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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της γνώσης, των 
αγορών, της παραγωγικής διαδικασίας και της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις 
καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περίπλοκο και ανταγωνιστικό διεθνές επι-
χειρησιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται 
στο διεθνές εμπόριο πολλές φορές αναζητούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν 
τις κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής και δυναμικής ανάπτυξής τους. Σε 
αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον, τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις 
θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες 
και να αντιμετωπίζουν απειλές που δύναται να δημιουργήσουν σημαντικά 
προβλήματα επιβίωσης για την επιχείρηση. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατάργηση των περιορισμών 
και των εμποδίων που υπήρχαν στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, 
οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση του όγκου διεθνών συναλλαγών σε 
προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους 
και κλάδου, κατανοούν ότι ο χώρος όπου δραστηριοποιούνται και ανταγω-
νίζονται ξεφεύγει πλέον από τα στενά εθνικά σύνορα και επεκτείνεται σε 
ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. Έτσι, είναι σημαντικό για 
κάθε επιχείρηση που αναζητά την εξωστρέφεια να μπορεί να κατανοεί τις 
εξελίξεις και τη διαμόρφωση του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος και της 
αποτελεσματικής διοίκησης των διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο. 

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη, 
συστηματική και επιστημονική προσέγγιση σχετικά με τον πλέον αποτε-
λεσματικό τρόπο διοίκησης των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη 
διεκπεραίωση του διεθνούς εμπορίου. Καλύπτει όλα τα θέματα που είναι 
σημαντικά για τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. 
Μέσα από αυτή την προσπάθεια, ενισχύεται η γνώση του αναγνώστη με όλα 
τα κρίσιμα θέματα που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορί-
ου και ενισχύουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της 
εξωστρέφειάς τους και την αναζήτηση νέων αγορών για τα προϊόντα τους.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια, η συγγραφή των 
οποίων στηρίχθηκε στις επιστημονικές εξελίξεις που παρουσιάζονται στην 
παγκόσμια βιβλιογραφία της διοίκησης των διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο 
και στην ερευνητική, συμβουλευτική και διδακτική εμπειρία των συγγραφέων 
σε θέματα διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν συνοπτικά οι τέσσερεις βασικές 
θεωρίες του διεθνούς εμπορίου: 1) Η Θεωρία του Απολύτου Πλεονεκτήματος 
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(The Theory of Absolute Advantage), 2) Η Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονε-
κτήματος (The Theory of Comparative Advantage), 3) Η Θεωρία των Σχετικών 
Παραγωγικών Συντελεστών (The Theory of Relative Factor Endowments), 
και 4) Η Θεωρία του Διεθνούς Κύκλου Ζωής του Προϊόντος (The Theory of 
International Product Life Cycle, IPLC).

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί το πλαίσιο της διεθνούς εφο-
διαστικής αλυσίδας και πώς αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της διοίκησης 
των διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο. Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύονται οι 
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διοίκηση των 
διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο και παρουσιάζονται τα στάδια της διεθνούς 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι βασικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου για μια χώρα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων 
που μπορεί μια επιχείρηση να ακολουθήσει για την άσκηση εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων. Αρχικά, θα περιγραφούν οι μέθοδοι των άμεσων εξαγωγών 
(το τμήμα ή διεύθυνση εξαγωγών, ο αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής, η 
ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής και η ίδρυση θυγατρικής 
εμπορικής εταιρείας στη χώρα εξαγωγής) και οι μέθοδοι των έμμεσων 
εξαγωγών (ο εγχώριος πράκτορας, ο εγχώριος έμπορος, οι εταιρείες 
διαχείρισης εξαγωγών και οι εταιρείες διεθνούς εμπορίου). Τέλος, θα 
αναφερθούν  τα κύρια προβλήματα και εμπόδια που προκύπτουν κατά την 
άσκηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιασθούν οι εμπορικοί κανόνες 
Incoterms®2021, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα συμβόλαια αγοραπω-
λησίας για να καθοριστεί η ευθύνη που αναλαμβάνει ο εξαγωγέας και ο 
εισαγωγέας κατά το στάδιο της υλοποίησης της εμπορικής συμφωνίας και 
της μεταφοράς των εμπορευμάτων από τη χώρα καταγωγής στη χώρα απο-
στολής τους. Με τον τρόπο αυτό, καθιερώνεται μια ομοιόμορφη αντιμετώ-
πιση του τρόπου με τον οποίο διακινούνται και παραδίδονται διεθνώς τα 
εμπορεύματα.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλυθεί ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και 
ευαίσθητο στη διοίκηση των διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο, καθώς επη-
ρεάζει έντονα την οικονομική θέση των εμπλεκομένων. Το θέμα αυτό είναι 
οι διεθνείς κανόνες πληρωμών. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν τα 
χαρακτηριστικά των πληρωμών της αξίας των εμπορευμάτων στο διεθνές 
εμπόριο και θα εξηγηθούν τα είδη κινδύνου που αντιμετωπίζονται στο δι-
εθνές εμπόριο: α) κίνδυνος χώρας, β) εμπορικός κίνδυνος, γ) οικονομικός 
κίνδυνος και δ) διαπολιτισμικός κίνδυνος. Στο ίδιο κεφάλαιο θα εξηγηθούν 
οι εναλλακτικοί τρόποι διακανονισμού της πληρωμής της αξίας των εμπο-
ρευμάτων στο διεθνές εμπόριο. 
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Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πλέον διαδεδομένη και ασφαλής 
μέθοδος διακανονισμού των διεθνών πωλήσεων, η τραπεζική ενέγγυος 
πίστωση. Αναλύεται διεξοδικά η έννοια και η λειτουργία της σε συνδυασμό 
με τους διεθνείς κανόνες που τη διέπουν, τις Ομοιόμορφες Συνήθειες και 
την Πρακτική για τις Πιστώσεις έναντι εγγράφων του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC 
Publication nr600). Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τρόποι διαθεσιμότητας 
και οι μορφές των ενεγγύων πιστώσεων, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά και 
στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται οι διεθνείς εγγυητικές επιστολές (ΕΕ), 
το κύριο εργαλείο διασφάλισης της συμμόρφωσης των αντισυμβαλλομένων 
στις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις. Γίνεται παρουσίαση των δύο βασικών τύ-
πων Ε/Ε, των «υπό όρους» και «σε πρώτη ζήτηση» (Conditional και Demand L/
Gs). Επίσης, παρουσιάζονται οι συνηθέστερες μορφές διεθνών Ε/Ε, εξηγείται 
η χρησιμότητα και η λειτουργία τους και δίνονται πρακτικά παραδείγματα 
εκφοράς τους στις συναλλαγές.

Στο κεφάλαιο οκτώ εξηγείται η έννοια του κινδύνου των συναλλαγών 
στο διεθνές εμπόριο και περιγράφονται οι εναλλακτικές πολιτικές καθο-
ρισμού του νομίσματος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση μιας 
συναλλαγής στο διεθνές εμπόριο. Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται τα μέσα 
που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των διεθνών συναλλαγών και πε-
ριγράφονται οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την αντιστάθμιση του 
κινδύνου διακύμανσης των ισοτιμιών και αφορούν την εξόφληση των εμπο-
ρικών τιμολογίων στο διεθνές εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται 
αριθμητικά παραδείγματα προκειμένου ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 
κατανοήσει καλύτερα την έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου, είτε ως 
εισαγωγέας είτε ως εξαγωγέας εμπορευμάτων.

