξώλ & πσιήζεσλ 

Απφ ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηελ πνιηηηθή αλνίγκαηνο ηε δεθαεηία ηνπ '80, ε Κίλα έρεη εθδψζεη 

δηάθνξνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαζψο επίζεο έρεη νινθιεξψζεη πνιιέο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο γηα ην δηεζλέο εκπφξην φπσο ε Γηεζλήο Πψιεζε Αγαζψλ. Απηέο νη ζπκβάζεηο 

έδσζαλ ηέινο ζε κηα πεξίνδν ζηελ νπνία δελ ππήξρε θακία λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε δηεζλή 

πψιεζε ησλ αγαζψλ. 

ήκεξα, ππάξρνπλ ζηαζεξέο θφξκεο ζπκβάζεσλ πψιεζεο θαη αγνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο θηλέδνπο. Απηέο κπνξνχλ λα αξρεηνζεηεζνχλ θαη ηνπηθά γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε 

λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε εγθξίλεηαη. Όπσο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο, ε θηλεδηθή 

ζχκβαζε κπνξεί λα είλαη γξακκέλε γηα λα επλνήζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Δπνκέλσο, ηα μέλα 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζχκβαζε γηα λα θάλνπλ ηα ζεκεία, ηα 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα φπσο ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, νη θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ηεο 

ζχκβαζεο νη εγγπήζεηο πνηφηεηαο θαη ε κέζνδνο πιεξσκήο, φζν ην δπλαηφλ πην 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη. 

4∙8∙1  Σξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηελ Κίλα 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κίλα είλαη έλα ζρεηηθά απιφ δήηεκα πνπ 

αθνινπζεί ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ζηηο ελέγγπεο πηζηψζεηο. Οη ηξάπεδεο ηεο Λ.Γ. 

Κίλαο έρνπλ ηδηαίηεξα ζηελέο ζρέζεηο κε μέλεο ηξάπεδεο θαη ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζνχλ 

ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο πιεξσκψλ. Σα ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ 

ηδξπζεί ζηελ Κίλα δηεπθνιχλνπλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εδξαίσζε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Χζηφζν, φζνη αζρνινχληαη κε ην δηεζλέο εκπφξην ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηνκέα απηφ ζηελ Κίλα. 

Σξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ζπλήζεηο ηξφπνη πιεξσκήο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ Κίλα. 

Καζέλαο πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο. 
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- Α' Σξφπνο : Πξνπιεξσκή κε κεηξεηά  

ηελ πεξίπησζε πψιεζεο πξνο ηελ Κίλα. Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα ηνλ αγνξαζηή. 

Αζθαιήο ζπλαιιαγή γηα ηνλ πσιεηή. 

Καιχηεξα λα γίλεηαη κφλν φηαλ ν ηνπηθφο αγνξαζηήο εκπηζηεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ μέλν 

πσιεηή ή φηαλ ν αγνξαζηήο δελ έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα πιεξψζεη πξνθαηαβνιηθά. 

Απηή ε κνξθή ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη αλ ε ζπλαιιαγή αθνξά κηθξφ πνζφ ή φηαλ ε 

εκπνξηθή ζρέζε είλαη πνιχ πξφζθαηε. 

- Β' Σξφπνο : Δλέγγπα πίζησζε 

Δίλαη καθξάλ ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο δηεζλψο, θαζψο παξέρεη αζθάιεηα 

θαη ζηνπο δχν, ηφζν ζηνλ αγνξαζηή, φζν θαη ζηνλ πσιεηή. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν 

πίζησζεο φπνπ ε ηξάπεδα δεζκεχεηαη λα πιεξψζεη έλαλ πξνκεζεπηή εθ κέξνπο ηνπ 

αγνξαζηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα αληαπνθξηζεί ζηνπο φξνπο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ δειψλνληαη ζηελ ζπκθσλία πίζησζεο. Ο αγνξαζηήο απνζαθελίδεη ηα 

έγγξαθα πνπ δεηά σο πξνυπφζεζε απφ ηνλ πσιεηή πξηλ ηνπ θαηαζέζεη ε ηξάπεδα ηελ 

πιεξσκή, ελψ ζηνλ πσιεηή δίλεηαη ε εγγχεζε φηη ζα ιάβεη ηελ πιεξσκή κεηά ηελ απνζηνιή 

ησλ αγαζψλ θαη εθφζνλ ηα θνξησηηθά έγγξαθά ηνπ είλαη ζσζηά. Σα έγγξαθα είλαη ν 

παξάγνληαο θιεηδί ζε κηα ζπλαιιαγή ηέηνηνπ είδνπο. Οη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ σο 

δηακεζνιαβεηέο θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα αγαζά. Πξηλ εθδνζεί κηα ελέγγπα πίζησζε, 

ν αγνξαζηήο θαιφ ζα ήηαλ λα έξζεη ζε ζπκθσλία γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο 

πιεξσκήο, ηνπο ρξφλνπο ηεο απνζηνιήο, ην είδνο ησλ αγαζψλ, ηε ζπζθεπαζία θαη ηα 

έγγξαθα πνπ πξέπεη λα παξνπζηάζεη ν πξνκεζεπηήο. 

- Γ' Σξφπνο : Αμία γηα είζπξαμε (Documents against Payment/DP θαη Documents against 

Acceptance/DA) 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαξθήο ζπλεξγαζίεο, θαζψο παξέρνπλ πξνζηαζία θαη ζηα δχν κέξε. Ο 

πσιεηήο απνζηέιιεη ηα αγαζά ζηνλ θηλέδν αγνξαζηή, αιιά πξνσζεί ηα θνξησηηθά έγγξαθα 

καδί κε ηνπο ηίηινπο ζηελ ηξάπεδά ηνπ γηα λα ηα εκβάζεη ζηελ ηξάπεδα ηνπ αγνξαζηή. Ζ 

ηξάπεδα ηνπ αγνξαζηή έρεη νδεγίεο λα κελ κεηαθέξεη ηα έγγξαθα ζηνλ αγνξαζηή κέρξη λα 

γίλεη ε είζπξαμε ή φηαλ δνζεί εγγχεζε φηη ζα γίλεη ε είζπξαμε εληφο θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αγνξαζηήο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηα θνξησηηθά έγγξαθα 

κπνξεί λα παξαιάβεη ηα αγαζά. 

ε κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή ππάξρνπλ θίλδπλνη ηφζν γηα ηνλ αγνξαζηή φζν θαη ηνλ πσιεηή. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί ν αγνξαζηήο λα αξλεζεί λα πιεξψζεη γηα ηα έγγξαθα ή ν πσιεηήο λα 

απνζηείιεη αγαζά ζε θαθή θαηάζηαζε. Ο αγνξαζηήο είλαη ζε πην ζίγνπξε ζέζε απφ ηε ζηηγκή 
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πνπ δελ απνθηά θπξηφηεηα ή επζχλε γηα ηα αγαζά κέρξη λα πιεξσζεί γηα ηα έγγξαθα ή λα 

ππνγξάςεη κηα πξνζεζκία. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ D/P θαη ηνπ D/A είλαη φηη απνηειεί πνιχ απιή θαη νηθνλνκηθή 

δηαδηθαζία, απφ ηελ άιιε φκσο, δελ ππάξρεη ηξάπεδα πνπ λα εγγπάηαη ηελ πιεξσκή 

- Γ' Σξφπνο : Άλνηγκα ινγαξηαζκνχ 

Δίλαη ν πην ξηςνθίλδπλνο ηξφπνο πιεξσκήο γηα ηνλ μέλν πσιεηή. χκθσλα κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν αγνξαζηήο ζπκθσλεί λα πιεξψζεη εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο (30, 60 ή 

90 εκέξεο) κεηά ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ. Αθνινπζείηαη κφλν φηαλ ν πσιεηήο έρεη 

απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηελ επηζπκία θαη δπλαηφηεηα ηνπ αγνξαζηή λα αγνξάζεη ηα 

εκπνξεχκαηα. 

