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ο σκοπός αυτής της ερευνάς είναι να μελετήσει το βαθμό στον οποίο το
ψυχολογικό κλίμα του συστήματος franchising ετιηρεάζει το επίπεδο της ενότητας
που υπάρχει μεταξύ των franchisors - franchisees, και να διερευνήσει τη σχέση
ανάμεσα στις αντιλήψεις των franchisees για το κλίμα του καναλιού και το βαθμό
στον οποίο η ενότητα χαρακτηρίζει τις σχέσεις με τους franchisors τους.
Οι franchisors ως το πιο ισχυρό μέλος του καναλιού έχουν την δυνατότητα να
διαμορφώνουν το κλίμα του συστήματος franchising γι’αυτό και εξετάζουν τις
αντιλήψεις των franchisee ώστε να πετύχουν την καλύτερη διαχείριση των σχέσεων
του καναλιού καθώς και να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις που έχουν οι franchisee για
το κλίμα των καναλιών του συστήματος franchising .
Στόχος της ερευνά είναι η αξιολόγηση και διερεύνηση των υποθετικών σχέσεων
που υπάρχουν μεταξύ των 6 στοιχείων - κατηγόριων που χρησιμοποιήθηκαν για την
περιγραφή του ψυχολογικού κλίματος στο σύστημα franchising : αυτονομία, συνοχή,
εντιμότητα, πίεση, καινοτομία, αναγνώριση.
Οι πληροφορίες που αποκομίστηκαν από την ερευνά αυτή των υποθετικών
σχέσεων θα βοηθήσει τους franchisors

να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τις σχέσεις και να διαμορφώσουν το
ψυχολογικό κλίμα μέσα στο σύστημα franchising.
Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων της ελληνικής
οικονομίας (όπως τροφίμων, ένδυσης, καλλυντικών κ.ά). Το δείγμα θα είναι τυχαίο
και θα αποτελείται από (100) τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Κομοτηνή, την Ξάνθη
και την Καβάλα
Για τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η μέθοδος του ερωτηματολόγιου, του
οποίου η σύνθεση έγινε με βάση το ερωτηματολόγιο της ερευνάς των Strutton, David,
Pelton, E.Lou, and Lumpkin,R. James. Για την αξιολόγηση τους χρησιμοποιήθηκε
μέθοδος βαθμολόγησης τύπου Likert σε κλίμακα 7 σημείων, οι τιμές κυμαίνονται από
1 - διαφωνώ ριζικά μέχρι 7 - συμφωνώ απόλυτα.
Για την επεξεργασία

των δεδομένων

και

την

εξαγωγή

των

ανάλογων

συμτιερασμάτων της ερευνάς πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί και οι στατιστικές
αναλύσεις

που

κρίθηκαν

απαραίτητες

Όλες

οι

στατικές

αναλύσεις

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος SPPS 10.0 For
Windows.
Τα γενικά συμτιεράσματα της ερευνάς είναι: πως οι μεταβλητές καινοτομία,
αναγνώριση και η τιίεση ετηδρούν αρνητικά στο βαθμό ενότητας των franchisor franchisee, ενώ η εντιμότητα και η συνοχή έχουν θετική επίδραση στο βαθμό
ενότητας των franchisor - franchisee, η μεταβλητή της αυτονομίας δεν έχει καμία
επίδραση στην ενότητα που υπάρχει μεταξύ των franchisor - franchisee.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται

από μια υπερπροσφορά

αγαθών και

υπηρεσιών συνακολουθούμενες και από ένα μαζικό τρότιο διανομής και προώθησης του
προς τους τελικούς καταναλωτές. Η συνεχής δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, τόσο
σε εθνικό όσο

και διεθνές εττίτιεδο, έχει εκτινάξει των ανταγωνισμό στα ύψη με

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούνε

υπό το πρίσμα της συνεχής απειλής

του κλεισίματος ή της συρρίκνωσης.
Ως μέτρο αντιμετώπισης των άκρως δυσμενών συνθηκών του επιχειρηματικού αυτού
περιβάλλοντος δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε ένα καινούργιο ετηχειρηματικό concept
γνωστό ως δικαιόχρηση (franchising).
Η δικαιόχρηση συνέβαλλε στη διαμόρφωση διεθνώς νέων καταναλωτικών συνηθειών
και προτύπων καθώς και στην ανάπτυξη των εταιριών μέσω της διεθνής στρατηγικής
εξάπλωσης τους. Η ρίζα της λέξης franchise είναι γαλλική και προέρχεται από τη λέξη
«affranchir » ,

η οποία σημαίνει ελευθερώνω - διαθέτω ένα δικαίωμα. Δηλώνει το

αντικείμενο του θεσμού, που αποτελεί η ανάπτυξη μιας δραστηριότητας από ανεξάρτητους
μεταξύ τους επιχειρηματίες. Ο όρος «franchising» αποδόθηκε στα ελληνικά με τους όρους
«δικαιόχρηση» και «παραχώρηση». Καθ’ ότι η απόδοση του όρου στα ελληνικά με μια
μόνο λέξη είναι σχεδόν αδύνατη, έγινε αποδεκτή από την ελληνική νομοθεσία.
Ο ορισμός της δικαιοπάροχης που επικράτησε και αποδέχτηκε και σε κοινοτικό επίπεδο
ορίζεται ως σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, βάση της οποίας η μια
επιχείρηση ( Δικαιοπάροχος ή Franchisor), παραχωρεί στον
( Δικαιοδόχο ή Franchisee) έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος το
δικαίωμα εκμετάλλευσης του πακέτου δικαιοπάροχης. Πρόκειται για ένα σύνολο
δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα ή
επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα ( τηνακίδες) καταστημάτων, πρότυπα χρήσης, σχέδια,
υποδείγματα, ευρεσιτεχνία καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία προς εκμετάλλευση με
σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή και υπηρεσιών σε τελικούς
χρηστές.
Κατά την υπογραφή ενός συμβολαίου δικαιοπάροχης, ο δικαιοδόχος πληρώνει σε μια
δόση την αμοιβή της δικαιοπαροχής ( franchisee fee) προκειμένου να του παραχωρηθεί η
εμπορική επωνυμία. Εφόσον υπογράφει το συμβόλαιο, ο δικαιοπάροχος προσφέρει στο
δικαιοδόχο υπηρεσίες που χρειάζονται για να ανοίξει μια μονάδα, συμπεριλαμβανομένης
της εκπαίδευσης, των σχεδίων της παραγωγικής διαδικασίας και σε ορισμένες ττεριπτώσεις
υποστήριξη στην επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας.

-

1-

ο δικαιοπάροχος, μετά το άνοιγμα του καταστήματος προσφέρει στον δικαιοδόχο
πρόσβαση στο εμπορικό του σήμα και υττηρεσίες μάρκετινγκ ( ότιως διαφήμιση και
ανάπτυξη νέων προϊόντων) ενώ παράλληλα κάνει ελέγχους στον δικαιοδόχο για να είναι
σίγουρος ότι εκτελούνται σωστά όλες οι λειτουργίες. Σε αντάλλαγμα αυτών των
υττηρεσιών ο δικαιοδόχος πληρώνει ένα ποσοστό ετή των τιωλήσεων και ένα ποσοστό για
τα έξοδα μάρκεπνγκ που ορίζεται ως διαφημιστική αμοιβή
( advertising fee). To σύστημα της δικαιοπάροχης αποτελείται από μονάδες που
παραχωρούνται σε τοτηκούς λειτουργούς και από μονάδες που ανήκουν στον δικαιοπάροχο
και οι δύο αυτοί τύποι λειτουργούν με την ίδια παραγωγική διαδικασία και πουλάνε τα
προϊόντα τους κάτω από την ίδια εμπορική επωνυμία.
Το βασικότερο συστατικό για την επιτυχία ενός συστήματος δικαιοπαροχής, αποτελεί ο
υψηλός βαθμός οργάνωσης και τεχνογνωστικης υποδομής του δικαιοπαρόχου ο οποίος
έχει τις κατάλληλες γνώσεις και την απαραίτητη πείρα σχετικά με την παραγωγή και την
πώληση

συγκεκριμένου προϊόντος ή ομάδα

προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα κύρια

χαρακτηριστικά της τεχνογνωσίας που πρέπει να έχει ένας δικαιοπάροχος πρώτα απ’ όλα
θα πρέπει

να διακρίνεται από πρακτικότητα, να είναι εμπιστευτική, ουσιαστική,

πρωτότυττη, να εξελίσσεται συνεχώς και να είναι απλή και κατανοητή. Στις τιερισσότερες
περιπτώσεις που συναντάμε ο δικαιοπάροχος ή μεγαλέμπορας επιδιώκει τη δημιουργία
ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής των προϊόντων του ή των υπηρεσιών που προσφ έρει.
Η μέθοδος αυτή προσφέρει στην επιχείρηση γρήγορους ρυθμούς ανάτιτυξης καθώς και να
χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της με τη χρήση ξένων
κεφαλαίων. Συμβάλει ιδιαίτερα

στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις

βοηθάει να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερες , υπάρχουν περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις
εξελίσσονται σε επιχειρήσεις με διεθνή εμβέλεια, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατον χωρίς τη
συμβολή της δικαιοπάροχης. Ο σκοπός αυτής της ερευνάς είναι να εξετάσει το ψυχολογικό
κλίμα που επικρατεί στο σύστημα franchising.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
1.1.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνκι παρατηρείτε μια ταχύτατη
Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Πολλοί όμως

ανάπτυξη της δικαιοπάροχης στην

είναι αυτοί που διαφοτνούν στο ότι η

δικαιοπαροχή αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο που θα μπορούσε να χρονολογηθεί ατιό
τη δεκαετία του 1950. Οι ρίζες της βασικής μορφής της δικαιοπαροχής ανακαλύπτονται
και τις συναντάμε για πρώτη φορά στον Μεσαίωνα. Συγκεκριμένα στους βαρόνους που
τους παραχωρείτε από τον βασιλιά το προνόμιο (franchise) της συγκέντρωσης των φόρων,
μιας συγκεκριμένης περιοχής, σε αντάλλαγμα διαφόρων υπηρεσιών, όπως της διάθεσης
στρατού για ένα πόλεμο.
Σε απλουστευμένη μορφή η δικαιοπαροχή εμφανίζεται στο βρετοΛΊκό σύστημα “tied
house” που χρησιμοποιήθηκε από τους ζυθοποιούς στις αρχές του 1800 και εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ ήταν η αιτία τιου
οδήγησε στη δημιουργία νομοθεσίας με σκοπό να περιορίσει την πώληση αλκοόλ μόνο σε
αυτούς που είχαν την απαραίτητη άδεια η οποία προϋπόθετε υψηλό κόστος υποδομής. Το
σύστημα “tied house” δημιούργησε έναν μηχανισμό άμυνας από τους κατασκευαστές
μπύρας για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους οι οποίες κινδύνευαν να
περιοριστούν λόγω της νέας αυτής νομοθεσίας. Για να πραγματοποιήσουν αυτό το στόχο
τους οι κατασκευαστές μττύρας εξασφάλιζαν την αποκλειστική παροχή τόσο της μπύρας
όσο και του οινοπνεύματος τους με την χρηματοδότηση των υποψηφίων πωλητών για τη
βελτίωση του χώρου πώλησης ή την ενοικίαση ενός κατάλληλου χώρου πώλησης ως
αντάλλαγμα.
Στις

Η.Π.Α. εμφανίστηκε με μία εντελώς διαφορετική μορφή από την εταιρία

παραγωγής ραπτομηχανών Singer. Κατά το τέλος του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου,
στα μέσα του 1800, η Singer καθιέρωσε ένα σύστημα μαζικής παραγωγής που τις εττέτρεπε
να πουλάει τα προϊόντα της σε πολύ αvταγωvισuκή τιμή. Στην πορεία όμως η Singer
ανπμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα , αφού λόγω των πολύ αυξημένων πωλήσεων της το
τμήμα εξυττηρέτησης πελατών και αντικατάστασης εξαρτημάτων δεν μπορούσε πλέον να
ανταποκριθεί οικονομικά σαν μία κεντρική επιχείρηση. Μια νέα μορφή δικαιοπάροχης
έκανε

την

εμφάνιση

της

δίνοντας

σε

οικονομικά

ανεξάρτητους

ετηχειρηματίες

αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης των προϊόντων τους και παροχής υπηρεσιών
εξυττηρέτησης των πελατών σε καθορισμένες περιοχές.

To 1898, η General Motors χρησιμοττοίησε ανεξάρτητους πωλητές για να αυξήσει τα
κέντρα διανομής χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων. Την General Motors ακο>,ούθησε η
Rexall η οποία χρησιμοποίησε τη δικαιοπαροχή στα φαρμακεία της.
Τα επόμενα έτη, μεγάλη ήταν η εξάπλωση της δικαιοτιαροχής σε μεγάλες βιομηχανίες
εμφιάλωσης αναψυκτικών όπως η Coca-cola, η Pepsi και η Seven-up, ως μια μέθοδος
οικονομικής ανάπτυξής τους. Τα αναψυκτικά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό
γεγονός που κάνει την παραγωγή και την διανομή τους ατιό ένα κεντρικό σημείο
οικονομικά ασύμφορη. Μέσω της δικαιοπαροχής όμως οι βιομηχανίες μπορούσαν να
παράγουν το συμπυκνωμένο υγρό σιρόπι σε μια κεντρική μονάδα και στη συνέχευι να το
διανέμουν σε τοτηκά εμφιαλωτήρια που ανήκαν και λειτουργούσαν από τους δικαιοδόχους
οι οποίοι σε αντάλλαγμα θα διαχειρίζονταν τις τοπικές λιανικές πωλήσεις.
Εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών του 1930 οι εταιρίες ττετρελαίου στη Μ. Βρετανία
αποφάσισαν να λειτουργήσουν τα πρατήρια βενζίνης σαν μονάδες δικαιοπαροχής.
Παλαιότερα, η πλειοψηφία των πρατηρίων ήταν ιδιόκτητη αλλά παρατηρήθηκε ότι πολλά
από αυτά έγιναν τοτηκά μη ανταγωνιστικά εξαιτίας του πολέμου των τιμών. Μέσω της
ενοικίασης των πρατηρίων σε δικαιοδόχους οι εταιρίες τιετρελαίου ατιέκτησαν έσοδα από
τα ενοίκια και είχαν την ικανότητα να υπαγορεύουν τη χρήση των προϊόντων τους με το
εμπορικό τους σήμα ενώ οι franchisees μπορούσαν να ορίσουν τιμές σύμφωνα με τις
τοπικές συνήθειες. Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική αύξηση των πωλήσεων προϊόντων
τιετρελαίου των εταιριών που το εφάρμοσαν.
Μέχρι το 1950 οι τιλειοψηφία των εταιριών που λειτουργούσαν ως δικαιοπάροχοι
έβλεπαν τη δικαιοπαροχή σαν μια αποτελεσματική μέθοδο διανομής προϊόντων και
υττηρεσιών που ήδη υπήρχαν. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων , οι δυινομείς αναψυκτικών
και οι εταιρίες πετρελαίου είναι παραδείγματα της παραδοσιακής πρώτης γενιάς του
συστήματος δικαιοπαροχής.
Το 1950 λαμβάνει χώρα η εκτίναξη του franchising η οποία αποδίδεται στη δεύτερη
γενιά δικαιοπαροχής που είναι γνωστή ως “business format franchise” (ετηχειρηματικό
πρότυπο

σχεδιασμού

franchise).

Το

“business

format franchise” αναγνωρίζει τη

δικαιοπαροχή σαν μια σαφή επιχειρηματική μέθοδο από την ίδρυση μιας εταιρίας, με τον
δικαιοπάροχο να επωφελείται από την ταχεία ανάπτυξη και το περιορισμένο ρίσκο που
αναλαμβάνει και τον δικαιοδόχο να συμμετέχει σε ένα ήδη αναγνωρισμένο επιχειρηματικό
σύστημα.
Από τις Η.Π.Α. το 1955

η αλυσίδα εσηατορίων hamburger “Wimpy” ήταν η πρώτη

“business format franchise” που διείσδυσε
δικαιωμάτων δικαιοπαροχής από την Αμερική.

στη Μ. Βρετανία μετά την εξαγορά των

To 1958 έχουμε και άλλη μια ετιέκταση της εταιρία δικαιοτταροχής “Service Master”
στην Μ.Βρετανία από την Αμερική, τιου αναλαμβάνει τον καθαρισμό χα)νΐών και
ταπετσαριών.

1.1.1.

Η πτώση της δικαιοπαροχής

Τη δεκαετία του 1960 συνέβησαν γεγονότα που τόσο στην Μ. Βρετανία όσο και στις
Η.Π.Α. ελάττωσαν την ανάπτυξη της δικαιοπαροχής. Συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία το
κοινό συνέδεσε τη δικαιοπαροχή με τις πωλήσεις “πυραμίδα”, οι οποίες περιλαμβάνουν
την πώληση τατν δικαιωμάτων διανομής σε αγοραστές που ενθαρρύνονται με οικονομικά
κίνητρα για να υποδιαιρέσουν τις διανομές τους σε υπο διανομείς κ.ο.κ., με αποτέλεσμα το
προϊόν να φτάνει στον καταναλωτή με πολύ υψηλότερη τιμή από την αρχική. Αυτή η
συσχέτιση της δικαιοπαροχής

με τις πωλήσεις “ττυραμίδα” είχε ως αποτέλεσμα να

θεωρηθεί η δικαιοπαροχή σαν ένας τρόπος αθέμιτης κερδοφορίας σε βάρος των
καταναλωτών.
Το 1969 η ανάπτυξη της δικαιοπαροχής υποβαθμίστηκε στις Η.Π.Α. όταν ο δείκτης του
χρημαηστηρίου άρχισε να κινείται πτωτικά και η οικονομία κλονίστηκε. Οι εττενδυτές
ττίστευαν ότι τα χρήματα τους ήταν ασφαλέστερα σε μία τράπεζα από ότι σε μία
επιχείρηση για την οποία δεν είχαν καμία προηγούμενη γνώση.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1970 στη Μ. Βρετανία έγιναν κάποιες προσπάθειες για την
καθιέρωση ενός εμπορικού συνεταιρισμού franchise με σκοπό την ανατροπή του
αρνητικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί λόγω των πωλήσεων “πυραμίδα”. Κατά την
αρχική προσπάθεια δημιουργίας αυτού του συνεταιρισμού απέτυχαν να προσελκύσουν τις
εταιρίες “Wimpy” και “Kentucky Fried Chicken” των οποίων η συμμετοχή θεωρούνταν
πολύ σημαντική. Τελικά όμως, στο τέλος του 1977 ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός franchise
(British Franchise Association) με ιδρυτικά μέλη της τους παρακάτω οργανισμούς: Budjet
Rent-a-Car, Dyno-Rod pic. Holiday Inns Inc, Kentucky Fried Chicken Ltd, Rontaprint
Limited, Service Master Limited, Wimpy International Limited and Zeibart Mobile
Transport Service Limited.To μέγεθος και η φήμη των ιδρυτών καθιέρωσε τον
συνεταιρισμό ως καθοδηγητή της νέας περιόδου ανάπτυξης της δικαιοπαροχής στη Μ.
Βρετανία.
Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της δικαιοπαροχής κατά τη δεκαετία του 1980 αποδίδεται
στην εμπιστοσύνη που απέκτησαν οι καταναλωτές στα μέλη του συνεταιρισμού και στον
αυστηρό κώδικα σύμφωνα

με τον οποίο

αυτά καθοδηγούσαν τους υποψήφιους

δικαιοπάροχους. Αλλη αιτία για την αύξηση της φήμης της δικαιοτιαροχής ήταν η είσοδος
σ ’αυτή εταιριών τιαροχής υττηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες οικιακού καθαρισμού. Επιπλ.£σν,
η κυβέρνηση ενθάρρυνε την ανάπτυξη μικρών ετηχειρήσεων μέσω της παροχής διαφόρων
κινήτρων και οι τράπεζες έχοντας πλέον ενημερωθεί για αυτή τη νέα οργανωσιακή μοριρή
μπορούσαν να προσφέρουν μια ποικιλία ειδικών οικονομικάτν πακέτων-προσφορών.

1.2. ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ
Στα Ελληνικά το Franchising αποδίδεται με τον όρο ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ.
Η δικαιοπαροχη είναι η μέθοδος ανάτιτυξης - δημιουργίας επιχειρήσεων ττου καθημερινά
προσελκύει όλο και περισσότερους επενδύτες σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην Ελλάδα.
Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή ετηχειρηματική συνεργασία μεταξύ του
Δικαιοδόχο (FRANCHISEE) του νέου δηλαδή συνεργάτη που ετηθυμεί να ανοίξει το
δικό του κατάστημα, και του Δικαιοπάροχου (FRANCHISOR) της μητρικής δηλαδή
εταιρείας που καθοδηγεί, προμηθεύει και βοήθα καθημερινά το Δίκτυο των καταστημάτοτν
που λειτουργούν κάτω από το σήμα της .
Ο Δικαιοδόχος (franchisee) είναι ο ανεξάρτητος εκείνος επιχειρηματίας, που αποφασίζει
να δέσει την επένδυση του με την ιδέα και το όνομα του Δικαιοπάροχου (franchisor).
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό, ότι ο Δικαιοπάροχος και ο Δικαιοδόχος
ανήκουν στην ίδια ομάδα και δεν αποτελούν αντιμαχόμενα μέρη. Τα δύο μέρη
εργάζονται για ένα κοινό

σκοπό

και αμοιβαίο

κέρδος, όπου οι σχέσεις των

εμπλεκομένων μερών παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην υλοποίηση ενός κοινού σωστού
επιχειρηματικού αποτελέσματος. Είναι μια σχέση
“WIN - W IN ” στην οποία και οι δυο συνεργάτες, κερδίζουν ουσιαστικά.
Η μητρική εταιρεία προσφέρει το σήμα και τα προϊόντα ή της υττηρεσίες της, που έχουν
ήδη δοκιμασθεί και κριθεί στην αγορά.
Ο Δικαιοδόχος άπλα παίρνει το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος για ορισμένη
χρονική περίοδο. Επιπλέον , δίνεται το δικαίωμα χρήσης μίας δοκιμασμένης τεχνογνωσίας
που καλύπτει όλο το φάσμα της ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ του Δικαιοπάροχου, ξεκινάει
από το στήσιμο της επιχείρησης και φτάνει μέχρι τις διαδικασίες για την καθημερινή
επιτυχημένη και αποδοπκή λειτουργία του νέου σας καταστήματος καθώς και την
γνωστοποίηση και προώθηση του σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της πελατειακής
βάσης - αγοράς.

