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Ι1ΡΟΛΟΓΟΣ
To franchise απέδειξε και στιι χώρα μας ότι αποτελεί μια
σιμιαντικότατιι και, πλέον, διαδεδομέντ) στραττιγικι'ι ανάπτυξης. Ωστόσο
τείνει να χαρακτιιρισθεί και ως μια σημαντική επιχειρηματική
«μεταμόρφωση», υπό την έννοια ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις που
δρασηιριοποιούνται στην χονδρικι'ι υιοθετούν το franchise, είτε ως
συμπληρωματικό, είτε ως κύριο τρόπο ανάπτυξης. Επιπλέον, αρκετές
νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις, ακόμη και από τον χώρο του e-business,
επιθυμούν να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα του θεσμού για
ανάπτυξη με πόρους των δικαιοδόχων, είτε αποκλειστικά, είτε
συμπληρωματικά |.ιε άλλους τρόπους, π.χ. Venture capital, αναπτυξιακός
νόμος κ.λπ.
Έχοντας καλύψει τους πρώτους μήνες της νέας χιλιετίας, μια κοινή
διαπίστωσιι αφορά την «μεταμόρφωση» των επιχειρήσεων προς τις
συνθήκες τιις Νέας Οικονομίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Διεθνείς μελέτες αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του 2ΘΘ2 θα διαφανούν
ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των
υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι, δε, άμεσα σχετιζό).ιενες με την Νέα
Οικονομία δραστηριότητες εκτιμάται ότι θα χαρακτηρίζονται από 2Θ%
εηισια ανάπτυξη για την επόμενι δεκαετία.
Καθώς τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα καθίστανται
απιιρχαιωμένα, παρατηρείται μια έντονη τάση I) προς διαδικτυακές
κοινωνίες (network comimmities) και II) προς πελτιτοκεντρικές
αντιλήψεις. Στο πλαίσιο των συνθηκών της Νέας Οικονομίας και του ebusiness, εκτιμάται, από διεθνής φορείς, ότι
τα παραδοσιακά
επιχειρηματικά μοντέλα αντικαθίστανται από επώνυμες επιχειρήσεις
χαμηλών επενδεδυμένων κεφαλαίων, οι οποίες λειτουργούν με
εξωτερικούς (external or outsourced) συνεργάτες. Αυτό ακριβώς
αποτελεί και η λογική του franchise; I) Σύγχρονο, διαφοροποιημένο,
καινοτομικό επιχειρηματικό concept, II) που έχει δοκιμασθεί και
κωδικοποιηθεί, III) και αναπτύσσεται / αναπαράγεται με τιιν βοήθεια
δικτύου συνεργατών δικαιοδόχων. Ωστόσο, όπως ακριβώς και οι
επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας δημιουργούνται και καθίστανται
κερδοφόρες και υγιείς μόνο εάν αντιμετωπίσουν με ετητυχία και το
στάδιο τνις υλοποίηστις, έτσι ακριβώς franchise οφείλουν να δώσουν
ιδιαίτερη βαρύττιτα σττιν υποστι'ιριξη και ενδυνάμωση του δικτύου τους.
Σε αυτό το στάδιο εστιάζονται αρκετές περιπτώσεις αποτυχίας λόγο
αναποτελεσματικι'ις και ισχνι)ς διαφήμισης, κακι']ς υποστήριξης, έλλειψη
δυνατότιμας τροφοδοσίας του δικτύου, ανεπαρκι) εκπαίδευσΐ]
δικαιοδόχων, αδύναμο τμήμα επιθεωρητών δικτύου, έλλειψη
διαδικασιών λειτουργίας, κ.λ.π. Διαφαίνεται, λοιπόν, η σπουδαιότητα ττις

υποστι']ριξης του δικτύου και αυτό το θέμα θα καθορίσει στο μέλλον και
ηιν υγιή ανάπτυξη του θεσμού.
Πως θα επηρεάσει το franchise τιι συνολικί] αγορά; Το franchise
αυξάνει τα μεγέθη τι^ς παραγωγής και προσδίδει μια νέα διάσταση.
Βελτιώνει τιιν ταχύτιιτα και ττιν παραγοηακι·| ροή tojv επιχειρήσεων.
Επιπλέον, βελτιστοποιεί το κύκλωμα του supply chain. Επομένως,
οδηγούμαστε σε τάσεις μεγαλύτερης παραγωγικής δυναμικότητας και
επιχειρηματικιίς ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη του franchise δεν σημαίνει και την αποδυνάμωση των
μικρών επιχειρήσεων; Αντιθέτως. Οι επιπτώσεις του θεσμού αφορούν
στιιν παροχή τιις δυνατότιιτας κάθε μεμονωμένου επιχειρηματία να
βελτιώσει τον τρόπο εργασίας του και να έχει στην δυνατότητά μέσα,
εργαλεία και γνώση που με κανένα άλλο τρόπο δεν θα τα είχε. Και αυτό
διότι λόγο των οικονομιών κλίμακας, η κάθε μονάδα franchise, ο κάθε
δικαιοδόχος διαθέτει καλύτερες συμφωνίες με προμηθευτές, έχει την
υποστήριξη διαφημιστικής εταιρείας, εξειδικευμένου συμβούλου
οργάνωσιις, οικονομοτεχνικού συμβούλου, μηχανογραφικής υποστήριξης
κ.λ.π.
Αποτέλεσμα των ραγδαίων επιχειρηματικών μεταβολών είναι η
αύξηση ττ|ς διείσδυσης και η συ).ιπίεση του κόστους εφαρμογής νέων
τεχνολογιών, τόσο soft (Business, Process Management, ISO 90Θ1,
Supply
Chain
Management),
όσο
και
hard
ολοκληρωμένα
μηχανογραφικά συστήματα (Enterprise Resource Planning, Customer
Relationship Management, εκ).ιετάλλευση του INTERNET, ειραρμογές
barcode, κ.λ.π. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κάθε επιχείρηση δικαιοδόχος έχει
σττιν διάθεσΐ] τιις μια σειρά από σύγχρονα εργαλεία διοίκησιις, που της
επιτρέπουν τιιν αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Το franchisins λοιπόν, αποτελεί την νέα σύτ/οονη μοΟΦή avoodc
που ολοένα και υιοθετείται από nc περισσότερες επιγειοήσεκ. Ακόμα
αποτελεί πρόκληση via κάθε νέο επιγειοηματία που επιθυμεί uia οοθή
είσοδό του, στιιν πλέον κατά πολύ αντανωνισηκτΐ ανοοά. Και αυτό λόνο
T 7 /C άοιστης οονάνωσης των δικτύων, αλλά και τησ auoidoounQ και
auoiBaiac σγέσηα franchisor & franchisee. Μια σγέωι που
Ύαοακτηρίζει και την άοιστη συνεργασία μου με τον καθηνητή
Κηπουρό Αναγνώστη, την αρέριστη συρπαράστασή του σε όλα τα
στάδια υλοποίησησ τησ ερνασίαζ, εΦoδιάCovτaQ ηε π ς τνώσειζ του και
το υλικό του, καθ’ όλη την διάρκεια στεδιασαού τησ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΡΩ ΓΟ

1.Εννοια και το FRANCHI8INC στην Ελλάδα
1.1 II έννοια του FRANCIIISINC.
Το Franchising είναι ένα σύσπιμα συνεργασίας (μια σύμβαση)
μεταξύ δύο επιχειρήσεων, βάσει ττις οποίας η μία επιχείρησιι
« δ ικ α ιο π ά ρ ο χ ο ς »
(franchisor)
παραχωρεί
σττιν
άλλη,
το
« δ ικ α ιο δ ό χ ο » (franchisee), έναντι μιας πάγιας πλτιρωμής και
ποσοστών, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του πακέτου franchise, δηλαδή
μίας δέσμης δικαιωμάτων βιομηχανικι)ς ή πνευματικι)ς ιδιοκτιισίας που
αφορούν : εμπορικά σιίματα ή επωνυμίες , διακριτικά γνωρίσματα
καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαίωμα αντιγραφής κτλ., με
σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Επίσιις , ο δικαιοπάροχος (franchisor), στα πλαίσια της σύμβασης
έχει τιιν υποχρέωσιι να παρέχει την τεχνική υποστήριξη και την
τεχνογνωσία του στους τομείς της διοίκησης, εμπορίας, διαφήμισης και
γενικότερα σε αντικείμενα του μάρκετινγκ και τ\]ς χρηματοοικονομικής
διαχείρισης.
Ενώ οι κύριες υποχρεώσεις δικαιοδόχου (franchisee) είναι οι εξής;
• Να χρηματοδοτεί τις αναγκαίες επενδύσεις
• Να συμμορφώνεται με τους όρους συνεργασίας ττις σύμβασιις και
• Να τιιρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις

1.2

Το franchising στην Ελλάδα

Η σύγχρονη μορφή του franchising έκανε τιιν πρώτη της εμφάνισΐ]
στιιν Ελλάδα στα μέσα τιις δεκαετίας του 1970. Τέλη τιις δεκαετίας του
1980 ο αριθμός των Ελληνικών franchising μετριόταν στα δάχτυλα δύο
χεριών. Σήμερα τα Ελληνικά franchising υπολογίζεται πως είναι περίπου
200 και τα καταστι'ιματα franchise περισσότερα από 2000. Από τιιν άλλη
πλευρά, διεθνείς στατιστικές έχουν δείξει πως-στις αναπτυγμένες
οικονομίες-οι πωλήσεις μέσω δικτύων franchising ξεπερνούν το 20% του
συνόλου των λιανικών πωλήσεων όταν στι^ν Ελλάδα το σχετικό ποσοστό
-παρά τιιν ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων ετών - είναι ακόμα
μικρότερο από το 5%. Τέλος, η μαζικι) προσέλευσιι επισκεπτών
(-15.000) σττιν ΚΕΜ99 απέδειξε ότι το ενδιαφέρον για τον κλάδο είναι
πραγματικά τεράστιο.
Το Ελληνικό franchising έχει ξεπεράσει τιμ' εμβρυακι) του μορφή
και έχει μπει σττιν φάστ| της ραγδαίας ανάπτυξης για να αποκτι'ισει το
σιμιαντικό ρόλο που του αξίζει στι^ν Ελληνική) οικονομία.

Και είναι η εξέλιξη αυτή αναπόφευκτιι |.ιε δεδομένο τον
επιχειρηματικό χαρακν)ρα του Έλληνα - περισσότερο από το 50% των
Ελλήνων απασχολείται σε επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτι'ιρα όταν
τα αντίστοιχα ποσοστά στι^ν Ευρώπη δεν υπερβαίνουν το 20% - αλλά και
τις έντονες ανάγκες οργάνωσης, διοίκησιγ, marketing, ανάπτυξης νέων
προϊόντων κλπ. που δημιουργεί το σύγχρονο έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον , ανάγκες που ανα}.ιένεται να ενταθούν στα πλαίσια ττις
Ενιαίας Νομισματικι'ις Αγοράς και του Ενιαίου Νομίσματος , του ΕΥΡΩ.
Τίποτα δεν συνδυάζει καλύτερα αυτά τα δύο χαρακτιιριστικά από τιιν
ανάπτυξιι με franchising ;η επιχειρηματική τόλμη υποστηρίζεται από μια
καλά οργανωμένη και ισχυρή κεντρικί] μονάδα.
Με το franchising ο franchisor δίνει το δικαίωμα στον francliisee
να χρησιμοποιεί το όνομά του, το προϊόν του και την τεχνογνωσία του
καθώς και όλα εκείνα τα εφόδια με τα οποία θα μπορέσει να οργανώσει
και να λειτουργήσει τιιν επιχείρησή του με επιτυχία. Σε αντάλλαγμα, ο
franchisee πληρώνει στον franchisor μια αρχική αμοιβή κ α ι, σε συνεχή
βάστ] , ένα ποσοστό επί των πωλήσεων του ή/και επί των προμηθειών
που κάνει ο franchisor και τους εγκεκριμένους προμηθευτές.
Σύμφωνα με την έρευνα για το franchising στην Ελλάδα, 1998,που
έγινε από -π^ν ICAP και -ηιν Artliiir Andersen:
• Ο υποψήφιος franchisee μπορεί να στιίσει το franchise του
με ποσό από 5εκ. μέχρι 200εκ ή και περισσότερα .
• Το αρχικό συμβόλαιο franchise είναι διάρκειας 5-10ετών
αλλά υπάρχουν και συμβόλαια μικρότερης διάρκειας (μέχρι
1 έτος) ή πολύ μεγαλύτερης (μέχρι και 20 ή περισσότερα
χρόνια)
• Σημαντικός αριθμός των francliisors, που διαφέρει από
κλάδο σε κλάδο, συμμετέχει στιιν επένδυστι του franchisee ή
τον υποσττιρίζει ενεργά στην ανεύρεσΐ] χρηματοδότηστις.
• Τέλος, τα υπάρχοντα franchise καλύπτουν πολλούς τομείς,
από fast food, κέντρα αθλητισμού, καλλυνπκά μέχρι και
κέντρα ξένων γλωσσών. Ειδικότερα, η κατανομή του
Ελληνικού κλάδου franchise κατά τομέα είναι =>’(πίνακας
1)
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2.Βασικά χαρακτηριστικά / Νομικό πλαίσιο / 1Συμβάσεις /
I Ιροβληματισμός για τις νέες ρυθμίσεις.
2.1 Βασικά χαρακτηριστικά του franchising
Ία στοιχεία που αθροιστικά συνθέτουν πιν ιδιαιτερότητα του
franchising και συνιστούν την ειδοποιό διαφορά από τα άλλα συστήματα
οικονομικιίς συνεργασίας , είναι τα εξι'ις ;
1. Ο δικαιοπάροχος (franchisor) προσφέρει άϋλο κεφάλαιο , δηλαδή
δικαιώματα χρήσεως εμπορικι'ις επωνυμίας και σήματος ,
τεχνογνωσίας κ.λ.π., ενώ ο δικαιοδόχος (franchisor) συνεισφέρει
το υλικό κεφάλαιο και ττιν επιχειρηματικά) προσπάθεια ,
αναλαμβάνοντας και τον σχετικό επενδυτικό κίνδυνο. Και οι δύο
πλευρές διατηρούν την νομικι) τους αυτοτέλεια , δηλαδή σε
κανένα τύπο franchising δεν δημιουργείται , σαν αποτέλεσμα της
σύμπραξης των δύο συμβοάν,λόμένων ένα νέο νομικό πρόσωπο.
2. Ο δικαιοπάροχος (franchisor) παρέχει στον δικαιοδόχο
(franchisee) εμπορική, τεχνική και οργανωτικτ) υποστήριξη σε
διαρκεί βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής συμφωνίας και
όχι σε μία εφάπαξ παραχώρηστ) τεχνογνωσίας, όπως συμβαίνει με
τις άλλες παρεμφερείς συμβάσεις.
3. Όλα τα μέλη του δικτύου franchising εφαρμόζουν ενιαίες
μεθόδους ε].ιπορίας, μάρκετίνγκ, διαχειρίσεως κλπ. Η εμφάνιστι
επίστις των χώρων και των οχημάτων τους, η διαρρύθμισΐ], ο
εξοπλισμός, η διακόσμησί] κλπ., είναι καθορισμένιγ
Έτσι η προς τα έξω εικόνα του δικτύου franchising είναι ενιαία,
πράγμα που συμβόιλει στι^ν ενίσχυσΐ] του κύρους

2.2

Νομικό πλαίσιο του franchising

Είναι αλήθεια ότι σττι χώρα μας δεν υπάρχει ειδικό νομοθέτιιμα
σχετικό με τιιν δικαιόχρηστι (franchising), όπως συμβαίνει σε άλλα
κράτιμ Τα τυχόν προβλήματα λοιπόν που ενδεχόμεΐ'α θα ανακύψουν
από ·η]ν λειτουργία μιας σύμβαστις franchising θα επιλυθούν με
βάσιι τις ανάλογες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού μας Κώδικα.
Υπάρχει ακόμη η δυνατότιιτα αναλογικι)ς εφαρμογι)ς στις συμβάσεις
franchising και άλλων νομοθετιμιάτων όπως είναι το Π.Δ.219/1991
για τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους, ο Νόμος 703/1977 για τιιν
προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, ο Νόμος 2251/1994 για τιιν
προστασία του καταναλωτή), ο Νόμος 1733/1987 για τιιν μεταφορά

τεχνολογίας και τέλος ο κανονισμός 4087/88 της Ε.Ε. που μπορούμε
να πούμε ότι αποτελεί στι^ν ουσία το Συνταγματικό Χάρτιι των
συμφωνιών franchise για τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια και για
ττιν χώρα μας.

2.3

II ΣΥΜΒΑΣΙΙ franchising

Η σύμβαση franchising πρέπει απαραίτητα να περιέχει
του>Λχιστον τις ακόλουθες βασικές διατάξεις ;
• Ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του “πακέτου” franchise
του οποίου ο franchisor (δότης) παραχωρεί τη χρήση και
εκμετάλλευσίΊ στον franchisee (λήπτη). Πρέπει δηλαδή να
περιγράφονται συστηματικά και με ακρίβεια τα δικαιώματα
βιομηχανικτ'ις ή/ και ττνευματικής ιδιοκτησίας , τα αφορώντα
το ε}.ιπορικό σήμα, την επωνυμία , τα διακριτικά γνωρίσματα
του καταστι'ιματος (πινακίδες), τα πρότυπα χρήσεως , τα
σχέδια , τα δικαιώματα αντιγραφής, τις τεχνολογίες, τα
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας κλπ., που παραχωρεί ο Δότης
στον Λήπττ| για εκμετάλλευση.
• Ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού, τιις
διακόσμησης και γενικά όλων εκείνων των στοιχείων που
χρησιμοποιεί ο Δότης για την οργάνωση της του
δραοττιριόπιτας.
• Καθορισμός του σκοπού και του πλαισίου της εμπορικι'ις
συνεργασίας των μερών .
• Υπογράμμισιι τιις ανεξαρτησίας των μερών.
• Καθορισμός των υποχρεώσεων του ΔΟΤΗ.
• Καθορισμός των υποχρεώσεων του ΑΗΠΤΗ.
• Γη διάρκεια τιις σύμβασιις.
• Τους τρόπους λύσης ττις σύμβαστις.
• Καθορισμός των μετασυμβατικών υποχρεώσεων των μερών.
• Καθορισμός των αρμοδίων για την εκδίκασιι των από τιι
σύμβασί] διαφόρων δικαστιιρίων όπως επίσιις και του
εφαρμοστέου Δικαίου.

2.4

[ΙΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΘΜΙΣΕΙΣ
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & FRANCHISING)

Νέα δεδοαένα βγουν επέ/^)ει από tic
πρόσφατες αλλαγέ€ στο νοαοθετικό
πλαίσιο που καθοοΚει τον τρόπο
λειτουργίας του franchising στις
γώρες της Ε.Ε.

Τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται, τον προβληματισμό
και τις αγωνίες που εύλογα γεν-νώνται και τις επιπτώσεις των
νέων ρυθμίσεων στην λειτουργία των συστημάτων franchise στη
χώρα μας, αναπτύσσει στη συνέχεια ο Νομικός Σύμβου>Λς του
Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος και Μέλος της Νομικής
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας F ranchise κ.
'ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΗΣ
=> Ο
ρυθμίσεις
αμφιβολίες
που είναι
πρόγραμμα

νέος Κανονισμός που αφορά το franchising εμπεριέχει
τέτοιες, που ήδη δημιουργούν τουλάχιστον τεράστιες
για την νομιμότιιτα ορισμένων επιχειρηματικών πρακτικών,
και συνήθεις και απαραίτιιτες για ένα αποτελεσματικό
franchise.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ :
1. Στον νέο κανονισμό αναφέρεται ότι η ομαδικι) απαλλαγή
εφαρμόζεται μόνο εάν ο δικαιοπάροχος έχει μερίδιο αγοράς
κάτω από 30%.Δεν τίθενται, όμως, κριτιίρια για τον καθορισμό
τνις αγοράς για τους δικαιοπαρόχους. Όπως έδειξε η υπόθεστ)
τιις Coca-Cola, μια εταιρία μπορεί να έχει ένα πολύ υψηλό ή
ένα πολύ χαμηλό μερίδιο αγοράς ανάλογα με τα κριτιίρια που
εφαρμόζονται για ττ|ν κατι·ιγοριοποίησΐ](πχ. Αγορά ποτών,
αγορά αναψυκτικών ή αγορά της Coca-Cola.)
2. Εισάγεται ένας χρονικός περιορισμός 5 χρόνων για τιιν
υποχρέωσιι του δικαιοδόχου να μην αγοράζει προϊόντα ή
υπηρεσίες ανταγωνιστικές εκείνων του δικαιοπαρόχου, εκτός
εάν ο δικαιοδόχος εμπορεύεται μέσα σε ακίνΐ]το του οποίου ο
δικαιοπάροχος είναι ιδιοκτι^τιις ή μισθωτής, οπότε ο χρονικός
περιορισμός των 5 ετών παρατείνεται για να καλύψει όλη ττιν
διάρκεια τιις εγκατάστασιις του δικαιοδόχου σε αυτό το
' Συνέντευξη από περιοδικό franchise success (τεύχος 5)

ακίνητο. Πόσοι, όμως, δικαιοπάροχοι βρίσκονται στιιν
πλεονεκτική'! θέση να είναι ιδιοκτήτες, είτε μισθωτές των
ακινήτων από όπου εμπορεύονται οι δικαιοπάροχοί τους ;
Αλλωστε και οι ίδιοι η δικαιοδόχοι ζητούν συμβόλαιο
διάρκειας μεγαλύτερης των 5 ετών, ώστε να τους δοθεί η
ευκαιρία να αποσβέσουν τιιν επένδυσή τους.
3. Μετά την παρέλευση της άνω 5ετίας, εισάγεται η δυναιότητα
του δικαιοδόχου να πωλεί άλλα συγκεκριμένα προϊόντα
ανταγωνιστικά εκείνων του δικαιοδόχου του. Δηλαδή, π.χ. δεν
θα μπορεί ένα εστιατόριο γρήγορης εστίασης να επιβάλει
στους δικαιοδόχους τνις να πωλούν συμπληρωματικά προϊόντα
(π.χ. αναψυκτικά) συγκεκριμένου παραγωγού. Θα μπορεί
,όμως, να τους επιβάλλει να μην πωλούν κανένα απολύτως
αναψυκτικό. Οπως επίστις μπορεί να λάβει ττιν απόφασί! να
τους επιτρέπει να πωλούν όλες τις μάρκες αναψυκτικών. Ο
δικαιοπάροχος, όμως, πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο
επί των προϊόντων που πωλούνται ή των υπηρεσιών που
παρέχονται μέσα στο δίκτυο τους χάριν της προστασίας ττις
εικόνας και ττ|ς ταυτότιιτας του δικτύου του, αλλά επιτυγχάνει,
για παράδειγμα μέσα από κεντρικές μαζικές προμήθειες.
4. Απαγορεύεται ο καθορισμός τιμών από τον δικαιοπάροχο στον
δικαιοδόχο για μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή
υπτιρεσιών. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού επιτρέπονται
οι συνιστώμενες τιμές. Επιτρέπεται, όμως, ο καθορισμός
μέγιστων τιμών μεταπώληστις.
5. Ο δικαιοπάροχος δεν μπορεί να υπαγορεύσει στον δικαιοδόχο
του να πωλεί τα προϊόντα εκτός της περιοχι^ς που του
ανατέθηκε, εκτός από τις περιοχές που ο δικαιοπάροχος έχει
παραχωρήσει σε άλλους δικαιοδόχους ή έχει κρατήσει για τον
εαυτό του. Μπορεί, όμως, ο δικαιοπάροχος να υποχρεώνει τον
δικαιοδόχο του να εμπορεύεται μόνο μέσα από χώρους
συγκεκριμένα οριζόμενους από τον
δικαιοπάροχο. Αυτό
σιιμαίνει πρακτικά ότι ο δικαιοδόχος δεν θα ]ΐιπορεί να ανοίγει
νέο κατάστιιμα του ίδιου συστη'ιματος franchise εκτός της
συμβατικά παραχωρημένι^ς σε αυτόν περιοχής.
Ας σιιμειωθεί ότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες
συμβάσεις franchise στί] χώρα μας θα πρέπει να
αντικατασταθούν με νέες ,συμβατές στο κείμενο του νέου
Κανονισμού. Σε κάθε όμως περίπτωστ| δύο πράγματα θα
συμβούν;
Α) Το νέο κείμενο των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να έχει τέτοια
ευελιξία, ώστε να επιβιώνει επιτυχώς και χωρίς προβλήματα κάτω από το
νέο νομοθετικό καθεστώς και Β) Θα προηγηθεί διαπραγμάτευση μεταξύ

δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων, όπου
σοβαρότητα, ευθύνη και εφευρετικότητα.

3.
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πρέπει
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΡΙΊΌ
Είδη ΓΓΗηοίιΪ8Ϊη^/ΙΙλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

3.1 Είδη franchising

ΑΜΕΣΟ
ERANCHISING

Στο άηεσο franchising υπάρχει κατευθείαν σχέση του δικαιοπάροχου
και του δικαιοδόχου που βρίσκεται σε ξένν) χώρα, χωρίς την παραμικρή
παρέμβαση τρίτου.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
FRANCHISING

Στην κύρια συικρωνία franchising η επιχείρησιμ ο δικαιοπάροχος
(franchisor) παρέχει στι^ν άλλη, τον κύριο δικαιοδόχο (franchisee) έναντι
άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος το αποκλειστικό
δικαίωμα εκμετάλλευσι^ς του πακέτου franchising με σκοπό πιν σύναψη
περαιτέρω συμφωνιών
franchising (sub franchising) με τρίτους. Ο
κώριος δικαιοδόχος πληροφορείται πολύ περισσότερα μυστικά (από έναν
απλό δικαιοδόχο), έτσι ώστε να μπορεί να τον υποκαθιστά πλήρως
δρώντας αυτός πλέον ως δικαιοπάροχος στΐ]ν καθορισμέντι περιοχή που
συνι)θως καλύπτει τιιν επικράτεια μιας χώρας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
JOIN VENTURE

Συ^(l)ωvία για δραστηριόττιτα κοινής επιγείοηστις (join venture)
Μία κοινι'ι επιχείρηση είναι εκείντ) που υπόκειται στον κοινό έλεγχο δύο
ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, οικονομικά ανεξάρτητων. Στιιν
περίπτωσιι αυτι'ι ο δικαιοπάροχος με τον συνέταιρό του (join venture)
που είναι συνήθως κάτοικος ξένης χώρας, συνιστά μια join venture
εταιρία σε αυτί) τιιν χώρα. Η εταιρία join venture στιι συνέχεια συνάπτει
με τον δικαιοπάροχο είτε Συμφωνία Ανάπτυξης μιας περιοχής είτε Κύρια
Συμφωνία franchising.

3.2

ΙΙλεονεκτήματα
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

3.2.1 Πλεονεκτήματα του franchising για τον
δικαιoπάμoχo(franchisor)
•

Δημιουργία αλυσίδας διανομής με περιορισμένο κόστος και χωρίς
δέσμευσιι ιδίων κεφαλαίων για τιιν δημιουργία επιχειρηματικών
μονάδων - υποκαταστιιμάτων .
• Πρόσθετιι δυνατόπιτα για ουσιαστικι) και γρήγορη αύξηση του
κύκλου εργασιών και σΐ]μαντικι) βελτίωστ) τιις απόδοσης των ιδίων
κεφαλαίων.
• Ενίσχυσιι τιις φήμης και του κύρους του δικαιοπαρόχου, χάρη
σττιν ταχεία δημιουργία ενός επωνύμου και εκτεταμένου δικτύου
διανομής ή προσφοράς υπτιρεσιών
• Αξιοποίησιι της ει,ιπειρίας των δικαιοδόχων και των προτάσεων
τους για τιιν ανάπτυξη των πωλήσεων, τιιν βελτίωσΐ] των
χρησιμοποιουμένων μεθόδων κλπ.

3.2.2 Πλεονεκτήματα του franchising για τον Δικαιοδόχο
(franchisee)

Εξασφάλιση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι
άλλων νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Το
πλεονέκτημα αυτό συνίσταται σττιν αξιοποίηση της φήμης, του
γοήτρου, των εμπορικών σΐ]μάτων, της τεχνολογίας, κλπ. του
δικαιοπάροχου.
Παροχή εκ μέρους του δικαιοπάροχου προς τον δικαιοδόχο, σε όλη
την διάρκεια της σύμβασης franchising, ενεργού υποστήριξης και
βοήθεια σε μία σειρά ζωτικής για την λειτουργία μιας επιχείρησιις
τομείς, όπως είναι π.χ. η εκπαίδευση του ιδίου του δικαιοδόχου και
των στελεχών του, η επιλογή τόπου εγκατάστασης , διοίκηση του
προσωπικού , λογιστικές διαδικασίες κλπ.
Ελαχιστοποίηστ), ως συνέπεια των παραπάνω, δύο μειονεκτημάτων
, του ε[.ιπορικού και οικονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζει μια
νέα επιχείρησιι μικρομεσαίου |.ιεγέθους.
Βελτίωση της πιστοληπτικής του ικανότητας, λόγο της συμμετοχής
του σε ένα γνωστό εμπορικό όμιλο και επομένως εξασφάλιση των
απαιτούμενων πιστώσεων.
Δυνατότητα προμήθειας εμπορευμάτων σε καλύτερες τιμές, μέσω
των μαζικών αγορών του δικαιοπαρόχου.

3.3

Μειονεκτήματα
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

3.3.1 Μειονεκτήματα του franchising για τον Αικαιοπάροχο
(franchisor)
•

Τυχόν ανώμαλη εξέλιξη σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή
κρίκους ττις αλυσίδας, μπορεί να υπονομεύσει όλο το κύρος του
δικαιοπαρόχου.
• Είναι πιο δύσκολο για τον δικαιοπάροχο να ελέγχει τους
δικαιοδόχους παρά τα ιδιόκτιμα καταστιμιατα .
• Ο δικαιοπάροχος περιορίζεται στην παροχι) οδηγιών προς τους
δικαιοδόχους (πέραν των όσων προβλέπονται σττ|ν σύμβαστ])
χωρίς να μπορεί να τις επιβάλλει ή να τις ελέγξει για τιιν εφαρμογή
τους.

3.3.2 Μειονεκτήματα του franchising για τον Δικαιοδόχο
(franchisee)

Αν είναι ανεξάρττ|τος, έχει σε ικανό βαθμό εξάρτηση από τον
δικαιοπάροχο για ·π]ν τεχνογνωσία, το κύρος και το όνομά του
στΐ]ν αγορά.
Δεν έχει δικαίωμα αποκλειστικότΐ]τας στην περιοχή του για τα
πωλούμενα προϊόντα του ομίλου.
Είναι πολλές φορές υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους
όρους του δικαιοπαρόχου, με ττιν έννοια αυτί] υπάρχουν
περιορισμοί.
Οι συμβάσεις γίνονται συνήθως με προσανατολισμό προστασίας
του δικαιοπαρόχου.