Δλέγγπα πίζησζε (Letter of Credit) 

Πξφθεηηαη γηα ην πην ζπλεζηζκέλν κέζν ρξεκαηνδφηεζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγεί σο ηξφπνο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε 

εγγξάθσλ, ε πεξηγξαθή ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα θνξησηηθά έγγξαθα θαη ην 

δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ηεο πίζησζεο. Μηα ελέγγπα πίζησζε επηηξέπεη ζηνλ πσιεηή λα 

βαζίζεη ηελ απφθαζή ηνπ λα πνπιήζεη ζηελ νηθνλνκηθή αθεξαηφηεηα θαη πίζηε κηαο ηξάπεδαο 

θαη φρη ζε απηή ηνπ αγνξαζηή, ε αμηνπηζηία ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη. Ο 

αγνξαζηήο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ κέζσ απηήο ηεο πίζησζεο ή αθφκα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ζίγνπξε απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε κηα πξνζπκθσλεζείζα 

εκεξνκελία, ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο θαζψο θαη ηελ παξαιαβή θάπνησλ ζεκαληηθψλ 

εγγξάθσλ. Οη ηξάπεδεο πνπ εθδίδνπλ, ζπκβνπιεχνπλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο πηζηψζεηο 

απηέο ην θάλνπλ, παξέρνληαο κηα ππεξεζία ζηνπο πειάηεο ηνπο, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ 

σο κεζάδνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. Λεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα 

φξηα ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ έρεη ζέζεη ην Δληαίν ψκα Δγγξάθσλ Πηζηψζεσλ - 

ην UCP500. Ζ κέζνδνο απηή δηακνξθψζεθε απφ ην Γηεζλέο Δπηκειεηήξην πνπ εδξεχεη ζην 

Παξίζη. 

ηελ Κίλα, νη ελέγγπεο πηζηψζεηο πξνζειθχνπλ ηνπο εκπφξνπο γηαηί εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πιεξσκή θαη ηελ απνδνρή ελφο ηίηινπ απφ έλαλ ηδηψηε (ηελ ηξάπεδα), απιά θαη κφλν κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ 

πίζησζε θαη αζρέησο κε ην ζπκβφιαην πνπ έρεη ππνγξαθεί. Απηή ε ζρέζε είλαη γλσζηή θαη 

σο «αξρή ηεο απηνλνκίαο» θαη είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην UCP, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απξφζθνπησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δηεζλψο. Οη ηξάπεδεο ηεο Κίλαο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαιή ηνπο θήκε ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ απζηεξή 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Σξάπεδα ηεο Κίλαο (Bank of China) 
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έρεη δψζεη δηαηαγή ζηνπο ππαιιήινπο ηηκνιφγεζεο λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο ζην 

UCP500. 

Θέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έθδνζε ελέγγπσλ πηζηώζεσλ 

Απηφ πνπ θάλεη ηηο ελέγγπεο πηζηψζεηο μερσξηζηέο ζηε Λ.Γ. Κίλαο είλαη φηη ε θπβέξλεζε δελ 

επηηξέπεη ζε μέλεο ηξάπεδεο λα εγγπεζνχλ γηα πηζηψζεηο πνπ εθδίδνπλ νη ηνπηθέο ηξάπεδεο, 

θάηη πνπ επηηξέπεηαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία είλαη ε ηξάπεδα πνπ εγγπάηαη φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα 

πιεξψζεη εθ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο πνπ έρεη εθδψζεη ηελ πίζησζε θαη απηφ είλαη πνιχ 

ρξήζηκν φηαλ ε ζπλαιιαγή θξίλεηαη ιίγν ξηςνθίλδπλε. ήκεξα ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο 

Κίλαο θαη ε ηξάπεδα Everbright εθδίδνπλ πξφζπκα αλνηρηέο πηζηψζεηο εθ κέξνπο άιισλ 

ηξαπεδψλ. Οη θηλεδηθέο εηαηξείεο φκσο, έρνπλ κφλν κία επηινγή γηαηί κφλν ε ηξάπεδα Bank of 

China κπνξεί λα εθδίδεη ελέγγπεο πηζηψζεηο. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα είλαη φηη ελψ νη 

κεγάιεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ εχθνια πξφζβαζε ζε Δ/Π κέζσ ηεο παξαπάλσ 

ηξάπεδαο, νη κηθξφηεξεο πηζαλφλ λα ζπλαληήζνπλ δπζθνιίεο ζηε ξχζκηζε ρξεκαηνδφηεζεο 

ζε ζπλάιιαγκα. Σέινο, πξνζεζκίεο πίζησζεο γηα πάλσ απφ 90 εκέξεο πξέπεη λα εγθξηζνχλ 

απφ ηελ Κξαηηθή Τπεξεζία πλαιιάγκαηνο. 

πλεζηζκέλεο παγίδεο 

Σα ζπκβφιαηα πνπ ζπληάζζνληαη ζηε Λ.Γ. Κίλαο πηζαλφλ λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθά άξζξα 

πνπ δειψλνπλ φηη ε πιεξσκή ζα γίλεη κφλν κεηά ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηφ 

θέξλεη ην μέλν έκπνξν ζε δχζθνιε ζέζε γηαηί θαη ε παξακηθξή δηαθνξά κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε θαη ζηελ είζπξαμε. Γηα παξάδεηγκα εάλ έρεη πέζεη ε ηηκή ελφο 

πξντφληνο, ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα αξλεζεί ηελ έλαξμε ηνπ εθηεισληζκνχ ή λα βξεη κηα 

δηθαηνινγία ηερληθήο θχζεσο γηα λα απνθχγεη λα πιεξψζεη. Σέηνηα άξζξα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη ζηα ζπκβφιαηα. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα 

ζπληζηάηαη ν εμνλπρηζηηθφο έιεγρνο ησλ θηλέδσλ ζπλεξγαηψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο 

ζηελ Κίλα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ. 

Δάλ ν θηλέδνο πειάηεο ηεο εηαηξείαο είλαη λέα ή κηθξή επηρείξεζε, είλαη θαιχηεξν λα δεηείηαη 

κηα πξνθαηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ή 80% θαηά ηελ απνζηνιή. 

Όηαλ γίλεηαη ρξήζε κηαο ελέγγπαο πίζησζεο, ν πσιεηήο πξέπεη πάληνηε λα πηέδεη ηελ δηεζλή 

ηξάπεδά ηνπ, λα εζηηάδεη θαη λα ειέγρεη πξνζεθηηθά ηελ επηζηνιή. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

αξθεηά ζηε δηαπίζησζε εάλ είλαη λφκηκε ε πίζησζε, εάλ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ φινη νη φξνη 

θαη αλ έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο. Κάπνηα ζηνηρεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο είλαη 

ηα εμήο : 
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- Σν ρξνλνδηάγξακκα : Πεξηιακβάλεη ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία απνζηνιήο, ην πεξηζψξην 

πνπ δίλεηαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο 

ηεο πίζησζεο, ηελ πξνζεζκία πιεξσκήο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή παξαηάζεσλ θαη ηε 

ζπρλφηεηα απνζηνιήο αγαζψλ ζε πεξίπησζε πίζησζεο γηα πνιιαπιέο απνζηνιέο 

εκπνξεπκάησλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη απνδεθηέο. 

