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Σύνοψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας της εταιρείας 

ΠΛΑΙΣΙΟ για ανάπτυξη με την μέθοδο του franchising στις αγορές της Βουλγαρίας 

και της Ρουμανίας.  

 

Στην ανάπτυξη των πρώτων τριών κεφαλαίων γίνεται μία σύντομη αναφορά στους 

τρόπους εισόδου (entry modes) στις διεθνείς αγορές που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία και αναπτύσσεται αναλυτικά η μέθοδος της δικαιόχρησης (franchising), 

ως τρόπου εισόδου. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή του θεσμού και αναφέρεται η 

σημερινή του θέση στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αναφέρονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του και η σημασία της σωστής επιλογής του συνεργάτη-δικαιοδόχου. 

Περιγράφονται οι διάφορες μορφές franchising (άμεσο, master franchise και area 

development), οι παράγοντες περιβάλλοντος σε μία αγορά και οι κίνδυνοι που 

πηγάζουν από αυτούς και επηρεάζουν το διεθνές franchising, όπως οι οικονομικοί, οι 

πολιτικοί και οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι. Ορίζεται πότε το franchising είναι 

κατάλληλη μέθοδος για επέκταση σε μία νέα αγορά, ποιες επιχειρήσεις διαθέτουν την 

ικανότητα και τα μέσα για διεθνείς δραστηριότητες και με ποιο τρόπο αξιολογούνται 

οι χώρες ως προς την καταλληλότητά τους από τις επιχειρήσεις.   

 

Στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας γίνεται παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ, 

αναλύεται το πακέτο franchise της εταιρείας και η θέση της στις διεθνείς αγορές. 

Αξιολογείται επίσης η εταιρεία ως προς την δυνατότητά της να επεκταθεί διεθνώς. 

Στη συνέχεια διερευνώνται οι παράγοντες περιβάλλοντος στην Βουλγαρία και στην 

Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και 

δημογραφικών παραγόντων. Αναλύονται τομείς των δύο χωρών που είναι πολύ 

σημαντικοί για την δραστηριότητα της ΠΛΑΙΣΙΟ, όπως ο κατασκευαστικός τομέας 

και η κτηματαγορά. Αξιολογείται ο ανταγωνισμός στις δύο χώρες και μελετάται η 

θέση του θεσμού του franchise στις δύο χώρες. Με βάση τους παράγοντες 

περιβάλλοντος και χρησιμοποιώντας μοντέλα και δείκτες που έχουν αναπτυχθεί στο  

θεωρητικό μέρος της εργασίας, οι δυο χώρες κρίνονται κατάλληλες για επέκταση των 

δραστηριοτήτων της ΠΛΑΙΣΙΟ με την μέθοδο του franchising και συγκεκριμένα 

προτείνεται επέκταση με Master franchise στην αγορά της Βουλγαρίας και με άμεσο 

ή Master Franchise στην αγορά της Ρουμανίας.     
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Κεφάλαιο 1: Το Franchising ως τρόπος εισόδου σε μία   
                       αγορά 
 

1.1 Τρόποι εισόδου σε νέες αγορές (Entry Modes) 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς ή που θέλουν να ξεκινήσουν 

εξαγωγικές δραστηριότητες έχουν πολλούς παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπ’ 

όψη τους, προκειμένου  να συνεχίσουν επιτυχώς στο διεθνές περιβάλλον. Οι 

δυσκολίες οφείλονται σε πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές διαφορές που 

υπάρχουν σε διαφορετικές αγορές, στην απόσταση που χωρίζει την επιχείρηση από 

τις νέες αγορές, σε συναλλαγματικούς κινδύνους και πολλούς άλλους παράγοντες. 

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί εξάλλου τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, με την κατάργηση των εμποδίων εισόδου (δασμοί, απαγορεύσεις) 

που όρθωναν τα εθνικά κράτη, με την οικονομική ολοκλήρωση ορισμένων ενώσεων 

(π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), την δραστηριοποίηση οργανισμών (π.χ. Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου) και την κατάρρευση του σοσιαλιστικού μοντέλου, 

συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, 

αλλά και του εύρους του.  

 

 Ένας από τα βασικότερους προβληματισμούς που αντιμετωπίζει μία εταιρεία η οποία 

δραστηριοποιείται διεθνώς, είναι ο τρόπος εισόδου σε μία νέα αγορά. Κάθε τρόπος 

εισόδου παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο κατάλληλος τρόπος 

εισόδου σε μία συγκεκριμένη αγορά, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι 

έχουν να κάνουν με εσωτερικές δυνάμεις της επιχείρησης και με το εξωτερικό 

περιβάλλον. Μερικές από τις εσωτερικές δυνάμεις της επιχείρησης που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τον τρόπο εισόδου σε μία νέα αγορά είναι το 

μέγεθος της εταιρείας, το στελεχιακό δυναμικό, η εμπειρία που διαθέτει η επιχείρηση 

στο διεθνές περιβάλλον. Μερικοί από τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

τον τρόπο εισόδου σε μία νέα αγορά είναι η πολιτική σταθερότητα της χώρας, η 

φορολογική νομοθεσία, το επίπεδο ανταγωνισμού, η απόσταση από την έδρα της 

επιχείρησης.  

 

Στην βιβλιογραφία οι βασικοί τρόποι εισόδου είναι κοινώς αποδεκτοί αν και 

υπάρχουν μικρές διαφορές ως προς την κατηγοριοποίηση. Οι βασικοί τρόποι εισόδου 

σε νέες αγορές, (Ball, McCulloch, Frantz, Geringer, Minor, 2006 και 
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Χατζηδημητρίου, 2003) μπορούν να χωρισθούν στις εξαγωγές, στην διεθνή 

παραγωγή και στις άμεσες ξένες επενδύσεις.  

 

Οι εξαγωγές χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες εξαγωγές. Οι άμεσες εξαγωγές 

μπορούν να πραγματοποιηθούν από το τμήμα εξαγωγών της επιχείρησης, μέσω 

τοπικών πρακτόρων (agent), γενικών διανομέων, τοπικών εμπόρων (retail) και 

εταιρειών εμπορίου (trading company).  Οι επιχειρήσεις μπορεί να υποστηρίξουν τις 

εξαγωγές μέσω θυγατρικής εταιρείας ή μέσω υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής. 

Το βασικό πλεονέκτημα των άμεσων εξαγωγών είναι ο έλεγχος των αγορών και των 

πελατών και η απόκτηση εμπειριών από τις διεθνείς αγορές. Βασικό μειονέκτημα το 

κόστος που αναλαμβάνει η επιχείρηση και η γνώση που απαιτείται. Οι έμμεσες 

εξαγωγές πραγματοποιούνται μέσω εγχωρίων πρακτόρων, εγχωρίων εμπόρων, 

εταιρειών διαχείρισης εξαγωγών (export management companies) και εταιρειών 

διεθνούς εμπορίου (international trading companies). Οι έμμεσες εξαγωγές είναι πιο 

απλές καθώς η επιχείρηση δεν είναι αναγκασμένη να γνωρίζει από εξαγωγές, δεν 

επενδύει σε προσωπικό ή και εγκαταστάσεις. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει 

έλεγχο επί των αγορών, των πελατών και η μέθοδος αυτή ενέχει υψηλό ρίσκο σε 

περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία με κάποιον από τους παραπάνω καθώς και η 

μη απόκτηση εμπειριών που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη για την επιχείρηση στο 

μέλλον.  

 

Στις μεθόδους εισόδου που ανήκουν στην διεθνή παραγωγή και πραγματοποιούνται 

με την μεταφορά τεχνογνωσίας ανήκουν το licensing και το franchising 

(δικαιόχρηση).  Και οι δύο μορφές προϋποθέτουν μεταφορά τεχνογνωσίας, άδεια 

χρήσης σημάτων και εμπορικής ονομασίας. Στο Licensing συνήθως ο συνεργάτης 

παράγει, εμπορεύεται και διανέμει τα προϊόντα της επιχείρησης, και αποδίδει στην 

επιχείρηση ένα ποσοστό επί των πωλήσεων (royalties). Είναι μέθοδος γρήγορης 

επέκτασης για την επιχείρηση, είναι πολύ σημαντική η επιλογή του συνεργάτη και το 

βασικό της μειονέκτημα είναι ότι μετά την λήξη της σύμβασης είναι πιθανόν να 

δημιουργηθεί ένας σημαντικός ανταγωνιστής. Το Franchising είναι ένα είδος 

licensing με την βασική διαφορά ότι η παραχωρούσα επιχείρηση, εκτός του ότι 

παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της τεχνογνωσίας και της επωνυμίας, προμηθεύει 

στην τοπική επιχείρηση, σε σταθερή βάση, τον μηχανικό εξοπλισμό και όλα τα 

υποπροϊόντα που χρησιμοποιεί.  Σημαντικό ρόλο παίζει το όνομα της εταιρείας 
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(brand name) και οι διαδικασίες που έχει δημιουργήσει ο δικαιοπάροχος (Franchisor) 

και μεταφέρονται στον δικαιοδόχο (Franchisee). Το Franchising αφορά προϊόντα και 

υπηρεσίες με βασικό κλάδο την εστίαση. Σημαντικός εξωτερικός παράγοντας για την 

επιλογή αυτών των μεθόδων είναι η δυνατότητα επαναπατρισμού των κερδών καθώς 

αυτά προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από τα royalties.  

 

Άλλες μέθοδοι διεθνούς παραγωγής θεωρούνται οι συμφωνίες παραγωγής (contract 

manufacturing), τα διοικητικά συμβόλαια (management contract) και οι στρατηγικές 

συνεργασίες. Οι συμφωνίες παραγωγής αφορούν συμβόλαια μεταξύ της επιχείρησης 

και κάποιου τοπικού εταίρου και αφορούν την παραγωγή προϊόντων ή μέρους των 

προϊόντων της πρώτης στην συγκεκριμένη αγορά. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται 

να επενδύσει η επιχείρηση σε παραγωγικές εγκαταστάσεις. Βασικό στοιχείο είναι η 

τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων, ενώ η διανομή μπορεί να γίνεται είτε από 

την επιχείρηση, είτε από τον τοπικό συνεργάτη.  Τα διοικητικά συμβόλαια είναι μία 

μορφή μεταφοράς διοικητικής τεχνογνωσίας από μία επιχείρηση σε μία άλλη. 

Συνήθως επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να διοικήσουν μία άλλη επιχείρηση με 

αντάλλαγμα ποσοστό επί των πωλήσεων. Είναι συνήθης πρακτική στον ξενοδοχειακό 

κλάδο. Τέλος οι στρατηγικές συνεργασίες είναι ένας τρόπος για επέκταση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Βασικοί λόγοι για τις στρατηγικές 

συνεργασίες είναι η γρήγορη επέκταση και το μοίρασμα των δαπανών, ειδικά σε 

τομείς έρευνας και τεχνολογίας και της επικινδυνότητας.  

 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) μπορούν να διακριθούν στις Θυγατρικές 

Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας, στις Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις (Joint 

Ventures) και στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Mergers & Acquisitions). Όλες οι 

παραπάνω πρακτικές απαιτούν μεγάλο ύψος επένδυσης (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό), έχουν μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας αλλά στοχεύουν σε μεγαλύτερο 

όγκο πωλήσεων, καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Κάθε μία από τις 

παραπάνω πρακτικές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η θυγατρική 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας είναι μία νέα, τοπική επιχείρηση, η οποία ανήκει εξ’ 

ολοκλήρου ή κατά μεγάλο ποσοστό στην μητρική επιχείρηση. Τα βασικά 

πλεονεκτήματα για την μητρική επιχείρηση είναι ότι διατηρεί τον έλεγχο της 

θυγατρικής εταιρείας και καρπώνεται τα κέρδη της. Τα μειονεκτήματα είναι ότι 

αναλαμβάνει όλο το κόστος για την λειτουργία της θυγατρικής, αναλαμβάνει όλους 
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τους επιχειρηματικούς κινδύνους και κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως «ξένη» στην 

τοπική αγορά.   

 

Στις κοινοπρακτικές επιχειρήσεις η επικινδυνότητα μοιράζεται ανάμεσα στους 

εταίρους, ταυτόχρονα όμως μοιράζονται και τα κέρδη, ενώ σημαντικό θέμα είναι ο 

έλεγχος της επιχείρησης. Σε κάποιες των περιπτώσεων η μέθοδος αυτή επιλέγεται και 

για να ξεπεραστούν οι κανονισμοί που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις για συμμετοχή 

εγχώριων επιχειρήσεων ή για να αποκτήσει η κοινοπρακτική επιχείρηση 

«νομιμοποίηση»  σε χώρες με έντονες εθνικιστικές ευαισθησίες. Βασικοί λόγοι για 

την επιλογή κοινοπρακτικών επιχειρήσεων είναι η γνώση της τοπικής αγοράς από τον 

τοπικό εταίρο και η φορολογία, καθώς πολλές κυβερνήσεις ευνοούν αυτού του είδους 

την συνεργασία έναντι της Θυγατρικής Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας.  

 

Οι εξαγορές ή οι συγχωνεύσεις είναι η πλέον δαπανηρή μέθοδος ξένης επένδυσης. Το 

μέσο ύψος μίας εξαγοράς το 2000 είναι εννέα φορές υψηλότερο του μέσου ύψους 

δημιουργίας μίας νέας εταιρείας (Ball, McCulloch, Frantz, Geringer και Minor, 

2006). Οι λόγοι για εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ποικίλοι. Μπορεί να γίνονται για 

κοινό δίκτυο πωλήσεων, για γρήγορη είσοδο σε μία αγορά, για οικονομίες κλίμακος ή 

για απόκτηση κυρίαρχης θέσης στην αγορά.  

 

Όλοι οι τρόποι εισόδου δεν είναι κατάλληλοι για όλες τις επιχειρήσεις, ούτε για όλες 

τις αγορές. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις ξεκινούν με ένα τρόπο τις εξαγωγικές τους 

δραστηριότητες και στη συνέχεια διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο 

δραστηριοποιούνται στις ξένες αγορές ως φυσική εξέλιξη της παρουσίας τους εκεί ή 

επειδή οι συνθήκες του περιβάλλοντος έχουν αλλάξει. Συνήθως οι επιχειρήσεις  

ξεκινούν με απλές εξαγωγικές δραστηριότητες, όπως οι άμεσες εξαγωγές και στη 

συνέχεια, λόγω της εξέλιξης της δραστηριοτήτων αυτών προχωρούν στην ίδρυση 

θυγατρικών ή σε άλλου είδους άμεσες ξένες επενδύσεις, ώστε να ενισχύσουν την 

παρουσία τους στην συγκεκριμένη αγορά.   
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1.2 Γενικά για το franchising  
Η Δικαιόχρηση είναι μία μορφή licensing. Ο δικαιοπάροχος (Franchisor) παραχωρεί 

στον δικαιοδόχο (Franchisee) το δικαίωμα χρήσης της τεχνογνωσίας και της 

εμπορικής ονομασίας για μία συγκεκριμένη περιοχή. Προμηθεύει δε, σε πολλές 

περιπτώσεις το μηχανικό εξοπλισμό και τα υποπροϊόντα που χρησιμοποιεί.  Παρέχει 

επίσης υπηρεσίες προώθησης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της δικαιοδόχου 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Sashi and Karuppur (2001), οι δικαιοπάροχοι 

μεταφέρουν στους franchisees ιδέες γύρω από το προϊόν, το brand name, δεξιότητες 

προώθησης και διαδικασίες λειτουργίας. Οι συμφωνίες δικαιόχρησης αφορούν κατά 

βάσει αλυσίδες ταχείας εστίασης, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής (ενδυμάτων, 

υποδημάτων), γραφεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γραφεία ενοικίασης 

αυτοκινήτων κ.α. Το franchising μεταφέρει την λειτουργική ευθύνη στον δικαιοδόχο, 

ενώ επιτρέπει στον δικαιοπάροχο την διατήρηση του ελέγχου επί του συστήματος 

(Sashi and Karuppur, 2001). Σημαντικό στοιχείο στο franchising είναι η 

αναγνωρισιμότητα του ονόματος της επιχείρησης (brand name). Η αξία της 

αναγνωρισιμότητας του ονόματος προσφέρει στις επιχειρήσεις την διατήρηση πιστών 

πελατών και την προσέλκυση νέων (Sashi and Karuppur, 2001). Η αξία του ονόματος 

αυξάνεται για τις κατηγορίες των προϊόντων που είναι δύσκολο για τους πελάτες να 

τα αξιολογήσουν, όπως αρώματα και αναψυκτικά (Hill and Kim, 1988). Ακόμη και 

στο διεθνές Franchising, πολλές επιχειρήσεις έχουν ισχυρό brand name. Είναι 

ενδεικτικό ότι κάποιες από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές 

franchising  είναι η McDonald’s, Pizza Hut, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, 

Holiday Inn, Hilton κ.α. Αυτό δεν αποτελεί βέβαια ικανή και αναγκαία συνθήκη. Σε 

μικρότερη κλίμακα δραστηριοποιούνται στο διεθνές Franchising εταιρείες οι οποίες 

δεν είναι παγκοσμίως γνωστές, αλλά έχουν επιτυχημένο σύστημα Franchising στην 

εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τους Alon and McKee (1999), το διεθνές franchising 

ορίζεται ως ένας τρόπος εισόδου σε μία ξένη αγορά που συμπεριλαμβάνει μία σχέση 

μεταξύ του εισερχόμενου (δικαιοπάροχος) και μίας επιχειρηματικής οντότητας της 

φιλοξενούσας χώρας (δικαιοδόχος), στην οποία η πρώτη μεταφέρει στην δεύτερη, 

κάτω από ένα συμβόλαιο, ένα επιχειρηματικό πακέτο (σύστημα), το οποίο ανέπτυξε 

και κατέχει. Το διεθνές Franchising είναι ένας μοναδικός τρόπος εισόδου σε μία 

αγορά καθώς τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα 

από τον ιδιοκτήτη και η ιδιοκτησία μπορεί να μεταβιβασθεί με σχετική άνεση, ακόμα 
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και αν η επιχείρηση έχει αρχίσει τις δραστηριότητές της, χωρίς καμία σημαντική 

επίπτωση.  