Στο κεφάλαιο εννέα παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
εμπλέκονται στις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου και ειδικότερα στις δι-
εθνείς συναλλαγές και στις διεθνείς μεταφορές των εμπορευμάτων. Η ορθή 
συμπλήρωση, έκδοση, έλεγχος και υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων 
αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο για να χαρακτηριστεί επιτυχής η αποστολή–με-
ταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού. Τα εμπορεύματα θα μετα-
φερθούν είτε δια θαλάσσης και θα καταλήξουν σε έναν τερματικό σταθμό, είτε 
δια αέρος ή ακόμα και με χερσαία μέσα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφέρονται 
οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το περιεχόμενο των διεθνών εγγράφων 
εμπορίου και περιγράφονται οι κατηγορίες των εγγράφων που συναντάμε στο 
διεθνές εμπόριο και υποστηρίζουν μια διεθνή εμπορική συναλλαγή. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο δέκα, εξηγείται η έννοια της διεθνούς 
ασφάλισης εμπορευμάτων κατά το στάδιο της μεταφοράς από τον τόπο 



παραγωγής τους στον τελικό προορισμό και αναλύεται η πολυπλοκότητα 
της διαδικασίας στη διεθνή ασφάλιση των εμπορευμάτων. Σε αυτό το κεφά-
λαιο εξηγείται το λεξιλόγιο κινδύνων που χαρακτηρίζει τη μεταφορά των 
εμπορευμάτων στο διεθνές εμπόριο, ενώ παρουσιάζεται η διαδικασία της 
κήρυξης «γενικής αβαρίας» κατά το στάδιο μεταφοράς των εμπορευμάτων 
δια θαλάσσης. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης 
σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και ο ασφαλισμένος θα 
πρέπει να αποζημιωθεί για τη ζημιά που υπέστη. 

Στο κεφαλαίο έντεκα εξηγείται η έννοια των διεθνών μεταφορών, η 
οποία αναφέρεται στους τρεις διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς εμπορευ-
μάτων: θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων. Επι-
πλέον, περιγράφεται η πολυπλοκότητα του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται 
οι διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, εξηγούνται οι κατηγορίες υπηρεσιών 
θαλάσσιων μεταφορών και περιγράφεται η διάκριση των θαλάσσιων μετα-
φορών με βάση τη χωρητικότητα. Επιπρόσθετα, στο ίδιο κεφάλαιο εξηγείται 
η έννοια του ναύλου. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία των αεροπορικών και 
χερσαίων μεταφορών εμπορευμάτων.

Στο επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο δώδεκα, παρουσιάζονται τα εργαλεία 
που έχει μια εξαγωγική επιχείρηση για να αντλήσει χρηματοδότηση. Ανα-
λύεται η διαδικασία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού 
δανεισμού (τραπεζικός βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμός), 
το εξαγωγικό factoring, το forfaiting ως εργαλείο χρηματοδότησης και η 
χρηματοδοτική μίσθωσης (leasing).

Τέλος, στο κεφάλαιο δεκατρία του βιβλίου αναλύεται η αξία του μάρ-
κετινγκ στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Αρχικά, περιγράφεται η 
συσχέτιση του διεθνούς μάρκετινγκ με τη στρατηγική που εφαρμόζει μια 
επιχείρηση για την είσοδό της σε ξένες αγορές και παρουσιάζονται οι κυρί-
αρχες δυνάμεις που λειτουργούν καταλυτικά στην ανάπτυξη του διεθνούς 
εμπορίου. Επιπλέον, περιγράφονται οι στρατηγικές που αφορούν το προϊόν, 
την τιμολόγηση, τα δίκτυα διανομής και την προβολή και επικοινωνία στις 
διεθνείς αγορές.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται ένας μικρός αριθμός ερωτήσεων 
και ασκήσεων που είναι χρήσιμες προκειμένου ο αναγνώστης να είναι σε 
θέση να ελέγξει τον βαθμό κατανόησης των θεμάτων που αναπτύσσονται 
στο εκάστοτε κεφάλαιο. 

Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των διαδικασι-
ών και της διοίκησης του διεθνούς εμπορίου, απαραίτητο σε επιχειρηματίες, 
διευθυντικά στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητές και 
καθηγητές και γενικότερα, σε όποιον ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με το 
διεθνές εμπόριο.
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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού, θα είστε σε 
θέση να:

 � Περιγράψετε τις άμεσες και έμμεσες μεθόδους εξαγωγικής δραστηρι-
οποίησης που είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις. 

 � Παρουσιάσετε τις διαφορές μεταξύ άμεσων και έμμεσων μεθόδων 
ενασχόλησης με τις εξαγωγές.

 �  Αναπτύξετε τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
μεθόδων αυτών.

 �  Εξηγήσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές οι μέθοδοι είναι 
κατάλληλες ή ακατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν.

 �  Παρουσιάσετε τα σπουδαιότερα προβλήματα και εμπόδια που αντιμε-
τωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και που αποθαρρύνουν έναν 
σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την προσπάθεια 
να εξάγουν τα προϊόντα τους. 

Έννοιες Κλειδιά
 � Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 
 � Μέθοδοι Άμεσων Εξαγωγών 
 �  Μέθοδοι Έμμεσων Εξαγωγών 
 �  Τμήμα Εξαγωγών με Περιορισμένες Αρμοδιότητες 
 �  Τμήμα Εξαγωγών με Πλήρεις Αρμοδιότητες 
 �  Διεύθυνση Εξαγωγών ή Διεύθυνση Διεθνών Πωλήσεων 
 �  Αντιπρόσωπος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
 �  Τοπικός Εμπορικός Πράκτορας ή Εκπρόσωπος 
 �  Τοπικός Έμπορος ή Διανομέας 
 �  Υποκατάστημα στη Χώρα Εξαγωγής
 �  Εμπορική Θυγατρική στη Χώρα Εξαγωγής
 �  Εγχώριος Πράκτορας
 �  Εγχώριος Έμπορος
 �  Εταιρείες Διαχείρισης Εξαγωγών
 �  Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου
 �  Προβλήματα και Εμπόδια των Εξαγωγών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Μέθοδοι Εξαγωγών σε Νέες Αγορές 
(Methods of Exporting in New Markets)

3.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναλύσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 
επιχειρήσεις για να εξάγουν τα προϊόντα τους στις αγορές ξένων χωρών. Οι 
εξαγωγές είναι η πρώτη μορφή διεθνών εμπορικών επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις πριν από χιλιάδες χρόνια. 
Επιπλέον, αποτελούν την επιχειρηματική δραστηριότητα με την οποία όλες 
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις του κόσμου, από τις μεγαλύτερες μέχρι και τις 
σχετικά μικρότερες, ξεκίνησαν την επιχειρηματική δραστηριοποίησή τους 
στις διεθνείς αγορές. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν κάποια ή κάποιες από 
τις στρατηγικές παραγωγής των προϊόντων τους σε ξένες χώρες (για μια 
ολοκληρωμένη παρουσίαση αυτών των στρατηγικών της διεθνούς παραγω-
γής βλ. Χατζηδημητρίου, 2003) και απέκτησαν τον πολυεθνικό χαρακτήρα 
τους, ενώ ταυτόχρονα, συνεχίζουν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε μεγάλο 
αριθμό χωρών της υφηλίου. Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πολυεθνική 
(multinational) εάν ασκεί παραγωγικές δραστηριότητες, δηλαδή, έχει ιδρύσει 
παραγωγικές εγκαταστάσεις σε δύο ή περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβα-
νόμενης και της μητρικής χώρας (Dunning, 1993, Χατζηδημητρίου, 2003). 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ασκούν τις εξαγωγικές 
δραστηριότητες εδώ και σχεδόν τρεις χιλιετίες, η πολυπλοκότητα που συ-
νεπάγεται η ενασχόληση με τις εξαγωγικές πωλήσεις έχει αυξηθεί δραστικά 
τα τελευταία σαράντα χρόνια. Ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός της πολυπλοκό-
τητας των τεχνικών και των διαδικασιών που απαιτούνται για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων θα καταστεί φανερός στα 
επόμενα κεφάλαια αυτού του συγγράμματος, όπου περιγράφονται αναλυτικά 
και λεπτομερώς αυτές οι τεχνικές και οι διαδικασίες.
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Εικόνα 3.1