ο Δικανοδόχος έχει συνήθως ήδη τιειστεί για τη δυναμική του τρόπου προσέγγισης της
αγοράς μέσα από το πρόγραμμα διαφήμισης, στο οποίο εντός ολίγου θα εμιρανίζεται και
αυτός, ατιολαμβάνοντας όλα τα οφέλη, χωρίς να έχει καταβάλει τη παραμικρή προστιάθεια.
Παρ’όλα τα θετικά, δεν θα πρέπει να

ξεχνάμε,

ότι το οποιοδήποτε δίκτυο

καταστημάτων ή κέντρων παροχής υπηρεσιών που λειτουργεί με τη μέθοδο της
Δικαιόχρησης, αποτελείται στην ουσία από πολλούς διαφορετικούς, και πολλές φορές
ανομοιογενείς κρίκους, που όλοι μαζί αντανακλούν τη δύναμη της αλυσίδας στην αγορά.
Κάθε κατάστημα είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία, που καλείται να ακολουθήσει τη
τεχνογνωσία του Δικαιοπαρόχου, και θα αποδώσει μόνο αν ενστερνιστεί τη βασική
φιλοσοφία της Δικαιόχρησης, δηλαδή «η ισχύς εν τη ενώσει».
Σε αντάλλαγμα για την παρεχόμενη τεχνογνωσία, ο Δικαιοδόχος καταβάλει στον
Δικαιοπάροχο ένα εφ’ άπαξ αρχικό ποσό για να γίνει «μέλος» του Δίκτυο Δικαιόχρησης.
Το αρχικό αυτό πόσο έγγραφης (Initial Entry Fee) καλύπτει την παραχώρηση της άδειας
χρήσης του σήματος, την υποστήριξη κατά τη φάση δημιουργίας του καταστήματος, την
επιλογή και τον καθορισμό της σύστασης του αρχικού εμπορεύματος, την υποστήριξη
κατά την επιλογή του καταστήματος, την μεταφορά όλης της τεχνογνωσίας σε επίπεδο
πωλήσεων κα ι εξυπηρέτησης πελατών, την αρχική γνωστοποίηση του νέου καταστήματος,
την εκπαίδευση των στελεχών της νέας ετηχείρησης, συμβολαιογραφικά και άλλα έξοδα.
Μετά την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος, ο Δικαιοδόχος καλείται να συνεισφέρει
πλέον ένα πάγιο ποσοστό (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ROYALTIES)
για την συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του καταστήματος του, την συνεχή εποπτεία κα ι
εκπαίδευση του προσωπικού και την συνεχή και άμεση προμήθεια των προϊόντων που του
εξασφαλίζει με συγκεκριμένους και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους η μητρική εταιρεία. Τα
δικαιώματα αυτά, που λογίζονται συνήθως επί των τιμολογίων αγοράς, διατίθενται στο
μεγαλύτερο μέρος τους υπέρ της πανελλαδικής διαφήμισης του Δικτύου καταστημάτων
και των προϊόντων του Δικτύου.

1.3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜ ΦΩΝΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ
Οι συμβάσεις της δικαιοπάροχης διακρίνονται στις τιαρακάτω κατηγορίες:

ά ιευθ υνπκή Δικαιοπαοογή (Executive Franchise): Εδώ ο δικαιοδόχος ανατυτύσσει τη
δική του προσωτηκή επιχείρηση, η οποία αποτελείται από έναν και μοναδικό εργαζόμενο
στο γραφείο «τον ίδιο» και που γενικά αφορά κλάδους όπως οικονομικές υτιηρεσίες,
υττηρεσίες προσωπικού, γραφεία συμβούλχον ή διοίκηση έργου (project management).
Παραδείγματα αποτελούν τα διάφορα λογιστικά γραφεία και τα γραφεία συμβούλων.
Δικαιοηαρογή Υπηρεσιών (Servises Franchise): Είναι μια μορφή δικαιοπάροχης όπου ο
δικαιοπάροχος παρέχει στον δικαιοδόχο την άδεια

εκμετά>λχυσης

του

πακέτου

δικαιοπαροχής μέσα από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε τελικούς καταναλωτές.
Επενδυτική Δικαιοπαοογή (Investment F ranchise: Ορίζεται ως η τιερίπτωση κατά την
οποία ο δικαιοδόχος τοποθετεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για ετιένδυση σε ένα υψηλού
κόστους σύστημα δικαιοπαροχής και παρά την πλήρη εξασφάλιση της στρατηγικής
διοίκησης, μισθώνει σταθερά τρίτους στους οποίους αναθέτει εξ’ ολοκλήρου την
διαχείριση των καταστημάτων του δικτύου, για λογαριασμό του.
Auean Λικαιοπαοογή (Direct Franchise):

Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο

δικαιοπάροχος παρέχει σε κάθε επιμέρους δικαιοδόχο τη συμβατική δυνατότητα να
λειτουργήσει το σύστημα της δικαιοπαροχής από μια και συγκεκριμένη μονάδα
εκμετάλλευσης που βρίσκεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
Αικαιοπαοογιί Πολλαπλών Σπαείων (Multiunit Franchisine): Σ' αυτή την περίπτωση ο
δικαιοπάροχος

δίνει

στον

δικαιοδόχο

το

δικαίωμα

εκμετάλλευσης

του

πακέτου

δικαιοπαροχής με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή και υπηρεσιών
μέσα από τη δημιουργία περισσοτέρων της μίας μονάδας εκμετάλλευσης μέσα στην ίδια ή
σε άλλη γεωγραφική περιοχή.
Κινητή Λικαιοπαοογή (Mobile Franchise): Είναι μια μορφή δικαιοπαροχής, όπου ο
δικαιοπάροχος παρέχει στον δικαιοδόχο την άδεια να εκμεταλλεύεται το πακέτο
δικαιοπαροχής, μέσα από την παροχή συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών σε τελικούς
καταναλωτές και εκτός καταστήματος του, πάντα όμως με τα διακριτικά γνωρίσματα του
δικαιοπαρόχου.
Διοικητική Δικαιοπαοογή (M anaeem ent Franchise):

Σ'αυτή

την περίπτωση ο

δικαιοδόχος ελέγχει αρκετές περιοχές ή ακόμα και ολόκληρη την περιφέρεια και
συντονίζει μια ομάδα εργαζόμενων.
Δικαιοπαοογή via καταστήηατα λιανικήε πώλησηζ (Retail Shop Franchise): Αυτός ο
όρος αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιοδόχος καταβάλλει σημαντικό

κεφάλαιο, τόσο για την ιδιοκτησια/μίσθωση του καταστήματος, όσο και για τον εξοτι>.ισμό
ο οποίος πιθανότατα να απαιτεί ένα μεγάλο μέρος της ετιένδυσης, καθώς και για το
προσωπικό που θα το βοηθήσει να >>ειτουργήσει ένα δίκτυο υψηλής απόδοσης. Το δίκτυο
αυτό μττορεί σε πολλές περιπτώσεις να πωληθεί, με κάποιο όφελος τιάντα. Αντίθετα από
την δικαιοπαροχή εττένδυσης, οι ιδιοκτήτες που εκτελούν καθήκοντα διαχειριστή είναι ο
γενικός κανόνας σ'αυτή την κατηγορία.
AtKaionaoorn n aoaym yiic ή BiounYOVnat Δικαιοπ<χοογή: Πρόκειται για μια σύμβαση
με βάση την οποία ο δικαιοδόχος κατασκευάζει ο ίδιος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
δικαιοπάροχου, προϊόντα τα οποία πωλεί με το εμπορικό σήμα του δικαιοπάροχου.
Μ εικτή Αικαιοπαρογή:

Είναι αρκετά συνηθισμένο στον κόσμο της δικαιοπαροχής να

συνδυάζονται αρμονικά, μέσα στο ίδιο δίκτυο, η διανομή προϊόντων και η παροχή
υπηρεσιών. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν η πώληση ενός προϊόντος υποστηρίζεται από
την παροχή κάποιας υπηρεσίας.
Δικαιοπαοογή

Aισvouήc/Πωλήσεωv

( Sales/Distribution

FranchisA

:

Όττου

ο

δικαιοδόχος λειτουργεί αποτελεσματικά υπό την μορφή πλασιέ, πουλώντας ή διανέμοντας
προϊόντα στην περιφέρεια του. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε, αν το επιθυμούσε, να
προσλάβει τρίτους για οδηγούς/διανομείς, οι οποίοι θα κάλυπταν και νέες τιεριοχές, καθώς
βάσει των πελατών αναπτύσσεται τιερισσότερο.
Δικαιοπαοογή

Μετατοοπήι:

iConversion

Franchise}:

Σε αυτή

τη

μορφή

της

δικαιοπαροχής ο δικαιοδόχος λειτουργεί ήδη πριν την ένταξη του στο δίκτυο τη δική του
επιχείρηση, της οποίας το αντικείμενο είναι ίδιο με αυτό της επιχείρησης του
δικαιοπάροχου.
Δικαιοπαοογή E pyam ac (Job Franchise): Όπου ο δικαιοδόχος με μια επένδυση χαμηλού
επιπέδου, αγοράζει το δικαίωμα να λειτουργεί, τυπικά μια επιχείρηση η οποία θα διαθέτει
έναν υπάλληλο με δικό του μεταφορικό μέσο, εξυτιηρέτηση, εγκατάσταση και ετιιδιόρθωση
κατ'οίκον.
Μ ερική Δ ικαιοπαοογή (Corner Franchise): Η μορφή αυτή της δικαιοπαροχής συνίσταται
στη χρησιμοποίηση από τον δικαιοπάροχο ενός συγκεκριμένου καταστήματος τρίτου
προσώπου για τη διάθεση μέσα από αυτό των προϊόντων της επιχείρησης του
δικαιοπάροχου, σύμφωνα με τη δική του μέθοδο πωλήσεων. Το κατάστημα αυτό δεν
πρέπει να

ανήκει σε κανένα δίκτυο

δικαιοπαροχής.

Στο παραπάνω

κατάστημα

παραχωρούνται, μετά από συμφωνία του ιδιοκτήτη και του δικαιοπαρόχου, ιδιαίτεροι
χώροι, σε διάφορες επιχειρήσεις δικαιοπαροχής για την πώληση των προϊόντων τους. Η
τεχνική αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη και καλείται τεχνική του “ shop - in - shop”.

1.4

ΔΟΜ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ

Η σύμβαση δικαιοπαροχής αποτε>χίται συνήθως από τέσσερα μέρη; α) προοίμιο, β)
υτιοχρεώσεις του δικαιοπαρόχου, γ) υποχρεώσεις του δικαιοδόχου, δ) λοιπές διατάξεις.

ο) Στο προοίμιο καθορίζονται ο σκοπός και το πλαίσιο της συνεργασίας, υπογραμμίζεται η
ανεξαρτησία των συμβαϋ,όμενων μερών και στη συνέχεια περιγράφεται το περιεχόμενο
του “πακέτου” που αποτελεί τη δικαιοπαροχή, δηλαδή το σύνολο δικαιωμάτων
βιομηχανικής ή τινευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το εμπορικό σήμα και την
επωνυμία, τα διακριτικά γνωρίσματα του καταστήματος (τηνακίδες), τα π ρ ό τ υ ^ χρήσεως,
τα σχέδια, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, τις τεχνογνωσίες ή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
που παραχωρούνται από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο προς εκμετάλλευση,
β) Οι υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου αναφέρονται στα στοιχεία εκείνα που συναστούν τη
συμβολή του τελευταίου για την επίτευξη του οικονομικού σκοπού της δικαιοπαροχής,
όπως: παραχώρηση στον δικαιοδόχο της χρήσης και εκμετάλλευσης του “πακέτου”
δικαιοπαροχής, ένταξη του δικαιοδόχου στο σύστημα με την παροχή σ ’ αυτόν της
απαιτούμενης τεχνικής και οργανωτικής υποδομής και της ανάλογης εκπαίδευσης του,
εφοδιασμό του δικαιοδόχου με πρώτες ύλες, ημιέτοιμα ή έτοιμα εμπορεύματα (ιδίως όταν
τα προϊόντα του συστήματος παράγονται από τον ίδιο από τον δικαιοπάροχο), συνεχή
υποστήριξη του δικαιοδόχου καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, προσδιορισμό της
γεωγραφικής περιοχής μέσα στην οποία ο δικαιοδόχος θα διενεργεί τις πωλήσεις με το
δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό.
γ) Ο δικαιοδόχος πωλεί τα προϊόντα του συστήματος στο δικό του όνομα, για δικό του
λογαριασμό και με δικό του κίνδυνο. Οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου αναφέρονται στα
στοιχεία εκείνα που συναστούν τη συμβολή του τελευταίου στην επίτευξη του οικονομικού
σκοπού της δικαιοπαροχής, σε αντιπαροχή της αντίστοιχης συμβολής του δικαιοπάροχου.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις: την καταβολή ενός εφάπαξ
ποσού (entry fee) για την παραχώρηση από μέρους του δικαιοπάροχου της χρήσης και
εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την περιοδική
καταβολή στον δικαιοπάροχο ενός ορισμένου ποσοστού από τις εισπράξεις των πωλήσεων
μετά την αφαίρεση των φόρων (σπανιότερα ορισμένου ποσοστού συμμετοχής στα κέρδη
από τις πωλήσεις), την ενεργό προώθηση των πωλήσεων με την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της προσωπικής εργασίας και των άλλων μέσων που έχει στη διάθεση του ο
δικαιοδόχος, τη συμμόρφωση στις οργανωτικές αρχές του συστήματος και ιδίως τον

σεβασμό της αρχής της ομοιομορφίας σύμφωνα με την οτιοία η σύνθεση, η τιαρασκευή, τα
χρραιττηριστικά γνωρίσματα και γενικά η εικόνα (image) των προϊόντατν του συστήματος
τφέτιει να είναι πάντα ενιαία, ανεξάρτητα από τον τότιο ή την αγορά στην οποία γίνεται η
διάθεση τους.
δ) Στις “λοιπές διατάξεις” περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της
σύμβασης, την παράταση, την καταγγελία, την εκκαθάριση μετά τη λήξη της σύμβασης
της συμμετοχής του δικαιοδόχου στο λεγόμενο “Συμβούλιο των Δικαιοδόχων”, τη
διαιτησία, το εφαρμοστέο δίκαιο (όταν οι συμβαλλόμενοι προέρχονται από διαφορετιι^
χώρες), το αρμόδιο για την εκδίκαση των διαφορών δικαστήριο κ,λ.π. Επίσης,
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αναφέρονται στην αποζημίωση του δικαιοδόχου μετά τη
λύση της σύμβασης (με καταγγελία ή άλλο τρόπο), στην αγορά από τον δικαιοπάροχο μη
πωληθέντων προϊόντων ή ακόμα και του καταστήματος, στους λόγους που δικαιολογούν
καταγγελάα της σύμβασης πριν από τη λήξη της ( παύση πληρωμών, πτώχευση, βλάβη της
φήμης του δικτύου κ,λ,π,)

1.5, ΎΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗ.Μ.4ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ

1.5.1.. Τα πλεονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο
Η δικαιοπαροχή προσφέρει στους δικαιοπαρόχους τη δυνατότητα να επεκτείνουν και
να

διαφοροποιήσουν

τη

δραστηριότητα

τους

ενώ

ταυτόχρονα

περιορίζει

τους

συνεπαγόμενους κινδύνους.
^ Ο δικαιοπάροχος λαμβάνει την εφάπαξ αμοιβή εισόδου (entry fee) και περιοδικές
αμοιβές ή προμήθειες (royalties), ενισχύοντας τη ρευστότητά του.
1

Ο δικαιοπάροχος επιτυγχάνει ταχεία επέκταση του δικτύου διανομής με λιγότερα

κεφάλαια απ’ ότι στην περίπτωση ιδιόκτητων καταστημάτων. Η δικαιοπαροχή απαιτεί
μικρότερο κεφάλαιο εκκίνησης και ανθρώπινους πόρους σε σύγκριση με ιδιόκτητες
μονάδες

ή κοινοπραξίες σε περίπτωση επέκτασης στο εξωτερικό, διότι ο δικαιοδόχος

αναλαμβάνει να προσπορίσει το κεφάλαιο κίνησης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα της
αρχικής επένδυσης.
4- Ο δικαιοπάροχος επιτυγχάνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών

για μια

ολόκληρη περιοχή, ταχεία διείσδυση και μακρόχρονη παρουσία στην αγορά με
περιορισμένο επιχειρηματικό κίνδυνο. Η οικειότητα του δικαιοδόχου με τις τοπικές
συνθήκες αγοράς, το επιχειρηματικό περιβάλλον, το θεσμικό πλαίσιο και την κουλτούρα

χεριορίζει τον κίνδιχνο που συνδέεται με επέκταση σε νέες και ατιομακρυσμένες
γειογραφικές περιοχές.

4. Ο δικαιοδόχος ανα>Λμβάνει την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης, έτσι ώστε να
περιορίζεται ο κίνδυνος πιθανών μελλοντικών υποχρεώσεων για τον δικαιοπάροχο. Η
δικαιοπαροχή προσφέρει στον δικαιοπάροχο τη δυνατότητα κατανομής του κόστους
διαφήμισης και προώθησης λόγω οικονομιών κ).ίμακας, με άμεσο όφελος στη ρευστότητα
της επιχείρησης.

4- Η δικαιοπαροχή εξασφαλίζει ότι τα καταστήματα (σημεία διανομής) διαχειρίζονται
από ικανούς ετηχειρηματίες-μάνατζερ σε τοτηκό ετιίπεδο, διότι οι συνεργάτες αυτοί
παρακινούνται από το κίνητρο της εμπορικής επιτυχίας.

4- Η ανάπτυξη ενός δικτύου μέσω της δικαιοπαροχής αποφέρει σταδιακά οικονομίες
κλίμακας.

Πιο

συγκεκριμένα,

ενισχύεται

η

διαπραγματευτική

ικανότητα

του

δικαιοπαρόχου έναντι των προμηθευτών, με αποτέλεσμα την επίτευξη ανταγωνιστικών
τιμών για όλο το δίκτυο δικαιοπαροχής του. Μπορεί δηλαδή να αγοράζει τα προϊόντα από
τους προμηθευτές σε χαμηλές τιμές αφού αγοράζει σε χονδρική προκειμένου να εφοδιάσει
όλα τα καταστήματα του δικτύου του.

4- Ο δικαιοπάροχος δημιουργεί σταδιακά ένα δίκτυο πληροφοριών, σχετικά με τις
επικρατούσες τάσεις και συνθήκες. Έτσι έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει άμεσα τις ανάγκες
των καταναλωτών σε κάθε ττεριοχή και είναι σε θέση να χαράξει σωστή εμπορική
πολιτική, βασισμένη στα δεδομένα της αγοράς.

4- Ο δικαιοπάροχος έχει περιορισμένα έξοδα, όπως αμοιβές υπαλλήλων, ενοίκια και
διοικητικά γενικά έξοδα γιατί η ίδια η φύση της δικαιοπαροχής απαιτεί οι ίδιοι οι
δικαιοδόχοι να είναι υπεύθυνοι για τη στελέχωση και το λειτουργικό κόστος της μονάδας
τους.

1.5.2.

4-

Τα πλεονεκτήματα για τον δικαιοδόχο

Η δικαιοπαροχή προσφέρει στους επιχειρηματίες-μάνατζερς την ευκαιρία να

αποκτήσουν και να διαχειρίζονται με μειωμένο κίνδυνο μια επιχείρηση με δοκιμασμένο
σύστημα λειτουργίας, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ένα αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα
και πολύτιμη τεχνογνωσία.

4-

Ο δικαιοδόχος έχει την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του καταστήματος σαν

ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τους όρους που
καθορίζονται στη σύμβαση δικαιόχρησης. Ο δικαιοδόχος συνεισφέρει το κεφάλαιο που
εξασφαλίζει την τοποθεσία, την κατασκευή ή τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του

καταστήματος. Ο δικαιοπαροχος προμηθεύει προϊόντα, αναπτύσσει υπηρεσίες και
εςκιδιάζει τον δικαιοδόχο με την τε3ζνογνωσία, τα πρότυπα λειτουρηάας,

αρχική

εκπαίδευση και συνεχή υποστήριςη.

4-

Ο δικαιοδόχος απολαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλ>χυσης του εμπορικού σήματος,

του ονόματος, του λογότυτιου και κάθε άλλης μορφής εμπορικού συμβόλου του
δικαιοτιαρόχου. ενώ επωφελείται ακόμα και από την εταιρική φήμη και την καλή του
εικόνα.
4

Η επιχειρηματική δραστηριότητα, η τεχνογνωσία, η εκτιαίδευση αλλά και τα

πρότυπα λειτουργίας του δικαιοπαρόχου είναι στη διάθεση του δικαιοδόχου όπως
αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και δανείζονται στον δικαιοδόχο καθ’ όλη την
ισχύ της σύμβασης δικαιοπαροχής. Ο δικαιοπάροχος κοινοποιεί στον δικαιοδόχο εμπορικά
μυστικά, εμπειρία και τεχνογνωσία τα οποία βοηθούν στην αποφυγή των προβλημάτων
που σχετίζονται με το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, στο
χώρο του λιανεμπορίου, το τιοσοστό θνησιμότητας των επιχειρήσεων δικαιοπαροχής είναι
περίπου στο 20% του αντίστοιχου για ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
4

Το κόστος διαφήμισης και προώθησης της παραχωριμένης μονάδας αλλά και των

άλλων λειτουργικών εξόδων περιορίζεται λόγω των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνει
ο δικαιοπάροχος με την επέκταση του δικτύου.

4

Ο δικαιοδόχος απολαμβάνει της συνεχούς υποστήριξης και καθοδήγησης του

δικαιοπαρόχου και αποκτά πρόσβαση σε τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις
προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των
πελατών.

4

Ο δικαιοδόχος επωφελείται από τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις γνωριμίες που

απορρέουν από το τοτιικό δίκτυο και τη διεθνή παρουσία που αναπτύσσει ο δικαιοπάροχος.

4

Ακόμη ο δικαιοδόχος έχει τη δυνατότητα να παίρνει πληροφορίες για την αγορά

που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει. Οι περισσότεροι
δικαιοπάροχοι προσλαμβάνουν ερευνητές αγοράς για να εκτιμήσουν την ετηκρατούσα
κατάσταση της αγοράς και στη συνέχεια μεταδίδουν τις σχετικές πληροφορίες στους
δικαιοδόχους, συχνά μέσω ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου.

4

Πολλοί δικαιοδόχοι λειτουργούν σε μια καθορισμένη περιοχή υποχρεώνοντας τον

δικαιοπάροχο να μην ιδρύσει άλλη παραχωρημένη μονάδα στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
Εάν ένας δικαιοδόχος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα μόνο ποσοστό της αγοράς ανοικτής σε
αυτόν, μπορεί να πληρώσει τον δικαιοπάροχο για να ανοίξει μια ακόμα μονάδα
καλύπτοντας όλη τη ζήτηση της αγοράς.

-

13 -

1.5.3. Τα π)χονεκτήματα για τον πύ.άτη

4-

Μερικοί

δικαιοδόχοι

προσφέρουν

στους

καταναλωτές

τιερισσότερες

ώρες

εξυπηρέτησης τους. Ορισμένοι δικαιοδόχοι προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες προς τον
7ΐε>Λτη. Οι δικαιοδόχοι γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει έναν όρο στο
συμβό)χιιο τους με τον δικαιοπάροχο και μάί.ιστα μεριμνούν ιδιαίτερα για αυτό. Ο
απόλυτα ανεξάρτητος μικρός επιχειρηματίας δεν δεσμεύεται με συμφωνίες που περιέχουν
τέτοιου υψηλού επυιέδου υττηρεσίες. Εξ’ ά>Λου οι πόροι ενός μικρού ετηχειρηματία μπορεί
να μην είναι επαρκείς.
^

Παρό>χ) που όλες οι παραχωριμένες μονάδες είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες, ο

πελάτης μπορεί να τις τοποθέτησα κάτω από ένα μοναδικό εμπορικό σήμα. Είναι δυνατόν
η γνώμη του για μια μονάδα δικαιοπαροχής να επηρεάσα τη γνώμη του και για τις
υπόλοιπες, εξ’ αιτίας της ομοιόμορφης παρουσίασης και της σταθερής ποιότητας. Έτσι, αν
ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από ένα προϊόν ή υπηρεσία δεν χρειάζεται να χάνει
τον χρόνο του και τα χρήματα του με το να προσπαθεί να διαπιστώσει αν είναι καλά τα
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που κυκλοφορούν κάτω από

το ίδιο εμπορικό σήμα ή σε

διαφορετικές μονάδες.
Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και συχνά κλείνουν με
αποτέλεσμα αν ένας καταναλωτής θέλει να επισκευάσει το προϊόν που αγόρασε από αυτόν,
ο μικρός επιχειρηματίας μπορεί να έχει εξαφανιστεί. Αντίθετα μια εταιρία δικαιοπαροχής
ακόμα και αν κλείσει μια μονάδα της θα εξυπηρετήσει τον καταναλωτή φέρνοντας τον σε
επαφή με την μητρική εταιρία.

