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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 

 Εμπορικό Επιμελητήριο Μαδρίτης, Μαδρίτη, 26.10.2018  

 

Στις 26 Οκτωβρίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την οποία 

διοργάνωσε το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, με 

αντικείμενο τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και τη διαχείριση των εμπορικών 

αντιπροσώπων/διανομέων. 

 

Ο Ισπανός διευθυντής της πολυεθνικής εταιρείας Global Marketing, κ. D. Olegario 

Llamazares μίλησε για τους τρόπους εισχώρησης στις αγορές.  

Αρχικά ανέφερε την επιλογή ορισμένων εταιρειών να πραγματοποιούν την πώληση των 

προϊόντων τους, ερχόμενες σε επαφή απευθείας με τον πελάτη, χωρίς τη διαμεσολάβηση 

τρίτων μερών. Αυτό προϋποθέτει την άμεση επαφή με τον τελικό πελάτη, την ύπαρξη 

λιανοπωλητών και τη συχνή χρήση του διαδικτύου ως μέσου πώλησης. Από την άλλη 

πλευρά, η ύπαρξη διαμεσολαβητών αποτελεί πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά από τις 

επιχειρήσεις και φέρει ορισμένα πλεονεκτήματα: την ύπαρξη χαμηλού κόστους, την ευκολία 

στη διερεύνηση της αγοράς και στη δημιουργία επαφών και την ευκολία πραγματοποίησης 

πωλήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εντοπίζονται συγκεκριμένα 

μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, το μερίδιο που λαμβάνουν οι διαμεσολαβητές έχει ως 

αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής για τον τελικό καταναλωτή, καθώς επίσης δεν υπάρχει 

άμεση επαφή με τον πελάτη. 

Εν συνεχεία, ο ομιλητής αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραματίζουν οι διαμεσολαβητές στο 

διεθνές εμπόριο. Πρώτον, είναι σημαντική η διαφάνεια που υπάρχει στον τομέα της 

πληροφόρησης και η ευκολία στην απόκτηση πληροφοριών επικοινωνίας. Δεύτερον, 

σημειώνεται μείωση της τιμής κόστους στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) έως 

ότου φθάσει το προϊόν στον τελικό πελάτη. Τρίτον, οι επιχειρήσεις logistics αναλαμβάνουν 

μέρος των καθηκόντων των εργασιών διανομής. 

Ακόμη, αναφέρθηκαν οι διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα σε δύο βασικές κατηγορίες 

διαμεσολαβητών, τον εμπορικό αντιπρόσωπο (agente comercial) και τον διανομέα 

(distribuidor). Συγκεκριμένα, ο εμπορικός αντιπρόσωπος λειτουργεί ως χονδρέμπορος, ο 

οποίος συνηθίζει να αγοράζει προϊόντα και να τα μεταπωλεί. Τα προϊόντα αυτά είναι 

συνήθως καταναλωτικά και πωλούνται απευθείας στον τελικό πελάτη. Επιπλέον, δουλεύει 

συνήθως για μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, αγοράζει ο ίδιος τα προϊόντα, έχει περιθώριο 

κέρδους, και προσφέρει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταπώλησης και μάρκετινγκ. 

Από την άλλη πλευρά, ο διανομέας συνηθίζει να διαχειρίζεται βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες και να τα προσφέρει στον τελικό πελάτη. Επίσης, συνεργάζεται με μικρές 

επιχειρήσεις, δεν αγοράζει ο ίδιος τα προϊόντα, απλά μεσολαβεί για την πώληση των 

προϊόντων, λαμβάνει προμήθεια επί των πωλήσεων και αναλαμβάνει τα έξοδα 
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διαμεσολάβησης και ταξιδιού. Τέλος, δεν προσφέρει υπηρεσίες  εφοδιαστικής αλυσίδας, 

μεταπώλησης και μάρκετινγκ. 

Οι διανομείς και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι είναι δύσκολο πολλές φορές να εντοπισθούν, 

αφού απασχολούνται ήδη στην πώληση άλλων προϊόντων, δουλεύοντας για άλλες 

επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι διανομείς είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τους 

εμπορικούς αντιπροσώπους, ενώ είναι πιο δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς με τους 

τελευταίους από ότι με τους διανομείς. Ωστόσο, σε κάποια κράτη είναι περισσότερο εύκολο 

να βρεθούν οι εμπορικοί αντιπρόσωποι/διανομείς, όπως είναι τα κ-μ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και οι ΗΠΑ. Στις χώρες αυτές, οι ίδιες επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν την αναζήτηση των διανομέων/εμπορικών αντιπροσώπων, συνήθως μέσω 

διαδικτύου. Από την άλλη πλευρά, σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία ή η Αφρική είναι 

περισσότερο δυσεύρετοι και οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν εξωτερική βοήθεια για την εύρεσή 

τους.  