Αφενός, η διεθνοποίηση των αγορών και η διευκόλυνση των διεθνών συ-
ναλλαγών και αφετέρου, η εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού 
στις τοπικές αγορές, έχουν συντελέσει στην αναγωγή της ενασχόλησης με 
τις εξαγωγές σε αναγκαία συνθήκη για τις επιχειρήσεις που φιλοδοξούν 
να δουν τον κύκλο εργασιών τους, δηλαδή τις πωλήσεις τους, και τα κέρδη 
τους να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες 
που επιθυμούν να δουν την οικονομία τους να αναπτύσσεται με ρυθμούς 
ικανούς να μειώσουν την ανεργία και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των 
νοικοκυριών τους. Με δεδομένη, λοιπόν, την ιδιαίτερη σημασία που έχει η 
επιτυχής ενασχόληση των επιχειρήσεων μιας χώρας με το εξαγωγικό εμπόριο 
για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και για την πορεία της οικονομίας και το 
βιοτικό επίπεδο και την ευημερία της κοινωνίας της χώρας, θα αφιερώσουμε 
το κεφάλαιο αυτό στη μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων 
των εξαγωγικών μεθόδων. Επιπρόσθετα, η κατανόηση των μεθόδων εξαγω-
γών θα βάλει τα θεμέλια για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών και 
των τεχνικών που θα αναλυθούν διεξοδικά στα επόμενα κεφάλαια. 

3.2 Οι Εξαγωγές
Οι εξαγωγές είναι ο σχετικά απλούστερος τρόπος για να ασκήσει μια επιχεί-
ρηση τις εμπορικές δραστηριότητές της στην αγορά μιας ξένης χώρας. Αυτό, 
ωστόσο, δεν σημαίνει πως η ενασχόληση με το εξαγωγικό εμπόριο είναι κάτι 
εύκολο και απλό. Αντιθέτως, οι διαδικασίες των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα 
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δύσκολες, πολυδιάστατες και πολύπλοκες σε σύγκριση με τις διαδικασίες 
πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά της χώρας της. Οι λόγοι 
και οι παράγοντες που καθιστούν την ενασχόληση με το εξαγωγικό εμπόριο 
ένα σχετικά πολυσύνθετο και δύσκολο εγχείρημα θα παρουσιασθούν στη 
συνέχεια του κεφαλαίου. 

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εξαγωγές, και κυρίως οι μικρομε-
σαίες, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και δυσκολίες στην προσπάθειά τους 
να προβάλουν, να πουλήσουν και να παραδώσουν τα προϊόντα τους στις 
επιχειρήσεις–πελάτες τους στις ξένες χώρες. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται 
σε παράγοντες που μπορεί να είναι είτε ενδογενείς είτε εξωγενείς για την 
εξαγωγική επιχείρηση, δηλαδή, να οφείλονται είτε σε δικές της, εσωτερικές 
αδυναμίες και ελλείψεις, είτε σε παράγοντες του εξωτερικού (οικονομικού, 
νομικού, πολιτικού, γεωγραφικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού) τοπι-
κού και διεθνούς περιβάλλοντος, τους οποίους η επιχείρηση δεν έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει. Η φύση και η δυσκολία των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εξαρτώνται και από τη μέθοδο 
εξαγωγών που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να πουλήσει 
και να παραδώσει τα προϊόντα της στους πελάτες της στις ξένες αγορές, αλλά 
και από τον τρόπο που θα επιλέξει για να εισπράξει την αξία των προϊόντων 
που εξάγει. Στη συνέχεια, θα παρουσιασθούν αναλυτικά οι μέθοδοι αυτές.

Εικόνα 3.2 
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3.3 Κατηγορίες Μεθόδων Εξαγωγών
Οι μέθοδοι άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων διακρίνονται σε δύο κύριες 
κατηγορίες, οι οποίες είναι οι άμεσες και οι έμμεσες εξαγωγές. Οι μέθοδοι 
άμεσων εξαγωγών (direct exports) συνεπάγονται ότι το αρμόδιο ανθρώπι-
νο δυναμικό της επιχείρησης–παραγωγού επιλέγει τους πελάτες και τις χώρες 
στις οποίες επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα της, διαχειρίζεται και, επομένως, 
ελέγχει όλα τα στάδια των εξαγωγικών διαδικασιών μέχρι και την παράδοση 
του προϊόντος στον αλλοδαπό πελάτη στη χώρα προορισμού. Επιπλέον, το 
ανθρώπινο δυναμικό της ελέγχει και τη διαδικασία είσπραξης της αξίας των 
προϊόντων της από τους ξένους αγοραστές. Όλα αυτά συνεπάγονται ότι το 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης–παραγωγού διαχειρίζεται και φέρνει 
εις πέρας τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 c Το μάρκετινγκ των προϊόντων της επιχείρησης στις ξένες αγορές και 
τη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (trade fairs), την εύρεση 
των πελατών στις ξένες χώρες, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των 
συμφωνιών πώλησης των προϊόντων της με τους ξένους πελάτες και 
τη συνεχή επικοινωνία μαζί τους καθώς και την εξυπηρέτησή τους. 

 c Τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συ-
νεπάγονται οι εξαγωγές στη χώρα της εξαγωγικής και στη χώρα της 
εισαγωγικής επιχείρησης. 

 c Την εύρεση των κατάλληλων μέσων μεταφοράς των προϊόντων, την 
ασφάλιση και την παράδοση του προϊόντος στη χώρα των επιχειρή-
σεων–αγοραστών. 

 c Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των παραγωγικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων της εξαγωγικής επιχείρησης έως ότου εισπράξει την 
αξία των προϊόντων που παράγει και εξάγει από την ξένη εισαγωγική 
επιχείρηση–αγοραστή.

 c Την εκτίμηση του βαθμού φερεγγυότητας (credit evaluation ή rating) 
των ξένων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα προϊόντα 
της επιχείρησης, στην περίπτωση που δεν προεισπράττει από τις ξένες 
επιχειρήσεις–πελάτες όλη την αξία των προϊόντων που πρόκειται να 
εξάγει, αλλά τους παρέχει πίστωση για τουλάχιστον ένα μέρος της αξίας 
της εξαγωγής. Και καθώς η εμπειρία δείχνει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις παρέχουν πίστωση για 
ένα σημαντικό μέρος της αξίας των προϊόντων που εξάγουν, αν όχι 
για όλο, η εκτίμηση του βαθμού φερεγγυότητας του δυνητικού ξένου 
πελάτη είναι μια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα πολύ συχνά στις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Κανόνες Διεθνούς Εμπορίου 