1.6. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗ.Μ.λΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ

1.6.1. Τα μειονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο
4-

Πολλές φορές είναι δύσκολο για τον δικαιοπάροχο να ασκήσει αυστηρό έλεγχο

στους δικαιοδόχους γιατί απλά δεν είναι υπάλληλοι του αλλά έχουν προσληφθεί από τον
δικαιοπάροχο. Ο χαμηλός βαθμός υπόληψης για μια μονάδα, όσον αφορά την ποιότητα της
παραγωγής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι δυνατόν να καταστρέψει το γενικό
εμπορικό σήμα, την υπόληψη του δικαιοπαρόχου και ως αποτέλεσμα ολόκληρη την
οργάνωση του συστήματος δικαιοπαροχής.

>4·

Μερικές φορές δημιουργούνται προβλήματα στη σχέση του δακαιοδόχου και του

δικαιοπάροχου,

λόγω

της

θέλησης

ορισμένων

επιτυχημένων

δικαιοδόχων

να

“ατιοφασίζουν” για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας τους.
4

Η διοίκηση μιας επιχείρησης δικαιοπαροχής είναι περιορισμένη εντός των ορίων

της εμβέλειάς της (flexibility). Οι συνηθισμένες επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν τιρος
οποιαδήποτε κατεύθυνση για να εντοπίσουν δυνατές αγορές όταν ατιαιτείται μια
τροποποίηση στη στρατηγική των πωλήσεων τους.
4-

Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην τιληροφόρηση μεταξύ του δικαιοδόχου και

του δικαιοπαρόχου. Κάτι τέτοιο είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας του δικαιοδόχου να
αποκτήσει ανεξαρτησία ή της χρήσης όχι καλά αναπτυγμένων καναλιών επικοινωνίας
όπως θα συνέβαινε μεταξύ μιας ιδιόκτητης επιχείρησης και των διοικούμενων μονάδων
της.
4-

Αν ο δικαιοπάροχος δεν είναι ικανοποιημένος με την αποδοτικότητα ενός

υπαλλήλου μιας παραχωρημένης μονάδας δεν μπορεί να τον μεταφέρει ή να τον απολύσει
αν δεν του το επιτρέπουν οι όροι του συμβολαίου του με τον δικαιοδόχο. Ο δικαιοδόχος
μπορεί να χάσει το κίνητρο του μόλις φτάσει σε ένα επιθυμητό ετιίπεδο και να μην
εξερευνήσει τις περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης που τηθανόν υπάρχουν στην αγορά.

1.6.2.

4-

Τα μειονεκτήματα για τον δικαιοδόχου

Ο έντονος έλεγχος που ασκείται από τον δικαιοπάροχο μπορεί να αφήσει μικρά

περιθώρια στον δικαιοδόχο να ετηβάλλει την προσωπικότητα του πάνω στην επιχείρηση
του. Αναμφίβολα κάποιος κεντρικός έλεγχος είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση της
ποιότητας και της συνέπειας του προϊόντος, αλλά αν στον δικαιοδόχο δεν δοθεί κάποιο
περιθώριο για νεωτερισμούς και για την προώθηση των ιδεών του, είναι δυνατόν να
αναρωτιέται μέχρι ποιο σημείο είναι “κύριος” στη δική του την επιχείρηση.

■4-

Αν το εμπορικό όνομα της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου παύσει να είναι γνωστό ή

αποδεκτό σαν καλό, σαν αποτέλεσμα μιας κακής διαχείρισης από τη μεριά του
δικαιοπαρόχου υπάρχει τηθανότητα ο δικαιοδόχος να μην εκπληρώσει τις αρχικές του
προσδοκίες για αποκόμιση κερδών, και μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και στην πτώχευση.
4-

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον δικαιοπάροχο μπορεί να απαιτούν ένα

υπερβολικό οικονομικό βάρος για τον δικαιοδόχο. Ο δικαιοδόχος μπορεί να υποχρεώθηκε
στην αγορά εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων από τον δικαιοπάροχο τα
οποία θα ήταν δυνατόν να αγοράσει φθηνότερα από άλλες πηγές.

4-

Ο υττάρχον δικαιοτιάροχος μπορεί να

πουλήσει ολόκληρο

το

δίκτυο

τη

δνκαιοπαροχής. Όμως μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει σαν αποτέ>χσμα ο νέος
δικαιοπάροχος να μεταβάλλει αμέσως ριζικά πολιτικές οι οτιοίες απαραίτητα να μην είναι
οι πλέον συμφέρουσες για τους υπάρχοντες δικαιοδόχους.

1.6.3.

4-

Τα μειονεκτήματα για τον πεί.άτη

Η δικαιοπαροχή μπορεί να αφαιρέσει στοιχεία του ανταγωνισμού και επομένως

την καταναλωτική ετηλογή. Οι δικαιοδόχοι συνήθως έχουν προστατευμένες τιεριοχές και
λειτουργούν με συγκεκριμένες τιμές που ορίζει ο δικαιοπάροχος. Παρόλο όμως που
συνήθως θεωρούνται ανεξάρτητοι, ένας πραγματικά ανεξάρτητος επιχειρηματίας ορίζει
μόνος του τις τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει έχοντας τη
ελαστικότητα να τις προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
4-

Οι δικαιοδόχοι μπορεί να μην διαθέτουν τα απαραίτητα διοικητικά προσόντα ή την

αναγκαία εκπαίδευση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διοικητικά προβλήματα τα οποία
μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή
υπηρεσιών. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να ενισχυθούν όταν ο δικαιοδόχος καλείται να
προσλάβει κάποιο προσωπικό και να εκπαιδεύσει μόνος του. Το αποτέλεσμα όλων των
παραπάνω είναι η καταστροφή των προσδοκιών που έχει δημιουργήσει ο καταναλωτής
από την επαφή του με άλλες μονάδες του δικαιοπαρόχου.

1.7

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Μ ΕΤΑΞΥ ΔΙΚ ΑΙΟ Π ΑΡΟ ΧΟ Υ ΚΑΙ ΑΙΚΑΙΟΔΟΧΟ

Είναι αναμφισβήτο γεγονός ότι η franchising αποτελεί μία μοναδικής αλλά και
ιδιάζουσας μορφής συνεργασία. Πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι, που επηρεάζουν και
συντελούν στην επιτυχία μίας ετηχειρηματικής δραστηριότητας που έχει δομηθεί πάνω στη
βάση των αρχών της Δικαιοπαροχής.
Σήμερα , αν και το franchising έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχημένης επιχείρησης. Όλο
και περισσότεροι Franchisors προβληματίζονται για το αν θα πρέπει να διακινδυνεύσουν
τη φήμη και το κύρος του ονόματος τους, παραχωρώντας το στον «οποιοδήττοτε»
συνεργάτη Franchisee. Πολλοί είναι αυτοί

που πιστεύουν ότι το Franchising, αφού

βασίζεται στο κοινό όφελος και των δυο συμβαλλόμενων μέρων, δεν μπορεί παρά να είναι
μια μορφή θετικής και αποδοτικής συνεργασίας.

Δυστυχώς ,πολλές φορές συμβαίνει το

αντίθετο. Αν και είναι βέβαιο ότι η σχέση κοινής ωφέλειας που υπάρχει μεταξύ Franchisor
και Franchisee κάνει αυτή τη συνεργασία μοναδική στο κόσμο των επιχειρήσεων, η σχέση
αυτή, που πολλές φόρες χαρακτηρίζεται και ως «γάμος», δεν είναι πάντοτε ρόδινη.
Όπως ένας γάμος, έτσι και το Franchising, έχει να αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές
φάσεις, προβλήματα, συγκρούσεις ή απλώς διαφωνίες, που άλλοτε λύνονται με τον ένα ή
άλλο τρόπο και άλλοτε πάλι οδηγούν μοιραία στο διαζύγιο. Τα προβλήματα στις μεταξύ
Franchisor και Franchisee μπορούν να οφείλονται σε πολλές παραμέτρους. Ας μη ξεχνάμε
ότι και οι δυο συμβαλλόμενοι, τόσο ο Franchisor όσο και ο Franchisee, είναι
επιχειρηματίες. Ως επιχειρηματίες έχουν όνειρα, φιλοδοξίες, στόχους. Για την επίτευξη
των επιχειρηματικών τους στόχων, έχουν συνήθως ίδια άποψη, άγχος, παρουσιάζουν
φαινόμενα άρνησης ή διστακτικότητας. Απόψεις των δυο μερών, όταν είναι ταυτόσημες,
οδηγούν στην εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδεών ή λύσεων.
Πολλές φορές όμως, οι απόψεις διίστανται. Η διάσταση αυτή των απόψεων, όταν μάλιστα
άτηονται στρατηγικών επιλογών, που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας,
μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις μεταξύ Franchisor και Franchisee σε ρήξη.
Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν πάντοτε πανομοιότυπα. Όι αντιρρήσεις των Franchisees
εκφράζονται είτε διπλωματικά, είτε επιθετικά, είτε οδηγούν περισσότερους Franchisees σε
συναστησμό ενάντια στον Franchisor. Δεν αποτελεί μυστικό ότι, όπως σε κάθε κοινωνική
ομάδα έτσι και στο Franchising, υπάρχουν οι δυναμικές της ομάδας, οι οποίες επηρεάζουν
τη σχέση μεταξύ των μελών που την αποτελούν. Είναι λοιπόν φυσικό, αργά ή γρήγορα, οι
Franchisees που ούτως ή άλλως βρίσκονται μεταξύ τους σε συνεννόηση και συνεργασία,
να συνασπισπισθούν ενάντια στον Franchisor, ώστε να πιέσουν και να διεκδικήσουν πιο
δυναμικά τα αιτήματα τους . Έτσι ο Franchisor, καλείται να μπει σε αμυντική θέση και

καλείται να υπεραστησθεί είτε την όποια επιχειρηματική επιλογή, είτε την στρατηγική, την
οποία έχει «επιβάλει» στο Δίκτυο του. Ο ίδιος πιστεύει ότι βρίσκεται εν δίκαιω, αφού το
δικαίωμα να καθορίζει στρατηγικές, να προμηθεύει προϊόντα, να ετπλέγει προμηθευτές
κλπ. Καθορίζεται πάντοτε στη σύμβαση Franchise που ούτως ή άλλως, τιέραν του
υποθετικού καθορισμού της μεταξύ τον Franchisor και

Franchisee, εξυττηρετεί κα

εξασφαλίζει ίσως περισσότερο τον Franchisor παρά τον Franchisee.
Η πίεση που δέχεται λοιπόν ο Franchisor,

δεν αποτελεί θεωρητικά γι’ αυτόν απειλή,

αφού αισθάνεται σίγουρος ό η η σύμβαση είναι με το μέρος του και ανά πάσα στιγμή
μπορεί να ενεργοποίηση άρθρα αυτής, για τη καταστολή κάθε αντίδρασης ή και ανταρσίας.
Εδώ όμως είναι το κρίσιμο σημείο. Κατά βάθος κάθε Franchisor γνωρίζει ότι οι καλές
σχέσεις μεταξύ Franchisor και Franchisee είναι σημαντικές, αν όχι ο αποφασιστικός
παράγοντας επιτυχίας σε όλες τις αλυσίδες Franchise. Γνωρίζει επίσης, ότι όταν
συγκρουσθεί με τον Franchisee, κανένας δεν θα είναι ο κερδισμένος.
Η διαμάχη αυτή μάλιστα, να λάβει διαστάσεις και παρασύρει περισσότερους
Franchisees, μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα για όλη τη αλυσίδα. Όλοι θα πρέπει να
αναλογισθούν τις ευθύνες αλλά και τις πιθανές συνέπειες των πράξεων τους. Ο Franchisor
έχοντας διακυβεύσει χρήμα, κόπους, όνειρα και το όνομα του, ο Franchisee τις πολύτιμες
οικονομίες του, το κόπο και την εργασία του. Είναι οπωσδήποτε δικαίωμα του Franchisor
να καθορίσει εξ’αρχής τους ρόλους του παιχνιδιού. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση όμως
του Franchisee να κατανοήσει όλες αυτές τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που θα
ετηφέρει η μελλοντική αυτή συνεργασία. Αν και το Franchising δεν είναι Δημοκρατία, σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει Δικτατορία του ενός. Αντιστρόφως βέβαια, δεν θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να καταντήσει Δικτατορία των λίγων Franchisees που θα
επιβάλλουν εκβιαστικά τους όρους τους. Ο Franchisor

δεν έχει τη δυνατότητα να

υποχωρεί συνεχώς, ούτε του επιτρέπεται η αδράνεια, αφού πρέπει να προστατεύσει τα
γενικότερα συμφέροντα της αλυσίδας, αλλά και του εαυτού του βέβαια. Και η προστασία
αυτή δεν περνάει πάντοτε από τη δικαστική οδό. Είναι προτιμότερο και οι δυο πλευρές να
λάβουν υπ’όψη τους ορισμένες βασικές αρχές του Franchising που διέπουν όλες
ανεξαιρέτως τις αλυσίδες και τα μέλη τους, είτε αυτοί βρίσκονται εντός Ελλάδος, είτε και
στο εξωτερικό. Ο Franchisor δεν πρέπει να ξεχνά ότι η ετητυχία του Franchising εξαρτάται
από την ετητυχία όλων των συνεργατών του, αφού η οποιαδήποτε αλυσίδα είναι τόσο
ισχυρή, όσο είναι ο πιο αδύνατος κρίκος της. Είναι ευθύνη και υποχρέωση του Franchisor
να εφαρμόζει κάποιες βασικές αρχές που θα βοηθήσουν όλους τους συνεργάτες
Franchisees. Έτσι το «re - engineering» που θεωρείται τις μέρες αυτές απαραίτητη αρχή
υγιούς αντιμετώπισης εσωτερικών και εξωτερικών δυσλειτουργιών και τρόπους βελτίωσης

ή αύξησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων μίας ετηχείρησης, είναι ακόμη πιο
επιβεβλημένη διαδικασία σε μια ετηχείρηση που αναπτύσσεται με το Franchising. Το
λεγόμενο «Information - floiv», η ροή των πληροφοριών δηλαδή, δεν θα πρέπει να
παραβλέπει τον Franchisee που αποτελεί πρωταρχική πηγή πολύτιμων πληροφοριών. Για
να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται φυσικά η ύπαρξη ενός μηχανισμού επικοινωνίας, με
διαδοχικά φίλτρα και σταθμούς επεξεργασίας των τιληροφοριών αυτών. Με λίγα λόγια, ο
Franchisor θα πρέτιει να έχει την υποδομή εκείνη που θα του ετητρέψει να λειτουργήσει μια
«ελεγχόμενη δημοκρατία» που θα δώσει στον Franchisee την αίσθηση ότι συμμετέχει και
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης, αλλά δεν θα του επιτρέπει σε καμία
περίπτωση να παραβιάζει τις

βασικές αρχές λειτουργίας του Franchise, ούτε και να

απαιτεί να γίνει άμεσα αποδεκτή η κάθε του πρόταση. Ιδιαίτερα εμφανές είναι το
πρόβλημα αυτό στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ενός Marketing Plan, ότιου ο Franchisor
πολλές φορές δεν έχει λάβει υπ’όψη του τις τοπικές συνήθειες ή συνθήκες της επαρχίας.
Πώς θα διατηρήσει λοιπόν το γενικότερο corporate image του και παράλληλα να επιτρέψει
στους Franchisees αυτών των περιοχών ελευθερία στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη
τοπικών προγραμμάτων. Η απάντηση βρίσκεται στη σωστή και ευέλικτη υποδομή και στη
γνώση που πρέπει να έχει ο Franchisor για τις αρχές της ελεγχόμενης ελαστικότητας. Αντί
να επιβάλλει άκαμπτους όρους, είναι προτιμότερο να συζητήσει τοπικά προβλήματα και να
προσπαθήσει να δώσει πειστικές λύσεις σε θέματα που τις τιερισσότερες φορές έχουν
ψυχολογικό και όχι τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Εδώ βρίσκεται και η βασική ουσία του
όλου προβλήματος των σχέσεων μεταξύ Franchisor και Franchisee. Αν εξαιρέσουμε τον
«κακό» Franchisor, αυτόν δηλαδή που στόχο έχει την «εκμετάλλευση» και μόνο των
συνεργατών Franchisees του, η σχέση αυτή, όπως και ο γάμος, διέπονται από ορισμένους
σταθερούς και επαναλαμβανόμενους κανόνες. Αν τους γνωρίζουμε, τόσο οι Franchisees,
όσο και οι Franchisors, είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε τυχόν
προβλήματα προκόψουν με μεγαλύτερη ηρεμία και σύνεση.

Προϋπόθεση όμως

αποτελεί η σωστή ενημέρωση και των δυο συμβαλλομένων.
Ο Franchisee πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει κατανοήσει όλες
τις συνέπειες που απορρέουν από τη συνεργατήα αυτή, να έχει καταλάβει κυρίως τι είναι το
Franchising, για πιο λόγο θα πρέπει να πληρώνει τα Royalties, τι πρέπει να περιμένει ως
αντισταθμικο όφελος, τι προβλέπει το Marketing Plan του Franchisor και κυρίως, ποια
είναι κεντρική φιλοσοφία που διέπει όλη την αλυσίδα. Κανένας δεν τον τηέζει να αναλάβει
όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Σημαντικό ρόλο όμως παίζει και ο χαρακτήρας του Franchisee.
Είναι διατεθειμένος να ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Franchisor, ή είναι από τη φύση

του ανεξάρτητος ετηχειρηματίας, ψάχνει σιγουριά στην αλυσίδας ή του αρέσει να ρισκάρει
με προοπτική το μεγαλύτερο κέρδος.
Σίγουρα το προφίλ του ιδανικού Franchisee θα το περιέγραφαν οι Franchisors με τις
λέξεις : νέος, φιλόδοξος, δυναμικός, με ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις και τις πωλήσεις
και βέβαια « υπάκουο». Η υπακοή όμως ελάχιστα έχει να κάνει με το Franchising, όπου
όλοι οι κανόνες και οι όροι της συνεργασίας πρέπει να έχουν τεθεί εξ’αρχής και να έχουν
γίνει απολύτως κατανοητοί. Σε κάθε αλυσίδα όσο δυναμική ή επώνυμη και αν είναι
εμφανίζεται ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Πρόκειται για τα προβλέψιμα ψυχολογικά
σταδία τα οποία διατιερνά ο κάθε Franchisee και τα οποία ετιηρεάζουν τη συνεργασία του
με το όλο Δίκτυο, τον παράγοντα της ικανοποίησης, που παρουσιάζει μία πολύ
συγκεκριμένη καμπύλη μέσα στο χρόνο. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά, ότι η ψυχολογική
αυτή φάση επηρεάζει όλους τους Franchisees. Η γνώση της ύπαρξης αυτού του
φαινομένου θα βοηθήσει πολλούς Franchisors, αλλά και Franchisees να καταλάβουν τις
ψυχολογικές ιδιομορφίες μιας συνεργασίας Franchise.
Η καμπύλη αυτή που ονομάζεται «Ε - factor» περνά χρονικά μέσα από τις εξής φάσεις:
Φάση Glee : Ο Franchisee είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τη νέα του επιχείρηση, με τη
σχέση που έχει με τον Franchisor, αφού του προσφέρει, ότι του έχει υποσχεθεί. Υπάρχει η
έξαψη της νέας σχέσης, της νέας επιχείρησης και ο δυναμισμός του οράματος, που
προσβλέπει σε ένα λαμπρό κοινό μέλλον.
Φάση Fee : Αν και ο Franchisee έχει μία ικανοποιηηκή επιχειρηματική δραστηριότητα, η
καθημερινή λειτουργία επιφέρει μικρό - προβλήματα, που του φαίνονται «βουνό».
Παράλληλα η πληρωμή των Royalties μειώνουν το ποσοστό του κέρδους του, ενώ δεν έχει
αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος της αξίας της υποστήριξης που του παρέχεται από την
μητρική εταιρεία. Αρχίζει να αισθάνεται οικονομική ττίεση από τον Franchisor και
δυσανασχετεί.
Φάση M e : Ο Franchisee μπορεί να είναι ικανοποιημένος με την επιχείρηση του και τον
εαυτό του. Έχει μάθει τη δουλεία και αισθάνεται ότι τελικά η ετητυχία του οφείλεται στη
σκληρή προσωπική του εργασία και όχι στον Franchisor. Είναι βέβαιος ότι και χωρίς αυτόν
θα είχε πετύχει το ίδιο, αν όχι περισσότερο.
Φάση Free : Ο Franchisee επαναστατεί και δεν δέχεται όλους αυτούς τους περιορισμούς.
Αισθάνεται ότι η επιχείρηση του θα πήγαινε πολύ πιο καλά, αν δεν έπρεπε να ακολουθεί
όλους αυτούς τους κανόνες του Franchisor. Θέλει να εφαρμόσει τις δικές του ιδέες και να
αξιοποιήσει τη τεχνογνωσία με ένα διαφορετικό τρόπο, που πιστεύει ότι θα είναι πιο
ωφέλιμο γι’αυτόν. Σ’αυτή τη φάση εξετάζει τους όρους της σύμβασης Franchise και
αξιολογεί αν τον συμφέρει να αποχωρήσει από το Δίκτυο ή να παραμείνει.

Φάση See : Έχοντας κάνει υπομονή αρχίζει σιγά -σιγά να βλέπει τα θετικά της
συνεργασίας. Οφείλεται από τις υπηρεσίες υτιοστήριξης του Franchisor και αντιλαμβάνεται
τη σημασία της ομοιομορφίας στη λειτουργία της αλυσίδας.
Φάση We: Ο Franchisee αντιλαμβάνεται πλέον ότι το Franchising είναι ένα Partnership
και ότι ο ίδιος μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα από την συσσωρευμένη εμπειρία του
Franchisor. Αντι>Λμβάνεται επίσης ότι πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τις
υττηρεσίες του Franchisor για τις οποίες εξ’ άλλου πληρώνει Royalties.
Όπως σε ένα γάμο, όπου μετά τα τρικυμιώδη πρώτα έτη της συμβίωσης επέρχεται η
ηρεμία, η σοφία και η κοινή αποδοχή, έτσι και στο Franchising η σχέση γίνεται τελικά
αρμονική και τα δυο μέρη μοχθούν για το κοινό όφελος.
Το δύσκολο είναι να καταφέρει κανείς να ξεπεράσει τη δυσαρέσκεια των πρώτων ετών που
είναι απόλυτα φυσιολογική. Το ρόλο του Σύμβουλου Γάμου έρχεται να καλύψει ο
Σύμβουλους Franchise που μέσα από τη πείρα του μπορεί να εξομαλύνει ακραίες
απαιτήσεις και αντιπαραθέσεις και να συμβιβάσει τα αντιμαχόμενα μέρη, αφού όπως ήδη
τονίσαμε, η επιτυχία σε κάθε Franchise εξαρτάται από την επιτυχία της κάθε μονάδας, του
κάθε επιχειρηματία - συνεργάτη - Franchisee και της σχέσης του με τον Franchisor.