- Πνζά : Μηα πίζησζε πνπ αλαθέξεη «πεξίπνπ x δνιάξηα» ζεκαίλεη φηη ν εμαγσγέαο κπνξεί 

λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη 10%. Δάλ ε πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ αλαθέξεη «πεξίπνπ x 

πξντφληα», ν εμαγσγέαο κπνξεί λα απνζηείιεη ζπλ - πιελ 10%. 

- Γηθαηνινγεηηθά : Πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί έσο ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία 

παξνπζίαζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη γηα πξνμεληθά ηηκνιφγηα, 

πηζηνπνηεηηθά επηζεψξεζεο θαη ζηνηρεία θνηλνπνηήζεσλ. 

- Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε : Μηα ελέγγπα πίζησζε κπνξεί λα είλαη αλνηρηή ή λα αθνξά 

κφλν κία ηξάπεδα. Δάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ν εμαγσγέαο 

ππνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ αλαθεξφκελε ηξάπεδα πξνο απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ. 

Οη ελέγγπεο πηζηψζεηο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε κηα ηξάπεδα εκπηζηνζχλεο, πνπ λα έρεη 

εκπεηξία ζηε Λ.Γ. Κίλαο θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Μεξηθέο δηεζλείο ηξάπεδεο είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλζήθεο κηαο ρψξαο απφ άιιεο. 

4∙9  πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ 

Ζ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο γηα λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο κηα αλαδπφκελεο θαηαλαισηηθήο νκάδαο, κε πςειφ εηζφδεκα, πνπ έρεη ζηξέςεη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πηνζέηεζε κηαο πην πγηεηλήο δηαηξνθήο. Σν ειαηφιαδν, σο βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, κπνξεί λα αλαδεηρζεί σο κηα πγηεηλή 

θαζεκεξηλή «πνιπηέιεηα» γηα έλα επάξηζκν θνκκάηη ησλ θηλέδσλ θαηαλαισηψλ, αιιά δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαζεκεξηλή δηαηξνθηθή ζπλήζεηα γηα ηελ πιεηνλφηεηα, ιφγσ ηεο 

πςειήο ηηκήο ηνπ. 

Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ε αχμεζε ή έζησ ε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ηε βειηίσζε ηνπ εμαγφκελνπ πξντνληηθνχ κείγκαηνο (ζεκάδηα βειηίσζεο 

παξαηεξήζεθαλ κέζα ζην 2010 θαη ην 2011) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ελ γέλεη, κέζα απφ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κεγάιεο (π.ρ. Kerasma, 

δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε) θαη κηθξήο έληαζεο (in-store promotion).
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5 | ΓΗΔΗΓΤΖ ΣΖΝ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

5∙1  Δίζνδνο ζηελ θηλεδηθή αγνξά ειαηνιάδνπ 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ έρεη νδεγήζεη, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ζηελ απειεπζέξσζή 

ηνπο θαη ζηελ πξνζθνξά πνιιψλ δπλαηνηήησλ ζε θάζε επηρείξεζε λα επεθηαζεί ζε απηέο. Ζ 

αγνξά ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο δε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί εμαίξεζε. Ζ είζνδνο 

βέβαηα ζηελ θηλεδηθή αγνξά παξνπζηάδεη επθαηξίεο αιιά θαη θηλδχλνπο θαη πξέπεη λα 

κειεηεζεί κε πξνζνρή θαη λα κελ αληηκεησπηζηεί σο κηα επθαηξηαθή πξννπηηθή ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δμεηάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο  πνπ πξνζθέξνληαη ζε κηα εηαηξεία παξαγσγήο ειαηνιάδνπ λα 

εηζέξζεη ζηελ θηλεδηθή αγνξά, ηα δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά μεθάζαξα. 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ νη πεξηπηψζεηο ηεο ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο κε εγρψξηα 

εηαηξεία, ηνπ αλνίγκαηνο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο 

κέζσ θξαηηθψλ ζπλδέζκσλ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (FTC) ή κε απ' επζείαο κάξθεηηλγθ. Οη 

ιφγνη είλαη πξνθαλείο θαη ζρεηίδνληαη κε πνιιέο παξακέηξνπο. 

Καηά ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ηεο θηλεδηθήο αγνξάο απνθιείεηαη ε φπνηα εηαηξεία λα έρεη 

εληξπθήζεη πιήξσο ηε δνκή θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληήζεη ζηε Λ.Γ. 

Κίλαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ε καθξά παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζηελ θηλεδηθή 

αγνξά δελ αξθεί γηα λα αλεμαξηεηνπνηεζεί, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

Δπνκέλσο, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο αιιά θαη ε πξνζέγγηζε κέζσ απ' επζείαο κάξθεηηλγθ 

θαληάδνπλ, θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, κε πινπνηήζηκα. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο κε θάπνηα εγρψξηα εηαηξεία εγθπκνλεί πνιινχο 

θηλδχλνπο. Κπξηφηεξνο φισλ, ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ ξίζθνπ γηα ηελ ειιεληθή εηαηξεία 

ειαηνιάδνπ, θαζψο ηα αξρηθά θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη πνιιαπιαζηάδνληαη. Δπίζεο 

απμάλνληαη θαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αγλνείηαη 

θαη ε χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ν νπνίνο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζε ηέηνηα 

εγρεηξήκαηα. Σέινο, ε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο κέζσ θξαηηθψλ FTC κνηάδεη παξσρεκέλε θαη 

δελ εθαξκφδεηαη, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηειεπηθνηλσλίεο, βαξηά 

κεραλήκαηα αιιά θαη θξαηηθέο πξνκήζεηεο. 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ είζνδν θάζε εηαηξείαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζηελ θηλεδηθή αγνξά 

ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάπνηα απφ ηηο εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θάζε ρξφλν ζηε Λ.Γ. Κίλαο. Ζ παξνπζία ηεο εθεί είλαη επηβεβιεκέλε δηφηη ζην ρψξν 

ησλ εθζέζεσλ ζα γίλεη θαη ε πξψηε δηεξεπλεηηθή επαθή κε πηζαλνχο αληηπξνζψπνπο. 
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Ζ ηάζε ηνπ παξειζφληνο ηνπ παξειζφληνο πνπ ήζειε ηνπο αληηπξνζψπνπο κε έδξα ην Υνλγθ 

Κνλγθ πεξηζζφηεξν ηθαλνχο θαη ζπλεξγάζηκνπο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο 

έρεη αιιάμεη άξδελ. Σν εγρψξην ίδησλ ησλ πνιιψλ αγνξψλ θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

θπζηθή παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ειαηνπαξαγσγνχ εηαηξείαο ζηελ αγνξά, γέξλεη ηελ 

πιάζηηγγα ππέξ ησλ θηλέδσλ δηαλνκέσλ. 

5∙2  Δπηρεηξεκαηηθή θηινζνθία 

5∙2∙1  Πνιηηηθή πξντόληνο 

Έρνληαο ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ θηλέδνπ θαηαλαισηή, εχθνια θαηαιήγεη 

θαλείο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε εμαγσγή εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ απνηειεί 

αδηαπξαγκάηεπην παξάγνληα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Οη θηλέδνη, θαη δε απηνί 

πνπ αλήθνπλ ζηελ αγνξά-ζηφρν ηεο εηαηξείαο, έρνπλ γλψζε ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ελδηαθέξνληαη γηα πξντφληα θνξπθαίαο πνηφηεηαο. 