 

 

1.3 Περιγραφή-Χαρακτηριστικά 
Ένα επιτυχημένο σύστημα δικαιόχρησης περιλαμβάνει, ένα αναγνωρισμένο όνομα,  

ένα δομημένο σύστημα διαδικασιών και προώθησης (concept) και την διάθεση 

κατάλληλων πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων). Συνήθως οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο franchising έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους με 

ιδιόκτητα καταστήματα και η επιτυχία αυτών των καταστημάτων έχει ωθήσει την 

επιχείρηση σε συνεργασίες με τρίτους επιχειρηματίες (franchisees) στους οποίους 

παραχωρεί την τεχνογνωσία και το όνομα της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργούνται οι αλυσίδες καταστημάτων με την ίδια επωνυμία, τα ίδια 

χαρακτηριστικά, παρέχουν τα ίδια προϊόντα και ίδιου επιπέδου υπηρεσίες, 

ενισχύοντας έτσι το σήμα και το όνομα της εταιρείας. Στις αλυσίδες franchising, ο 

καταναλωτής υποτίθεται ότι πρέπει να περιμένει σταθερή ποιότητα ως απόρροια της 

μεταφοράς τεχνογνωσίας. Σύμφωνα με τους Sashi and Karuppur (2001), η 

αναγνωρισιμότητα του ονόματος διασφαλίζει την ομοιομορφία, την ποιότητα και 

δίνει απλοποιημένη επιλογή στον πελάτη. Η αλυσίδα franchising μπορεί να αριθμεί 

αριθμό καταστημάτων στην ίδια πόλη, στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα ή και σε 

διαφορετικές χώρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχουμε το διεθνές franchising. 

Η συνέχιση της επιτυχημένους πορείας μιας αλυσίδας franchising οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στον έλεγχο των μελών της αλυσίδας, ώστε να παρέχουν σταθερό 

επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική λοιπόν η ανάπτυξη 

μηχανισμού ελέγχου από πλευράς δικαιοπαρόχου, ώστε να ελέγχει αποτελεσματικά 

το δίκτυο.  

 

Ο δικαιοπάροχος ως ανταμοιβή αυτών που προσφέρει στους δικαιοδόχους συνήθως 

απαιτεί ένα εφάπαξ ποσό εισόδου (entry fee) στο σύστημα δικαιόχρησης και 

δικαιώματα εκμετάλλευσης (Royalties). Το ύψος των παραπάνω ποσών ποικίλλει 

ανάλογα με το είδος του franchising, την αναγνωρισιμότητα του ονόματος, την 

κερδοφορία που υπόσχεται και την χώρα στην οποία αναπτύσσεται το Franchising. 

Όσο μεγαλύτερη η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της επιχείρησης, τόσο 
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μεγαλύτερο το entry fee και τα royalties. Σημαντική διαφορά υπάρχει μεταξύ των 

εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τα 

royalties. Είθισται οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών να απαιτούν υψηλότερα royalties, 

έναντι των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς οι τελευταίες αποκτούν κέρδος και από 

την πώληση των προϊόντών τους. Σύμφωνα με τον Shane (1996), ένα υψηλό entry 

fee, συγκρινόμενο με τα διαρκή royalties και τις διαφημιστικές δαπάνες, λειτουργεί  

εξ’ ορισμού αποτρεπτικά για τυχοδιωκτικές συμπεριφορές από πλευράς δικαιοδόχου, 

ειδικά στις ξένες αγορές, όπως αποτρεπτικά λειτουργεί κατά τους Sashi and Karuppur 

(2001), η ισχύς (αξία) του ονόματος και θα μπορούσε από μόνη της να αποθαρρύνει 

τον δικαιοδόχο από τυχοδιωκτική συμπεριφορά.     

 

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος του franchising,  είναι το κόστος αρχικής 

επένδυσης που πρέπει να πραγματοποιήσει ο δικαιοδόχος, ώστε να λειτουργήσει το 

κατάστημα. Το κόστος αρχικής επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος του 

καταστήματος και από το είδος του Franchising. Το κόστος αρχικής επένδυσης σε 

συνδυασμό με το entry fee και τα royalties επηρεάζουν την κερδοφορία του 

καταστήματος, γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία από τον 

δικαιοπάροχο κατά τον σχεδιασμό του πακέτου franchising, ώστε να βοηθά στην 

μακροημέρευση του δικτύου και να μην αποσκοπεί σε πρόσκαιρα κέρδη. Το κόστος 

αρχικής επένδυσης μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μηχανισμός διαλογής μεταξύ 

πιθανών δικαιοδόχων, ξεχωρίζοντας αυτούς που βλέπουν την προοπτική και έχουν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους (Sashi and Karuppur, 2001). Παρ’ όλα 

αυτά είναι πιθανό οι υποψήφιοι δικαιοδόχοι να υπερεκτιμήσουν τις δυνατότητές τους. 

Σε αυτή την περίπτωση το ρίσκο το φέρει κατά μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο δικαιοδόχος 

(Sashi and Karuppur, 2001).  

 

Το franchising μπορεί να διακριθεί στο άμεσο (direct) franchising, στο Master 

Franchising και στο ανάπτυξη μία περιοχής (Area Development). Στο άμεσο 

franchising ο δικαιοπάροχος διαπραγματεύεται απευθείας με τους δικαιοδόχους ή με 

τους υποψήφιους δικαιοδόχους, είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση τους και για τον 

έλεγχο των καταστημάτων τους. Στο Master Franchising ο δικαιοπάροχος δίνει το 

δικαίωμα ανάπτυξης του δικτύου στον Master Franchisee (κύριο δικαιοδόχο). Ο 

τελευταίος είναι υπεύθυνος για την διαπραγμάτευση με υποψήφιους συνεργάτες, για 

την εκπαίδευση των δικαιοδόχων και για τον έλεγχο του δικτύου καταστημάτων. Το 
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Master Franchising αφορά το διεθνές franchising και συνήθως η παραχώρηση από 

τον δικαιοπάροχο αφορά το σύνολο μίας χώρας. Ο δικαιοπάροχος κερδίζει από αυτήν 

την συνεργασία ένα τοπικό, συνήθως, εταίρο, ο οποίος γνωρίζει το περιβάλλον της 

αγοράς, τις κοινωνικές συνθήκες και την νοοτροπία του στελεχιακού δυναμικού που 

απαιτείται. Μπορεί να έχει επίσης διασυνδέσεις με πρόσωπα που παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην λήψη αποφάσεων και έτσι να προωθεί τα συμφέροντα του δικτύου πιο 

αποτελεσματικά. Ο δικαιοπάροχος κερδίζει επίσης από το κόστος που προκύπτει 

κατά την ανεύρεση συνεργατών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η απόσταση της υπό 

ανάπτυξη αγοράς από την έδρα της εταιρείας είναι μεγάλη. Η παροχή πληροφοριών 

από πλευράς Master franchisee είναι επίσης σημαντική. Σε αναπτυσσόμενες αγορές 

που η εμπορική υποδομή είναι ανεπαρκής, αξιόπιστες πληροφορίες για αξιολόγηση 

δυνητικών δικαιοδόχων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες (Terpstra and Sarathy, 1999). 

Το κόστος για τον δικαιοπάροχο είναι η αμοιβή ενός ενδιαμέσου μεταξύ αυτού και 

των σημείων πώλησης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο Master Franchisee, 

λειτουργεί ο ίδιος ένα ή περισσότερα καταστήματα, έτσι ώστε να είναι γνώστης των 

διαδικασιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αποτελούν το concept και να 

μπορεί να το μεταφέρει αποτελεσματικά στα μέλη του δικτύου.  

 

Η ανάπτυξη μιας περιοχής (Area Development) είναι μία ενδιάμεση περίπτωση 

Franchising. Ο δικαιοπάροχος δίνει το δικαίωμα στον δικαιοδόχο, να αναπτύξει μία 

συγκεκριμένη περιοχή. Συνήθως αυτή η μορφή συνεργασίας αποτελεί εξέλιξη μίας 

επιτυχημένης συνεργασίας στο άμεσο franchising, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον 

επιτυχημένο δικαιοδόχο να αναπτύξει ένα δικό του δίκτυο πωλήσεων ή να συμμετέχει 

στα καταστήματα που θα αναπτύξει με ένα ποσοστό. Η συγκεκριμένη περίπτωση 

μπορεί να αφορά την ανάπτυξη μίας περιοχής μίας χώρας ή και την ανάπτυξη μίας 

ομάδας χωρών. Σύμφωνα με τον Sumrall (2003), η μέθοδος αυτή είναι μία υβριδική 

μορφή ανάπτυξης Franchising και κερδίζει συνεχώς έδαφος το τελευταίο διάστημα. Η 

εκχώρηση του Franchising στα καταστήματα της συγκεκριμένης περιοχής μπορεί να 

δίνεται από κοινού μεταξύ της επιχείρησης και του δικαιοδόχου που είναι υπεύθυνος 

για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής.   
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1.4 Η εξέλιξη  του Franchising παγκοσμίως 
Το Franchising αποτελεί ολοένα και πιο συνηθισμένη επιλογή στις επιχειρήσεις, τόσο 

στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Στις Η.Π.Α. το 1999, κατά τους Alon 

and McKee (1999), το franchising ευθύνονταν για το 50% του συνολικού 

λιανεμπορίου με συνολικό τζίρο περίπου ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων και με 

πρόβλεψη ότι θα παρουσιάζει αυξανόμενη τάση για πολλά έτη. Οι λόγοι που οδηγούν 

σε αυτήν την πρόβλεψη είναι ότι χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό όπως η Κίνα, που 

αποτελεί το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, παρουσιάζει μία ακόμα 

υπανάπτυκτη λιανική αγορά, η οποία έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και 

γιατί αγορές όπως η Μέση Ανατολή και μέρη της Ασίας αποτελούν σημαντικές 

αγορές για την  ανάπτυξη του franchising (Swartz, 2000). Από κάποιους αναλυτές 

θεωρείται ότι η αύξηση του Franchising σε παγκόσμια κλίμακα θα είναι εκθετική. Σε 

έρευνα των (Hoffman and Preble, 1995) σε δεκατρία έθνη, έγινε η πρόβλεψη ότι οι 

προοπτικές για το Franchising σε παγκόσμια κλίμακα, εμφανίζονται εξαιρετικές. 

Έγινε επίσης η πρόβλεψη ότι μέχρι το 2000, το 60% των δικαιοπαρόχων στις Η.Π.Α. 

θα έχουν επεκταθεί διεθνώς και η αύξηση των δικαιοπαρόχων εκτός των Η.Π.Α. θα 

είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονταν στους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως η φιλελευθεροποίηση αγορών, η δημιουργία 

εμπορικών ενώσεων (Ε.Ε., NAFTA, κ.λ.π.), οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι 

μετακινήσεις κεφαλαίων, η υιοθέτηση δημοκρατικών διαδικασιών σε πρώην 

σοσιαλιστικά-κομμουνιστικά καθεστώτα, η ευκολία στην μετάδοση της πληροφορίας 

και η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε απομακρυσμένες αγορές. Όλα τα 

παραπάνω έκαναν τον κόσμο μικρότερο, πιο αλληλοσυνδεόμενο και 

αλληλεξαρτώμενο.  

 

Ενώ το franchising λειτουργούσε μέχρι τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ως ένα 

καλά εδραιωμένο σύστημα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, από τα μέσα της 

προηγούμενης δεκαετίας λειτουργεί προνομιακά και στις μεταβατικές οικονομίες 

όπως στην Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβενία. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι χώρες αυτές 

δεν είχαν κουλτούρα επιχειρηματικότητας και το franchising παρέχει την απαραίτητη 

δομή και υποστήριξη που διαφορετικά θα εξέλιπαν. Σημαντικός είναι και ο λόγος της 

παροχής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που βασίζεται σε ένα ισχυρό brand name ή 

αναγνωρισμένου προϊόντος/υπηρεσία.  
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Όπως θα διαπιστώσουμε στην συνέχεια, το πλαίσιο των κανονισμών που ισχύουν σε 

μία χώρα καθώς και οι κυβερνητικές πρακτικές αλλά και παραλείψεις μπορούν να 

δώσουν ώθηση ή να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του franchising σε οποιοδήποτε 

έθνος. Σε έρευνα του Amos (2001), παρατηρήθηκε ότι όλο και περισσότερα έθνη 

διαπίστωσαν ότι οι δραστηριότητες οι σχετικές με το franchising, μπορούν να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της οικονομίας τους. Σαν αποτέλεσμα, 

πολλές κυβερνήσεις ενθάρρυναν την χρήση του franchising στις χώρες τους, 

νομοθετώντας σχετικά, εγκαθιστώντας σχετικούς οργανισμούς και υποστηρίζοντας 

τον θεσμό με προωθητικές ενέργειες όπως σεμινάρια και εκθέσεις. Οι κυβερνήσεις 

της Μέσης Ανατολής ήταν ιδιαίτερα ενεργητικές στην διευκόλυνση της επέκτασης 

του θεσμού στην περιοχή, με επενδύσεις στην αναβάθμιση υποδομών 

(τηλεπικοινωνίες, οδικά δίκτυα, κ.λ.π.). Οι κυβερνήσεις θέσπισαν επίσης φορολογικές 

ελαφρύνσεις και βελτιώσεις στην προστασία της ιδιοκτησίας των πνευματικών 

δικαιωμάτων, παράγοντας που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη του 

franchising (Hoffman and Preble, 2004). Η Αίγυπτος θέσπισε ένα κοινωνικό ταμείο 

ανάπτυξης, με σκοπό την προώθηση των μικρών επιχειρήσεων, κυρίως μικρών 

μονάδων που λειτουργούσαν με την μέθοδο του Franchising (Chaplin, 1998). Πολλές 

από τις μεσανατολικές χώρες έχουν δημιουργήσει πολύ γρήγορα μεσαία τάξη, η 

οποία είναι διατεθειμένη να καταναλώνει. Οι πληθυσμοί που ανήκουν στην μεσαία 

τάξη αυξάνονται ραγδαία σε πολλά έθνη ανά την υφήλιο και είναι πιθανόν να 

ωθήσουν την ανάπτυξη του franchising την επόμενη δεκαετία (Hoffman and Preble, 

2004). Η σημασία της μεσαίας τάξης στον θεσμό του franchising θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στην συνέχεια.  

  

Σε έρευνα που έγινε από τους Hoffman and Preble (2004) σε συνδέσμους Franchising 

σε 59 χώρες, διερευνήθηκε που βρίσκονταν ο θεσμός του franchising παγκοσμίως 

στην αρχή της χιλιετίας. Από το σύνολο των υπό διερεύνηση χωρών (59), οι 40 είχαν 

υποτυπώδη ή και ενεργή δραστηριότητα στον θεσμό του Franchising και διαθέτουν 

σχετικό σύνδεσμο.  Η απόκλιση στην αποδοχή του θεσμού (και κατ’ επέκταση των 

συνδέσμων τους) μεταξύ των χωρών του δείγματος είναι πολύ μεγάλη. Στην 

Βουλγαρία ο σύνδεσμος αποτελείται από δύο μόλις μέλη, ενώ στον Καναδά από 

1.300. Η χώρα με τους λιγότερους δικαιοπαρόχους είναι η Βουλγαρία (18) και 

ακολουθείται από το Περού (60) και την Χιλή (80).  Σε σχέση με την ανάπτυξη του 
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θεσμού παγκοσμίως είναι χαρακτηριστικό το εύρημα ότι υπάρχουν σημαντικοί τομείς 

Franchising σε πέντε περιοχές του πλανήτη, έναντι τριών στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990. Στον πίνακα 1, στο Παράρτημα, παρατηρούνται μερικά ενδιαφέροντα 

ευρήματα της έρευνας, όπως ότι ο πληθυσμός των χωρών που μελετήθηκαν είναι 

κατά βάση αστικοποιημένος (58% στις χώρες της Ασίας, ενώ φθάνει στο 78% στις 

χώρες της Νοτίου Αμερικής) και ότι ο πληθυσμός είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

(τα ποσοστά των μέσων κυμαίνονται από 90% σε Αφρική/Ωκεανία και Βόρειο 

Αμερική μέχρι στο 99% στην Ευρώπη).  

