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NETIESIOGINIO EKSPORTO ĮVEDIMO BŪDAI
Netiesioginis eksportavimas reiškia šalies viduje esančių agentūrų panaudojimas
produktų eksportavimui į užsienio rinką – 6 pav.
6 pav. Netiesioginio eksporto būdai
A
.

B
Tyrimai ir
vystymas

Gamyba

A: „Jojikas“.
Tyrimai ir
vystymas

Prekyba

B: „Nešikas“.
Gamyba

C: Eksporto
agentas

Pardavimai
ir prekyba

Prekyba

Pardavimai
ir prekyba

„Nešiko“
tarptautinė
pardavimų
organizacija

C: „piggyback“
marketingas

A – gamintojai šalies viduje; B – nepriklausomi tarpininkai šalies viduje; C – klientas.
Šaltinis: Hollensen S. (2007), p.312
Yra penki pagrindiniai netiesioginio eksporto įėjimo būdai:
1.
2.
3.
4.
5.

Eksportuojamų prekių pirkimo agentas
Tarpininkas
Eksporto valdymo įmonė
Prekybos įmonė
„Piggy back“ („jojimas ant nugaros“) marketingas

Eksportuojamų prekių pirkimo agentas – užsienio šalies pirkėjo atstovas, kuris dirba
eksportuotojo šalies viduje. Toks agentas tarnauja pirkėjo interesams ir sumoka
komisinius. Tokiu atveju apmokėjimas gamintojui yra užtikrinamas jo šalies viduje ir nėra
jokių sunkumų, susijusių su parduodamo produkto judėjimu, bei nėra būtinybės ieškoti
papildomų ryšių. Tačiau gamintojas beveik nekontroliuoja produkto globaliose rinkose.
Būdamas toli nuo pirkėjo, gamintojas neturi idėjų apie vartotojų elgsenos pokyčius ir
konkurencijos problemas.
Tarpininkas – tai importo/eksporto tarpininko tipas, kuris suveda pardavėją ir pirkėją
vieną su kitu. Šio tipo tarpininkas specializuojasi konkrečių prekių klasėse ir gauna
sutartus komisinius nuo sutarties sumos, o taip pat jis gali veikti tiek kaip pirkėjo, tiek ir
kaip pardavėjo agentas.
Eksporto valdymo įmonė – ši įmonė atstovauja gamintojus ir dirba kaip jų eksporto
skyrius. Atstovaudama dideliam tokių gamintojų kompanijų skaičiui, ji lengvai gali
sumažinti su pardavimų funkcija susijusias išlaidas ir gamintojo prekes paskleisti plačiai
užsienio rinkoje, nes jie yra žinomi ir turi patirties. Vis dėlto, tokio tipo eksporto valdymo
įmonės turi savo bendradarbiavimo su užsienio rinkomis politiką ir nebūtinai ši politika
turėtų būti geriausia gamintojams dėl įvairių priežasčių:
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Gamintojo verslo tikslai pasirinktose rinkose gali nesutapti su eksporto valdymo
įmonės tikslais remiantis tuo, kad, kas yra geriausia eksporto įmonei, ne visada yra
geriausia gamintojui.
Eksportuotojai gali koncentruotis į potencialiai greitą produkto pardavimą, siekdami
gauti komisinius lengviausiu būdu. Daugiau rinkodaros pastangų reikalaujantis
produktas gali būti “pamirštas”.
Gamintojo produktas gali gauti nepakankamai dėmesio dėl pernelyg didelio prekių
asortimento, esančio eksportuotojo atsakomybėje.