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ  πξντφληνο (θηάιε θαη εηηθέηα) νθείιεη λα είλαη κνληέξλα θαη λα ππνλνεί 

ηελ ειιεληθή πξνέιεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ. ηα ξάθηα ηεο θηλεδηθήο αγνξάο νη θηάιεο ησλ 

ειαηνιάδσλ είλαη αξθεηά φκνηεο κεηαμχ ηνπο, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

νξζνγσληθψλ θαη θπιηλδξηθψλ ζπζθεπαζηψλ. Ζ νπηηθή επαθή ηνπ θαηαλαισηή κε ην πξντφλ 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηειηθή ηνπ επηινγή. Έηζη, κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

ζπζθεπαζία, ε νπνία κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε έλα αθξηβφ άξσκα γηα παξάδεηγκα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα άξηζηεο πνηφηεηαο πξντφλ, είλαη ζε ζέζε λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή λα 

αγνξάζεη ην πξντφλ. 

Οη γπάιηλεο θηάιεο πξνθξίλνληαη ησλ πιαζηηθψλ, δηφηη εθηφο ηνπ φηη είλαη πνηνηηθά 

θαιχηεξεο θαη εληειψο νπδέηεξεο γηα ην ειαηφιαδν, πξνζδίδνπλ επηπιένλ θχξνο θαη ζηπι ζην 

πξντφλ. Ζ πεξηερφκελε πνζφηεηα δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 500 ml, ψζηε ε θηάιε λα 

παξακέλεη εχρξεζηε αιιά θαη λα απνπλέεη ηελ αίζζεζε ηεο πνιπηέιεηαο. Σν κέγεζνο ηεο 

ζπζθεπαζίαο έρεη λα θάλεη θαη κε δεηήκαηα ηηκνιφγεζεο, ηα νπνία θαη ζα αλαιπζνχλ ζε 

επφκελε παξάγξαθν. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξίδνπλ νη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιιά θαη ε 

νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ! Σν θίηξηλν ρξψκα, εθηφο 

ηνπ φηη ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλέδσλ, βνεζά θαη ζηελ απνκφλσζε ηνπ πξντφληνο απφ ηα 

ππφινηπα (ζπλήζσο ζθνχξα πξάζηλα ή δηαθαλή), ψζηε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θαηαλαισηή.  

Δπίζεο, απνηειεί ζπλήζε ηαθηηθή ησλ ειαηνπαξαγσγψλ ε αλαγξαθή θαη ν ηνληζκφο ζηελ 

εκπξφζζηα εηηθέηα αξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη 
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ζπγθεθξηκέλα κε ηελ νμχηεηά ηνπ (ζπλήζσο 0,2 ή 0,3%). Καιφ ζα ήηαλ νη αξηζκνί απηνί, αλ 

φρη λα απνθεχγνληαη, ηνπιάρηζηνλ λα ειέγρνληαη γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζηνινγία ηνπο ζηελ 

θηλεδηθή θνηλσλία. 

Σν πξντφλ κέρξη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ππφθεηηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο, 

ηεο εκθηάισζεο θαη ηεο ηππνπνίεζεο (εηηθεηνπνίεζεο). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα θφζηε αγνξάο έμηξα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, 

εκθηάισζεο, ζε γπάιηλε θηάιε, θαη εηηθεηνπνίεζήο ηνπ : 

Έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν Δκθηάισζε Δηηθεηνπνίεζε 

1,90 – 2,40 € /ιίηξν 0,50 € /θηάιε 0,15 – 0,30 € /θηάιε 

 

ηα θφζηε απηά πξνζηίζεληαη ην θφζηνο αγνξάο ησλ θηαιψλ θαη ην θφζηνο αγνξάο ησλ 

θαςπιίσλ θαη ηνπ ηαπψκαηνο ηεο θηάιεο : 

Πξνέιεπζε Φηάιε 250 ml Φηάιε 500 ml Φηάιε 750 ml Φηάιε 1 L 

Διιάδα ↑ 20% 

Βνπιγαξία 0,15€ 0,25€ 0,35€ 0,5€ 

Ηηαιία ↑ 30-35% 

 

Πξνέιεπζε Καςχιη & Σάπσκα 

Διιάδα ↑ 20% 

Βνπιγαξία 0,08 € / θηάιε 

Ηηαιία ↑ 40% 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξνέιεπζε ησλ θηαιψλ θαη ησλ θαςπιίσλ πξέπεη λα είλαη ε ίδηα, 

δηφηη απφ ρψξα ζε ρψξα νη πξνδηαγξαθέο θαη νη αλνρέο ησλ θαηαζθεπψλ είλαη δηαθνξεηηθέο. 

Έηζη, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ζξαχζεο ηεο θηάιεο θαηά ηελ εκθηάισζε, γεγνλφο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε πεξεηαίξσ πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Οη βνπιγαξηθέο θηάιεο πζηεξνχλ ησλ ππνινίπσλ θαζψο πξνζθέξνληαη ζε ιηγφηεξεο 

ρξσκαηηθέο παιέηεο θαη ζρήκαηα. Οη ηηαιηθέο, νη νπνίεο είλαη θαη νη αθξηβφηεξεο, δελ έρνπλ 

ηερλνινγηθά ή πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλψηεξα ησλ ειιεληθψλ, απιψο εθκεηαιιεχνληαη ηε 

βαξηά θιεξνλνκηά ηεο επηθξαηνχζαο αληίιεςεο γηα ηελ ηηαιηθή «finezza». 

Αζξνίδνληαο ηα επηκέξνπο θφζηε, πξνθχπηεη ην παξαθάησ εχξνο ηηκψλ γηα ην ηειηθφ πξντφλ : 
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Πξνέιεπζε 250 ml 500 ml 750 ml 1 L 

Διιάδα 1,40 – 1,65 € 2,00 – 2,40 €  2,60 – 3,10 € 3,25 – 3,90 € 

Βνπιγαξία 1,35 – 1,60 € 1,95 – 2,35 € 2,50 – 3,00 € 3,15 – 3,80 € 

Ηηαιία 1,45 – 1,70 € 2,05 – 2,45 € 2,65 – 3,20 € 3,30 – 4,00 € 

 

Παξαηίζεηαη θαη ην ηκήκα ηνπ Πίλαθα 9 ηνπ 4
νπ

 θεθαιαίνπ κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο ιηαληθήο 

αλά ζπζθεπαζία, γηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ : 

Σχπνο Διαηνιάδνπ/πζθεπαζία 250 ml 500 ml 750 ml 1 L 

Δμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν 3,5 – 4,5 € 8– 9 € 10 – 10,5 € 11 – 15 € 

 

εκείσζε : Σα παξαπάλσ θφζηε είλαη ελδεηθηηθά θαη ειαθξψο απμεκέλα, δηφηη πεξηέρνπλ 

κεηαθνξηθά θφζηε θαη θαζφινπ εθπηψζεηο. Παξφια απηά, ζεσξψληαο ηελ ηειηθή ηηκή, ε 

νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, δηπιάζηα ηεο ηηκήο FOB θαη κε έλα θέξδνο γηα ηνλ 

εμαγσγέα ηεο ηάμεσο ηνπ 30%, είλαη εκθαλέο φηη ππάξρνπλ πεξαηηέξσ πεξηζψξηα είηε γηα 

αχμεζε ηνπ θέξδνπο, είηε ηεο πνηφηεηαο. 