Αναμφισβήτητα τα π>νεονεκτήματα υπερβαίνουν τα
μειονεκτήματα
&
για τον Δικαιοπάροχο
&
για τον δικαιοδόχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΤΑΡΓΟ
4.11 σημασία της ‘ΤΝίΙΣΗ Σ” στον θεσμό του franchising

Η γρήγορη ανάπτυξη του Franchising στη χώρα
μας σε συνδυασμό με την ολιγόχρονΊΐ παρουσία
του θεσμού(η πλειονόττιτα των ετηχειρήσεων
ξεκίνησαν -π]ν λειτουργία τους στις αρχές τΐ]ς
δεκαετίας του ’90),αποδεικνύει πως το
Franchising έχει βρει τον χρυσό κανόνα, που
ιιπηηεί να ηδηνήσει ιιιη επιγείηηση στην επιτυνί

4.1

Εισαγωγή

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος του franchising
αυξάνονται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότεροι εισέρχονται σε αυτόν
τον χώρο. Εδώ και πολλά χρόνια, έχει αναγνωριστεί, πως η συγκεκριμένιι
μέθοδος ανάπτυξης μιας εταιρίας προσφέρει τρία βασικά π/χονεκ-πίματα
στιι λειτουργία μίας επιχείρηστις. Το πρώτο πλεονέκτημα του franchising
έχει να κάνει με την μειωμένΐ] οργανωηκή δομή που απαιτείται για την
λειτουργία του όλου συστιίματος. Στην πραγματικότητα η οργανωτικί]
δομή μιας εταιρείας francliise είναι από ττιν φύση της επίπεδη ή
«περιορισμένι·!» σε λίγα επίπεδα διοίκησι^ς.
Τα υποκαταστι'ιματα λειτουργούν ως μεμονωμένες και «αυτάρκηις»
εμπορικές μονάδες και ο franchisee είναι «αναγκασμένος»να δίνει λόγο
μόνον στον εαυτό του και στον manager τον Κεντρικών Υπηρεσιών.
Υπάρχει βέβαια και ο Area Manager, που είναι υπεύθυνος για τιιν
επικοινωνία των Κεντρικών Υπηρεσιών με τον franchisee, σε καμία
περίπτωσΐ] όμως, δεν ελέγχει τον τελευταίο. Ο ρόλος τους είναι να
παρέχουν βοήθεια συμβουλευτικές υπιιρεσίες στα προβλήματα που
πιθανώς να αντιμετωπίσει ο franchisee.
Δεύτερος τομέας, στον οποίο το franchising υπερτερεί, έχει να
κάνει με τΐ]ν δυνατόηιτα δημιουργίας και οργάνωσΐ]ς αυτού, που οι
ερευνιιτές ονομάζουν “spiders web”(τo δίχτυ τιις αράχνιις) δηλαδή ενός
δυναμικού δικτύου καταστιμιάτων που καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό
χώρο και αποτελούνται από “μεμονωμένες” ομάδες, που τις ενώνουν
όμως, κοινοί στόχοι, κοινές δομές, λειτουργίες και μορφές οργάνωσηις.

Τέλος το τρίτο σηι^ιείο στο οποίο το franchising υπερτερεί σε
σχέστ| με τις υπόλοιπες παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικής
οργάνωστις είναι ότι αποτελεί μια μορφή επιχείρηστις βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στί] χρήσΐ] ·π]ς “ ί'ιΝ Ω ΙΗ Σ”, (οι επιχειρήσεις αυτές
ονομάζονται “Knowledge - based business”). Επομένως το franchising
είναι ένας τρόπος για επένδυσνι συγχρόνως σε νοητικι) περιουσία
(intellectual property)-λογότυπα, επικυρωμένα σι)ματα, μάρκες, προϊόντα
και υπηρεσίες - αλλά και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα
συστιμιατα οργάνωσιις, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί
μία εταιρεία, ή ακόμη και η ίδια συσσωρευμένη, συνολικι) εμπειρία.
Είναι πλέον κατανοητό ότι σττιν πραγματικότιμα το όλο σύσττιμα
του franchising βασίζεται στη δυνατότητα των managers να χειρίζονται
και να διοικούν τιι «ΕΝΩΣΕΙ», καθώς και να μεταφέρουν και να
εφαρμόζουν αυτι)ν τιιν «ΓΝΩΣΗ» σε εθνικι) ή και παγκόσμια κλίμακα.
Το franchising είναι επομένως μεταφορά «ΓΝΩΣΗ». «ΓΝΩΣΗ» που
αφορά διαδικασίες, λειτουργίες, διοίκτ^ση, marketing, συμπεριφορά
πελατών, κ.ο.κ.

4.2

Η γνώση ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ένας παράγοντας, κοινός στις περισσότερες καινοτόμες θεωρίες
στον χώρο του management είναι η συνεχι'ις αναζήττ|στι για νέα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν μια επιχείρησιι να
αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα μιας παγκόσμιας αγοράς, που
χαρακττιρίζεται από
αυξανόμενο
ανταγωνισμό,
ραγδαίες
και
ριζοσπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις και την μείωσΐ] του κύκλου ζωής
ενός προϊόντος ή μιας υττηρεσίας. Η αναζήτηση ενός ανταγωνιστικού
πλεονεκη'ιματος δεν έχει να κάνει πλέον απλά με την παροχή άριστιις
ποιότιμας προϊόντων σε νέες, δυναμικά ανερχόμενες αγορές, όσο
σιμιαντικό και αν είναι αυτό. Σήμερα, η ουσία στην προσπάθεια
δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αφορά το “ κτίσιμο”
των ικανοτήτων εκείνων που θα δώσουν στην εταιρεία τη
δυνατότητα να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τον ανταγωνισμό.
Το “ κτίσιμο” αυτών των ικανοημων αποτελεί τιμ' σιμιαντικότερη
πηγή για συνεχή βελτίωσι] και πρωτοπορία. Βελτίωσΐ] που αφορά ττιν
παροχή καλύτερης ποιόττ)τας προϊόντων και υπιιρεσιών, σε χαμιιλότερο
κόστος ή ηιν μετάφρασιι ανεκπλήρωτων αναγκών των καταναλωτών σε
επιθυμητά προϊόντα και υπηρεσίες, πιο γρήγορα από ό,τι οι
ανταγωνιστές. Η «ΓΝΩΣΗ» είναι η βάση πάνω στιιν οποία χτίζονται
αυτές οι ικανότιμες, καθώς και η δύναμη που τιις κρατά μαζί και τους
δίνει ουσία και δυναμική. Η συσσώρευσΐ] και η χρήσιι ττις «ΓΝΩΣΗΣ»
με σκοπό τιιν παροχή αξίας στον καταναλωτή, καθώς και η ανακάλυψη
και εφαρμογι) νέων μεθόδων για -niv παροχή προστιθέμενης αξίας στους
καταναλωτές, αναγνωρίζεται τώρα ως απαραίτιγηι προϋπόθεσιι στο

κτίσιμο και στην διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μίας
εταιρείας.

4.3

ΤΙ ΕΙΝΛΙ ΟΜΩΣ II ΓΝΩΣΙΙ;

Ο καθορισμός και η ερμηνεία πις έννοιας «ΓΝΩΣΗ» είναι ένα
μάλλον δύσκολο θέμα , αφού η ουσία τιις είναι αφηρημένΐ]. Όροι όπως
δεδομένα, πληροφορίες, «ΓΝΩΣΗ» και νόησιι συχνά συγχέονται μεταξύ
τους και χρησιμοποιούνται λανθασμένα, χωρίς τιιν δυνατότητα
καθορισμού σαφούς διαχωρισμού.

4,3.1

Καθορισμός της «ΓΝΩΣΙΙΣ»

Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η αρχικι'ι μορφή της «ΓΝΩΣΡίΣ»
είναι τα δεδομένα , στοιχειώδεις, δηλαδή, παρατηρήσεις και μετρήσεις
που έχουν δομηθεί με μία ορισμέντ) σειρά και έχουν οργανωθεί σε μορφή
πληροφορίας. Αλλά η «ΓΝΩΣΗ» είναι πολύ περισσότερο από απλά
δεδομένα που έχουν δομηθεί και οργανωθεί
σε πληροφορίες. Η
«ΓΝΩΣΗ» ε}.ιπεριέχει στι^ν ουσία τιις και έννοιες όπως υποθέσεις,
θεωρίες, κατανόηστ), αποτελέσματα από έρευνες, εμπειρίες και
πειραματισμό.
Επί πλέον, η «ΓΝΩΣΗ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και την επίλυση προβλημάτων - με τιιν
μορφή ττις νόησιις - και αποκτάται και ανανεώνεται συνεχώς μέσα από
τιιν διαδικασία τιις μάθησης. Η αξία ενός «κομματιού ΓΝΩΣΗΣ» και η
καταλληλότιμά της σε μια συγκεκριμένη περίπτωσιμ έχει σε μεγάλο
βαθμό να κάνει με τιιν σοφία, η οποία προσθέτει ένα επίπεδο κρίστις και
οξυδέρκειας στί] «ΓΝΩΣΗ» μέσα από το βάθος ττ|ς εμπειρίας μας.
Η σοφία, τέλος, παρέχει τιιν δυνατότιιτα να καταλαβαίνει κανείς
σε ποιο σιμιείο η «ΓΝΩΣΗ» δεν είναι πλέον χρήσιμιγ

4,3.2

Βασικές διαφοροποιήσεις

Καθώς μελετά κανείς αυτούς τους ορισμούς και μεταπιιδά
σταδιακά από τα δεδομένα, στις πληροφορίες, στί] «ΓΝΩΣΗ» στί] σοφία,
διακρίνει μια έντονιι μετακίνι^στι τιις ισορροπίας μεταξύ ρητού - σαφούς
και εννοούμενου αφηρημένου. Τα δεδομένα είναι ως επί το πλείστον
ρητά, μπορούν να καταγραφούν, να αποθηκευθούν, να χρησιμοποιηθούν,
να συζη-πιθούν, να μεταφερθούν από ένα άτομο σε ένα άλλο.
Η σοφία από τι^ν άλλη μεριά είναι αφηρημέντ). Είναι αδύνατον να
καθορίσεις τιιν ακριβή πιιγή ττις και ακόμα ποιο δύσκολο να τιιν
μεταφέρεις και να -n^v μεταδόσεις σε άλλα άτομα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΔΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

\£ f

Μια δεύτερη σιιμαντικιί διαφορά μεταξύ αυτών των εννοιών είναι
ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε
μηχανές, ενώ η «ΓΝΩΣΗ», η σοφία και η νόηση βρίσκονται μέσα στο
ανθρώπινο μυαλό, συχνά με την μορφή ιστοριών, εμπειριών, κ.ο.κ.
Ο αποτελεσματικός χειρισμός επομένως, των δεδομένων και των
πληροφοριών είναι ριζικά διαφορετικός από τον αποτελεσματικό
χειρισμό της γνώσης και της σοφίας. Οι πληροφορίες μπορούν να
ανανεωθούν, να μεταφερθούν και να διαβιβαστούν σε όλο και
περισσότερα άτομα με όλο και μικρότερο κόστος. Αντίθετα, ιι ανανέωση,
μεταφορά, διαβίβαση και επικοινωνία τιις γνώσης είναι οτιδήποτε άλλο
από μία απλή διαδικασία.
Η μεταφορά γνώσης, μεταξύ των ανθρώπων, είναι μία ιδιαίτερη
πρόκληστ), κυρίως γιατί η γνώση εξισώνεται με τιιν δύναμη και
ενισχύεται από ηιν έλλειψή ττις. Επίστις αντίθετα με ττις πληροφορίες,
που μπορούν να αποθηκευτούν στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές μίας
επιχείρησΐ]ς, η γνώσιι σχολάει κάθε απόγευμα και μπορεί να χαθεί για
πάντα, όταν ο κατέχων την γνώση φύγει από την εταιρεία.

4,4

Η σημασία της«ΓΝΩΣΠ» για ένα δίκτυο

Είναι επομένως φανερό πως για να μπορέσει μία εταιρεία να
χρησιμοποιήσει τνι «ΓΝΩΣΗ» αποτελεσματικά και να δημιουργι’ισει
ανταγωνιστικά πλεονεκτι'ιματα, πρέπει ο franchisor να διαθέτει τρόπους,
ώστε να χειρίζεται αποτελεσματικά την γνώσΐ] που υπάρχει
συγκεντρωμένη στι^ν εταιρεία του. Ο όρος διοίκνισιι γνώσι^ς
(management of knowledge) αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μία
εταιρεία συγκεντρώνει τΐ] «ΓΝΩΣΗ» τιιν αποθι^κεύει, τιι διαβιβάζει και
T11V χρησιμοποιεί για να δημιουργι'ισει ανταγωνιστικά πλεονεκτι)ματα
που θα της δώσουν δύναμη στιιν αγορά.
Οι επιτυχημένοι franchisor γνωρίζουν καλά πως αυτό που
πραγματικά πωλούν είναι η «Γ ΝΩΣΗ» τους σχετικά με το πώς μπορεί

να λειτουργήσει και να επιτύχει μια επιχειρηματική μονάδα μέσα σε ένα
ευρύτερο δίκτυο, μέσα από τιιν δημιουργία ανταγωνιστικών
πλεονεκτιιμάτων και τιιν διαφοροποίησι^ από τον ανταγωνισμό. Αυτή η
«ΓΝΩΣΗ» βρίσκεται «πακεταρισμένιμ) στα εγχειρίδια λειτουργίας που
αποτελούν μέρος του πακέτου που αγοράζει ένας franchisee.
Η ερώτησιι για όλους τους franchisees και τους franclfrsor είν α ι: τι
συμβαίνει |.ιετά από αυτό ; Τα δυνατά συστήματα franchise είναι
ζωντανά, οργανικά συστήματα που παρέχουν εύφορο έδαφος για νέα
«ΓΝ ίϊΣΗ »,
νέες
αξίες,
και
καινούργια
ανταγωνιστικά
π/υονεκτήματα. Η συνολικί] «ΓΝΩΣΗ» του συστιίματος δεν μπορεί να
συμπυκνωθεί" μέσα στα λειτουργικά εγχειρίδια.
Η γρήγορη ανάπτυξη του franchising στη χώρα μας σημαίνει ότι οι
επιτυχιιμένες εταιρείες franchise πρέπει να στοχεύσουν στΐ]ν ανάπτυξη
των τεσσάρων βασικών ικανοτι'ιτων σχετικών με την «ΓΝΩΣΗ», που
ακολουθούν :
• Διατιίρηση και ανάπτυξη - αξιοποίησί] της «ΓΝΩΣΗΣ» των
παλαιότερων μελών.
• Βοήθεια στους franchisees για να αναπτυχθούν και να ‘ήιπουν
γρήγορα στο πνεύμα" τνις επιχείρησι^ς.
• Αναζήτιιση και τυποποίησνι των συστιμιάτων και διαδικασιών
εκείνων που επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα για τιιν
επιχείρηστι
• Αναζήτησιι τρόπων για την ταχύτερη (σε σχέσι] με τους
ανταγωνιστές) εκμάθΐ]ση, εφαρμογή και πραγματοποίηση όλων
των λειτουργιών τι^ς επιχείρηστις (βελτίωστ) προϊόντων , υιοθέτησιι
νέων τεχνολογιών κ.ο.κ.)

4.5 "ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ" την "ΓΝΩΣΗ" σε ένα σύστημα
franchise.
Οι ορισμοί που δόθηκαν ανωτέρω δείχνουν μια απλή διαδοχή από
τα δεδομένα σττ) «ΓΝΩΣΗ». Παρόλη τιι δυσκολία ο καθορισμός των
εννοιών είναι πολύ ποιο εύκολος από -ηιν καττιγοριοποίησί] τους, κάτι
που αποτελεί απαραίτιιτιι προϋπόθεσΐ] για να έχουμε τιιν δυνατόττμα να
χρησιμοποιούμαι τΐ] «ΓΝΩΣΗ» με νόημα.
Στιιν πραγματικότϊΐτα το τι είναι «ΓΝΩΣΗ» και τι όχι, εξαρτάται
από το κάθε άτομο ξεχωριστά. Η «ΓΝΩΣΗ» ενός ατόμου μπορεί να
αποτελεί απλά δεδομένα για κάποιον άλλον. Το κλειδί για να ξεχωρίσει
κανείς αυτές τις οπτικές είναι η στραπιγικι).
Ο πρώτος κανόνας που αφορά -ni σωστι) χρήσνι της Γνώσης είναι
ότι ο καθορισμός και η διαχείριση! τηις δεν μπορούν να διαχωριστούν από
ηιν ουσία ηις στραηιγικι'ις. Δεν |.ιπορεί όμως κανείς να χειριστεί ηιν

«ΓΝΩΣΗ», αν δεν έχει ξεκάθαρους στόχους σχετικά με το πώς θέλει να
χρησιμοποιεί ττι «ΓΝΩΣΗ» και πού μπορεί να βρει τιιν «ΓΝΩΣΗ» αυ-πμ
Έτσι, πριν περάσουμε στους τρόπους που πρέπει να χρησιμοποιεί
ένα δίκτυο franchise για να χρησιμοποιεί την γνώση, πρέπει πρώτα να
ξεχωρίσουμε τους βασικούς τύπους Γνώσης, που μπορεί να κατέχει μια
εταιρεία. Η δυνατότιιτα, λοιπόν, να χρησιμοποιείς ττι «ΓΝΩΣΗ» για την
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασίζεται στιι χρήσΐ] τριών
επιπέδων «ΓΝΩΣΗΣ»
1. Η «ΓΝΩΣΗ» που κατέχει το προσωπικό
2. Η «ΓΝΩΣΗ» που εμπεριέχεται στο σύσπιμα
3. Η «ΓΝΩΣΗ» που κατέχει η εταιρεία για τους πελάτες

4.5.1 H «ΓΝΩΣΗ» πο\) κατέχει το προσοίπικό
(Human Knowledge Capital)
Είναι αποδεκτό στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου πως οι
υπάλληλοι αποτελούν το ποιο σιμιαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας
επιχείρησης. Περιουσιακό στοιχείο, όμως, ισχυρά ευμετάβλητο και
αμφισβη-πίσιμο, αφού κάθε εταιρεία, αντίθετα με τα φυσικά της
περιουσιακά στοιχεία, δεν κατέχει τους υπιχλλήλους της, αλλά απλώς
νοικιάζει ττις υτηιρεσίες που μπορούν να τνις προσφέρουν. Οι υπάλληλοι
αποχωρούν από ττιν εταιρεία κάθε απόγευμα και τελικά φεύγουν για
πάντα λόγο συνταξιοδότησιις, αλλαγής εργασίας ή απόλυσης. Το
προσωπικό μιας εταιρείας αποτελεί τον ποιο δύσκολο τομέα διοίκηστις
μιας επιχείρηστις από άπονι/η «ΓΝΩΣΗΣ». Το πρόβλημα έχει δύο όψεις :
• Από ττιν μια μεριά, οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι franchisees
μεταφέρουν μαζί τους ένα τεράστιο απόθεμα «ΓΝΩΣΗΣ», που
θυμίζει παγόβουνο' ένα παγόβουνο που τον περισσότερο χρόνο
μπορεί να δεις μόνο ττιν κορυφή του. Το σύνολο των γνώσεων
και των εμπειριών βρίσκεται "θαμμένο' μέσα σε κάθε άτομο
και δεν είναι πάντα διαθέσιμο στα άλλα μέλη ενός συστήματος
franchise. Η «ΓΝΩΣΗ» μπορεί να παρουσιαστεί μόνον σε
κάποια τυχαία στιγμή επίλυσιις κάποιου προβλήματος ή σε
κάποιο άλλο τυχαίο γεγονός που προκαλεί πίεστ], αλλά ακόμα
και τότε θα προσφερθεί η όχι - η «ΓΝΩΣΗ» - ανάλογα μα τιιν
επιλογή αυτού που τΐ]ν κρατά και δεν θα είναι αυτόματα
διαθέσιμη.
•
Η δεύτερη όψη του προβλήματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι
ένα μέλος ενός συστι'μιατος franchising μπορεί να αποχωρήσει και
επομένως, η «ΓΝΩΣΗ» που έχει συγκεντρώσει και διαθέτει, να χαθεί για
πάντα από το συγκεκριμένο σύστΐ]μα. Η πρόκλησί] εδώ είναι πώς να
ωθήσεις τους ανθρώπους να συνεισφέρουν τιιν «ΓΝΩΣΗ» τους στο
σύστιμια με έναν "χειροπιαστό··, τυποποιημένο και αποθηκεύσιμο τρόπο.

έτσι ώστε, η «ΓΝΩΣΗ» που έχει συσσωρεύσει ένα μεμονωμένο άτομο,
να παραμείνει στο σύστημα.
Η δημιουργία ενός εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας στο δίκτυο
είναι ένα πρώτο ικανοποιητικό βήμα προς miv
επίλυσΐ] του
προβλήματος, αφού δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να απαντούν σε
συγκεκριμένες ερωτι'ισεις άλλων υπαλλήλων χρησιμοποιώντας την
εμπειρία τους και επομένως να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε όλους.
Αυτι'ι η σοφία δεν μοιράζεται μόνο μεταξύ του ερωτώντα και των
άλλων μελών του συστήματος, αλλά γίνεται και με τέτοιον τρόπο που η
«ΓΝΩΣΗΣ» να παραμένει διαθέσιμη σε κατάλληλη μορφή και για
μελλοντικι'ι χρήσιμ Ένα δεύτερο επίπεδο που κάθε επιχείρηση πρέπει να
αναπτύξει ένα συγκροτιιμένο πλαίσιο μηχανισμών είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου. Ένα σύσηιμα που αναλύει τον βαθμό
αξιοποίησης της γνώμης, τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη, ττιν
πραγματικι'ι εικόνα του πελάτη για την εταιρεία και ττιν εξέλιξη της
γνώσιις του ανταγωνισμού.

4.5,2 "ΓΝΩΣΗ" που εμπεριέχεται στο σύστημα (System
Knowledge Capital)
Αυτό το είδος γνώσης εμπεριέχεται στις διαδικασίες και τις
λειτουργίες που αναπτύσσονται στη διάρκεια τι^ς ζωής ενός συσηίματος
franchise. Οι λεπτομερείς διαδικασίες για τιιν λειτουργία ενός
συστιίματος πρέπει να ε/.ιπεριέχονται στο αρχικό εγχειρίδιο λειτουργίας,
το οποίο παρέχει ο franchisor στον κάθε franchisee. Εάν ο franchisor
υιοθετι'ισει ττιν δυναμικι) πολιτικιί της συνεχούς ανάπτυξης και
βελτίωστις, αυτές οι διαδικασίες (που εμπεριέχονται στα εγχειρίδια) θα
πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς και να αντικαθιστώνται με νέους και πιο
βελτιωμένους τρόπους λειτουργίας.
Τα λειτουργικά αυτά συστήματα ως περιουσιακό στοιχείο,
αφορούν τον σχεδιασμό και τιιν διοίκιιστι των εσωτερικών λειτουργιών
(δηλαδή τιιν ποιότητα, το κόστος και τον χρόνο), τον σχεδιασμό και ττιν
διοίκτ|σιι του τομέα προμηθειών και διανομής, τον σχεδιασμό και τι^ν
διοίκτ|σιι του τομέα μέτρησιις τιις απόδοστις. Η βασική πρακτική σε αυτί)
τιιν περίπτωσΐ] είναι η καταγραφή κάθε νέας ιδέας ή ανακάλυψης, καθώς
και 11 σύλληψη και αξιολόγιιση όλων των διαδικασιών που
χρησιμοποιούνται από το σύστιιμα, έτσι ώστε αυτή η πηγι) γνώσεων
καλύτερης διαδικασίας" να ανανεώνεται και να βελτιώνεται συνεχώς και
κυρίως να μεταφέρεται σε όλα τα μέλη του γκρουπ. Μ’ αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται ένα σΐ]μαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από
βελτιωμένες διαδικασίες.
Είναι επίσιις σιμιαντικό η διαδικασία αυτί) να εφαρμοστεί και σε
άλλους τομείς διοίκιισιις εκτός από τις εσωτερικές λειτουργίες όπως το
marketing, τις υπηρεσίες κ ο κ.

4.5.3

Π I NiiLH" yiu τους πελάτες του συστήματος.
(( ustomer Knowledge Capital)

Η εικόνα μιας επιχείρησι^ς είναι ένα σύνολο από αντιλήψεις που
έχουν σχηματίσει οι καταναλωτές για συγκεκριμένα προϊόντα και ^brand
names. Η διαχείρισΐ] αυτού του συνόλου των αντιλήψεων, [,ιέσα από τις
σχέσεις που αναπτύσσονται με τους πελάτες και η «ΓΝΩΣΗ» για τις
προτιμήσεις των πελατών, αποτελούν ένα σημαντικό περιουσιακό
στοιχείο για κάθε εταιρεία. Σκοπός, είναι η δημιουργία μιας μεγάλης
^database και η χρήση αυτής για την ανάπτυξη της πιστότητας των
πελατών και την πρόκληση επαναλαμβανόμενων ποιλήσειον.
Σκεφτείτε για παράδειγμα μια εταιρία διανομής πίτσας, της οποίας
το τιιλεφωνικό κέντρο είναι συνδεδεμένο με μία database με τέτοιον
τρόπο, ώστε κάθε φορά που κάποιος πελάτης καλεί, το σύστημα
αυτόματα να αναγνωρίζει τον αριθμό κλήσης και εμφανίζει στην οθόνΐ]
του υπολογιστι) τιιν κάρτα με τα στοιχεία του συγκεκριμένου πελάτη,
πριν ο υπάλληλος προλάβει να απαντιίσει. Αν η φωνι) στην άλλη άκρη
του ακουστικού ρωτιισει τον πελάτη "χωρίς ελιές, όπως πάντα κύριε
Παπαδόπουλε", τι νομίζεται ότι θα πετύχει αυτό, όσον αφορά την
πιστότΐ]τα του πελάτη σττιν συγκεκριμένη εταιρεία;
Διανοητικά περιουσιακά στοιχεία.
Η συζήτηστ) για την «ΓΝΩΣΗ» ως περιουσιακό στοιχείο σε μια
εταιρεία θα ήταν ατελής χωρίς αναφορά στιιν άυλη - νοητική περιουσία,
όπως είναι πατέντες, τα λογότυπα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τα
πνευματικά δικαιώματα.
Αυτά τα στοιχεία έχουν συνιίθως
αναγνωρισμένιι αξία και επομένως χρειάζονται προστασία. Η διαχείρισΐ]
τιις «ΓΝΩΣΗΣ» σ’ αυτό τον τομέα σιμιαίνει ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών
και πρακτικών που θα προστατέψουν τα άυλα δικαιώματα μέσω τιις
χρήστίς εξειδικευμένων νομικών συμβούλων.
Ο ρόλος της πληροφορικής
Κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία πρέπει να μετράται και να
εκτιμάται ανάλογα με τιιν αξία που μπορεί να προσφέρει στο σύστιμια
franchising. Η διοίκιιση τιις «ΓΝΩΣΗΣ» δεν αποτελεί εξαίρεσιγ
Πρόσφατες έρευνες έχουν καθορίσει πέντε δρασπιριότιμες που δύνανται
να προσθέσουν αξία στιιν διοίκησιι τιις «ΓΝΩΣΗΣ» και είναι αυτές οι
διαδικασίες στις οποίες οι εταιρείες franchise πρέπει να υπερτερούν για
να δημιουργι)σουν και να προσφέρουν προστιθέμεντι αξία τους.
Συγκεκριμένα;
■Brand = σφραμδα, μάρκα, στάμπα, (ϊούλα.
’ Database = |ϊάσιι δεδομένων.

1. Καθορισμός της υπάρχουσας «ΓΝΩΣΗΣ» δηλαδή καθορισμός και
χαρτογράφηση·' σι^μαντικών στοιχείων, είτε αυτί'] εμπεριέχεται σε
συγκεκριμένη θέση εργασίας, είτε σε διαδικασίες, συστήματα
μέσα στο δίκτυο, κ ο κ., στα οποία υπάρχει Ι ΝΩΣΗ ' σε ένα
franchising.
2. Προώθηση τρόπων που προάγουν την δημιουργία Νέας
«ΓΝΩΣΗΣ» , τη δημιουργικότητα, τΐ]ν πρωτοπορία και τΐ]ν
επίλυσιι προβλημάτων.
3. Συλλογή, Κατηγοριοποίηση και Κωδικοποίηση των πηγών
«ΓΝΩΣΗΣ» σε ένα franchise.
4. Ανάπτυξη ειδικών Databases για ηιν καλύτερη χρήσιι της
«ΓΝΩΣΗΣ».
5. Ανάλυση, Επικοινωνία και Χρήσΐ] τΐ]ς «ΓΝΩΣΗΣ» για τιμ·
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Ενώ η διοίκηση της "ΓΝΩΣΗΣ" έχει να κάνει περισσότερο με την
επιχειρησιακή κουλτούρα από ότι με την τεχνολογία και την
πληροφορική, είναι γεγονός πως η τε>χυταία διευκολύνει σε
μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική χρήση αυτής της «ΓΝΩΣΗΣ»

4.6

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η λειτουργία όλων των εταιρειών βασίζεται στη «ΓΝΩΣΗ». Η
«ΓΝΩΣΗ» υπάρχει σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως του μεγέθους, της
δομής ή τιις ειδικότητας τους. Είναι ο τρόπος όμως, που εταιρείες
χρησιμοποιούν τη γνώση που επιτρέπει σε κάποιες από αυτές τις
εταιρείες να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν στιιν αγορά και στι^ν
συνείδησιι των καταναλωτών.
Η διοίκησιι της γνώσης σχετίζεται πρωτίστως με την διιμιουργία
και του κατάλληλου περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, έτσι
ώστε το "ΝΟΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" μιας εταιρείας, οι υπάλληλοι, τα
στελέχη, οι franchisees π]ς να νιώθουν άνετα να προσφέρουν τιι γνώστι
τους. Στιι συνέχεια η γνώση πρέπει να καταγράφεται και με τΐ] σωστι’ι και
συνεχή εκπαίδευσιι να "περνάει" σε όλα τα μέλη ενός δικτύου franchise.
Δεν είναι τυχαίο πως πολλές μεγάλες και επιτυχημένες
εταιρείες έχουν δημιουργήσει τμήμα διαχείρισης γν'ώσης, το οποίο σε
συνεργασία
με τα τμήματα
Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Ηληροφοριών είναι υπεύθυνο για την "καταγραφή" της γλ'ώσης και
της μεταφοράς της μέσω εκπαίδευσης σε όλα τα μέλη του
προσωπικού. Σήμερα είναι σιμιαντικότερο από ποτέ να γίνεται σωστιί
διαχείρισΐ] τιις «ΓΝΩΣΗΣ», αφού είναι πολύ σημαντικιί για να αφεθεί
στιιν ΤΥΧΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
5. 'Ολες οι χρηματοοικονομικές παράμετροι για την επιλογή,
ΙΙιωσιμότητα, και αποδοτικότητα σε μια επένδυση
Franchise.
5.1 Εισαγωγή
Η απόφαση να “θυσιάσεις” τη σιγουριά ενός σταθερού μισθού και
να μπεις στον κόσμο το franchising δεν είναι ποτέ απλή. Ανάλογα
διλήμματα αντιμετωπίζει και ο ιδιοκηγΓης κάθε ανεξάρτιγτης
επιχείρησης, που αφ’ ενός αισθάνεται την πίεση των μεγάλων
πολυκαταστημάτων και των αλυσίδων franchise και αφ’ ετέρου αδυνατεί
να αποφασίσει την ένταξη ή μετατροττή του καταστήματός του σε μέλος
ενός δικτύου.
Τα ίδια ερωτήματα πρέπει να απαντι^θούν και από τα στελέχη που
οι συγχωνεύσεις, οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων ή και κλάδων τους
έχουν θέσει προσωρινά ή μόνιμα σε ανεργία. Τις οικονομίες μιας
καριέρας, μιας ολόκληρης ζωής δύσκολα αποφασίζει να επενδύσει
κάποιος, ιδιαίτερα όταν όλη ττιν επαγγελματική ζωή του ήταν μισθωτός.
Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία ένας υποψήφιος franchisee πρέπει να
λάβει υπ’ όψιν του για να αποφασίσει εάν θα επενδύσει σε ένα franchise.
Ο χρόνος που πρέπει να διαθέτει ο franchisee για την αποδοτική και
ομαλή λειτουργία τιις επιχείριισης - οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που
απαιτούνται, η κλίση και η δυνατότητα προσαρμογής στον συγκεκριμένο
κλάδο, η δυναμική τιις αγοράς, η υποδομή του franchisor κ.λ.π. Αυτό το
κεφάλαιο επικεντρώνεται στις χριμιατοοικονομικές παραμέτρους ττις
επένδυσιις σε ένα franchise, με σκοπό να σας βοηθι'ισει να αποφασίσετε
εάν η επένδυση είναι βιώσιμη και το βαθμό αποδοτικόττ|τάς τιις, με
δεδομένα τα δικά σας διαθέσιμα κεφάλαια και τις δικές σας
προτεραιότητες και ανάγκες.
Δείχνει
πώς
να
αξιολογι'ισετε
τις
προσωπικές
σας
χρηματοοικονομικές δυνατότιιτες και σας παρουσιάζει μία μέθοδο
εκτίμησιις του ανώτατου ορίου που πρέπει να επενδύσετε. Ακόμα σας
βοηθάει να εκτιμήσετε διάφορες εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις
από χρηματοοικονομική σκοπιά.