(Terms of Trade)
4.1 Εισαγωγή 
4.2 Κατανοώντας τους Κανόνες Incoterms® 
4.3 Εκ του Εργοστασίου (Ex Works-EXW) 
4.4 «Ελεύθερο στον Μεταφορέα» (Free Carrier-FCA) 
4.5 «Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι» (Carriage Paid to-CPT)
4.6  Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι (Carriage and Insurance 

Paid to-CIP)
4.7  Παραδοτέο στην Τοποθεσία Εκφορτωμένο (Delivered at Place 

Unloaded-DPU)
4.8 Παραδοτέο στην Τοποθεσία (Delivered at Place-DAP)
4.9 Παραδοτέο Δασμός Πληρωμένος (Delivered Duty Paid-DDP)
4.10 Ελεύθερο Παράπλευρα στο Πλοίο (Free Alongside Ship-FAS)
4.11 Ελεύθερο επί του Πλοίου (Free on Board-FOB)
4.12 Αξία και Ναύλος (Cost and Freight-CFR)
4.13 Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος (Cost, Insurance and Freight-CIF)
4.14  Σύνοψη των υποχρεώσεων μεταξύ Εξαγωγέα και Εισαγωγέα με τη 

χρήση των κανόνων Incoterms®
4.15 Περίληψη Κεφαλαίου 
      • Ερωτήσεις και Ασκήσεις 



Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού, θα είστε σε 
θέση να:

 � Κατανοήσετε και να αναγνωρίσετε τους κανόνες Incoterms® 2020.
 � Αναπτύξετε τη σημασία και τον τρόπο χρήσης των κανόνων 

Incoterms® 2020 στο διεθνές εμπόριο.
 � Κατηγοριοποιήσετε του κανόνες Incoterms® 2020 ανάλογα με το μέσο 

μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων 
στο διεθνές εμπόριο. 

 � Παρουσιάσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για 
το ποιος είναι ο κατάλληλος κανόνας Incoterms® 2020 προς χρήση 
στη συναλλαγή ανάμεσα σε εξαγωγέα και εισαγωγέα.

 � Περιγράψετε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αντισυμβαλλό-
μενων που απορρέουν από τη χρήση κάθε κανόνα Incoterms® 2020.

 � Αναγνωρίσετε τη σημασία των κανόνων Incoterms® 2020 για την 
ανάπτυξη και την προώθηση του διεθνούς εμπορίου. 

Έννοιες Κλειδιά 
 � Κανόνες Incoterms® 2020
 � Εκ του εργοστασίου
 � Ελεύθερο στον μεταφορέα
 � Ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου
 � Ελεύθερο επί του πλοίου
 � Αξία και ναύλο
 � Μεταφορά πληρωμένη μέχρι
 � Αξία, ασφάλεια και ναύλος
 � Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι
 � Εκφόρτωση στον συμφωνημένο τόπο προορισμού
 � Παραδοτέο στον
 � Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος
 � Υποχρεώσεις εξαγωγέα και εισαγωγέα
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(Terms of Trade)

4.1 Εισαγωγή
Παρατηρώντας διαχρονικά τους κανόνες και τις λειτουργίες του διεθνούς 
εμπορίου, όταν παρουσιάζεται η ανάγκη μια εξαγωγική επιχείρηση να που-
λήσει εμπορεύματα σε μια εισαγωγική επιχείρηση είτε μέσω ενός ενδιάμεσου, 
όπως είναι ένας αντιπρόσωπος, είτε άμεσα σε έναν εισαγωγέα, μεσολαβούν 
πολλά διαφορετικά στάδια που θα πρέπει να χαρτογραφηθούν με προσοχή 
και να εφαρμοστούν με ακρίβεια, προκειμένου τελικά τα αγαθά–εμπορεύματα 
να καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο). Τα στάδια αυτά 
θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

 c Τα εμπορεύματα θα πρέπει να είναι ελεύθερα (εκτελωνισμένα) έτοιμα 
προς εξαγωγή.

 c Ο τρόπος μεταφοράς των εμπορευμάτων θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί 
μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα, ενώ θα πρέπει να προσδιοριστούν 
άμεσα και αναλυτικά τα διάφορα μέσα μεταφοράς που θα εμπλακούν 
και να χαρτογραφηθεί η διαδικασία μεταφοράς σε τρία τουλάχιστον 
διακριτά τμήματα: 

 c Τη μεταφορά που διεξάγεται εντός της χώρας του εξαγωγέα

 c Την κύρια μεταφορά, που αντιστοιχεί στη διεθνή μεταφορά των 
εμπορευμάτων από τη χώρα εξαγωγής στη χώρα εισαγωγής

 c Τη μεταφορά που εκτελείται εντός της χώρας εισαγωγής των εμπο-
ρευμάτων 

 c Τα εμπορεύματα θα πρέπει να είναι ελεύθερα προς εισαγωγή (εκτελω-
νισμένα) στη χώρα προορισμού. 
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Οι κανόνες εμπορίου χρησιμοποιούνται στα συμβόλαια αγοραπωλησίας 
για να καθοριστεί σε ποια από τις παραπάνω διακριτές διαδικασίες αναλαμ-
βάνει την ευθύνη ο εξαγωγέας και σε ποια ο εισαγωγέας. Συχνά, τα θέματα 
που υπεισέρχονται στη διεθνή μεταφορά είναι σημαντικά και ουσιώδη. Αν 
δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσής τους, μπορεί 
αυτό από μόνο του να λειτουργήσει αποθαρρυντικά ως προς την εκτέλεση 
της διαδικασίας μεταφοράς των εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα, θεωρείται 
ουτοπικό να μπορεί κάποιο από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να προβλέψει 
όλες τις πιθανές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν οποιαδήποτε επιπλοκή 
στη μεταφορά των εμπορευμάτων, αποδίδοντας παράλληλα τις ευθύνες με 
αντικειμενικό τρόπο (David, 2017). 

Το 1936, για πρώτη φορά, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International 
Chamber of Commerce) προσπάθησε να τυποποιήσει τους κανόνες του διε-
θνούς εμπορίου. Ονομάστηκαν διεθνείς εμπορικοί κανόνες Incoterms®. Στην 
πρώτη τους έκδοση αποτελούνταν από έντεκα διαφορετικούς κανόνες που 
ερμήνευαν σε τυποποιημένη μορφή τους πιο γενικούς τρόπους παράδοσης 
εμπορευμάτων, στο πλαίσιο πάντα της προσπάθειας για διευκόλυνση της 
διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου. Οι κανόνες Incoterms® από το 1936 
και μετά αναθεωρηθήκαν επτά φορές, το 1953, το 1967, το 1976, το 1980, το 
1990, το 2000, το 2010 και πιο πρόσφατα το 2020. 

Αποτελεί σημαντικό στοιχείο και για τις δύο πλευρές που συμμετέχουν σε 
μια πράξη διεθνούς αγοραπωλησίας (εξαγωγέας–εισαγωγέας) να συμπεριλά-
βουν στη συναλλαγή–συμφωνία τους κάποιον από τους κανόνες Incoterms®. 
Η χρήση των κανόνων βοηθά στην παροχή κρίσιμων και επαρκών πληρο-
φοριών για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το κάθε μέρος ανάλογα με 
τα συμφέροντά του. 