1.8

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σε διάρκεια μια σχέσης franchise, ο franchisee περνά από διάφορα στάδια, που βέβαια
είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτύου
franchise και τη σχέση που έχει με τον franchisor. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες σκέψεις
που κάνει σχεδόν κάθε franchisee, και που αφορούν τον ίδιο το θεσμό του franchise.Kai
όταν οι σκέψεις αυτές εμφανίζονται, έχουν καθοριστική επίδραση στην πορεία της σχέσης
franchisor - franchisee και, κατ’ επέκταση, στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.

Τα τρία στάδια «ωρίμανσης» evdqfranchisee είναι:
1 .0

«μήνας του μέλιτος»

«Είμαι ευχαριστημένος με τον Franchisor μου, με βοήθησε να στήσω την επιχείρηση
παρέχοντας μου συμβουλές σε θέματα άγνωστα σε μένα και στηρίζοντας με σε όλη τη
διαδικασία»
Αυτές είναι συνήθως οι σκέψεις που αναπτύσσονται μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας
του franchise. Ο franchisee, με νωπές ακόμα τις μνήμες άγχους και ανασφάλειας για την

ετιένδυση του και την είσοδο σε ένα κόσμο άγνωστο σε αυτόν, νιώθει ευγνώμων για την
προστατευτική ασπίδα που του προσφέρει ο franchisor, έστω και αν αυτό του
στοίχισε.. .κάτι παραπάνω!
2.

Η αμφισβήτηση
«Τι ακριβώς μου δίνει ο franchisor για το royalties που του πληρώνω; Παίρνω αυτό που

δικαιούμαι η μήπως το συμβόλαιο franchise ήταν μια συμφωνία εις βάρος μου τελικά;»
Ο franchisee παρακολουθεί την επιτυχή πορεία της ετηχείρησης του και των κερδών του,
τα οποία βλέπει να μειώνονται σε ευθεία αναλογία με τα royalties που πληρώνει. Και
φυσικά αρχίζει να αναρωτιέται γιατί θα πρέτιει να μοιράζεται τα «δικαιωματικά» δικά του
κέρδη και τι αντάλλαγμα παίρνει για αυτό. Σε αυτό το στάδιο, ο franchisee αρχίζει να
υποψιάζεται ότι τελικά ίσως να μην έκανε την τηο συμφέρουσα συμφωνία για αυτόν.
3.

Η επανάσταση
«Θα μπορούσα να έχω την ίδια δική μου επιτυχημένη ετηχείρηση μόνος, χωρίς τη

βοήθεια κανενός. Δεν χρειάζομαι κάποιον να μου λέει τι να κάνω και να παρεμβαίνει στη
λειτουργία της επιχείρησής ΜΟΥ»
Σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό, η υποψία του franchisee μετατρέπεται σε αντίδραση
που μπορεί να αγγίξει και τα όρια της αγανάκτησης. Εδώ είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο, το
οποίο ο franchisor πρέπει να χειριστή με επαγγελμαησμό και δεξιοτεχνία. Και είναι το
καθοριστικότερο ίσως σημείο που θέτει τις βάσεις για ολόκληρη τη μετέτιειτα σχέση του
franchisor με τον franchisee.

Α πό δω και πέρα 3 είναι κυρίως οι δρόμοι που μ πο ρ εί να πάρει η σχέση:

Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1.

Ο franchisee συνειδητοποιεί την αξία του franchisor και την υποστήριξη που του

παρέχει. Κατανοεί τι προσφέρει η ένταξη σε ένα επιτυχημένο δίκτυο franchise. Φυσικά για
να φτάσει ο franchisee σε αυτό το στάδιο θα πρέπει έχει ωριμάσει και να είναι κερδοφόρα
η επιχείρησή του, διαφορετικά θα επιδιώκει συνεχώς αλλαγές στο σύστημα. Θα πρέπει
επίσης ο franchisor όντως να παρέχει υπηρεσίες στον franchisee που να ανταποκρίνονται
στα royalties που του πληρώνει.
2. Ο franchisee συνεχίζει να μένει στο δίκτυο, αλλά νιώθει αγανάκτηση για το franchisor
και αποφεύγει τις επαφές μαζί του, ενώ επικρατεί ένταση στις σχέσεις τους.

3.

Η σχέση χειροτερεύει διαρκώς και παρατηρούνται φαινόμενα όπως αυτά των

δικαστικών διαμαχών, που γίνονται όλο και συχνότερα και στην Ελλάδα και μάλ,ιστα με
franchisees μεγάλων και γνωστών αλυσίδων.
Π ω ς μ πορεί να επέμβει ο franchisor ώστε να παίζει καθοριστικό ρόλοο στην
ο
πορεία
αυτής της σγέσης και να την καθοδηνήσα στον πρώτο a :ό τους παραπάνω 3 δοόιιους:
Κ α τ ’ αργήν, θα πρέπει να είναι συνεπής στις υπογοεώ rgic του και να ανατνωρίζει τα
δικαιώματα του franchisee. Πέρα από αυτό όαως υπάογουν αεοικά πρακτικά eoya/xia
που μ πο ρ εί να γρμσιμοποιήσει ποοκειμένου να δημιουονήσει την επιθυμητή και επιτυγή
σγέση μ ε τον franchisee. Σ ε τύΛκή ανάλυση, σε τι επενδύει ένας franchisor εάν σ η
στους franchisees του: Μερικά από τα εοναλεΐα αυτά είναι:

4-

Τα ετήσια συνέδρια των franchisees. Αποτελούν ευκαιρία για κάθε αλυσίδα

franchise προκειμένου να γίνει μια επισκόπηση του δικτύου και να τεθούν οι βάσεις μιας
κοινής οργάνωσης, κοινής agenda και κοινών στόχων.
^

Field visits από αρμόδια στελέχη στους franchisees για να υπάρχει συνεχής επαφή

και έγκαιρη πληροφόρηση του franchisor για τη λειτουργία του δικτύου και τα
προβλήματα των franchisees.
4-

Ετηκοινωνία μέσω του εταιρικού site ή/και newsletters για προώθηση και

παρουσίαση των υποστηρικτικών ενεργειών του franchisor και γενική εικόνα του δικτύου
για τους franchisees.
^

Πρόγραμμα τακτικών συναντήσεων του franchisor με τους franchisees.

4.

Πραγματική υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και marketing.

Η υποστήριξη αυτή δεν μπορεί να είναι στατική, αλλά πρέπει να προσαρμόζεται στις
ανάγκες της αγοράς και να αναπτύσσεται ακολουθώντας την εξάπλωση του δικτύου.
Σε κάθε περίπτωση, μια σχέση franchise δεν είναι μόνον επαγγελματική, είναι και
ανθρώπινη. Και επειδή η διάρκειά της είναι πολύχρονη (τουλάχιστον 5, συχνότερα 10 ή
και περισσότερα χρόνια), ακριβώς αυτή η διάρκει
προσδιορίζει το βαθμό προσοχής και ενέργειας που πρέπει να αφιερώσουν και τα δύο
μέρη.
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ

Η ανάπτυξη ενός δικτύου είτε με την μέθοδο του Franchising είτε με τη μέθοδο των
υτιοκαταστημάτων, ανέκαθεν δημιουργούσε δομές που θυμίζοιτν μια μικρή κοινοονία.
Εξετάζοντας επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, όπου απασχολείται μεγάλος αριθμός από
ανθρώτηνο δυναμικό, παρατηρούμε ένα σύστημα ιεραρχίας, όπου στη χαμηλότερη βαθμίδα
είναι συντριπτική πλειοψηφία των εργατών και των υπαλλήλων ενώ στο αμέσως επόμενο
σκαλοπάτι βρίσκονται οι διευθυντές και η διοίκηση (παραδοσιακό μοντέλο εργοστασίου
Λαμβάνοντας υπόψη τα ωράρια λειτουργίας των ετηχειρήσεων (ήτοι 8 ώρες την ημέρα,
5-6 ημέρες τη βδομάδα, επί 40 χρόνια) συνειδητοποιούμε αμέσως πως το γεγονός αυτό
αποτελεί ένα σύστημα που θυμίζει καθαρά μια μικρή κοινωνία σε μακροπρόθεσμο χρονικό
διάστημα. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι η μηχανή του χρήματος, σχεδόν σ ’ όλες τις
δυτικές κοινωνίες, δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές δομές, δεν αναγνωρίζει αξιοκρατία,
δεν είναι ανθρωποκεντρικό, δεν εξελίσσει τον άνθρωπο πέρα από τη μισθολογική πλευρά
και οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία έχουν αντίκτυπο βαθιά στη ρίζα «ανθρώπου». Οι
σύγχρονες δυτικές κοινωνίες «νοσούν».
Από την άλλη μεριά η ανάπτυξη ενός δικτύου με τη μέθοδο του franchising δίνει ένα
διαφορετικό μοντέλο στο σύστημα ιεραρχίας. Εδώ συναντούμε 4 ξεχωριστά σκαλοπάτι.
Στο πιο ψηλό σκαλοπάτι βρίσκουμε τον franchisor (τη μητρική εταιρεία, τον διευθυντή του
δικτύου). Στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι συναντάμε τα ανώτατα στελέχη διοίκησης (area
managers, επιτελικά γραφεία) που είναι υπεύθυνοι

ο κάθε ένας για ένα κομμάτι του

δικτύου. Αμέσως μετά στο τρίτο σκαλοπάτι συναντάμε τον ίδιο τον κορμό του δικτύου:
τους franchisees. Οι ίδιοι είναι επιχειρηματίες και η επιχείρησή τους αποτελεί ξεχωριστή
οντότητα ενταγμένη όμως σε ένα ευρύτερο σύστημα οικονομικού αλλά και «πολιτικού»
χαρακτήρα. Στο τέταρτο σκαλοπάτι συναντούμε

το προσωπικό που εργάζεται στο

εκάστοτε κατάστημα franchise.
Πρόσφατη οικονομική ιστορία έχει αποδείξει ότι είναι λάθος να θεωρούμε το μοντέλο
ανάτΓτυξης του franchising, μόνο ως οικονομικό. Αποτελεί συγχρόνως και ένα μοντέλο που
το διέπουν κοινωνιολογικές αρχές και χρίζει πολιτικού συστήματος για την εύρυθμη
διοίκησή του. Ένα από τα βασικά λάθη του δυτικού πολιτισμού καθώς και του
καπιταλιστικού συστήματος είναι η αντιμετώτηση του ανθρώπου καθαρά σαν μέσο
παραγωγής και συγχρόνως σαν καταναλωτική μονάδα. Ο άνθρωπος ανέκαθεν ήταν
πολιτικό και κοινωνικό ων και το γεγονός ότι το ένα τρίτο της ζωής του το περνάει
δουλεύοντας (8 ώρες επί 6 ημέρες επί 4Θ χρόνια) πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Τα δεδομένα σήμερα δείχνουν πως είναν ατιαραίτητος ο ορθός ετιανασχεδχασμός
διοίκησης ενός δικτυου, είτε franchise είτε όχι, με γνώμονα πλέον «τον άνθραυιο». Η
σύγχρονη οικονομική ετηστήμη σε συνεργασία με την κοινωνιολογία και τη ψυχολογία
καλλιστα μπορεί να σχεδιάσει συστήματα κινήτρων, καθώς και εργασιακά μοντέλα τιου
εξελίσσουν τον άνθρωπο πολ,υετππεδα μέσα από την ίδια του την εργασία. Οι αρχές της
δημοκρατίας καθ’ όσον εφαρμοσθούν σε υγιή βάση μπορούν να αποτελόσουν τη «πύλη»
για να λειτουργήσει να αξιοκρατικό σύστημα διοίκησης δικτύων. Λέγοντας αξιοκρατικό (ο
τηο άξιος κρατεί) το σύστημα αναδεικνύη τα πιο κατάλληλα στελέχη για το εκάστοτε
ετητελείο, είτε είναι αυτό οικονομικό, είτε στρατηγικής και διοίκησης, είτε είναι
εκπαίδευσης και διαρκής υποστήριξης, είτε marketing και προώθησης.
Μοιράζοντας αρμοδιότητες στο δίκτυο με βάση την κλίμακα της ιεραρχίας, οι
εμπλεκόμενοι (έχοντας όλα τα ανάλογα κίνητρα) αποκτούν ουσιαστικούς oo/.ovc για την
εξέλιξη του συστήματος στο σύνολό του. Ο σωστός σχεδιασμός για την διοίκηση και τον
έλεγχο ενός δικτύου franchise δύναται στην κυριολεξία να απογειώσει το δίκτυο αυξάνοντας
τα αποτελέσματα όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Το όλο σύστημα αποτελεί ένα μικρό
«κυβερνητικό» μοντέλο εισόδου - εξόδου (Wiener Ν.).Σε αγαστή συνεργασία, όλοι οι φορείς
του δικτύου στην κλίμακα της ιεραρχίας δίδουν πληροφορίες αμφίδρομα και παρέχουν
ουσιαστικές υττηρεσίες με σκοπό την εξέλιξη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του
συστήματος. Δεν χάνεται ο ουσιαστικός ρόλος του ίδιου του ανθρώπου ούτε εκμηδενίζεται ή
προσωπικότητα του. Απεναντίας ενασχύεται η δημιουργικότητα του ανθρώπου καθώς παράγει
ουσιαστικό έργο. Σπάζουν τα όρια της ρουτίνας και η δουλεία (δουλειά με αλλαγμένο τον
τόνο) αλλάζει πλέον μορφή και διάσταση. Κάτω από ένα κοινό όραμα και κοινούς στόχους θα
συναντήσουμε ανθρώπους «ομόφρονες και ομοϊδεάτες» (Δημόκριτος) όπου η συνεργασία τους
δημιουργεί συνέργιες σε επίπεδα πέραν των ψυχρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Σπανίως
δυστυχώς συναντούμε στο δυτικό πολιτισμό και στα σύγχρονα καπιταλιστικά μοντέλα
επιχειρήσεις παρόμοιες με Ιαπωνικούς κολοσσούς όπου ο εκάστοτε εργαζόμενος έχει πρώτα
αξιολογηθεί όχι μόνο βάσει των ικανοτήτων του αλλά και με βάση την προσωπικότητα του, τα
πιστεύω του, τις δυνατότητες και τους στόχους του. Σε τέτοιες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι
υποχρεούνται να αθλούνται μια ώρα ημερησίως σε εγκαταστάσεις εντός της εταιρείας
(δυστυχώς πλέον συναντούμε στην άλλη άκρη του κόσμου την έννοια του: «νους υγιείς εν
σώμαη υγιή») ενώ συγχρόνως ανά τακτά διαστήματα της εβδομάδας παρακολουθούν
σεμινάρια προσωτηκού ενδιαφέροντος και ασχολούνται με δραστηριότητες όπως hobbies κλπ.
Σύμφωνα μετά παραπάνω ο εκάστοτε μεγαλοεπιχειρηματίας (franchisor) θα μπορούσε
να αναλογιστεί τον τωρινό τρόπο διοίκησης και ελέγχου του δικτυου του —της επιχείρησής
του. Ο επανασχεδιασμός του ελέγχου ενός δικτύου με γνώμονα την εξέ;.ιξη του εκάστοτε

ανθρώπου σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκεται δίνει νέεζ διαστάσεις και γαοά€ει νέο
όραρα το οποίο aiyovpa θα μπορεί να είναι κοινό yia 0)moc oaovc ανιιρετέγουν στο εν
λόνω δίκτυο.
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ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ

Οι κυριότεροι λόγοι εφαρμογής της δικαιοπαροχής για την ανάτιτυξη των ετηχειρήσεων
είναι:
Ά-

Η ευρεία αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος,

Ά-

Η δυναμικά αυξανόμενη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό,

’i-

Ο περιορισμός ιδίων κεφαλαίων για ανάπτυξη με ιδιόκτητα καταστήματα,

Α-

Το δοκιμασμένο σύστημα λειτουργίας, τα εγχειρίδια και οι δυνατότητες υποστήριξης.

4

Η ανάπτυξη εξειδικευμένου αποκλεισηκού συστήματος διανομής.

1.11

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Ο υποψήφιος δικαιοδόχος πρέττεν να κάνει ορισμένες ενέργειες για να αποφύγει
μελλοντικές περιπέτειες. Παρακάτω αναφέρονται οι ενέργειες εκείνες που θα συντελέσουν
αποτελεσματικά για μια επιτυχή παραχώρηση.
Οι ενέργειες αυτές είναι:
1)

Εντοπισμός της σωστής ευκαιρίας Παραχώρησης.

2)

Έρευνα της προσφοράς Παραχώρησης.

3)

Προφύλαξη από απατηλές Παραχωρήσεις.

4)

Εξέταση της σύμβασης Παραχώρησης.

5)

Πρόβλεψη τερματισμού, μεταβίβασης και όρων ανανέωσης της συμφωνίας.

6)

Εξέταση άλλων όρων της συμφωνίας.
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ΔΙΚ ΑΙΟ ίΙΑ ΡΟ Χ Η Σ

Ο κύριος ρό?χ>ς ενός Συμβούλου είναι να μεταφέρει στους πελάτες του την τεχνογνωσία
ττου έχει αποκτήσει για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα, μπορεί να
συμβουλέψει τον πελάτη του, ώστε να προλάβει τυχόν λάθη τιου θα μτιορούσαν να
οδηγήσουν σε αρνητικά αποτε>έσματα.
Η FC&D Franchise consulting & Development, είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην
ανάπτυξη επιχειρήσεων με την μέθοδο του Franchising.
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την καθημερινή ενασχόληση με το θεσμό του
franchising βοήθησαν στην καταγραφή των σπουδαιότερων λόγων αποτυχίας και των
προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας Franchisor. Συγχρόνως όμως , η λίστα
αυτή αποτελεί και πολύτιμη βοήθεια για τον κάθε υποψήφιο δικαιοδόχο, αφού είναι
εύκολο πλέον να αναγνωρίσει κανείς τα αδύνατα σημεία κάθε αλυσίδας.

Κ ρίσιμα σημεία παρατίθενται κατά σειρά σπουδαιότητας:

4. Έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου της αλυσίδας: Εδώ αναφερόμαστε στην έλλειψη
ικανότητας αποτελεσματικού ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου με τη βοήθεια ενός
εξειδικευμένου τμήματος υποστήριξης δικαιοδόχων. Είναι γεγονός, ότι οι περισσότερες
αλυσίδες αποτυγχάνουν, όχι γιατί δεν είναι βιώσιμες, αλλά επειδή δεν έχουν προβλέψει την
ύπαρξη μιας υποδομής υποστήριξης.

4- Δυσκολία

προσέλκυσης

δικαιοδόχων

(franchisees):

πολλές

αλυσίδες

δεν

αναπτύσσονται με το ρυθμό που θα ήθελαν, επειδή δεν απευθύνονται σε κάποια εταιρεία
συμβούλων ανάτπυξης ετηχειρήσεων, που θα τους βοηθούσε στην ανάπτυξη τους με την
εξεύρεση των κατάλληλων δικαιοδόχων.

4 Λάθος ετηλογή Συμβούλου Δικαιόχρησης (Franchise): Η εσφαλμένη επιλογή
Συμβούλου Franchise μπορεί να οδηγήσει σε αργή ανάπτυξη, ελλιπής οργάνωση και
αδυναμία ελέγχου της αλυσίδας. Η όποια ετηλογή δεν θα πρέπει να είναι επιφανειακή,
αλλά να συνυπολογίζει πολλούς παράγοντες, όπως πρότερη εμπειρία, πραγματικό
πελατολόγιο, επίτευξη αποτελεσμάτων κλπ.

4- Ελλιπής η χαμηλής ποιότητας φάκελος προσφοράς: Και εδώ η συμβολή του
Συμβούλου είναι αποφασιστικής σημασίας, αφού είναι πλέον κατάλληλος, μέσα από την
εμπειρία του, να δομήσει για λογαριασμό της κάθε αλυσίδας, τον κατάλληλο φάκελο
προσφοράς.
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4- Μη ετηβεβαίωση του concept (ετηχειρηματτκής ιδέας/προϊόντος ) στη πράξη: Πολλές
είναι οι αλυσίδες, τιου βασίζονται σε μια καλή ιδέα και τπστεύουν

ότι μπορούν να

αναπτυξουν ένα δίκτυο, χωρίς να δοκιμάσει στη πράξη την ετηχειρηματικη αυτή ιδέα, αλ>αί
και τον τρότιο ?χιτουργίας της εκάστοτε μονάδας, τον τρότιο υποστήριξης
φορές ο δικαιοπάροχος

Έτσι τιολλές

δεν περνάει από τη φάση δημιουργίας ενός τπλοτικού

καταστήματος, στο οποίο θα ετηβεβαιωθεί η όλη ετιιχειρηματική ιδέα.
4- Το πιλοτικό δεν ήταν κερδοφόρο: άλλες πάλι φορές, αν και το πιλοτικό κατάστημα δεν
λειτουργεί κερδοφόρα, ο δικαιοπάροχος δεν το >Λμβάνει σοβαρά υπ’ όψη του, ώστε να
προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, και αποφασίζει να προχωρήσει στην ανάπτυξη της
αλυσίδας, πριν αυτή ωριμάσει.

4- Δεν υπάρχει σύστημα επικοινωνίας (infonnation flow) με τους δικαιοδόχους
(franchisees): Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιοπάροχος

δεν έχει άμεση επαφή με την

ετηχειρηματική πραγμαηκότητα της εκάστοτε αγοράς και δεν μπορεί να βοηθήσει το
δίκτυό του.

4· Τα εγχειρίδια του δικαιοπαρόχου είναι πολύπλοκα ή ελλυτή: Και αυτό είναι τις
περισσότερες φορές αποτέλχσμα έλλειψης εμπειρίας του Συμβούλου.

4- Ακατάλληλα κριτήρια ή απουσία συστήματος αξιολόγησης τοποθεσίας επαγγελματικής
στέγης: πολλές φορές παραβλέπεται η σπουδαιότητα της τοποθεσίας προκειμένου να
αναπτυχθεί γρήγορα ένα δίκτυο. Πολλές σοβαρές αλυσίδες θεωρούν το σημείο αυτό το
σπουδαιότερο και δίνουν τη δέουσα σημασία.

4- Αδυναμία συναγωνισμού άλλων αλυσίδων:: ο δικαιοπάροχος δεν θα πρετιει να
δημιουργήσει άλλη μια αλυσίδα σε ένα χώρο ή κλάδο ο οποίος είναι ήδη υτιερκορεσμένος.

4- Οικονομική αδυναμία διαφημιστικής στήριξης της αλυσίδας: Όσο ισχυρό και αν είναι
ένα όνομα ή ένα προϊόν, η διαφημιστική του υποστήριξη είναι πάντοτε αναγκαία. Ο
δικαιοπάροχος θα πρέπει εκ τον προτέρων να έχει υπολογίσει ένα badget για τη διαφήμιση
της αλυσίδας του.