 

Αυτό που είναι χαρακτηριστικό από τα στοιχεία του πίνακα είναι οι μεγάλες 

αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών των διαφορετικών ηπείρων. Ξεκινώντας 

από τον αριθμό των χωρών που μελετήθηκαν, μπορούμε να δούμε ότι στην Ευρώπη 

είναι πολλαπλάσιες από τις χώρες της Αφρικής και της Νοτίου Αμερικής καθώς και 

ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη είναι υπερτριπλάσιο από το αντίστοιχο 

των χωρών της Νοτίου Αμερικής. Σημαντικές είναι και οι διαφορές στο εργατικό 

δυναμικό που απασχολείται στις υπηρεσίες ως ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, 

με τις χώρες της Ευρώπης να κατέχουν υπερδιπλάσιο ποσοστό του ενεργού 

πληθυσμού σε σχέση με τις χώρες της Ασίας. Από τα αποτελέσματα του πίνακα είναι 

σαφές ότι σε περίπτωση που οι οικονομίες χωρών από την Αφρική/Ωκεανία, Ασία και 

Νότιο Αμερική συγκλίνουν προς τις αναπτυγμένες οικονομίες, ο θεσμός του 

franchising θα γνωρίσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον. Επιβεβαιώνεται 

ακόμη από την έρευνα η σημασία που έχει η μορφή της κοινωνίας (πληθυσμού της 

υπαίθρου-αστικών κέντρων, μορφωτικό επίπεδο) για τον θεσμό του franchising. Στην 

συνέχεια θα αναπτυχθούν πιο διεξοδικά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κύριοι τομείς ανάπτυξης του διεθνούς Franchising είναι ο 

τομέας της εστίασης, της παροχής υπηρεσιών και οι αλυσίδες καταστημάτων 

λιανικής πώλησης. Σε πολλές χώρες όμως υπάρχουν τομείς εκτός των παραπάνω που 

κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στο franchising. Σαν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αναφέρονται ο τομέας της εκπαίδευσης στο Μεξικό και στην 

Ταϊλάνδη, ο τομέας των υπολογιστών-ηλεκτρονικών στην Βραζιλία, ο τομέας της 

κτηματαγοράς στην Τσεχία, στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ολλανδία, ο τομέας της υγείας στην Ινδία και των 

κατασκευών στην Αυστραλία.  
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Σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δικαιοπάροχοι σε 

διαφορετικά μέρη του κόσμου παρατηρήθηκαν τα εξής (Πίνακας 2): Παγκόσμια οι 

καλύτερες προοπτικές αφορούν τους δικαιοπαρόχους που προσφέρουν χαμηλού 

κόστους προϊόντα (35%), ακολουθούμενοι πολύ κοντά από αυτούς που παρέχουν 

μοναδικό service (33%), στη συνέχεια από αυτούς που προσφέρουν προϊόν και 

υπηρεσίες (20%), μετά από αυτούς που προσφέρουν ένα μοναδικό προϊόν (18%) και 

τέλος από αυτούς που προσφέρουν χαμηλού κόστους υπηρεσίες (15%). Μεγάλες 

διαφοροποιήσεις στα παραπάνω έχουν να κάνουν με την γεωγραφική κατανομή των 

χωρών και με το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της κάθε χώρας. Έτσι ιδιαίτερα 

ελκυστικά είναι τα προϊόντα χαμηλού κόστους σε περιοχές όπως η Νότιος Αμερική 

(50%), η Αφρική και η Ωκεανία (50%), ενώ διαφοροποιημένα ή μοναδικά προϊόντα 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε χώρες όπως η Τσεχία, η Ρωσία, η Τουρκία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Στα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να παρατηρήσουμε την 

σημασία των υπηρεσιών στον  θεσμό του Franchising. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

δεύτερη θέση παγκοσμίως είναι οι αλυσίδες που προσφέρουν μοναδικό service 

(33%), ενώ μόλις στην τελευταία θέση είναι οι αλυσίδες που προσφέρουν χαμηλού 

κόστους υπηρεσίες (15%). Τέλος πολύ σημαντική θέση έχουν οι αλυσίδες που 

παρέχουν και προϊόν και υπηρεσία (20%).  Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που 

προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι η διαφορά στην απόκλιση των 

παραγόντων στις θεωρούμενες αναπτυγμένες κοινωνίες (Ευρώπη και Βόρειος 

Αμερική) και στις αναπτυσσόμενες. Στις αναπτυγμένες οικονομίες οι πέντε 

κατηγορίες δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους (12% η μέγιστη 

απόκλιση στις χώρες της Βορείου Αμερικής και 15% στην Ευρώπη), ενώ στις 

αναπτυσσόμενες υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις (25% στις χώρες της Νοτίου 

Αμερικής και της Ασίας και 33% στις χώρες της Αφρικής/Ωκεανίας). Τα παραπάνω 

στοιχεία δείχνουν την ισορροπία της οικονομίας στην πρώτη περίπτωση, όπου 

υπάρχουν ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις (χαμηλού κόστους, μοναδικής 

υπηρεσίας, μοναδικού προϊόντος), ενώ στην δεύτερη περίπτωση φαίνεται η 

ανισορροπία της οικονομίας με ευκαιρίες να εμφανίζονται για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς (χαμηλής ποιότητας προϊόντων).  

 

Σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο θεσμός η πλειονότητα των 

απαντήσεων στην ίδια έρευνα (Πίνακας 2) αφορούσε τα οικονομικά θέματα (25%), 
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ακολουθούμενη από τα νομικά/πολιτικά (21%) και στη συνέχεια από διοικητικά 

θέματα-θέματα προσωπικού (17%). Μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει η απόκλιση στις 

απαντήσεις στο σχετικό ερώτημα, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που ανήκει η 

κάθε χώρα. Έτσι στις χώρες της Βορείου Αμερικής η βασική πρόκληση εμφανίζεται 

στα νομικά-πολιτικά θέματα (66%), στις χώρες της Νοτίου Αμερικής και της 

Αφρικής τα οικονομικά θέματα (66% και 50%, αντίστοιχα), ενώ  στην Ευρώπη τα 

θέματα διοίκησης και στελέχωσης (40%). Και εδώ είναι σημαντικές οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών δίνοντας σε κάθε παράγοντα που επηρεάζει το 

franchising, διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

αγοράς.  

 

 

1.5 Το franchising στην Ευρώπη   
Ο θεσμός του Franchising πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α. Είναι γνωστός ως θεσμός 

που είναι κατ’ εξοχήν Αμερικανικός. Παρ’ όλα αυτά ο θεσμός δείχνει να ανθεί στην 

Ευρώπη. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2005, στην Ευρώπη υπάρχουν 6.500 

franchising σε 20 χώρες (στις Η.Π.Α. υπάρχουν αντίστοιχα 1.500 franchising). 

Σύμφωνα με την Chopra (2006) τα χαρακτηριστικά του θεσμού franchising στην 

Ευρώπη έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Η μεγαλύτερη αναλογία των εταιρειών franchising που δραστηριοποιούνται 

στην Ευρώπη (περίπου 80%) είναι συστήματα που αναπτύχθηκαν και επιχειρούν 

στην Ευρώπη, παρ’ ότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τον όγκο πωλήσεων 

που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του δικτύου και αφ΄ ετέρου συνδέουν το 

franchising με τις επώνυμες αλυσίδες των Η.Π.Α. και ειδικά αυτών της εστίασης.  

2) Οι μη Ευρωπαϊκές αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη 

προέρχονται κυρίως από τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Αυστραλία. 

3) Οι επιχειρήσεις franchising που προέρχονται από τις Η.Π.Α. 

δραστηριοποιούνται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία και στις νέες χώρες 

της Ε.Ε. 

4) Όταν οι επιχειρήσεις από την Ηπειρωτική Ευρώπη δραστηριοποιούνται στο 

διεθνές Franchising, ξεκινούν τις δραστηριότητές τους από τις γειτονικές χώρες.  

5) Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο franchising για διείσδυση σε μία άλλη Ευρωπαϊκή αγοράς 
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είναι : α) άμεσο franchising, β) ιδρύοντας θυγατρική, γ) ιδρύοντας κοινοπρακτική 

επιχείρηση, δ) μέσω Master Franchising ή Area Development.  

6) Η αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με franchising, στη 

λιανική και στις υπηρεσίες, ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων στην λιανική και στις υπηρεσίες λειτουργούν 

με την μέθοδο αυτή, ενώ στο Βέλγιο το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 10%.  

Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται στην κουλτούρα, στην εκπαίδευση, στο 

επιχειρηματικό πνεύμα και στην εμπιστοσύνη που έχει ο κάθε πολίτης να επιχειρήσει 

ανεξάρτητα μία επιχείρηση. Οι ηγέτιδες Ευρωπαϊκές χώρες στο επιχειρείν και στο 

franchising είναι σήμερα η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η 

Ιταλία, η Φινλανδία και η Σουηδία.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών 

και βαδίζει προς τον ίδιο δρόμο όσον αφορά τις υπηρεσίες. Η σχετική οδηγία 

περιλαμβάνει την ελεύθερη εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη 

διακίνηση των υπηρεσιών χωρίς προηγουμένως να απαιτείται η εγκατάσταση των 

παρόχων στις χώρες που παρέχονται οι υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη οδηγία καθορίζει 

αξίες και μηχανισμούς ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η οδηγία υποχρεώνει τα 

κράτη-μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για την ελεύθερη διακίνηση των 

υπηρεσιών, να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας για όλες τις 

διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ένα νέο επιχειρηματία. Το συγκεκριμένο σημείο 

θα είναι συνδεδεμένο on-line με τα υπόλοιπα αντίστοιχα σημεία της Ε.Ε. και 

επιπλέον οι Εθνικοί Κανονισμοί θα είναι μεταφρασμένοι σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες των κρατών-μελών, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση 

των πληροφοριών σε όλους. Η οδηγία ορίζει επίσης, ότι η επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών θα υπόκειται στους νόμους της χώρας όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες. Οι 

επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη χώρα, αλλά 

θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα αυτή, θα υπόκεινται στους νόμους της 

χώρας καταγωγής τους.   
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1.6 Γιατί Franchising;  
Οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, όπως η μείωση των εμποδίων που αφορούν 

το εμπόριο, η αυξανόμενη ολοκλήρωση σχημάτων πέραν των εθνικών ορίων και η 

μεγαλύτερη ομογενοποίηση της συμπεριφοράς των αγοραστών, παρουσιάζουν 

ευκαιρίες σε νέες αγορές για το franchising (Sashi and Karuppur, 2001). Μία σχολή 

σκέψης έχει προτείνει ότι όλος ο κόσμος πρέπει να θεωρηθεί ως μία ενοποιημένη 

αγορά και προτείνει την υιοθέτηση τυποποιημένων στρατηγικών marketing (Buzzell, 

1968, Levitt, 1983, Rau and Preble, 1987). Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν παγκόσμιες 

στρατηγικές marketing θα τυποποιήσουν προϊόν, τιμή, διανομή και προγράμματα 

προώθησης. Μία άλλη σχολή σκέψης ισχυρίζεται ότι οι προτιμήσεις των πελατών 

αποκλίνουν (Saegert, 1985, Kahle, 1986) και προτείνουν στρατηγικές που να 

προσαρμόζονται σε κάθε χώρα (Kotler, 1986, Sheth, 1986, Douglas and Wind, 1987). 

Όλες οι παραπάνω απόψεις προσπαθούν να φωτίσουν το ερώτημα γιατί να επιλέξει 

μία επιχείρηση το franchising ως τρόπο επιχειρείν στο εγχώριο ή στο διεθνές 

περιβάλλον ή ποια άλλη μέθοδος πρέπει να επιλεγεί. Σύμφωνα με τους Sashi and 

Karuppur (2001), για να εφαρμόσει μία επιχείρηση αποτελεσματικά στρατηγική 

marketing στην παγκόσμια αγορά, είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεται την σημασία 

της υιοθέτησης διαφορετικών στρατηγικών και να διακρίνει την κατάλληλη 

οργανωτική δομή που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή. Η επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής επηρεάζεται από την φύση του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά της χώρας 

καθώς και από οργανωτικούς λόγους.  

 

Η επιλογή της μεθόδου αυτής (franchising) λύνει και κάποια προβλήματα που γεννάει 

η agency theory, όπως αυτά της ηθικής φύσης σε σχέση με το πόσο αφοσιωμένος 

είναι ο αντιπρόσωπος σε σχέση με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ή με προβλήματα 

ατυχούς επιλογής αντιπροσώπου. Η λύση των προβλημάτων έγκειται στο ότι ο 

δικαιοδόχος έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στο Franchise και άρα δεν έχει την 

πολυτέλεια μειωμένης αφοσίωσης στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ η 

καταβολή συγκεκριμένων ποσών (entry fees και royalties) απομακρύνει 

τυχοδιωκτικές συμπεριφορές και άρα μειώνει τον κίνδυνο εσφαλμένης επιλογής από 

πλευράς δικαιοπαρόχου.   
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Κατά τους Ryans, Lotz and Krampf (1999), η παρουσία επιχειρήσεων, η πρόθεση 

παρουσίας στην παγκόσμια αγορά, που δεν μετρούν παραπάνω από δέκα χρόνια 

δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά, οφείλεται εν πολλοίς στην διαθεσιμότητα 

ξένων επενδυτών που είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν μία συγκεκριμένη αγορά σαν 

Master Franchisees.  

 

Η πρόσφατη ανάπτυξη του διεθνούς Franchising οφείλεται τόσο σε «παράγοντες 

ώθησης» (push factors), όπως ο κορεσμός, ο ανταγωνισμός και η μείωση των κερδών 

στην εγχώρια αγορά, όσο και σε «παράγοντες έλξης» (pull factors), όπως η 

φιλελευθεροποίηση των οικονομιών των χωρών του πρώην Ανατολικού μπλοκ, η 

μορφοποίηση περιφερειακών εμπορικών σχημάτων και η εμφάνιση νέων 

βιομηχανοποιημένων χωρών στις διεθνείς αγορές (Alon and McKee, 1999). 

   

Σε αντίθεση με το εγχώριο franchising, το επιχειρείν στην παγκόσμια αγορά απαιτεί 

την ικανότητα αντιμετώπισης του ρίσκου και της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των διαφόρων αγορών (Sashi and 

Karuppur, 2001). Είναι ενδιαφέρον θέμα η διερεύνηση του εάν οι επιχειρήσεις που 

υιοθετούν το franchising στην εγχώρια αγορά, υιοθετούν την ίδια μέθοδο στην 

παγκόσμια αγορά. 

 

Οι Bellock, Wilkinson and Zlateva (1998) υποστηρίζουν ότι τρία είναι τα βασικά 

πλεονεκτήματα για επέκταση διεθνώς με το franchising. Η συντήρηση των εταιρικών 

πόρων, η διοικητική επάρκεια και η διαχείριση του ρίσκου. Το πρώτο πλεονέκτημα 

έχει να κάνει με την ικανότητα μετάθεσης όλων των βαρών που σχετίζονται με τις 

επενδύσεις στον δικαιοδόχο. Αυτό το πλεονέκτημα είναι συχνά συνδεδεμένο με το 

τρίτο καθώς οι δικαιοπάροχοι, μέσω του franchising, μπορεί να περιορίσουν την 

έκθεσή τους σε οικονομικά και νομικά ζητήματα καθώς επεκτείνονται. Ο Miller 

(1992), τόνισε ότι αυτό μπορεί να είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, όταν εισέρχονται σε 

περιοχές υψηλού ρίσκου ή σε ανοίκειες αγορές. Το δεύτερο πλεονέκτημα βασίζεται, 

σύμφωνα με την θεωρία της αντιπροσώπευσης, στο ότι το κόστος ελέγχου είναι 

μικρότερο για τους δικαιοδόχους παρά για τους διευθυντές των ιδιόκτητων 

καταστημάτων των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Sashi and Karuppur (2001), όσο 

μεγαλύτερη η γεωγραφική απόσταση τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα υιοθέτησης του 

franchising ως μεθόδου λειτουργίας στην παγκόσμια αγορά.  
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Οι συμφωνίες στο διεθνές Franchising επιτρέπουν την υιοθέτηση υβριδικών 

στρατηγικών, επιτρέποντας στον δικαιοπάροχο να τυποποιεί μερικά συστατικά του 

μίγματος marketing, ενώ επιτρέπει στους δικαιοδόχους την τροποποίηση άλλων 

χαρακτηριστικών του μίγματος marketing, ώστε να ταιριάζει στην τοπική αγορά 

(Sashi and Karuppur, 2001). Αυτός ο συνδυασμός των συστατικών (επαρκής έλεγχος 

καθώς και ευελιξία) είναι πιθανόν να καταστήσει το franchising μία από τις 

ελκυστικές οργανωτικές δομές για να ανταγωνιστεί μία επιχείρηση στην παγκόσμια 

αγορά (Sashi and Karuppur, 2001). Οι Beilock, Wilkinson and Zlateva (1998), 

ισχυρίζονται ότι όταν επικρατούν τεταμένες συνθήκες σε μία αγορά, όπως αυτές που 

επικρατούσαν στην Βουλγαρία το 1996, οι διαφορές μεταξύ στόχων δικαιοπαρόχου-

δικαιοδόχου τείνουν να μεγιστοποιηθούν καθώς οι δικαιοδόχοι πιέζουν για 

προσαρμογές προκειμένου να επιβιώσουν, ενώ οι δικαιοπάροχοι επιθυμούν την 

διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας. Το πλεονέκτημα, σε περίπτωση που ο 

δικαιοπάροχος επιτρέπει παράπλευρες δραστηριότητες στον δικαιοδόχο, είναι ότι οι 

προσαρμογές αυτές αφ’ ενός βοηθούν στην επιβίωση των δικαιοδόχων σε δύσκολες 

συνθήκες, αφ’ ετέρου μπορεί να αποτελέσουν μοντέλο εφαρμογής σε άλλες χώρες.  