5∙2∙2  Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

Έρνληαο ζέζεη σο πξνυπφζεζε ηελ πςειή πνηφηεηα, νη πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα θαζνξίζνπλ θαη ηελ ζέζε ηνπ πξντφληνο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκνιφγεζε κηαο θηάιεο ειαηνιάδνπ πςειήο πνηφηεηαο κε κηα πνιχ 

ρακειή ηηκή ή έζησ κε κηα ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε θαη ήδε ππάξρνπζα, ζα 

πξνζδψζεη ζην πξντφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ελαιιαθηηθήο - δεχηεξεο επηινγήο. Θα δψζεη 

κελ ζηνλ θαηαλαισηή ηελ εληχπσζε πσο πξνζθέξεη ηελ ίδηα ελδερνκέλσο πνηφηεηα κε ην 

αληαγσληζηηθφ πξντφλ, αιιά παξάιιεια ζα ηνπ δεκηνπξγήζεη εξσηεκαηηθά γηα ην πψο 

θαηέζηε δπλαηή ε κείσζε ζηελ ηηκή θαη αλ αμίδεη λα ξηζθάξεη ηελ αδηακθηζβήηεηε πνηφηεηα 

ηνπ αθξηβνχ πξντφληνο έλαληη ζην νηθνλνκηθφ φθεινο. 

Αληίζεηα, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ζα αλεβάζεη απηφκαηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, 

θαζηζηψληαο ην κνλαδηθφ, φζν παξάδνμν θη αλ θαίλεηαη απηφ. Μηθξέο άλνδνη ζηηο ηηκέο, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 5-10%, είλαη ηθαλέο λα επηθέξνπλ δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ. 

Ζ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο είλαη, πξνο ην παξψλ, κηα αγνξά γηα ιίγνπο, 

αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα θαιχηεξα δπλαηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
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πξφζπκνπο λα «επελδχζνπλ» ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Όηαλ ηνπο πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ην βέιηηζην πξντφλ ζε κηα ειαθξά πςειφηεξε, αιιά πάληα ζε 

ινγηθά πιαίζηα, ηηκή ζα ην πξάμνπλ πξφζπκα. Γεχνληαη φηη θαιχηεξν θαη επηδεηνχλ λα ην 

ηνλίζνπλ, κεηαθξάδνληαο έηζη ηελ πςειφηεξε ηηκή ζε πςειφηεξε πνηφηεηα ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν. 

Σα «ινγηθά πιαίζηα» ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ, απνηεινχλ θαη ηνλ παξάγνληα - θιεηδί γηα 

ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο. Τπεξβνιηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ κπνξεί 

λα επηθέξεη αληίζηξνθα απνηειέζκαηα κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνξεία ηνπ 

πξντφληνο, αιιά θαη ηεο επηρείξεζεο, ζηελ αγνξά. 

Αλαθνξηθά κε ηα κεγέζε ησλ ζπζθεπαζηψλ, είλαη δεδνκέλν πσο νη κηθξφηεξεο θηάιεο 

επηθέξνπλ κεγαιχηεξα θέξδε. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο απνηππψλνληαη ελδεηθηηθά ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζηελ αγνξά 

ειαηνιάδνπ απφ κηα αχμεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% αλά ζπζθεπαζία : 

Πεξηερφκελε πνζφηεηα θηάιεο 250 ml 500 ml 1 L 

Κφζηνο έηνηκνπ πξντφληνο 1,7 € 2,45 € 4 € 

Σηκή κεηά ην θέξδνο ηνπ εμαγσγέα (30%) 2,21 € 3,185 € 5,2 € 

Κέξδνο εμαγσγέα/ ιίηξν 2,04 € 1,47 € 1,2 € 

Σηκή πψιεζεο ζηελ αγνξά (FOB x 2) 4,42 € 6,37 € 10,4 € 

 

Πεξηερφκελε πνζφηεηα θηάιεο 250 ml 500 ml 1 L 

Αχμεζε ηηκήο πψιεζεο 10% 4,862 € 7,007 € 11,44 € 

Κέξδνο /θηάιε απφ αχμεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο 0,442 € 0,637 € 1,04 € 

Κέξδνο / ιίηξν απφ αχμεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο 1,768 € 1,274 € 1,04 € 

 

Σν ηειηθφ θέξδνο αλά ιίηξν πνπ πξνθχπηεη ην θαξπψλεηαη νιφθιεξε ε εκπνξηθή αιπζίδα. 

πλήζσο νη ιηαλνπσιεηέο αμηψλνπλ έλα πνζνζηφ πξνκήζεηαο 20% επί ηεο ηηκήο ιηαληθή 

πψιεζεο, ελψ νη αληηπξφζσπνη 30%. Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη κεγαιχηεξεο 

ζπζθεπαζίεο ηείλνπλ λα ηηκνινγνχληαη ζε πςειφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο, ψζηε λα 

εμηζνξξνπείηαη ην θέξδνο αλά ιίηξν, παξφια απηά δελ θηάλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηα 

πνζνζηά θέξδνπο ησλ κηθξψλ θηαιψλ. 

Σέινο, είλαη πνιχ πην εχθνιν λα δηαρεηξηζηεί θαλείο απμήζεηο ηηκψλ ζε κηθξφηεξεο 

ζπζθεπαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ηεο ηηκήο θαηά 10% πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, 
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νδήγεζε ζε κηα ηηκή ιηαληθήο απμεκέλε θαηά 0,45 € πεξίπνπ γηα ηελ θηάιε ησλ 250 ml, ελψ 

ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ελφο ιίηξνπ ε δηαθνξά μεπέξαζε ην 1 €. 

Οη πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ δελ αληηιακβάλεηαη πσο ε αχμεζε αλεγκέλε ζηνλ φγθν ηεο 

πεξηερφκελεο πνζφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε ζηελ κηθξφηεξε ζπζθεπαζία θαη αξθείηαη απιψο 

ζην λα ζπγθξίλεη ηηο δχν ηηκέο κεηαμχ ηνπο, θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο ζε «απνδεθηέο» θαη 

«πνιχ πςειέο». ε απηφ, δελ παίδεη ξφιν ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ θαηαλαισηή, πνπ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη θαη αλψηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ, αιιά ην κέγεζνο ησλ ηηκψλ ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Γηαθνξέο πνπ θπκαίλνληαη ζε ππνπνιιαπιάζηα ηνπ λνκίζκαηνο δελ ρξίδνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ζπάληα ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε βαζχηεξε 

αλάιπζε απφ ηελ αξρηθή θαη εληειψο απιντθή. 

5∙2∙3  Πνιηηηθή πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

Ζ ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο Δθζέζεηο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαη ζε Δηδηθέο Δθζέζεηο γηα ην 

ειαηφιαδν είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο πξνβνιήο θαη πξνψζεζήο ηνπ, ηδίσο γηα εηαηξείεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα δηεπξχλνπλ ην δίθηπν ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Πνιιέο 

θνξέο, ε παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηηο εθζέζεηο ζεσξείηαη απαξαίηεηε αθφκε θαη εάλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν ζπλεξγαηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηηο εθζέζεηο 

ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηεο πξνζδίδεη θχξνο. ηελ Κίλα 

ιακβάλεη ρψξα κεγάινο αξηζκφο δηεζλψλ Δθζέζεσλ, ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά. Απφ 

απηέο, ε «Oil China» απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε έθζεζε γηα ην ειαηφιαδν 

θαη ην εδψδηκν ιάδη θαη είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθζέζεηο φιεο ηεο Αζίαο, 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ, σο βαζηθή 

δηαηξνθηθή αμία, κέζα απφ κηα ζεηξά παξάιιεισλ εθδειψζεσλ. 

Δμίζνπ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη, ε ζπκκεηνρή ζε 

επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο ηεο ρψξαο καο. 