Εικόνα 4.1: Στάθμευση εμπορικού πλοίου για εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων
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Παράλληλα, μέσω του συστήματος διαιτησίας που εφαρμόζει το ΔΕΕ, έχει 
συσσωρευτεί μια εκτενής και αναλυτική νομολογία για τον κάθε όρο ξεχω-
ριστά, γεγονός που βοηθά στη σωστή αντιμετώπιση των διαφορών που 
ενδέχεται να προκύψουν επί της διαδικασίας. 

Οι κανόνες Incoterms® μπορούν να υιοθετηθούν από τα δύο μέρη και να 
αναφέρονται σε όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς 
για μια διεθνή συναλλαγή. Για παράδειγμα, σε ένα προ τιμολόγιο (pro forma 
invoice) μπορεί να αναγραφεί: 

FOB- ΒΙ.ΠΕ.ΣΙΝΔΟΥ, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Incoterms® 2020  

Όταν εμφανίζεται ένας τέτοιος κανόνας Incoterms®, ο εξαγωγέας και ο ει-
σαγωγέας μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια ποιες είναι ευθύνες της κάθε 
πλευράς ως προς τις διεργασίες που πρέπει να εκπληρώσει, ποιο είναι το 
κόστος που θα αναλάβει η κάθε πλευρά και, τέλος, ποια είναι η ευθύνη των 
δύο συναλλασσόμενων ως προς τη μεταφορά των εμπορευμάτων από τον 
εξαγωγέα στον εισαγωγέα. 

Σχεδιάγραμμα 4.1
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4.2 Κατανοώντας τους Κανόνες Incoterms®
Όταν δύο οντότητες που συμμετέχουν σε μια διεθνή συναλλαγή αγοραπω-
λησίας εμπορευμάτων, ο εξαγωγέας και ο εισαγωγέας, συμφωνούν με τη 
χρήση των κανόνων Incoterms®, ουσιαστικά προσδιορίζουν με τυποποιη-
μένο τρόπο πέντε διαφορετικές σημαντικές πτυχές της διεθνούς πώλησης 
εμπορευμάτων (Bagheri et al., 2016; Suraraksa et al., 2020): 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες που θα αναλάβει να εκπληρώσει ο 
εξαγωγέας–πωλητής των εμπορευμάτων.

2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που θα αναλάβει να εκπληρώσει ο 
εισαγωγέας–αγοραστής των εμπορευμάτων.

3. Τι από το κόστος–έξοδα των διαδικασιών θα πληρωθεί από τον 
εξαγωγέα. 

4. Τι από το κόστος–έξοδα των διαδικασιών θα καταβληθεί από τον 
εισαγωγέα.

5. Πότε η ευθύνη του κινδύνου που δημιουργείται στο στάδιο της 
μεταφοράς των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται από τον εξαγωγέα στον 
εισαγωγέα. 

Εικόνα 4.2
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Ο προσδιορισμός του σταδίου της διαδικασίας των εξαγωγών, κατά το οποίο 
η ευθύνη θα περάσει από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα, αποτελεί ένα από 
τα πιο πολύπλοκα θέματα της διοίκησης των λειτουργιών του διεθνούς 
εμπορίου. Στη διαδικασία πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιο από τα δύο μέρη 
έχει την ευθύνη σε κάθε στάδιο της μεταφοράς των εμπορευμάτων και πότε 
μεταβιβάζεται η ευθύνη. 

Η μεταβίβαση της ευθύνης κατά τη διαδικασία μεταφοράς των εμπορευμά-
των υποδεικνύει σε ποιο στάδιο της διαδικασίας το κάθε μέρος αναλαμβάνει 
τον κίνδυνο. Η επιλογή ενός οποιουδήποτε κανόνα Incoterms® ξεκαθαρίζει 
με διαφάνεια ποιος αποκτά την ευθύνη. Αντίστοιχα, η μεταβίβαση της κυ-
ριότητας των εμπορευμάτων συντελείται με τη διαδικασία εξόφλησης του 
τιμήματος με ταυτόχρονη έκδοση και αποδοχή των κατάλληλων εγγράφων 
που συνοδεύουν πάντα τα εμπορεύματα. 

Στη διεθνή πρακτική, η εξαγωγική επιχείρηση καθορίζει την επιλογή του 
κατάλληλου όρου Incoterms® και αυτό σχετίζεται συνήθως με τη στρατηγι-
κή που επιθυμεί η εξαγωγική επιχείρηση να ικανοποιήσει. Αυτό μπορεί να 
εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες όπως:

 c Από το είδος των εμπορευμάτων που πουλάει. 

 c Aπό τον τρόπο φόρτωσης και μεταφοράς των εμπορευμάτων. 

 c Από τον τρόπο και τη μέθοδο συσκευασίας των εμπορευμάτων.

 c Από τις ικανότητες της κάθε πλευράς να ικανοποιήσει τους όρους που 
συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία μεταφοράς.

 c Από το επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα εμπλεκόμενα 
μέρη.

Οι εμπορικοί κανόνες Incoterms® 2020 διαχωρίζονται σε τέσσερεις κατη-
γορίες (πίνακας 4.1):

 c Η κατηγορία Ε που περιλαμβάνει μόνο τον κανόνα «Εκ του Εργοστα-
σίου» (ExW-Ex Works) και περιγράφει μόνο το σημείο από το οποίο θα 
αναχωρήσουν τα εμπορεύματα.

 c Η κατηγορία F που περιλαμβάνει τρεις κανόνες. Τον κανόνα «Ελεύθερο 
στον Μεταφορέα» (FCA-Free Carrier), τον κανόνα «Ελεύθερο Παράπλευ-
ρα του Πλοίου» (FAS-Free Alongside Ship) και τον κανόνα «Ελεύθερο 
επί του Πλοίου» (FOB-Free on Board). Στους κανόνες περιγράφεται ο 
τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων σε μεταφορικό μέσο ή δίπλα 
του, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα έξοδα μεταφοράς.
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 c Η κατηγορία C που περιλαμβάνει τέσσερεις κανόνες. Τον κανόνα 
«Αξία και Ναύλος» (CFR-Cost and Freight), τον κανόνα «Αξία, Ασφάλεια 
Ναύλος» (CIF-Cost, Insurance, Freight), τον κανόνα «Μεταφορά Πληρω-
μένη μέχρι…» (CPT-Carriage Paid to) και τον κανόνα «Μεταφορά και 
Ασφάλεια Πληρωμένη μέχρι…» (CIP-Carriage and Insurance Paid to). 
Στους κανόνες περιγράφεται ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς. 

 c Η κατηγορία D που περιλαμβάνει τρεις κανόνες. Τον κανόνα «Παραδο-
τέο και Εκφορτωμένο σε Συμφωνημένη Τοποθεσία…» (DPU–Delivered 
at Place Unloaded…), τον κανόνα «Παραδοτέο στον Κατονομαζόμενο 
Τόπο Προορισμού» (DAP-Delivered at Place) και τον κανόνα «Παραδο-
τέο, Δασμός Πληρωμένος» (DDP-Delivered Duty Paid). Στους κανόνες 
περιγράφεται ο τόπος άφιξης των εμπορευμάτων, ενώ αναφέρονται 
και διάφορα άλλα έξοδα εκτός από τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς.