 

 

1.7 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα του Master Franchising 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει μία επιχείρηση στην ανάπτυξη με την 

μέθοδο του Franchising, είναι το μειωμένο  ρίσκο για την επιχείρηση. Σύμφωνα με 

τους Alon and McKee (1999) η είσοδος πολλών δικαιοπαρόχων των Η.Π.Α. σε μη 

φιλικά ή και εχθρικά περιβάλλοντα έγινε συχνά μέσω στρατηγικών χαμηλού κόστους 

και χαμηλής ανάμιξης και εν πολλοίς έγινε με την μέθοδο του Master Franchise.  Με 

αυτήν την μέθοδο η επιχείρηση δεν επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία στην αγορά 

στόχο (κτίρια, προσωπικό, μηχανήματα) παρά μόνο σε υπηρεσίες (εκπαίδευση, 

marketing). Οι Beilock, Wilkinson and Zlateva (1998), ισχυρίζονται ότι προβλήματα 

που σχετίζονται με θέματα ιδιοκτησίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων από 

ξένες επιχειρήσεις μπορεί να αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στο Franchising σε 

σχέση με τις πλέον άμεσες επενδύσεις (π.χ. θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας), 

καθώς το franchising μειώνει την αναγκαιότητα της κατοχής σταθερών περιουσιακών 

στοιχείων από ξένες επιχειρήσεις.  Κατά τους Sashi and Karuppur (2001), σε εχθρικές 
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αγορές που χαρακτηρίζονται από πολιτική αβεβαιότητα, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προτιμούν την συνεργασία με Master Franchisees αντί να συναλλάσσονται με 

αρκετούς ανεξάρτητους δικαιοδόχους. Έτσι μπορούν να συνεργαστούν με εταιρείες 

οι οποίες έχουν τοπική επιρροή και έχουν τους κατάλληλους πόρους να 

προσαρμόζονται σε συχνές πολιτικές και κανονιστικές μεταβολές. Σύμφωνα με τους 

Ryans, Lotz and Krampf (1999), η επέκταση παγκοσμίως από τους δικαιοπαρόχους 

απαιτεί σημαντική δέσμευση σε  πόρο και χρόνο.  

 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η εξοικείωση του Master Franchisee με την 

κουλτούρα και τους νόμους της τοπικής αγοράς. Η επιχείρηση υπηρεσιών Molly 

Maid θεωρεί τον υποψήφιο Master Franchisee, πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις 

πιθανότητες επιτυχίας της επιχείρησης στην προς διερεύνηση αγορά, καθώς θεωρεί το 

«προϊόν» της επιχείρησης «πολιτισμικά ευαίσθητο» και χρειάζεται κατά το δυνατόν 

αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση της χώρας.   

 

 Το Master Franchising παρουσιάζει αυξανόμενους ρυθμούς γιατί έρχεται να 

συμπληρώσει το κενό που μπορεί να παρουσιαστεί στην διάθεση χρόνου και πόρων 

από πλευράς δικαιοπαρόχου, επιτρέποντας του να επεκταθεί ταχύτερα παγκοσμίως. 

Δίνει έτσι στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις αγορές  γρηγορότερα 

απ’ ότι θα μπορούσαν με άλλο τρόπο. Καθώς οι Master Franchisees τοποθετούνται 

μεταξύ του δικαιοπαρόχου και των δικαιοδόχων (franchisees), λειτουργούν σαν 

φίλτρο στην διαδικασία της επικοινωνίας.  

 

Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Master Franchising υπάρχουν και 

μειονεκτήματα. Σε έρευνα που έγινε από τους Ryans, Lotz and Krampf (1999) και 

δημοσιεύτηκε στο Franchising Research, τα βασικά ευρήματα είναι ότι οι Master 

Franchisee δεν επικοινωνούν ικανοποιητικά με τους δικαιοδόχους, δεν ακολουθούν 

ικανοποιητικά της οδηγίες του δικαιοπαρόχου, δεν ακολουθούν τα βασικά συστατικά 

του συστήματος (ένα τρίτο των δικαιοδόχων των Η.Π.Α.) καθώς και ότι χάνεται ο 

άμεσος έλεγχος των δικαιοπαρόχων επί των δικαιοδόχων. Σύμφωνα με στελέχη της 

McDonald’s η μεγαλύτερη πρόκληση στην χρήση του Master Franchise είναι ο 

βαθμός ελέγχου επί του συστήματος στην συγκεκριμένη αγορά. Η επιθυμία της 

McDonald’s που είναι ηγέτιδα στο χώρο του franchise, για μεγαλύτερο έλεγχο, είναι 

ο λόγος για την σπάνια χρήση του Master Franchise σαν επιλογή επέκτασης στις 
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διεθνείς αγορές. Στην ίδια έρευνα μόλις 2/3 των στελεχών των δικαιοπαρόχων, 

πιστεύει ότι οι Master Franchisees γνωρίζουν καλά την τοπική αγορά, γεγονός που 

υποτίθεται ότι  αποτελεί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής.  Ο 

βασικός λόγος για την απώλεια ελέγχου είναι ότι ο Master Franchisee λειτουργεί ως 

ενδιάμεσος μεταξύ του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου. 

 

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό θέμα που άπτεται της αποτελεσματικότητας της μεθόδου 

είναι η αξιολόγηση του υποψήφιου δικαιοδόχου και ακόμη περισσότερου ενός 

υποψήφιου Master Franchisee, για να διαπιστωθεί κατά πόσο διαθέτουν τις γνώσεις 

και τα προσόντα που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν. Προτείνεται εκτεταμένη έρευνα για 

την συλλογή στοιχείων, καθώς η επιλογή του προσώπου αποτελεί σημαντικό σταθμό 

στην εξέλιξη της επιχείρησης στην συγκεκριμένη αγορά.   

 

 

1.8 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι εισόδου στις αγορές, μεταξύ των 

οποίων και η ανάπτυξη με την μέθοδο franchising. Γίνεται γενική αναφορά στα 

χαρακτηριστικά του Franchising, μεταξύ των οποίων οι διαδικασίες, το brand name, η 

μεταβίβαση της τεχνογνωσία (know how) καθώς και ο τρόπος ανταμοιβής των 

δικαιοπαρόχων μέσω των royalties και του entry fee, ενώ παρατίθενται τα βασικά του 

πλεονεκτήματα, όπως η συντήρηση των εταιρικών πόρων, η διοικητική επάρκεια, η 

διαχείριση του ρίσκου και η ταχύτερη επέκταση του δικτύου.  Περιγράφονται τέλος 

οι διάφορες μορφές franchising, όπως το άμεσο Franchise, το Master  Franchise και η 

ανάπτυξη περιοχής (area development). Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν το Franchising και η στρατηγική που επιλέγεται εξαιτίας 

αυτών των παραγόντων.  
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Κεφάλαιο 2: Παράγοντες περιβάλλοντος που επηρεάζουν το   

                       franchising 
 

2.1 Σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου   
Η σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου, θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως ένα 

από τα κρίσιμα σημεία, αν όχι το κρισιμότερο για την πορεία ενός συστήματος 

Franchise. Σύμφωνα με την Chopra (2006), η ανοιχτή και πλήρης παροχή 

πληροφοριών, υποστήριξη και οι σχέσεις εμπιστοσύνης, είναι οι βάσεις του ηθικού 

Franchising. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι πέρα από σχέσεις εμπιστοσύνης και 

επαγγελματικές. Ο δικαιοπάροχος και ο δικαιοδόχος είναι αλληλένδετα μέρη ενός 

συστήματος και πρέπει να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα 

του συστήματος, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τους πόρους, για μακράς 

διάρκειας επιτυχία (Sashi and Karuppur, 2001).  Ο δικαιοπάροχος και ο δικαιοδόχος 

είναι δύο εταίροι δύο ανεξάρτητων οικονομικών μονάδων, οι οποίες επιχειρούν σε 

διαφορετικό περιβάλλον και προφανώς πρέπει να είναι και οι δύο κερδοφόρες. Οι 

συναλλαγές μεταξύ δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων, επηρεάζονται από ποικίλους 

παράγοντες, όπως τεχνική πολυπλοκότητα, brand name, αβεβαιότητα στο περιβάλλον 

που επιχειρούν, ασυμφωνία στόχων και τυχοδιωκτική συμπεριφορά. Όλοι οι 

παραπάνω λόγοι μπορεί να είναι πιθανές αιτίες προστριβών μεταξύ δικαιοπαρόχου 

και δικαιοδόχου.   

 

Η σωστή επαγγελματική σχέση και η κερδοφορία και των δύο επιχειρήσεων είναι η 

καλύτερη εγγύηση, ότι η συνεργασία θα συνεχισθεί για μακρύ χρονικό διάστημα. Ο 

Master Franchisee είναι αυτός που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο ρίσκο σε επίπεδο 

επενδύσεων στην συγκεκριμένη αγορά και θα πρέπει από την δραστηριότητα αυτή να 

γεννάται τόσο κέρδος, ώστε να είναι ικανό να καλύψει τα έξοδα και να αφήσει και 

καθαρό κέρδος. Αν αυτό που πληρώνει στον δικαιοπάροχο κοστίζει περισσότερο από 

αυτό που θα κόστιζε αν ανέπτυσσε την τεχνογνωσία μόνος του, το κίνητρο να 

συνεχίσει να πληρώνει τον δικαιοπάροχο μειώνεται (Mendelson, 1994). Οι 

δικαιοπάροχοι θα έπρεπε να δουλεύουν από κοινού με τους Master Franchisees τα 

επιχειρησιακά σχέδια που θα ορίζουν λογικά επίπεδα πληρωμής στον δικαιοπάροχο 

για την προστιθέμενη αξία που δίνει, αλλά να επιτρέπουν ταυτόχρονα στον 
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δικαιοδόχο την προοπτική επίτευξης επιτυχών οικονομικών αποτελεσμάτων 

(Mendelson, 1994).  

 

Παρά την στενή σχέση και το αμοιβαίο όφελος που προϋποθέτει μία σχέση 

franchising, τα κίνητρα των δύο εταίρων μπορεί να μην είναι ταυτόσημα καθώς οι 

δικαιοπάροχοι ενδιαφέρονται κυρίως για την κερδοφορία του συνολικού δικτύου 

franchising, ενώ οι δικαιοδόχοι μόνο για τα δικά τους καταστήματα. Οι Beilock, 

Wilkinson and Zlateva (1998) ισχυρίζονται ότι ο δικαιοπάροχος μπορεί να θυσιάσει 

προσωρινά κέρδη, καθώς ενδιαφέρεται για την μακροπρόθεσμη πορεία του δικτύου, 

ενώ ταυτόχρονα οι δικαιοδόχοι θεωρούν ότι «κουβαλούν την σημαία» της 

επιχείρησης για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού.   

 

Ο Gal-Or (1995) παρατήρησε ότι τα κίνητρα των δικαιοδόχων για χαμηλότερη 

ποιότητα (και τα κίνητρα των δικαιοπαρόχων για έλεγχο ενάντια σε αυτό), είναι τόσο 

μεγαλύτερα, όσο μικρότερο το μερίδιο αγοράς των δικαιοδόχων, καθώς πρωταρχική 

των έννοια είναι η αύξηση της κερδοφορίας και η βιωσιμότητα των καταστημάτων 

τους. Από την άλλη πλευρά, αν ο δικαιοδόχος κατέχει κυρίαρχο θέση στην αγορά, θα 

φέρει υψηλό κόστος αλλά και πλεονεκτήματα από διαφοροποιήσεις στην ποιότητα.  

 

Δύο ακόμη σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την σχέση δικαιοπαρόχου-

δικαιοδόχου, σύμφωνα με τους Beilock, Wilkinson and  Zlateva (1998), είναι τα 

ιδιαίτερα στοιχεία της επιχείρησης και η πυκνότητα του δικτύου. Ιδιαίτερη σημασία 

έχουν τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, όπως τα σήματα και η 

επωνυμία, τα οποία μπορεί να κλαπούν ή να απαξιωθούν μέσω της χρήση τους από 

κατώτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ικανότητα ενός μέρους (δικαιοδόχου) να 

επηρεάσει την αξία μίας επιχείρησης, εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

και τον βαθμό στον οποίο το μέρος αυτό (δικαιοδόχος) έχει επαφή με πελάτες ή 

υποψήφιους πελάτες, και από την πυκνότητα του δικτύου. Ως πυκνότητα δικτύου 

ορίζεται η πιθανότητα αυτών που έχουν επαφή με έναν δικαιοδόχο να είναι πελάτες ή 

να μπορούν να επηρεάσουν πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, άλλων καταστημάτων 

στο ίδιο σύστημα Franchise. Αν παραδείγματος χάρη, μία Αμερικάνικη επιχείρηση 

έχει franchise σε μία χώρα (π.χ. Βουλγαρία) και ενώ έχει πολλά σημεία franchising 

στο εξωτερικό, δεν έχει κανένα άλλο στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα 

του δικτύου franchise στην Ευρώπη δεν είναι μεγάλη, άρα η συμπεριφορά του 
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Βούλγαρου franchisee δεν μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αξία της 

επιχείρησης. Όσο υψηλότερη η πυκνότητα του δικτύου, τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο 

για τον δικαιοπάροχο να αποφύγει την ύπαρξη κατώτερων προϊόντων ή υπηρεσιών 

υπό την επωνυμία του, μέσω δικλείδων ασφαλείας στο franchise. Γι’ αυτόν τον λόγο 

αναμένεται τα υψηλότερα επίπεδα ιδιαίτερων δεξιοτήτων και πυκνότητας δικτύου να 

σχετίζονται με αυστηρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ύπαρξη εταιρικών 

καταστημάτων.   

 

 

2.2 Διαφορές μεταξύ εγχώριου και διεθνούς franchising 
Η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι στο εγχώριο Franchising, δικαιοπάροχος και 

δικαιοδόχος δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον, μιλούν την ίδια γλώσσα και 

είναι φορείς της ίδιας πολιτισμικής κουλτούρας. Οι παράγοντες του περιβάλλοντος 

που, όπως θα δούμε παρακάτω αναλυτικά, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το 

διεθνές Franchising, είναι πολύ λιγότεροι στο εγχώριο franchising.   

 

Η δεύτερη βασική διαφορά έγκειται στο ότι στην εγχώρια αγορά θεωρείται δεδομένο 

ότι η επιχείρηση είναι εδραιωμένη, έχει διαδικασίες, οικονομική ευρωστία και κυρίως 

έχει ένα αναγνωρίσιμο όνομα το οποίο δημιουργεί υπεραξία στα προϊόντα της 

επιχείρησης. Στο διεθνές στερέωμα δεν είναι βέβαιο αν η επιχείρηση χαίρει της ίδιας 

αναγνώρισης όπως στη  εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τον Mendelson (1994), οι 

δικαιοπάροχοι τείνουν να έχουν σταθερή εικόνα για το όνομα της επιχείρησης και το 

σύστημα της, ενώ μπορεί να είναι μη δοκιμασμένη και ανώνυμη στην συγκεκριμένη 

αγορά.  

 

Η πιθανότητα υιοθέτησης του franchising στις Η.Π.Α. βασίζεται εν πολλοίς στην 

διασπορά των σημείων πώλησης, στο ισχυρά αναγνωρίσιμο όνομα και στο αρχικό 

κόστος επένδυσης. Στην διεθνή αγορά οι προτάσεις αυτές απαιτούν διερεύνηση και 

αξιολόγηση καθώς η  επιλογή του τρόπου λειτουργίας περιλαμβάνει μοναδικές 

εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους (Sashi and Karuppur, 2001).   

 

Ενώ στην εγχώρια αγορά συνήθως χρησιμοποιείται ένας τύπος Franchising (το άμεσο 

Franchising), στην διεθνή αγορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός 
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διαφορετικών μεθόδων όπως άμεσο franchising, Master Franchising, ανάπτυξη 

συγκεκριμένης περιοχής ή υβριδικές μορφές Franchising (Sumrall, 2003). Στην 

εγχώρια αγορά η δημιουργία μιας υποστηρικτικής υποδομής μακροχρόνιας 

προοπτικής για μία επιχείρηση είναι εφικτή και σκόπιμη. Το κόστος να δημιουργήσει 

η επιχείρηση την ίδια υποδομή διεθνώς μπορεί να είναι υπερβολικό (Sumrall, 2003). 

Επιλέγοντας ως τρόπο επέκτασης διεθνώς μία μορφή στην οποία εκχωρεί την 

ανάπτυξη μίας περιοχής σε μία επιχείρηση ή ένα φυσικό πρόσωπο (master franchise, 

area development) ευνοεί τις συνθήκες δημιουργίας οικονομιών κλίμακας από 

πλευράς δικαιοδόχου, καταργώντας έτσι το μειονέκτημα της επιχείρησης σε σχέση με 

τις υποδομές.  

 

Μία ακόμη διαφορά έχει να κάνει με το κόστος του διεθνούς και εγχώριου 

Franchising. Σύμφωνα με την Arthur Andersen (1996), η μέση επένδυση στο διεθνές 

Franchising ανέρχεται στα 680.000$, ενώ κατά τον Love (1995), η McDonald’s 

επένδυσε στην Ρωσία περισσότερο από 50.000.000$, πριν καν ανοίξει το πρώτο 

κατάστημα.  

 

Τέλος, οι Shane, Lafontaine and Kaufmann ισχυρίζονται ότι το διεθνές Franchising 

απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και ότι αυτές οι δεξιότητες δεν προκύπτουν απαραίτητα 

από την εμπειρία του δικαιοπαρόχου στην εγχώρια αγορά. 