5.1.1

Χρηματοοικονομική δυνατότητα.

Ως υπο\|;ήφιος franchisee, πριν ακόμα αρχίσετε να αξιολογείτε τις
διάφορες προτάσεις franchise, πρέπει πρώτα να εξετάσετε, με ιδιαίτερη
προσοχή, το συνολικό ποσό που μπορείτε να επενδύσετε. Τα
περισσότερα, αν όχι όλα τα προς πώλησί] franchise, απαιτούν ένα
σημαντικό ποσό ως entry free στον franchisor. Αυτιι η προκαταβολή

προσοχή, το συνολικό ποσό που μπορείτε να επενδύσετε. Τα
περισσότερα, αν όχι όλα τα προς πώληση franchise, απαιτούν ένα
σιιμανηκό ποσό ως entry free στον franchisor. Αυτή η προκαταβολή
ποικίλει από 2.000.000 δρχ. για ένα franchise που ασχολείται με οικιακές
υπηρεσίες για παράδειγμα, έως και πάνω από 80.000.000 δρχ. για ένα
διεθνώς αναγνωρισμένο franchise που παρέχει δικαίωμα ανάπτυξής του
πανελλαδικά. Όμως, η συνολική επένδυση μπορεί να κυμαίνεται,
αναλόγως το franchise, από 15.000.000 δρχ. έως και πάνω από
250.000.000 δρχ., που απαιτεί π.χ. ένα επώνυμο εστιατόριο μεγάλης
αλυσίδας, σε κεντρικό σημείο.
Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να προσδιοριστεί με απόλυτη
βεβαιότητα το μέγιστο ποσό , το οποίο είσαστε σε θέση να επενδύσετε
για ένα franchise. Για να γίνει αυτό πρέπει να ετοιμάσετε μια αναλυτικιί
κατάσταση που θα παρουσιάζει ττ|ν οικονομική σας θέση. Η κατάσταση
θα καταγράφει όλα τα προσωπικά σας περιουσιακά στοιχεία και θα
αφαιρεί από αυτά όλα τα χρέιι σας.

Κύρια κατοικία
Εξοχική κατοικία
.4 υτοκίνητο
Αμοιβαία
Ομόλογα
Καταθέσεις
Σονολακό κεφάλαιο
Μείον Οφειλές (π.γ. δάνειο)
Καθαρή περιουσία________

35.000.
000δρχ.
20.000.
000δρχ.
3.500.000δρχ.
3.500.000δρχ.
14.000. 000δρχ.
20.000.
000δρχ.
96.000. 000δρχ.
-Η.ΟΟΟ.ΟΟΟδογ.
85.000.
000δρχ.

Αυτός ο πίνακας θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε ττ|ν καθαρή σας
περιουσία. Σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε μόνο τα περιουσιακά
στοιχεία που τιμολογούνται πάνω από 1.000.000 δρχ. στο παράδειγμά
μας (πίνακας 1) ο υποψήφιος επενδυτής A έχει ένα σπίτι με τρέχουσα
αξία 35.000.000δρχ. ένα εξοχικό αξίας 20.000.000δρχ. ένα αυτοκίνι·|το με
τρέχουσα αξία 3.500.000δρχ. ομόλογα ρευστοποιήσιμα αξίας
14.000.000δρχ.
αμοιβαία
αξίας
3.500.000δρχ.και
καταθέσεις
20.000. 000δρχ. το μόνο χρέος του, σε αυτό το παράδειγμα, είναι ένα
δάνειο με υποθήκΐ] το σπίτι αξίας 11.000.000δρχ. Αφαιρώντας το χρέος
του από τα περιουσιακά στοιχεία, βλέπουμε πως ο κώριος A έχει
«καθαρή θέσιι» 85.000.000δρχ.

Όμως εάν ο κ. A θελήσει να δανειστεί χρήματα από μια τράπεζα
για την υλοποίηση της επένδυσής που έχει αποφασίσει, τότε η τράπεζα
θα εκτιμήσει τα περιουσιακά του στοιχεία με διαφορετικό τρόπο.

Ας υποθέσουμε λοιπόν για παράδειγμα, ότι η τράπεζα θα δεχθεί να
χρηματοδοτι'ισει τον franchisee με ποσό που πρέπει να μην υπερβαίνει το
70% των εγγυήσεων που θα παρασχεθούν. Η κύρια κατοικία και η
εξοχική έχουν τρέχουσα εμπορική αξία 55.000.000 δρχ. Το μέγιστο ποσό
δανειοδότησιις από την τράπεζα επομένως είναι 38.500.000 δρχ. Όμως
υπάρχει ήδη ένα ενυπόθηκο δάνειο για το σπίτι, με αποτέλεσμα η
τράπεζα να προσδιορίσει ως ανώτατο όριο τραπεζικού δανεισμού τις
27.000.000δρχ.
ΠΙΝΛΚ.4Σ Π-Προσωη
Ενυπόθηκο τραπεζικό δάνειο
Διαθέσιμα
Συνολικό κεφόΰ,αιο__________

27.500.000δρχ.
30.000.000δρχ.
57.500.000δρχ.

Όι αποταμιεύσεις των 20.000.000δρχ., τα ομόλογα και τα αμοιβαία
του κυρίου A θεωρούνται προσωπικά κεφάλαια, θεωρητικά διαθέσιμα
για τιιν υλοποίηστι ττις επένδυσνις. Όμως, σε κάθε περίπτωστι, θα πρέπει
να κραπιθεί ένα μέρος των διαθεσίμων για κάλυψη απρόβλεπτων
αναγκών που ίσως προκώψουν, είτε στο επαγγελματικό ή στο
οικογενειακό πεδίο. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ,ως πραγματικά διαθέσιμα το
80% του παραπάνω ποσού και φυσικά δεν συνυπολογίζεται και το
αυτοκίνιιτο. Επομένως το συνολικό κεφάλαιο που διαθέτει ο κ. A για να
επενδύσει σε ένα franchise είναι 57.500.000δρχ.( 27.500.000δρχ. δάνειο
& 30.000.000δρχ. που είναι το 80% των διαθεσίμων )._________________
7δια κεφάλαια
Εταιρικό κεφάλαιο
Διαθέσιμο
κεφάλαιο
προς
επένδυση
Μείον κεφάλαιο κίνησης π.χ. 15%
Ανοιτατο όριο επένδυσΐ]ς_________

30.000.000δρχ.
27.500.000δρχ.
57.500.000δρχ
8.625.000δρχ.
48.875.000δρχ.

Πολλοί franchisor θέτουν ως απαραίηιτο όρο τιιν δυνατότητα των
υποψηφίων franchisees να χρηματοδοτι'ισουν το franchise τουλάχιστον
κατά 65% με ίδια κεφάλαια (το ποσοστό κυμαίνεται, εξαρτώμενο από
τιιν κερδοφορία και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου). Ακόμα και όταν ο
franchisor δεν το θέτει αυτό ως κανόνα, πιστεύουμε ότι αυτιί η πρακτική

είναι η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς μειώνει την πιθανότητα υπερχρέωσης
και οικονομικής αποτυχίας. Συχνά οι franchisees κάνουν το λάθος να
επενδύσουν σε ένα concept, το οποίο υπερβαίνει τις οικονομικές
δυνατότητές τους, με καταστροφικά σε μερικές περιπτώσεις
αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ανάγκη για
κεφάλαιο κίντισης. Δυστυχώς πολλές νέες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
τους πρώτους μήνες δυσκολίες ως προς την ρευστότητα και τις πωλήσεις,
ιδιαίτερα σε concept που έχουν έντονη εποχικότητα , και αυτό ίσως
συμβαίνει και στιιν περίπτωσι] franchise που επιλέξατε. Ακόμη και ένα
ισχυρό ε^tπopικό σι'ιμα, ακόμη και σε περιπτώσεις διεθνών εμπορικών
αλυσίδων που προσφέρουν υποστιίριξη, τους πόρους και την εμπειρία
ενός παγκόσμιου συστήματος franchise, μπορεί να απαιτηθεί καιρός για
να εδραιώσετε τιιν θέση σας στιιν τοπική αγορά. Γι’ αυτό τον λόγο
πολλοί franchisor , απαιτούν οι franchisees να διαθέτουν επαρκές
κεφάλαιο κίνησιις, το οποίο και θα τους διασφαλίσει την επίλυση
προβλημάτων που ενδεχόμενα θα αντιμετωπίσουν τον πρώτο καιρό.
Στο παράδειγμά μας, ο κ. A έχει τιιν δυνατότητα να επενδύσει 51
εκατομμύρια για να ξεκινιίσει μια επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι
θα εξαντλήσει τιιν πιστοληπτικί] του ικανότητα. Έχοντας λάβει υπ’ όψιν
τα παραπάνω, έχει “κρατήσει” 8,6 εκατ. δρχ. ως κεφάλαιο κίνησης.
Επομένως, το μέγιστο ποσό που (.ιπορεί να διαθέσει για να αγοράσει ένα
franchise είναι 48,9 εκατ. δρχ. όπως φαίνεται και στον πίνακα III.

5.1.2 Προσδιορισμός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος

1 Π ΙΝ Α Κ ΑΣ II-προσδιορισμός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος
1 Τχοόα du/fikooijc
Τροφή και λοιπές καθημερινές ανάγκες
Άλλα βασικά έξοδα
Ρουχισμός
Έξοδα αυτοκινήτου
Διακοπές
Ασφάλειες
Επισκευές & συντήρηση κατοικίας
Τοκοχρεολύσιο δανείου κατοικίας(Ι2% τόκος)
Εκπαίδευση και λοιπές δαπάνες παιδιών
Γενικά / απρόβλεπτα
Αποταμίευση
Απαιτούμενο εισόδημα (προ φόρων)
Φόροι
ΕλΛχιστο απαιτούμενο οικογενειακό εισόδημα

1.320.000όρχ.
400.000δρχ.
600.000δρχ.
480.000δρχ.
600.000δρχ.
320.000δρχ.
400.000δρχ.
1.980.000δρχ.
1.500.000δρχ.
500.000δρχ.
1.000.000δρχ.
9.100.000δρχ.
1.820.000δρχ.
10.920.000δρχ.

I
I

ο πίνακας IV παρουσιάζει τα προσωπικά έξοδα, τα οποία
υπολογίζει να κάνει ο κ. Α. στον οικογενειακό προϋπολογισμό του
1Ιίνακα υπάρχει πρόβλεψη και για ένα μικρό πρόγραμμα αποταμίευσης.
I Ιολλοί υποψήφιοι franchisees υποτιμούν τα ποσά που χρειάζονται για τις
καθημερινές τους ανάγκες, καθώς και τιιν αυξητική πορεία ορισμένων
μεγεθών του οικογενειακού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
και παιδιά στΐ]ν οικογένεια.
Το παράδειγμα με τον κ. A συμπεριλαμβάνει τις πληρωμές των
τόκων του ενυπόθηκου δανείου για το δάνειο των 11 .ΘΘΘ.ΟΘΘ δρχ.
Διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται ένα ελάχιστο ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα (προ φόρων) της τάξεως των 9 .1ΘΘ.ΘΘΘ δρχ., για να καλύψει τις
ανάγκες μιας άνετης καθημερινής ζωής και να αποπληρώσει το δάνειο
που έχει πάρει. Για τις ανάγκες αυτού του παραδείγματος θα υποθέσουμε
ότι ο κ. A κερδίζει ατομικά από τιιν υφιστάμεντ) δραστιιριόττιτά του
7.00Θ.ΘΘ0 δρχ.

5.1.3

Απόδοση επένδυσης

Όταν αξιολογείτε ένα franchise, ένας καθοριστικός παράγοντας
είναι ο προσδιορισμός των αναμενόμενων αποδόσεων . Οι αναμενόμενες
αποδόσεις τιις επένδυσι^ς που θα επιλέξετε, θα πρέπει να είναι στιμαντικά
μεγαλύτερες από το υφιστάμενο εισόδημά σας.
Όπως και με οποιαδήποτε επένδυση, όταν επενδύεις ένα ποσό,
περιμένεις μια ικανοποιητική) απόδοσιι που θα υπερκαλύπτει επιπρόσθετα
και τι^ν κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνονται. Αυτί) η απόδοσΐ]
πρέπει να είναι πολύ υψηλότερη από το εισόδημα που λαμβάνετε, καθώς
αντιπροσωπεύει και τΐ]ν προσωπικι) σας αμοιβή ως manager, αλλά και
τιιν απόδοσίΊ που πρέπει να περιμένετε από ττιν επένδυσιι των χρημάτων
σας σε μια επιχείρησιγ Προτείνουμε να σιηιαδέψετε σε μία υψηλότερη
από αυτή που θα λαμβάνατε, εάν τα τοποθετούσατε στι^ν τράπεζα, αφού
υπάρχει σιμιαντικά μεγαλύτερο ρίσκο από το να επενδύεις σε μία
ιδιωτική) επιχείρησιγ Επομένως, πρέπει να ανταμειφθείτε και για τον
πρόσθετο κίνδυνο που αναλαμβάνετε, απαιτώντας οπιμαντικά
μεγαλύτερη απόδοση.
Στο παράδειγμα που αναλύουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ως
αποδεκτι) (προ φόρων) απόδοστ) το 17%. Σ-π^ν ανάλυσΐ] που θα κάνετε
για ττιν δικι) σας επένδυστι, μπορείτε να θεωρήσετε ότι υψηλότερη ή

χαμηλότερη απόδοση είναι ποιο κατάλληλη για εσάς, σύμφωνα με την
εκτίμησι'ι σας για τους κινδύνους που αναλαμβάνετε, οι οποίοι σε κάθε
περίπτωση ποικίλουν.(κλάδος, αγορά, concept, franchisor κ.λ.π.).

Εάν ο υποψήφιος franchisee του παραδείγματός μας, επενδύει
τελικά 30.000.000 δρχ. ίδια κεφάλαια σε ένα franchise, τότε πρέπει να
απαιτήσει μια απόδοση της τάξεως
των 5.100.000 δρχ. που
ανταποκρίνεται στον στόχο του 17%. Αυτό στ|μαίνει ότι ο κ. A αυτό
σιιμαίνει ότι ο κ. A αποβλέπει σε μία που θα κερδίζει περίπου 7.000.000
δρχ. προ φόρων (ως το υφιστάμενο ατομικό εισόδημα ), καθώς και
κέρδος 5.100.000 δρχ., ως απόδοση του κεφαλαίου του. Βέβαια ο
υποψήφιος franchiseeσυvήθως συνεκτιμά και παραμέτρους όπως αν
πράγματι η υφιστάμενΐ] δραστηριότητα του θα συνεχίζει να του
προσφέρει το αυτό εισόδημα, ή τι θα αντιμετωπίσει τα επόμενα έτη ο
χώρος που δραστηριοποιείται κ.ο.κ. Οι απαντήσεις αυτές διαμορφώνουν
τελικά την ελάχιστα αποδεκτή αναμενόμενη απόδοστ|.

5.1.4

Προσωπική συμβολή

Πρέπει να αναφέρουμε ότι σε πολλά franchise είναι απαραίτητο ο
franchisee να δουλεύει πολλές ώρες, για την επιτυχία. Πολλά franchise
λειτουργούν επτά ημέρες τιιν εβδομάδα, 16 ώρες ημερησίως κ.τ.λ. Γ ι’
αυτόν τον λόγο ένα από τα κύρια θέματα προσεκτικής εξέτασης για την
επιλογή και αξιολόγηση ενός franchise, πρέπει να είναι χρόνος και η
προσπάθεια που ο υποψήφιος επενδυτής προτίθεται να “ενδύσει” σε μια
επιχείρησί] και εάν η προβλεπόμενη απόδοσΐ] δικαιολογεί αυτήν την
προσπάθεια.

5.2 Αξιολόγηση του BUSINESS PLAN πον παρέχετε από τον
FRANCHISOR
Έχοντας ήδη καθορίσει το μέγιστο κεφάλαιο που μπορείτε να
εισφέρετε στΐ]ν επένδυσιμ το ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα που έχετε
ανάγκί], και τιιν απόδοσιι του κεφαλαίου σας που θεωρείτε ως
ικανοποιητικ)'], το επόμενο βήμα είναι να διερευνι'ισετε εναλλακτικά
επενδυτικά σχέδια που σας προσφέρουν τα franchise και που έχετε
προκρίνει. Όταν ενδιαφερθείτε για κάποιο franchise και είστε στο σιιμείο
να σκέφτεστε σοβαρά να επενδύσετε σε αυτό, πρέπει να σας
παρουσιάσουν ( ή να εκπονι']σετε εσείς ο ίδιος προσωπικά ή οι
σύμβουλοί σας) ένα ολοκληρωμένο business plan.

Πολλοί franchisor αρνούνται να προσφέρουν έναν αναλυτικό
προϋπολογισμό
πρόβλεψη σε υποψήφιους franchisees, λόγο των
πολλών αγωγών και προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με
υφιστάμενους franchisees, οι οποίοι δεν επέτυχαν τελικά τα έσοδα που
προβλέπονταν στο σχέδιο του franchisor. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο
πρόβλημα για τους franchisor, καθώς είναι προφανές, ότι εάν δεν
δώσουν χρηματοοικονομικές
πληροφορίες
στους
υποψήφιους
franchisees, τότε αυτοί δεν θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν πλήρως την
συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση και επομένως θα είναι δύσκολο να
αποφασίσουν ττιν επιλογή τους. Οι περισσότεροι franchisor θα σας
εφοδιάσουν με κάποιες εκτιμήσεις πωλήσεων και εξόδων, βασιζόμενες
σε
απολογιστικά
αποτελέσματα
πιλοτικών
καταστημάτων
ή
καταστΐ]μάτων που ήδη λειτουργούν με το σύστημα franchise. Όμως
τούτο δεν αρκεί για μια ορθολογική και ακριβή αξιολόγηση μιας
επένδυσιις και παράλληλα δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτά απολύτως.
Σας συμβουλεύουμε να πραγματοποιήσετε και την δική σας ανεξάρτητη
έρευνα , σε συνεργασία πάντα με εξειδικευμένη και έμπειρη εταιρεία
συμβούλων franchise.____________________________________________
ΠΙΝ Α Κ ΑΣ V'Εκτίμηση Οικονομικών Αποτελεσμό.των
Ρεαλιστική
Απαισιόδοξη
Αισιόδοξη
εκδοχή
εκδοχή
εκδοχι'ι
ΕΣΟΑΑ
Πωλήσεις
Κ Ο Σ Τ Ο Σ ΠΩΑ.
Αγορές
Μεικτό κέρδος
Μ ΕΙΟΝ: Μ ΕΤΑΒΑΗ ΤΑ
Royalties 2%Αγορ.
Διαφήμιση
Υ/Λκά συσκευασια
Προμήθειες καρτ.
Μισθοί
Λοιπά έςοδα
Σύνολο εξόδων μετ.
ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΛΑ
Ενοίκια
Ασφά).ιση
Συμβόλαια συν.
Αμοιβές λογιστή
Ενέργεια ύδρευση
Τηλετπκοινωνίες
Χρηματοοικονομικά
Αοιπές δαπάνες

65.000.000

80.000.000

95.000.000

33.150.000
31.850.000

40.800.000
39.200.000

48.450.000
46.550.000

663.000
1.300.000
650.000
372.938
4.166.400
325.000
7.477.338

816.000
1.600.000
800.000
459.000
5.555.200
400.000
9.630.200

969.000
1.900.000
950.000
545.063
5.971.840
475.000
10.810.903

5.400.000
250.000
450.000
1.200.000
1.440.000
420.000
3.780.000
600.000

5.400.000
250.000
450.000
1.200.000
1.440.000
420.000
3.780.000
600.000

5.400.000
250.000
450.000
1.200.000
1.440.000
420.000
3.780.000
600.000

ΕΞΟΛΑ

Σύνολο Γ.ζ.όδων στ.
Σύνολο δαπανών
Καθαρό
κέρδος/ζημία

13.540.000
21.017.338
10.832.663

13.540.000
21.170.200
16.029.800

13.540.000
24.350.000
22.199.098

-Αποσ(ΙύσΓ.ις

-8.142.857
-1.075.992
1 613.883
4.500.000
5.256.740
7.000.000
-1.743.260
30.000.000
- 6%

-8.142.857
-3.154.777
4.732.166
4.500.000
8.375.023
7.000.000
1.375.023
30.000.000
5%

-8.142.857
-5.622.496
8.433.744
4.500.000
12.076.601
7.000.000
5.076.601
30.000.000
17%

-Φόροι
Καθαρό κέρ.- ζημ.
Χρεολύσια
Εισροές-Εκρούς
Αμοιβές franchisee
Αμοιβέ.ς κεφα/.αίου
Ίδια κεφάλχζια

ΛΙΙΟΔΟΣΗ
ΕΠΕΝΑ ΥΣΗΣ

Ο πίνακας
παρουσιάζει ένα παοάόεΐ'/μα εκτίμησης των
οικονομικών αποτελεσμάτων και αποδόσεων μιας επένδυσης franchise
για τον υποψήφιο franchisee, ο οποίος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μια
αλυσίδα χρηστικών αντικειμένων και ειδών δώρων.
Σημειώστε ότι κάθε τύπος επένδυσης έχει διαφορετική δομή
κόστους και διαφορετικούς συντελεστές. Επίστις μία λ.επτομερής
αξιολόγησί] προϋποθέτει και ττ|ν εξέταστι της απόδοσιις τιις επένδυσης
σε ένα πενταετές πλάνο. Ανεξαρτιμως από τις πληροφορίες που θα σας
διαθέσει ο franchisor, πρέπει και μόνοι σας να δημιουργήσετε ένα
μοντέλο παρόμοιο με αυτό του πίνακα V. Τουλάχιστον τρία σενάρια
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά που να καταγράφουν μια
απαισιόδοξη εκτίμηση, μια ρεαλιστική και μια αισιόδοξη. Σίγουρα δεν
μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον, αλλά αυτή η ανάλυσιι θα σας
βοηθήσει να εκτιμήσετε καλύτερα τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις
franchise.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να μην βασίζεστε αποκλειστικώς στις
προβλέψεις και τα πλάνα, τα οποία θέτει στιι διάθεση'] σας ο franchisor.
Κάνετε και τις δικές σας εκτιμήσεις . Είναι ακόμα ποιο συνετό αυτό να
γίνει με τιιν βοήθεια ενός ειδικού, μιας εξειδικευμένΐ]ς εταιρείας
συμβούλων franchise , η οποία έχει τα εργαλεία , τις γνώσεις, και τις
πληροφορίες για να προβεί σε μια αξιόπιστί] και αναλυτική] συγκριτικί]
αξιολόγηση] εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων. Σας συμβουλεύουμε
να επεξεργαστείτε και να διασταυρώσετε κάθε αριθμό, κάθε συντελεστή
που επΐ]ρεάζει τα αποτελέσματα και που συ|.ιπεριλαμβάνεται στις
εκτιμήσεις σας, καθώς και να προσπαθήσετε να προσεγγίσετε, με
ιδιαίτερη ακρίβεια, το πραγματικό ύψος της αρχικι']ς επένδυσΐ]ς (
' Πηγή franchise success τεύχος 3°

«αέρας», ενοίκια, και λειτουργικές δαπάνες της
κατασκευαστικής
περιόδου, κ.λ.π.). Εντούτοις, πρέπει πάντα να έχετε υπ’ όψιν σας, ότι
ένας έμττυρος franchisor έχει και καλή γνώση^ των πραγματικών
λειτουργικών δαπανών της επιχείρηστ)ς και μπορεί πράγματι να σας
δώσει πολλές και χρήσιμες συμβουλές. Παράλληλα πρέπει να εξετάσετε
πολύ προσεκτικά τις πωλήσεις που μπορείτε να επιτύχετε.
Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα που σας δίνει franchisor και
οι
υφιστάμενοι franchisees σαν οδηγό, όμως να έχετε πάντα υπ’ όψιν σας,
ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως θα τα πάει η οποιαδήποτε
νέα επιχείρι^ση σε μία αγορά. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να θέσετε στον
franchisor ορισμένα ερωτήματα. Παραθέτουμε μια σειρά ερωτήσεων που
θα σας βοηθήσουν σαν μια γενική κατεύθυνση. Εσείς πρέπει να θέσετε
περισσότερες ερωτήσεις, οι οποίες άλλωστε θα σχετίζονται με το
συγκεκριμένο franchise που σας ενδιαφέρει.

5.2.1
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Τι να ρωτήσετε τον franchisor
Οι εκτιμήσεις που σας προμηθεύουν είναι βασισμένες σε
πραγματικές αποδόσεις άλλων franchisees ή είναι απλές εκτιμήσεις
τις οποίες ο franchisor έχει υπολογίσει;
Εάν οι εκπμήσεις βασίζονται σε πραγματικές αποδόσεις που έχουν
επιτευχθεί από άλλους franchisees, τότε σε ποια περιοχή
βρίσκονται αυτοί και σε ποια θέση βρίσκεται το κατάστημά τους;
Γιατί πιστεύει ο franchisor όπ αυτι'ι η εκτίμησί] είναι συμβατιί με
ττ|ν τοποθεσία στην οποία προγραμματίζετε να ανοίξετε το
κατάστιιμά σας;
Εάν οι εκτιμήσεις δεν βασίζονται σε απολογιστικά στοιχεία, με
ποια δεδομένα και παραδοχές έχουν καθοριστεί;
Πόσο καιρό λειτουργεί η “ μητρική εταιρεία”;
Πόσο επιτυχημένα είναι τα υφιστάμενα καταστι'ιματα;
Μπορείτε να συζηπ'ισετε αυτές τις εκπμήσεις με ένα franchise,
που είδη λειτουργεί;
Από οικονομική σκοπιά, γιατί να προτιμήσω να αγοράσω το
συγκεκριμένο franchise συγκρινόμενο με άλλα υπάρχοντα
franchise;
Γ ιατί να μην σπ'ισω μία παρόμοια επιχείρησί] από μόνος μου;
Τι προμήθεια - δικαιώματα πρέπει να πληρώσω; η προμήθεια θα
βασίζεται στα έσοδά μου; Εάν όχι σε τι θα βασίζεται;
Τι ποσό κεφαλαίου κίνιισιις θα χρειαστώ; Αυτό το ποσόν πρέπει να
διαπιρηθεί σε όλη njv διάρκεια π^ς ύπαρξης π^ς επιχείρησιις ή
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μόνο στιιν αρχή; Το κεφάλαιο κίνησΐ]ς που απαιτείται,
συμπεριλαμβάνετε στις εκτιμήσεις της αρχικιίς επένδυσιις που
δίνονται ή είναι επιπλέον;
Ποια η εποχικόπμα και τι απαιτήσεις δημιουργεί για πρόσθετα
κεφάλαια κίνι^σι^ς;
Τι γίνεται με το stock των εμπορευμάτων που δημιουργούνται στο
τέλος κάθε εμπορικιίς περιόδου;
Ποιο μέρος των πωλήσεων γίνεται σε εκπτωτικι'ι περίοδο και ποιο
το μέσο ποσοστό έκπτωστις;
Ποια είναι η διαχρονικί] εξέλιξη του περιθωρίου κέρδους ;
Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές και ποια τα οικονομικά
αποτελέσματα και τα περιθώρια κέρδους που επιτυγχάνουν;
Σκοπεύει ο franchisor να ανοίξει και άλλα υποκαταστήματα στην
περιοχή - πόλη σας; Εάν ναι, πως θα επηρεάσει αυτό τις πωλήσεις
σας;
Θα είστε υποχρεωμένος να πωλήσετε ττ|ν επιχείρηστ] στον
franchisor ή μπορείτε να τι^ν πουλήσετε και σε τρίτους;
Θα πρέπει να πληρώσετε στολές, εκπαίδευση manuals, software,
αμοιβές αρχιτεκτόνων κ,λ.π. επί πλέον ή συμπεριλαμβάνονται και
αυτά στο αρχικό ποσό που θα πληρώσετε για το franchise;

Τα παραπάνω δεν είναι παρά μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που
πρέπει να θέσετε σχετικά με την οικονομική διάσταση ενός franchise.
Θα χρειαστεί να κάνετε και πολλές ερωτήσεις σχετικά με την
εκπαίδευση, τη λειτουργία, την υποστήριξη, τη σύμβαση, κ.λ,π. και
οι οποίες θα σχετίζονται με το συγκεκριμένο franchise που σας
ενδιαφέρει. Ο franchisor πρέπει να είναι πρόθυμος να απαντήσει σε
όλες αυτές τις ερωτήσεις, γιατί είναι και δικό του συμφέρον το να
φτάσετε σε μια σωστή τελική απόφαση, που θα σας οδηγήσει στην
επιτυχία. Η επιτυχία σας είναι και επιτυχία και για τον franchisor.