Εικόνα 4.3
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Διατύπωση Κανόνων

Κωδικοποίηση Περιγραφή

EXW EX Works... 
named place

Εκ του εργοστασίου…
κατονομαζόμενος τόπος

FCA Free Carrier… 
named place

Ελεύθερο στον μεταφορέα…
κατονομαζόμενος τόπος

FAS Free Alongside ship… 
amed port of shipment

Ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου…
κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης

FOB Free On Board… 
named port of shipment

Ελεύθερο επί του πλοίου 
κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης

CFR Cost and Freight … 
named port of destination

Αξία και ναύλος... 
κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

CPT Carriage Paid To… 
named port of destination

Μεταφορά πληρωμένη μέχρι…
κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

CIF Cost, Insurance, Freight...
named port of destination

Αξία, ασφάλεια και ναύλος...
κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

CIP
Carriage and Insurance 
Paid to... 
named port of destination

Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη 
μέχρι... 
κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

DPU Delivered at Place 
Unloaded

Εκφόρτωση στον συμφωνημένο τόπο 
προορισμού

DAP Delivered at Place… 
named port of destination

Παραδοτέο στον... 
κατονομαζόμενο τόπο προορισμού

DDP Delivered Duty Paid...
named port of destination

Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος… 
κατονομαζόμενος τόπος προορισμού

Πίνακας 4.1:  Οι Διεθνείς κανόνες εμπορίου Incoterms® 2020 



Κεφάλαιο 4 Κανόνες Διεθνούς Εμπορίου

138

Ένας διαφορετικός τρόπος ομαδοποίησης των εμπορικών κανόνων 
Incoterms® 2020 είναι η κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με το μεταφορικό 
μέσο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων (πίνακας 4.2):

Κύρια Μεταφορά με οποιοδήποτε Μέσο Μεταφοράς Εμπορευμάτων

EXW Ex Works

FCA Free Carrier

CPT Carriage Paid to

CIP Carriage and Insurance Paid to

DPU Delivered at Place Unloaded

DAP Delivered at Place

DDP Delivered Duty Paid

Κύρια Μεταφορά Εμπορευμάτων δια θαλάσσης

FAS Free Alongside Ship

FOB Free on Board

CFR Cost and Freight

CIF Cost, Insurance and Freight

Πίνακας 4.2: Οι κατηγορίες των διεθνών εμπορικών κανόνων 
με βάση το μεταφορικό μέσο

Το βασικό κριτήριο που επηρεάζει τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως τον 
εξαγωγέα στην απόφαση για την επιλογή κάθε φορά του κατάλληλου εμπο-
ρικού κανόνα Incoterms®, είναι ο στρατηγικός στόχος που θέλει να επιτύχει. 
Σε κάποιες περιπτώσεις ένας εξαγωγέας, παρέχοντας τη δυνατότητα και τη 
βοήθεια που χρειάζεται ο εισαγωγέας για τη σωστή φόρτωση και μεταφορά 
των εμπορευμάτων, μπορεί να αποκτήσει στρατηγικό ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα. Σε άλλη περίπτωση, ο εισαγωγέας, αναζητώντας τη χαμηλότερη 
τιμή στην αγορά των εμπορευμάτων, μπορεί να επιλέξει να αναλάβει με δικά 
του μέσα τη μεταφορά των εμπορευμάτων χωρίς να επιλέξει την εμπλοκή 
και τη βοήθεια του εξαγωγέα. 

Γενικά, μια επιχείρηση δεν επιλέγει τον εμπορικό κανόνα που θα χρησι-
μοποιήσει κάθε φορά κατά περίπτωση και με βάση τι έχει να αντιμετωπί-
σει. Αντίθετα, προσπαθεί πάντα να επιλέγει τους κανόνες σύμφωνα με τη 
γενικότερη στρατηγική που έχει σχεδιάσει να επιτύχει και υιοθετεί κανόνες 
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σύμφωνα με τον προγραμματισμένο σχεδιασμό της, λαμβάνοντας υπόψη, 
για παράδειγμα, τον τρόπο παραγωγής των εμπορευμάτων, τις προσδοκίες 
των πελατών και τον όγκο του εμπορίου που διεκπεραιώνει. Εξαγωγείς που 
επιδιώκουν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνι-
στών τους θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες–εισαγωγείς 
να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές καθορισμού των κανόνων 
Incoterms® που θα χρησιμοποιηθούν στη συμφωνία τους. 

Κατά κανόνα η τελική επιλογή του κανόνα Incoterms® που θα χρησιμο-
ποιηθεί είναι απόφαση του εξαγωγέα. Στον εμπορικό κόσμο, είναι δύσκολο 
ο εξαγωγέας να ταυτίζεται σε απόλυτο βαθμό με τις ανάγκες του εισαγωγέα. 
Επίσης, αν ο εισαγωγέας αισθάνεται ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο εξαγωγέας να 
μην παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες δεσμεύτηκε, τότε μπορεί να ανα-
ζητήσει αντίστοιχες υπηρεσίες από άλλο φορέα. 

Η τελική απόφαση για την επιλογή του κατάλληλου κανόνα Incoterms® 
αποτελεί μια ιδιαίτερη και κρίσιμη διαδικασία για την επιχείρηση, που σχε-
τίζεται άμεσα με την πολιτική/στρατηγική που ακολουθεί η ίδια η εταιρεία 
για τις εξαγωγές και συνδέεται άμεσα με το επίπεδο εξυπηρέτησης που θέλει 
ο εξαγωγέας να παρέχει στους πελάτες του. 

Στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του 2020 οι όροι διαφοροποιήθη-
καν σε σχέση με την έκδοση του 2010 σε τέσσερα βασικά σημεία. Το πρώτο 
αφορά την εξέλιξη του όρου Incoterm® FCA, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να 
μπορεί να εκδοθεί φορτωτική με αναφορά στην τοποθέτηση επί του σκάφους. 
Το δεύτερο αφορά την εισαγωγή του νέου όρου Incoterm® DPU (μεταφορά 
στο σημείο παράδοσης εκφορτωμένο), με σκοπό την αντικατάσταση του όρου 
Incoterm® DAT. Τέλος, παρέχονται  διαφοροποιημένα επίπεδα ασφαλιστικής 
κάλυψης για τους όρους CIF και CIP και δίνεται η δυνατότητα στον πωλητή ή 
τον αγοραστή να μπορούν να οργανώνουν τη μεταφορά των εμπορευμάτων 
με ίδια μέσα για τους όρους FCA, DAP, DPU και DDP (Suraraksa et al., 2020; 
Vogt and Davis, 2020).

4.3 Εκ του Εργοστασίου (Ex Works-EXW)
Ο κανόνας EXW Incoterms® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους εμπό-
ρευμα που θα μεταφερθεί με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Συστήνεται η 
χρήση του με τον ακόλουθο τρόπο: 

EXW-– Industrial area Sindos, 57022, Thessaloniki, Greece Incoterms® 2020. 
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Εικόνα 4.4

Η διεύθυνση αποτυπώνει την τοποθεσία που ο εξαγωγέας έχει αποθηκευμένα 
τα εμπορεύματα και διαθέσιμα τις παράδοση στον αντίστοιχο εισαγωγέα. 

Ο κανόνας Ex-Works αποτελεί τον πιο εύκολο κανόνα ως προς τις υποχρε-
ώσεις του εξαγωγέα, ενώ για τον εισαγωγέα τον πιο δύσκολο (σχεδιάγραμμα 
4.2). Με τον όρο αυτό, ο εξαγωγέας έχει βασική υποχρέωση να ενημερώσει τον 
εισαγωγέα ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα και διαθέσιμα σε συγκεκριμένο 
χώρο (αποθηκευτικό) στο εργοστάσιό του και να παρέχει κάθε βοήθεια που 
απαιτείται για την απόκτηση οποιασδήποτε άδειας εξαγωγής ή επίσημης 
άδειας που απαιτείται από τις αρχές για την εξαγωγή των εμπορευμάτων. 
Επιπρόσθετα, ο εξαγωγέας θα πρέπει να συσκευάσει τα προϊόντα και να τα 
ετοιμάσει για εξαγωγή, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να τα φορτώσει επί 
του μεταφορικού μέσου που θα αποστείλει ο εισαγωγέας. 