 

 

2.3 Διεθνής στρατηγική franchising, ανάλογα με τα διαφορετικά   

       στάδια 
Όπως υποστηρίζουν οι Julian and Castrogiovanni (1995), η επέκταση του 

δικαιοπάροχου στις διεθνείς αγορές είναι αποτέλεσμα ευκαιριών στην ξένη αγορά και 

των ικανοτήτων της επιχείρησης.  Ο Eramilli (1991) υποστηρίζει ότι καθώς η διεθνής 

εμπειρία μειώνει το κόστος μεταβίβασης, οι επιχειρήσεις είναι πιο ικανές να 

διαπραγματεύονται με εγχώριους υποψήφιους δικαιοδόχους και να χρησιμοποιούν 

τελικά ικανούς τοπικούς επιχειρηματίες σαν δικαιοδόχους, παρά να επενδύουν σε 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Ο Root (1987), πιστεύει ότι η σχετική διεθνής εμπειρία 

παρέχει την εξειδίκευση και την εμπιστοσύνη που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

ιδρύσουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, ενώ οι πρωτόβγαλτες επιχειρήσεις 
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στο διεθνές περιβάλλον, ελέγχουν την αγορά, μέσω του franchising και άλλων 

συμφωνιών licensing. Σύμφωνα με τους Beilock, Wilkinson and Zlateva (1998), η 

πλέον πιθανή εξέλιξη στην διεθνοποίηση μίας επιχείρησης είναι από το στάδιο της μη 

ελεγχόμενης δράσης των δικαιοδόχων, στο στάδιο της υποβολής των δικαιοδόχων σε 

συνεχώς αυστηρότερους ελέγχους και τέλος στο στάδιο ίδρυσης ιδιόκτητων 

εταιρικών καταστημάτων. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι υψηλότερη διεθνής 

εμπειρία συνδέεται με υψηλότερα και αυστηρότερα επίπεδα ελέγχου και με την 

λειτουργία περισσότερων ιδιόκτητων εταιρικών καταστημάτων (Beilock, Wilkinson 

and Zlateva, 1998). Ο Root (1987) υποστηρίζει ότι σχεδόν πάντα η διεθνής εμπειρία 

σχετίζεται με την πυκνότητα του δικτύου. Καθώς η διεθνής εμπειρία αυξάνεται, η 

ικανότητα είτε για καλύτερο έλεγχο, είτε για λειτουργία ιδιόκτητων καταστημάτων 

αυξάνει και καθώς η πυκνότητα δικτύου είναι συνήθως υψηλότερη, τα κίνητρα για 

τέτοιες ενέργειες είναι ισχυρότερα. Σύμφωνα με τους Beilock, Wilkinson and Zlateva 

(1998), οι δικαιοπάροχοι που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως θα είναι οι πλέον 

πρόθυμοι και οι δικαιοπάροχοι που δραστηριοποιούνται σε περιορισμένη κλίμακα 

στις διεθνείς αγορές οι λιγότερο πρόθυμοι να έχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε 

άλλες χώρες ή να ελέγχουν πιο στενά τους δικαιοδόχους. Η παραπάνω υπόθεση 

βασίζεται στο ότι οι δικαιοπάροχοι που δραστηριοποιούνται ευρέως στο διεθνές 

περιβάλλον, έχουν τα περισσότερα προσόντα και το μεγαλύτερο κίνητρο (καθώς 

έχουν πυκνότερο δίκτυο) να διατηρούν ισχυρή παρουσία ακόμη και σε 

απομακρυσμένες αγορές.  

 

Τα συστήματα Franchise στο τελικό στάδιο της διεθνοποίησης έχουν μεγαλύτερες 

διεθνείς λειτουργίες, παράγουν μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων από τις διεθνείς τους 

δραστηριότητες και έχουν περισσότερο διαφοροποιημένα πλάνα επέκτασης (Doherty 

and Alexander, 2005). Η McDonald’s και η Coca Cola, για παράδειγμα, παράγουν το 

45% και 80% των εσόδών τους αντίστοιχα από τις διεθνείς τους δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τους Cavusgil and Nevin (1980), το θεμελιώδες μοντέλο της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια στην διαδικασία της 

εξέλιξης. Εγχώρια δραστηριότητα, πειραματική εμπλοκή στις διεθνείς αγορές, 

ενεργός εμπλοκή και αφοσιωμένη εμπλοκή στις διεθνείς αγορές. Στο πρώτο στάδιο το 

Franchising υπάρχει αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Στο δεύτερο στάδιο υπάρχει 

μία πρώτη αξιολόγηση από πλευράς επιχείρησης στην διεθνή της επέκταση, η οποία 

οδηγεί σε μία ελάχιστη εμπλοκή. Στο τρίτο στάδιο υπάρχει συστηματική εξερεύνηση 
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της επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την μέθοδο του 

Franchising και στο τέταρτο στάδιο υπάρχει μακράς πνοής δέσμευση της επιχείρησης 

στις διεθνείς αγορές.  

 

Η επιτυχία της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά και η τοποθέτηση της επιχείρησης 

στην αγορά της σαν μία επιτυχημένη επιχείρηση με αποδεδειγμένο πακέτο, μπορεί να 

προσδώσει στην επιχείρηση μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ώστε να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της στις ξένες αγορές (Welch 1989, 1990). Οι δυνατότητες των 

δικτύων διανομής της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά είναι μεταξύ των κυρίων 

συστατικών της επιτυχίας της επιχείρησης στην προσπάθειά της για επέκταση στις 

διεθνείς αγορές, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισόδου στις νέες αγορές (Cavusgil and 

Naor, 1987, Rynning and Anderson, 1994). Μέσω της εγχώριας διανομής οι 

επιχειρήσεις απoκτούν τις γενικές γνώσεις τις σχετικές με τις μεθόδους marketing και 

τα κοινά χαρακτηριστικά των πελατών που μπορούν να μεταφερθούν σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές και να διευκολύνουν «παράπλευρη ανάπτυξη» (Johanson and 

Vahlne, 1977).  

 

Στην πειραματική εμπλοκή, η επιχείρηση εμπλέκεται στο διεθνές στερέωμα συνήθως 

από το ενδιαφέρον που εκφράζουν υποψήφιοι δικαιοδόχοι (Freeman, 1994; Hackett, 

1976; Walker and Etzel, 1973; Welch, 1989, 1990). Το συγκεκριμένο στάδιο 

χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά επίπεδα διοικητικής δέσμευσης σε πόρους και 

συνήθως μόνο μία ή μερικές αγορές εμπλέκονται. Οι δυσκολίες που μπορεί να 

παρουσιαστούν σε αυτό το στάδιο μπορεί να οδηγήσουν τον δικαιοπάροχο σε 

οπισθοχώρηση από τις διεθνείς αγορές. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 περίπου το 

40% των διεθνών δικαιοπαρόχων ανέφεραν ότι μία ή περισσότερες μονάδες απέτυχαν 

(Hackett, 1976) και 9% των συστημάτων franchising αποσύρθηκαν εντελώς από τις 

ξένες αγορές (Walker and Etzel, 1973).  Η έξοδος από μία διεθνή αγορά μπορεί να 

οφείλεται σε ανεπαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι 

σχετίζονται με το μέγεθος της επιχείρησης.  

 

Στο στάδιο της ενεργούς εμπλοκής, η επιτυχία των διεθνών μονάδων λειτουργεί ως 

καταλύτης για την περαιτέρω διεθνή δραστηριότητα της επιχείρησης (Hackett, 1976). 

Και σε αυτήν την περίπτωση το μέγεθος της επιχείρησης παίζει καταλυτικό ρόλο. 

Προγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι συστήματα με περισσότερες από 300 μονάδες στο 
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εξωτερικό ευθύνονταν για το 76% του διεθνούς franchising (Hackett, 1976). 

Επιβεβαιώνεται επίσης η επίδραση των οικονομιών κλίμακος στην δυναμική της 

διεθνοποίησης του θεσμού.  

 

Στο στάδιο της αφοσιωμένης εμπλοκής, οι επιχειρήσεις που έχουν εδραιώσει την 

παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, διαφοροποιούν τα προϊόντά τους και επεκτείνουν 

τις δραστηριότητές στους στις αγορές εκείνες που δεν είχαν παρουσία κατά το 

προηγούμενο στάδιο.  

 

Οι διοικητικές προσδοκίες έχουν αποδειχθεί ανάμεσα στις πλέον καθοριστικές 

παραμέτρους σε σχέση με το επίπεδο εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, 

με χαρακτηριστικό το όσο μεγαλύτερες προσδοκίες, τόσο μεγαλύτερες οι εξαγωγικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Αν και οι πωλήσεις των επιχειρήσεων σαν ποσοστό 

επί των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης (FSTS: Foreign Sales/Total Sales), 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την εκτίμηση του βαθμού διεθνοποίησης της 

επιχείρησης, o Sullivan (1994) συμπεραίνει ότι πρόκειται για έναν σχετικά 

αναξιόπιστο δείκτη, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς, καθώς 

στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει συσχέτιση (θετική ή αρνητική) μεταξύ του δείκτη 

αυτού και της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Τυπικοί στόχοι των 

επιχειρήσεων είναι ο όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, κέρδος και απόδοση επί της 

επένδυσης (ROI). Οι McIntyre and Huszagh (1995) διενήργησαν έρευνα για να 

διαπιστώσουν αν οι τέσσερις αυτοί στόχοι διαφέρουν στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

εγχώριο επίπεδο. Όπως μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα του πίνακα 3, οι 

δικαιοπάροχοι που ανήκουν στην Ομάδα 1 (Cluster 1-ενεργούς εμπλοκής), 

εμφανίζουν σαφώς λιγότερες προσδοκίες και στις τέσσερις κατηγορίες από τους 

αντίστοιχους της ομάδας 2. Επίσης οι δικαιοπάροχοι της Ομάδας 1 είναι σαφές ότι 

περιμένουν τα ίδια ή λιγότερα από τις διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης σε 

σχέση με τις εγχώριες, ενώ οι υψηλές προσδοκίες της ομάδας 2 από τις διεθνείς 

δραστηριότητες είναι χαρακτηριστικό του συστήματος Franchising στο επίπεδο της 

αφοσιωμένης εμπλοκής. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

στο δείγμα σε σχέση με τον τομέα δραστηριότητας. Ενώ στις περισσότερες 

κατηγορίες προϊόντων-υπηρεσιών υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ενεργών (AI) και 

των αφοσιωμένων επιχειρήσεων (CI), στον τομέα της εστίασης οι αφοσιωμένες 
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επιχειρήσεις φαίνεται να είναι μπροστά στο βαθμό διεθνοποίησης. Στα αποτελέσματα 

του πίνακα 4 εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος και την εμπειρία 

της επιχείρησης. Όπως φαίνεται το σύνολο των διεθνών πωλήσεων των αφοσιωμένων 

επιχειρήσεων σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις (6,875%) είναι μεγαλύτερο του 

αντίστοιχου των ενεργών επιχειρήσεων (2,545%). Σημαντική είναι και η διαφορά 

στον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτουν οι αφοσιωμένες επιχειρήσεις (14,6% 

επί του συνόλου), έναντι των ενεργών (8,1%). Χαρακτηριστικό εύρημα είναι και το 

ότι η συνεισφορά των διεθνών μονάδων σε σχέση με τις εγχώριες είναι μικρότερη 

τόσο στις αφοσιωμένες, όσο και στις ενεργές επιχειρήσεις (στις αφοσιωμένες 

επιχειρήσεις, τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται διεθνώς αποτελούν το 14,6% 

του συνόλου και συνεισφέρουν μόνο το 6,875%).  

 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι το μέγεθος 

και η εμπειρία δείχνουν να μην είναι συνεπείς δείκτες της διεθνούς εμπλοκής μίας 

επιχείρησης. Τέτοιες ασυνέπειες δεν είναι απρόσμενες, δεδομένης της διαμάχης 

μεταξύ των ερευνητών σε σχέση με το αν το μέγεθος μίας επιχείρησης αποτελεί 

εμπόδιο για εξαγωγές, όπως υποστηρίζουν οι Culpan (1989) and Samie and Walters, 

(1990) ή αν έχει ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στις διεθνείς δραστηριότητες και στην 

εμπλοκή της επιχείρησης όπως υποστηρίζουν οι Cavusgil (1984b) και Katsikeas and 

Piercy (1993). Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν την προοπτική ότι το 

συνολικό μέγεθος του συστήματος franchising και το μέγεθος του εγχώριου 

franchising, έχουν λίγη επίδραση στην διεθνοποίηση του συστήματος και κατ’ 

επέκταση δεν αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για την διεθνοποίηση του 

συστήματος.  

 

Ένα άλλο εύρημα της έρευνας που είναι συμβατή με τα ευρήματα των Cavusgil and 

Zou (1994), είναι ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της διεθνούς απόδοσης των 

δύο ομάδων, όπως προκύπτουν από το ποσοστό των πωλήσεων που προέρχονται από 

τις διεθνείς της λειτουργίες. Επίσης σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα και των δύο 

ομάδων όσον αφορά τον FSTS είναι κάτω από το 10%. Και σε αυτήν την περίπτωση 

τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συνεπή με αυτά αντίστοιχης έρευνας του 

International Franchise Association (1990), στην οποία βρέθηκε ότι το 93% των 

διεθνών δικαιοπαρόχων που προέρχονται από τις Η.Π.Α., λαμβάνουν λιγότερο από 

10% του συνολικού τους εισοδήματος από τις λειτουργίες τους εκτός των Η.Π.Α.  
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Σε σχέση με την επιλογή των αγορών για την επέκταση του συστήματος franchising, 

φαίνεται ότι τόσο οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ομάδα των ενεργών 

εμπλεκομένων στο διεθνές franchising (ΑΙ), όσο και αυτές που ανήκουν στην ομάδα 

των αφοσιωμένων στο διεθνές Franchising επέλεξαν σε μεγάλο ποσοστό ως πρώτη 

χώρα επέκτασης του συστήματός τους τον Καναδά σε πολύ υψηλά ποσοστά (73% και 

59%, αντίστοιχα). Κατά τα πρώτα χρόνια της διεθνούς επέκτασης εμφανίζονται οι 

δικαιοπάροχοι που ανήκουν στην ομάδα των ενεργών εμπλεκομένων στο διεθνές 

franchising να επιλέγουν αγορές με ψυχική (Δυτική Ευρώπη, Αυστραλία) και 

γεωγραφική γειτνίαση (Μεξικό) σε σχέση με που ανήκουν στην ομάδα των 

αφοσιωμένων στο διεθνές Franchising (CI). Ένα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο 

όμως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην 

ομάδα CI αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε 

χώρες με λιγότερο αναπτυγμένο τον τομέα τoυ franchising (όπως στην Ανατολική 

Ασία και την Ανατολική Ευρώπη), σε σύγκριση με τις πλέον ώριμες στον τομέα 

αυτόν αγορές, όπως ο Καναδάς.  

 

Ενδιαφέροντα ευρήματα υπάρχουν και σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

δύο ομάδων και των αντίστοιχων διεθνών δραστηριοτήτών τους. Όπως φαίνονται στα 

στοιχεία του Πίνακα 5, οι δικαιοπάροχοι της ομάδας CI εμφανίζονται να εμπλέκονται 

λιγότερο σε δικαιοπρακτικές επιχειρήσεις και σε άλλους λιγότερο παραδοσιακούς 

τρόπους ιδιοκτησίας σε σχέση με τους δικαιοπαρόχους της ομάδας ΑΙ. Οι 

δικαιοπάροχοι της ομάδας CI φαίνεται να κατέχουν ίδιες μονάδες Franchising και 

ιδιόκτητων καταστημάτων στις διεθνείς αγορές, ενώ οι δικαιοπάροχοι που ανήκουν 

στην ομάδα ΑΙ, κατέχουν λιγότερο από ένα ιδιόκτητο κατάστημα στις διεθνείς 

αγορές, ενώ υπάρχουν 25 καταστήματα που λειτουργούν με την μέθοδο franchising. 

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι λίγες μονάδες λειτουργούν μέσω του συστήματος 

Master franchising στις διεθνείς αγορές, δεδομένου του συμπεράσματος που 

προκύπτει από σειρά μελετών ότι το Μaster Franchising είναι ο πλέον προτιμότερος 

τρόπος στις διεθνείς δραστηριότητες του Franchising. 

 

Η Fladmoe-Lindquist (1996) έχει κατηγοριοποιήσει τους δικαιοπαρόχους που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς σε τέσσερις κατηγορίες με κριτήρια τις υπάρχουσες και 

τις υπό ανάπτυξη δεξιότητες των δικαιοπαρόχων και την προβλεπόμενη προσέγγιση 
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των δικαιοπαρόχων σε σχέση με το διεθνές franchising. Οι τέσσερις κατηγορίες είναι 

η κατηγορία που περιλαμβάνει δικαιοπαρόχους που δραστηριοποιούνται 

περιορισμένα στις διεθνείς αγορές, η δεύτερη αυτή που περιλαμβάνει δικαιοπαρόχους 

που στοχεύουν σε ολοκληρωμένες δραστηριότητας, η τρίτη περιλαμβάνει 

δικαιοπαρόχους που δραστηριοποιούνται σε σταθερή βάση στις διεθνείς αγορές και η 

τέταρτη αυτή που περιλαμβάνει δικαιοπαρόχους παγκόσμιας εμβέλειας.  

 

Στην πρώτη κατηγορία οι υπάρχουσες δεξιότητες καθώς και οι υπό ανάπτυξη 

δεξιότητες του δικαιοπαρόχου είναι σε χαμηλό επίπεδο, ενώ η προσέγγισή τους στο 

διεθνές Franchising χαρακτηρίζεται από περιορισμένη εμπλοκή, συχνά δε έχει 

παρουσία στην πλησιέστερη φυσικά ή πολιτισμικά χώρα.  

 

Στη δεύτερη κατηγορία οι υπάρχουσες δεξιότητες του δικαιοπαρόχου είναι σε χαμηλό 

βαθμό, ενώ οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες είναι σε υψηλό βαθμό. Η προσέγγιση του 

δικαιοπάροχου σε σχέση με το διεθνές Franchising είναι επιθετική με τάση 

δημιουργικής εμπλοκής, είναι ευαίσθητη σε διαφοροποιήσεις του concept μεταξύ των 

χωρών και πρόθυμη να υιοθετήσει τροποποιήσεις στο marketing και στο franchising, 

σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες χώρες. 