Δπίζεο, ε ελεκέξσζε ησλ θηλέδσλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο καο γηα ην ειαηφιαδν ηεο εηαηξείαο 

απνηειεί κηα θαιή ελέξγεηα πξνψζεζήο ηνπ. Ζ Διιάδα αλακέλεηαη λα ππνδερζεί έσο θαη ην 

2015 πεξίπνπ 200.000 θηλέδνπο ηνπξίζηεο. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΣ, αιιά θαη ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, κπνξεί λα δνζεί έλαο αξηζκφο δηαθεκηζηηθψλ δεηγκάησλ ζε θάπνηνπο 

απφ απηνχο, φπσο επίζεο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζε 

επηιεγκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

Ζ πξνσζεηηθή θακπάληα δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επηθεληξσζεί ζηελ αμία ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ηα πνιιαπιά ηεο νθέιε ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, θαηλφκελν πνπ 

θαηά θαλφλα αθνινπζνχλ φιεο νη εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Απηφ ην θάλνπλ νη αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο θαη νη θξαηηθνί θνξείο, θαηξφ ηψξα, θαη ην 
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θάλνπλ θαιά! Γελ ππάξρεη ιφγνο γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ππάξρεη ιφγνο γηα άζθνπα έμνδα. 

Αληίζεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ ηεο εηαηξείαο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ην θαηαζηνχλ ηφζν μερσξηζηφ. Ζ πξνβνιή ησλ βηνινγηθψλ ειαηψλσλ απ' 

φπνπ πξνέξρνληαη νη ειηέο, ε μερσξηζηή πνηθηιία ησλ ειηψλ πνπ «ζπλζέηνπλ» ην ηειηθφ 

καγηθφ κίγκα γεχζεσλ, ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπο, νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο, ε πνιχ ρακειή νμχηεηα θιπ., απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ θηλέδν θαηαλαισηή. 

Δπίζεο, πνιχ ελδηαθέξνπζα ηδέα απνηειεί ε πψιεζε δχν θηαιψλ καδί, κία γηα ελήιηθεο θαη 

κηα γηα ηνπο «κηθξνχο απηνθξάηνξεο». Σν ειαηφιαδν πνπ απεπζχλεηαη ζηα βξέθε θαη ηα 

κηθξά παηδηά έρεη απαιή γεχζε (ζπκίδεη βνχηπξν) θαη απνηειεί φηη πην αγλφ γηα ηελ δηαηξνθή 

ηνπ. Αληίζεηα, ε θηάιε γηα ηνπο ελήιηθεο, επίζεο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, έρεη πεξηζζφηεξν 

πηθάληηθε γεχζε. Ζ δηαθνξά ζηε γεχζε νθείιεηαη ζηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ ειαηψλσλ 

απ' φπνπ ζπιιέγνληαη νη ειηέο. 

Μηα άιιε εμίζνπ απνηειεζκαηηθή πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη σο ζηφρν ην πεδίν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δψξσλ, κηα πξνζθηιή ηαθηηθή ησλ θηλέδσλ. Ζ πνιπηειήο εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία πνπ ζα πεξηέρεη ηελ θηάιε κε ην ειαηφιαδν απνηειεί επηηαθηηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, φρη κφλν δελ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εδξαίσζε κηαο ηέηνηαο 

πνιηηηθήο, θαζψο ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή πψιεζεο, αιιά αληίζεηα ζα απμήζεη ην 

θχξνο θαη ην θνηλσληθφ ζηάηνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δψξνπ. Ζ πψιεζε ησλ θαζεηηλψλ δε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ πνιπθαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο (ζνχπεξ-κάξθεη) θαζψο θάηη 

ηέηνην ζα θαηαθξεκλίζεη ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο, αιιά απφ εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

delicatessen. 

Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν ε εηαηξεία λα απνζηείιεη ε ίδηα ηηο πνιπηειήο θαζεηίλεο κε ην 

ειαηφιαδν ζε «trendsetters» θαη δεκνζηνγξάθνπο gourmet θνπδίλαο, φρη απαξαίηεηα γηα λα 

ηνπο θάλεη πειάηεο αιιά γηα λα δηαδνζεί ην πξντφλ κέζσ ηνπ «word of mouth».  

5∙2∙4  Γηαλνκή & Γίθηπν αληηπξνζώπσλ 

Οη ηεξάζηηεο εδαθηθέο δηαζηάζεηο ηεο Λ.Γ. Κίλαο θαηαζηνχλ αδχλαην ην ζηήζηκν ελφο 

δηθηχνπ δηαλνκήο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Έηζη ε ζπλεξγαζία κε αληηπξνζψπνπο ζε 

ζηξαηεγηθέο ζέζεηο αλά ηελ επηθξάηεηα απνηειεί ηελ κφλε ιχζε. Καηά θαλφλα, απηνί είλαη 

πνπ παξνπζηάδνπλ θαη πξνηείλνπλ ηηο δπλαηέο επηινγέο ζε ζέκαηα logistics θαη γη απηφ δελ 

έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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Οη αλαηνιηθέο πεξηνρέο, κε επηθξαηέζηεξεο ην Πεθίλν, ηε αγθάε, ηελ Tianjin θαη ην 

Qingdao, θαίλνληαη επλντθφηεξεο γηα ηελ επηινγή ζπλεξγάηε θαζψο βξέρνληαη απφ ζάιαζζα 

θαη απνηεινχλ ιηκάληα (πιελ ηνπ Πεθίλνπ). 

Ζ αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ εμαγσγέα θαη αληηπξνζψπνπ απνηειεί ην πην θξίζηκν θνκκάηη 

γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο. Ο αληηπξφζσπνο πξέπεη λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν θαη λα ζπκκνξθσζεί ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εηθφλα ηνπ πξντφληνο, ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζεο ηνπ θαη θπξίσο κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. 

Σν φιν εγρείξεκα βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ. 

Πξέπεη λα γίλεη βίσκα φισλ ησλ θξίθσλ ηεο εκπνξηθήο αιπζίδαο πσο ππάξρνπλ κεγάια 

πεξηζψξηα θέξδνπο αιιά πνιίηηθέο «μαθξίζκαηνο ηεο αγνξάο» ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία. 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ αληηπξνζψπσλ/εηζαγσγέσλ ν έιιελαο εμαγσγέαο ζα πξέπεη λα 

είλαη αξθεηά πξνζεθηηθφο, φρη κφλν θαηά ηελ πξψηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

κεηέπεηηα. 

Καηά θαλφλα, ζπληζηάηαη λα απνθεχγνληαη νη επαθέο πνπ βαζίδνληαη κφλν ζην δηαδίθηπν, 

ρσξίο άιια ερέγγπα, θαη πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αμηνπηζηία 

ηνπ θηλέδνπ εηαίξνπ. 

Πνιιέο θνξέο, νη αληηπξφζσπνη δεηνχλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Γεδνκέλνπ φκσο ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ηεο Κίλαο, κηα 

ηέηνηα πξφηαζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά απφ ηνλ εμαγσγέα θαη λα επηδηψθεηαη 

πεξηζζφηεξν ζπλεξγαζία κε έλαλ αληηπξφζσπν γηα θάζε γεσγξαθηθή δψλε, ή θαη αιπζίδα 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη ζνχπεξ-κάξθεη. 

Πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νξηζκέλνη εηζαγσγείο. πρλά, 

αλαδεηνχλ λέεο εηαηξίεο γηα λα πξνκεζεπηνχλ ειαηφιαδν θαη πξνζπαζνχλ λα ξίμνπλ ηηο ηηκέο, 

αιιάδνληαο ή εθβηάδνληαο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο, ελψ, νξηζκέλεο θνξέο, πηέδνπλ λα θάλνπλ 

εηζαγσγέο κε δηθφ ηνπο εκπνξηθφ ζήκα. Οξηζκέλνη εηζαγσγείο δεηνχλ, κάιηζηα, λα γίλεη 

λνζεία ζηα πξντφληα ρσξίο λα αλαγξάθνπλ ην ζσζηφ κείγκα ή πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ, 

εμαπαηψληαο έηζη ηνλ θαηαλαισηή γηα λα επηηχρνπλ ηηο ηηκέο πνπ επηδηψθνπλ. Σν πηζαλφηεξν 

είλαη, φηη ζα θαηεγνξεζεί γηα λνζεία ν εμαγσγέαο δηφηη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν 

εηζαγσγέαο ζα επηθαιεζηεί άγλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη φιε ε επζχλε ζα βαξχλεη ηνλ 

εμαγσγέα. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεξγαζία κε λένπο δηαλνκείο, ζπληζηάηαη λα επηκείλεη ν εμαγσγέαο ζε 

πξνπιεξσκή (ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πψιεζεο), ή 

ελέγγπα πίζησζε (Letter of Credit), θαη ζπγθεθξηκέλα, επηβεβαησκέλε ακεηάθιεηε ελέγγπα 
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πίζησζε (Confirmed Irrevocable Letter of Credit), ψζηε λα πξνθπιαρζεί απφ ην ελδερφκελν 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ εηζαγσγέα. 