4- Έλλειψη στρατηγικών Marketing, προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων: και οι έλλειψη
αυτών των διαδικασιών μπορεί να τραυματιστεί ή να αποδυναμώσει ένα δίκτυο.
4- Ελλιπές σύστημα αξιολόγησης και προεπιλογής υποψηφίων δικαιοδόχων: Ευθύνη των
συμβούλων είναι και η προεπιλογή των κατάλληλων υποψηφίων συνεργατών. Η έλλειψη
εμπειρίας του μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα.

4- Ο Δικαιοπάροχος δεν είναι μέλος του συνδέσμου Franchise της Ελλάδος: Θεωρείται
βασική προϋπόθεση, αφού ο Σύνδεσμος έχει ήδη εκπονήσει
προϋποθέσεις για να μπορεί να ονομάζεται κανείς δικαιοπάροχος

κάποιες ελάχιστες

4- Είσοδος σε υπερκορεσμένες αγορές ή κλάδους της αγοράς: Αυτό είναι πολλές φορές
αποτέλχσμα ατιουσίας μιας έρευνας αγοράς ατιό τον δικαιοτιάροχο.
4- Έλλειψη διαδικασιών τιοιοτικού ελέγχου: η ποιότητα θα πρέτιει σε όλα τα μέλη του
δικτύου να είναι η ίδια και να πιστοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
4- Αδικαιολόγητο ‘‘άγχος ’ του δικαιοπάροχου να “ πωλήσει”

Franchise: Κάθε δίκτυο

χρειάζεται ένα χρόνο εκκίνησης, ωρίμανσης και ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, τιου θα
ακολουθήσει κατά την διαδικασία διεύρυνσης του.
4

Σκληροί όροι οικονομικής συνεργασίας με τους δικαιοδόχους: αδικαιολόγητη

σκληρότητα μπορεί πολλές φορές εκ τιον υστέρων να οδηγήσει σε διάλυση το δίκτυο.
4· Οι δικαιοδόχοι είναι ασυνεπείς στις πληρωμές των δικαιωμάτων: Ο δικαιοπάροχος έχει
ανάγκη την χρηματική εισροή, ώστε να μπορεί να παρέχει εύρυθμη και αποτελεσματική
υττοστήριξη.
4- Το ίδιο το Σύστημα αναγράφεται εύκολα και δεν παρουσιάζει διαφοροποιητικά
χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και ξεχωριστό.
4

Ο Δικαιοπάροχος δεν έχει την κατάλληλη διοικητική υποδομή: Η οργανωτική υποδομή

του δικαιοπαρόχου θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει ένα τμήμα υποστήριξης
δικαιόχρησης. ενώ και άλλα τμήματα, όπως το τμήμα ποιοτικού ελέγχου, ή το τμήμα
διανομής είναι πολλές φορές σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του δικτύου.
4

Τα στελέχη του δικαιοπαρόχου δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία: Υπάρχει όμως και

η περίπτωση τα στελέχη που στελεχώνουν τα συγκεκριμένα τμήματα, να μην έχουν την
κατάλληλη εμπειρία, ή τις γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δικτύου.
4

Τα σήματα του δικαιοπάροχου δεν έχουν κατοχυρωθεί: Μια τραγική έλλειψη, που

οφείλεται τις τιερισσότερες φορές σε άγνοια του δικαιοπάροχου.
4

Ελλιττές

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

δικαιοδόχων χωρίς πρακτική

εξάσκηση:

Η

εκπαίδευση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι αποφασιστικής σημασίας για τη
μεταφορά της τεχνογνωσίας.
4

Δεν υπάρχει η ενιαία εικόνα και εμφάνιση του δικτυου: Αν και τα ^ρισσότερα δίκτυα

δεν ζητούν πλέον καταστήματα “ καρμπόν” , πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε αυτό το
χαρακτηριστικό αναγνωριστικό στοιχείο μεταξύ των μελών ενός δικτυου, με αποτέλεσμα
να αποδυναμώνει η όλη εικόνα του.
4

Δεν υπάρχει συνεχής έρευνα, βελτίωση και ανάπτυξη: Η βελτίωση είναι ένα από τα

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να διέπουν κάθε αλυσίδα δικαιόχρησης. Αυτή
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή έρευνα και μελέτη όλων των τάσεων, λειτουργιών
και δεδομένων της αγορά, του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

4- To δίκτυο αναπτύσσεται άναρχα και όχι βάση συγκεκριμένου πλάνου ανάτιτυξης;
αποτέλεσμα έλλειψης στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης. Αν η αλυσίδα έχει δικό της δίκτυο
διανομής, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλά λειτουργικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το
δίκτυο να μην ελέγχεται αλλά κυρίως να μη μπορεί να προμηθεύεται ατιοτελεσματικά.
^ Οι εγχειρήσεις των δικαιοδόχων δεν είναι κερδοφόρες: σε αυτή τη τιερίπτωση ο
δικαιοπάροχος έχει αποφασίσει να αναπτύξει ένα δίκτυο δικαιόχρησης για να καλύψει τις
άμεσες ταμειακές του ανάγκες και μόνο.
4

Οι δικαιοπάροχοι

είναι ελαστικά στην απαίτηση εφαρμογής όρων της σύμβασης

δικαιόχρησης: Η ελαστικότητα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αναρχία σε ένα
δίκτυο, ενώ η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελαστικότητας και αυταρχικότητας είναι πολύ
λεπτή και θα πρέπει να αξιολογηθεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα από τον κάθε δικαιοπάροχο.
4

Ο δικαιοπάροχος δεν σέβεται την αποκλειστικότητα της γεωγραφικής περιοχής, ένας

από τους βασικούς λόγους αποτυχίας, όταν το ίδιο το δίκτυο για διάφορους εμπορικούς ή
μη λόγους αποδυναμώνει εκ των ενόντων το δίκτυο του.

4 Αυτοί είναι οι βασικότεροι λόγοι αποτυχίας ενός συστήματος δικαιόχρησης, αν και το
κάθε σύστημα δικαιόχρησης είναι μοναδικό και έχει τα δικά του θετικά και αρνητικά
στοιχεία που το διέπουν, άρα κατ’ επέκταση και τα δικά του προβλήματα, που θα πρέττει
να λύσει σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων δικαιόχρησης. Επίσης, ένας λόγος
αποτυχίας μπορεί να έχει τελείως διαφορετική βαρύτητα για ένα δίκτυο και μπορεί εύκολα
να εξισορροπηθεί με κάποια ρυθμιστική κίνηση, χωρίς να οδήγηση σε τραγικά
αποτελέσματα, ενώ υπάρχουν και οι λόγοι, που είναι σημαντικοί και αποφασιστικής
σημασίας για κάθε δίκτυο. Εδώ δεν αναφερόμαστε βέβαια σε παραβίαση των όρων της
σύμβασης Franchise

από την πλευρά του δικαιοπαρόχου, που ούτως ή άλλως θα

δημιουργούσε προβλήματα στους δικαιοδόχους όλου του συστήματος.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΛΝΛΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέσα που συνέβαλαν στην
ραγδαία ανάπτυξη της δικαιοπαροχής τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επύιεδο. Αυτό
οφείλεται τόσο στη συνεχή αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου όσο και την
μεγάλη εξοικείωση που έχουν αποκτήσει άνθρωποι των περισσοτέρων ηλικιών μ’ αυτό.
Σημαντική όμως είναι και η επιθυμία των ανθρώπων να εκμεταλλευτούν όλα αυτά που
προσφέρει αυτή η τεχνολογία όπως το να ενημερώνονται για νέα προϊόντα και υτιηρεσίες
και να μπορούν να τα αγοράσουν από το σττίτι, χωρίς να ξοδεύουν τον χρόνο τους που
θεωρείται τόσο σημαντικός στις μέρες μας.

Το διαδίκτυο μπορεί να συντελέσει σ ’ αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη της δικαιοπαροχής με
τους εξής τρόπους:
i-

Αποτελεί μια δυναμική μέθοδο επέκτασης των εταιριών στη διεθνή αγορά αφού

δίνει την ευκαιρία για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων και υτυηρεσιών όχι μόνο σε
τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
'Α-

Με τη μείωση του κόστους λειτουργίας των ετηχειρήσεων γεγονός που θα

πραγματοποιούνταν μέσω της νέας υττηρεσίας business-to-business (“Β2Β”). Μέσω της
“Β2Β” οι δικαιοδόχοι μέσα από το εσωτερικό εταιρικό δίκτυο (Intranet) έχουν άμεση
πρόσβαση στον κατάλογο των προμηθευτών και στις αντίστοιχες τιμές και μπορούν να
παρακολουθούν την πορεία των παραγγελιών τους 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια συστήματα,
μάλιστα, δίνουν αρκετά στοιχεία στους προμηθευτές, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν
πότε δημιουργούνται ανάγκες προμήθειας στους δικαιοδόχους και να στέλνουν προϊόντα
αυτόματα.
4

Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να διαμορφώσουν τη δική τους ιστοσελίδα για να

διαφημίσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν και συνεπώς να αυξήσουν τις
πωλήσεις τους. Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους 24 ώρες το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ενώ εναλλακτικά, η πώληση μεταφέρεται απευθείας στα
δικαιοπαραχωριμένα ή εταιρικά καταστήματα που βρίσκονται στην κοντινότερη απόσταση
σε σχέση με τους πελάτες που τοποθέτησαν την παραγγελία.
Ί-

Προσφέροντας στους πελάτες μέσω του διαδικτύου τη δυνατότητα να κλείσουν

κάποιο ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους στο τοπικό τους κατάστημα.

4-

Καθιστά δυνατή την ταχεία ετηκοινιονία των τιελατών με τις εταιρίες μέσω

ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ώστε μπορούν να λάβουν όποια πληροφορία
επιθυμούν αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία και τη φήμη της εταιρίας.

4-

Δίνει την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ενός εμπορικού σήματος να

βρουν

δικαιοδόχους που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της αλυσίδας τους. Οι περισσότερες
ιστοσελίδες τιλέον προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση για το concept, τις προοπτικές
τιου προσφέρει η ένταξη σε δίκτυο, τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση on-line και τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με τον δικαιοπάροχο. Η δύναμη του συγκεκριμένου
μέσου συνδέεται με τη δυνατότητα του να προσφέρει πληθώρα πληροφοριών στους
ενδιαφερόμενους ετιενδυτές - πληροφόρηση που κρίνεται απαραίτητη από τους ετιενδυτές.

4

Δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιοπαρόχους για

δημιουργία εσωτερικών

εταιρικών δικτύων που ετητρέπουν την on-line επικοινωνία μεταξύ των δικαιοτιαρόχων και
των δικαιοδόχων. Επίσης, προχωρούν στην δημιουργία χώρων επικοινωνίας στα πλαίσια
του δικτύου (chat rooms) για διαφορετικά ζητήματα, διευκολύνοντας την on-line
επικοινωνία των μελών του δικτύου με τους βασικούς προμηθευτές και βελτιώνοντας το
επίπεδο και τη ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών του δικτύου και του προσωπικού
των κεντρικών υπηρεσιών.

1.14

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ Π ΑΡΟ ΧΗ Σ

Έ να από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της δικαιοπαροχής
την περασμένη χρονιά ήταν η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας. Αυτό
το γεγονός έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να έρθουν και να γνωρίσουν
καλύτερα την Ελλάδα. Τ ο σημαντικότερο όμως ήταν ότι μεταξύ αυτών υττήρχαν και
πολλοί επενδυτές οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τις δυνατότητες της χώρας
μας για

διείσδυση σε πολλές αναπτυσσόμενες αγορές λόγω

των γεωτιολιτικών

πλεονεκτημάτων της. Μπόρεσαν ακόμη να γνωρίσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας των ελλήνων όπως η εργατικότητα και η διάθεση για διάκριση.
Η ανακάλυψη όλων αυτών των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων θα οδηγήσει
σταδιακά στη συνεργασία μεταξύ ξένων δικαιοπαρόχων που θα δώσουν την επωνυμία τους
και ελλήνων δικαιοδόχων που θα αναλάβουν την αντιπροσώπευση τους στην χώρα μας
γεγονός που θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.
Τέλος η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων συντέλεσε στο να δημιουργηθούν νέες
ετηχειρηματικές ευκαιρίες τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν Έλληνες ετιενδυτές για τη
δημιουργία ενός δικτύου δικαιοπαροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1

Η ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η δικαιοπαροχή στην Ευρώττη χρονολογείται από το 1929. Η εξέλιξη του θεσμού ανά
χώρα είναι ανάλογη με τις τοπικές, ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Το
1997 οι 13 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Franchising (European Franchise
Federation) αριθμούσαν 3.149 δίκτυα (δικαιοπαρόχους) και 144.561 δικαιοδόχους, ενώ το
σύνολο των πωλήσεων έφτασε 83 δισ. δολάρια. Οι πωλήσεις μέσω της δικαιοπαροχής
αντιστοιχούσαν στο 5%-8% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιο Συμβούλιο Franchise (WFC), η εικόνα της
δικαιοπαροχής στις ακόλουθες χώρες για τα έτη 2000-2001 έχει ως εξής:

Η ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Πίνακας 2.1: Η δικαιοπαροχή παγκοσμίως.

2.2

Η ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της δικαιοπαροχής εμφανίστηκε στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία με
πρωτοττόρο την αλυσίδα γρήγορης εστίασης Goody’s. Γρήγορα αυτή η μέθοδος
εξαπλώθηκε και γνώρισε μεγάλη άνθιση κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 με
αττοτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα πάνω από 500 δίκτυα στην Ελλάδα με δραστηριότητες
που περιλαμβάνουν από ανάπτυξη δικτύου (web development) μέχρι καταστήματα
πώλησεις μικρών ζωών (pet shops) και από εμπορία επώνυμων ενδυμάτων μέχρι
εστιατόρια.
Οι κλάδοι που αναπτύσσονται μέσω της δικαιόχρησης σε γενικές γραμμές είναι:

4-

Εστιατόρια

4·

Καταστήματα Τροφίμων-Ποτών

4

Ένδυση &Υπόδηση

4-

Προσωπική Φροντίδα &Αναψυχή

4-

Οικιακός Εξοπλισμός-Υπηρεσίες

4-

Άλλα Καταστήματα Λιανικής

4-

Business

Services-Λοιπές

Υπηρεσίες

(π.χ.

ταχυμεταφορές,

ενοικιάσεις

αυτοκινήτων φορτηγών, υπηρεσίες ασφαλείας)

4·

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίεςς

Μετά την είσοδο στη νέα χιλιετία, ο Έλληνας επιχειρηματίας, είτε δικαιοπάροχος είτε
δικαιοδόχος, αντιμέτωπος με τις ραγδαίες αλλαγές που ετηφέρει η παγκοσμιοποίηση των
αγορών, δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον, το
οποίο του προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την ανάπτυξη και την
ισχυροποίηση του στην αγορά.
Κατά τη χρονιά που μας πέρασε, διαφάνηκε καθαρά η τάση των επιχειρήσεων να
δημιουργήσουν νέες οικονομικές δομές, ώστε να εξελιχθούν ή να ενταχθούν σε αλυσίδες,
ομίλους επιχειρήσεων και συμμετοχών (holding companies), να μεταφέρουν την παραγωγή
τους ή να προωθήσουν την διανομή τους σε πολλαπλές αγορές, και να επιτύχουν
οικονομίες κλίμακας, έχοντας στη διάθεση τους και εκμεταλλευόμενοι ισχυρά εφόδια τόσο
για την ανάπτυξη τους, όσο και για την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης τους και της
λειτουργίας τους.
Τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική εμπειρία αναδεικνύει συνεχώς τη δικαιόχρηση ως
έναν

από

τους

πλέον

δημοφιλείς

και

επιτυχημένους

τρόπους

ανάπτυξης

και

επιχειρηματικής συνεργασίας, ο οποίος σε συνδυασμό με τα νέα θεσμικά εργαλεία (π.χ.
venture

capital)

πολλαπλασιάζει

τους

ρυθμούς

εξάπλωσης

της.

Παράλληλα,

παρατηρούνται σημαντικές προσεγγίσεις υπό τη μορφή συγχωνεύσεων, εξαγορών και
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στρατηγικών συμμαχιών, με μοναδικό σκοτιό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ετηχειρήσεων σε διεθνική διάσταση.
Εττιπλέον, διατίθενται αξιότηστα επιχειρηματικά εργαλεία και κατευθυντήριες οδηγίες,
με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, όπως ο ανασχεδιασμός των
ετηχειρηματικών δραστηριοτήτων (Business Process Re-Engineering), η νέα σειρά των
διεθνών προδιαγραφών ISO 9001/2000, τα νέα πρότυπα διεθνών οργανισμών (π.χ. για την
ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
για το περιβάλλον, για τον έλεγχο της επικινδυνότητας των τροφίμων κ.λ.π.), οι νέες
τεχνολογίες και εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και του
ραγδαία αναπτυσόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου
(e-commerce).
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ρόλος της δικαιόχρησης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός για
την ελληνική επιχειρηματικότητα. Έχει πλέον διαμορφωθεί μια νέα γενιά καταναλωτών,
αλλά και επιχειρηματιών. Η νέα αγορά δεν συγχωρεί, ούτε έχει απλά προσδοκίες. Δεν
επιζητά την βιωσιμότητα, την κερδοφορία ή την ανάπτυξη, αλλά τα θεωρεί δεδομένα και
απαιτεί την σταθεροποίηση τους στον χρόνο.
Κατ’ αυτόν τον απλό τρόπο, οι “συμμαχίες” δικαιόχρησης ξεπερνούν το επίπεδο
σήματος, προϊόντων, υπηρεσιών, διαφήμισης και υπεισέρχονται τόσο εσωτερικά στον
τρόπο οργάνωσης, στις συνθήκες εργασίας, στις σχέσεις με τις στρατηγικές συμμαχίες, στη
διαχείριση των νέων τεχνολογιών, όσο και εξωτερικά, στο ετππεδο εξυπηρέτησης, στην
εικόνα της εταιρίας, στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών (marketing) κ.ο.κ.

2.2.1. ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ANA ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με τα αποτε/.έσματα της ICAP μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σε 94
επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιοπάροχης, το 2001 οι εν ενεργεία
δικαιοπάροχοι στην Ελλάδα έφτασαν τους 230 σε αντίθεση με το 1998 που ανέρχονταν
στους 187. Υπήρξε δηλαδή μια αύξηση 23% του αριθμού των επιχειρήσεων από το 1998
μέχρι το 2001 και μια αύξηση 117% από το 1995 έως το 2001.

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού των επιχειρήσεων των
ενεργών δικαιοπαρόχων ανά κλάδο δραστηριότητας για το διάστημα 1995-2001.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία ο μεγαλύτερος αριθμός ετηχειρήσεων
αντιστοιχεί στην ομάδα δραστηριοτήτων “άλλα καταστήματα

λιανικής” (22,6%),

ακολουθεί η ομάδα “οικιακός εξοπλισμός-υπηρεσίες” (18,6%) ενώ τελευταία έρχεται η
ομάδα της “εκπαίδευσης” (5,3%).

2.2.2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα ο Νομός Αττικής ήταν εκείνος που
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων (19,2%).Αυτό οφείλεται κυρίως στο
ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού και συνεπώς το ευρύτερο
καταναλωτικό

κοινό,

αλλά

και στο

ότι

εκεί

δημιουργήθηκαν

τα

περισσότερα

ετηχειρηματικά συστήματα αφού ένα 67% του συνόλου των δικαιοπαρόχων του δείγματος
εδρεύουν εκεί. Η επιβίωση μιας επιχείρησης στο Ν.Αττικής, όπου το περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αποτελεί εισιτήριο για την ανάπτυξη της και στην υπόλοιπη
επικράτεια .
Ο βαθμός συγκέντρωσης των καταστημάτων εξαρτάται κυρίως από τον πληθυσμό της
κάθε περιοχής και τον τουρισμό που έχει, έτσι δεύτερος έρχεται ο Νομός Θεσσαλονίκης
(10,8%) και τελευταία η Λοιπή Στερεά Ελλάδα .
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(Πηγή: ICAP)
Πίνακας 2.3: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ: Η συγκέντρωση των
καταστημάτων δικαιοπαροχής σε κάθε γεωγραφική περιοχή.

2.2.3.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο διάστημα 1998-2001 τα ιδιόκτητα καταστήματα αυξήθηκαν από 315 σε 705. ο
ρυθμός όμως ανάπτυξης τους ενώ στο διάστημα 1998-2000 έφτασε το 38,6% το 2001
έπεσε στο 22,0%.Αυτό το παράδοξο φαινόμενο οφείλεται στο ότι οι δικαιοπάροχοι
αυξήθηκαν κατά 20,9%, αλλά οι καινούργιες επιχειρήσεις στο σύστημα δικαιοπαροχής
προτιμούν αρχικά να επεκτείνονται με ιδιόκτητες μονάδες ώστε να καθιερώσουν το
εττιχειρηματικό τους σύστημα

σε ορισμένες κύριες θέσεις της αγοράς. Αντίστοιχα τα

καταστήματα franchise την περίοδο 1998-2001 αυξήθηκαν από 951 σε 1.796, με ρυθμό
ανάπτυξης 21,9% το 1999 που έφτασε το 27,7% το 2001.
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Πίνακας 2.4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΩΝ (Συνολικά ιδιόκτητων κ

Στο σύνολο των καταστημάτων την περίοδο 2000-2001 το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης
παρουσίασε η δραστηριότητα “Business Serviees-Λοιπές Υπηρεσίες” (81,9%) και
ακολούθησε η ομάδα δραστηριοτήτων “Εκπαίδευση” (73,0%). Αντίθετα το χαμηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασαν οι ομάδες δραστηριότητας “ Προσωπική Φροντίδα &
Αναψυχή” (14,0%) και “Οικιακός Εξοπλισμός-Υπηρεσίες” (11,6%)
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(Πηγή: ICAP)
Πίνακας 2.5: ΕΞΕΑΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΩΝ (Αναλογία ιδιόκτητων &
franchise καταστημάτων)

Το 2001 το σύνολο των καταστημάτων των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν 2.501 από
τα οποία 71,8% ήταν καταστήματα franchise και 28,2% ήταν ιδιόκτητα. Παρατηρούμε
όμως ότι παρά την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων και των δικτύων
δικαιοπαροχής η αναλογία franchise και ιδιόκτητων καταστημάτων παραμένει σχεδόν η
ίδια από το 1998 μέχρι το 2001.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του περιοδικού Franchise
Πανόραμα 2005 σε δείγμα 505 επιχειρήσεων που ακολούθησαν το σύστημα της
δικαιοπαροχής η κατανομή των δικτύων κατά τα έτη 1999-2004 είναι ως εξής
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(Πηγή: ICAP)
Πίνακας 2.6Διαχρονική εξέλιξη και κατανομή δικτύων.

Ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας το 2000 άνοιξαν 1197 νέα καταστήματα
δικαιοπαροχής, το 2001 άνοιξαν 928, το 2002 άνοιξαν 905, το 2003 άνοιξαν 490 και το
2004 άνοιξαν 846 νέα καταστήματα.