Tai reiškia, kad po kruopščiai atliktų pasirinkimo darbų bendradarbiavimas su eksporto
valdymo įmone turėtų būti atidžiai stebimas.
Prekybos įmonė – jos vaidina labai svarbų vaidmenį kai kuriose pasaulio dalyse, kaip
pavyzdžiui Tolimieji Rytai ir Afrika, dėl istorinių priežasčių, o išsivysčiusiose ekonomikos
šalyse dėl ekonominių priežasčių. Jų vaidmuo yra labai svarbus tokiose konkrečiose
srityse kaip laivyba, sandėliavimas, draudimas, konsultavimas, finansai ir t.t Jos siūlo platų
spektrą finansinių paslaugų: suteiktų paskolų garantavimą, pirkėjų debitorinės skolos ir
kreditorinės skolos tiekėjams finansavimą, labai svarbius užsienio valiutos keitimo
sandorius ir t.t. Jos valdo barterinę veiklą, kai pardavimai vienoje rinkoje yra apmokami
apsimainant kitais tai pačiai rinkai priklausančiais produktais.
Komplementarus arba „piggyback“ marketingas – kai „jojikas“ gali pasinaudoti „nešiko“
tarptautinės organizacijos paslaugomis. Tai leidžia vežėjui pilnai pasinaudoti jo
nustatytomis eksporto galimybėmis ir paskirstymu užsienyje. Vežėjas arba perka visus
produktus ir veikia kaip nepriklausomas platintojas, arba moka komisinius ir veikia kaip
tarpininkas.
Netiesioginio eksporto įvedimo būdų privalumai ir trūkumai:
–
ir
reikalingos Visiškai
nekontroliuojami
marketingo
komplekso elementai, išskyrus patį
produktą.
Yra įmanomas aukšto lygio rinkos
Papildomas narys vidaus rinkos grandinėje
išplėtimas, nes įmonė panaudoja
gali padidinti išlaidas taip palikdamas
patyrusių eksportuotojų
mažesnį pelną gamintojui.
internacionaliziavimą.
Minimali rizika (rinkos ir politikos).
Trūksta sąlyčio su rinka (nėra rinkoje įgytų
žinių)
Nereikia jokios eksportui reikalingos Ribota
produkto
patirtis
(remiantis
patirties .
pardavimu).
+
Riboti
įsipareigojimai
investicijos

TIESIOGINIO EKSPORTO ĮVEDIMO BŪDAI
Tiesioginis eksportavimas reiškia tiesioginius gamintojo prekių pardavimus pirkėjui
užsienio rinkose – 7 pav. Šis eksporto būdas reikalauja daug daugiau pastangų, tokių kaip
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pasirinktos šalies ar šalių rinkos tyrimai, ryšių su vietiniais partneriais užmezgimas,
rinkodaros strategijų ir planų plėtojimas ir t.t. Tiesioginio eksporto būdai apima eksportą
per platintojų tinklą ir pagrindinius užsienio tarpininkus.
7 pav. Tiesioginio eksporto būdai.
A
.

B
Tyrimai ir
vystymas

Gamyba

Prekyba

Pardavimai
ir prekyba

C: Tarpininkas,
platintojas

A – gamintojai šalies viduje; B – nepriklausomi tarpininkai šalies viduje; C – klientas.
Šaltinis: Hollensen S. (2007), p.312
Platintojai – daugeliu atvejų jie yra išskirtiniai įmonės atstovai ir pagrindiniai įmonės
produkto importuotojai konkrečioje rinkoje. Pasirinkdami klientus ir pardavimo sąlygas, jie
yra atsakingi už įmonės prekių paskleidimą rinkoje. Paprastai platintojai turi savo
didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklus, paslaugų infrastruktūrą. Jie deramai gali
atstovauti gamintojams vykdant pardavimus ar teikiant paslaugas ir tai gali būti vienas iš
argumentų, siekiant išskirtinės teisės atstovauti gamintoją pasirinktoje srityje.
Platintojai pelną gauną iš skirtumo tarp turimų produktų pardavimo kainos ir jų gamintojui
sumokėtos kainos.
Tarpininkai – nepriklausomos kompanijos, kurios vykdo paradavimus gamintojo vardu.
Jos gali turėti:




Išskirtinę teisę vykdyti pardavimus nurodytoje pardavimų teritorijoje.
Pusiau išskirtines teises, kai eksportuotojo produktai yra parduodami kartu su
nekonkuruojančiomis kitų gamintojų prekėmis.
Neturėti išskirtinės teisės, kai eksportuotojo produktai yra parduodami kartu su
kitais produktais, kurie gali konkuruoti su jais.

Jie moka gamintojams iš anksto sutartus komisinius.
Tarpininkai ir platintojai yra gerai susipažinę su vietinėmis rinkomis, muitinių reikalavimais,
turi užmegztus verslo ryšius, bet jie nėra suinteresuoti pasirinkto produkto rinkos plėtra.
Gamintojas turėtų sukurti prekių pardavimo partneriui aiškius kontūrus kad visada galėtų
įvertinti potencialius partnerius pagal pasirinktus kriterijus.
Yra kelios taisyklės, bendros visų tautų tarpininkams:



Tarpininkas negali parduoti prekių didesne nei buvo susitarta kaina be atsakingų
asmenų leidimo.
Tarpininkas turi išlaikyti konfidencialumą ir palaikymą gamintojui su visa su rinka
susijusia informacija.