Από την πλευρά του, ο εισαγωγέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει 
τον εξαγωγέα για την ακριβή ώρα και ημερομηνία που θα παραλάβει τα 
εμπορεύματα και ποιος θα τα παραλάβει. Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα 
έγγραφα μεταφοράς για αυτόν τον κανόνα. Ωστόσο, κρίνεται σωστό κατά 
την παραλαβή να δίνεται ένα αντίγραφο φορτωτικής ή απόδειξη παραλαβής. 
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Σχεδιάγραμα 4.2: Γραφική απεικόνιση του κανόνα Incoterms® 2020 Ex Works 

4.3.1 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με EXW
Στην περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη επιλέξουν τον κανόνα Ex 
Works, αυτό αυτόματα συνεπάγεται το ελάχιστο των υποχρεώσεων για τον 
εξαγωγέα. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση οι λειτουργίες που θα εκπλη-
ρώσει ο εξαγωγέας είναι:

 c Να έχει τα εμπορεύματα έτοιμα και στη διάθεση του εισαγωγέα προς 
παράδοση και να ενημερώσει τον εισαγωγέα ότι τα εμπορεύματα είναι 
έτοιμα προς παράδοση και μεταφορά. 

 c Να έχει συσκευάσει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τον τρόπο που πε-
ριγράφεται στη συμφωνία και να είναι έτοιμα για μεταφορά.

 c Να παρέχει στον εισαγωγέα οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται για τον 
εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.

 c Να έχει εκδώσει και παραδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα 
συνοδεύουν τα εμπορεύματα μέχρι τη χώρα εισαγωγής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
Η «Τραπεζική Ενέγγυος Πίστωση»  

ή «Πίστωση έναντι Εγγράφων» 
(Letters of Credit /  

Documentary Credits)
6.1 Εισαγωγή
6.2 Ιστορική Επισκόπηση
6.3   Οι Ομοιόμορφες Συνήθειες και η Πρακτική  

του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
6.4 Έννοια και Νομική Φύση των Πιστώσεων
6.5 Λειτουργίες της Πίστωσης
6.6 Τρόποι Διαθεσιμότητας της Πίστωσης
6.7 Διάγραμμα Ροής της Πίστωσης
6.8 Μηχανισμός της Πίστωσης
6.9 Νομοθετική Ρύθμιση των Πιστώσεων
6.10 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
6.11 Περίληψη Κεφαλαίου
      • Ερωτήσεις και Ασκήσεις 
 



Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού, θα είστε σε θέση να:

 � Γνωρίζετε τι είναι η τραπεζική ενέγγυος πίστωση, πότε χρησιμοποιείται 
και ποιες ανάγκες των διεθνών συναλλαγών εξυπηρετεί. 

 � Περιγράφετε τους διάφορους τύπους των ενεγγύων πιστώσεων και 
να κατανοείτε ποιες σκοπιμότητες οδήγησαν στην επιλογή του κάθε 
συγκεκριμένου τύπου.

 � «Διαβάσετε» μια ενέγγυο πίστωση και να απαντήσετε στα βασικά της 
ερωτήματα: πότε, πού και με ποιο τρόπο είναι διαθέσιμη στον Δικαιούχο.

 � Αντιληφθείτε τι οφείλει να πράξει και τι να αποφύγει ο δικαιούχος της 
πίστωσης ώστε να μπορεί να εισπράξει την αξία της χωρίς προσκόμματα.

 � Αντιλαμβάνεστε την έννοια όρων όπως «ανακλητή πίστωση», «αμετά-
κλητη πίστωση», «επιβεβαιωμένη πίστωση», «άμεση ή μελλοντική 
πληρωμή», «αποδοχή», «διαπραγμάτευση» «πίστωση ετοιμότητας», 
«προθεσμιακή πίστωση», και πολλών άλλων, που χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα στο διεθνές εμπόριο.

Έννοιες Κλειδιά
 � Ενέγγυος πίστωση
 � Πίστωση έναντι εγγράφων
 � Επιβεβαιωμένη πίστωση
 � Προθεσμιακή πίστωση
 � Πίστωση ερυθράς ρήτρας
 � Βοηθητική πίστωση
 � Πίστωση ετοιμότητας ή αναμονής
 � Αποδοχή φορτωτικών εγγράφων
 � Διαπραγμάτευση φορτωτικών εγγράφων
 � Τραβηκτική
 � Σύμφωνη παρουσίαση
 � Απόρριψη φορτωτικών εγγράφων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
Η «Τραπεζική Ενέγγυος Πίστωση»  

ή «Πίστωση έναντι Εγγράφων» 
 (Letters of Credit / Documentary Credits)

6.1 Εισαγωγή
Η πρωτοφανής διόγκωση του διεθνούς εμπορίου που παρουσιάστηκε στη 
σύγχρονη μεταπολεμική κοινωνία προκάλεσε ανάλογη επίταση των προ-
βλημάτων, τα οποία ήταν πάντοτε σύμφυτα με τη διεθνή αγοραπωλησία. Τα 
προβλήματα αυτά αναφέρονται τόσο στην εκ μέρους του πωλητή παροχή 
των εμπορευμάτων όσο και στην αντιπαροχή της αξίας τους από τον αγο-
ραστή. Οι αιτίες των προβλημάτων αυτών ποικίλλουν. Ενδεικτικά, όμως, 
αναφέρεται η διαφορετικότητα —γεωγραφική, γλωσσική, εθνική, οικονομι-
κή, κτλ.— του περιβάλλοντος λειτουργίας των δύο κύριων συμβαλλομένων 
της διεθνούς αγοραπωλησίας. Η διαφορετικότητα αυτή προκαλεί και τη 
θεμελιώδη δυσπιστία μεταξύ αγοραστή–πωλητή, μια δυσπιστία που αρχικά 
είχε ως αιτία την έλλειψη πληροφοριών του καθενός από τους δύο για τον 
αντισυμβαλλόμενό του και, στη συνέχεια, με την εξέλιξη των μέσων και των 
μεθόδων διεθνούς πληροφόρησης, τη μεγάλη δυσχέρεια εξακρίβωσης της 
αξιοπιστίας των πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμες σε αφθονία μέσω 
του διαδικτύου. Έτσι, κύρια ανάγκη των δύο βασικών μερών μιας διεθνούς 
πώλησης, του αγοραστή–εισαγωγέα και του πωλητή–εξαγωγέα, είναι η δια-
σφάλιση της παροχής του αντισυμβαλλόμενου μέρους ανεξάρτητα από τη 
φερεγγυότητά του.

Έτσι, στην πρακτική του διεθνούς εμπορίου αναπτύχθηκε ποικιλία μέσων 
και μεθόδων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανταλλαγής των αμοιβαί-
ων παροχών, της παράδοσης των αγαθών και της πληρωμής της αξίας τους.