1

2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι αντιλήψεις των ανθρώπων για το κλίμα που υπάρχει σε μια ετηχειρήσει βασίζεται
πάνω στις εμπειρίες τους με αυτό.(Schneider, 1975). Οι αντιλήψεις αυτές έχουν 2
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τα καθιστούνε πολύτιμα για την περιγραφή των σχέσεων
στο κανάλι franchising.
ο

Πρώτον, οι αντιλήψεις για το κλίμα αποτελούνται από το πως αντιλαμβάνονται και

περιγράφουν τις εμπειρίες τους μέσα στον οργανισμό.
ο

Δεύτερον, οι αντιλήψεις για το κλίμα είναι σχεηκά σταθερές

για μεγάλο χρονικό

διάστημα και δεν μεταβάλλονται εύκολα.(θ3πιρύε11 et al 1970)
To οργανωηκό κλίμα είναι πολυδιάστατο και μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ορ)γανωτικά και
ψυχολογικά στoιχεία(Campbell et al.,1970) To ψυχολογικό συστατικό μπορεί να
αντιληφθεί και να λειτουργήσει σε ατομικό επίπεδο(ΟΗο1ί1985).
Σύμφωνα με τον Strutton(1993) το ψυχολογικό κλίμα θα πρέπει να είναι το βασικότερο
κριτήριο, όταν οι franchisees κρίνουνε την ποιότητα των σχέσεων του δικού της καναλιού
franchising,επίσης έχει αποδειχθεί πως το ψυχολογικό κλίμα είναι πολύτιμο και σε
συνθήκες “non -franchising” αγορών, που συνταιριάζει ατομικές συμπεριφορές με την
απρόσωπη ταυτότητα του οργανισμού..
Στόχος της παρούσας ερευνάς είναι να αξιολόγηση και διερεύνηση τις σχέσεις που
υπαρχουν μεταξύ των 6 στοιχείων - κατηγόριων που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή
του ψυχολογικού κλίματος στο σύστημα franchising : αυτονομία, συνοχή, εντιμότητα,
πίεση, καινοτομία, αναγνώριση.
Ο σκοπός αυτής της ερευνάς είναι να μελετήσει το βαθμό στον οποίο το ψυχολογικό
κλίμα του συστήματος franchising επηρεάζει το επίπεδο της ενότητας που υπάρχει μεταξύ
των franchisors - franchisees, και να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των
franchisees για το κλίμα του καναλιού και το βαθμό στον οποίο η ενότητα χαρακτηρίζει
τις σχέσεις με τους franchisors τους. Οι franchisors ως το τηο ισχυρό μέλος του καναλιού
έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν το κλίμα του συστήματος franchising γι’αυτό και
εξετάζουν τις αντιλήψεις των franchisee ώστε να πετύχουν την καλύτερη διαχείριση των
σχέσεων

του καναλιού καθώς και να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις που έχουν οι

franchisee για το κλίμα των καναλιών του συστήματος franchising .
Οι πληροφορίες που αποκομίστηκαν από την ερευνά αυτή των υποθετικών σχέσεων θα
βοηθήσει τους franchisors να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να διευκολύνουν τις σχέσεις και να διαμορφώσουν το ψυχολογικό κλίμα μέσα στο
σύστημα franchising.

2.4

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αυτονομία
Η αυτονομία αφορά το πόσο ελεύθεροι είναι οι δικαιοδόχοι να διευθύνουν τα δικά τους
καταστήματα σύμφωνα με τις δικές τους επιταγές (Stephenson and House, 1971) και
είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο του ψυχολογικού κλίματος που ετηκρατεί σε κάθε
οργανισμό (Reisman, 1986). Σε περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με το franchising
υφιστάμενοι που λειτουργούν σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την αυτονομία σε
αντίθεση με αυτούς που εργάζονται σε περιβάλλοντα που ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο,
έχουν επιδείξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους προϊσταμένους τους (Deci and Ryan,
1987). Η συνειδητοποίηση της αυτονομίας θα πρέπει να καλλιεργεί στον αποδέκτη ένα
βαθύτερο

αίσθημα

σιγουριάς.

Η

ύπαρξη

αμοιβαίας

ασφάλειας

παρέχει

μια

σταθεροποιητική λειτουργία, η οποία προάγει την αυτοπεποίθηση στον συνεργάτη
(Kotler, 1989). Άτομα που είναι ασφαλή σε μια σχέση είναι πιο πιθανόν να εκθέσουν τον
εαυτό τους στον κίνδυνο που σύμφυτα συνδέεται με την δέσμευσή τους σε άλλους ή την
δημιουργία προσδοκιών από αυτούς.

Υ1: Ω ς συνιστώσα τον ψυχολογικού κλάματος που συνδέεται μ ε τα Siicrvafranchising,
η αυτονομία πρέπει να επηρεάζει θετικά τον βαθμό αλληλεγγύης στην σχέση μεταξύ
δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

Συνοχή
Μοτίβα συμπεριφοράς συνεκτικής ομάδας είναι δυνατόν να προκόψουν στο επίπεδο της
ανταλλαγής μεταξύ δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου, επειδή οι μονάδες επίβλεψης πρώτου
επιπέδου είναι μία από τις δύο πιο άμεσες ταξινομήσεις που εμφανίζονται στους κόλπους
των επιχειρηματικών οργανισμών. Η opγαvωuκή / επιχειρημαηκή συνοχή καταδεικνύεται
από το ομαδικό πνεύμα και την αμοιβαία συνεργασία.

Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση να

ενεργήσει κανείς ακολουθώντας ης αξίες, τις συνήθειες (τύπους) και τις προσδοκίες μίας
ομάδος με συνοχή, σε αντίθεση με ομάδες που εμφανίζουν μικρότερη συνοχή (Shaw,
1981). Τα μέλη επαγγελματικών / εργασιακών ομάδων με συνοχή είναι πιο ικανοποιημένα
και διαθέτουν πιο αισιόδοξες απόψεις στις εργασιακές τους σχέσεις από ότι αυτά που
ανήκουν σε ομάδες χωρίς συνοχή (Gross, 1954). Η ικανοποίηση και η αισιόδοξη
προδιάθεση συνδέονται θετικά με κοινωνικές συμπεριφορές σε ατομικό επίπεδο (George

and Beyanhausen, 1990, Strutton and Lumpkin, 1993). Παραδείγματα κοινωνικής
συμτιεριφοράς

σε

ορτγανωτικά

τιεριβάλλοντα

συμτιεριλαμβάνουν

την

τάση

να

συμβιβάζεται κανείς ταο πρόθυμα με τις απόψεις των άλλων, να αυτοαποκαλύτιτεται, να
εμπιστεύεται

και

να

συμμορφώνει

(ευθυγραμμίζει)

την

συμπεριφορά

του

με

αναμενόμενους κανονισμούς (Roark and Hussein, 1989). Η συνοχή των ψυχολχιγικιόν
κλιμάτων καναλιών franchising θα πρέπει να συνδέεται με την αντίληψη του δικαιοδόχου
η α αλληλεγγύη, εξαιτίας της επιρροής της συνοχής σε προκοινωνικές και αφοσιωμένες σε
ίπους συμπεριφορές.

i'l: Ω ς συνιστώσα του ψυχολογικού κλ,ίματος που συνδέεται μ ε τα Siicivafranchising, η
συνοχή πρέπει να επηρεάζει θετικά τον βαθμό αλΙηλεγγύης στην σχέση μεταξύ
δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

Εντιμότητα
Η ικανότητα να είναι κανείς ταυτόχρονα ανοιχτός σε προκλήσεις και να συγχωρεί,
προάγει την αντίληψη ότι μια οργάνωση είναι σθεναρή/ σκληρή, αλλά δίκαιη (Komorita
and

Esser,

1975). Δυνητικοί δικαιοδόχοι είναι πιο πιθανόν να

μπουν σε

μια

μακροπρόθεσμη σχέση με δικαιοπαρόχους που τους αντιλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο.
Ένας δίκαιος χαρακτηρισμός είναι πρωταρχικά μια συνέπεια του οργανωηκού κλίματος.
Αντιλήψεις δικαιοσύνης προϋποθέτουν την παρουσία διαδικαστικής και απονεμόμενης
δικαιοσύνης στα πλαίσια οργανωτικών σκηνικών (Folger and Konovosky, 1989). Η
διαδικαστική δικαιοσύνη συμπερΛαμβάνεύ αφορά την αντικειμενικότητα των μέσων που
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα των αψιμαχιών, ενώ η
απονεμόμενη δικαιοσύνη σχετίζεται με την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων /
σκοπών που τελικά επιτυγχάνονται. Ο Machiavelli υποστήριζε ότι η βαρύτητα του σκοπού
μερικές φορές υπερνικά την ανάγκη για αντικειμενικά σε διπλωματικά δίκτυα (γ 1513). Σε
αντίθεση, ο Konovosky and Cropanzano (1991) υποστηρίζουν ότι κάθε μορφή
δικαιοσύνης πρέπει να είναι παρούσα σε περίπου ισοδύναμα ποσά στις οργανωτικές δομές,
ώστε οι υφιστάμενοι συνεργαζόμενοι στις συναλλαγές να διακρίνουν την παρουσία ενός
δίκαιου ψυχολογικού κλίματος. Η δικαιοσύνη της ανταμοιβής του και / ή των διορθωτικών
του συστημάτων αντανακλούν τις αξίες και τις κανονιστικές δομές μιας επιχείρησης
(W illiams and Sashkin, 1990).

Δεδομένου ότι η αψιμαχία είναι αναπόφευκτη στα

συστήματα franchising (Thomas, 1976), οι δικαιοδόχοι συνήθως ενσωματώνουν την κρίση
της δικαιοσύνης του δικαιοπαρόχου τους στην εκτίμησή τους για το επίπεδο της
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προσωτηκής και διατηρούμενης δέσμευσης, την οτιοία είναι πρόθυμοι ν

επενδύσουν στην

σχέση δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

Υ3: Ω ς συνιστώσα του ψυχολογικού κλάματος που συνδέεται μ ε τα diK m afranchising, η
δικαιοσύνη πρέπει να επηρεάζει θετικά τον βαθμό αλλ,ηλχγγύης στην σχέση μεταξύ
δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

Καινοτομία - Πρωτοπορία
Σε μία μελέτη οργανωτικού κλίματος αποδείχθηκε ότι οι υπάλληλοι που εισάγουν
καινοτομίες υπόκεινται σε σημαντικά περισσότερες διαμάχες από ότι οι υπάλληλοι που
προσαρμόζονται. Αυτή η διαμάχη ήταν αποτέλεσμα του ότι οι προσπάθειες τους να
εγκαινιάσουν πρωτοβουλίες δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος και οι αντιδράσεις
τους σε προβλήματα ήταν συχνά απογοητευτικές/ αποθαρρύνθηκαν (Isaksen and
Kaufmann, 1990). Προσπάθειες που γίνονται για την διευκόλυνση πρωτοποριακού
(απροκατάληπτου) ψυχολογικού κλίματος θα πρέπει να μειώνουν τις προστριβές στις
οποίες υπόκεινται καινοτόμοι δικαιοδόχοι. Τέτοιες προσπάθειες μπορεί να έχουν
αποτελέσματα με μεγάλη επίδραση, επειδή οι μεμονωμένοι δικαιοδόχοι έχουν την τάση να
είναι προσανατολισμένοι σε καινοτομίες και στην ετηχειρηματικότητα (Tannenbaum,
1992, Waters, 1993).
Στις καινοτόμες οργανωτικές δομές οι δικαιοδόχοι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να
βελτιώσουν διαμορφωμένες εργασιακές διαδικασίες και τα αποτελέσματα των δικών τους
αποδόσεων, π.χ. υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να ακολουθήσουν τις επιχειρηματικές
τους παρορμήσεις, που πολλοί από αυτούς είναι πιθανόν να έχουν χωρίς να έχουν διαμάχες
με τους δικαιοπαρόχους τους. Έτσι, όσο πενιχρή κι αν είναι, μια κίνηση προς ένα
απελευθερωμένο περιβάλλον διαδικασιών εργασίας, θα πρέπει να επηρεάζει θετικά την
αντίληψη του δικαιοδόχου για την αλληλεγγύη με τους δικαιοπαρόχους του, γιατί
αντιμετωπίζοντας τις ιδέες του δικαιοδόχου, ο δικαιοπάροχος θα είναι ευέλικτος ώστε να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Σε καινοτόμα ψυχολογικά κλίματα υπάρχει μια σιωττηρή σε
όλο το δίκτυο αποδοχή της γενικής αρχής που σχετίζεται με την διαχείριση που βασίζεται
σε πλειοψηφία ( V a z ir i,, 1988). Η διαχείριση με πλειοψηφία συνήθως έχει ως αποτέλεσμα
λιγότερα αμφίσημα σήματα μεταξύ υπαλλήλων και των ανωτέρων τους (Roark and
Hussein, 1989). Οι δικαιοδόχοι είναι πιθανόν να αντιληφθούν λιγότερη ασυνέπεια μεταξύ
λόγων και έργων των δικαιοπαρόχων σε τέτοια κλίματα και με αυτό τον τρόπο να
ευθυγραμμιστούν πιο στενά με τον συναλλασσόμενο ομόλογο.

Αυτή η υπόθεση επίσης βασίζεται σε παραδείγματα διάχυσης τα οττοία προϋποθέτουν ότι η
υττοστηρικτική αλλαγή μπορεί να επιφέρει ενδοεπιχηρησιακές σχέσεις (Beyer and Τ rice,
1978, Zm und, 1982). Η υπόθεση έμμεσα υποστηρίζει την ιδέα ό π η διαχειριστική
υτιοστήριξη μπορεί να γίνει κανονιστικό εργαλείο για την επιβολή της αλλαγής. Οι
δυαδικές σχέσεις μερικές φορές καταδεικνύουν αμοιβαία εξάρτηση η οποία βοηθά να
διατηρηθούν και να σταθεροποιηθούν επιχειρήσεις. Αυτή η αμοιβαία

εξάρτηση

καθίσταται αναγκαία με την έννοια της ανταποδοτικότητας (Gouldner, 1960). Για τον
λόγο αυτό εάν οι δικαιοδόχοι αντιληφθούν την υποστήριξη του δικαιοπαρόχου τους για
καινοτόμες

διαδικασίες ως καθαρά μια χάρη,

είναι πιθανόν να

ανταποδώσουν

υποστηρίζοντας άλλες συμπεριφορές τις οποίες αναμένει ο δικαιοπάροχός τους (Sgro ,
1980). Μια υπόθεση που ασχολείται με την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στην καινοτομία
και την αλληλεγγύη σε σχέσεις δικτύων franchising είναι μια λογική επέκταση.

Υ4: Ω ς συνιστώσα του ψυχολογικού κλίματος που συνδέεται μ ε τα συστήματα κανοΰ.ιών
fran ch isin g ,

η εισαγωγή καινοτομιών πρέπει να επηρεάζει

θετικά

τον βαθμό

αλληλχγγύης στην σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

Πίεση
Η εξωτερικά επιβαλλόμενη πίεση περιορίζει τις ευκαιρίες των προσώπων και της
επιχείρησης για αυτοπροσδιορισμό (Amabile. , 1976). Όταν κανείς υφίσταται εξωτερική
υπερβολικά πίεση είναι λιγότερο πιθανόν να πάρει πρωτοβουλίες, καθώς η αίσθησή τους
ελεύθερης επιλογής εκτοπίζεται από μια αίσθηση εξαναγκασμού (Decharms, 1968). Οι
δικαιοδόχοι είναι πιο πιθανόν να αισθανθούν

ότι είναι πιόνια για τα επιθυμητά

αποτελέσματα των δικαιοπαρόχων τους, εάν πιεστούν υπερβολικά, ακόμη και όταν
υποστηρίζουν τα αποτελέσματα τα οποία επιδιώκονται. Άτομα τα οποία εργάζονται μέσα
σε τέτοια ψυχολογικά περιβάλλοντα είναι λιγότερο ττιθανόν να πιστεύουν τους ανώτερούς
τους (Deci and Ryan, 1987) και ακόλουθα οι δικαιοδόχοι θα είναι λιγότερο πιθανόν να
αντιληφθούν ότι μια περιορισμένη χρονικά αίσθηση δούναι και λαβείν υπάρχει ανάμεσα σε
αυτούς και στους τους δικαιοπαρόχους τους, όταν υφίστανται εξωτερικά επιβαλλόμενη
υπερβολικά πίεση.

Υ5:

Ω ς συνιστώσα του ψυχολογικού κλίματος που συνδέεται μ ε τα συστήματα

καναλιώνfra n ch isin g , η πίεση πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τον βαθμό αλληλεγγύης
στην σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

Αναγνώριση
Σαν μια διάσταση του ψυχολογικού κλίματος η αναγνώριση αντανακλά τις απολαβές που
ακολουθούν την αναγνώριση του της επιτυχίας του δικαιοδόχου. Η αποδοχή τέτοιας
ανοιχτής αναγνώρισης της σωστής συμπεριφοράς κάποιου συνήθως εμποτίζει τους
δικαιοδόχους με αισθήματα αγαλλίασης και ότι ανήκουν στο σύστημα franchising, ενώ
τους κάνει να αισθάνονται ότι εκημώνται, που είναι εσωτερικά καλό για τους ίδιους. Κάθε
αποτέλεσμα αντίληψης σχετίζεται με συμπεριφορά εποικοδομητική και ανοιχτή και / ή
συμτιεριφορά τιου δείχνει εμπιστοσύνη προς άλλους (Hart, 1988). Όταν είναι αντικείμενο
σωστής διαχείρισης, η απονομή της αναγνώρισης επίσης δίνει στους δικαιοπαρόχους την
ευκαιρία να ενισχύσουν ανοιχτά την αίσθηση ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ
δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου παρέχοντας αποδείξεις ότι η προσηλωμένη σε κανόνες
συμπεριφορά ανταμείβεται. Η αναγνώριση πρέτιει να εττηρεάζει θετικά

τις εσωτερικές

δομές των συστημάτων δικτύων franchising.

Υ6: Ω ς συνιστώσα του ψυχολογικού κλίματος που συνδέεται μ ε τα S iim a fra n ch isin g , η
αναγνώριση πρέπει να επηρεάζει θετικά τον βαθμό αλΙηλχγγύης στην σχέση μεταξύ
δικαιοπαρόχου - δικαιοδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η τταρούσα έρευνα απευθύνεται σε ετηχειρήσεις διαφόρων κλάδων της ελληνικής
οικονομίας (όπως τροφίμων, ένδυσης, καλλυντικών κ.ά). Το δείγμα θα είναι τυχαίο και θα
αττοτελχίται από (100) τουλάχιστον ετηχειρήσεις στην Κομοτηνή, την Ξάνθη

και την

Κ αβάλα.
Ο σκοπός αυτής της ερευνάς είναι να μελετήσει το βαθμό στον οποίο το ψυχολογικό
κλίμα του συστήματος franchising επηρεάζει το επίπεδο της ενότητας που υπάρχει μεταξύ
των franchisors - franchisees, και να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των
franchisees για το κλίμα του καναλιού και το βαθμό στον οποίο η ενότητα χαρακτηρίζει
τις σχέσεις με τους franchisor τους.
Για τη συλλογή των δεδομένων θα ακολουθηθεί η μέθοδος του ερωτηματολόγιου, του
οποίου η σύνθεση έγινε με βάση το ερωτηματολόγιο της ερευνάς των Strutton, David,
Pelton, E.Lou, and Lumpkin,R. James, (1995), Psychological Climate in Franchising
System

Channels and Franchisor -

Franchisee Solidarity, Journal o f Businees

Research,34, 81-91 και θα απευθύνεται στα ανώτερα στελέχη ή ιδιοκτήτες franchising.
Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 6 κατηγόριες - παράγοντες όσα και τα
στοιχεία

του

ψυχολογικού

κλίματος

(καινοτομία,

πίεση,

συνοχή,

αναγνώριση,

αυτονομία, εντιμότητα), και μια 1 κατηγόρια - παράγοντα που μελετάει το βαθμό της
ενότητας(ενότητα) μεταξύ των franchisor — franchisee και κατά πόσο αυτό το στοιχείο
επηρεάζει το ψυχολογικό κλίμα στο σύστημα franchising.
Περιλαμβάνει συνολικά 30 ερωτήσεις, ζητήθηκε από τους franchisees να εκτιμήσουν το
βαθμό στον οποίο κάθε κατηγόρια περιέγραφε καλύτερα το ψυχολογικό κλίμα το οποίο
επικρατεί στο σύστημα franchising τους, για την αξιολόγηση τους χρησιμοποιήθηκε
μέθοδος βαθμολόγησης τύπου Likert σε κλίμακα 7 σημείων, οι τιμές κυμαίνονται από 1 διαφωνώ ριζικά μέχρι 7 - συμφωνώ απόλυτα.
Η πρώτη κατηγόρια ‘καινοτομία’ αποτελείται από 5 ερωτήσεις που αναφέρονται
ειδικότερα στην ενθάρρυνση του franchisor ώστε οι franchisee να βρίσκουν καινούργιους
τρόπους αντιμετωπίσεις προβλημάτων, να αναπτύσσουν δικές τους ιδέες καθώς και να
δοκιμάζουν νέους τρόπους να κάνουν πράγματα.
Η δεύτερη κατηγόρια ‘πίεση’ αποτελείται από τις επόμενες 4 ερωτήσεις που
αναφέρονται στην πίεση_που δέχονται οι franchisee λόγω υπερβολικής δουλειάς και
ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου.
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Η τρίτη κατηγορία ‘ συνοχή'_ατιοτε}£ίται 5 ερωτήσεις τιου έχουν σχέση με το ττνεύμα
σίΛΈργασίας που υτιάρχει στο σύστημα franchising.
Η τέταρτη κατηγορία ‘αναχνώρ/στ/’ περιέχει 4 ερωτήσεις που αφορούν και αναφέρονται
στην αναγνώριση και επιβράβευση των franchisee από τον franchisor.
Η ττέμπτη κατηγορία 'αυτονομία' περιέχει 5 ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την
ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον franchisor στους franchisees.
Η έκτη κατηγόρια ‘εντιμότητα’ αποτελείται από 4 ερωτήσεις που αναφέρονται στην
εντιμότητα και αντικειμενικότητα του franchisor.
Η τελευταία κατηγόρια είναι η ‘ενότητα’ αποτελείται από 3 ερωτήσεις που αναφέρονται
στη σχέση που έχουν οι franchisees με τους franchisors.

3.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά

το

Παραγοντική

πέρας

της

Ανάλυση

συμπλήρωσης

των

ερωτηματολογίων,

πραγματοποιήθηκε

(Factor Analysis) για να αποτυπωθούν οι απόψεις των

ερωτηθέντων, όσο αφορά τα προσωπικά τους βιώματα από το ψυχολογικό κλίμα που
επικρατεί στο σύστημα franchise στο οποίο εργάζονται.
Στη συνεχεία πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί και οι στατιστικές αναλύσεις που
κρίθηκαν απαραίτητες για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή των ανάλογων
συμπερασμάτων της ερευνάς. Όλες οι στατικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη
χρήση του λογισμικού προγράμματος SPPS 10.0 For Windows.

A.

ΤΕ ΣΤ Α Ξ ΙΟ Π ΙΣ Τ ΙΑ Σ

i l L I T Y

( ALPHA)

A N A L Y S I S

Item-total Statistics

Q15
Q16
Q17
Q18

Q19

Q25
Q26

Q27
Q28
Q29
Q30

Scale
Mean
if Item
Deleted

Variance
if Item
Deleted

128,2900
128,2700
129.7900
128,9200
129,0500
128,8300
127,5400
128,3200
128,9700
128,3100
129.0200
128.0200
128,4600
128,5700
128,6400
128,9000
128.7900
129,0300
128,5600
129,9500
130,3500
129,3600
130,0100
127,7700
128,2200
128,8800
127,6600
127,5200
127,7000
130,2300

88,4504
84,7243
85,0767
87,2259
78,1086
83,3142
87,0590
86,6642
77,7062
83,5090
86,4844
89,0905
84,7358
86,1466
85,5459
85,9091
84,2282
88,2112
48,4509
85,0985
85,3005
85,8691
84,8585
83,5930
84,4158
81,9451
89,2772
88,4339
87,2424
87,4314

Corrected
ItemTotal
Correlation
-,0761
,1203
,0450
-,0012
,3866
,0979
-,0043
,0159
,3557
,1369
,0269
-,1165
,1323
,0577
,0565
,0235
,1394
-,0759
,1510
,0718
,0892
,0418
,1170
,2442
,1657
,2242
-,1234
-,0718
,0116
-,0152

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

,3215

Πίνακας A .1.