Gamintojo ir tarpininko rezultatai priklauso nuo to ar laikomasi taisyklių ir susitarimų.
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Tiesioginio eksporto įvedimo būdų privalumai ir trūkumai:
+
–
Galimybė naudotis vietinės rinkos patirtimi Rinkos kaina nėra griežtai kontroliuojama
ir kontaktais su potencialiais klientais.
dėl
egzistuojančių
tarifų,
nekontroliuojamas
platinimo procesas
(ypatingai platintojų atžvilgiu)
Trumpesnė paskirstymo grandinė (lyginant Tam tikros investicijos į pardavimų
su netiesioginiu eksportu)
organizavimą (susisiekimas su vietine
baze be platintojų arba agentų).
Įgyjamos žinios apie rinką.
Kultūriniai skirtumai, keliantys bendravimo
problemų, ir informacijos filtravimas
(sandorio sąnaudų atsiradimas ).
Daugiau
kontrolės
per
marketingo Galimi prekybos apribojimai.
kompleksus (ypač su agentais).
Vietinių pardavimų palaikymas ir galimos
paslaugos

ALTERNATYVŪS ĮĖJIMO Į RINKĄ BŪDAI
Kartais eksportas nėra pats geriausias sprendimas įmonės vidaus produkcijos pardavimui
užsienio rinkose. Naudodama tarpinius įėjimo į rinką būdus, įmonė sudaro galimybę
perduoti žinias ir įgūdžius į kitas šalis ir tokiu būdu išplėsti pardavimus užsienio rinkoje.
Yra keletas veiksnių, skatinančių įmones pradėti gamybą užsienyje:






Vietinė gamyba leidžia geresnę sąveiką su vietos klientų poreikiais.
Užsienio gamybos sąnaudos yra mažesnės.
Transporto išlaidos gali padidinti produktų kainą ir todėl konkurencija yra
neįmanoma.
Vyriausybė savo rinką gali apsaugoti tarifų ir kvotų pagalba.
Kai kuriose šalyse vyriausybė pirmenybę teikia nacionaliniams tiekėjams.

Gamyba pagal sutartį – tai kai gamyba yra perkeliama pas užsienio partnerį,
specializuojantis gamybos ir gamybos technologijų srityje. Gamyba pagal sutartį leidžia
įmonei plėtoti ir kontroliuoti moksliniuss tyrimus ir technologijų plėtrą, rinkodarą,
paskirstymą, produktų pardavimą tarptautinėse rinkose, perduodant atsakomybę už
gamybą vietos įmonei. Gamyba pagal sutartį siūlo esminį lankstumą. Priklausomai nuo
sutarties trukmės, jeigu įmonę netenkina produkto kokybė, ji gali sudaryti sutartį su kitu
gamintoju. Yra būtina kontroliuoti įmonės standartus atitinkančio produkto kokybę.
Licensijavimas – tai vietinių produktų gamybos užsienio rinkose be kapitalo investavimo
nustatymas. Licencijavimas paprastai yra ilgesnės trukmės sutartis ir didesni šalies įmonės
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įsipareigojimai. Ji tampa atsakinga ne tik už gamybą, bet taip pat ir už rinkodarą bei
pardavimus.
Licencijavimas gali būti įvertinamas dviem požiūriais – licencijos davėjas (licencijos
suteikimas) ir licencijos turėtojas (licencijos gavimas). Svarbiausi licencijos suteikimo
argumentai yra:






Licencijos davėjas prioritetą skiria technologiškai pranašesniam savo produkto
kūrimui ir koncentruojasi į pagrindines kompetencijas, o tuomet perduoda gamybą
kitoms įmonėms.
Licencijos davėjas yra per mažas daryti investicijas į užsienio rinkas.
Išsivysčiusiose rinkose produktas yra savo gyvavimo ciklo pabaigoje, tačiau mažiau
išsivysčiusiose rinkose jo bendras gyvavimo ciklas gali būti pratęsiamas.
Licencijos suteikimas padeda, kai yra pernelyg griežtas valstybės reguliavimas arba
yra tam tikrų politinės rizikos veiksnių.

Pati svarbiausia licencijos gavimo priežastis yra steigimas, priežiūra ir bendros išlaidos.
Franšizė – franšizės davėjas turi teisę perduoti franšizės gavėjui naudotis bendra verslo
strategija, įskaitant prekinių ženklų naudojimą. Franšizės yra dviejų tipų:




Produkto ir prekinio ženklo franšizė – tai yra tokia prekių platinimo sistema, pagal
kurią tiekėjai sudaro prekių pirkimo arba pardavimo sutartis su prekybos agentais.
Prekiautojai naudoja firmos vardą, prekinį ženklą ir produktų linijas.
Verslo paketo pobūdžio franšizė. Paketą gali sudaryti: prekinis ženklas arba firmos
pavadinimas, autorinės teisės, modeliai, patentai, komercinės paslaptys, verslo
mokslinė informacija, geografinis išskirtinumas, parduotuvės dizainas, rinkos tyrimai
dėl zonos, vietovės parinkimo.