 

Στην τρίτη κατηγορία, οι υπάρχουσες δεξιότητες του δικαιοπαρόχου είναι υψηλές, 

ενώ οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες χαμηλές. Η προσέγγιση του δικαιοπάροχου στο 

διεθνές Franchising, χαρακτηρίζεται από την κατοχή μερικών δεξιοτήτων και 

εμπειριών διεθνώς, αλλά δεν έχει την ικανότητα ή τη διοικητική διάθεση για 

επιθετική ανάπτυξη. Συχνά εισέρχεται σε νέες αγορές επιφυλακτικά, συνήθως 

ακολουθώντας έναν μεγαλύτερο ανταγωνιστή ή συρόμενος από την έντονη πίεση από 

υποψήφιο δικαιοδόχο.  

 

Στην τέταρτη κατηγορία οι υπάρχουσες και οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες είναι 

υψηλές, ενώ η προσέγγιση του δικαιοπάροχου στο διεθνές Franchising, 

χαρακτηρίζεται από επιθετική εξάπλωση σε νέες αγορές, χρησιμοποιώντας πληθώρα 

τρόπων εισόδου με ιδιόκτητα και franchising καταστήματα και συνήθως αφορά  

μεγάλες επιχειρήσεις, με μεγάλη εμπειρία και με δεδομένες ικανότητες.   
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2.4 Παράγοντες περιβάλλοντος που επηρεάζουν το διεθνές   

      franchising 

Σύμφωνα με τους Sashi and Karuppur (2001), το εξωτερικό περιβάλλον της 

παγκόσμιας αγοράς επηρεάζει την επιλογή του τρόπου δραστηριότητας σε μία αγορά 

καθώς και το κόστος ελέγχου και διαχείρισης. Ο Herring (1983) υποστήριξε ότι το 

εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να περιγραφεί με όρους σταθερότητας σε πολιτικό, 

οικονομικό και συναλλαγματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Price (2005), η ικανότητα 

να μετράς και να καταλαβαίνεις την επικινδυνότητα είναι παράγων-κλειδί όταν 

αποφασίζεις να επεκτείνεις την επιχειρηματική δραστηριότητα στις ξένες αγορές. Η 

επικινδυνότητα που οφείλεται σε πολιτικούς και οικονομικούς λόγους αποτελεί πάντα 

ένα ζήτημα στο διεθνές εμπόριο, εξαιτίας των αναπόφευκτων διαφορών μεταξύ 

νόμων, ηθών και πολιτικών που εφαρμόζουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Ενώ στις 

Δυτικές Οικονομίες υπάρχουν διαθέσιμη άφθονη πληροφόρηση και εύκολη 

πρόσβαση σε σχέση με οικονομικά στατιστικά στοιχεία και πολιτικές αναλύσεις, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει λιγότερη διαφάνεια και ελάχιστη ή καθόλου 

πρόσβαση σε αξιόπιστα οικονομικά και βιομηχανικά στοιχεία.  

 

Ως πολιτική επικινδυνότητα ορίζεται η αναπάντεχη αλλαγή που επιβάλλει μία 

κυβέρνηση στους κανόνες που διέπουν την λειτουργία της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται μία επιχείρηση (Price, 2005). Η πολιτική επικινδυνότητα 

επηρεάζεται από το πολιτικά σταθερό ή ασταθές περιβάλλον και την παρουσία ή 

απουσία ανεξάρτητου δικαστικού-νομικού συστήματος. Πολιτικές διαφορές μεταξύ 

χωρών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές και αναπάντεχες επιχειρηματικές 

προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κυρώσεων, μποϊκοτάζ προϊόντων, 

ακόμα και βίαιες επιθέσεις κατά ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

συγκεκριμένη αγορά (Price, 2005). 

 

Η διαφθορά και ο νεποτισμός μπορεί να αποτελούν σοβαρά ζητήματα όταν μία 

επιχείρηση δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες αγορές.  Έχουν γίνει προσπάθειες να 

αναπτυχθούν δείκτες που παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στις επιχειρήσεις 

σχετικές με την διαφθορά, όπως ο ετήσιος Corruption Perception Index (CPI). Οι 

δικαιοπάροχοι που σκέφτονται να επεκτείνουν διεθνώς τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψή τους τις ηθικές πρακτικές που 
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εφαρμόζονται στις αγορές που τους ενδιαφέρουν, πριν την είσοδό τους για την δική 

τους προστασία (Hoffman and Preble, 2004). Στην σχετική τους έρευνα, αποδείχθηκε 

ότι οι δικαιοπάροχοι που προέρχονται από χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία 

και η Ταϊβάν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο θέμα.   

 

Η πλέον συνήθης μορφή πολιτικής επικινδυνότητας αφορά την «επιλεκτική 

παρέμβαση» (political intervention) που ευνοεί τις εγχώριες σε σχέση με τις διεθνείς 

επιχειρήσεις. Συνήθως αφορά περιορισμούς στην διακίνηση πόρων, φορολογικά 

θέματα, περιορισμούς επενδύσεων, νομικές συμφωνίες και κανονισμούς λειτουργίας. 

Οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές μπορεί να είναι σημαντικοί, απαιτώντας 

έτσι την δημιουργία δικτύου τοπικών προμηθευτών. Άλλοι περιορισμοί 

περιλαμβάνουν νόμους σχετικούς με την μετανάστευση, περιβαλλοντικούς όρους, 

συναλλαγματικούς ελέγχους και ελέγχους κεφαλαίου. Περιορισμοί στην διακίνηση 

συναλλάγματος μπορεί να ισχύσουν για βραχύ ή μακρύ χρονικό διάστημα και μπορεί 

να κάνουν δύσκολη, αν όχι αδύνατη την μεταφορά κεφαλαίων ή τον επαναπατρισμό 

κερδών η royalties (Price, 2005).  

 

Σύμφωνα με τους Alon and McKee (1999), το πολιτικό ρίσκο αναφέρεται σε 

εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα που προέρχονται από την κυβέρνηση ή την 

κοινωνία και επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον.  Οι εσωτερικές 

αιτίες προκαλούνται από την φιλοξενούμενη χώρα, ενώ οι εξωτερικές αιτίες 

γεννιούνται από τις χώρες καταγωγής, μία τρίτη χώρα ή το παγκόσμιο περιβάλλον. 

Ανάμεσα στο ρίσκο που προκαλείται από εσωτερικούς λόγους, σχετικούς με τους 

δικαιοπαρόχους είναι οι κυβερνητικοί κανονισμοί, η πολιτική σταθερότητα, η 

δωροδοκία και περιορισμοί ιδιοκτησίας (Justis and Judd, 1989). Το εξωτερικό 

περιβάλλον του πολιτικού ρίσκου που ευθέως επηρεάζει τους διεθνείς 

δικαιοπαρόχους περιλαμβάνει την διακίνηση ξένου νομίσματος και τους 

περιορισμούς εισαγωγών (Justis and Judd, 1989).   

 

Για εταιρείες οι οποίες αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν άμεσες ξένες επενδύσεις, 

μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που προστατεύουν τους τοπικούς 

προμηθευτές ή που, σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προϋποθέτουν 

τουλάχιστον κοινοπρακτικές επιχειρήσεις (joint ventures) ή κυριότητα στον τοπικό 

εταίρο. Στην Κίνα οι ξένοι δικαιοπάροχοι πρέπει να καταγραφούν, να κατέχουν οι 
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ίδιοι και να λειτουργούν δύο πιλοτικά καταστήματα για τουλάχιστον ένα χρόνο 

προτού τους επιτραπεί να προσφέρουν τα δικαιώματα για δικαιόχρηση σε τοπικούς 

δικαιοδόχους (Price, 2005).  

 

Η Fladmoe-Lindquist (1996) σημειώνει ότι η αξιολόγηση του πολιτικού ρίσκου μίας 

χώρας και η διαχείριση της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι δύο σημαντικότατες 

δεξιότητες που ένας δικαιοπάροχος πρέπει να διαθέτει. Οι δικαιοπάροχοι ακόμη και 

αν μπορούν να αξιολογήσουν το πολιτικό ρίσκο από στοιχεία που μπορεί να 

αποκτήσουν από εμπορικά διαθέσιμες πηγές, θα πρέπει να αναλύσουν το πολιτικό 

μίκρο-περιβάλλον το σχετιζόμενο με τον κλάδό τους ή με την ίδια τους την 

επιχείρηση.  

 

Οι Sashi and Karuppur (2001) υποστηρίζουν ότι ένα επακόλουθο της πολιτικής 

αβεβαιότητας είναι η υποεκτίμηση των επενδύσεων από τους επενδυτές, που θα 

πραγματοποιηθούν σε χώρες με ασταθές πολιτικό περιβάλλον.  

  

Ως οικονομική επικινδυνότητα ορίζεται η πιθανότητα κάποια γεγονότα να 

προκαλέσουν δραματικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον μίας χώρας που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τα κέρδη και τους στόχους μίας επιχείρησης. Οι 

παράγοντες που συνθέτουν την οικονομική επικινδυνότητα (ρίσκο) είναι εσωτερικοί 

και εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την νομισματική 

σταθερότητα, τον τύπο του συστήματος καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

(σταθερό ή κυμαινόμενο), την κυβερνητική οικονομική πολιτική και τους 

διαθέσιμους πόρους μίας χώρας. Οι εξωτερικοί οικονομικοί παράγοντες 

περιλαμβάνουν μη ελεγχόμενα γεγονότα όπως προβλήματα διαθέσιμων πρώτων 

υλών, συναλλαγματικές διακυμάνσεις, εμπορικό έλλειμμα, φυσικές καταστροφές και 

την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Το σχετικό μέγεθος του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού, η διαθεσιμότητα χρήματος και η ροή κεφαλαίων προς άλλες χώρες 

αποτελούν εξαιρετικούς δείκτες για την οικονομική επικινδυνότητα. Υψηλά 

ελλείμματα και υπερβολική διάθεση χρήματος μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλό 

πληθωρισμό και σε συναλλαγματική υποτίμηση. Η ροή κεφαλαίων προς άλλες χώρες 

ερμηνεύεται ως προεξόφληση υποτίμησης του νομίσματος (Price, 2005). 
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 Κατά τους Sashi and Karuppur (2001), η οικονομική αβεβαιότητα αποδεικνύεται από 

τα επίπεδα υψηλών επιτοκίων, πληθωρισμό και διακυμάνσεις της ζήτησης. 

Υψηλότερα επίπεδα επιτοκίων μπορεί να επηρεάσουν το κόστος λειτουργίας των 

επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά και τις αποδόσεις των επενδύσεων. Η 

συναλλαγματική αβεβαιότητα είναι η  αδυναμία πρόβλεψης της αξίας του τοπικού 

συναλλάγματος έναντι των κυριοτέρων διεθνών νομισμάτων (Sashi and Karuppur, 

2001). Η διακύμανση της ισοτιμίας μπορεί να επηρεάσει την αξία των επενδύσεων 

καθώς και τον επαναπατρισμό των κερδών.  

 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι η 

πολιτισμική συγγένεια μεταξύ της χώρας καταγωγής της επιχείρησης και της υπό 

διερεύνηση αγοράς. Οι αρχικές προσπάθειες διεθνοποίησης των δικαιοπαρόχων των 

Ηνωμένων Πολιτειών ήταν προς την πλευρά του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας 

και την Αυστραλία, χώρες που είναι πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά συγγενείς 

με τις Η.Π.Α. Ως πολιτισμική απόσταση αναφέρεται η διαφορά στην κουλτούρα και 

στην γλώσσα μεταξύ της φιλοξενούσας και της χώρας καταγωγής του συστήματος 

Franchise (Eroglu, 1992). Η κουλτούρα επηρεάζει την διαπραγμάτευση των 

συμβολαίων, τις καθημερινές λειτουργίες, την πρόσληψη προσωπικού καθώς και τα 

χαρακτηριστικά του πακέτου Franchise (Fladmoe-Lindquist, 1996). Η μεταβίβαση 

του συστήματος franchising γίνεται συνάρτηση της πολιτισμικής απόστασης μεταξύ 

της ξένης και της εγχώριας κουλτούρας. Τα πολύ ιδιαίτερα συστατικά του πακέτου 

Franchising και η τυποποίησή του κάνει την επιτυχή μεταφορά του στις ξένες αγορές 

πολύ δύσκολη (Fladmoe-Lindquist, 1996). Η πολιτισμική διαφοροποίηση μπορεί να 

κάνει την μέτρηση της απόδοσης δύσκολη στην παγκόσμια αγορά (Sashi and 

Karuppur, 2001). Όσο μεγαλύτερη η πολιτισμική απόσταση, τόσο λιγότερα τα 

προσλαμβανόμενα οφέλη και τόσο μεγαλύτερο το αυξανόμενο κόστος της 

διεθνοποίησης (Eroglu, 1992).     

 

Η διανομή σε μία χώρα είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψη. Στην έρευνά τους οι Hoffman and Preble (2004) σημείωσαν ως πιο 

χαρακτηριστικές τις διαφορές στον τρόπο διανομής στις διάφορες χώρες του 

δείγματος, τον τρόπο δομής της διανομής στην Ιταλία, την αυξανόμενη επιρροή των 

μέγα-καταστημάτων (hyper-markets) και των εμπορικών κέντρων στην Πολωνία, την 

μαύρη αγορά στην Ρωσία, τον αυξανόμενο τομέα των υπηρεσιών στην Ινδία. 
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Σύμφωνα με τους Beilock, Wilkinson and Zlateva (1998), οι παράγοντες 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν το διεθνές franchising είναι δεκαεπτά και είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Η ικανότητα επαναπατρισμού κερδών 

2. Το καθεστώς σε σχέση με την   ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων  

3. Η συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με το προϊόν/τιμή 

4. Η πιθανότητα ανάπτυξης της αγοράς  

5. Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των προμηθευτών 

6. Η ισχύς των συμβολαίων 

7. Η αγοραστική δύναμη των πελατών 

8. Οι δεξιότητες του εργατικού προσωπικού και οι κώδικες οι σχετικοί με ηθικά   

    θέματα στην εργασία 

9. Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία στην διανομή 

10. Εγκληματικότητα, δωροδοκία και δραστηριότητες οργανώσεων στυλ μαφίας 

11. Στρατηγικά μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη παραοικονομίας  

12. Στάση της κυβέρνησης έναντι των ξένων επενδύσεων και έναντι του θεσμού του   

      franchising  

13. Συνεργασία των αρμόδιων φορέων με τους επενδυτές 

14. Πολιτική σταθερότητα 

15.Ανταγωνισμός από ξένες εταιρείες 

16. Ανταγωνισμός από εγχώριες εταιρείες 

17. Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

 

Μία λογική στρατηγική για μία επιχείρηση προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους 

που είναι πιθανόν να οφείλονται σε κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες όταν 

δραστηριοποιείται στο διεθνές περιβάλλον, είναι να ακολουθήσει άλλους 

επιτυχημένους διεθνείς δικαιοπαρόχους. Μία επιτυχημένη πηγή πληροφοριών 

σχετική με την πολιτική επικινδυνότητα είναι ο όμιλος PRS, ο οποίος έχει εφαρμόσει 

μία μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το σύστημα Coplin-O’Leary για πρόβλεψη της 

επικινδυνότητας της σχετιζόμενης με την σταθερότητα του πολιτεύματος, των 

αναταραχών, μετακίνησης κεφαλαίων, άμεσων επενδύσεων και εξαγωγών (Price, 

2005).    
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2.5 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν το Franchising, 

όπως οι σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου και διακρίνεται η στρατηγική 

των επιχειρήσεων και οι δεξιότητές τους ανάλογα με την διεθνή τους εμπειρία. 

Αναφέρονται τέλος οι παράγοντες περιβάλλοντος και ορίζονται οι κίνδυνοι 

(πολιτικοί, οικονομικοί, συναλλαγματικοί) που είναι σημαντικοί για την απόφαση 

μιας επιχείρησης για επέκταση. Στο επόμενο κεφάλαιο αξιολογούνται οι χώρες που 

είναι κατάλληλες  για την επέκταση μίας επιχείρησης και η καταλληλότητα της 

επιχείρησης  για επέκταση στις διεθνείς αγορές.  
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Κεφάλαιο 3: Αξιολόγηση των χωρών και των επιχειρήσεων   

                       για επέκταση με την μέθοδο franchising 
 

3.1 Πότε είναι το Franchising η κατάλληλη μέθοδος εισόδου σε μία   

      νέα αγορά; 
Ένα από τους βασικά συστατικά στο Franchising είναι η μεταβίβαση της 

τεχνογνωσίας προς τους franchisees. Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο του 

συστήματος είναι τεχνικό ή απαιτεί την μεταφορά της τεχνικής γνώσης, αφενός το 

κόστος της μεταφοράς αυτής είναι πολύ μεγάλο, αφετέρου μετά την απόκτηση της 

τεχνογνωσίας αυτής, μπορεί να αναπτυχθεί τυχοδιωκτική συμπεριφορά από τους 

franchisees.  Είναι πιθανόν η απαίτηση μεταβίβασης της τεχνογνωσίας προκειμένου 

να αξιολογηθεί ένα σύστήμα Franchise, από ένα υποψήφιο franchisee να υποκρύπτει 

την ανάγκη αυτού του υποψηφίου στην συγκεκριμένη τεχνική γνώση (Sashi and 

Karuppur, 2001). Είναι επίσης πιθανό οι δικαιοδόχοι να κάνουν μικρές μετατροπές 

στα φυσικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια να ανταγωνίζονται τον δικαιοπάροχο 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Σαν παράδειγμα αναφέρονται οι φαρμακευτικές εταιρείες που 

λειτουργούν σε χώρες που δεν έχουν πλήρως ανεπτυγμένο νομικό σύστημα σε σχέση 

με την κατοχύρωση τεχνογνωσίας, που μπορεί να διαπραγματεύονται με τους 

κατόχους των πατενταρισμένων προϊόντων ή να αποφασίζουν να μην πληρώνουν για 

την τεχνογνωσία. 