100,0

I of Items = 30

Alpha
if Item
Deleted
,3356
,3069
,3193
,3249
,2515
,3078
,3262
,3232
,2517
,3017
,3214
,3379
,3057
,3168
,3168
,3231
,3034
,3417
,3453
,3140
,3118
,3193
,3076
,2929
,3017
,2862
,3419
,3317
,3226
,3269

Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα Α.1. η αξιοτηστία άλφα των τριάντα στοιχείων για τις
100 τιεριπτώσεις παρουσιάζεται στην τελευταία γραμμή των αποτελεσμάτων του τιίνακα
και είναι 0.3215, πράγμα που σημαίνει 0.32 αν το στρογγυλοποιήσουμε σε δυο δεκαδικά
ψηφία.
Η τελευταία στήλη, με την επικεφαλίδα ‘Alpha if Item Deleted’(AAxpa αν διαγράφει το
στοιχείο) στο πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων, δείχνει την αξιοπιστία άλφα αν δε
συμτιεριλάβουμε το στοιχείο της γραμμής αυτής. Όταν η κλίμακα είναι πολύ μεγάλη ή
αναξιόπιστη, η διαγραφή στοιχείων στη βάση αυτή είναι κατάλληλη.
Στην περίπτωση μας τα αποτελέσματα του τεστ αξιοτηστίας ‘ά)-φα’ των τριάντα
στοιχείων της κλίμακας είναι 0.32, πράγμα που δείχνει ότι η κλίμακα δεν διαθέτει καλή
αξιοτηστία. Ο συντελεστής άλφα 0.70 ή μεγαλύτερος θεωρείται ικανοποιητικός και μόνο
τότε η κλίμακα θα διαθέτει καλή αξιοτηστία..

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ
Στη διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης, είναι απαραίτητο να κάνουμε έλεγχο, ο
οποίος θα μας εξασφαλίσει την επάρκεια και την καταλληλότητα των δεδομένων και των
μεταβλητών για τη δημιουργία των παραγόντων. Για το λόγο αυτό σαν πρώτο βήμα θα
πρέπει να είναι η ετηλογή των δεικτών εκείνων οι οποίοι ερμηνεύουν τις μεταβλητές μας..

Β.1: Έ λεγχοι καταλληλότητας:
ο πρώτος που πίνακας που εμφανίζεται σύμφωνα με το έλεγχο, είναι ο πίνακας Β.1*
(παράρτημα Γ) Συσχετίσεων - Correlation Matrix και στην γραμμή Correlation
εμφανίζονται οι συσχετίσεις όλων των ζευγών των μεταβλητών.
Από μία πρώτη μάτια μπορούμε να εντοπίσουμε μεταξύ ποίων μεταβλητών υπάρχει
μεγάλη εξάρτηση, ενδεικτικό των παραγόντων που πρόκειται να δημιουργηθούν στη
συνεχεία.

Στον ίδιο

πίνακα

Β.Ι,στη γραμμή

Sig.

(1-

tailed),

εμφανίζονται οι

σημαντικότητας αυτών των συσχετίσεων. Το επίπεδο σημαντικότητας στο συγκεκριμένο
πίνακα είναι 0,01. αυτό το στοιχείο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εξέταση
της επάρκειας για παραγοντική ανάλυση.

Στη συνέχεια ο δεύτερος πίνακας Β.2 που εμφανίζεται σύμφωνα με τον έλεγχο που
πραγματοποιούμε είναι:

ΚΜΟ and Bartlett's Test

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

645,083

Πίνακας B.2

Στον πίνακα ΚΜ Ο and B artlett’s Test ένας δείκτης σύγκρισης του σχετικού μεγέθους
των συντελεστών συσχέτισης σχετικά με τους μερικούς συντελεστές συσχέτισης είναι το
σταπστικό Kaiser-Meyer-Olkin. Οι τιμές του δείκτη αυτού κυμαίνονται από 0 έως 1.
Τιμές κοντά στη μονάδα δηλώνουν ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για παραγοντική
ανάλυση. Αντίθετα τιμές κάτω του 0,5 θεωρούνται μη αποδεκτές και δεν συνιστάται η
συνέχιση της παραγοντικής διαδικασίας. Στην πράξη τιμές γύρω στο 0,8 θεωρούνται
αρκετά καλές για να συνεχίσουμε.
Στον ίδιο τήνακα υπάρχει και το B artlett’s Test o f sphericity το οποίο αποφαίνεται για
την παρουσία συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Στην ουσία μας δίνει την ττιθανότητα
ο τιίνακας συσχέτισης να έχει σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ κάποιων μεταβλητών. Έτσι
αν το Sig. του δείκτη αυτού είναι μικρότερο του 0,05 απορρίπτεται η υπόθεση της μη
ύπαρξης σημαντικών συσχετίσεων, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%..
Στη περίπτωση μας σύμφωνα με το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον πίνακα 3,
διατιιστώνουμε ότι ο ΚΜΟ είναι μόλις 0,471 κάτι που σημαίνει ότι δεν προτείνεται η
συνέχιση της διαδικασίας της παραγοντικής ανάλυσης ακόμη και αν το sig. του δείκτη
B artlett’s Test o f sphericity είναι 0, δηλαδή υπάρχουν στον πίνακα συσχετίσεων
μεταβλητές οι οποίες συσχετίζονται. Στην περίπτωση αυτή αν θέλουμε να συνεχίσουμε τη
διαδικασία της παραγονηκής ανάλυσης πρέπει να ελέγξουμε τον δείκτη MSA {Measures
o f Sampling Adequacy) για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά. Οι μεταβλητές που έχουν τιμές
MSA μη αποδεκτές θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας και οι υπόλοιπες θα
δώσουν ΚΜ Ο αποδεκτό έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Η μείωση των μεταβλητών
πιθανόν να οδηγήσει και σε ταυτόχρονη μείωση των παραγόντων, κάτι που θα προκαλέσει
αύξηση της τιμής του δείκτη ΚΜΟ. Στον πίνακα Β.Μ(παράρ·πιμα Γ)που ακολουθεί θα
ελέγξουμε τους ατομικούς δείκτες για κάθε μεταβλητή και θα αποφανθούμε, με το
σκεπτικό που ήδη αναπτύξαμε, ποιες μεταβλητές πρέπει να αποκλείσουμε από τη

συνέχεια. Στη γραμμή Anti-Im age Correlation του πίνακα Β.3, οι τιμές διαγώνια είναι οι
τιμές του δείκτη Measures o f Sampling Adequacy (MSA) για κάθε μεταβλητή. Ο δείκτης
αυτός μας επιτρέπει να εξετάσουμε την καταλληλότητα κάθε μεταβλητής χωριστά για την
χρησιμοποίησή της στην ανάλυση. Τιμές κοντά στο 1 είναι ενδείξεις ότι η μεταβλητή είναι
πολύ καλή για να χρησιμοποιηθεί. Έτσι παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές:
Κατά πόσο ο franchisor σας ενθαρρύνει να βρίσκεται νέους τρόπους
αντιμετώπισης τυχόν προγενέστερων προβλημάτων και δυσκολιών.
Κατά πόσο ο franchisor σας ενθαρρύνει να αναπτύσσετε δικές σας ιδέες.
Το σύστημα franchise στο οποίο ανήκετε

προσφέρει ευχάριστο και άνετο

εργασιακό περιβάλλον;
Αισθάνεστε ότι η εργασία σας απορροφά όλο τον ελεύθερο χρόνο σας.
Το σύστημα franchise που ανήκετε είναι εξαντλητικό για τους εργαζομένους
και τον franchise.
Στο σύστημα franchise που ανήκετε οι franehisee δείχνουν ενδιαφέρον για
ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους.
Το

σύστημα

franchise που ανήκετε διακατέχετε από ομαδικό πνεύμα και

πνεύμα συνεργασίας.
Πιστεύετε ότι έχετε πολλά κοινά με τους υπόλοιπους franchisees όσον αφορά
την εργασία σας, αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις με εσάς.
Σε περίπτωση καλών επιδόσεων και γενικά καλής απόδοσης του

franehise

επιβραβεύεστε.
Ο franchisor αναφέρεται στην απόδοσή σας μόνο σε περίπτωση λαθών και
κακής απόδοσης.
Στο σύστημα franchise που ανήκετε η καλή απόδοση αναγνωρίζεται γρήγορα.
Οργανώνεται το franehise σας όπως εσείς θεωρείτε πρέπον;
Θέτετε τα πρότυπα και τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με τις δικές σας
προτιμήσεις.
Εσείς είστε αυτός που παίρνει τις πιο πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν τον
τρόπο λειτουργίας του franchise σας.
Προγραμματίζεται ο ίδιος τις δραστηριότητές σας.
Καθορίζετε από μόνος σας την επιχειρησιακή ρουτίνα της όλης λειτουργίας
του franchise σας.

•

Οι αντικειμενικοί στόχοι που μου θέτει ο franchisor είναι εφικτοί και μέσα σε
λογικά πλαίσια.

•

Ο franchisor σας είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος στις σχέσεις του με
όλους τους franchisee.

•

Περίμενα μια πιο στενή’ σχέση, αλ/Λ δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προσδοκίες ότι
οι επαγγελματικές μας σχέσεις θα ςεπερνούσαν τα όρια που προέβ>χπε η
σύμβαση μας.

•

Η σχέση μου με τον franchisor θα μπορούσε να περιγράφει καλύτερα ως μια
‘επιφυλακτική

διαπραγμάτευση’

παρά

μια

από

κοινού

συντονισμένη

προσπάθεια.
Οι δείκτες αυτοί είναι μικρότεροι του 0,5 και συνεπώς μη αποδεκτοί.
Μετά λοιπόν τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας και επάρκειας που
πραγματοποιήθηκαν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία από την αρχή χρησιμοποιώντας αυτή τη
φορά 20 μεταβλητές λιγότερο.

Η παραγοντική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με 10 μεταβλητές.

Στον τηνακα Περιγραφική Στατιστική- Descriptive Statistics (πίνακας Β.4) δίνονται τα
δύο βασικότερα μέτρα της απλής περιγραφικής στατιστικής, ο αριθμητικός μέσος (Mean)
και η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) για όλες τις μεταβλητές. Συγχρόνως δίνεται και ο
αριθμός των παρατηρήσεων για κάθε μεταβλητή (Analysis Ν ).

Descriptive Statistics
Mean
0 Franchisor προωθεί
γενικά την εφαρμογή των
νέων ιδεών & μεθόδων στις
διαδικασίες λειτουργίας;
0 Franchisor επιθυμεί να
δοκιμάζετε και να
εφαρμόζετε νέες
διαδικασίες και τρόπους
λειτουργίας;
Αισθάνεστε ότι υπάρχει
πολύ πίεση στην δουλειά
σας εξαιτίας του μεγάλου
όγκου εργασίας & του
περιορισμένου χρόνου για
την αποπεράτωσητης;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε υπάρχει
υποστήριξη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ των
Franchisee;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε οι σχεσεις
μεταξύ των Franchisees
είναι καλές;
0 Franchisor γνωρίζει τα
δυνατά σημεία σας και σάς
επιβραβεύει για αυτά;
Μπορείτε να υπολογίζετε
σε δίκαια και έντιμη
μεταχείριση απλό τον
Franchisor σας;
Πιστεύετε ότι σε
περίτπωση που ο
franchisor διακόψει την
σχέση δικαιοπαροχής που
σάς συνδέει, το λάθος
βαραίνει εκείνον;
0 Franchisor μου δεν
διαφooπoιεiται σε τίποτα
από τους υπόλοιπους
Franchisors;
0 Franchisor σάς
παρακινεί να προσπαθείτε
να βελτιώνετε τις
υπάρχουσες μεθόδους &
διαδικασίες;

Std. Deviation

AnalYsis N

4,25

,88

100

4,12

1,22

100

100

4,86

1,21

100

4,71

,96

100

4,38

1,04

100

5,40

,83

100

4,29

1,16

100

5,65

,73

100

3,38

1,34

100

Πίνακας B.4

Στον πίνακα Συσχετίσεων- Correlation M atrix (πίνακας Β.5) έχουμε τους
συντελεστές συσχέτισης όλων των ζευγών των μεταβλητών. Είναι ίδιος με τον (πίνακα 2)
χωρίς τις 20 μεταβλητές που αφαιρέσαμε..

Στον τήνακα ΚΜ Ο and B artlett’s Test (πίνακας Β.6) έχουμε τον πολύ σημαντικό
δείκτη ΚΜ Ο ο οποίος, μετά την αφαίρεση των μεταβλητών, έχει φτάσει στην αρκετά
ικανοποιητική τιμή ΙΜΟΜ Υπάρχει επίσης ο δείκτης B artlett’s test o f Sphericity το Sig. του
οποίου είναι 0, κάτι που δηλώνει ότι υπάρχουν στον πίνακα συσχετίσεων σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ κάποιων μεταβλητών.

ΚΜΟ and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
,578
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

106,462

Πίνακας B.6

O τήνακας Communalities (πίνακας B.7) περιέχει τις τιμές communality (Initial and
Extraction) oi οποίες εκφράζουν το ποσοστό της μεταβολής της κάθε μεταβλητής το οποίο
ερμηνεύεται από τους παράγοντες. Στον συγκεκριμένο πίνακα υπάρχουν οι τιμές πριν και
μετά την επιλογή του πλήθους των παραγόντων της ανάλυσης. Στη μέθοδο Principal
components οι τιμές Initial είναι πάντα 1. Οι τιμές Communalities κυμαίνονται από 0 έως
1. Τιμή 0 δηλώνει ότι οι παράγοντες δεν ερμηνεύουν κανένα ποσοστό μεταβολής της
μεταβλητής, ενώ τιμή 1 δηλώνει ότι το 100% των μεταβολών της μεταβλητής ερμηνεύεται
από τους παράγοντες. Σε άλλες μεθόδους εξαγωγής παραγόντων fa ctor extractior^ οι τιμές
της στήλης extraction είναι το R~ της πολλαπλής παλινδρόμησης στην οποία η κάθε
μεταβλητή είναι εξαρτημένη, με ανεξάρτητες κάθε φορά όλες τις άλλες.

Communalities
Ο Franchisor προωθεί
γενικά την εφαρμογή των
νέων ιδεών & μεθόδων στις
διαδικασίες λειτουργίας;
Ο Franchisor εττιθυμεί να
δοκιμάζετε και να
εφαρμόζετε νέες
διαδικασίες και τρόπους
λειτουργίας;
Αισθάνεστε ότι υπάρχει
πολύ πίεση στην δουλειά
σας εξαιτίας του μεγάλου
όγκου εργασίας & του
περιορισμένου χρόνου για
την αποπεράτωσητης;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε υπάρχει
υποστήριξη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ των
Franchisee;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε οι σχεσεις
μεταξύ των Franchisees
είναι καλές;
Ο Franchisor γνωρίζει τα
δυνατά σημεία σας και σάς
επιβραβεύει για αυτά;
Μπορείτε να υπολογίζετε
σε δίκαια και έντιμη
μεταχείριση απλό τον
Franchisor σας;
Πιστεύετε ότι σε
περίπτωση που ο
franchisor διακόψει την
σχέση δικαιοπαροχής που
σάς συνδέει, το λάθος
βαραίνει εκείνον;
Ο Franchisor μου δεν
διαφοοποιείται σε τίποτα
από τους υπόλοιπους
Franchisors;
Ο Franchisor σάς
παρακινεί να προσπαθείτε
να βελτιώνετε τις
υπάρχουσες μεθόδους &
διαδικασίες;_____________
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Πίνακας B.7

■

Η στήλη % o f Variance (Rotation o f Sums o f Squared Loadings)

δίνει το

ποσοστό της διακύμανσης το οποίο περιγράφεται από τους τέσσερις παράγοντες, με
ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1, μετά την περιστροφή.
■

Η στήλη Cumulative % (Rotation o f Sums o f Squared Loadings) τιεριέχει
αθροιστικά τα τέσσερα ποσοστά της προηγούμενης στήλης.

Ενώ οι τιμές των στηλών Total και % o f Variance της περιοχής Rotation o f Sums
o f Squared Loadings είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες της περιοχής Extraction
Sum s o f Squared Loadings, η τιμή Commulative είναι η ίδια. Συνολικά δηλαδή οι
τέσσερις παράγοντες και με τις δύο μεθόδους, περιγράφουν το ίδιο ποσοστό
διασποράς των μεταβλητών.

Total Variance Explained

Πίνακας Β.8

Με βάση αυτή τη γραφική απεικόνιση μετά από το σημείο το οποίο η καμπύλη τείνει να
γίνει ευθεία πρέπει να απορρίπτονται οι παράγοντες
Στο σχήμα που ακολουθεί (Scree Plot) βλέποντας την ιδιοτιμή του κάθε παράγοντα,
μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε αυτούς που υπερβαίνουν το 1 και επομένως
αποτελούν τους παράγοντες που πληρούν τον περιορισμό που θέσαμε. Παρατηρούμε εττίσης
ότι από το σημείο 5 και δεξιά η καμπύλη γίνεται σχεδόν ευθεία. Θα μπορούσαμε επομένως,
να δημιουργήσουμε 5 παράγοντες.

Component Number

σχήμα β.1

Στον παρακάτω πίνακα Component M atrix (πίνακας Β.9) έχουμε πλέον τους τέσσερις
παράγοντες (component 1, 2, 3 and 4) και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loandings) των
μεταβλητών στους τέσσερις αυτούς παράγοντες. Οι τιμές αυτές κυμαίνονται από -1 έως 1.

Component Matrlii

1
O Franchisor προωθεί
γενικά την εφαρμογή των
-,192
νέων ιδεών & μεθόδων OTl·.
διαδικασίες λειτουργίας;
Ο Franchisor επιθυμεί να
δοκιμάζετε και να
εφαρμόζετε νέες
,717
διαδικασίες και τρόπους
λειτουργίας;
Αισθάνεστε ότι υπάρχει
πολύ πίεση στην δουλειά
σας εξαιτίας του μεγάλου
1,268E-02
όγκου εργασίας & του
περιορισμένου χρόνου για
την αποπεράτωσητης;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε υπάρχει
υποστήριξη και
,646
αλληλοβοήθεια μεταξύ των
Franchisee;
Στο σύστήμα Franchise
που ανήκετε οι σχεσεις
,561
μεταξύ των Franchisees
είναι καλές;
Ο Franchisor γνωρίζει τα
δυνατά σημεία σας και σάς
,638
επιβραβεύει για αυτά;
Μπορείτε να υπολογίζετε
σε δίκαια και έντιμη
,538
μεταχείριση απλό τον
Franchisor σας;
Πιστεύετε ότι σε
περίπτωση που ο
franchisor διακόψει την
,303
σχέση δικαιοπαροχής που
σάς συνδέει, το λάθος
βαραίνει εκείνον;
Ο Franchisor μου δεν
διαφooπoιεiται σε τίποτα
-,129
από τους υπόλοιπους
Franchisors;
Ο Franchisor σάς
παρακινεί να προσπαθείτε
,203
να βελτιώνετε τις
υπάρχουσες μεθόδους &
διαδικασίες;_____________

Component
2

,189

,230

,201

-,448

,644

-.416

-.283

-8.70E-03

-,430

-.113

-1,13E-03

,307

,263

-,159

,534

-,308

-5,60E-02

,712

-5,47E-03

Extraction Method: Principai Component Analysis.
3· 4 components extracted.

Π ίν α κ α ς B .9

4

,592

Στον τήνακα Rotated Component M atrix (πίνακας B.IO) έχουμε τους τέσσερις
παράγοντες (component 1, 2, 3, and 4) μζ τις αντίστοιχες φορτίσεις (handings) των
μεταβλητών στους τέσσερις αυτούς παράγοντες, μετά την ορθογώνια περιστροφή των
τεσσάρων παραγόντων. Η περιστροφή έχει ως σκοπό την αύξηση των μεγάλων φορτίσεων
και αντίστοιχα τη μείωση των μικρών. Από τον πίνακα αυτό θα καταλήξουμε τελικά στη
σύνθεση των παραγόντων. Το κριτήριο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι το μέγεθος
της φόρτισης της κάθε μεταβλητής στους παράγοντες. Μ ε απλά λόγια η μεταβλητή
ανήκει στον παράγοντα στον οποίο έχει μεγαλύτερη φόρτιση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 11, παρατηρούμε ότι
οι μεταβλητές:
■

Στο σύστημα franchise που ανήκετε υπάρχει υποστήριξη και αυ.η/.υβοήθεια

■

Στο σύστημα franchise που ανήκετε οι σχέσεις μεταξύ των franchisees είναι

■

Ο franchisor σας γνωρίζει τα δυνατά σημεία σας και σας επιβραβεύει για αυτά.

μεταξύ των franchisee.

καΐ,ές.

Ανήκουν στον πρώτο παράγοντα
■

Κατά πόσο ο franchisor σας παρακινεί να προσπαθείτε να βελτιώνεται τις
υπάρχουσες μεθόδους και διαδικασίες.

■

Κατά πόσο ο franchisor σας προωθεί γενικά την εφαρμογή των νέων ιδεών και
μεθόδων στις διαδικασίες λειτουργίας.

■ Κατά πόσο ο franchisor σας επιθυμεί να δοκιμάζεται και να εφαρμόζεται νέες
διαδικασίες και τρόπους λειτουργίας.
■

Μ πορείτε να υπολογίζεται σε δίκαιη και έντιμη μεταχείριση από τον

■

Πιστεύετε ότι σε περίπτωση που ο franchisor διακόψει την σχέση

franchisor σας.

δικαιοπάροχης που σας συνδέει, το λάθος βαραίνει εκείνον. Ανήκουν στον
δεύτερο παράγοντα.
Αισθάνεστε ότι υπάρχει πολύ πίεση στην δουλεία σας εξαιτίας του μεγάλου
όγκου εργασίας και του περιορισμένου χρόνου για την αποπεράτωσή της.
Ανήκει στο τρίτο παράγοντα
Ο franchisor μου δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τους υπόλοιπους
franchisors. Ανήκει στο τέταρτο παράγοντα.