5.2.2

Η ώρα της απόφασης.

Παρ’ όλο που η παραπάνιο παρουσίασί] δεν είναι αναλυτικά
ολοκληρωμένη] έχετε πλέον θέσει κάποιες ερωτιίσεις, που οι απαντι']σεις
τους θα σας βοηθήσουν να πάρετε τΐ]ν τελικί] απόφασί], σύμφωνα με τΐ]ν
διιαι σαα προσωπική κατάσταση και tic όικέα aac ανάγκεα.
Τρεις διαφορετικές εκδοχές έχουν υπολογιστεί από τον κ. Α..
Προσέξτε ότι οι εκτιμήσεις συμπεριλαμβάνουν και τον μισθό που ο κ. Α.
υπολογίζει ότι χρειάζεται για να ζήσει άνετα και να μπορέσει να
ξεπληρώσει το χρέος του.

Η πρώτη εκόο/ή δείχνει το κέρδος ή ζημία που θα έχει σε
περίπτωση μιας δύσκολης πρώτης χρονιάς. Αυτό δείχνει ότι ο κ. Α. θα
έχει ζημία 1.743.260 δρχ., αφού θα έχει αφαιρέσει τα 7.000.000 δρχ., που
θα χρειάζεται για το ατομικό του εισόδημα.
/ / δεύτερη εκδογή δείχνει ότι θα έχει κέρδος 1.375.023 δρχ., μετά
τους φόρους. Η απόδοστ) αυτή της τάξεως του 5%, υπολείπεται από το
17% που έχει θέσει ως στόχο ο κ. Α.
/ / τελευταία εκόογή δείχνει το κέρδος που μπορεί να πετύχει, εάν
όλα πάνε, όπως τα υπολόγισε. Αυτιί η εκδοχή παρουσιάζει απόδοση της
τάξεως του 17% ,επιτυγχάνει δηλαδή τον στόχο του.
Εάν τα μεγέθη που παρουσιάζονται στο παράδειγμα, σχετίζονται
με μια πραγματικί] επιχείρηση, θα υπογράμμιζαν ότι ο κ. Α. θα είναι
καλύτερα να μην επενδύσει σε αυτό το franchise από οικονομική άποψη,
εκτός και εάν ειλικρινά πιστεύει ότι θα μπορέσει να επιτύχει την
αισιόδοξη εκδοχή ή αν το υφιστάμενο εισόδημά του θα αντιμετωπίσει
περίπτωση συρρίκνωσι^ς τα επόμενα έτη και αναζητά εναλλακτικές
λύσεις ή έστω με μικρότερες αποδόσεις. Και άλλες παράμετροι μπορούν
να επτιρεάσουν ττ) λήψη τιις απόφασης, αλλά και ο κ. Α. έχει μια καλή
εργασία και κερδίζει εηισίως 7.000.000 δρχ. Πρέπει λοιπόν να εξετάσει
με ιδιαίτερη περίσκεψη, εάν πρέπει να επενδύσει στιιν συγκεκριμένη
επένδυση, με δεδθ|.ιένο το ύψος του δανεισμού που απαιτείται, το 5% της
απόδοσιις που δίνει η ρεαλιστικιί εκδοχή, καθώς και το αυξημένο ρίσκο.
Όμως επαναλαμβάνουμε αυτά είναι μόνο οι εκτιμήσεις για τον πρώτο
χρόνο και είναι λογικό να περιμένει κανείς μια αυξημένη απόδοσιι τον
δεύτερο χρόνο, καθώς η επιχείρηση θα καθιερώνεται στην αγορά. Κατά
συνέπεια η αισιόδοξη εκδοχή θα γίνει ποιο ρεαλιστικιγ Ο franchisor θα
πρέπει να είναι σε θέσΐ] να υπολογίσει το μέγεθος τιις ανάπτυξης που έχει
επιτευχθεί από τα ήδη υπάρχοντα franchisees ή από πιλοτικές
επιχειρήσεις και σας συμβουλεύουμε να κάνετε υπολογισμούς και για τον
δεύτερο ίσως και για τον τρίτο χρόνο, πριν πάρετε τιιν τελικιί απόφασιγ
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ο κ. Α. είναι
η υπεραξία, το πιθανό κέρδος που θα έχει, εάν τελικά πωλήσει ττιν
επιχείρηστ). Η τιμή πώλησιις εξαρτάται πρωτίστως από τις πωλήσεις, το
μερίδιο αγοράς και τιιν κερδοφορία που θα έχει επιτύχει η επιχείρησιμ
τιιν εποχή που θα γίνει η πώληστ].

5.2.3

Περίληψη

Κλείνοντας, το caveat emptor ισχύει και για όσους επενδύσουν σε
ένα franchise, όσο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη επιχείρτισιγ Πρώτα
από όλα πρέπει να σκεφτείτε τιιν δικι'ι σας οικονομικι'ι θέσιι, τις δικές σας
ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιόνμες, πριν αποφασίσετε να επενδύσετε
σε ένα franchise. Πρέπει να καθορίσετε τα έσοδα που απαιτείται οι ίδιοι

από -πιν επιχείρηση, προσθέτοντας και την επιθυμητή απόδοση των
κεφαλαίων που επενδύετε. Τέλος, πρέπει να κάνετε μια σειρά
εκτιμήσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων και των αποδόσεων που
επιτυγχάνονται.
Προσοχή όμως. Μην βασίζεστε μόνο στις εκτιμήσεις που σας
παρέχει ο franchisor, αλλά να καταρτίσετε και εσείς τις δικές σας
εκτιμήσεις. Συμβουλές από μια εξειδικευμένΐ] εταιρεία θα σας βοηθήσει
να εκτιμήσετε καλύτερα πιν αποδοτικότητα τΐ]ς επένδυσιις, να
ξανακοιτάξετε τις εκτιμήσεις σας και να σας δώσει μια ανεξάρτητη
αξιόπιστη γνώμη, που θα μειώσει στ|μαντικά τους κινδύνους απώλειας
του κεφαλαίου σας. Παρόλο που κάθε επιτυχημένος franchisee θα σας
πει ότι είναι παθιασμένος με το concept και την επιχείρηση του, δεν είναι
ιδιαίτερα καλή ιδέα να γίνετε συναισθηματικός, όταν κάνετε τις
εκτιμήσεις σας για το franchise. Πρέπει να είστε σίγουρος ότι θα έχετε
μια ικανοποιητικι'ι απόδοσιι πλέον του μισθού που ήδη κερδίζετε από την
δουλεία σας.
Στο τέλος ζητείστε τιιν συμβουλή ενός εξειδικευμένου συμβούλου
ή εταιρείας με αρκετιί ε^ιπειpία στο franchise και περιμένετε έως ότου
είστε απολύτως σίγουροι ότι παίρνετε ττι σωστιί απόφαση αφιερώνοντας
πλέον χρόνο, κόπο, χρήμα, όραμα και ψυχή στο κτίσιμο ενός
επιτυχημένου franchise, έτσι ώστε να ανταμειφθείτε όπως σας αξίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

20 Πρακτικές
συμβουλές για
υποψήφιους
Franchisors

;:ίναι κάθε τύπος επιγείρησηο κατάλληλος για
Ρ ranch ising.
Η επνχείρησιι που θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός
επιτυχημένου franchise, πρέπει να προσφέρει κάτι
πραγματικά καινούργιο και μοναδικό στην αγορά, να
ικανοποιεί ανάγκες ή επιθυμίες ενός σχετικά μεγάλου τμήματος τιις
αγοράς και να διατηρεί μια διαρκή ανταγωνιστικότητα.
Μην θεωρείτε το franchising ως πανάκεια.
Αν η επιχείρησι'ι σας αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα
μην θεωρείτε ότι το franchising παρέχει μια ασφαλή διέξοδο.
Η οργάνωσιι σοβαρής υποδομής, που είναι προαπαιτούμενο
για την ανάπτυξη ενός συστήματος franchise, απαιτεί πόρους
και χρόνο. Έτσι, αντί το franchising να γίνει το ' φιλί τι^ς ζωής", θα
μετατραπεί σε "θανάσιμο εναγκαλισμό". Εκτός από το ότι θα
αναγκαστείτε να ωραιοποιήσετε κάποιες καταστάσεις στους franchisees,
στο τέλος θα τους συμπαρασύρετε, μαζί σας.

Μη |{ί(/στε1τε και unv οργανώσετε ma κακτί υποδοαή.
1 να την οργάνωση μιας αλυσίδας franchising απαιτείται ένας
συνδυασμός εμπειριών, γνώσεων και πάνω απ’ όλα κοινή
λογική. Πριν φτάσετε στο στάδιο της οργάνωσης θα χρειαστεί
να ενημερωθείτε προσωπικά σε βάθος για όλες τις πτυχές του
θέματος και να επενδύσετε αρκετό χρόνο στι^ν οργάνωση διαδικασιών
και μηχανισμών. Επίσης, θα χρειαστείτε τη συμβουλή και την συμβολή
ειδικών σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης, ελέγχου δικτύου, νομικών
θεμάτων franchising, χρηματοδοτιίσεων, μηχανογράφησης, marketing
κ.τ.λ. θα χρειαστεί να πληρώσετε για αυτές τις συμβουλές, αλλά θα σας
εξοικονομήσουν σιιμαντικό χρόνο και ίσως σας αποτρέψουν από μοιραία
λάθη.
Λιατηρηστε το σύστηαα όσο το δυνατόν απλούστεοο.
Μην οργανώσετε την αλυσίδα με περίπλοκα συστήματα και
μεθόδους . Αντιθέτως, πρέπει να είναι εύκολα στην χρήση,
κατανοητά και αποτελεσματικά, αλλιώς κινδυνεύουν να μην
εφαρμοσθούν ή να εφαρμοσθούν πλημμελώς.

Εκπαίδευση.
Ένα επιτυχημένο franchise, στιιρίζεται και σπιν ποιότητα του
αΐ'θρώπινου δυναμικού. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα
εκπαίδευσιις, που χαρακτηρίζετε από συνέπεια, διάρκεια,
______
εξέλιξη και ποιότητα, είναι απαραίτητιι προϋπόθεσιι για την
οικοδόμησί] και συνεχή ανάπτυξη ενός δικτύου. Σχεδιάστε και επενδύστε
στιτ δημιουργία ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού, που καλύπτει τόσο τους
υποψηφίους franchisees, το προσωπικό τους και το προσωπικό των
κεντρικών υπηρεσιών. Η ύπαρξη διαδικασιών ανίχνευοτης εκπαιδευτικών
αναγκών και προγραμμάτων κάλυψής τους είναι πλέον σημαντικός
παράγοντας διασφάλισιις των επιτευγμάτων.

Μην ανοίγε-τε τα πρώτα franchise σε μεγάλη
απόσταση από την έδρα σας.
Η εμπειρία έχει αποδείξει, ότι εταιρείες που ξεκίνιισαν
δημιουργώντας τα πρώτα καταστήματα franchise σε άλλες
πόλεις, αντιμετώτησαν σημαντικά προβλήματα. Κάθε νέος
“οργανισμός” διέρχεται από τι^ν λεγόμενιι “καμπύλη εκμάθησιις” και
καλείται να αντιμετωπίσει στα αρχικά στάδια, άμεσα και
αποτελεσματικά, διάφορες προκλήσεις και προβλήματα. Όσο
πλησιέστερα βρίσκεται ο franchisor και συνεργάτες του στους

franchisees, τόσο ποιο εύκολα και άμεσα θα δοθούν λύσεις από κοινού,
χωρίς να κλυδωνίζεται το σύστημα.

Συγκροτηιιένο πλάνο ανάπτυξης του δικτύου και
προσεκτική επιλογή των τοποθεσιών των νέων
καταστημάτων πώλησης.
Η προσεκτική επιλογή των περιοχών ανάπτυξης και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πλάνου, είναι σημανπκός
επιτυχίας του δικτύου. Η οργανωτική υποδομή, οι δυνατότητες
απρόσκοπτιις διανομής εμπορευμάτων, ο συστηματικός έλεγχος, ο
ανταγωνισμός, η ορθολογικι'ι αξιοποίηση υλικών και ανθρώπινων πόρων,
η καταλληλόττιτα και η εμπορικότητα του σημείου για την συγκεκριμένη
δρασπιριότιμα, είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την έγκριση ενός
νέου σιιμείου και όχι η επιμονή ενός υποψήφιου franchisee που τυγχάνει
να διαθέτει ένα κατάστνιμα ή τον ενδιαφέρει μια συγκεκριμένιι περιοχή.

Βοηθιίστε στον μέγιστο δυνατό Βαθμό τους πρώτους
franchisee.
Οι πρώτοι franchisees αναλαμβάνουν μεγαλύτερο
επιχειρηματικό ρίσκο σε σχέση με αυτούς που θα
ακολουθήσουν. Αποτελούν τιιν καθοριστική'^ και
αναγκαία “κρίσιμη μάζα” του franchise. Σε αυτούς θα βασιστεί
η οργάνωσιι του συστι'ιματος στιιν πράξη. Με την επιτυχία των
πρώτων franchisees θα μπορέσετε να προσελκύσετε νέους επενδυτές.
Στηρίξτε τους. Σας περιέβαλαν με υπέρμετρη εμπιστοσύνι], και το
δικαιούνται!

Αναπροσαρμογή m e σύμβασης.
Πολλές συμβάσεις, μετά τα πρώτα 3-4 χρόνια ανάπτυξης τιις
αλυσίδας, απαιτούν ορισμένες αναπροσαρμογές. Συζητιίστε
της προσαρμογές αυτές με τους δικαιοδόχους και
αναπροσαρμόστε τη σύμβασιι σε μια ποιο ισορροπημέλπι
βάσιμ καλύπτοντας παράλληλα, όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές
και αντανακλώντας το νεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ franchisorfranchisees και τα μακροπρόθεσμα οφέλη του δικτύου.

Μην θεωρείται ότι είστε τέλειοι.
ί2ς franchisor θα βρεθείτε αρκετές φορές στο επίκεντρο
κριτικής. Πρέπει να ήσαστε σε θέση να ακούσετε την
γνώμη των franchisees και να αντιμετωπίζετε με αίσθημα
δικαίου και καλοπροαίρετα την κριτικ-ή. Η διαρκείς και έντονη
αντιπαράθεση με τους franchisees αποτελεί επικίνδυνο ' δυναμίτιν' στα
θεμέλια του συστήματος.

είστε τίμιοι.
Η διαφάνεια των συναλλαγών και συμφωνιών συνεργασίας
του franchisor έναντι των franchisees είναι απαραίτιγιη και
επιβεβλημένη. Δεν υπάρχει ποιο αποκαρδιωτικό γεγονός
για τους franchisees από το να ανακαλύψουν όπ ο franchisor δεν είναι
έντιμος απέναντί τους. Σε αυτιί τιιν περίπτωση οι εξελίξεις θα είναι
απρόβλεπτες...

Βεβαιωθείτε ότι τα royalties είναι αρκετά υη/ηλά.
Είναι συχνό φαινόμενο ορισμένοι franchisor, στην
προσπάθειά τους να καταστι^σουν την επένδυσή τους
ελκυστική'], να καθορίζουν χαμηλά royalfres^. Στην πορεία
ανακαλύπτουν ότι κεντρικές υπηρεσίες στήριξης του συστήματος
υποχρηματοδοτούνται και αδυνατεί πλέον να παρέχει τΐ]ν υποστήριξη
που απαιτείται και έχει δεσμευτεί να παρέχει στους franchisees. Γι’ αυτό
το ύψος των royalties πρέπει να υπολογίζεται σωστά και από -π]ν αρχή
κατά τΐ]ν κατάρπση του business plan .

Αίνετε δυνατότητα ανάπτυξης στους franchisees.
Δημιουργήστε ειδικά προγράμματα, που διευκολύνουν
υφιστάμενους franchisees να επανεπενδύσουν τα κέρδη τους
στο σύστιιμα^. Τα οφέλη είναι πολλαπλά"*, τόσο για το
δίκτυο και εσάς, όσο και για τον franchisee

Συνδεθείτε αε τους πελάτεο σας.
Οι αλυσίδες που οικοδομούν συστΐ]ματικά δεσμούς
' ΣιΛ'εχή δικαιώματα.
Εταχειρηματικού σχεδιοσμού.
“ Όχι βέβαια σε βαθμό που το ειδικό βάρος που αποκτούν να είναι επικίνδυνο για το δίκτυο.
Έμπειρος franchisee, υψηλή πιστότιιτα ελαχιστοποίηση κόστους ελέγχου και εκπαίδευσης κ.λ.π.
Αξιοποίηση εμπειρίας, εξέλιξη προσωπικού, (ΐείωση γενικών εξόδων, κ,λ.π.

με τους πελάτες τους αποκτούν ουσιαστικό
αvταγoJVιστικό πλεονέκτημα. Οι πελάτες, είτε
εξυπηρετούνται από franchisees ή από εταιρικά σημεία πώλησης, είναι
τελικά πελάτες του συστήματος franchise. Δημιουργήστε από την πρώτη
στιγμή μηχανισμούς συγκέντρωσης πληροφοριών για τις προτιμήσεις, τις
ανάγκες των πελατών σας, τον βαθμό ικανοποίησής τους, ανεξάρτητα
του ση/,ιείου εξυπηρέτησης, εμβαθύνοντας και επεκτείνοντας συνεχώς
τον διάλογο μαζί τους. Να δώσετε αυτόματη πρόσβαση στη γνώση αυτή,
σε όλα τα τμήματα της εταιρείας σας, που μπορούν να "επωφεληθούν,
έτσι ώστε τ] γνώσΐ] αυτι'ι να βελτιώσει το επίπεδο παρεχόμενων
υπηρεσιών και προϊόντων, το επίπεδο υποστήριξης των franchisees και
να αυξήσει τις πωλήσεις του δικτύου.

Συνδεθείτε ιιε τους πpo^ηθευτέc σας.
iW
^

Η στενότερη σύνδεση με τους σημαντικούς προμηθευτές
σας, είναι καθοριστικί] για τιιν επιτυχημένη ανάπτυξη του
δικτύου. Μείωση των αποθεμάτων, εξοικονόμηση
εργατοωρών, ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και
υπηρεσιών.
συνεχής
εξέλιξης,
ορθολογικός
προγραμματισμός,
συνδιαφήμισΐ] είναι μερικά μόνο αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής,
που έχουν άμεστ) επίδρασιι στιι μείωστ] του κόστους λειτουργίας, την
ελαχιστοποίησιι τιις αρχικη'ις επένδυσιις, τιι μεγαλύτερη κυκλοφοριακή
ταχύτιιτα και κερδοφορία κ.ο.κ.

\ίνετε δυνατόττιτα εξέλιξης στο προσωπικό της
αλυσίδας.
Αξιοποιήστε το προσωπικό του δικτύου, είτε ανι'ικει σε
franchisees, είτε στις εταιρικές δομές. Το αξιόλογο
προσωπικό της αλυσίδας, πρέπει να έχει πάντα μια σαφή
προοπτικΊΪ εξέλιξης μέσα στα πλαίσια του δικτύου. Ένας επιτυχημένος
διευθυντι'ις καταστιίματος που ανι^κει σε ένα franchisee, αν δεν έχει
προοπτική εξέλιξης μέσα στο δίκτυο, στις περισσότερες των
περιπτώσεων μετά από ττιν πάροδο ορισμένων ετών θα αποχωρίσει και
θα αναζηπίσει εργασία κάπου που θα αισθάνεται ότι θα έχει δυνατότιμες
εξέλιξης και το πιθανότερο είναι να καταλήξει στον ανταγωνισμό. Στΐ]ν
περίπτωσι·) αυτι'ι και ο franchisee απώλεσε ένα πολύτιμο στέλεχος, αλλά
και το δίκτυο πολλαπλά. Δημιουργήστε λοιπόν, εξ’ αρχής δυνατότιμες
εξέλιξης για το σύνολο του προσωπικού και δώστε στους franchisees σας
τιιν πεποίθιισιι και τη βεβαιότιμα ότι οι μηχανισμοί εκτιαίδευσιις τιις
αλυσίδας μπορούν να αντικαταστι'ισουν τα στελέχη που εργάζονται στις
κεντρικές υπιιρεσίες.
' *τμήμα σχεδιασμού νέων π^ϊόντω\’ και υττηρε^ών. εκπαίδειχτη. λειτουργίας κλπ.

Μην πιστεΐ)Γ.τί: ότι η υετατροπη ιδιόκτητων
καταστηηάτοη’ σε καταστηηατα franchise
είναι απλή υπόΟεστι.
Η μεταβίβαση ιδιόκτητων καταστημάτων σε κατάστημα
franchise, είναι ελκ-υστική ιδέα, διότι εξασφαλίζει άμεση
ρευστότιμα και συνεργάτες με ισχυρά κίνητρα. Παρόλα αυτά η
μεταβίβασιι ενέχει κινδύνους στην διάρκεια του μεταβατικού σταδίου,
αφού κάθε διαδικασία αλλαγής'^ δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στο
προσωπικό, με άμεση επίπτωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης που
παρέχεται στους πελάτες.

Χιατηρειται πάντα ένα ικανό αριθηό ιδιόκτητων
*^“ταστηηάτων.
S

^ “ εταιρικά και τα franchise καταστήματα ενέχουν
συμπληρωμαπκές ιδιότητες. Αξιοποιήστε λοιπόν αυτά
τα χαρακτηριστικά στιι ανάπτυξη καινοτομιών προς όφελος
του δικτύου. Τα εταιρικά καταστιμιατα δίδουν την δυνατότητα πιλοτικών
εφαρμογών σε επίπεδο οργάνωσιις ή και νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
δημιουργίας νέων τύπων καταστιμιάτων, συσττ|ματικι·|ς ανάλυσιις και
λειτουργική γνώσΐ] και ειδίκευσιγ Παράλληλα, τα franchise καταστιμιατα
συνεισφέρουν σε ενέργεια, ιδέες, νέες προτάσεις, που είναι αναγκαίο να
ελεγχθούν στα εταιρικά καταστήματα, πριν εισαχθούν στο δίκτυο.

Εξελίσσετε διαρκώς το σύστηαα.
Η αποτελεσματική επιχειρησιακή] αξιοποίηση του δικτύου
είναι κύρια, ζήτημα ορθής επιχειρηματικής προσαρμογής
και εύστοχων προσαρμογών των οργανωτικών δομών,
διαδικασιών και διοικΐ]τικών συστιμιάτων, που έχετε
αναπτύξει. Αντισταθείτε στΐ]ν αδράνεια. Είναι σύνηθες για μια
οργάνωσΐ], ένα δίκτυο να παρασύρεται από τις μικρές, καθημερινές,
λειτουργικές απαιτι']σεις και διευθετι'ισεις και να μην αναπτύσσει
καινοτόμες πολιτικές σε επίπεδο marketing και οργάνωσης, που θα τΐ]ς
επιτρέψουν να πετύχει μια ριζικι'ΐ βελτίωσΐ] τΐ]ς ανταγωνιστικότιιτάς τΐ]ς,
τιις ενίσχυσιις των σΐ]μείων διαφοροποίησιις από τον ανταγωνισμό, τιις
μοναδικότιμας και αλματώδη μακρόχροπ] βελτίωσΐ] των οικονομικών
αποτελεσμάτων και τιις αποδοτικότιμας, τόσο σε επίπεδο συστιμιατος
franchise όσο και σε επίπεδο franchisee.

' ■αλλαγή ιδιοιαησιακού καθεστώς.

Ηγηθείτε.
Οι σημαντικές αλλαγές, οι βελτιώσεις, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας, προϋποθέτουν την
αμέριστη στήριξη, την διαρκεί παρακίνηση του franchisor.
Ηγηθείτε στην οικοδόμηση μιας εταιρικής κουλτούρας
συνεχών αλλαγών διαλόγου και επικοινωνίας που αξιοποιεί δημιουργικά
τις προτάσεις, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τους προβληματισμούς όλων
των συντελεστών του δικτύου'"’.

Εάν σκέφτεστε να ασχοληθείτε
σοβαρά ιιε το franchisins, είτε coq
franchisor, είτε ως franchisee,
απαιτείται να έγετε ανεπτυνηένο
επίπεδο αοτοννεοσίας. Να γνωρίζετε τι
σας ταιριάζει και τι όγι, να είστε
απορείτε
να
οτι
σινονροι
συνερναστείτε ορα/,α και πapayoJyικa
ηε Smoopovc τύπου(: ανθρώπων και
να πιστεύετε στην επιγειριισιαιαί
ηθική και στο αμοιβαίο όφελος.

Πελατών, στελεχών, ftanchisees, προσωπικού και προμηθευτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EBAOMO
7. “ λΠΘΟΙ" & “ΑΜΑΡΙΊΕΜΑΤΑ” για το franchise και
πώς να αποφύγετε μια κακή επενδυτική επιλογή.
7.1

Εισαγοίγή

Σίγουρα θα έχετε ακούσει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό όη το
franchise
αποτελεί
το
επιχειρηματικό
φαινόμενο τι^ς δεκαετίας. Ότι τα ποσοστά
επιτυχίας
μιας
franchise
επιχείρησιις
συγκρινόμενο με μια ανεξάρτιιτη επιχείρησί]
είναι συντριπτικά. Θα έχετε ακούσει επίσης, ότι
το 50% περίπου των πωλήσεων στις Η.Π.A και
30%
αντίστοιχα
στην
Ευρώπη,
πραγματοποιείται
μέσα
από
συστήματα
franchise και όπ σύντομα τα ποσοστά αυτά θα
αποτελούν γεγονός και για τιι χώρα μας. Με το franchise αγοράζετε μια
δοκιμασμένη και επομένως πολλά υποσχόμενη συνταγή.
Θα έχετε αναρωτιιθεί, αν όλα αυτά που ακούτε είναι «πολύ καλά
για να είναι αληθινά» . Μήπως η γενική ευφορία που έχει προκαλέσει
στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο το franchise τα τελευταία χρόνια,
παραπλανά τους ενδιαφερόμενους ως προς τις πραγματικές διαστάσεις
και δυνατότητες του θεσμού ; Με τιιν πάροδο του χρόνου, ον πωλητές και
οι προωθΐ]τές του franchise, έχουν αποδώσει μυθικές ιδιότητες στη
μέθοδο αυτι'ι με σκοπό να πείσουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να
ξεκτνιίσεις μια επιχείρησιι είναι με την μέθοδο του franchise.
Αναμφίβολα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στι^ν ανάπτυξη
επιχειρήσεων. Η ταχεία ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια και το πλήθος
των επιτυχημένων franchise επιχειρήσεων αποτελούν τρανή απόδειξη.
Όμως δεν αποτελεί πανάκεια όπως πολλοί το παρουσιάζουν. Όι πιο
διαδεδομένοι μύθοι και παρανοήσεις που κυκλοφορούν σπιν αγορά
περιγράφονται εν συντομία ακολούθως.

7.1.1 'Οταν αγοράζετε ένα franchise
δοκιμασμένο τρόπο )χιτουργίας.

αγοράζετε

ένα

Ένα σύστιιμα franchise έχει ήδη δοκιμασθεί, βελτιώσει και
αναπτύξει δοκιμασίες όσο αναφορά τις λειτουργικές μεθόδους, ηιν
επιλογή τοποθεσίας, τον έλεγχο κόστους, τις τεχνικές marketing κ.ο.κ.
Αυτό όμως δεν ισχύει απαραίτιμα για όλα τα συστιίματα franchise.
Ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν -ηιν μέθοδο αυτή απλώς και μόνο
σαν ένα τρόπο γρήγορης επέκτασιις, χωρίς να έχουν αναπτύξει ένα
ολοκληρωμένο και βιώσιμο concept , να έχουν μελετήσει διεξοδικά τις
πραγματικές ανάγκες και κυρίως δίχως να έχουν αναπτύξει την
κατάλληλη υποδομή. Αυτός ο τρόπος δουλειάς , είναι εντελώς
επιφανειακός, αφού ο franchisor δίνει έμφαση στη δημιουργία νέων
καταστημάτων και όχι στην ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα κάνουν τα
επί μέρους franchises να λειτουργούν προσοδοφόρα και αποτελεσματικά.

7.1.2 Η γενική επιτυχία ενός franchise σημαίνει ότι θα είστε
και εσείς επιτυχημένοι.
Αυτί'·) είναι μόνο η θεωρία. Το γεγονός ότι το franchising είναι ένας
διαδεδομένος τρόπος πώλησι^ς προϊόντων / υπηρεσιών δεν σημαίνει ότι
εσείς ως franchisee θα έχετε παρόμοια επιτυχία. Μερικά από τα ποιο
γνωστά franchises έχουν υψηλότατο turnover'·’ και ποσοστά αποτυχίας.
Το franchise turnover και το ποσοστό αποτυχίας είναι αυτά που πρέπει να
ενδιαφέρουν και όχι μόνο η δημοτικότιιτα του προϊόντος ή της υπι^ρεσίας
που προσφέρει ο franchisor στους καταναλωτές.

7.1.3 Τα ποσοστά βιωσιμότητας μιας franchise επιχείρησης
είναι συντριπτικά σε σχέση με μία ανεξάρτητη επιχείρηση.
Μελέτιι που πραγματοποίησε το πανεπιστι'ιμιο Wayne σττιν
Αμερικι'ι, βασισμένιι σε στοιχεία του Αμερικάνικου Γραφείου
Απογραφής"*, έδειξε ότι όσοι ξεκινούσαν μια επιχείρησιι με ττιν μέθοδο
του franchise είχαν μικρότερη κερδοφορία σε σχέσιι με αυτούς που
ξεκινούσαν μια ανεξάρττ|τιι επιχείρησί] και ότι σε περίοδο τεσσάρων
χρόνων το ποσοστό αποτυχίας για του ανεξάρτνιτους επιχειρηματίες ήταν
28% ενώ το ποσοστό αποτυχίας των franchisees ανέρχεται στο πολύ
υψηλότερο 37,7%. Επιπλέον, το πανεπιστιμιιο αποφάνθιικε ότι ο κύριος
λόγος για τον οποίο οι franchisees έχουν μικρότερα κέρδη και
υ κλείνουν σε σχέση με cn

μεγαλύτερη πιθανότητα να αποτύχουν, είναι ότι ένα franchise κοστίζει
σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από μια ανεξάρτητη επιχείρησιγ Είναι
φανερό ότι τα αποτελέσματα της έρευνας καταρρίπτουν τον μύθο του
franchising. Πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν ότι τα
αποτελέσματα μιας και μόνο έρευνας δεν αποτελούν ασφαλείς
αποδείξεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Εμπορείου των Η.Π.Α. σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, τα franchise
καταστήματα είχαν ποσοστό επιτυχίας 90%, σε αντίθεση με το πολύ
μικρότερο αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 10% που
σιιμειώθηκε για τις ανεξάρτιιτες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα των δύο
ερευνών είναι αντικρουόμενα κι αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι οι δύο
μελέτες είναι εξαρτημένες από διαφορετική φάση ανάπτυξης του
francliise.