 

 Η διαχείριση των συστημάτων franchising μπορεί να μειώσει την τυχοδιωκτική 

συμπεριφορά και το κόστος μεταβίβασης μέσω της συνεχούς επιθεώρησης του 

επιπέδου συνεργασίας, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους 

επιθεώρησης.  Οι Anderson and Gadignon (1986) ισχυρίζονται ότι ο υψηλός βαθμός 

τεχνικής εξειδίκευσης δεν ευνοεί το Franchising σαν μέθοδο λειτουργίας στις 

παγκόσμιες αγορές. Με βασικό σκοπό την διατήρηση του ελέγχου της 

πατενταρισμένης τεχνολογίας και την κατ’ επέκταση διαφοροποίηση του προϊόντος, 

πιο γραφειοκρατικές εναλλακτικές λύσεις μπορεί να είναι πιο κατάλληλες. Καθώς η 

μεταβίβαση τεχνικών ιδιαιτεροτήτων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, το franchising 

γίνεται ένας ελκυστικός τρόπος. Οι επιχειρήσεις είναι πιθανόν να θεωρήσουν το 

franchising σαν ένα βολικό τρόπο λειτουργίας, ειδικά στις κατηγορίες προϊόντων που 

βασίζονται σε τεχνολογία διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και για τα οποία η τυποποίηση 
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του συστήματος οδηγεί σε ικανοποίηση του πελάτη και σε προστιθέμενη αξία. Το 

franchising προτιμάται έναντι άλλων τρόπων χαμηλής επικινδυνότητας γιατί 

προσφέρει καλύτερο έλεγχο, διευκολύνοντας έτσι την τυποποίηση των 

χαρακτηριστικών του συστήματος.   

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν την ζωή των υπαρχόντων προϊόντων. 

Σε βιομηχανίες όπως τα ηλεκτρονικά και οι υπολογιστές τα προϊόντα απαξιώνονται 

ραγδαία. Συχνές τεχνολογικές μεταβολές στα συστήματα franchise μπορεί να 

επιβάλλουν στον δικαιοπάροχο την σπατάλη πόρων στην ανάπτυξη κοινών 

πρακτικών, στην κωδικοποίηση της επικοινωνίας και στον έλεγχο του συστήματος. 

Τα προϊόντα που βασίζονται στην τεχνολογία και παραμένουν σταθερά για μακρά 

περίοδο είναι πιθανοί υποψήφιοι για franchising. Οι δικαιοπάροχοι πρέπει να έχουν 

επαρκή χρόνο για εκπαίδευση των δικαιοδόχων και για μεταφορά της τεχνολογίας. Οι 

δικαιοπάροχοι θα πρέπει να είναι ικανοί να βελτιώσουν την τεχνολογία και να 

τυποποιήσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος πριν την μεταβίβασή 

τους στους δικαιοδόχους και πιθανώς την κατάλληλη τροποποίησή τους στις 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς. Κατ’ επέκταση όσο 

υψηλότερη η συχνότητα των τεχνολογικών αλλαγών τόσο μικρότερη η υιοθέτηση του 

franchising ως μεθόδου λειτουργίας στην παγκόσμια αγορά (Sashi and Karuppur, 

2001).       

    

Ένα άλλο συστατικό του franchising είναι η αξία του ονόματος της επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις  που εκτιμούν ότι το όνομα ή το σήμα τους είναι πολύτιμο κεφάλαιο, 

προσπαθούν να προστατευθούν από παράνομο ανταγωνισμό, κατοχυρώνοντας σήμα 

και ονομασία σε διεθνείς οργανισμούς. Οι κάτοχοι επιτυχημένων επώνυμων 

αλυσίδων μπορούν να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά, εξουσιοδοτώντας τους 

δικαιοδόχους τους να προσφέρουν τα προϊόντα τους με τις επώνυμες ονομασίες τους. 

Η χρήση των φημισμένων ονομάτων δίνει την ευκαιρία στους δικαιοδόχους να 

τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών καθώς και να επιτύχουν οικονομίες 

κλίμακος. Σύμφωνα με τους Sashi and Karuppur (2001), όσο υψηλότερα σχετιζόμενη 

η μεταβίβαση των ιδιαιτεροτήτων του συστήματος με επώνυμα προϊόντα, τόσο 

μεγαλύτερη η πιθανότητα να υιοθετηθεί το franchising σαν μέθοδος λειτουργίας στην 

παγκόσμια αγορά.   
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Η υψηλή εξωτερική αβεβαιότητα που οφείλεται σε πολιτικούς, οικονομικούς ή 

συναλλαγματικούς λόγους, οδηγεί τις επιχειρήσεις να επιλέγουν χαμηλής ιδιοκτησίας 

διευθετήσεις που προσδίδουν ευελιξία (Anderson and Gatignon, 1986). Όταν ο 

βαθμός πολιτικής αβεβαιότητας είναι υψηλός, οι επιχειρήσεις είναι πιθανόν να 

υιοθετήσουν δύο βασικές εναλλακτικές λύσεις. Είτε να πουλήσουν τεχνολογία, είτε 

να υιοθετήσουν το franchising. Όσο υψηλότερη είναι η πολιτική αβεβαιότητα σε μία 

χώρα, τόσο πιο πιθανή η επιλογή του franchising, ως μεθόδου λειτουργίας. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα επαναπατρισμού κερδών ή της 

πληρωμής των royalties, οι επιχειρήσεις μπορεί να θέτουν υψηλότερο αρχικό ποσό 

εισόδου στο σύστημα και να χαμηλώσουν τα επίπεδα των πληρωμών μέσω royalties. 

Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται, σαν συνέπεια συμμόρφωσης με τους τοπικούς 

κανονισμούς, μπορεί να γίνουν ευκολότερα εμπλέκοντας τοπικούς δικαιοδόχους 

(Sashi and Karuppur, 2001). 

 

Η οικονομική αβεβαιότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 

επιχειρεί μία επιχείρηση στην συγκεκριμένη αγορά. Οι επιχειρήσεις πιθανόν να 

αποφασίσουν να αποφύγουν να επενδύσουν τα δικά τους κεφάλαια σε μία αγορά με 

υψηλή οικονομική αβεβαιότητα και να είναι πρόθυμες να εμπλέξουν τοπικούς 

συνεργάτες, πρόθυμους να επενδύσουν και να υιοθετήσουν τις στρατηγικές των 

δικαιοπαρόχων και τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες. Το franchising θα 

προτιμηθεί, όταν υπάρχει η ανάγκη για προστιθέμενη αξία στην τοπική αγορά. 

Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η οικονομική αβεβαιότητα, τόσο πιο πιθανή η επιλογή του 

Franchising, ως μεθόδου λειτουργίας. Επίσης όσο μεγαλύτερη η οικονομική 

αβεβαιότητα, τόσο πιο πιθανή η χρέωση υψηλότερου αρχικού ποσού εισόδου στο 

σύστημα και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα χρέωσης χαμηλότερων ποσών royalties 

(Sashi and Karuppur, 2001). 

  

Η συναλλαγματική αβεβαιότητα επηρεάζει επίσης την απόφαση των επιχειρήσεων 

για τον τρόπο με τον οποίο θα επεκταθούν σε μία αγορά. Οι επιχειρήσεις μπορεί να 

αποφύγουν να επενδύσουν σε χώρες με υψηλή συναλλαγματική αβεβαιότητα. 

Επιλέγοντας το franchising σαν τρόπο εισόδου σε μία αγορά, οι επιχειρήσεις μπορεί 

να επεκταθούν διεθνώς χωρίς να δεσμεύουν δικά τους  κεφάλαια και χωρίς να 

αναλαμβάνουν υψηλό συναλλαγματικό ρίσκο. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η 

συναλλαγματική αβεβαιότητα, τόσο πιο πιθανή η επιλογή του franchising, ως 
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μεθόδου λειτουργίας. Επίσης όσο μεγαλύτερη η συναλλαγματική αβεβαιότητα, τόσο 

πιο πιθανή η χρέωση υψηλότερου αρχικού ποσού εισόδου στο σύστημα και τόσο 

μεγαλύτερη η πιθανότητα χρέωσης χαμηλότερων ποσών royalties (Sashi and 

Karuppur, 2001).    

    

Οι επιχειρήσεις που επιχειρούν σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να αντιληφθούν την 

περιπλοκότητα των διαφορετικών πολιτισμών, ώστε να θέσουν σταθερές για 

αξιολόγηση. Η μεταβίβαση των δεξιοτήτων διαχείρισης σε χώρες πολιτισμικά 

διαφορετικές, αυξάνει το κόστος μεταβίβασης. Το franchising επιτρέπει στους 

δικαιοπάροχους την ανάμειξη των δυνατοτήτων τους με την ειδική γνώση της χώρας 

εκ μέρους των δικαιοδόχων και την εκμετάλλευση των διαχειριστικών τους 

δεξιοτήτων. Οι πολιτισμικές διαφορές είναι πιθανόν να απαιτούν τροποποιήσεις 

προϊόντων και τρόπων προώθησης. Η Pizza Hut, για παράδειγμα, προσέθεσε ψάρι 

σαν γαρνίρισμα στις πίτσες στην αγορά της Ρωσίας και η Swensons ανασχεδίασε το 

προϊόν της ώστε να χρησιμοποιεί φυτικές πρωτεΐνες αντί των γαλακτοκομικών 

προϊόντων στην Σαουδική Αραβία. Οι δικαιοπάροχοι που είναι γνώριμοι με την 

τοπική κουλτούρα θα είναι πιο ικανοί να τροποποιούν τα προϊόντα και τις 

στρατηγικές προώθησης, ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της χώρας (Sashi 

and Karuppur, 2001).  

 

Κατά τους Hoffman and Preble (2004), οι κύριοι κοινωνικό-πολιτισμικοί παράγοντες 

στο διεθνές franchising θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σαν χαρακτηριστικά 

παραδείγματά αναφέρει τις γεύσεις και τις συνήθειες. Στην έρευνά τους το 2004, 

όσον αφορά τις γεύσεις, ανέφερε τις διαφορές στις Η.Π.Α. σε σχέση με τις περιοχές 

και τις προτιμήσεις των διαφορετικών εθνοτήτων, στην Βραζιλία την τάση για νέες 

γεύσεις, στον Καναδά, την Κολομβία και τον Ισημερινό την τάση για υιοθέτηση του 

Αμερικάνικου τρόπου ζωής, την ποιότητα στην Γερμανία και τις πικάντικες γεύσεις 

στην Ταϊλάνδη. Όσον αφορά τις συνήθειες, στην ίδια έρευνα αναφέρονται ως 

παραδείγματα η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση στις Η.Π.Α., η διάθεση περισσότερου 

χρόνου των Γάλλων κατά την κατανάλωση των γευμάτων και η διαπραγμάτευση και 

το παζάρι που είναι ακόμη μέρος της παράδοσης της Αιγύπτου και της Σιγκαπούρης. 

Οι δικαιοπάροχοι μπορεί να βασίζονται περισσότερο στους τοπικούς δικαιοδόχους 

και να αποκεντρώνουν την λήψη των αποφάσεων καθώς η πολιτισμική απόσταση 

αυξάνεται. Οι δικαιοδόχοι αναπτύσσουν τις εξειδικευμένες διαδικασίες για την 
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συγκεκριμένη αγορά και τον απαιτούμενο έλεγχο επί του συστήματος, το οποίο έχει 

ως συνέπεια ο δικαιοπάροχος να έχει πλημμελή γνώση της αγοράς και έλεγχο επί του 

συστήματος. Οι δικαιοδόχοι μπορεί να αποκρύπτουν τα πραγματικά αποτελέσματα 

και να παρουσιάζουν φτωχές επιδόσεις με σκοπό την διατήρηση μεγαλύτερου μέρους 

των κερδών. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η πολιτισμική απόσταση, τόσο πιο πιθανή η 

επιλογή του Franchising ως μεθόδου λειτουργίας στην παγκόσμια αγορά. Επίσης όσο 

μεγαλύτερη η πολιτισμική απόσταση, τόσο πιο πιθανή η χρέωση υψηλότερου 

αρχικού ποσού εισόδου στο σύστημα και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα χρέωσης 

χαμηλότερων ποσών royalties (Sashi and Karuppur, 2001).   

 

Η αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε φυσικά, αισθητικά χαρακτηριστικά και 

χαρακτηριστικά υπηρεσιών, διαφέρουν σε σχέση με την φύση του προϊόντος. Σε 

μερικές κατηγορίες προϊόντων το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας 

λαμβάνει χώρα όταν είναι κοντά στον πελάτη στα σημεία πώλησης, όπως π.χ. στα 

ταχυεστιατόρια, στα πρατήρια βενζίνης, κ.λ.π. Ο τύπος προϊόντος επηρεάζει την 

φύση των σημείων διανομής που απαιτούνται και κατά συνέπεια την τοπικά 

προστιθέμενη αξία. Όσο υψηλότερη η τοπικά προστιθέμενη αξία τόσο πιθανότερη η 

υιοθέτηση του Franchising σαν μέθοδος λειτουργίας στην παγκόσμια αγορά (Sashi 

and Karuppur, 2001).    

 

Η απαίτηση κεφαλαίου επηρεάζει την επιλογή της μεθόδου εισόδου. Χαρακτηρίζεται 

ως παράγοντας-κλειδί για την απόφαση εισόδου σε μία σειρά από διαφορετικές 

αγορές. Οι Caves and Murphy (1976) ισχυρίζονται ότι για την χρηματοδότηση των 

σημείων πώλησης, το κεφάλαιο που παρέχεται από τους δικαιοδόχους δεν έχει 

πραγματικό υποκατάστατο. Έτσι οι συμφωνίες franchising μπορούν να ειδωθούν ως 

πηγή άντλησης κεφαλαίου από πλευράς δικαιοπαρόχου προκειμένου να επεκτείνουν 

τις δραστηριότητές τους, χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο κεφάλαιο των δικαιοδόχων. 

Ο Norton (1995) υποστηρίζει ότι το κόστος κεφαλαίου και κατ’ επέκταση η 

κεφαλαιακή δομή επηρεάζονται από τις ευκαιρίες ανάπτυξης, τα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιουσιακών κεφαλαίων και την 

ασύμμετρη πληροφόρηση που απαντώνται συχνά σε τρόπους συνεργασίας όπως το 

franchising. Οι Combs and Ketchen (1999) υποστηρίζουν ότι το franchising 

υποκινείται από την ανάγκη για κεφάλαιο και από την επιθυμία μείωσης του κόστους 

ελέγχου. Το franchising μπορεί να είναι η κατάλληλη οργανωσιακή μορφή στην 
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παγκόσμια αγορά, όταν οι χρηματοοικονομικοί πόροι είναι δυσεύρετοι ή όταν οι 

επιχειρήσεις δεν επιθυμούν το ρίσκο. Οι επιχειρήσεις είναι έτσι σε θέση να 

επεκταθούν παγκόσμια και να εφαρμόσουν την στρατηγική τους χωρίς να 

επενδύσουν τα δικά τους κεφάλαια. Το franchising σε αντίθεση με τις άλλες 

εναλλακτικές λύσεις, δίνει μία μοναδική σχέση με την ευελιξία που απαιτείται για την 

εφαρμογή υβριδικής στρατηγικής, όπου μερικά συστατικά του marketing παραμένουν 

τυποποιημένα, ενώ άλλα προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες (Sashi and Karuppur, 

2001). Όσο υψηλότερο το απαιτούμενο κεφάλαιο για την λειτουργία σε διαφορετικές 

αγορές, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα υιοθέτησης του franchising σαν τρόπου 

λειτουργίας στην παγκόσμια αγορά (Sashi and Karuppur, 2001).  

  

Οι  Beilock, Wilkinson and Zlateva (1998) υποστηρίζουν ότι όταν η απόφαση 

εισόδου αφορά απομακρυσμένες (γεωγραφικά ή πολιτισμικά) περιοχές, τότε το 

κόστος για την ανακάλυψη των υποψήφιων δικαιοδόχων και για τις 

διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι μεγάλο. Παραχωρώντας μεγάλες περιοχές σε 

δικαιοδόχους ή σε Master Franchisees, μειώνεται το κόστος των διαπραγματεύσεων 

και μειώνεται το κόστος ανεύρεσης των δικαιοδόχων. Παρ’ όλα αυτά η παραχώρηση 

μεγάλων περιοχών αυξάνει το ρίσκο που συνδέεται με την απόδοση των δικαιοδόχων 

και αυξάνει την σημασία της επιλογής των δικαιοδόχων με ιδιαίτερη προσοχή.    