Skirtumai tarp licencijavimo ir franšizės pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Licencijavimo ir franšizės palyginimas.
Licencijavimas
Paprastai naudojamas terminas licenciniai
mokesčiai.
Produktai ar net vienas produktas yra
bendras elementas.

Licencijas
paprastai
naudoja
gerai
žinomos verslo įmonės.
Yra įprastas 6–20 metų terminas, ypač kai
tai susiję su technine moksline informacija,
autorinėmis teisėmis ir prekiniu ženklu.

Franšizė
Pavadinimas “Administravimo mokesčiai”
yra laikomas tinkamu terminu.
Apima visą verslą, įskaitant mokslinę
informaciją, intelektualines teises, firmos
reputaciją, prekinius ženklus ir verslo
kontaktus. (Franšizė yra visa apimanti,
kadangi licencijavimas yra susijęs tik su
viena iš verslo dalių)
Kai franšizės gavėjo atveju steigiama
nauja įmonė.
Franšizės sutartis paprastai yra sudaroma
nuo 5 metų, kartais pratęsiama iki 11
metų. Franšizė yra dažnai atsinaujinanti.

6

Patentų sąlygos yra panašios.
Licencijų gavėjai pasirinkdami yra linkę
būti savarankiški. Tai dažnai yra žinomos
įmonės, galinčios įrodyti, kad jos yra
pajėgios dirbti konkrečios licencijos atveju.
Paparastai
licencijos
turėtojas
gali
perduoti licenciją asocijuotai ar kartais net
nesusijusiai įmonei, kuri turi kažkokį ryšį
arba visai neturi jokio ryšio su licencijos
išdavėju.
Paprastai
licencijos
liečia
konkretų
produktą, kai licencijos išdavėjas perduoda
licencijos turėtojui nedideles privilegijas,
kurias suteikia įgyvendinamų tyrimų
programa.
Licencija
niekaip
neįtakoja
įmonės
reputacijos, nes teises į įmonės vardą
išlaiko licencijos išdavėjas.

Teisių turėtojas (franšizės davėjas) labai
aiškiai pasirenka franšizės gavėją ir
galimas jo keitimas yra kontroliuojamas
teisių turėtojo (franšizės davėjo).

Iš franšizės davėjo tikimasi, kad jis laikysis
susitarimo ir leis
franšizės gavėjams
naudotis visais privalumais, kuriuos
suteikia įgyvendinama tyrimų programa.

Nors teisių turėtojas (franšizės davėjas)
išlaiko pagrindinį firmos vardą, franšizės
gavėjas perima firmos vardo elementus
nustatytoje buvimo vietoje.
Licencijų gavėjai naudojasi esminėmis Vyrauja standartinė laisva struktūra ir bet
laisvų
derybų
priemonėmis.
Kaip kokia individualios franšizės variacija
derėjimosi priemonę jie gali naudoti savo sukeltų daug painiavos ir chaoso.
prekybinę galią ir savo nusistovėjusią
poziciją rinkoje.

Bendra įmonė – nuosavo kapitalo partnerystė, paprastai esanti tarp dviejų partnerių.
Strateginė sąjunga turi daugiau nei vieną partnerį. Įmonės sudaro partnerystę siekdamos
dalintis investicijų išlaidomis, rizika ir ilgalaikiu pelnu. Nuosavo kapitalo bendra įmonė yra
susijusi su naujos įmonės sukūrimu siekiant pasidalinti nuosavybės teisėmis ir valdymu.
Bendrose įmonėse yra dvi pagrindinės bendradarbiavimo ir mišrios sudėties formos:




Bendradarbiavimas pradinėje vertės grandinės dalyje – įmonės bendradarbiauja su
moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra ir gamyba.
Bendradarbiavimas galinėje vertės grandinės dalyje – įmonės bendradarbiauja
prekybos, platinimo, pardavimų ir paslaugų srityse.
Bendradarbiavimas pradinėje ir galinėje vertės grandinės dalyje – įmonės turi
skirtingas, bet viena kitą papildančias kompetencijas abiejose vertės kūrimo
grandinės dalyse.
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