7.1.4 Η αγορά ενός franchise είναι μια απολύτως ασφαλής
επένδυση.
Η ορολογία που χρησιμοποιεί ο franchisor για να πουλήσει την
επιχείρησή του σε ορισμένες περιπτώσεις παραπέμπει στην ορολογία που
χρησιμοποιεί ένας κτηματομεσίτιις, ο οποίος προσπαθεί να σας πείσει να
αγοράσετε ένα σπίτι. Σας λένε ότι με την αγορά ενός franchise
«συγκεντρώνετε» κεφόιλαιο, το οποίο μπορείτε πουλήσετε, όταν
αποφασίσετε να αποχωρήσετε από την επιχείρηση. Αυτό δεν είναι σωστό
για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι με την αγορά ενός franchise στην
πραγματικότητα αγοράζετε το δικαίωμα να λειτουργήσετε μία επιχείρηστ]
μόνο για ένα συγκεκρμιένο και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Τι
συμβαίνει όμως αυτό το διάστημα των πέντε ή των δέκα ετών λήξει; Αν
και έχετε δικαίωμα ανανέωσης, η ανανέωση αυτή δεν πραγματοποιείται
πάντα με τους ίδιους όρους, που ίσχυαν, όταν αγοράσατε το franchise. Οι
όροι θα τεθούν εκ νέου και μπορεί να είναι ασύμφοροι'^ για εσάς. Και
αφού εσείς δουλέψετε σκληρά επί χρόνια για να φτιάξετε ένα καλό
όνομα για την επιχείρησί], (,ιπορεί με ττιν λήξη της σύμβασιις, κάποιος
άλλος να πάρει τα δικαιώματα στι^ν περιοχή σας και εσείς να χάσετε το
κεφάλαιο σας.

7.1.5 Ο λογότυπος και το όνομα του franchisor αποτελούν
εγγύηση για τον franchisee.
Το όνομα και ο λογότυπος του franchisor έχουν αξία μόνον όταν
είναι αναγνωρισμένα από το αγοραστικό κοινό, γεγονός που μεταφράζετε
Αύξηση royallics, αλλαγή διακόσμησης, μικρή διάρκεια σύμβασης, κ

σε άμεσιι αναγνώρισΐ] και του δικού σας franchise. Πόσοι όμως έχουν
τιιν δυνατότϊΐτα να αγοράσουν αυτά τα concepts. Αντίθετα η επένδυστ] σε
νεοεισερχόμενα στιιν αγορά concepts είναι εφικτιί από μεγάλο μέρος των
επενδυτών, όμως τα brand αυτά δεν είναι ευρέως αναγνωρίσιμα από τους
καταναλωτές και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προσφέρουν καμιά
εγγύηστ) στον αγοραστι'γ

7.1.6 .Μπορείς να πουλήσεις το franchise σου όποτε θέλεις.
Μπορείτε μόνον εάν ο franchisor εγκρίνει τον αγοραστή. Δεν
μπορείτε να πουλήσετε μόνο και μόνον επειδή ο άλλος έχει τα χρήματα
για να αγοράσει τα δικαιώματά σας. Ο αγοραστι'ις πρέπει να εγκριθεί από
τον franchisor σας. Έτσι ο franchisor μπορεί να σας αναγκάσει να
παραιτηθείτε από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχετε απέναντί του με
αντάλλαγμα ττιν έγκριση του υποψήφιου αγοραστή. Μπορεί ακόμα να
αρντιθεί να εγκρίνει τον αγοραστι'ι για πολλούς λόγους για τους οποίους
πιστεύει ότι δεν είναι κατάλληλος να γίνει franchisee.

7.1.7 Ο κάθε franchisor θα σας παρέχει συνεχή υποστήριξη
και δεν θα βλάψει την δουλειά σας.
Οι franchisor θέλουν τα προϊόντα τους να φτάσουν στους
καταναλωτές με κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους. Γι’ αυτό και
συχνά ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους διανομής για να επιτύχουν τον
στόχο τους. Αυτό σιμιαίνει πως αν ο franclfrsor μιπορεί να πουλήσει τα
προϊόντα του σε μια νέα τοποθεσία, θα το κάνει ακόμα και αν αυτί] η
τοποθεσία βρίσκετε μέσα στον δικό σας χώρο δικαιοδοσίας. Το να
αντεπεξέλθεις στον ανταγωνισμό είναι ήδη πολύ δύσκολο, πόσο μοιλλον
όταν ο ίδιος ο franchisor σου γίνει και ανταγωνιστιίς σου.
Παράδειγμα
αποτελούν
τα
ανοίγματα
franchisor
σε
πολυκαταστιμιατα (comers), νοσοκομεία, σχολεία, υπηρεσίες ή άλλες
τοποθεσίες που διευκολύνουν το αγοραστικό κοινό στι^ν αγορά του
προϊόντος, και έτσι δεν χρειάζεται να πάνε στον franchisee για τιιν αγορά
του.

7.1.8 Οι franchisees
επιχειρηματίες.

λειτουργούν

ως

ανεξάρτητοι

Κάθε franchisee πρέπει να λειτουργεί «κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωσιν» των Κεντρικών Υπηρεσιών. Ο franchisee ακολουθεί τους
κανόνες που ορίζονται στα Εγχειρίδια Λειτουργίας και δεν έχει δικαίωμα
να εφαρμόσει δικές του ιδέες. Τα Εγχειρίδια Λειτουργίας είναι συνήθως
πολύ λεπτομερειακά, αιρήνοντας μικρά περιθώρια για αλλαγές ή
πρωτοβουλίες.
Συγκεκριμένα καθοδηγούν τον franchisee σχετικά με το πώς θα
ανοίξει την επιχείρηση το πρωί, τι να κάνει κατά ττιν διάρκεια της
ημέρας, πως θα εξυπηρετήσει τον πελάτη, τι χρώμα θα πρέπει να έχουν οι
τοίχοι, τι στολή θα πρέπει να φορεθεί, πώς να κλείσει την επιχείρηση, τι
reports πρέπει να συ).ιπληρώσει, κ.ο.κ.

7.1.9

Μα ο franchisor μου είπε πως...

Λυτό είναι από τα σημεία που παραπλανά πολλούς franclnsee. Ο
πωλητή του franchise μπορεί να σας μιλήσει για πολλά σημαντικά
θέματα σχετικά με την επιχείρησιι, αλλά αυτά δεν έχουν καμιά
εγκυρότητα, εάν δεν δοθούν γραμμένα. Λυτό ισχύει για τις προβλέψεις
των εσόδων, την αποκλειστικότητα όσον αφορά την περιοχή, τΐ]
χρηματοδότηση και όλα τα άλλα. Μην παρασύρεστε από τις πολλές
υποσχέσεις του πωλητή. Εάν αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο
συμφωνητικό δεν έχουν καμιά αξία.

7.2

Τα «7 θανάσιμα αμαρτήματα» του franchising.
Οι υποψήφιοι επενδυτές ενός συστήματος
franchise, οι υφιστάμενοι franchisees και οι
franchisor, μπορούν να παγιδευτούν από ετττά
θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία θέτουν σε
κίνδυνο την επιτυχία της επένδυσης, της
επιχείρησης ή ακόμα και της ίσιας της
αλυσίδας ως σύνολο.

Όσο καλό κι αν είναι ένα σύστημα franchise, όσο ολοκληρωμένα
συστι'ιματα λειτουργίας, υποστήριξης και πωλήσεων και να έχει
αναπτύξει, όσο ισχυρό brand name να έχει δημιουργήσει, η επιτυχία δεν
παύει να εξαρτάτε από το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο στελεχώνει τιιν
αλυσίδα, τόσο σε επίπεδο κεντρικών υπη^ρεσιών όσο και σε franchisees.
Λνθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελείται από συνηθισμένους,
καθημερινούς ανθρώπους που είναι απόλυτα φυσικό να έχουν αδυναμίες.
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Στον Μεσαίωνα, τις ανθρώπινες αυτές αδυναμίες τις
ομαδοποιούσαν σε
7 θανάσιμα αμαρτήματα, απληστία, πόθοα.
νωθρότητα, φθόνοα, λαιηαονία, υπεοοχυία και OmoQ.
Το καθένα από τα συναισθήματα αυτά, έχει την ικανότητα να
επηρεάσει τη στάση, την επιχειρηματική συμπεριφορά και το ήθος των
ανθρώπων που ανι'ικουν σε ένα σύστημα franchise, καθώς και την
επιτυχία και αποδοπκότητα της επιχείρησης, όσο συγκροτημένη,
επιτυχημένη και αποδοτική και αν είναι. Οι franchisor και οι και οι
franchisees πρέπει να γνωρίζουν πως βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά τα
«7 θανάσιμα αμαρτήματα» και πως μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.

7.2.1
Σε μια επιχείρηση, σε ένα σύστημα, όλοι οι συντελεστές, όλα τα
μέρη θέλουν να βγάλουν κάποιο κέρδος, να έχουν ένα μερίδιο στην
συνολική υπεραξία που δημιουργεί το δίκτυο. Όλοι αποτιμούν την δική
τους συμβολή και απαιτούν να απολαμβάνουν το ανάλογο τίμημα. Ομως
στις περισσότερες περιπτώσεις, η οπτική γωνία τιις όποιας αποτίμησης
επηρεάζετε από το πρώτο από τα «7 θανάσιμα αμαρτήματα», τιιν
απληστία, η οποία οδηγεί πάντα σε αντιδεοντολογική συμπεριφορά και
ήθος, σε κοντόφθαλμη αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν στην
καθημερινή λειτουργία του δικτύου, με αποτελέσματα που μακροχρόνια
μπορούν να καταστούν καταστροφικά. Η κλασσικι'ι παγίδα της απληστίας
για τον υποψήφιο franchisee είναι όταν εξετάζει το σύστιιμα franchise
που το ενδιαφέρει και μετά λέει «δεν χρειάζεται εγώ να επενδύσω σε
ένα σύστημα franchise, να καταβάλω το τίμημα που απαιτείται. Δεν
μου προσφέρει κάτι σημαντικό, μπορώ να το κάνω και μόνος μου».
Αυτή συνήθως είναι μια συμβουλή που μπορεί να δώσει ένας μη
ενημερωμένος λογιστής ή δικηγόρος. Μια τέτοια στάση σπάνια οδηγεί
σηιν επιτυχία, διότι ο ιδιοκτήτης τιις καινούργιας επιχείρησιις δεν μπορεί
να έχει την αγοραστική δύναμη, την εκπαίδευση, τΐ] συσσωρευμένιι
γνώσιι και εμπειρία, το δοκιμασμένο σύστιιμα , την αποδεδειγμέντ]
επιτυχή πολιτικιά πωλήσεων, ένα δεδομένο μερίδιο αγοράς και το γνωστό
όνομα που του προσφέρει το σύστημα franchise. Η απληστία στιιν
συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας,
εμπλοκή σε περιπέτειες και στις περισσότερες των περιπτώσεων οδηγεί
σε οικονομικι'ι καταστροφή.
Η απληστία μπορεί να διαφαίνεται και στιι συμπεριφορά των
υφισταμένων franchisees τιις αλυσίδας. Σύννιθες φαινόμενο είναι η
προσπάθεια να επιτύχουν άμεσα το μέγιστο δυνατό κέρδος από πιν
επιχείρησιί τους, τιιν ταχύτερη απόσβεσιι τιις επένδυσιίς τους.

δημιουργώντας προβλήματα στην μελλοντική ανάπτυξή της. Σύνηθες και
το φαινόμενο της ανεπαρκούς επάνδρωσης, της έλλειψης επαρκούς
αποθέματος, τιις απουσίας ή υπερτιμολόγησης της τοπικής διαφήμισης.
Επιδιώκοντας ένα πρόσκαιρο κέρδος, υποσκάπτουν την
κερδοφορία και βιωσιμότητα της επιχείρησής τους, τον βαθμό
ικανοποίησης των πελατών τους, τι^ν εικόνα της αλυσίδας, της δικής τους
επιχείρησης σε τελευταία ανάλυση, στην τοπική αγορά. Σε ακραίες, αλλά
όχι σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να επιδιώκεται η μη καταβολή
προς τον franchisor των συμφωνηθέντων royalties, κάτι που δημιουργεί
σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών ή ακόμη μπορεί να μην δηλώνονται
επακριβώς στον franchisor τα πραγματικά έσοδά τους. Εάν γίνει κάτι
τέτοιο; Πρώτον, ο franchisee παραβιάζει τη σύμβαση franchise και
κινδυνεύει να υποστεί τις όποιες συνέπειες προβλέπονται. Δεύτερον, ο
franchisor μη έχοντας πραγματικά στοιχεία, δεν μπορεί να παρέχει την
υποστήριξη που πιθανώς απαιτείται, με αποτέλεσμα την απώλεια
εισοδήματος. Τρίτον, εάν θελήσει κάποια στιγμή ο franchisee να
πουλήσει τιιν επιχείρηση, δεν θα έχει την υποστιίριξη του franchisor.
Εάν όμως υπάρχει ειλικρίνεια και επικοινωνία με τον franchisor θα
δημιουργηθεί μια σχέση, όπου για όλα τα προβλήματα θα επικρατεί μια
αμοιβαία επωφελής λύση. Αλλά και οι ίδιοι οι franchisor μπορεί να είναι
άπληστοι. Συχνά παρατηρούμε franchisor, οι οποίοι μπαίνουν στον
πειρασμό να εντάσσουν το δίκτυό τους franchisees, οι οποίοι διαθέτουν
τα απαιτούμενα για την επένδυση χρήματα, αλλά δεν έχουν τις
απαραίτιμες ικανότητες και την προσωπικότητα που απαιτείτε για τΐ]ν
επιτυχία της συγκεκριμένης επένδυσιις. Εάν η πολιτικί] που ακολουθεί ο
franchisor χαρακτιρίζεται από ελαστικότητα των κριτιιρίων εισόδου,
τότε σίγουρα η επένδυση, δεν θα αποδώσει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο,
διότι θα χαθεί πολύτιμος χρόνος στιιν προσπάθεια του franchisor να
κάνει έναν ακατάλληλο franchisee να προσαρμοσθεί - και στις
περισσότερες των περιπτώσεων - με αμφίβολα αποτελέσματα. Όμως
μακροπρόθεσμα η αλυσίδα υποσκάπτει την θετική πορεία της, αφού
αποδυναμώνει το brand name τιις - τοπικά έστω, έχει σταδιακι'ι απώλεια
μεριδίου προς όφελος των ανταγωνιστών, δημιουργεί ανασφάλεια στους
υφιστάμενους franchisees, υποβαθμίζει το παρεχόμενο επίπεδο
υπηρεσιών και των βαθμό ικανοποίηστ|ς των πελατών τιις. Είναι σύνιιθες
σ’ αυτές τις περιπτώσεις να ξεχνιέται μια βασική αρχή ενός συστιμιατος
franchise: Η ισχύς μνας αλυσίδας franchise καθορίζεται από την ισχύ του
πλέον αδύναμου κρίκου τιις.
Εάν επίσης ο franchisor έχει διαμορςκοσει ένα «πακέτο» franchise
με δυσανάλογα υψηλό αρχικό free - σε σχέσιι με το «όνομα» και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες - ή και ανάλογα υψηλά royalties, αυτό (.ιπορεί να
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι μπορεί να εμποδίσει τιιν προσέλκυσΐ]
ικανών franchisees που θα είναι σημαντικό «κεφάλαιο» για την αλυσίδα.

καθώς και την ικανοποιητική απόδοση της επένδυσης του franchisee, με
αποτέλεσμα έντονα προβλήματα, συγκρούσεις και φυγόκεντρες τάσεις.
Από την άλλη εάν τα royalties είναι πολύ χαμηλά, ο franchisor δεν θα
μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη στους franchisees,
γεγονός που σε κάθε περίπτωση έχει κόστος και στα δύο μέρη, αλλά
διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την διατήρησιι των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και τιιν ενδυνάμωση της αλυσίδας. Σε αυτά τα θέματα
πρέπει να υπάρχει προσεκτική έρευνα, μελέτη και ανάλυση και όχι
συναισθήματα όπως η απληστία. Μην ξεχνάτε ότι ένα επιτυχημένο
franchise καθορίζεται μακροπρόθεσμα από σχέσεις αμοιβαίου οφέλους,
σχέσεις win - win.

7.2.2

Ως πόθος περιγράφεται το κίνητρο πράξεων στις οποίες προβαίνει
κανείς για να ικανοποιήσει μια επιθυμία, να επιτευχθεί ευχαρίστηση,
χωρίς όμως να συνυπολογίζονται οι συνέπειες των πράξεων αυτών. Για
τους υποψήφιους franchisees, ο πόθος μπορεί να τους οδηγήσει σε λάθη
που θα αποδειχθούν μοιραία για το μέλλον της επιχείρησής τους. Ο
πόθος είναι ένα συναίσθημα που πιθανόν να κάνει τον υποψήφιο
franchisee να αγνοήσει τιιν κρισιμότιιτα τι^ς υποστιίριξης που ένα
σύστημα πρέπει να παρέχει ή και την ανάγκη διαθεσιμότητας του
απαραίτητου κεφαλαίου ή και την συστηματική έρευνα για τιιν
αποδοτικότιιτα στην τοπικιί αγορά του συγκεκριμένου concept, στο
οποίο θέλει να επενδύσει. Η επιλογή ενός concept με μοναδικό κριτιίριο
τι αρέσει στον franchisee ή τι είναι επίκαιρο, οδηγεί πάντα σε λάθος
επενδύσεις, με οδυνηρά οικονομικά αποτελέσματα.
Ο πόθος είναι το ίδιο επικίνδυνος για τους υφιστάμενους
franchisees, διότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στιι σχέσΐ]
franchisee/franchisor. Αποτέλεσμα ανάλογων συμπεριφορών είναι η
παρουσία συνεχών εντάσεων, αμφισβητήσεων, πιέσεων, που πολλές
φορές μπορεί να πάρει και τιιν μορφή ενός «ακι^ρυκτου πολέμου» για το
ποιος θα έχει περισσότερη εξουσία. Μια πρώτΐ] ανάγνωση της σύμβασης
franchise μπορεί να δίνει n]v εικόνα ο franchisor έχει περισσότερη
δύναμη, όμως στην πραγματικότητα η σχέση ).ιπορεί να λειτουργεί, να
είναι αμοιβαία αποδοτικι'ι μόνο σε συνεχή επικοινωνία, διάλογο,
διαπραγμάτευση και ανατροφοδότηση πληροφοριών. Ο franchise, ο
οποίος αναζητεί την εξουσία, θα καταστρέψει την σχέση του με τον
franchisor και κατά πάσα πιθανότητα τΐ]ν επιχείρησι'ι του, δημιουργώντας
ταυτόχρονα κλυδωνισμούς σε όλο το σύστημα. Οι franchisor επίσιις
μπορούν να πέσουν σε αυτιί τΐ] παγίδα. Πρέπει να θυμούνται ότι η

«εξουσία» που έχουν, θα αποδώσει μόνο αν χρησιμοποιηθεί δημιουργικά
προς όφελος του δικτύου ως σύνολο.

7.2.3
Η νωθρότητα συνήθως δεν εμφανίζεται στην αρχή της εμπλοκής
ενός επενδυτιί στην διαδικασία επιλογής ενός franchise ή όταν κάποιος
κάνει τα πρώτα του βήματα στην επιχείρησή του. Όμως, μπορεί να
εμφανιστεί σταδιακά, όσο περνάει ο χρόνος ένταξης σε ένα σύστημα,
ιδιαίτερα μάλιστα όταν η επιλογή δεν ήταν αποτέλεσμα συστιιματικι'ις
έρευνας και κυρίως σττιν περίπτωσιι που δεν προηγήθηκε τόσο εκ μέρους
του franchisor όσο και του ίδιου του επενδυτή αναλυτική εξέταση και
θετική απάντηση σε δύο βασικά ερωτήματα, που αποτελούν προαπαιτούμενο κάθε ανάλογης απόφασης:
«Μπορώ να είμαι αυτοαπασχολούμενος;»
«Είναι το συγκεκριμένο concept αυτό που μου ταιριάζει και είναι
συμβατό με τις αρχές μου, τις αξίες μου, τον τρόπο ζωής που
οραματίζομαι για μένα και την οικογένειά μου;»
Ο υποψήφιος franclnsee, ο οποίος συλλέγει πληροφορίες από τον
franchisor και δεν κάνει δική του έρευνα για να μάθει περισσότερα για
τιιν επένδυση, δεν διασταυρώνει τα στοιχεία και δεν συμβουλεύεται
εξειδικευμένους συμβούλους, επαναπαυόμενος σε διαβεβαιώσεις ατόμων
που έχουν σαφές συμφέρον από την προσέλκυσι'ι του στο δικό τους
δίκτυο, υποπίπτει σε «αμαρτήματα» αυτιίς τιις κατι^γορίας.
Όταν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει μια νέα επένδυση, πρέπει να
μάθει όσα περισσότερα μπορεί για το concept, π.χ. για την αγορά, τον
ανταγωνισμό, την αποδοτικότητα υφιστάμενων επενδύσεων κλπ. Ό
franchisor θα βοηθήσει, θα παρέχει πληθώρα πληροφοριών, αλλά πρέπει
ο franchisee να κάνει και τις δικές του ανεξάρτητες έρευνες. Ό franchisee
πρέπει να αναλαμβάνει ρόλο στην επιχείρησή του. Η ένταξη σ' ένα
σύστημα δεν συνεπάγεται ότι τις λύσεις για όλα τα θέματα πρέπει να τις
παρέχει ο franchisor. Είναι αποκλειστικά δικιί του υπευθυνότητα η
αξιοποίησιι της υποστήριξης, τιις εμπειρίας, του ονόματος που του
παρέχει το σύστιμια. Για παράδειγμα, πρέπει να δραστηριοποιηθεί στιιν
τοπικιί αγορά, να οργανώσει το ανθρώπινο δυναμικό του και να
προσφέρει άψογη εξυπηρέτΐ]ση.
Από τιιν πλευρά του franclnsor και αυτός μπορεί να συμπεριφερθεί
με ανάλογο τρόπο. Μπορεί να έχει δουλέψει σκληρά για να δημιουργήσει
μια κερδοφόρα επιχείρησί] και τώρα να θέλει να απολαύσει το
αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Αυτό όμως, θα του δημιουργι'ισει
προβλήματα, διότι για υπάρχει συνεχής πρόοδος, πρέπει ο franchisor
πάντα να αναπτύσσει, να εξελίσσει το concept του, να επενδύει στιιν

διατήρηση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ονόματος του, στην
βελτίωση της εικόνας του, στην μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς που
κατέχει.

7.2.4

Ο φθόνος σίγουρα δεν είναι κατάλληλο κίνητρο για να μας
οδηγήσει σε μια επένδυση. Μπορεί να ξέρετε κάποιον που κερδίζει
περισσότερα από εσάς ως franchisee ενός συγκεκριμένου συστήματος,
αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εσείς θα τα καταφέρεται το ίδιο καλά. Η
προσωπικότητά σας, οι γνώσεις, οι ικανότητες σας, οι εμπειρίες σας και η
οικονομική σας κατάστασί] μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά.
Ο φθόνος μπορεί να καταστεί πρόβλημα και για έναν franchisee, ο
οποίος μετά από ένα χρονικό διάσπηια παραμονής σ’ ένα σύστημα και
πολύ σκληρή δουλειά δεν έχει τα αποτελέσματα που προσδοκούσε. Οι
franchisee επικοινωνούν και συναντώνται μεταξύ τους πολύ συχνά, κάτι
που πρέπει να τους δώσει την ευκαιρία να μάθει ο ένας από τον άλλον,
να οικοδομήσουν ένα ισχυρό οργανισμό που η συλλογική γνώση είναι
ένα συγκριτικό πλεονέκτιιμα και όχι να δημιουργούν «ανταγωνιστικά»
μέτωπα και φθόνο. Ο franchisee ο οποίος επικεντρώνεται περισσότερο
στο π έχουν επιτύχει οι άλλοι franchisee και όχι στο πως το έχουν
επιτύχει, χάνει πολύτιμες ευκαιρίες και χρόνο, με αποτέλεσμα να μην
απολαμβάνει τις αποδόσεις που η επένδυσιί του μπορεί να προσφέρει. Οι
franchisee πρέπει να μαθαίνουν από τους επιτυχημένους franchisee και
όχι να τους ζηλεύουν. Για τους franchisor ο φθόνος μπορεί να τους κάνει
να απομακρυνθούν από τον πραγματικό τους σκοπό, που είναι η
ανάπτυξη του συστιίματος ως σύνολο. Οι έξυπνοι franchisor εξετάζουν
συνεχώς τις τάσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς, αλλά τις ακολουθούν
μόνο εάν είναι για το καλό του συστιίματος και για τους ανθρώπους που
ανι'ικουν σε αυτό.

7.2.5

Η λαιμαργία και στο franchising μπορεί να πάρει πολλές μορφές.
Μια από τις πλέον συνι^θεις είναι η περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να
αποκτήσει περισσότερα από αυτά που πράγματι μπορεί να αντέξει.
Τυπική περίπτωση, όταν ένας υποψήφιος franchisee κατά την διάρκεια
της διαπραγμάτευσης με τον franchisor προσπαθεί να μονοπωλήσει μια
μεγαλύτερη περιοχή. Όμως αργότερα θα καταλάβει ότι δεν έχει την
δυνατότητα να εξυτιηρετήσει μια τόσο μεγάλη περιοχή, με αποτέλεσμα
την απώλεια μεριδίου και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού. Δεν
καταλαβαίνει ότι όσο περισσότεροι είναι οι franchisee, με μια
ορθολογική διασπορά που δημιουργεί συνέργιες, τόσο ισχυρότερη είναι
και η αγοραστική δύναμη του δικτύου, η κοινή διαφήμισΐ] και η
υποστήριξη.
Μια άλλη μορφή λαιμαργίας είναι όταν ο franchisee κρατάει
πράγματα για τον εαυτό του και δεν τα μοιράζεται με τους (ίλλους^^.
Κάθε πληροφορία για το τι συμβαίνει σε κάθε κατάστημα, σε κάθε
τοπική αγορά είναι πολύτιμη για το σύστημα franchise γενικότερα.
Βοηθάει στην αναγνώρισΐ] και αντιμετώπιση των προβλημάτων, σττιν
ισχυροποίησιι της αλυσίδας, τι^ν συνεχή εξέλιξή τιις και ανάπτυξή της.
Το να μην βοηθάει ο franchisee τους άλλους είναι επίσης
λαιμαργία, καθώς επιδιώκει να ωφεληθεί έμμεσα από τις ενέργειες των
άλλων. Εάν για παράδειγμα τρεις franchisee σε μια περιοχή πιστεύουν
ότι κάποια τοπική διαφημιστικιί καμπάνια μέσω ραδιοφώνου μπορεί να
αυξήσει τις πωλήσεις τους και ο ένας από αυτούς αρνείται να συμμετέχει,
τότε και οι τρεις θα υποφέρουν προς όφελος του ανταγωνισμού.
Για τους franchisor η λαιμαργία εμφανίζεται ως απόκρυψη
σιιμαντικών πληροφοριών και εμπειριών από τους franclnsee, με στόχο
την κακός εννοού(,ιενη εξάρτιισιί τους ή αποδυνάμωσι'ι τους. Μια
ανάλογη πολιτική είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε
συγκρούσεις, με καταστροφικά αποτελέσματα στο δίκτυο.

7.2.6
Σίγουρα οι franchisor, αλλά και οι franchisee πρέπει να είναι
περήφανοι για τι^ν επιχείρησή τους. Αυτό όμως δεν πρέπει να
εξελίσσεται σε υπεροψία.
Ένας νέος franchisee μπορεί να μην θέλει να παραδεχτεί ότι δεν
έχει αρκετά χρήματα για τιιν επένδυσΐ] που είχε ονειρευτεί. Εάν ο
franchisee διαβεβαιώσει τον franchisor ότι έχει 45.000.00Θ δρχ. για τιιν
επένδυσιη αλλά στιιν πραγματικότι^τα έχει μόνο 30.000.000 δρχ. σίγουρα
τιληροφορίες. κοανοτομίες κλπ.

θα αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας, αλλά και εντάσεων με τον
franchisor, καθώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αναλυμένες
υποχρεώσεις του, τόσο οικονομικές, αλλά και ως προς την ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα
στην επένδυσή του. Δεν πρέπει κανείς να αιρήσει την περηφάνια του να
τον εμποδίσει να είναι ειλικρινι^ς.
Η περηφάνια επίσης μπορεί να εμποδίσει έναν υφιστάμενο
franchisee από το να ζητήσει βοήθεια. Ο franchisor πρέπει και θέλει να
προσφέρει βοήθεια. Ο ίδιος έχει εμπειρία και γνώσεις που μπορούν να
βοηθήσουν τον franchisee, αρκεί αυτός να το ζητήσει.
Από την άλλη, ο franchisor από περηιράνια μπορεί να
υπερεκτιμήσει την απόδοση τιις επιχείρησής του. Αυτό είναι πολύ
σιιμαντικό, διότι όταν τελικά «πουλήσει» το franchise σ’ έναν επενδυτή,
τότε η αλήθεια θα φανεί και μπορεί να έχει σημαντικές ευθύνες, αφού
ουσιαστικά παραπλάνησε - έστω και άθελά του - τον franchisee.
Δηλαδή, ο franchisor δεν πρέπει να υπερυπόσχεται, να δημιουργεί
ανέφικτες προσδοκίες και μετά να διαψεύδεται από την πραγματικότητα.

7.2.7

Ο θυμός πάντα ενεργεί αρνιιτικά στο χώρο του franchise. Σίγουρα
δεν μπορούν όλοι να συμφωνούν πάντα σε όλα. Στο σύστημα franchise
πρέπει να ξέρει κανείς να παίρνει αλλά και να δίνει. Υπάρχουν πάντα
στιμεία τριβής στα οποία θα διαφωνήσουν τα μέλη του συστήματος. Δεν
πρέπει ποτέ μια διαφωνία να γίνει θέμα «τιμής».
Ο θυμός είναι κάτι που θα αποσπάσει ττιν προσοχή όλων και δεν
θα τους επιτρέψει να συγκεντρωθούν σττ|ν ουσία στην πραγματικιί λύση
ενός προβλήματος. Ο θυμός απλός εντείνει η^ν διαφωνία,
αποπροσανατολίζει και δυσκολεύει τΐ] δημιουργικί] σύνθεσΐ] απόψεων
και εμπειριών, ττιν εξεύρεση μιας αποτελεσματικιίς λύσιις.