Επιπροσθέτως, ο ομιλητής έκανε μνεία σε τέσσερεις βασικούς τρόπους, μέσω των οποίων 

μπορεί μία επιχείρηση να εντοπίσει τους μεσολαβητές και τους εμπορικούς αντιπροσώπους. 

Πρώτος τρόπος αποτελεί το διαδίκτυο, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, 

όπως η Kompass και η Globaltrade. Δεύτερο τρόπο αποτελούν οι οικονομικές και εμπορικές 

κοινότητες, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, οι διάφοροι Σύνδεσμοι Εξαγωγών και 

Επενδύσεων (λ.χ. Icex Ισπανίας) ή οι επιμέρους Εμπορικές και Κλαδικές Ενώσεις. Τρίτο 

τρόπο αποτελούν οι συμβουλευτικές εταιρείες που λαμβάνουν δράση στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, όπως λ.χ. η Rusbaltica στην Ρωσία, η Tradeco στην Κίνα ή η Naxan στην Αφρική. 

Τέταρτο τρόπο αποτελεί η συστηματική συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εμπορικές εκθέσεις. 

Τα χαρακτηριστικά που φέρει ένας διανομέας ή εμπορικός εκπρόσωπος είναι ότι 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών και διαθέτει 

κίνητρο για την εισχώρηση και προώθησή τους στην αγορά, διαθέτει εμπορική κουλτούρα 

και κουλτούρα μάρκετινγκ, διαθέτει ένα εύρος από κανάλια εισχώρησης στην αγορά και 

κρατάει επαφές με ένα έτοιμο δίκτυο πελατών, προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 

συνήθως δραστηριοποιείται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο και έχει 

δημιουργήσει ένα αξιόπιστο προφίλ και τέλος διακρίνεται για τη φερεγγυότητά του. 

 

Ο κ. D. César Espert Rodríguez, δικηγόρος και μέλος της ισπανικής δικηγορικής εταιρείας 

EJASO ETL Global, αναφέρθηκε στη νομική διάσταση που υφίσταται στις διεθνείς εμπορικές 

συναλλαγές. 

Συγκεκριμένα, μίλησε για τη σημασία σύναψης Διεθνών Συμφώνων που εμπερικλείουν τις 

νομικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει καθένα από τα δύο μέρη που συνάπτει τη 

συμφωνία, όταν διαμένουν σε διαφορετικά κράτη. Τα Διεθνή Σύμφωνα διακρίνονται από την 

αρχή της καλής πίστης (good faith), εκπονούνται με μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια, 

προσαρμόζονται στην κουλτούρα και των δύο συμφωνηθέντων μερών (αγγλοσαξονικά και 

διηπειρωτικά σύμφωνα) και είναι γραμμένα σε γλώσσα αποδεκτή και από τα δύο μέρη, 

χωρίς υποχρεωτικά αυτή να είναι η αγγλική. Επιπλέον, o lex mercatoria αποτελεί ένα 

σύνολο γενικών αρχών δικαίου και εφαρμόζεται σε ζητήματα εμπορίου και οικονομίας, 

καθιερώνοντας ένα ενιαίο φάσμα κανόνων για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και 

δραστηριότητες. Η ύπαρξη ενός νομικού πλαισίου και η εφαρμογή κανόνων δικαίου στη 
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σύναψη εμπορικών συμφώνων δύναται να αποσαφηνίζει βασικά ζητήματα που αφορούν τα 

δύο μέρη, όπως είναι το νόμισμα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, ποιό από τα 

δύο μέρη θα επιβαρυνθεί με το κόστος της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τη διαδικασία στην 

περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης της εμπορικής δραστηριότητας ή ποιός θα είναι 

τρόπος με τον οποίο θα γίνει η συναλλαγή (μετρητά, τραπεζική μεταφορά, επιταγή, 

εμπορικά έγγραφα). 

Συμπερασματικά, επισημάνθηκε η δυσκολία εύρεσης ενός διανομέα/εμπορικού 

αντιπροσώπου που να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την προώθηση των προϊόντων μιας 

εταιρείας στην εκάστοτε αγορά. Επιπλέον, οι εταιρείες, όταν επιλέγουν τη στρατηγική 

εισχώρησης στην αγορά με τη χρήση διαμεσολαβητή, θα πρέπει να αφιερώνουν χρόνο και 

πόρους για να την πραγματοποιήσουν επιτυχώς και τέλος θα πρέπει να εξαντλούν όλες τια 

άλλες μεθόδους άμεσης εξαγωγής των προϊόντων, προτού επιλέξουν τους διανομείς ή τους 

εμπορικούς αντιπροσώπους. 

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 
 

 