ηελ πνιηηηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο πειάηεο θαη ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη 

ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Κίλα, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ρξεηαζηνχλ γλψζε, εκπεηξία, ππνκνλή, απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. 

5∙3  Υξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο 

Ζ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ δελ παξνπζηάδεη, θαηά θαλφλα, απμνκεηψζεηο ζηε δήηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο. Δπνκέλσο, κνλαδηθφ ζηφρν απφ άπνςε ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

απνηεινχλ νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ Γηεζλψλ Δθζέζεσλ. 

Οη εθζέζεηο, ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο, ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηα κέζα Απξηιίνπ θαη έπεηηα. 

πλήζσο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Απξίιε θαη ηηο ηξεηο πξψηεο ηνπ Μαΐνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο απφ απηέο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ε πεξίνδνο 

ζπγθνκηδήο ηεο ειηάο νινθιεξψλεηαη ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ, ην κέζν ηεο άλνημεο απνηειεί θαη 

ηελ πην ινγηθή ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ έθζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Οη θφξκεο ζπκκεηνρήο γηα ηηο εθζέζεηο, ζπλήζσο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν δχν 

κε ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπο. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο, δελ απνξξίπηνληαη κελ, 

αιιά ηνπνζεηνχλ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζε ιίζηεο επηιαρφλησλ, πνπ ζπάληα ζα 

ηελ νδεγήζνπλ πξαγκαηηθά ζηηο εθζέζεηο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δπίζεο, πξνβιέπνληαη εθπηψζεηο ζε εηαηξείεο πνπ δειψλνπλ ζπκκεηνρή έμη πεξίπνπ κήλεο 

πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο εθάζηνηε έθζεζεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε πσο ν πξψηνο έιεγρνο γηα ηελ πξνέγθξηζε απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δεηγκάησλ ηνπ ειαηνιάδνπ απαηηεί 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη πσο άιιεο 5 εξγάζηκεο 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ην Δζληθφ Γξαθείν Απνκφλσζεο ζην Πεθίλν, 

θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα πσο απαηηείηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ψζηε λα 

πξνιάβεη ε επηρείξεζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο. 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ην πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο ελφο ηξηκήλνπ απφ ηελ 

θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη πξνθαλέο πσο ν Ηαλνπάξηνο είλαη ν κήλαο 

- θιεηδί γηα ηελ παξακνλή ή φρη εληφο ησλ ρξνληθψλ ζηφρσλ. Σνλ κήλα απηφ, πξέπεη λα 

ηξέμνπλ παξάιιεια φιεο νη δηαδηθαζίεο, ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, φζν 

θαη ησλ δεηεκάησλ λνκηθήο θχζεσο. 
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Πιελ ηνπ ειαηνιάδνπ, σο πξψηε χιε, ην αξγφηεξν κέρξη ηα ηέιε ηνπ Γεθέκβξε πξέπεη λα 

έρνπλ δηεπζεηεζεί θαη νη παξαγγειίεο ησλ ππφινηπσλ πξψησλ πιψλ πνπ ζα ζπλζέζνπλ ηε 

ζπζθεπαζία. 

Σέινο, δελ πξέπεη λα αγλνεζεί θαη ρξφλνο πνπ απαηηείηαη θαη πξνεγείηαη ησλ ππνινίπσλ γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εηηθέηα θαη ην ινγφηππν 

ηεο εηαηξείαο, ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα γξαθηζηηθή εηαηξεία.
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6 | ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έγηλε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, δηεξεπλψληαο πηζαλνχο ηξφπνπο εηζφδνπ, δξάζεο αιιά θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίαο κηαο ειιεληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, ζηελ αγνξά ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. 

Με 1,3 δηο αλζξψπνπο ε Λ.Γ. Κίλαο απνηειεί κηα αγνξά κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο 

εμαγσγείο ειαηνιάδνπ. Όζνη εμεηάδνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο πξέπεη λα 

δπγίζνπλ ηελ ηεξάζηηα δπλαηφηεηα ηεο αγνξάο κε ηνπο ζεκαληηθνχο θξαγκνχο ζηελ επηηπρία. 

Οη εηαηξείεο κπνξνχλ θαη έρνπλ πεηχρεη ζηελ θηλεδηθή αγνξά, εηδηθά φηαλ δίλνπλ πξνζνρή 

ζηα βαζηθά ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ελφο επηηπρνχο πξντφληνο. 

Πνην ζα είλαη φκσο ην κέιινλ ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηελ Κίλα; Ζ 

πνηθηιία είλαη ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζηνλ νξίδνληα. αθψο ηα είδε θαζεκεξηλήο αλάγθεο 

ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη εππψιεηα. Δπηπιένλ, ζα βξεζνχλ λένη αγνξαζηέο γηα επψλπκα είδε 

θαη πξντφληα πνηφηεηνο. Χζηφζν, ν αληαγσληζκφο ζα θνξπθσζεί, θαζψο νη μέλνη επελδπηέο 

ζπλερίδνπλ ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ αγνξά, πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηνπο 

θαηαλαισηέο.  

Οη πξσηνπφξνη ηνπ κάξθεηηλγθ έρνπλ κάζεη λα αθνχλ ηνπο θαηαλαισηέο, λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπο, λα καζαίλνπλ ηε γιψζζα ηνπο θαη λα θαηαλννχλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Γηα 

λα επηηεπρζεί ινηπφλ ε επηθνηλσλία, ε αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθφηεηαο, ε θάιπςε αλαγθψλ θαη 

ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επσλπκίαο (πνπ δηακνξθψλεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ 

εκπηζηεχνληαη ηα πξντφληα), ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπ θαηαλαισηή θαη 

λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε. Αθφκα πεξηζζφηεξν ηψξα, κε ηε ζπλερφκελε εηζαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ πξέπεη λα βξνπλ κία θφξκνπια πνπ ζα 

επηηχρεη λα θηάζεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

Δίλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ε θαηαλφεζε ηεο λννηξνπίαο ηνπ θηλέδνπ θαηαλαισηή, ησλ 

ηξερνπζψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ ηάζεψλ ηνπο, ηφζν βξαρππξφζεζκα, 

φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Ο θηλέδνο θαηαλαισηήο πεξλά ην ζηάδην ηεο αλαθάιπςεο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ/ηεο. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ, νη εξεπλεηέο ηεο αγνξάο θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο ζηεξίδνπλ απηή ηε δηαδηθαζία θαη εκκέζσο επηηαρχλνπλ ηε δεκηνπξγία ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο. 