7.2.8

Συνοπτικά

Όπως βλέπουμε τα «7 αμαρτήματα» καθορίζουν αποφασιστικά τΐ]ν
σχέσιτ μεταξύ franchisor και franchisee, τιιν βασικότερη συνιστώσα στιιν
οποία βασίζεται η ανάπτυξη του συστι'ηιατος. Με φροντίδα και
κατανόησί] από τις δύο πλευρές αφ’ ενός, αλλά και με τιιν δημιουργία
κατάλληλων διαδικασιών και μηχανισμών, η σχέσιι μπορεί να γίνει ^]γή
δύναμης για το σύστιιμα. Η δημιουργικι^ σχέσνι μεταξύ franchisor και

franchisee δεν είναι απλός κάτι καλό. Μια τέτοια σχέση είναι απαραίτητη
για 3 λόγους:
/. διατηρεί υψηλά τα κίνητρα και την αφοσίωση του συστήματος
2. εξοικονομεί χρήματα και πόρους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί
ευκαιρίες και μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση.
3. βοηθάει στην αποφυγή των συγκρούσεων και από τις δύο
πλευρές. Εάν franchisor και franchisee αναγνωρίσουν και
αποφύγουν αυτά τα αμαρτήματα, τότε θα μπορέσουν να χτίσουν
το μέλλον που αυτοί επιθυμούν.
7.3 Σημεία πρ οσ οχής.
Τα πλεονεκτήματα που
μπορεί να
προσφέρει η μέθοδος του franchise είναι
αναμφισβήτητα πολλά. Όμως προσοχή! Δεν
πρέπει να τα συγχέετε. Η γενική επιτυχία του
συστήματος franchise δεν εγγυάται ότι κάθε
concept θα είναι απαραίτητα επιτυχημένο και
πως ο κάθε franchisee θα πραγματοποιήσει
μια εξασφαλισμένΐ] και κερδοφόρα επένδυσιγ
Η πραγματικότητα είναι πως πρέπει να
διερευνι'ισετε πολύ προσεκτικά κάθε ευκαιρία
στον χώρο του franchise, όπως θα
ερευνούσατε και για την δημιουργία μιας
ανεξάρτιιτης επιχείρησιις. Το πλεονέκτημα όμως είναι, πως στιιν
περίπτωσιι του franchise υπάρχουν ήδη και άλλοι franchisee, οι οποίοι
έχουν επενδύσει και μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες βάσει των
οποίων [.ιπορείτε να προσδιορίσετε τη δυνατότιιτα επιτυχίας του franchise
με σχετικι'ι ασφάλεια. Επί πλέον πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, θα
πρέπει να μελετήσετε σοβαρά τις ακόλουθες παραμέτρους.
7.3.1 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το ποιο σημαντικό σημείο είναι η αποδοτικότιμα. Πρέπει να
επικοινωνι'ισετε με άλλους υφιστάμενους franchisee, έτσι ώστε να
καθορίσετε την οικονομική'! επιτυχία του franchise. Οι franchisee αυτοί
πρέπει να ερωτηθούν, εάν η επιχείρησή τους είναι προσοδοφόρα και εάν
έχουν επιτύχει τα κέρδη που είχαν υπολογίσει.

7.3 .2 ΤΡΟΠΟΣ ZOFIL
Πρέπει επίσης να καθορίσετε ποιο είδος franchise ταιριάζει στον
τρόπο ζωής σας. Ρωτήστε τους υφιστάμενους franchisee σχετικά με τις
απαιτιίσεις του καταστήματος. Πρέπει να ρωτήσετε πόσες ώρες πρέπει να
αφιερώνει ο franchisee στην επιχείρηση, αν δουλεύει στις γιορτές, αν
διαθέτει επικοινωνιακά προσόντα, άν είναι ευχαριστημένος από τιιν
δουλειά, κ.ο.κ. Ολα αυτά έχουν να κάνουν με τι^ν ποιότητα ζωής του
franchisee και πρέπει να ερωτι^θούν πολύ προσεκτικά.
7 .3 .3 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το τρίτο σιμιείο έρευνας σχετίζεται με την ποιότητα της αρχικής
και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Πρέπει να ρωτι’ισετε πόσο διαρκεί η
αρχικι'ι εκπαίδευση και εάν βοήθησε πραγματικά τον franchisee κατά το
ξεκίνιιμα της επιχείρησι'ις του. Αλλες ερωτιίσεις πρέπει να
επικεντρωθούν στο εάν τα εγχειρίδια λειτουργίας και κατά πόσο βοηθούν
στι^ν λειτουργία του καταστήματος, αν αυτά αλλάζουν / βελτιώνονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να συμπεριλάβουν νέα προϊόντα και να
συμβαδίζουν με τις τρέχουσες τάσεις τιις αγοράς.
7.3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πρέπει επίσιις να ρωτήσετε για τα οικονομικά ποσά που απαιτεί η
λειτουργία του συγκεκριμένου franchise. Ρωτιέστε του υφιστάμενους
franchisee, αν τα χρήματα που ξόδεψαν ήταν περισσότερα ή λιγότερα
από αυτά που τους είχε πει ο franchisor. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ
σιΐμαντική για να αποφύγετε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο
ξεκίπιμα μιας νέας επιχείρησιις - ττιν έλλειψη κεφαλαίου.
7.3.5 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ FRANCHISOR
Το πέμπτο σιμιείο έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις
franchisor-franchisee. Ρωτι'ιστε εάν είχαν καμιά διαφωνία με τον
franchisor και εάν αυτιί επιλύθηκε με ικανοποιητικό και επιχειριιματικό
τρόπο ή όχι. Ακόμα ρωτι'ιστε, εάν ο franchisor είναι συνεργάσιμος και
συμπεριφέρεται δίκαια στους franchisee του.

7 .3 .6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΓΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πρέπει πρώτα να ερευνι'ισετε εάν ο franchisor έχει συμπεριλάβει
αποκλειστικότνιτα περιοχής ή άλλα δικαιώματα. Σας εγγυάται ο
franchisor ότι δεν θα πουλήσει δικαιώματα σε κάποιον που μπορεί να σας
ανταγωνιστεί σπ]ν περιοχή σας με αποτέλεσμα να μειώσει τα κέρδη σας;
7 .3 .7 ΒΟΗΘΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΑΟΓΠ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Το επόμενο σιιμείο είναι να καθορίσετε εάν ο franchisor έχει θέσει
συγκεκριμένα κριττίρια για την επιλογή τοποθεσίας ή αφήνει τον
franchisee να αποφασίσει μόνος του, χωρίς καθοδήγησί] ως προς το
δημογραφικό, τη δυναμικι'ι ττ|ς περιοχής και τον χώρο που πρέπει να
ζητηθεί ή να αποφευχθεί.
7 .3 .8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Καλό θα ήταν να πραγματοποιήσετε έρευνα όσο αναφορά τιιν
ποιότητα τιις διαφημιστικής καμπάνιας του franchisor. Οι ερωτι'ισεις
πρέπει να επικεντρώνονται στον εάν η δομή των διαφημίσεων
προετοιμάζεται από τον franchisor ή σας αφήνει μόνο σας να
αποφασίσετε σχετικά με το περιεχόμενο και την παρουσίαστ] της
διαφήμισης. Κανονικά ο franchisor πρέπει να έχει έτοιμο ένα πλάνο το
οποίο πρέπει να ακολουθήσει ο franchisee για να μην χάσει χρήματα σε
ανούσιες διαφημίσεις.
7.3 .9 ΜΑΚΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FRANCHISE
Πρέπει να ερευνι\σετε προσεκτικά το μέλλον του concept. Είναι
μια περαστική μόδα ή είναι μια ιδέα με μέλλον; Υπάρχουν ανταγωνιστές
και εάν υπάρχουν πια είναι η ποιότιιτα υπηρεσιών που παρέχουν; Οι
απαντιίσεις αυτές πρέπει να επικεντρώνονται όχι μόνο στο εγγύς μέλλον,
αλλά να καθορίζουν το κέρδος που θα έχει ο franchisee σε περίπτωσΐ]
που αποφασίσει να πουλήσει τΐ]ν επιχείρησιγ
7 .3 .10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το επόμενο σημείο αφορά τΐ] διερεύνΐ]ση του ιστορικού του
franchisor. Έχει δουλέψει σωστά στι^ν κεντρικιί ιδέα τιις επιχείριισι'ις
του; Για πόσο καιρό; Έχει λειτουργι'ισει πιλοτικό κατάστιιμα, και για
πόσο καιρό; Μήπως ο franchisor εξαγόρασε κάποιο από τα franchises τα
τελευταία χρόνια; Υπήρξαν franchisee που έχασαν τα δικαιώματά τους.

και εάν ναι για ποιο λόγο; Πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να βρείτε
franchisee που να είχαν αποχωρήσει από την επιχείρησιι ή που είχαν
χάσει τα δικαιώματά τους με σκοπό να τους ρωτι'ισετε τους λόγους γι’
αυη'ιν -n^v αποτυχία. Τα σχόλιά τους και η εμπειρία τους πάνω στο
franchise ^^ιπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα.
7 .3 .η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FRANCHISOR
Το τελευταίο σημείο αφορά στην ακεραιότητα του franchisor.
Ερευνιίστε εάν ο franchisor έχει μηνυθεί για απάτη ή ψευδή δήλωσιγ
Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο franchisor δεν είναι έμπιστος
ή έχει κακι'ι φήμη σχετικά με τις τακτικές που ακολουθεί; Ερευνήστε και
τις χρεοκοπίες. Έχουν άμεση σχέση με τον franchisor ή οφείλονται σε
λάθει του franchisee; Να θυμάστε πάντα ότι το ρίσκο που αναλαμβάνει
κάθε επιχειρηματίας όταν ξεκινά μια καινούργια επιχείρησιι, είτε
franchise είτε ανεξάρτητιι, δεν θα εξαφανιστεί και η επιτυχία σας δεν
μπορεί να διασφαλιστεί από κανένα «αποδεδειγμένο» concept.

E^STdCovrac oXovc w v c ανωτέρω w usic και γoησιuoπoίώvτac τα
έγραφα με τα οποία θα aac ποοαηθεύσει ο franchisor θα unooiaETE να
καθορίσετε τα δυνατά και αδύνατα σπρεία του concept που aac
ενδιαφέρει, και επouέvωc θα πάρετε και τεκρηριωρένη και ό η
«συναισθηματική» απόφαση.
Το franchisim είναι ο πλέον
δοκιμασμένοα και σίνουροζ τοόποζ ανάπτυ&ια. Όuωc απαιτεί
συστηματική έρευνα και προσεκτική επιλογή. Και η επιλογή αυτή
εζαρτάται από εσάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΟ

Ένα βασικό ερώτημα που για
κάθε νέο επιχειρηματία που θέλει
να δραστηριοποιηθεί κυρίως
στον χώρο του retailing είναι το
εξής: να ξεκινήσει μια
επιχείρηση μόνος του ή να έρθει
σε συμφωνία με κάποια από τις
εταιρείες που αναπτύσσονται με
franchising και να στήσει, υπό
την καθοδήγησή της, ένα νέο
κατάστημα;
8. FRANCHISE ΑΠΟ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ»:
ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ

8.1 Ένα από
επιχειρηματία...

τα

βασικά

ερωτήματα

κάθε

νέου

Είτε ένας νέος επιχειρηματίας θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση
μόνος του, είτε επιθυμεί να έρθει σε συμφωνία μα κάποια από τις
εταιρείες που αναπτύσσονται με franchising υπάρχουν υπέρ και κατά,
όμως ο χρόνος έχει δείξει ότι η μέθοδος franchising εξασφαλίζει στους
υποψήφιους επενδυτές και σιγουριά και υψηλές αποδόσεις.
Έτσι, ενώ η αρχικι'ι επιλογή δείχνει να είναι ουσιαστικά
μονόδρομος'*, εντούτοις οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο σύγχρονο
επιχειρηματικό περιβάλλον διαφοροποιούν συνεχώς τα δεδομένα. Το
αρχικό ερώτιιμα έχει πλέον διευρυνθεί, αφού πέρα από τιιν δυνατότιμα
που έχει κανείς να ξεκινι'ισει κάποιο κατάστιμια είτε μόνος του, είτε υπό
τιιν σκέψη ενός δικτύου, υπάρχει η δυνατότιιτα να αγοράσει ένα ήδη
λειτουργούν franchised κατάστιμια. Στί] δεύτερη περίπτωσι], οι
πιθανότιμες αποτυχίας είναι σαφώς μικρότερες. Αποτελεί πλέον
πραγματικότιμα και στιιν ελληνικι'ι αγορά το φαινόμενο αυτό. Πολλές
επιχειρήσεις μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια λειτουργίας έχουν αρχίσει
να αποφέρουν σημαντικά κέρδη στον franchisee. Σε εκείνιι τιι χρονικι'ι
περίοδο ο franchisee επιλέγει να πουλήσει τιιν επιχείρησι'ι του. Οι λόγοι

που μπορούν να οδηγήσουν έναν franchisee σε αυτή την απόφαση είναι
πολλοί. Αναφέρομε ενδεικτικά ι,ιερικούς από αυτούς;
• Συνειδητοποίησιι ότι το concept που επέλεξε δεν του ταιριάζει
πραγματικά.
• Αστάθμητοι παράγοντες, όπως λόγοι υγείας ή οικογενειακοί
λόγοι, π.χ. ανάγκι·) για άμεσιι μετακόμισιι σε άλλη περιοχή.
• Επιθυμία να επωφεληθεί από την υπεραξία, που έχει αποκτι'ισει
η επιχείρηση στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.
Σύμφωνα ;^ιε τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κάθε νέος επενδυτής, που
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του franchise, έχει να επιλέξει
ουσιαστικά μεταξύ των εξής δύο επιλογών: της σιγουριάς που του
παρέχει μια επιχείρηση από «από δεύτερο χέρι» και τις ικανοποίησης
της ανάγκης του για δράση και δημιουργία, που του προσφέρει το
στήσιμο μιας νέας επιχείρησης.

8.2

FR/\NCHISE: Η ιδανική επιχείρηση.

Μια επιχείρησί] franchise μπορεί να χαρακτιιριστεί ιδανική γιατί:
• Διαθέτει προϊόντα / υταιρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ισχυρό
όνομα και περιορισμένο ανταγωνισμό.
• Απολαμβάνει τη στήριξη μιας ισχυρής μητρικής εταιρίας. Κάθε
franchisee γνωρίζει πως, από τν) στιγμή που εντάσσεται σε
κάποιο δίκτυο, αποτελεί μέρος αυτού και κατά συνέπεια γίνεται
αποδέκτης των παροχών της μητρικι'ις εταιρείας σε θέματα
εκπαίδευσιις, marketing, management κ.ά.
• Προσφέρει δυνατότητες επιλογής, ώστε να ταιριάζει με τον
χαρακτήρα, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες κάθε
ενδιαφερόμενου.
• Αποτελεί κεφάλαιο παρατεταμένιις αξίας. Αυτό σιμιαίνει ότι
μπορεί κανείς να πουλήσει τιιν επιχείρησιγ να ανακτι'ισει το
κεφάλαιό του και να αποκομίσει το κέρδος.
• Είναι επικερδής. Αποφέρει αρκετά χρήματα, ώστε να
εξασφαλίσει κανείς ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.
• Η μητρικι'ι εταιρεία είναι σε θέσιι να εξασφαλίσει για τους
franchisee τιις κεντρικές συμφωνίες με τράπεζες και άλλα
πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τι^ν ανεύρεση κεφαλαίων με
τους καλύτερους δυνατούς όρους.
• Η εμπειρία που έχει αποκτι^σει ο franchisor και η εξοικείωσι'ι
του με τιιν εκάστοτε αγορά είναι παράγοντες οι οποίοι

μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους, που είναι συνυφασμένοι
με κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα.

8.3

Αγορά ενός υπάρχοντος καταστήματος franchise.

Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αναλαμβάνουν μια υφιστάμεντ)
επιχείρηση franchise εξαιτίας του γεγονότος όπ στην περίπτωσΐ] αυτή οι
πιθανότιμες αποτυχίας δείχνουν να είναι σαφώς μικρότερες. Μια εν
λειτουργία επιχείρηστ) έχει διανύσει κάποιον δρόμο και είναι εμφανές αν
οδεύει προς τι^ν αποτυχία ή την επιτυχία. Κανονικά θα περίμενε κανείς
μια ήδη υπάρχουσα και επιτυχημένη επιχείρηση franchise να απαιτεί
υψηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης, συγκριτικά προς το στήσιμο μιας
νέας επιχείρησνις, εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν
δουλέψει σκληρά για να φτάσει η επιχείρηση σττ|ν παρούσα κατάστασιμ
Η πραγματικότητα όμως είναι κάπως διαφορετική. Αυτή την εποχή
συναντά κανείς πολλά έτοιμα και δοκιμασ|.ιένα στην αγορά francliise
καταστι'ιματα προς πώλησιι και μάλιστα σε εξαιρετικά συμφέρουσες
τιμές. Με άλλα λόγια, η τιμή εξαγοράς μπορεί να είναι ποιο χαμηλή από
το κόστος που απαιτείτε για τη δημιουργία του καταστήματος από την
αρχή. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό:
• Έχει ήδη συμπληρωθεί κάποιο χρονικό διάστημα από τη
συνολική διάρκεια τι^ς Σύμβασης franchise. Έτσι, ενώ οι
αρχικοί στόχοι της σύμβασης προέβλεπαν διάρκεια αυτής π.χ.
10 χρόνια, για την νέα σύμβαση υπολείπονται μόνο πέντε
χρόνια. Βέβαια, ενδέχεται να υπάρχει από τον franchisor η
δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης της σύμβασης, αλλά στιιν
περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, η επιχείρηση αξίζει λιγότερα.
Το γεγονός αυτό πρέπει να αντανακλάται στην τιμή.
• Ένα ακόμα σιμιείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί, είναι ότι στις
περισσότερες συμβάσεις, προβλέπονται τόσο ή εγγραφή
συναίνεσης της μητρικι'ις εταιρείας για π]ν πώληση] τΐ]ς
επιχείρησιις από τον franchisee, όσο και η έγκρισΐ] του νέου
αγοραστι'ι από τον franchisor.
• Ένα ακόμα σΐ]μαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να εξετάσει
κανείς, είναι το θέμα τΐ]ς μίσθωσΐ]ς του ακ-ινιμου. Αν για
παράδειγμα το συμβόλαιο, το οποίο έχει υπογράψει ο
προηγούμενος ιδιοκτι'ι-π]ς, λήγει σε δύο χρόνια και δεν υπάρχει
διασφάλιση] για προοπτική'] ανανέωσΐ]ς -π]ς μίσθωσΐ]ς, πρέπει να
αντιμετωπίσει κανείς τΐ]ν περίπτωση να μείνει σύντομα χωρίς
κατάστΐ]μα, γεγονός που θα τον αναγκάσει να μεταφέρει τΐ]ν
επιχείρηση'] του σε άλλο σημείο. Η πιθανότΐ]τα αυτί]

μεταφράζεται τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε χρηματικό
κόστος για την επιχείρηση.
• Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο
κόστος τι^ς αγοράς ενός υφιστάμενου franchise και σ’ αυτό που
απαιτείται για το σπάσιμο μιας νέας επιχείρησι^ς. Υπάρχει όμως
περίπτωσιμ ο franchisor να έχει δώσει όλες τις περιοχές, οι
οποίες έχουν προβλεφθεί και να μην υπάρχουν πλέον άλλες
διαθέσΐ[,ιες. Στι^ν περίπτωσιι αυτιί ο μόνος τρόπος για να μπει
κάποιος στο συγκεκριμένο δίκτυο είναι να αγοράσει ένα από τα
ήδη υπάρχοντα καταστήματα του δικτύου.

8.4 Στήσιμο νέας επιχείρησης franchise.
Μερικοί άνθρωποι αγαπούν τις προκλήσεις και για τον λόγο αυτό
προτιμούν να ξεκινιίσουν μια επιχείρηστ) franchise από τι^ν αρχή, παρά
να αγοράσουν ένα ήδη υπάρχον κατάστημα. Προσδοκία και επιδίωξή
τους είναι να ανταμειφθούν στιιν συνέχεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης, ακόμα κι αν είναι μέλος ενός
εδραιωμένου δικτύου franchise, απαιτεί σκληρή προσπάθεια, καθώς και
σημαντικό κεφάλαιο για αρχική επένδυση, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
πιθανότατα θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέχρις ότου η επιχείρηστ]
γίνει κερδοφόρα.
Ο κίνδυνος για μια νέα επιχείρηση είναι σαφώς υψηλότερος και γι’
αυτόν τον λόγο η επιτυχία δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρη. Είναι
προφανές ότι η επιτυχία εξαρτάται άμεσα από το πόσο σκλτ]ρά είναι
διατεθειμένος να δουλέψει ο franchisee, τα κίνητρά του, την προθυμία να
ακολουθήσει τις κατευθύνσεις που του δίνονται από τις Κεντρικές
Υπηρεσίες, αλλά και από ττ|ν υποστήριξη που του παρέχει ο franchisor.

8.5 Θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε σε κάθε
περίπτωση.
1. Είναι εξαιρετικά σΐ] μαντικό να εξετάσει κανείς σε βάθος τις
προσωπικές του ανάγκες, πριν αναλάβει κάποιο franchise. Η
ερώτηστ] «τι είδους επιχείρηστ] μου ταιριάζει;» θα σας οδηγήσει
σε μερικά πολύ σιιμαντικά συμπεράσματα. Να θυμάστε ότι το
να βρεθείτε ξαφνικά δεσμευμένος / ή με μια εταιρεία, ή οποία
δεν σας εκφράζει, είναι ο βασικότερος παράγοντας για να
οδηγηθεί η επιχείρησί] σας σε ... αποτυχία!!!
2. Ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του
κάθε υποψήφιος επενδυτιίς, από ττιν πρώτΐ] στιγμή που μπαίνει
στί] διαδικασία αναζήτιισιις του ιδανικού franchise, είναι το

3.

4.

5.

6.

7.

ύψος του κεφαλαίου, το οποίο προτίθεται να διαθέσει. Μπορεί
κάποιο συγκεκριμένο concept να σας ταιριάζει, ή να σας
εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις. Μπορεί όμως, να αποδειχθεί
εξαιρετικά επικίνδυνο αν χρειαστεί να δανειστείτε πάνω από το
50% τιις επένδυστις.
Κάθε νέος επιχειρηματίας, όταν ξεκινά δική του επιχείρησιι
είναι ενθουσιασμένος. Ο ενθουσιασμός παίζει σημαντικό ρόλο
στιιν επιτυχία τΐ]ς επιχείρησης, δεν πρέπει όμως να τον αφι'ισετε
να σας παρασύρει μακριά από τα πραγματικά γεγονότα.
Ζητιέστε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του franchisor κατά τα
τρία τελευταία χρόνια. Μελετιέστε τα προσεκτικά πριν πάρετε
οποιαδήποτε απόφασιι.
Πριν δεσμευτείτε με κάποια επιχείρηση, κάντε μια έρευνα
αγοράς στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα του δικτύου.
Παρατίέρήστε τυχόν διαφορές μεταξύ των franchise και των
εταιρικών καταστιιμάτων σε θέματα, όπως η εξυπηρέτησί], η
ποικιλία των προϊόντων κ.ά. Μιλήστε με τους υφιστάμενους
franchisee, αλλά και με το προσωπικό τους και θέστε τους
κάποια βασικά ερωτιίματα, όπως; Με τι ποσοστά κέρδους
δουλεύουν; Ποίας ποιόηιτας είναι η υποστιέριξη που έχουν από
τις κεντρικές υπηρεσίες; Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι
αποτελεσματικά; Αν δίνονταν στον franchisee η δυνατότιιτα να
επιλέξει ξανά, θα διάλεγε το ίδιο concept για άλλη μια φορά;
Ερευνι'έστε τιιν δυναμικί] του κλάδου, στον οποίο σκοπεύετε να
δραστίέριοποιηθείτε, διεξάγετε έρευνες στιιν τοπική αγορά,
ελέγξετε τα δημογραφικά στοιχεία τιις περιοχής, όπου θα
ανοίξετε το κατάστιιμά σας, συλλέξτε στοιχεία που αφορούν
τΐ]ν κίνησιι και τις ροές τΐές τοπικι^ς αγοράς. Τέλος πριν
προχωρήσετε στιιν αγορά ή την μίσθωσΐ] κάποιου
καταστήματος, φροντίστε να ενημερωθείτε για την εικόνα που
έχουν διαμορφώσει στιι συνείδησιι των καταναλωτών τιις
τοπικΊ'ις αγοράς τόσο το κατάστιιμα, όσο και ο ιδιοκτι'ιτης του,
κατά τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας του καταστι'ιματος.
Δυστυχώς πολλές φορές η κακή φήμη ενός ατόμου ή
καταστι'ιματος το ακολουθεί, επι^ρεάζοντας σιέμαντικά τιιν
συι,ιπεριφορά των καταναλωτών, ακόμα και αν αλλάξουν τόσο
ο ιδιοκτι'έτιις, όσο και το κατάστιιμα.
Πριν ξεκινι'ισετε, ζητήστε από κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο
να καταρτίσει για εσάς ένα πλάνο ανάπτυξης, ώστε να έχετε
σαφή εικόνα για τιιν πιθανι'ι πορεία τιις επιχείριισιις.
Συμβουλευτείτε τον λογιστί] σας και καθορίστε από κοινού τΐ]ν
χρονικι'ι στιγμή, κατά τιιν οποία πρέπει να επιχειρήσετε τιιν
πώλησιι τιις επιχείρησιις σας.

8.6

ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΙΙΛΟΙΉ: Ένα θέμα προς με/.έτη.

Υπόθεση: Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας / franchisee
αποφασίζει να πουλήσει το κατάστημά του μετά από 5 χρόνια
αποδοτικη'ις λειτουργίας του. Τα χρήματα που του αποφέρει η διαδικασία
τΐ]ς πώλησιις είναι απολύτως ικανοποιητικά, ενώ εξίσου ικανοποιημένος
νοιώθει και ο νέος franchisee / αγορασηίς, αφού απέκτησε μια
επιχείρησιι με εξαιρετικές προοπτικές. Ο πρώτος franchisee διαθέτει το
κεφάλαιο, που απέκτησε από την πώληση, για τιιν αγορά ενός νέου
franchise. Ο δεύτερος franchisee έχει από το κατάστιιμα τις αποδόσεις τις
οποίες προσδοκούσε, γνωρίζει όμως πως σε καμιά περίπτωση η
επιχείρησί] του δεν μπορεί να αποκτιίσει κατά τα επόμενα 5 χρόνια την
υπεραξία, τΐ]ν οποία καρπώθηκε ο πρώτος franchisee. Παρ’ όλα αυτά
απολαμβάνει ττ\ σιγουριά που του προσφέρει η επιλογιί του, για αγορά
ενός ήδη υπάρχοντος καταστιίματος. Η επιλογή αγοράς ενός franchise
σίγουρα δεν είναι εύκολη και οι παράγοντες που πρέπει κανείς να
σταθμίσει είναι πολλοί.
Σκεφτείτε σοβαρά τόσο τους προσωπικούς, όσο και τους
επιχειρηματικούς σας στόχους, πριν πάρετε την τελική απόφασιμ
Προτιμάτε την ασφάλεια που σας προσφέρει η αγορά ενός
αποδεδειγμένα επιτυχημένου franchise για να επενδύσετε τα κεφάλαιό
σας ή έχετε ττ]ν διάθεση και τον ενθουσιασμό που απαιτείται για να
στήσετε - πάντα με την βοήθεια της μητρικής εταιρείας - ένα κατάστιιμα
από την αρχή; Όποια απόφαση κι αν λάβετε τελικά, σιγουρευτείτε ότι
έχετε εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
9. Ο ρόλος της επικοινοη’ίας και η σημασία της για την
εύρυθμη και απρόσκοπτη /χιτουργία ενός συστήματος
franchise.

Επικοινωνία ορίζεται ως επαφή που
πραγματοποιείται με την χρήση
διαφόρων μέσων - προσωπικών ή
υλικών - και με την οποία μπορεί να
γίνει διαβίβαση εγγράφων, σημάτων ή
μηνυμάτων με σκοπό την λήψη και
υλοποίηση αποφάσεων.

()m»c είναι Korvoc αποδεκτό, η διαδικασία τη; επικοινονίαζ στην καΟηπερη^ί uac
ζωή eivm οοσιώόης, αφού αποτύτ.ί την βάση via την οργάνωση της κοινιονία; a nc
ποια βαφ ίς, α η ή και ffnc π/χ'αν σύνθετε; uoi>u>f. c. Η παοαδογή αυτή είναι ahoua
ποιο ισ η ο ή στον ίμ ο ο των οα/ανήσΓ,ων και ιόίω; σε ένα σϋστηαα franchise, η
καΑιί λατοΌΟνία του οποίον ΙΙασίΐΙεται σε συ/^Ατνικές εΐ’έρνειεζ και κοινήν
aπo^^άσac ατόκων που όραστηοιοποιοννται σε διαφορετικά σημεία και πό/ΤΛ^.
ίσώζ και yώoεc. και που πιθανότατα δεν ένουν συναντηθεί ποτέ ucracv tooc

9.1

Επικοινωνία και franchise

Η διαδικασία τΐ]ς επικοινωνίας σε ένα σύστιιμα franchise, ή χρήσΐ]
δηλαδή μέσων για την μεταφορά μηνυμάτων από τα μέλη στις Κεντρικές
Υπηρεσίες και αντίστροφα δεν είναι αρκετή. Η επικοινωνία θα πρέπει να
είναι αμοιβαία''^ και κυρίως να είναι αμφίδρομη. Ο franchisee δεν μπορεί
να αντεπεξέλθει σ’ αυτά που ζητεί ο franchisor, αν ο τελευταίος δεν έχει
περάσει το μήνυμα του ξεκάθαρα και αποτελεσματικά και ο franchisor
δεν μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο franchisee,
αν αυτός δεν τα μεταφέρει στον francliisor.
Επί πλέον, η σωστή επικοινωνία μεταξύ των μελών ενός
συστι'ιματος franchise παίζει σημαντικό ρόλο στΐ]ν διαδικασία του
knowledge management, στην διαχείρισΐ] δηλαδή τιις γνώσης και τιις
αξιοποίησιις των συλλογικών εμπειριών με σκοπό τη διαμόρφωσιι κοινιίς
εταιρικής κουλτούρας, κοινι'ις αντίληψης και ιεράρχησης. Και αν η
μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών από τους franchisee του δικτύου
Να πραγματοποιείται δηλαδή μέσο ενός KOim'i για όλα τα μέλη συστήματος μεταφοράς
μηνυμάτων.

προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες είναι σχετικά εύκολη, και με μικρό
κόστος, η μεταφορά τιις γνώστις και επομένως η διαχείριστ) ττις και
διάχυσης της σε όλα τα μέλη του συστήματος απαιτούν ένα άριστα
δομηι,ιένο σύστημα επικοινωνίας. Η επικοινωνία, επομένως, είναι ένα
πολύ σημαντικό στοιχείο στί] σχέση μεταξύ franchisee και franchisor και
δεν πρέπει να α^ιεληθεί από κανένα μέλος ενός δικτύου, όπου οι
ισορροπίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Επιπλέον, οι Κεντρικές Υπηρεσίες
θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με τους επιτυχημένους franchisee όσο
και με τους λιγότερο επιτυχημένους. Η επικοινωνία με τους πρώτους
κρατά υψηλά το αίσθημά τους ότι ανήκουν σε μια ομάδα, τους
αναγνωρίζει ηιν επιτυχία τους και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν ττιν
επιτυχημένιι προσπάθεια. Από ·π]ν άλλη, η επικοινωνία με τους μη
επιτυχημένους franchisee είναι πολύ ποιο σημαντικί], αφού μέσω αυτής
ο franchisor πρέπει να κατανοήσει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο franchisee και να βρει τρόπους για να τον
υποσηιρίξει και μαζί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

9.2

Τρόποι επικοινωνίας.

Ο πλέον συνήθης τρόπος επικοινωνίας μεταξύ Κεντρικών
Υπηρεσιών και franchisee είναι η γραπτή επικοινωνία. Η γραπτιί
επικοινωνία μεταξύ των μελών ενός δικτύου είναι ποιο συχνιί ακόμα και
από ότι ΐ] προσωπική επικοινωνία. Σημαντικό στοιχείο στον τομέα της
γραπτής επικοινωνίας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας (internet,
intranet) με σκοπό τη διευκόλυνστ] του διαλόγου, καθώς και υιοθέτιισΐ]
interactive manuals. Αυτά δίνουν στον franchisee την δυνατότητα να
συμμετάσχει ενεργά στι^ν διαμόρφωση του συστιίματος και στις
Κεντρικές Υπηρεσίες την δυνατότητα να αναβαθμίζουν το σύστημα που
έχουν αναπτύξει. Λόγο όμως ττις απρόσωπης φύσι^ς ττ|ς γραπτής
επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό να περαστεί το σωστό μήνυμα, αφού
εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Ακόμα και μια αθέλητιι
απροσεξία μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις που δύσκολα θα
επιλυθούν.
Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, είναι τα συμβούλια. Πολλοί
franchisor οργανώνουν συμβούλια / επιτροπές μεταξύ των ιδίων και
ομάδων franchisee καθώς και εθνικές συναντήσεις με όλα τα μέλη του
δικτύου. Τα τοπικά και εθνικά συμβούλια είναι ένας πολύ
αποτελεσματικός τρόπος για τους franchisor να έρθουν σε επαφή με τους
franchisee, και επομένως με τα προβλήματά τους, τις αμφιβολίες τους,
τους φόβους, τις ιδέες και τα παράπονα τους. Αυτές οι συνανη'ισεις
δίνουν επίσιις ττιν ευκαιρία στον franchisor να ενι^μερώσει τους
τελευταίους σχετικά με νέες επιχειρηματικές τακτικές, με το πώς
μπορούν να βελτιώσουν τιιν κερδοφορία τους, τι προϊόντα βρίσκονται σε

έρευνα και ανάπτυξη και άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία του
δικτύου. Σημαντικός παράγοντας για τιιν επιτυχία των συναντι'ισεων
αυτών είναι η σχολαστικιί προετοιμασία, τόσο των Κεντρικών
Υπιιρεσιών όσο και των franchisee που θα λάβουν μέρος, με ττ|ν
βοήθεια των area managers του δικτύου αλλά και των εξειδικευμένων
συμβούλων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να οργανώσουν τις
συναντι'ισεις αυτές.
Οι franchisee δικαίως απαιτούν να είναι ενημιεροι για όλες τις
εξελίξεις που αφορούν τόσο το δίκτυο, όσο και τιιν αγορά, σττ|ν οποία
δρασττιριοποιούνται. Εάν η δημιουργία του σωστού κλήματος επιτευχθεί,
τότε οι ιδέες και οι προτάσεις των francliisee μπορούν να φανούν πολύ
χρήσιμες για την ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωσΐ] του δικτύου.

9.3

Κπιτροπές - Εκπρόσωποι franchisee

Υπάρχου δύο ήδη επιτροπών στις οποίες εντάσσονται οι
franchisee.
Πρώτον υπάρχου οι επιτροπές που δημιουργήθηκαν μέσα από την
απογοήτευση και την δυσαρέσκεια των franchisee απέναντι στις
Κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες και υιοθετούν εχθρική στάση έναντι
του franchisor. Η δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπι^ς δείχνει πως ο
franchisor έχει αποτύχει σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω τομείς:
• Σωσπτ και συνεχής επικοινωνία με τους franchisee
• Τήρηστι των υποσχόμενων σε επίπεδο υποστήριξης
• Επίπεδο αρχικής και συνεχόμενιις εκπαίδευσης
• Ύπαρξη επιχειρηματικί] οργάνωσιις
• Έρευνα και ανάπτυξη για νέα προϊόντα και υπτιρεσίες
• Σωστό πλάνο marketing
• Εισαγωγή καινοτομιών
• Συγχρονισμός με τις νέες τάσεις
• Δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο δίκτυο
• Οργάνωσι] αγορών με πλεονεκτιμιατα
• Αλλες υποχρεώσεις του franchisor
Η δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής πρέπει να αποφευχθεί, αφού
όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα όποια προβλήματα, αλλά
πολλές φορές φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, οξύνοντας τα
προβλήματα πέρα από τις πραγματικές τους διαστάσεις. Πιθανόταττ)
συνέπεια μιας τέτοιας επιτροπι'ις είναι η επίθεσιι κατά του francliisor (και
κατά του δικτύου) , τνιν
οποία οι Κεντρικές Υπι^ρεσίες θα
αντιμετωπίσουν είτε με δικαστικές διαμάχες, είτε με τιιν διάλυσι^ του
συστι'ιματος που έχουν αναπτύξει. Σε κάθε περίπτωσΐ] και οι δύο πλευρές

θα υποφέρουν όσον αφορά τις σχέσεις, τιιν εμπιστοσύνη και φυσικά τα
οικονομικά τους. Ο χρόνος που θα χαθεί στις διαμάχες θα έχει αρνητικά
αποτελέσματα τόσο για τον franchisor, όσο και για τους franchisee, ενώ
υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα αντιδικιών μεταξύ των μελών της
επιτροπή, αφού ο κάθε franchisee έχει τα δικά του προβλήματα και τις
δικές του διαφωνίες. Μια τέτοια κατάστασί] επιταχύνει τιιν δημιουργία
φυγόκεντρων τάσεων και αποπροσανατολίζει από τα σημαντικά
προβλήματα του συστι'ιματος, με αποτέλεσμα αυτοί που υφίστανται
ζημιά να είναι οι franchisee και αυτοί που κερδίζουν να είναι οι
ανιαγωνιστές.
Είναι προς το συμφέρον των Κεντρικών Υπηρεσιών ενός δικτύου
να ακούσουν τα προβλήματα των franchisee, να εκτιμήσουν ττιν
κατάστασιι και να βρουν λύσεις, που θα είναι προς το συμφέρον και
όφελος του δικτύου. Από την μεριά τους οι francfrsee πρέπει να
αποδεχτούν ότι είναι μέλη μιας ομάδας, και πρέπει να μάθουν να
λειτουργούν ως μέρος του συνόλου και όχι ως μονάδες., αποδεχόμενοι
τις υποδείξεις και τις οδηγίες του franchisor.
Ο δεύτερος τύπος επιτροπής είναι αυτός που δημιουργείται, είτε με
πρωτοβουλία του franchisor, είτε από κοινού με τους franchisee.
Αυτός ο τύπος επιτροπι'ις έχει ως σκοπό να βελτιώσει τιιν επικοινωνία
μεταξύ των διαφορετικών ).ιελών και να διαμεσολαβήσει όταν
δημιουργούνται προβλήματα.
Ένα σύνΐ]θες πρόβλημα σε αυτού του είδους τις επιτροπές είναι ο
χρόνος δτιμιουργίας τους. Είναι σχετικά δύσκολο για τις Κεντρικές
Υπηρεσίες να καθορίσουν πότε είναι η σωστι'ι εποχι'ι για τη δημιουργία
μιας τέτοιας επιτροπής. Στο αρχικό ακόμα στάδιο δεν είναι απαραίτιιτο,
αλλά όταν ο franchisor έχει καθιερωθεί μαζί με κάποιους francifrsee, η
ανάγκη δημιουργίας τιις είναι επιτακτικιγ
Αυτό το είδος ττις επιτροππίς δημιουργείται σε ένα θετικό κλήμα
και έχει σκοπό π]ν ενδυνάμωση των σχέσεων και την αμοιβαία βελτίωστ]
όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Απαραίτιιτί] προϋπόθεσιι είναι η
επιθυμία των franchisee να συμμετέχουν στιιν επιτροπή και να
προσφέρουν ουσιαστικά με τις γνώσεις τους - και τον χρόνο τους - στιιν
ανάπτυξή του.
Πρέπει να γίνει κατανοητό σε αυτό το σημείο, ότι το όνομα με το
οποίο λειτουργεί ένα δίκτυο και το σύστιμια λειτουργίας - οργάνωσιις προώθιισιις, εταιρικι'ις εικόνας κ.ο.κ που υιοθετούν οι franchisee ανι'ικουν
στον franchisor. Και είναι αυτός που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις για
το σύστιιμα, με σκοπό πάντα τιιν βελτίωσΐ] του συνόλου. Επομένως μια
επιτροπή μπορεί να υπάρξει μόνο στα πλαίσια του ρόλου του συμβούλου,
ως μέσω δηλαδή για να παίρνει πληροφορίες και συμβουλές ο franchisor

έτσι ώστε να έχει όσα περισσότερα στοιχεία για την λήψη μιας
απόφασιις.

9.4

Ο ρόλος μιας επιτροπής σε ένα σύστημα franchise

Ο ρόλος μιας τέτοιας επιτροπής, σε συνεργασία πάντα με τις
Κεντρικέ Υττηρεσίες είναι η κατανόηστ) των αναγκών των ομάδων
εκείνων που διαμορφώνουν το σύστημα, και έχουν συμφέρον από τΐ]ν
ύπαρξή του, και η προσπάθεια κάλυψης αυτών των αναγκών.
Οι επιτροπές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η δυναμική μεταξύ
των παραπάνω παραγόντων είναι αυτι'ι που κρατά το σύστημα ενωμένο
και ότι ο ρόλος τους θα πρέπει να επικεντρώνεται στους πέντε άξονες ,
franchisor - franchisee - μέτοχοι - προμηθευτές - πελάτες - εργαζόμενοι
ισορροπώντας τα συμφέροντα κάθε ομάδας με απώτερο σκοπό ττιν
μακρόχρονί] ευημερία και επιτυχία του συστιίματος. Οι τομείς στους
οποίους μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια επιτροπι'ι ακολουθούν
παρακάτω.

Επικοινωνία. Πρακτικές δυσκολίες και προβλήματα της μεθόδου
επικοινωνίας που έχει επιλεχτεί μεταξύ franchisee και Κεντρικών
Υπηρεσιών μπορούν να συζητιιθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Το είδος
ηις επικοινωνίας μπορεί επίσης να συζητιιθεί και να βελτιωθεί.
Προσωπικό. Προβλήματα σχετικά με το προσωπικό, είτε αφορούν ττιν
διοίκι^στι ή ττιν επάνδρωστ], μπορούν να συζηττ|θούν και να δοθούν
λύσεις. Οι franchisee είναι επίσιις σε θέσιι να δώσουν σιιμαντικές
πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού και να
καθοδηγι'ισουν τις Κεντρικές Υπιιρεσίες στον σχεδίασμά του ετήσιου
εκπαιδευτικού προγράμματος. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζουν οι
εξειδικευμένες εταιρείες σε θέματα franchise, οι οποίες δημιουργούν τα
manuals και αναλαμβάνουν την εκ-παίδευσΐ] του προσωπικού και τιιν
συνεχί] επανεξέτασιι του τρόπου λειτουργίας του συστιίματος.
Εμπειρία. Οι εμπειρία των franchisee και οι γνώσεις που έχουν
αποκτιίσει μέσα από τιιν καθημερινή] εξυπηρέτιισΐ] των πελατών του
δικτύου μπορεί μεταφερθεί στις Κεντρικές Υπτιρεσίες με σκοπό ·π]ν
βελτίωσι] και εξέλιξη του συστιίματος.
Marketing. Όλοι οι franchisee συμβάλλουν στιιν χρηματοδότιισΐ] τιις
εθνικής διαφημιστικιίς καμπάνιας, του υλικού προώθτισιις, των δημοσίων
σχέσεων κ.ο.κ. Επομένως ενδιαφέρονται άμεσα για το πώς, που και πότε

θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια και κατά πόσο αυτές οι ενέργειες
θα ωφελήσουν τους ίδιους αλλά και το δίκτυο συνολικά.

Νέες ιδέες. Οι νέες ιδέες του franchisor ( π.χ. για μια καινούργια
καπιγορία προϊόντων η οποία μπορεί να ενταχθεί στο μίγμα προϊόντων
που προσφέρουν τα καταστήματα ) μπορούν να συζητηθούν πρώτα με
τους franchisee ( πριν βγουν σ-η^ν αγορά ) έτσι ώστε να έχει μια πρώπι
εικόνα των αντιδράσεων, θετικών ή αριπιτικών.
Εγχειρίδια λειτουργίας. Προτάσεις μπορούν να γίνουν και για τΐ]ν
βελτίωση των εγχειpιδίϋJV λειτουργίας, εάν οι franchisee πιστεύουν ότι οι
οδηγίες δεν τους βοηθούν σε πρακτικό επίπεδο ή ότι κάποιοι τομείς
έχουν παραμεληθεί, κ.ο.κ.
Εκπαίδευση. Η εκπαίδευσιι /,ιπορεί να συζητηθεί μεταξύ των δύο
πλευρών, αφού οι franchisee υπι'ιρξαν μαθΐ]τές και μπορούν να δώσουν
χρήσιμες συμβουλές και παρατηρήσεις στον franchisor για τΐ]ν
υποστιίριξη και εκπαίδευσΐ] των νέων franchisee.
Φορολογικά - νομικά. Δυσκολίες πάνω σε φορολογικά ή νομικά
θέματα, καθώς και θέματα reporting μπορούν να ερευντιθούν και να
ληφθούν διορθωτικά μέτρα.
Έρευνα αγοράς. Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων
και των υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα δίκτυο απαιτεί τιιν
πραγματοποίη<7ΐ] ερευνών αγοράς. Οι franchisee μέσω των επιτροπών
μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες
αυτές. Επίσης πολλές φορές οι franchisee μπορούν να εισάγουν ιδέες για
τιιν ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Τέλος οι franchisee πρέπει να έχουν την ευκαιρία να θέτουν
οποιοδήποτε θέμα - που αφορούν τιιν λειτουργία του καταστι'μιατος και
τιιν πορεία του δικτύου - τους απασχολεί.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σκοπός των επιτροπών είναι το
αμοιβαίο κέρδος των συμμετέχοντων στο δίκτυο καθώς επίσης και η
δημιουργία μιας αρμονικής ατμόσφαιρας, στην οποία τα προβλήματα
0α μπορούν να επιλύονται γρήγορα και οι νέες ιδέες να
ενθαρρύνονται.
Έτσι σε γενικές γραμμές οι επιτροπές αυτές θα πρέπει να θέσουν
ως σκοπό:
• να βελτιώσουν τιιν επικοινωνία μεταξύ Κεντρικών Υπιιρεσιών και
franchisee.

•

Να δώσουν βήμα ώστε ώστε όσα μέλη του συστήματος
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα να το κοινοποιήσουν και να
λάβουν τιιν ανάλογη πρωτοβουλία για βοήθεια και υποστι'ιριξη.
• Να καθορίσουν συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των
Ι-ίελών του συστήματος, δίνοντας την δυνατότιιτα σε κάθε μέλος να
συζητι'^σει και να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τι^ν
επιχείρησι'ι του.

9.5

•

Να δημιουργι'ισουν ένα θετικό κλίμα μεταξύ των μελών του
συστιμιατος.

•

Να παρέχουν σε όλα τα μέλη του συστΐ]ματος τΐ]ν αίσθησί] ότι
ανι'ικουν σε μια κοιντ] ομάδα με κοινούς στόχους και κοινά
συμφέροντα.

Ο ρόλος του συμβούλου.

Η εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος franchise, ανεξάρτιιτα από
το μέγεθος τιις επιχείρησι^ς, των αριθμό των franchisee και τιι φύστ] ττις
δραστηριότητας της εταιρείας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στιιν ποιότητα
της Επικοινωνίας μεταξύ των μελών του συστήματος. Έτσι η οργάνωσιι
και διοίκΐ]σΐ] της Επικοινωνίας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας.
Ο ρόλος του Συμβούλου αποκτά ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά ττιν
οργάνωση του συστήματος, λειτουργώντας ως μοχλός διευκόλυνσης της
επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η εμπειρία του
συμβούλου franchise στην οργάνωση δικτύων, αλλά και η δυνατότητά
του να παρατηρεί το σύστημα αμερόληπτα, αντικειμενικά και από
απόσταστ] του δίνει τιιν δυνατότιμα να συμμετάσχει ουσιαστικά στιιν
καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας ενός δικτύου.
Ακολουθούν μερικά από τα σημεία που μπορεί να παρέχει
υποστήριξη ένας σύμβουλος;
• Οργάνωσιι και συνεχής βελτίωση σου συστιμιατος επικοινωνίας
που ακολουθεί ένα σύστιμια franchise.
• Σχεδιασμός ειδικών πολιτικών προς τις εμπλεκόμενες ^'ομάδες.
• Διαμεσολάβησιι μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων και επίλυσΐ]
διαφορώΐ'
• Εκπαίδευσι] και επανεκπαίδευσΐ] franchisee - υπαλλήλων.
• Αναθεώρηση και συνεχής βελτίωση των εγχειριδίων λειτουργίας.
• Συσημιατα ελέγχου δικτύου - monitoring.
• Οργάνωσΐ] ετΐ]σίων ημερίδων franchisee - franchisor κ.λ.π.

“ Franchisee, franchisor, μέτοχοι, ερ/αζόμετ'οι, προμηθευτές, πελάτες.
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10. Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας, όροι και
προϋποθέσεις επιδοτήσεο^ν.
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξΐ]ς, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, το πρόγραμμα
Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο και συγχρηματοόοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους από 18 έως 35 ετών από
όλες τις περιφέρειες ττις χώρας μας. Στόχος είναι η υποστήριξή τους για
ττιν δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν πς ιδέες τους, τις
γνώσεις τους, το ταλέντο τους, και τις νέες τεχνολογίες. Ένας ελάχιστος
αριθμός προτάσεων θα υποσττιριχθεί σε κάθε περιφέρεια, με τιμ'
προϋπόθεσΐ] τιις ποιότιμας και τιις πληρόημας τιμ πρότασης.
Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος (2001-2002) θα ενισχύσει
προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 10 δις. Δρχ. Εκπμάται ότι θα
ιδρυθούν περίπου 500 νέες επιχειρήσεις και θα δημιουργηθούν πάνω από
1000 νέες θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2002. Κάθε νέα και κάθε
νέος έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν υποβάλλοντας μια και μόνο
πρότασιμ Η προκήρυξη του πρώτου κύκλου γίνεται στις 15 Ιουνίου 2001
και η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου
2001.

10.1

Τομείς δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους κλάδους της μεταποίησης με
ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην
παραγωγική διαδικασία. Επίσιις, καλύπτει το εμπόριο υπό την
προϋπόθεση
ότι αξιοποιείται μια
ολοκληρωμένη
υποδομή
ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέλος τομέας δραστΐ]ριότΐ]τας είναι η παροχή
υπηρεσιών και ειδικότερα σε δραστιιριότιμες συναφείς προς τιμ
μεταποίησιμ σε δρασττιριότιμες όπου αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες,
καθώς και σε επιλεγμένες, καινοτόμους δραστιιριότητες του τουριστικού
τομέα. Είναι προφανές ότι σε όλους τους τομείς θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη έμφασιι στιι χρήσΐ] νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για
επιχειρηματικούς σκοπούς. Τονίζονται θα χρηματοδοπιθούν μόνο νέες
επιχειρηματικές δραστηριότιιτες και όχι η συνέχισΐ] υφιστάμενων
επιχειρήσεων.

10.2 Όροι συμμετοχής τρίτων.
Σε κάθε πρόταση μπορούν να συμ}.ιετάσχουν ταυτόχρονα και
πρόσωπα που δεν επιπίπτουν στην καττιγορία των νέων επιχειρηματιών,
εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους σττιν πρότασί] δεν
ξεπερνά το 25% ή εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
(venture capital) με ανώτατο όριο συμμετοχής και σ’ αυτί) τιιν
περίπτωση το 25%.
Σε κάθε περίπτωση η ίδια συμμετοχή 0α πρέπει να ανέρχεται
κ α τ’ ελάχιστο στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της πρόταστ|ς.
Η δε διοίκηση των επιχειρήσεων πρέπει να ασκείται αποδεδειγμένα
από τους ίδιους τους νέους. Απαραίτιγηι προϋπόθεση, επίσης, να μην
έχει γίνει έναρξη επιχείρησης πριν την υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας.

10.3 Τ ι θα επιχορηγηθείτε.
Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότιισΐ]ς ορίζεται στο 50% του
συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε πρότασης. Το
υπόλοιπο ποσό (ιδιωτικι) συμμετοχή) μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια
κεφάλαια ( κατ’ ελάχιστο 20% του συνολικού προϋπολογισμού ) είτε με
τραπεζικό δανεισμό, είτε άλλους τρόπους χρηματοδότησιις π.χ. Leasing.

1Θ.4 Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός προτάσεων.
Στί] μεταποίηση
Στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Στο λιανικό εμπόριο
Σηις υπηρεσίες
Στον τουρισμό

50 εκατομμύρια δρχ.
30 εκατομμύρια δρχ.
30 εκατομμύρια δρχ.
30 εκατομμύρια δρχ.
30 εκατομμύρια δρχ.

1Θ.5 Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών.

Διαμόρφωση χώρων, δαπάνες αρχικής εγκατάστασης και έναρξης
λειτουργίας έως το 20% του προϋπολογισμού.
Βασικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός, το απαραίτιμο
λογισμικό, μεταφορικά μέσα ( κατά περίπτωση ), έως το 70% του
προϋπολογισμού, Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού ^ιπορεί να
αναφερθεί στον προϋπολογισμό του έργου, αλλά δεν επιδοτείται.
Προώθηση πωλήσεων, έως το 20%.

•

Τεχνική βοήθεια, μεταφορά τεχνογνωσίας, και λοιπές συναφής
δαπανες, έως το 10% του προϋπολογισμού.

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται μετά
την έγκρισιι και δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

10.6 Διάρκεια υλοποίησης της πρότασης.
Η μέγιστιι επιτρεπόμενη διάρκεια υλοποίησης ττις πρότασιις
ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομιινία υπογραφής της σύμβαστις
μεταξύ του δικαιοδόχου και του φορέα υλοποίησης. Η προτεινόμενι·!
διάρκεια των είναι δυνατόν να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο υπό τον όρο
ότι στο τέλος του 12μηνου θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 5Θ% του
οικονομικού αντικειμένου του έργου.

10.7 Αξιοποίηση.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσιι:
1. του φακέλου υποψηφιότιιτας.
2. των προσόντων των υποψηφίων (συστατικές επιστολές, πτυχία,
προηγούμενη εργασία, επαγγελματική και επιχειρηματικιί
ε].ιπειρία).
3. της προσωπικής συνέντευξης με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγηστ|ς.

10.8

Τρόπος και κριτήρια αξιολόγησης.

Με ττιν υπογραφή της σύμβαστις είναι δυνατή η εκταμίευσι·]
προκαταβολής που ανέρχεται στο 40% τιις δημόσιας χρηματοδότησιις,
εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποσιι εγγυητικι'ι επιστολή, η οποία
Θα ισχύει έως τιιν τελικτ'] παραλαβή του έργου. Εναλλακτικά, είναι
δυνατι'ι θ καταβολή τι^ς δημόσιας δαπάνιις σε δύο δόσεις χωρίς κατάθεσΐ]
εγγυητικι'ις επιστολής και προκαταβολής. Σηιν περίπτωσιι αυτιι το 80%
τιις δημόσιας χρηματοδότι^στις καταβάλλεται με ττιν ολοκλήρωσΐ] του
φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ενώ το 20%
(αποπληρωμή) γίνεται με πιν πιστοποίηστι τΐ]ς επίτευξης των στόχων του
έργου που είναι:
• Εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που πιστοποιεί τι^ν
προσκόμισιι τριών τιμολογίων πώλησιις και με τις σχετικές άδειες
εγκατάστασης και λειτουργίας.
• Δεσμευτικοί στόχοι απασχόλησης που θέτει ο δικαιούχος στο
επιχειρηματικό σχέδιο. Ο εγκεκριμένος στόχος πρέπει να
καλυφθεί κατά το 100%.

•

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ολοκληρωμένη υποδομή για
ηλεκτρονικό εμπόριο).

10.9 ΙΙρογράμματα επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας
και franchising.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε ττ|ν δημοσιοποίησί") των νέων
προγραμμάτων που αποσκοπούν στι^ν αύξησί] τνις επιχειρηματυο'ις
ανταγωνιστικότητας. Ήδη δημοσιεύττικε το πρόγραμμα για νέους
επιχειρηματίες και ακολουθούν τα προγράμματα για γυναίκες
επιχειρηματίες, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Υπουργείο
αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη επιφύλαξη την ενίσχυστ) του franchising.
Ιδιαίτερα ορισμένα στελέχη του Υπουργείου αδυνατούν να συλλάβουν τΐ]
δυναμική αλλά και τις εγγυήσεις αποτελεσμαηκότητας που παρέχει ο
θεσμός του franchising.
Συνοπτικά:
• Μεταφορά καινοτομιών: Η δημιουργία αλυσίδων και ο
ανταγωνισμός με διεθνι'ις αλυσίδες λειτουργεί ως καταλύτιις που
ωθεί
ολόκληρους
κλάδους
σε
εφαρμογή
σύγχρονων
πρωτοποριακών μορφών οργάνωσης και διοίκησης, προώθησΐ]ς
πωλήσεων κ.λ.π. Το παράδειγμα Goody’ s είναι ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό.
• Διάχυση γνώσεων: Ένα ευρύ δίκτυο διασφαλίζει ολοκληρωμένες
πολιτικές διαχείρισης γνώσης, αλλά και την συνεχή εξέλιξη.
• Βελτίωση επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας: Η ένταξη σε
ένα σύστιιμα franchise αυξάνει τιιν ανταγωνιστικότητα αφού η νέα
επιχείρηση έχει ένα δεδομένο μερίδιο αγοράς σπ]ν τοπική αγορά,
αλλά και σημαντικούς πόρους μέσα από -πιν υποστι'ιριξη του
δικτύου.
• Υψηλή βιωσιμότιμα: Η μέσΐ] επιχείρησί] franchise παρουσιάζει
υψηλή βιωσιμότιμα σε σχέση με τις αυτόνομες επιχειρήσεις.
• Διεύρυνστ) φορολογητέας ύλης
• Μείωσιι ανεργίας
• Ορθολογικότερη κατανομή πόρων
• Δημιουργία δικτύων που στΐ]ρίζουν ττ|ν Ελληνικι'·| Βιομηχανία
• Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης
Εκτιμούμε ότι το κύριο στοιχείο είναι η διασφάλισΐ] τΐ]ς
αποτελεσματικότητας που όλοι θέλουμε να έχουν τα παραπάνω
προγράμματα. Είναι αναγκαίο λοιπόν και οι δαπάνες που σχετίζονται με
τιιν ένταξη σ’ ένα σύστημα franchise να είναι επιλέξιμες, αλλά και η
ένταξη σ’ ένα σύστιμια να καταστεί κριτι)ριο επιλογι)ς μαζί με τα ήδη
υφιστάμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
II.

ΓΙΑΝΕΑΑΙΙΝΙΑΈΡΕΥΝΑ FRANCHISE
ΤΑ ΑΗΜΟΦΙΑΕΣΤΕΡΑ FRANCHISE CONCEPTS
Ο βαθμός ικανοποίησης των FRANCHISEES
Διενέργεια έρευνας & συλλογή προίτογενοΥν στοιχείων:
franchise business.
Στατιστική επεξεργασία & συμπεράσματα: f'.B.S''
Ο θεσμός του franchising αποτελεί ένα από τα σΐ]μαντικότερα
εργαλεία επιχενρηματυαίς ανάπτυξης πολλών καν πολύ επιτυχημένων
εταιρειών στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από το
1997, ο θεσμός γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και στην Ελλάδα, γεγονός
που αποδεικνύεται από την εμφάνιση και την ραγδαία ανάπτυξη όλο και
περισσότερων επιχειρήσεων που ανι'ικουν σε δίκτυο franchise. Σήμερα οι
επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το franchise ως την κύρια στρατηγικί]
ανάπτυξης τους στην χώρα μας αγγίζουν τις 500 και τα καταστιίματα
λιανικής που ανήκουν σ’ ένα δίκτυο franchise εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα
3000.
Χαρακτΐ]ριστικά του franchising, όπως η ασφάλεια που παρέχει
στους επενδυτές - δικαιοδόχους το όνομα μια μεγάλης εδραιωμένης και
ευρέως γνωστής εταιρείας δικαιοπάροχου, η διασφαλισμένΐ]
διαφημιστική υποστι'ιριξη και η αυξημένη] προσέλευσΐ] πελατών που
αυτιί συνεπάγεται, είναι σίγουρα κάποιοι από τους παράγοντες που
δικαιολογούν την μαζική στροφή των επιχειρηματιών σε επενδύσεις
αυτού του τύπου. Οι τάσεις τΐ]ς αγοράς και η διεθνιίς εμπειρία δείχνουν
ότι η διάδοσΐ] του θεσμού θα συνεχιστεί με εκθετικούς ρυθμούς και στο
μέλλον, παρ’ όλα τα προβλήματα τιις οικονομικής ύφεσης, αφού τα
πλεονεκ-πίματα που διασφαλίζει ο θεσμός στους ανεξάρτητους
επιχειρηματίες, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τιιν επιβίωση] μιας
επιχείρΐ]σΐ]ς, τους οποίους δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένας
επιχειρηματίας που ξεκινά τΐ]ν λειτουργία μιας επιχείρησΐ]ς εντελώς
μόνος του. Επιπροσθέτως, η διάθεση τ]ΐήματος από τα κονδύλια του Γ’
ΚΠΣ για τΐ]ν ενίσχυσι] τΐ]ς νεανικι']ς επιχειρηματικότΐ]τας, όπως έχει
προαναγγελθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ, και σχολιάστΐ]καν αναλυτικά στο
προηγούμενο κεφάλαιο^^ ασφαλώς θα καλύψει τις αρνΐ]τικές τάσεις που
παρατηρήθηκαν το 2000. Τι λένε όμως ίδιοι οι δικαιοδόχοι, υφιστάμενοι
και υποψι']φιοι, για τΐ]ν ενασχόληση'] τους με το franchise;

F.B.S. = FRANCHISE BUSINESS SERVICES
Ρλέπε = ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 πρόγραμμα νεανιιοΊς επιχειρηματικότητας.