Rotated Component MatrK
Component
1
0 Franchisor προωθεί
γενικά την εφαρμογή των
νέων ιδεών & μεθόδων στις
διαδικασίες λειτουργίας;
0 Franchisor επιθυμεί να
δοκιμάζετε και να
εφαρμόζετε νέες
διαδικασίες και τρόπους
λειτουργίας;
Αισθάνεστε ότι υπάρχει
πολύ πίεση στην δουλειά
σας εξαιτίας του μεγάλου
όγκου εργασίας & του
περιορισμένου χρόνου για
την αποπεράτωσητης;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε υπάρχει
υποστήριξη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ των
Franchisee;
Στο σύστημα Franchise
που ανήκετε οι σχεσεις
μεταξύ των Franchisees
είναι καλές;
0 Franchisor γνωρίζει τα
δυνατά σημεία σας και σάς
επιβραβεύει για αυτά;
Μπορείτε να υπολογίζετε
σε δίκαια και έντιμη
μεταχείριση απλό τον
Franchisor σας;
Πιστεύετε ότι σε
περίπτωση που ο
franchisor διακόψει την
σχέση δικαιοπαροχής που
σάς συνδέει, το λάθος
βαραίνει εκείνον;
0 Franchisor μου δεν
διαφοοποιείται σε τίποτα
από τους υπόλοιπους
Franchisors;
0 Franchisor σάς
παρακινεί να προσπαθείτε
να βελτιώνετε τις
υπάρχουσες μεθόδους &
διαδικασίες;

2

3
,304

-,374

7.025Ε-02

,286

,725

-2,84Ε-02

-7,66Ε-02

-4,35Ε-02

4,951 Ε-02

,875

-8,65Ε-02

,778

,161

9,539Ε-03

,237

,628

,155

-,263

-,131

,519

,377

,107

-7,40Ε-02

8,512Ε-02

,674

-4,98Ε-02

-5,74Ε-02

-3,53Ε-02

,506

,323

,417

-4,20Ε-02

-5,24Ε-02

-,178

,873

-,169

,413

-,380

-,472

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization,
a- Rotation converged in 11 iterations.

Π ίν α κ α ς B.IO

4

-,567

ο πίνακας Μετατροπής των Συστατικών- Component Transformation M atrix
(πίνακας B .l 1) είναι ο εκ περιστροφής πίνακας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροττή
των φορτίσεων του πίνακα Β.9σε αυτές του πίνακα Β.10.

Com ponent Transform ation Matrix

-.071
-,473
,874

Πίνακας B .l l

Στη συνέχεια μπορούμε να ονομάσουμε τους παράγοντες οι οποίοι δημιουργήθηκαν. Αυτό
επιτυγχάνεται με την προσεκτική μελέτη των μεταβλητών οι οποίες απαρτίζουν τον κάθε
παράγοντα. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε μία ονομασία- χαρακτηρισμό η οποία
καλύπτει όλες τις μεταβλητές του παράγοντα.
Τέλος έχουμε τέσσερις νέες μεταβλητές factorl, factor2, factor3 και factoi4, οι οποίες
μπορούν να αντικαταστήσουν τις αρχικές μεταβλητές σε άλλες πολυμεταβλητές μεθόδους,
όπως παλινδρόμηση, ανάλυση διακύμανσης κ.τ.λ.

Γ. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Η μελέτη αυτή υιοθέτησε ένα μοντέλο παλινδρόμησης OLS (Ordinary Least squares)
για να προβλέψει πως οι ακόλουθες έξι μεταβλητές: η καινοτομία, πίεση, αναγνώριση,
εντιμότητα, συνοχή, και αυτονομία επιδρούν στο ψυχολογικό κλίμα στο σύστημα franchise.
Χρησιμοποιήθηκε ακόμα μία εξαρτημένη μεταβλητή, η ενότητα που επικρατεί μεταξύ των
franchisor - framchisee.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβλητή αυτονομία δεν θα συμπεριληφθεί στις προβλέψεις
και στα αποτελέσματα, στο κατά πόσο επηρεάζει την ενότητα του συστήματος γιατί έχει
αποκλειστεί από τους πρώτους έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν και την κατεστηστησαν
αναξιόπιστη μεταβλητή.

To μοντέλο εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το ακόλουθο;

ΕΝΟΤΗΤΛ=βο+β1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΛ+β2 ΠΙΕΣΗ + β3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ·\·β4
ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΝ β5 ΣΥΝΟΧΗ

Στον πίνακα Γ.1 παρουσιάζονται όλες οι μεταβλητές τις ερευνάς μας. Οι ανεξάρτητες
μεταβλητές αποτελούνται από: την καινοτομία, ττίεση, αναγνώριση, εντιμότητα, σννοχή, και
αυτονομία.. Εξετάζεται ακόμα και η ενότητα που ετηκρατεί στο σύστημα δικαιοπάροχης
που αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή.

Variables Entered/Removetf
Model
1

Variables Entered
ENTINOMOTHTA,
ΠΙΕΣΗ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΑΙΝΟΤρΜΙΑ,
ΣΥΝΟΧΗ

Variables
Removed

Method

Enter

3· All requested variables entered.
b- Dependent Variable: ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας Γ.1: οι μεταβλητές της παρούσας ερευνάς

Ο παρακάτω πίνακας Γ.2

παρουσιάζει κατά σειρά τον συντελεστή πολλαπλής

συσχέτισης (R), τον δείκτης προσδιορισμού (R Square) ο οποίος μας δείχνει ότι η
εξαρτημένη μεταβλητή μας δηλαδή η ενότητα του συστήματος ερμηνεύεται κατά 4.5%
από τις πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές μας, ενώ το υπόλοιπο ανερμήνευτο ποσοστό 95,5%
οφείλεται σε άλλους απρόβλεπτους και μη ελεγχόμενους παράγοντες, ο διορθωμένος
δείκτης προσδιορισμού (Adjusted R Square) και το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης (Std.
Error o f the Estimate).
Model Summary

Model
1

R Square
R
,045
,212®

Adjusted
R Square
-,006

Std. Error of
the Estimate
,73210

Predictors: (Constant), ENTINOMOTHTA, ΠΙΕΣΗ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ

Π ίν α κ α ς Γ .2.

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
2,369
50,381
52,750

df
5
94
99

Mean Square
,474
,536

F
,884

Siq.
,495®

b· Dependent Variable: ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας Γ.3.: πίνακας ανάλυσης διακύμανσης μεταβλητών.

Στον πίνακα Γ.3 εξετάζουμε το άθροισμα τετραγώνων της παλινδρόμησης (regression),
το άθροισμα τετραγώνων των σφαλμάτων (residual) και το συνολικό άθροισμα
τετραγώνων (total). Ακόμη, παρουσιάζονται οι βαθμοί ελευθερίας (df), το μέσο των
προηγούμενων αθροισμάτων (sum.OF square/df), η τιμή του F κριτηρίου και το Sig.,
δηλαδή το περιθώριο λάθους της εκτίμησης)
Στον επόμενο πίνακα Γ.4 βλέπουμε το σταθερό όρο (6.124), τους συντελεστές μερικής
παλινδρόμησης καθώς και οι τιμές του t-test και το Sig.

Model
1

(Constant)
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΙΕΣΗ
ΣΥΝΟΧΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΕΝΤΙΝΟΜΟΤΗΤΑ

3· Dependent Variable: ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας Γ.4

Unstandardized
Coefficients
Β
Std. Error
6,124
,697
-,147
,103
-5,38Ε-02
,053
4,392Ε-02
,093
-7,12Ε-02
,078
8.977Ε-02
,103

StandardI
zed
Coefficlen
ts
Beta
-,152
-,106
,052
-,102
,093

t
8,786
-1,426
-1,022
,471
-.917
,873

Sig.
,000
,157
,309
,639
,361
,385

3.3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ερμτινεύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας
και να τα συγκρίνουμε με αυτά της έρευνας των Strutton, David, Pelton, Ε, Lou, and
Lumplin R.,James, (1995) πάνω στην μεθοδολογία της οποίας στηρίχτηκε και η δική μας
μελέτη. Σύμφωνα με τις υποθέσεις της έρευνας των Strutton, David, Pelton, Ε, Lou, and
Lumplin R.,James, (1995), τα στοιχεία του ψυχολογικού κλίματος που σχετίζονται με το
σύστημα καναλιών του franchising, αυτονομία, συνοχή, εντιμότητα, καινοτομία,
αναγνώριση, εττηρεάζουν θετικά το βαθμό της ενότητας που υπάρχει στη σχέση των
franchisor - franchisee.
Ενώ αντίθετα το στοιχείο του ψυχολογικού κλίματος που σχετίζεται με το σύστημα
καναλιών του franchising, η πίεση, επηρεάζει αρνητικά το βαθμό της ενότητας που
υπάρχει στη σχέση xavfranchisor -franchisee.
Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά:
■

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση αναμένεται να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τις
καινοτομίας με την ενότητα. Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας δείχνουν
αρνηηκή συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ των δύο μεταβλητών
(Beta= -0,152) και το Sig. 0,157>0,05 άρα απορρίπτεται η αρχική μας υπόθεση.

■

Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει 0 u συνοχή επηρεάζει θετικά το βαθμό της
ενότητας. Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας έδειξαν πως υπάρχει θετική
συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών άλλα στατιστικά δεν είναι σημαντική στο
επίπεδο 5% (Beta= 0,052) ,
και Sig. 0,639>0,05. Έτσι οδηγούμαστε στην απόρριψη της αρχικής μας υπόθεσης.

■ Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση η εντιμότητα θα πρέπει να επηρεάζει θετικά το
βαθμό της ενότητας. Στην αντίστοιχη δική μας έρευνα υπάρχει θετική συσχέτιση
μεταξύ των δύο μεταβλητών άλλα στατιστικά δεν είναι σημαντική στο επίπεδο 5%
(Beta= 0,093) και το Sig. 0,385>0,05. Έτσι οδηγούμαστε στην απόρριψη της
αρχικής μας υπόθεσης.
■ Η τέταρτη υπόθεση μας αναφέρει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τις
αναγνώρισης και της ενότητας. Η υπόθεση αυτή δεν επαληθεύεται σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας λόγω της αρνητικής επίδρασης (Beta= 0,102) και το Sig. 0,361>0,05.
Έτσι οδηγούμαστε στην απόρριψη της αρχικής μας υπόθεσης.

Η τιέμπτη υπόθεση μας αναφέρει ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ τις πίεσης και
της ενότητας. Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
δικής μας έρευνας υπάρχει αρνητική συσχετίσει μεταξύ των δυο μεταβλητών αλλά
στατιστικά δεν είναι σημαντική στο επίπεδο 5%
(Beta= - 0,106) και το Sig. 0,309>0,05.
Ετσι οδηγούμαστε στην απόρριψη της αρχικής μας υπόθεσης.
Σύμφωνα με την των Strutton, David, Pelton, Ε, Lou, and Lumplin R.,James υπάρχει
και έκτη υπόθεση, που αναφέρει τη θετική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ τις αυτονομίας
με το βαθμό της ενότητας. Στη δική μας ερευνά δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η υπόθεση,
γιατί την

απορριφθεί από την αρχή με τους έλεγχους

καταλληλότητας που

πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της ερευνάς.
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω συγκρίσεις τα αποτελέσματα της έρευνας μας
συμφωνούν με αυτά της έρευνας των Stratton, David, Pelton, Ε, Lou, and Lumplin
R.,James μόνο όσον αφορά την δεύτερη, τρίτη, και πέμπτη υπόθεση (ασήμαντη θετική
συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της συνοχής και τις εντιμότητας με το βαθμό της
ενότητας στο σύστημα franchise, καθώς και ασήμαντη αρνητική συσχέτιση μεταξύ της
πίεσης και το βαθμό της ενότητας.).

3.4

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τους περιορισμούς αυτής της έρευνας καθώς δεν πρέπει
να θεωρηθεί ότι το μοντέλο που παρουσιάζουμε μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι
το ψυχολογικό κλίμα που ετηκρατεί στο σύστημα franchise είναι αρνητικό.. Είναι ακόμη
βασικό να αναφέρουμε ότι το δείγμα των επιχειρήσεων περιλάμβανε μόνο επιχείρησης της
Κομοτηνής, Ξάνθης και Καβάλας
Ένα δεύτερο στοιχείο που μειώνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αυτής της
έρευνας είναι ο η οι επιχειρηματίες ήταν επιφυλακτικοί και συγκρατημένοι με της
απάντησεις καθώς και τις θεωρούσαν απόρρητες γιατί το συμβόλαιο που έχουν συνάψει
με τον Franchisor τους δεν τους επέτρεπε να αποκαλύπτουν τέτοιου είδους δεδομένα .
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει αν οι μεταβλητές: καινοτομία, συνοχή,
αναγνώριση, αυτονομία, εντιμότητα και πίεση που συνθέτουν το ψυχολογικό κλίμα που
επικρατεί στο σύστημα franchise κατά πόσο επηρεάζουν το βαθμό της ενότητας μεταξύ
των franchisor - franchisee

Συμτιεράναμε

λοιπόν πρώτον πως η

καινοτομία επιδρά αρνητικά στο βαθμό της

ενότητας μεταξύ των franchisor - franchise, αφού πολλοί franchisor δεν ετηθυμούν οι
franchisee να εφαρμόζουν νέους τρόπους λειτουργίας, να προωθούν γενικά την εφαρμογή
νέων ιδεών και μεθόδων.
Δεύτερον αποδείχτηκε οτι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της συνοχής και της ενότητας,
που σημαίνει οτι το σύστημα franchise διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και
υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των franchisees, καθώς υπάρχει υποστήριξη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ των franchisees στο σύστημα franchise.
Τρίτον , μεταξύ της αναγνώρισης και της ενότητας υπάρχει αρνητική σχέση, κάτι που
μας δείχνει οτι στο σύστημα franchise η καλή απόδοση δεν αναγνωρίζεται γρήγορα και οτι
σε ^ρίπτω ση καλών ετηδόσεων δεν ετηβραβεύονται οι franchisees.
Τέταρτον η αυτονομία σύμφωνα με τη δική μας ερευνά δεν έχει σχέση με την ενότητα
των franchisor -

franchise, γιατί ο franchisee δεν καθορίζει από μόνος του την

ετηχειρησιακή ρουτίνα της όλης λειτουργίας του franchise καθώς και δεν θέτει τα πρότυπα
και τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις, ούτε παίρνει απο
μόνος του αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία του καταστήματος του.
Πέμπτον η εντιμότητα επιδρά θετικά στο βαθμό της ενότητας, γιατί ο franchisee μπορεί
να υπολογίζει σε δίκαια και έντιμη μεταχείριση απο τον franchisor του ,επίσης είναι
αντικειμενικός και αμερόληταος στις σχέσεις του με όλους τους franchisee.
Τέλος η πίεση επιδρά αρνητικά στο βαθμό της ενότητας των franchisor - franchise,
γιατί οι franchisee αισθάνονται ότι υπάρχει πολύ πίεση στην δουλεία εξαιτίας του μεγάλου
όγκου εργασίας και του περιορισμένου χρόνου για την αποπεράτωση της και πολλές φορές
το σύστημα είναι εξαντλητικό για τους franchisees.
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(διαφωνώ ρ ιζικ ή έως το 7 (συμφωνώ απόλυτώ·

Α. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
1.

2.
3.
4.
5.

ο franchisor σας ενθαρρύνει να βρίσκεται νέους τρόπους
αντιμετώπισης τυχόν προγενέστερων προβλημάτων και
δυσκολιών;
Ο franchisor σας ενθαρρύνει να αναπτύσσετε δικές σας ιδέες;
Ο franchisor σας παρακινεί να προσπαθείτε να βελτιώνεται τις
υπάρχουσες μεθόδους και διαδικασίες;
Ο franchisor σας προωθεί γενικά την εφαρμογή των νέων ιδεών
και μεθόδων στις διαδικασίες λειτουργίας;
Ο franchisor σας επιθυμεί να δοκιμάζεται και να εφαρμόζεται
νέες διαδικασίες και τρόπους λειτουργίας;
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Β. ΠΙΕΣΗ
1.

2.
3.
4.

Αισθάνεστε ότι υπάρχει πολύ πίεση στην δουλεία σας εξαιτίας
του μεγάλου όγκου εργασίας και του περιορισμένου χρόνου για
την αποπεράτωσή της;
Το σύστημα franchise στο οποίο ανήκετε προσφέρει ευχάριστο
και άνετο εργασιακό περιβάλλον;
Αισθάνεστε ότι η εργασία σας απορροφά όλο τον ελεύθερο
χρόνο σας;
Το σύστημα franchise που ανήκετε είναι εξαντλητικό για τους
εργαζομένους:
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r . ΣΥΝΟΧΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ
1.
2.

3.
4.
5.

Ζτο σύστημα franchise που ανήκετε υπάρχει υποστήριξη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ των franchisee;
Στο σύστημα franchise που ανήκετε οι franchisee δείχνουν
ενδιαφέρον για ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
τους;
Το σύστημα franchise που ανήκετε διακατέχετε από ομαδικό
πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας;
Στο σύστημα franchise που ανήκετε οι σχέσεις μεταξύ των
franchisees είναι καλές;
Πιστεύετε ότι έχετε πολλοί κοινά με τους υπόλοιπους
franchisees όσον αφορά την εργασία σας, αντιμετωπίζουν τις
ίδιες καταστάσεις με εσάς;
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Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
1.
2.
3.
4.

Σε περίπτωση καλών επιδόσεων και γενικά καλής απόδοσης του
franchise επιβραβεύεστε;
Ο franchisor αναφέρεται στην απόδοσή σας μόνο σε περίπτωση
λοθών και κακής απόδοσης;
Ο franchisor σας γνωρίζει τα δυνατά σημεία σας και σας
επιβραβεύει για αυτά;
Στο σύστημα franchise που ανήκετε η καλή απόδοση
αναγνωρίζεται γρήγορα;
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Ε. ΑΥΤΟΝΟΜ ΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Οργανώνεται το franchise σας όπως εσείς θεωρείτε πρέπον;
Θέτετε τα πρότυπα και τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με
τις δικές σας προτιμήσεις;
Εσείς είστε αυτός που παίρνει τις πιο πολλές αποφάσεις που
επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του franchise σας;
Προγραμματίζεται ο ίδιος τις δραστηριότητές σας;
Καθορίζετε από μόνος σας την επιχειρησιακή ρουτίνα της όλης
λειτουργίας του franchise σας;

ΣΤ. ΕΝΤΙΜ ΟΤΗΤΑ
1.
2.
3.

4.

Μπορείτε να υπολογίζετε σε δίκαια και έντιμη μεταχείριση από
τον franchisor σας;
Οι αντικειμενικοί στόχοι που μου θέτει ο franchisor είναι
εφικτοί και μέσα σε λογικά πλαίσια;
Πιστεύετε ότι σε περίπτωση που ο franchisor διακόψει την
σχέση δικαιοπάροχης που σας συνδέει, το λάθος βαραίνει
εκείνον;
Ο franchisor σας είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος στις
σχέσεις του με όλους τους franchisees;

Ζ. ΕΝΟΤΗΤΑ
1.
2.

3.

ο franchisor μου δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τους
υπόλοιπους franchisors
Περίμενα μια πιο 'στενή' σχέση , αλλά δεν υπήρχαν ιδιαίτερες
προσδοκίες ότι οι επαγγελματικές μας σχέσεις θα ξεπερνούσαν
τα όρια που προέβλεπε η σύμβαση μας
Η σχέση μου με τον franchisor θα μπορούσε να περιγράφει
καλύτερα ως μια ‘επιφυλακτική διαπραγμάτευση’ παρά μια από
κοινού συντονισμένη προσπάθεια.
77
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Κ ένος Όρος

Ελληνικός

Έννοια - Επεξήγηση

Όρος

Franchise

Franchising

Franchisor

Franchisee

Disclosure

* Το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή
ττνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά
σήματα κι επωνυμίες, τηνακίδες καταστημάτων,
Franchise
πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής,
τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς
εκμετάλλευση ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς
χρήστες.
Είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια
επιχείρηση ο δικαιοπάροχος, παραχωρεί στην άλλη,
τον δικαιοδόχο έναντι αμέσου ή εμμέσου
Δικαιοπαροχή
οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα
εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία
συγκεκριμένοιν τύπων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Είναι η επιχείρηση που παραχωρεί στην άλλη, τον
δικαιοδόχο έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού
Δικαιοπάροχος
ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων
τύπων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Είναι η εττιχείρηση στην οποία παραχωρείται από
τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
Δικαιοδόχος
|
franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων
τύπων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Είναι η υποχρέωση του δικαιοπάροχου να παρέχει
εγγράφως σε κάθε υποψήφιο δικαιοδόχο και μέσα σε
Υποχρέωση
εύλογο χρόνο πριν από την υπογραφή ενός
δεσμευτικού εγγράφου πλήρη κι ακριβή
πληροφόρησης
πληροφόρηση σχετικά με την εταιρική και
οικονομική του κατάσταση, το επιχειρηματικό του
ιστορικό, την περιγραφή της επιχείρησης που είναι
αντικείμενο του franchise, την περιγραφή των
κυρίων χαρακτηριστικών της τεχνογνωσίας, την
παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο,
το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης μιας
επιχείρησης franchise ,την βιωσιμότητα του
συστήματος, τα βασικά στοιχεία της σύμβασης
franchise, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών
του δικτύου και με άλλα που προβλέπονται είτε από
ειδική νομοθεσία είτε από τον Εθνικό Κώδικα
Δεοντολογίας για το Franchising.

Direct

Άμεση

Franchise

Δικαιοπαροχή

Είναι η περίπτωση όπου ο δικαιοπάροχος σε κάθε
επιμέρους δικαιοδόχο την συμβατική δυνατότητα να
/χιτουργήσει το franchise από μια και συγκεκριμένη
μονάδα εκμετάλλευσης που βρίσκεται σε
συγκεκριμένη γειογραφική περιοχή μέσα στη χώρα
ανάπτυξης.

Είναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο
Μκαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον
δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το
Distribution
Δικαιοπαροχή
franchise μέσα από την λιανική πώληση σε τελικούς
καταναλωτές συγκεκριμένων προϊόντων μέσα από
Franchise
Διανομής
το κατάστημα του και κάτω από τα διακριτικά
γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου.
Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος
παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από
Master
τον βασικό δικαιοδόχο περαιτέρω παραχώρησης σε
τρίτους του δικαιώματος εκμετάλλευσης του
Franchisee
, Βασικός
franchise μέσα από συγκεκριμένες μονάδες
SubΔικαιοδόχος
εκμετάλλευσης (καταστήματα) που καθένας από
αυτούς δημιουργεί μέσα στην ίδια γεωγραφική
S g ^ d liso r
περιοχή βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου
ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα της
παράλληλης δημιουργίας κι εκμετάλλευσης από τον
βασικό δικαιοδόχο μιας ή περισσότερων μονάδων
εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
'Area
Δικαιοδόχος
Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος,
παρέχει στον δικαιοδόχο ττιν άδεια να εκμεταλλευθεί
■l&iey^ioper
Ανάπτυξης
μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της
Περιοχής
από τον ίδιο δημιουργίας κι εκμετάλλευσης
περισσότερων της μιας μονάδων εκμετάλλευσης
βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης.
Franchise Fee Δικαίωμα
Είναι μία εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο
δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση
Εισόδου
του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise.
Είναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα που
καταβάλλει περιοδικά ο δικαιοδόχος στον
Royalties
Περιοδικά
δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος
Δικαιώματα
εκμετάλλευσης του franchise καθ’όλη την διάρκεια
1
της συμβατικής τους σχέσης.
Franchise
Εκπαίδευση
Είναι η εκπαίδευση που παρέχει ο δικαιοπάροχος
στον δικαιοδόχο και στους υπαλλήλους του πάνω
Trdning
Δικαιοπαροχής
στο franchise και σπς μεθόδους εκμετάλλευσης του.
(*) Ορισμός προβλεπόμενος από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4087/80 της Επιτροπής
της 30ής Νοεμβρίου 1988 για την εφαρμογή του άρθρου 85 της Συνθήκης της Ρώμης
σε κατηγόριες συμφωνιών franchise.(E.E της 28.12.1988 αριθ. L 359 σελ.46)