Ζ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο γηα λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο κηα αλαδπφκελεο θαηαλαισηηθήο νκάδαο, κε πςειφ εηζφδεκα, πνπ έρεη ζηξέςεη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πηνζέηεζε κηαο πην πγηεηλήο δηαηξνθήο. Σν ειαηφιαδν, σο βαζηθφ 
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ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, κπνξεί λα αλαδεηρζεί σο κηα πγηεηλή 

θαζεκεξηλή «πνιπηέιεηα» γηα έλα επάξηζκν θνκκάηη ησλ θηλέδσλ θαηαλαισηψλ, αιιά δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαζεκεξηλή δηαηξνθηθή ζπλήζεηα γηα ηελ πιεηνλφηεηα, ιφγσ ηεο 

πςειήο ηηκήο ηνπ. 

Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ε αχμεζε ή έζησ ε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ηε βειηίσζε ηνπ εμαγφκελνπ πξντνληηθνχ κείγκαηνο (ζεκάδηα βειηίσζεο 

παξαηεξήζεθαλ κέζα ζην 2010 θαη ην 2011) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ελ γέλεη, κέζα απφ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο.
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ΒΗΒΗΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Philip Kotler, Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη : Αλάιπζε, ρεδηαζκφο, Τινπνίεζε & Έιεγρνο, 

Σφκνο Α'. 

Philip Kotler, Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη : Αλάιπζε, ρεδηαζκφο, Τινπνίεζε & Έιεγρνο, 

Σφκνο Β'. 

Γεψξγηνο Η. ηψκθνο, ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ, Σφκνο Α'. 

Γεψξγηνο Η. ηψκθνο, ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ, Σφκνο Β'. 

ηαχξνο Νηθνιαθφπνπινο, Πψο λα θάλεηε κπίδλεο κε ηελ Κίλα. 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Διιάδαο ζην Πεθίλν, Έξεπλα Αγνξάο γηα 

ην Διαηφιαδν θαη ηηο Διηέο ζηε Λ.Γ. Κίλαο. 

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Πεθίλν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Κίλα. 

ICAP Group, πλνπηηθή θιαδηθή κειέηε : Διαηφιαδν - Ππξελέιαην. 

Δζληθή Σξάπεδα, Κιαδηθή κειέηε γηα ην ειαηφιαδν. 

ηάκνπ Αιεμάλδξα, Μπειεγξή Μαξία, Σν Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ θαη ε ζέζε ηνπ ζηελ Διιάδα. 

Γηψξγνο Βιαδίθαο, Βέληα Πίγθα, Δπηρεηξεζηαθφο Οδεγφο Μάξθεηηλγθ. 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Πεθίλν, Ζ 

αγνξά ειαηνιάδνπ ζηε Λ.Γ. Κίλαο. 

Γηάλλεο αινχζηξνο, Οη εμαγσγέο κφλε ιχζε γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν. 

Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ, Μελ θάλεηο ηνλ Κηλέδν. 

Κέληξν Δζεινληψλ Μάλαηδεξ Διιάδνο, Οδεγφο ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα λέα 

επηρείξεζε. 

ΚΔΣΑ Κξήηεο, Οδεγφο εμαγσγψλ βήκα πξνο βήκα. 

Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην Leader, Ζ δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ - Μηθξά θαη 

κεγάια δίθηπα δηαλνκήο. 
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Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Μαθξπλίηζαο, Σν ειαηφιαδν : Μηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. 

Διηζάβεη Γεξνζαλάζε, ηάζεηο θαηαλαισηψλ σο πξνο ην ειαηφιαδν ζηα πιαίζηα ηεο 

κεζνγεηαθήο δίαηηαο. 

Γεψξγηνο Κσζηηάλεο, Σν Δπψλπκν Διαηφιαδν αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηηο Διιεληθέο 

εμαγσγέο. 

Ζιεθηξνληθέο Γηεπζύλζεηο 

www.iecgc.org 

www.oliveoil.gr  

www.tourismpress.gr 

www.oliveoillife.com 

www.agora.mfa.gr  

www.wikipedia.org 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΚΛΑΓΗΚΔ - ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ 

Γεληθέο 

- SIAL China, αγθάε (www.sialchina.com) 

- FHC - Food & Hotel China Beijing, Πεθίλν (www.fhcchina.com) 

- China Import and Export Fair, Guangzhou (www.cantonfair.org.cn/en/index.asp) 

- China International Foodstuff Exposition, Guangzhou (http://en.cifexpo.org) 

- Biofach China, αγθάε (www.biofach-china.com) 

Δηδηθέο 

- Oil China, αγθάε (www.eoliveoil.com) 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΑΓΧΓΔΧΝ – ΓΗΑΝΟΜΔΧΝ 

Πεθίλν – Tianjin – Qingdao αγθάε 

Aurora Trading Co., Ltd. Amphora 

Beijing Century Kanxing Trading Co., Ltd. Shanghai ChangQiLuZhong Inter’l Trading Co., Ltd. 

Beijing Defaxing Trading Co., Ltd. Shanghai Food Stuffs Import Export Co., Ltd. 

Beijing Dingcheng Century Food Co., Ltd. Shanghai Goodwell Training Co., Ltd. 

Beijing Dongfang Wanhua Int. Trading Co., Ltd. Shanghai Jiage Food Co., Ltd. 

Beijing Eurasian Kind Trade Co., Ltd. Shanghai Jiali Food and Industry Co., Ltd. 

Beijing Guchuan Grain and Oil Co., Ltd. Shanghai Jiali Grain and Oil Industrial Co., Ltd. 

Beijing Huayuan Life Shanghai Jiucheng Trading Co., Ltd. 

Beijing Jindongfang Trade Co., Ltd. Shanghai Kedi Food Co., Ltd. 

Beijing Olive Branch Trading Co., Ltd. Shanghai Kerry Food Industries Co., Ltd. 

Beijing Pinli Food Co., Ltd. Shanghai King Foods Condiment Co., Ltd. 

Beijing Shengli Food Co., Ltd. Shanghai Kuichun Industrial Co., Ltd. 

Beijing Shiji Kangxin Trade Ltd. Shanghai Liang Jou Hai Shi Oil Industry Ltd. 

Beijing Yuan He Heng Tai Trade Co., Ltd. Shanghai Moli Food Co., Ltd. 

Kondor SA Shanghai Pairuisheng Inter’l Trading Co., Ltd 

Qingdao Jinouli Marketing Co., Ltd. Shanghai Riqing Oil Co., Ltd. 

Qingdao King Oliva Co., Ltd. Shanghai Sanchang Development Co., Ltd. 

Tianjin Bairuilai Shanghai Sinodis Food Co., Ltd. 

Tianjin Guangshi International Trade Co., Ltd. Shanghai Standard Food Co., Ltd. 
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Tianjin Kouweike Int. Trade Co., Ltd. Shanghai Ziyuan Trading Co., Ltd. 

Tianjin Olive Manor  

  

Άιιεο Πόιεηο 

Agia Business & Trade Co., Ltd. Guangzhou Jiajia Oil Co., Ltd. 

Anhui Solon Hong Kong Sanchang Haohaobanguan Co., Ltd. 

CQS Foods Co., Ltd. Jipuyuan Trading Co., Ltd. 

Dalian Jingwei Sunshine Commercial Trading Co., Ltd. Laiyang Luhua Groundnuts Co., Ltd. 

Dongguan Guanhe Trading Co., Ltd. Manful International (HK) limited 

Foodgears Industrial Int. Ltd. Shenzhen Lamsoon Oil Co., Ltd. 

Fuzhou Unistone Olive Oil Developing Co., Ltd. Sichuan Socrates Olive Oil Co., Ltd. 

Golden Olive International Trading Co., Ltd. Wenzhou Aegean Trade Co., Ltd. 

Gourmedis China Trading Co., Ltd. Zhejiang China-best import & export.com 

 

Με κπιε ρξψκα επηζεκαίλνληαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο εηαηξείεο 

ειαηνιάδνπ. 

 

 

 

 