11.1 Σκοπός της έρευνας.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε συνεργασία του πρώτου περιοδικού
στην Ελλάδα για το franchising^^ η database του οποίου
χρησιμοποιήθηκε ως πρωτογενές υλικό στοιχείων και από τΐ]ν
εξειδικευμένΐ] εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης F.B.S., η οποία ανέλαβε
τόσο τιιν στατιστικτ] επεξεργασία των στοιχείων, όσο και την διενέργεια
έρευνας αγοράς σε υφιστάμενους δικαιοδόχους.
Η έρευνα είχε ως σκοπό αφενός την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τΐ]ν πορεία του θεσμού και τις προτιμήσεις των υποψήφιων
δικαιοδόχων και αφετέρου τη διερεύνηση και αξιολόγηση του βαθμού
ικανοποίησιις των υφιστάμενων δικαιοδόχων από τιιν επένδυσι'ι τους σε
επιχειρήσεις franchise.

11.2 Γαυτότητα της έρευνας & η μεθοδολογία.
Η έρευνα των προτιμήσεων των υποψηφίων δικαιοδόχων
στιιρίχθηκε στίΊν database του περιοδικού francluse business, κατά τιιν
περίοδο Μαρτίου 2ΘΘ0 έως τέλος Φεβρουαρίου 20Θ1, με δείγμα 773
δικαιοδόχων υποψηφίων. Στην φόρμα αυτί] έχουν κωδικοποιηθεί 55
διαφορετικές κατηγορίες franchise και οι αναγνώστες του περιοδικού
συμπλήρωναν μέχρι πέντε καττιγορίες, όπως επίστις και το διαθέσιμο
κεφάλαιο επένδυσης. Η έρευνα του βαθμού ικανοποίησης των franchisee
έγινε μεταξύ 2 και 17 Νοεμβρίου 2000 και η κάλυψη ήταν πανελλαδικιγ
Το συνολικό δείγμα τιις έρευνας ήταν 326 επιχειρηματίες που έχουν
επενδύσει ήδη σε επιχείρηστ) franclnse. Η επιλογιί του δείγματος με
τεχνικές τυχαίας δειγματοληψίας. Οι ερωτιιθέντες ήταν άντρες ή
γυναίκες 20-65 ετών, πτυχιούχοι σε ποσοστό 56%. Οι επιχειρήσεις αυτές
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, έτσι ώστε να είναι δυνατιί η
απόκττισιι όσο το δυνατόν πιο σφαιρικιίς και ολοκληρωμένι^ς άποψης,
σχετικά με τιιν εμπειρία των επενδυτών.
Ενδεικτικές κατιιγορίες που εξετάσθηκαν είναι:
• Λιανικί] πώλησί] ειδών οικιακής χρήσΐ]ς
• Εστίαστ)
• Κινιιτι'τ τιιλεφωνία και Η/Υ
• Δώρα και ευχητιϊριες κάρτες
• Ένδυσιι και υπόδησιι
• Καλλυντικά και αρώματα

Franchise business

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τιιν χρήση δομημένου ερωτηματολογίου
που απευθύνεται στους δικαιοδόχους των καταστημάτων τηλεφωνικά.

TOP 10 FRANCHISE CONCEPTS
14,00%

Οι ερωτηθέντες ενημερώθηκαν αρχικά ότι η έρευνα πραγματοποιείται για
λογαριασμό του περιοδικού franchise business. Ενημερώθηκαν επίσης
για τον σκοπό τιις έρευνας και σε ποσοστό 100% απάντησαν επώνυμα. Η
κλίση έγινε πρωινές ώρες (10:00-14;00) και στις περισσότερες
περιπτώσεις (68%) ο επιχειρηματίας ζήττισε να επαναληφθεί η κλίση και
δόθηκε πιλειρωνικό ραντεβού, για να απαντιίσει στο ερωτι^ματολόγιο.

11.3

Τα αποτε/χσματα της έρευνας.

Η έρευνα των προτιμήσεων των υποψήφιων δικαιοδόχων έχει ως
σκοπό να καταδείξει τις προπμήσεις των υποψηφίων επενδυτών σε
διαφορετικές κατιιγορίες franchise, τα κεφάλαια που είναι διατεθειμένοι
να επενδύσουν, αλλά και τιι γεωγραφική κατανομή των επενδυτών. Από
τις κατιιγορίες που βρέθηκαν στις 10 πρώτες θέσεις, έχουμε τιιν
κατάταξη του παραπάνω διαγράμματος TOP 10 FRANCHISE
CONCEPTS.

11.3.1 Η κατανομή του ύψους επένδυσης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
50,00%
40,00%
30,00%
20 , 00 %
10 ,00 %
0 , 00 %

Ο .

|ΞΣειρά1 |ί

0-10 εκ. 10-30 30-50 50-άνω
Υ Ψ Ο Σ ΕΠ ΕΝΔΥΣΗ Σ

Σε ότι αφορά το ύψος ττις επένδυσιις, παρατηρούμε ότι οι
περισσότεροι επενδυτές είναι πρόθυμοι να διαθέσουν ένα ποσό που
κυμαίνεται ανάμεσα στα 10 εκ. δρχ.(46,2%). Με σημαντική διαφορά σττι
δεύτερη θέση είναι τα ποσά μεταξύ 30 και 50 εκ. δρχ.(27%) ενώ στιιν
τρίτιι και τέταρτιι θέσιι αντίστοιχα έρχονται τα ποσά μέχρι 10 και άνω
των 50 εκ. δρχ. (διάγραμμα ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ).
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι δικαιοδόχοι
αναγνωρίζουν ότι μια επιχειρηματική) πρόταση με μέλλον και
σταθερότητα απαιτεί ττιν διάθεση σιιμαντικών κεφαλαίων τι^ς τάξεως
των 10 εκ. δρχ. και άνω. Επιπλέον, αποτελεί διαπίστωση της έρευνας ότι
η ωριμότητα των δικαιοδόχων έχει ανέλθει σημαντικά και θεωρούν ότι
τα βασικά σημεία διάθεσης κεφαλαίων τους είναι;
Entry fees, τα οποία δικαιολογούν μόνο σε αλυσίδες με
εκτεταμένο δίκτυο και ισχυρή υφιστάμενΐ] διαφήμισΐ].
“αέρα” καταστήματος, ώστε η ισχυρή εμπορική θέση να τους
διασφαλίσει σταθερές και υψηλές χρηματοροές.

I I .3.2 H γεωγραφική κατανομή των δικαιοδόχων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ

;Β Σειρά 1 |

Αναλύοντας πιν γεωγραφικιί κατανομή των δικαιοδόχων στο
παραπάνω διάγραμμα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ,
διαπιστώνουμε ότι οι περιοχές τιις Αθι'ινας συμπεριλαμβανομένου και
του Πειραιά κατέχουν τιιν πρώτιι θέσιι των επενδυτών σε ποσοστό 50,1%
και ακολουθούν η Θεσσαλονίκιι 16,3%, η Β. Ελλάδα 14,7%, η
Πελοπόννι^σος ?] Κρήπ] και τα Νησιά (Αιγαίο και Ιόνιο). Το βασικό
συμπέρασμα αφορά στην ευρεία γεωγραφική διάδοσιι του θεσμού και
σηι μεγαλύτερη ζήτιισιι που χαρακτιιρίζει τιιν Β.Ελλάδα σε σχέσιι με τιιν
Νότια.

11.3.3 Ο βαθμός ικανοποίησης.
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

□ ΣειράΙ

Οι περισσότεροι δικαιοδόχοι (63%) δηλώνουν απόλυτα και πολύ
ικανοποιημένοι από την επιχειρηματική δραστιιριότητα franchise με τιιν
οποία ασχολούνται, το δε (25%) δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. Τα
παραπάνω ποσοστά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, όταν η αγορά
χαρακτιιρίζεται από χαρακτηρισπκή κρίση και οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν τους
επιχειρηματίες να βελτιώσουν τιιν δραστηριότητα των επιχειρήσεών
τους, αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές και αξιοποιηθούν σωστά οι
ευκαιρίες και τα εργαλεία που τους προσφέρονται. Επίσης, ένα ποσοστό
19% δηλώνουν μέτρια ικανοποιημένοι, και ένα ποσοστό 18% δηλώνουν
λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι.
Βέβαια δεν π ρ έ π ε ι να π α ρ α λ ε ί ψ ο υ μ ε μ ε κανένα τρόπο το
γεγονός ότι πολλές αλυσίδες αντιμετωπίζουν σημαντικότατα
προβλήματα καθώς οι δικαιοδόχοι τους έχουν συνασπισθεί για
διάφορους λόγους και παρουσιάζουν εντονότατες τάσεις διαφυγής,
τόσο σε επώνυμες α λ υ σ ί δ ε ς , ό σ ο κ α ι σ ε ν έ ε ς κ α ι δ υ ν α μ ι κ έ ς .

11.4.4 Προδιάθεση επανεπένδυσης.
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

[□Σειράΐ I

Το 39% των δικαιοδόχων δηλώνει ότι θα επανεπένδυε σε
franchise, ποσοστό αρκετά σημαντικό, αλλά πολύ χαμηλότερο σε σχέσιι
με προηγούμενιι έρευνα του 2000. Σαφέστατα η οικονομικι'ι κρίσΐ] και
έλλειψη ρευστότητας οδηγούν σε πιο συντιιρητικές κινι'ισεις. Τα ποσοστά
του παραπάνω διαγράμματος, επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των
επενδυτών, που έχουν ήδη σχετικι'ι εμπειρία στο θεσμό του franclnse. Η
ύπαρξη τόσο τιις καλής διάθεσιις σε μια τέτοια προοπτικι'ι, είναι
ενδεικτική της ικανοποίησιις των δικαιοδόχων από την επένδυσι'ι τους
και της πίστιις τους στην επιτυχία τιις επιχείρησιις.

11.4.5 Εκπλήρωση αρχικών προσδοκιών.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

□ ΣειράΙ

Το 52% των ερωπιθέντων αισθάνονται ότι οι προσδοκίες τους από
τΐ]ν επένδυσιι ικανοποιήθηκαν πολύ έως απόλυτα, ενώ το 37% έκφρασε
μέτριο βαθμό ικανοποίησι^ς αλλά εκτιμούν βελτίωση. Το στιμαντικό αυτό
ποσοστό μέτριας ικανοποίησης προέρχεται από δικαιοδόχους που έχουν
δραστηριοποιηθεί τα τελευταία έτιμ γεγονός που φαίνεται να εξηγεί τον
μέτριο βαθμό ικανοποίησι^ς, καθώς η επιχείρηση θέλει περισσότερο
χρόνο για να δείξει τις δυνατότΐ]τές της.
Σημανηκότατο θέμα, το οποίο αποτελεί και κίνδυνο για τον θεσμό
αφορά στις υποσχέσεις των δικαιοπαρόχων, οι οποίοι τάζουν “λαγούς και
πετραχήλια” προκειμένου να πείσουν τους δικαιοδόχους τους. Λόγο των
υπέρ - υποσχέσεων των μητρικών εταιρειών διαμορφώνεται ένας χαμηλό
βαθμός ικανοποίησιις των αρχικών προσδοκιών των δικαιοδόχων.
■Η συνεργασία με εξειδικευμένους και αξιόπιστους συμβούλους
franchise, οι οποίοι αποδεδειγμένα γνωρίζουν τιις ιδιαιτερότιμες του
θεσμού, καθώς και η συμβολή νομικών συμβούλων francluse διασφαλίζει
την ορθΐ] και αντικειμενική απόφασί] των δικαιοδόχων. Στο σημείο αυτό
πρέπει να αναφέρουμε τιιν ορθΐ] επιχειρηματική πολιτικι'ι μερικών
συμβούλων franchise, οι οποίοι εκπροσωπούν μόνο αλυσίδες οι οποίες
έχουν αποδείξει με ττ| συμπεριφορά τους και ττ|ν υφιστάμενιι ανάπτυξή
τους την αξιοπιστία τους και τον επαγγελματισμό τους.

11.4.6 Τα αρνητικά σημεία συνεργασίας
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

□ Σειρά 1
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Το 24,3% των δικαιοδόχων αναφέρει ότι η σχέσιι του με τον
δικαιοπάροχο δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, σε σχέσΐ] με το
αντίστοιχο ποσοστό που ξεπερνούσε το 70% το 2000. Τα αρνητικά
σιιμεία συνεργασίας παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα.

11.4.7 Ο βαθμός ανεξαρτησίας.
Ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτιμια του θεσμού, τουλάχιστον
θεωρητικά, αφορά στι^ν ανεξαρτησία των δικαιοδόχων. Ωστόσο, η
ωριμότιμα τιις αγοράς οδήγιισε στην θεώρησιι όπ η συντριπτικΤι
πλειοψιιφία των υφισταμέν-ων δικαιοδόχων θεωρούν ότι ενεργούν αρκετά
ανεξάρτιμα.
Βέβαια, αν κάποιος ασχολείται σε βάθος με τον θεσμό, δεν θα
θεωρήσει το παραπάνω συμπέρασμα θετικό και ο λόγος είναι, ότι η
πλειοψηφία των συσττιμάτων franchise πέρα από το γεγονός ότι
ενδεχομένως δεν προσφέρουν καινοτομίες και διαφοροποιητικές
προτάσεις, κυρίως δεν έχουν απολύτως καμιά υποδομή για να
παρακολουθούν και να κατευθύνουν τους δικαιοδόχος τους.

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε καταλύτη την οργάνωση και
πιστοποίηση των δικτύων κατά ISO 9000 το οποίο διασφαλίζει την
ορθή και αποτελεσματική λειτουργία. Ήδη, πολλά αξιόπιστα δίκτυα,
π.χ. BUSINESS LOGIC, EUROBANK, TUI HELLAS, BODYLINE,
ΠΡΙΝΟΥ', SEAT, έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000, ασχέτως αν
αναπτύσσονται μέσω franchise ή όχι.

11.4.8 Οι πηγές πληροφόρησης.
Σημαντικό παράγοντα για τις μητρικές εταιρείες αποτελεί ο τρόπος
πληροφόρησιις των δικαιοδόχων, ώστε να διαμορφώσουν ένα
αποτελεσματικό franchise media plan. Στο σι^μείο αυτό τα ίδια τα
κατασ-π'-ιματα του δικτύου και η επιτυχημένιι λειτουργία τους αποτελούν
τον ποιο δυνατό τρόπο προσέλκυσης δικαιοδόχων.

11.4.9 Τα θετικά σημεία για σύναψη συνεργασίας.
Τα θετικά σιμιεία που θεωρούν (και απαιτούν) οι δικαιοδόχοι από
τιιν μητρική εταιρεία είναι κατά σειρά προτεραιότητας;
26,4%
I. διαφημιστικι'ι υποστήριξη
23,2%
2. Product mix
18,5%
3. καλοί οικονομικοί όροι συνεργασίας
12,3%
4. καλή διαπροσωπική σχέσΐ]
11,2%
5. οργανωτικι'ι υποστήριξη
8,4
%
6. άμεσιι επίλυση] προβλημάτων
Είναι φανερό ότι οι δικαιοδόχοι πλέον γνωρίζουν αρκετά και έχουν γίνει
πολύ ποιο απαιτιιτικοί. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ποιότιιτα των
επισκεπτών σττιν ΚΕΜ’ Θ1, η οποία ήταν ιδιαίτερα αναβαθμισμένιμ

11.4.10

Το κίνητρο συνεργασίας franchise.

Οι λόγοι για πού ξεκίνιισαν μια επιχειρηματικι'ι δρασ-πιριότιμα
σηιριζόμενοι στο θεσμό του franchise ήταν κατά σειρά προτεραιότιμας;
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 45,6%
21,4%
2. ΥΨΗΛΟ ΚΕΡΔΟΣ
16,7%
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΑΣΙΑΣ
8,9%
4. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
7,4%
5. ΘΕΣΜΟΣ

11.5

Συμπερασματικά - Σχόλια.

Ο θεσμός του franchising αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο
α νάπτυξης δικτύων λιανικής, ο οποίο δρα πολλές φορές παράλληλα ή
συμπληρω ματικά μ ε την ανάπτυξη με ιδιόκτητους πόρους και μέσα.
Τα τελευταίο, τέσσερα χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων που
αναπτύσσονται μέσω franchise έχει περίπου δεκαπλασιαστεί, αφού
σήμερα έχουν κωδικοποιηθεί περίπου 500 εταιρείες, των οποίων η
στρατΐ]γική ανάπτυξΐ]ς έχει συνδεθεί με το franchise. Επιπλέον, η
κριτική ανάλυσι] του θεσμού του franchising ως τρόπου
επιχειρηματικής ανάπτυξης και δραστιφιοποίησης φανερώνει τόσο
πλεονεκττίματα και δυνατά σημεία, όσο και αδυναμίες και σημεία όπου
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Μεταξύ πολλών σΐ]μείων, ιδιαίτερη
βαρύτΐ]τα χαρακτηρίζει τον παράγοντα τΐ]ς υποδομής της μητρικής
εταιρείας αναφορικά με την οργάνωσή της, ττιν διαμόρφωσΐ] του
κατάλληλου product mix, την διενέργεια αποτελεσματικών και ισχυρών
πλάνων διαφήμισιις, κ ο .κ
Στο πλαίσιο μιας οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ
μεγάλη ελαστικότητα σε παράγοντες όπως το χρηματιστι}ριο, το
franchise δίνει μια διέξοδο σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να
αναπτυχθούν χω ρίς να επενδύσουν μεγάλο μέρος από τα κεφάλαιά
τους, γεγονός το οποίο αποδεικνύει και ο γεωμετρικός ρυθμός αύξΐ]σης
τω ν αλυσίδων.
Όλα τα παραπάνω έχουν γίνει πλέον αντιληπτά από τους
υποψήφιους δικαιοδόχους και επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και απαιτι\τικοί αναφορικά με τις συνεργασίες τους.

ΚΙΠΛΟΙ ΟΣ
Το franchising πριν περίπου 14 χρόνια ήταν κάτι πραγματικά νέο
για τιιν Ελληνικά] αγορά. Οι εταιρείες, άλλωστε, που είχαν αναπτύξει
συστιίματα franchise δεν ξεπερνούσαν τις 15-20. στα χρόνια που
πέρασαν η επιτυχία ορισμένων από τους πρωτοπόρους και σταδιακί]
είσοδος νέων συστΐ]μάτων ωθούσε όλο και μεγαλύτερο αριθμό
επιχειρηματιών να υιοθετήσει τον θεσμό. Ήδη από το 1997
λειτουργούσαν 75 δίκτυα, αν και στην πλειοψηφία τους δεν διέθεταν
πλέον των 3-4 σΐ]μείων πώλΐ]σΐ]ς και σε ορισμένα από αυτά ήταν
προφανή τα προβλήματα οργάνωσΐ]ς, υποδομής, μηχανισμών,
υποσπίριξτ]ς και ελέγχου ή ακόμη και προβλήματα κεφαλαιουχικής
διάρθρωσΐ]ς. Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική πορεία ανάπτυξης των υγιών
εταιρειών που αξιοποιούσαν τα πλεονεκτήματα του θεσ]ΐού, κάλυπτε
όποια προβλήματα δημιουργούσαν οι πρώτες σΐ]μαντικές αποτυχίες.
Τα τελευταία όμως τέσσερα χρόνια, βιώνουμε μια πράγματι
ραγδαία αύξησί] των εταιρειών που δηλώνουν ότι έχουν αναπτύξει
σύστημα franchise. Μια συστηματική καταγραφή, καταχωρήσεων,
δημοσιεύσεων, συμμετεχόντων σε εκθέσεις, δελτίων Τύπου μας οδήγησε
στο εντυπωσιακό αριθμό 550. Είχαμε, λοιπόν, μέσα σε μια τετραετία μια
αύξησί] 700%! Η δε αύξηση του αριθ]ΐού των franchisee niv αυτί]
περίοδο μόλις και υπερβαίνει το 100%.
Παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται στον Τύπο αλλά και στις
αίθουσες των δικαστηρίων τα πρώτα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ
franchisor και franchisee. Ενδεικτική είναι η αντιδικία σε δίκτυο
καταστΐ]μάτων πώλησΐ]ς καφέ, όπου δημιουργιίθΐ]καν σε δύο χρόνια 7
σΐ]μεία πώλησΐ]ς, χωρίς καν να υπάρχει ένα εταιρικό κατάστΐ]μα που να
λειτουργεί ως πιλοτικό!
Γινόμαστε ]ΐάρτυρες φαινο]ΐένων παροχής απατΐ]λών υποσχέσεων
για «αποσβέσεις τΐ]ς επένδυσΐ]ς σε 6-8 μήνες» ή για παροχή επιδότΐ]σΐ]ς
έως και 40%, ενώ δεν έχει καν σχεδιαστεί σχετικό πρόγρα]ΐμα ή για
δοκΐ]ΐασμένο διεθνές σύστΐ]]ΐα, του οποίου το μοναδικό κατάστιιμα
βρίσκεται στον Πειραιά.!!!
Είναι προφανές ότι αρκετές εταιρείες, χωρίς ουσιαστικοί υποδομή
και τεκ]ΐηρίωσΐ], επιλέγουν πρόωρα το franchising ως τΐ]ν εύκολη
στρατΐ]γικΐ] ανάπτυξης και αποσπασματικά συγκροτούν ένα πακέτο και
το προωθούν σ-η]ν αγορά. Παράλληλα, άλλες εταιρείες ωθούνται στο
franchise από άπειρους και άσχετους συμβούλους οι οποίοι μάλλον
ενδιαφέρονται για τΐ]ν είσπραξη τΐ]ς α]ΐοιβής τους παρά για τιιν
μακροχρόνια επιτυχία του συστΐ]]ΐατος. Αυτό φυσικά, δημιουργεί
σΐ]μαντικά οικονομικά προβλήματα και αποτυχίες τόσο σε επίπεδο
franchisor όσο και σε franchisee, έχοντας ως συνήθη κατάληξη
δικαστικές διενέξεις. Είναι πλέον απαραίτΐ]το, για ri]v προστασία του

i

θεσμού, όλα τα ε^ιπλεκό).ιενα ^,ιέλη να αντιμετωπίζουν ποιο υπεύθυνα την
δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος franchise.
Η υπευθυνότητα στο franchising έχει ως αφετι^ρία τιιν κατανόηση
της ουσιώδους στρατηγικής που εμπεριέχεται στην επιχειρηματικιί
δομή. Υπάρχουν τρία κρίσιμα συστατικά που καθορίζουν ένα σύστιιμα
franchise;
1. Η «Μάρκα-Brand»
2. Το σύστημα λειτουργίας
3. Η συνεχι'ις υποστήριξη που προσφέρει ο franchisor στους
franchisee.
Η Μάρκα-Brand δημιουργεί τι^ν ζήτηση που διασφαλίζει στον franchisee
ένα δεδομένο μερίδιο αγοράς. Περιλαμβάνει, πέρα από προϊόν ή
υπηρεσίες, εμπορικά σι'ιματα, συστι'ιματα και διαδικασίες εξυπηρέτιισιις,
εικόνα και ατμόσφαιρα καταστήματος και όλα εκείνα τα άυλα συστατικά
που δημιουργούν πιστότητα στον πελάτη και συγκροτούν την αξία ττις
Μάρκας. Το σύστημα Λειτουργίας «ττιρεί τις υποσχέσεις», εξασφαλίζει
στον franchisee την διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες και του
οικοδομεί υψηλού βαθμού πιστότητα. Η συνεχής υποστήριξη,
εκπαίδευστ] και έλεγχος του δικτύου αποτελεί τιιν κινητήρια δύναμη για
ανάπτυξη, παρέχοντας στον franchisee εκείνα τα εργαλεία, τα «μυστικά»
ώστε να αναπτύξει τιιν πελατειακή του βάση και να διευρύνει το μερίδιο
αγοράς του.
Υπευθυνότητα στο franchising επίσης σημαίνει ότι ο franclusor
και η διευθυντική ομάδα του κατανοεί ότι ο ρόλος του πλέον έχει
αλλάξει. Η εταιρεία, ως εταιρική κουλτούρα, δομή, οργάνωσιι δεν
επικεντρώνεται στη λειτουργία αλλά στην υποστήριξη και εκπαίδευσΐ]
των franchisee που έχουν τιιν ευθύνη των σημείων πώλησης.
Το franchising ίσως είναι η μεγαλύτερη επανάστασιι στιιν ιστορία
του marketing, η αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη μέθοδος
διανομής προϊόντων και υτπ]ρεσιών. Σε αυτή τΐ] φάση, όμως, απαιτεί
υπευθυνότΐ]τα και αυτοδέσμευσιι από όλους τους ε^.ιπλεκόμενους, έτσι
ώστε να προστατευθεί το κύρος και η αξιοπιστία ενός θεσμού που
αξιοποιεί τιιν επιχειρηματικότιμα, δίδει διέξοδο τόσο σε νέους, όσο και
σε εκείνους που οι συγχωνεύσεις ή η απαξίωσΐ] κλάδων τους θέτουν
εκτός αγοράς και ταυτόχρονα διασφαλίζει τΐ]ν μεταφορά καινοτομιών
και τεχνογνωσίας, τνιν υγιή αναδιάρθρωσιι του εμπορίου, ττιν συνεχή
ανάπτυξη και τιιν αύξησιι τιις ανταγωνιστικότιιτας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
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τεχνογνωσίας, τιιν παροχή τεχνικιίς
υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο, το
προβλεπό^ιενο κόστος εγκατάστασιις
μιας επιχείριισης franchise, την
βιωσιμότητα του συστιίματος, τα
βασικά στοιχεία της
σύμβασης
franchise, τα ονόματα και τις
διευθύνσεις των μελών του δικτύου
και με άλ>.α που προβλέπονται είτε
από ειδική νομοθεσία είτε ουιό τον
Εθνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το
franchising
Είναι η επιχείρηση στην οποία
παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο
το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
franchise με σκοπό την εμπορία
συγκεκριμένων τύπων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Είναι η περίπτωση
όπου ο
δικαιοπάροχος
δίνα
σε
κάθε
επιμέρους δικαιοδόχο την συμβατικιί
δυνατότητα να λειτουργι']σει το
franchise από μία και συγκεκριμένη
μονάδα
εκμετάλλευσης
που
βρίσκεται
σε
συγκεκριμένΐ]
γεωγραφική περιοχή μέσα στι^ν χώρα
ανάπτυξης.
Είναι μια μορφή franchising όπου μία
επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει
σε μια άλλη επιχείρησιγ τον
δικαιοδόχο, την άδεια να παράγει ή
να μεταποιεί συγκεκριμένα προϊόντα
σύμφωνα με τις οδηγίες του
δικαιοπάροχου και να τα πωλεί με το
σιίμα του.
Είναι μια μορφι'ι franciusing όπου μία
επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει
σε μια άλλη επιχείρησιμ τον

δικαιοδόχο,
τιιν
άδεια
να
εκμεταλλεύεται το franchise μέσα
από την λιανικιί πώληση σε τελικούς
καταναλωτές
συγκεκριμένων
προϊόντων μέσα από τα καταστήματά
του και κάτω από τα διακριτικά
χαρίσματα του δικαιοπαρόχου.
Services
Franchise
Είναι μια μορφή franchising όπου μία
Franchise
Υπηρεσιών
επιχείρησιι, ο δικαιοπάροχος, παρέχει
σε μια άλλη επιχείρηση, τον
δικαιοδόχο,
τΐ]ν
άδεια
να
εκμεταλλεύεται το franchise }^ιέσα
από την παροχή σε τελικούς
καταναλωτές
συγκεκριμένων
υπηρεσιών μέσα από το κατάστημά
του και κάτω από τα διακριτικά
γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου.
Είναι η επιχείρηση], στην οποία ο
Master
Βασικός
δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να
Franchisee/ Αικαιοόόχος
εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη
S n bγεωγραφική περιοχή μέσω της από
Franchisor
τον βασικό δικαιοδόχο περαιτέρω
παραχωρήσεις
σε τρίτους του
δικαιώματος εκμετάλλευσΐ]ς
του
franchise μέσα από συγκεκριμένες
μονάδες
εκμετάλλευσης
(καταστήματα) που καθένας από
αυτούς δημιουργεί |.ιέσα στην ίδια
γεωγραφική περιοχή βάσει ενός
δεδομένου
χρονικού
σχεδίου
ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείεται η
πιθανότιιτα
τιις
παράλληλης
δημιουργίας κι εκμετάλλευσΐ]ς από
τον βασικό δικαιοδόχο μιας ή
περισσοτέρων
μονάδων
εκ^ιετάλλευcπ^ς στΐ]ν ίδια γεωγραφική
περιοχή.
^rea
Αικαιοόόχος
Είναι η επιχείρηση στην οποία ο
Developer
Ανάπτυξης
δικαιοπάροχος,
παρέχει
στον
Περιοχής
δικαιοδόχο
·π]ν
άδεια
να
εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη]
γεωγραφική'] περιοχή μέσω της από
________________________ τον
ίδιο
δη]μιουργίας
και

Area
Ανάπτυξη
Development Περιοχής

Development Χρονικό
Schedule
Σχέδιο
Ανάπτυξης

Multiunit
Franchising

Franchise
Fee

Franchising
Πολλαπλών
Σημείων

Δικαίωμα
Εισόδου

εκ|.ιετάλλευσης περισσοτέρων από
της μιας μονάδων εκμετάλλευσης
βάστι ενός δεδομένου χρονικού
σχεδίου ανάπτυξης.
Είναι η
περίπτωση
όπου ο
δικαιοπάροχος παρέχει σε μια
επιχείρηση,
τον
δικαιοδόχο
ανάπτυξης περιοχής, την άδεια να
εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμέ\η
γεωγραφική περιοχή μέσω της από
τον
ίδιο
δημιουργίας
και
εκμετάλλευσης περισσοτέρων της
μιας μονάδων εκμετάλλευσης βάσει
ενός δεδo^ιέvoυ /j 3oviko0 σχεδίου
ανάπτυξης.
Είναι το δεδομένο
συμβατικό
χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο
βασικός
δικαιοδόχος
και
ο
δικαιοδόχος ανάπτυξης περιοχι'ις
υποχρεούνται να α\'οπτύξουν το
δίκτυο δικαιοδόχων του συστήματος
κατά τα ανωτέρω.
Είναι η επιχείρησιι στην οποία
παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο
το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
franchise με σκοπό τιιν εμπορία
συγκεκριμένων τύπων προϊόντων και
υπηρεσιών μέσα από ττ|ν δημιουργία
περισσοτέρων τιις μιας μονάδες
εκμετάλλευσιις μέσα στιμ' ίδια ή σε
άλλη γεωγραφικιί περιοχή.
Είναι μια εφάπαξ αμοιβή που
καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον
δικαιοπάροχο για την παραχώρηση
του δικαιώματος του franchise.______