Ένα από τα περισσότερο επιτυχημένα και διαδεδομένα μέσα για τη δι-
ασφάλιση της πληρωμής της αξίας των αγαθών αποτέλεσε διαχρονικά η 
πίστωση έναντι εγγράφων ή τραπεζική ενέγγυος πίστωση.
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Οι αιτίες αυτής της επιτυχίας είναι ποικίλες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 c Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους δημι-
ουργήθηκε.

 c Η μακροχρόνια χρήση της πίστωσης, που οδήγησε στην πλήρη τελει-
οποίησή της από τις τράπεζες.

 c Η διεθνής ομοιομορφία των διαδικασιών της.

 c Η ύπαρξη ενιαίων κανόνων για τη διεκπεραίωση της εργασίας.

 c Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα του μέσου στο εξελισσόμενο διε-
θνές περιβάλλον και στις ανάγκες της κάθε συγκεκριμένης συναλλαγής.

Εικόνα 6.1

Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται παράλληλα στην ελληνική βιβλιογραφία. 
Ο όρος «τραπεζική ενέγγυος πίστωση» χρησιμοποιείται στο Ν.Δ. της 
17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» που απο-
τέλεσε και το πρώτο χρονικά νομοθέτημα που ρύθμισε —μεταξύ άλλων— και 
τις ενέγγυες πιστώσεις στην Ελλάδα. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, ο όρος 
επικράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη βιβλιογραφία και στην τρα-
πεζική πρακτική. Όπως, όμως, αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ο Α. Αιγυπτιάδης 
(Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις, Θεσσαλονίκη, 2002, σ. 26 επ.), ο Π. Μάζης 
(Εμπράγματη Εξασφάλιση Τραπεζών και Ανωνύμων Εταιριών, Αθήνα, 1983) 
και ο Α. Λουκόπουλος (Η πίστωσις έναντι φορτωτικών εγγράφων κατά το 
Ελληνικόν Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον ΝΔΤΕ15, σ. 35 επ.) ο όρος αυτός είναι 
περιοριστικός. 
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Η νοηματικά ορθή απόδοση του διεθνούς όρου «Documentary Credit» 
στην ελληνική γλώσσα φαίνεται να είναι «Πίστωση έναντι εγγράφων». Τα 
έγγραφα αυτά δεν είναι απαραίτητα «φορτωτικά», αφού οι σύγχρονες πι-
στώσεις δεν απαιτούν πάντοτε την προσκόμιση φορτωτικών εγγράφων για 
την εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση μάλιστα των πιστώσεων «ετοιμότητας» 
(standby letters of credit) η εκτέλεση πραγματοποιείται πολλές φορές με έγ-
γραφα που δεν είναι φορτωτικά, στις περιπτώσεις που η υποκείμενη σχέση 
δεν είναι διεθνής πώληση εμπορευμάτων. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου 
αυτού, θα χρησιμοποιείται εφεξής ο όρος «Πίστωση» (και όλα τα παράγωγά 
του) με τη διευκρίνηση ότι δεν αφορά τις λοιπές πιστωτικές εργασίες του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η πίστωση είναι ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο μέσο διεθνών πληρωμών, που 
διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή με την πρωτοβουλία κυρίως της 
διεθνούς τραπεζικής κοινότητας. Ενώ στα αρχικά στάδια της εμφάνισής της 
εξυπηρετούσε κυρίως υπερπόντιες αγοραπωλησίες εμπορευμάτων (που το 
μέσο μεταφοράς τους είναι κατά κανόνα πλοίο), ήδη, από το τέλος του Β' 
Παγκόσμιου Πολέμου χρησιμοποιείται με εντεινόμενο ρυθμό στις διεθνείς 
αγοραπωλησίες όλων των μορφών.

6.2 Ιστορική Επισκόπηση
Η ιστορική πορεία των πιστώσεων γενικά και των πιστώσεων έναντι εγγρά-
φων ειδικότερα μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες περιόδους. Η πρώτη 
έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ανοργάνωτη εφαρμογή εμπορικών και 
τραπεζικών πρακτικών που είχαν ως προϊόν πολυποίκιλους τύπους πιστώ-
σεων. Το τέλος της πρώτης περιόδου, που τοποθετείται χρονικά στις αρχές 
του 20ού αιώνα βρίσκει τις πρακτικές των πιστώσεων να συγκλίνουν και να 
τείνουν να ενοποιηθούν προς μια διεθνή ομοιόμορφη πρακτική.

Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια κωδικοποίησης 
των τραπεζικών πρακτικών που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο 
και καταλήγει σε κωδικοποιήσεις με διεθνή αποδοχή και εφαρμογή. Έτσι, η 
ιστορική εξέλιξη των πιστώσεων μπορεί να διακριθεί στις περιόδους πριν 
και μετά την κωδικοποίηση των κανόνων τους.

Εκδότες των πρώτων πιστώσεων φαίνεται ότι ήταν έμποροι και όχι τρα-
πεζίτες (Merchants’ Credits). O N. Miller (Problems and patterns of the letter 
of credit, Legal problems of international trade, Urbana III. 1959, σ. 163) ανα-
φέρει έναν ορισμό της πιστωτικής επιστολής που δόθηκε από τον Malynes 
(Lex Mercatoria, 1η εκδ. 1622, σ. 76) σύμφωνα με τον οποίο «ένας έμπορος ο 
οποίος στέλνει φίλο ή υπηρέτη του να αγοράσει αγαθά ή να πάρει χρήματα 
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για κάποιο σκοπό, παραδίδει σ’ αυτόν ανοικτή επιστολή που την απευθύνει 
σε άλλον έμπορο, ζητώντας του, αν ο φίλος του που κομίζει την επιστολή 
θελήσει να αγοράσει εμπορεύματα ή να πάρει χρήματα, να του τα δώσει και 
αυτός θα του τα επιστρέψει είτε σε χρήμα είτε με τον ίδιο τρόπο». 

Έτσι, οι πρώτες πιστώσεις δεν αφορούσαν καταβολές ποσών έναντι εγγρά-
φων. Ήταν απλές πιστωτικές επιστολές που έδιναν το δικαίωμα στον κομιστή 
(και δικαιούχο) τους να εισπράξει από τον εκδότη ή τους ανταποκριτές του 
σε άλλες πόλεις διάφορα ποσά, το άθροισμα των οποίων δεν μπορούσε να 
υπερβεί την ονομαστική αξία της πιστωτικής επιστολής. Τέτοιες πιστωτικές 
επιστολές φαίνεται ότι ήταν σε χρήση μεταξύ των εμπόρων των ιταλικών 
πόλεων ήδη από τον 15ο αιώνα. 

Εικόνα 6.2

Οι τραπεζικές πιστώσεις (Banker's Credits) προήλθαν από την ανάγκη να 
παρασχεθεί στον δικαιούχο εγγύηση με μεγαλύτερη βαρύτητα, που μόνο 
τράπεζες μπορούσαν να προσφέρουν.

Οι πιστώσεις «έναντι εγγράφων» φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά στο υπερπόντιο εμπόριο της βρετανικής αυτοκρατορίας στο 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Σύντομα, οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης 
υιοθέτησαν το καινοφανές αυτό μέσο πληρωμής, κυρίως εξαιτίας της δυνα-
τότητας που παρέχει στον εκδότη να διαμορφώσει τους όρους της πίστωσης 
χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε συναλλαγής.

Από αυτήν την πρακτική ήταν επόμενο να προκύψει αναρχία. Περί τα τέλη 
του 19ου αιώνα, η ορολογία των πιστώσεων ήταν τόσο πολυποίκιλη, όσο και 
ασαφής. Η πρακτική χειρισμού ήταν διαφορετική από τράπεζα σε τράπεζα. 