           

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

franchising ως μεθόδου εισόδου σε μία νέα αγορά. Με βάση αυτόν τον πίνακα οι 

Sashi and Karuppur (2001) προχωρούν προς ένα θεμελιώδες πλαίσιο μελέτης της 

σχέσης μεταξύ της στρατηγικής marketing και την οργανωτικής μορφής στην 

παγκόσμια αγορά με την βοήθεια των παραγόντων του πίνακα. Ο Caves (1980) 

προτείνει ότι ο σχηματισμός στρατηγικής και η επιλογή της δομής είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένοι και επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης. Για να επιτύχει μία 

επιχείρηση μέγιστη απόδοση, θα πρέπει να υιοθετήσει διοικητικούς μηχανισμούς που 

είναι απόλυτα συμβατοί με την διεθνή της στρατηγική. Το προτεινόμενο από τους 

Sashi and Karuppur (2001) πλαίσιο, συνδέει τις μεταβλητές που αφορούν τα ιδιαίτερα 

δυνατά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τις μεταβλητές που αφορούν το 

περιβάλλον της αγοράς με την πιθανότητα υιοθέτησης του franchising στην 

παγκόσμια αγορά. Το Franchising στις παγκόσμιες αγορές φαίνεται να είναι 

συνάρτηση των εξής τεσσάρων βασικών παραγόντων: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
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της επιχείρησης, η εξωτερική αβεβαιότητα, η εσωτερική αβεβαιότητα και ο τύπος 

προϊόντος. Οι συσχετισμοί μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι αυτοί που 

καθορίζουν πότε το franchising είναι η καταλληλότερη μέθοδος για λειτουργία στην 

παγκόσμια αγορά.  

 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1, η τεχνική γνώση και το ισχυρό brand name 

υποτίθεται ότι επηρεάζουν την απόφαση για franchising στην παγκόσμια αγορά σε 

αντίθετους δρόμους. Το παγκόσμιο πλαίσιο franchising προτείνει ότι ο τύπος των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιχείρησης είναι σημαντικός στον καθορισμό της 

επιλογής και της ιεράρχησης των εναλλακτικών μεθόδων εισόδου. Άλλα 

συμπεράσματα είναι ότι υψηλότερος βαθμός πολιτικής, οικονομικής και 

συναλλαγματικής αβεβαιότητας αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης του franchising 

ως μεθόδου εισόδου σε μία αγορά. Επίσης μεγάλη πολιτισμική και γεωγραφική 

απόσταση ευνοούν το Franchising. Το Franchising ευνοεί ακόμη υψηλός βαθμός 

αβεβαιότητας στο περιβάλλον της αγοράς. Όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης και η επικινδυνότητα της χώρας είναι ταυτοχρόνως υψηλά, σύμφωνα με 

τους Gatignon and Anderson (1988), άλλες εναλλακτικές μέθοδοι εισόδου 

προτείνονται. Σύμφωνα με το θεμελιώδες παγκόσμιο πλαίσιο Franchising, όταν η 

αβεβαιότητα και το ισχυρό brand name συνυπάρχουν, το franchising είναι η 

προτιμότερη λύση (Sashi and Karuppur, 2001).   

 

 

3.2 Ποιες εταιρείες μπορούν να επεκταθούν διεθνώς  
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, φιλοδοξία κάθε εταιρείας, που έχει μία 

επιτυχημένη παρουσία στην χώρα που δραστηριοποιείται, είναι να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της στην παγκόσμια αγορά. Το ζητούμενο είναι ποιες είναι αυτές οι 

εταιρείες που μπορεί να ισχυρισθούν ότι έχουν τις δυνατότητες να επεκταθούν 

διεθνώς και η επιθυμία αυτή να μην βασίζεται σε καθαρά συναισθηματικούς λόγους. 

Το πρώτο βήμα σύμφωνα με τον Sumrall (2003), είναι η αξιολόγηση από την 

επιχείρηση των δυνατών και των αδύνατων σημείων της επιχείρησης. Τα στοιχεία 

που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη είναι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της 

επιχείρησης στην εγχώρια αγορά και η καταλληλότητα του προϊόντος για τις ξένες 

αγορές.   
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Σύμφωνα με τον Mendelson (1994), οι επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν 

διεθνώς είναι αυτές που  

• έχουν θεμελιώσει μία κερδοφόρα και επώνυμη επιχείρηση στην εγχώρια 

αγορά 

• διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους   

• διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για διεθνή επέκταση 

• διαθέτουν άπειρη υπομονή 

• διαθέτουν την ικανότητα να ακούν και να υιοθετούν  

• έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά σε 

μία ξένη αγορά 

 

Σύμφωνα με τον Eroglu (1992), το μέγεθος μίας επιχείρησης, η εμπειρία που 

προκύπτει από την λειτουργία της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, η διάθεση της 

ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης για την ανάληψη ρίσκου και η αντίληψη της 

ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, 

επηρεάζουν την απόφαση της επιχείρησης για διεθνοποίηση της δικαιόχρησης.   

 

Η εμπειρία από την παγκόσμια αγορά είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός 

παράγοντας. Η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει σε  υψηλή εσωτερική 

αβεβαιότητα στην οργάνωση της δικαιοπαρόχου εταιρείας και σε δυσκολίες στον 

μηχανισμό ελέγχου. Οι επιχειρήσεις με διεθνή εμπειρία που θέλουν να αναπτυχθούν 

με την μέθοδο franchising είναι πιο πιθανόν να διαθέτουν αυτούς τους μηχανισμούς ή 

τις δεξιότητες για την ανάπτυξη αυτών. Οι επιχειρήσεις με παγκόσμια εμπειρία είναι 

πιο ικανές να διακρίνουν τους χαμηλής ποιότητας υποψήφιους δικαιοδόχους που 

υπερβάλλουν την ικανότητά τους προκειμένου να επιλεγούν σε σχέση με τους 

υψηλής ποιότητας δικαιοδόχους που διαθέτουν τα αναγκαία διοικητικά προσόντα και 

την απαιτούμενη γνώση της αγοράς. Η παγκόσμια εμπειρία βελτιώνει την ικανότητα 

της επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων  (Sashi and Karuppur, 2001).   

 

Σύμφωνα με τον Shane (1996) η φυσική διασπορά των σημείων πώλησης της 

επιχείρησης, ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων και η αναγνωρισιμότητα  

επηρεάζουν μεταξύ άλλων την απόφαση του δικαιοπάροχου για διεθνοποίηση.  
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Η οικονομία της αγοράς, ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο και ένα καλό franchise 

concept δεν είναι αρκετά. Ένα φιλόδοξο franchise πρέπει να έχει αποτελεσματικά 

κεντρικά γραφεία, καλό σύστημα υποστήριξης, μακράς πνοής στρατηγική και 

δημοσιευμένη πολιτική προς όφελος μιας ισχυρής  σχέσης μεταξύ δικαιοπαρόχου-

δικαιοδόχου (Chopra, 2006).  

 

Βασικός στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να καταστήσει αυτάρκη τον δικαιοδόχο 

(Sumrall, 2003). Βασικοί τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους 

δικαιοπαρόχους είναι οι τομείς της εκπαίδευσης, του marketing και των προμηθειών. 

Σύμφωνα με τους Ryans, Lotz and Krampf (1999), το 90% των δικαιοπαρόχων των 

Η.Π.Α. παρέχουν στους δικαιοδόχους στο εξωτερικό την ίδια εκπαίδευση που 

παρέχουν στους δικαιοδόχους στις Η.Π.Α.  Άρα οι δικαιοπάροχοι που μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν διεθνώς είναι αυτοί που έχουν ενσωματώσει στις διαδικασίες 

μεταβίβασης τα θέματα της εκπαίδευσης και του marketing.  

 

Ένα βασικό συστατικό των αλυσίδων δικαιόχρησης είναι ο έλεγχος του δικτύου. Η 

έννοια του ελέγχου θεωρείται κεντρική στην κατανόηση των μέσων μέσω των οποίων 

ένα μέλος του δικτύου μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει την συμπεριφορά ενός 

άλλου μέλους εντός του δικτύου διανομής (Hunt and Nevin, 1974). Οι κοινές μέθοδοι  

που είναι αποδεκτοί για τον έλεγχο των διεθνών αλυσίδων δικαιόχρησης είναι η 

σύμβαση συνεργασίας, οι υποστηρικτικές διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση, οι 

διαδικασίες επιλογής του υποψηφίου δικαιοδόχου, οι σχέσεις με τον δικαιοδόχο και 

μέσω της χρήσης Master Franchise ή μέσω Area Development (Doherty and 

Alexander, 2005). Οι Hunt and Nevin (1974), Yavas (1998) και Moore (2004) 

σκιαγραφούν πέντε πηγές ή βάσεις ισχύος και ελέγχου: επιβράβευση, πίεση, 

αναγνώριση, σχετική και επιδέξια ισχύς. Οι Hunt and Nevin (1974) σημειώνουν ότι οι 

πιεστικές και οι μη πιεστικές μορφές ισχύος είναι οι πλέον διαδεδομένες. Οι Yavas 

(1998), Quinn and Doherty (2000) και Moore (2004), ισχυρίζονται ότι οι πιεστικές 

μορφές χαρακτηρίζονται από δυνητικές ποινές, ενώ οι μη πιεστικές μορφές ελέγχου 

από βοηθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες. Οι Quinn and Doherty (2000), παρ’ ότι 

αναγνωρίζουν ότι στην βιβλιογραφία καταγράφονται και οι δύο τρόποι ελέγχου, 

υποστηρίζουν ότι κοινή αποδοχή απολαμβάνουν οι μη πιεστικές μορφές ελέγχου 
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μέσω των υποστηρικτικών λειτουργιών και χρησιμοποιούνται περισσότερο για να 

επηρεάσουν τον δικαιοδόχο και να ενισχύσουν τον έλεγχο επί του συστήματος.  

 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης από την άλλη προτείνει τις πιεστικές μορφές ελέγχου 

για την συμπεριφορά του δικαιοδόχου, θεωρώντας ότι η σχέση δικαιοπάροχου-

δικαιοδόχου παραλληλίζεται με αυτήν μεταξύ επιχείρησης-αντιπροσώπου (agent). Η 

πιθανότητα ανήθικης συμπεριφοράς εγείρεται λόγω των ασύμμετρων πληροφοριών 

ανάμεσα στον δικαιοπάροχο και τον δικαιοδόχο. Δεδομένου του κινδύνου για 

ανήθικη συμπεριφορά, η σύμβαση franchising μαζί με την πληρωμή royalties και 

ποσών εισόδου στο σύστημα franchising θεωρούνται θεμελιώδεις μέθοδοι, μέσω των 

οποίων ο δικαιοπάροχος διατηρεί ισχύ και έλεγχο στο σύστημα franchise. Οι Sashi 

and Karuppur (2001) δίνουν άλλη διάσταση στην αξία του ελέγχου, δίνοντας βάση 

στην μείωση της ελλιπούς απόδοσης των δικαιοδόχων μέσω του απαραίτητου 

μηχανισμού ελέγχου. 

 

Οι McIntyre et al. (1991) αναφέρουν ότι υπάρχει η αντίληψη μεταξύ των 

δικαιοπαρόχων που προέρχονται από τις Η.Π.Α. ότι είναι ικανοί να διατηρούν το ίδιο 

επίπεδο ελέγχου επί των διεθνών δικαιοδόχων, όπως και μεταξύ των εγχώριων 

δικαιοδόχων . Οι Falbe and Dandridge (1991), θεωρούν ότι καθώς ο δικαιοπάροχος 

επεκτείνεται σε διεθνή κλίμακα, με την μη πιεστική προσέγγιση γίνεται πιο δύσκολο 

να διατηρήσει τον έλεγχο και με τον καιρό οι πιεστικές μορφές ελέγχου έρχονται για 

να κυριαρχήσουν στην σχέση δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου. Σε έρευνα του Yavas 

(1998), που σχετίζεται με την ισχύ των δικαιοπαρόχων στην αλυσίδα franchise στον 

χώρο των εμπορικών αντιπροσωπειών των αυτοκινήτων στην Σαουδική Αραβία, 

διαπιστώνει ότι η εφαρμογή μεμονωμένα των μη πιεστικών όσο και των πιεστικών 

μορφών οδηγούν σε σύγκρουση ή διαμάχη. Σε άλλη έρευνα του Quinn (1999), 

παρατηρήθηκε υψηλό επίπεδο διαμάχης, όχι γιατί ο δικαιοπάροχος ασκούσε 

υπερβολική πίεση, αλλά επειδή οι δικαιοδόχοι ήταν δυσαρεστημένοι από την 

ποιότητα και την ποσότητα της υποστήριξης που λάμβαναν. Σημειώνει επίσης ότι το 

μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων ήταν το κυρίαρχο εμπόδιο στην προσπάθεια τους να 

διατηρήσουν τον έλεγχο επί του συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς δικτύου franchise. 

Σύμφωνα με τους Quinn and Doherty (2000) ως παράγοντες κλειδιά που επηρεάζουν 

την ισχύ και τον έλεγχο ορίζονται η διάθεση της επιχείρησης να ενισχύσει την 

σύμβαση συνεργασίας, η παρουσία ενός δυνατού και  καλά ορισμένου ονόματος ή 



 
50

πακέτου franchise, καθώς και η φύση των υποστηρικτικών διαδικασιών. 

Επισημαίνουν επίσης το γεγονός ότι άλλοι παράγοντες, όπως ο βαθμός ανάπτυξης 

του συστήματος franchise και τα αποτελέσματα του μεγέθους της επιχείρησης που 

επίσης επηρεάζουν την φύση της ισχύος και του ελέγχου, είναι εμφανείς από την 

εθνογραφική μελέτη, αλλά δεν είναι ευδιάκριτοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

 

Οι Doherty and Alexander (2005) πραγματοποίησαν έρευνα σε 94 επιχειρήσεις 

λιανεμπορίου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εκ των οποίων το ένα τρίτο 

απασχολούνταν στον χώρο της μόδας. Η μελέτη αυτή εμβάθυνε στις διεθνείς 

δραστηριότητες Franchising των λιανεμπόρων στον χώρο της μόδας και εξετάζει τις 

μεθόδους με τις οποίες οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ελέγχουν τις διεθνείς λειτουργίες του δικτύου franchise. Τα ευρήματα χωρίζονται 

βάσει του τρόπου ελέγχου.  

 

• Έλεγχος μέσω της σύμβασης franchising   

Οι επιχειρήσεις καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχέσης τους στην  

σύμβαση franchising, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, 

τον τρόπο ανανέωσης και τους όρους τερματισμού καθώς και τις προβλέψεις για τις 

πωλήσεις και τον αριθμό των καταστημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν εντός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις η σύμβαση μπορεί να 

απεικονίσει το επίπεδο ανάπτυξης των λειτουργιών franchise και όσο πιο ακριβής 

είναι, τόσο πιο έμπειρος και στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο πιο ανεπτυγμένος 

σε θέματα στρατηγικής ο δικαιοπάροχος. Στα πρώτα στάδια διεθνοποίησης της 

ανάπτυξης του franchise, το συμβόλαιο μπορεί να περιέχει τα απολύτως βασικά. 

Καθώς η διεθνής λιανική στο franchise αναπτύχθηκε και απέκτησε πιο ξεκάθαρο 

προσανατολισμό, τα περιεχόμενα της σύμβασης franchise έγιναν πιο λεπτομερή. Τα 

ευρήματα της έρευνας, όμως, φανερώνουν ότι οι δικαιοπάροχοι είναι της γνώμης, ότι 

η απειλή σε σχέση με τους όρους του συμβολαίου δεν είναι η πλέον αποτελεσματική 

μέθοδος για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του δικαιοδόχου σε καθημερινή βάση. 

Όπως ελέχθη χαρακτηριστικά από στέλεχος επιχείρησης του δείγματος: «η 

προσέγγισή μας σε σχέση με το συμβόλαιο είναι ότι διαμορφώνουμε ένα συμβόλαιο, 

το υπογράφουμε και οι δύο, μετά το τοποθετούμε στο συρτάρι. Αν πρέπει να το 

βγάλουμε από εκεί, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα». Στέλεχος άλλης επιχείρησης του 

δείγματος ανέφερε: «Την μέρα που θα τραβήξουμε το συμβόλαιο από το συρτάρι, 
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είμαστε σε δυσκολία. Θα τους υπενθυμίσεις ποια είναι τα όρια των 

διαπραγματεύσεων από την πλευρά τους. Αν αρχίσουν να είναι τυπικοί, θα σπρώξω 

το συμβόλαιο στο συρτάρι και δεν θα έχω κανένα δυσάρεστο συναίσθημα σε σχέση 

με αυτό το θέμα».  Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι δικαιοπάροχοι δεν 

χρησιμοποιούν την σύμβαση ή απειλές σε σχέση με την σύμβαση σε καθημερινή 

βάση για να ελέγχουν τους δικαιοδόχους.  

 

• Έλεγχος μέσω των υποστηρικτικών διαδικασιών 

Η πρόνοια για ένα επιτυχημένο σύστημα υποστήριξης είναι κρίσιμη παράμετρος για 

την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου  διεθνούς συστήματος franchise, αλλά και ως μέσο 

ελέγχου του δικτύου λιανικής που η επιχείρηση λειτουργεί.  

 

Διαφορετικές υποστηρικτικές διαδικασίες έχουν παρατηρηθεί. Το εύρος αυτών των 

ενεργειών κυμαίνεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας, το μοντέλο ανάπτυξης της 

αλυσίδας στην κάθε αγορά, την εντατική υποστήριξη για την αρχική λειτουργία του 

καταστήματος, τις επισκέψεις του δικαιοπαρόχου στον δικαιοδόχο και το αντίστροφο, 

την αναθεώρηση της γκάμας των προϊόντων/εμπορευμάτων, την υποστήριξη στις 

εποχιακές πωλήσεις, την εκπαίδευση του προσωπικού, την παροχή προσωπικού από 

τον δικαιοπάροχο για έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής και την παρακολούθηση 

των πωλήσεων και άλλων οικονομικών στοιχείων.   

 

Ενώ η σύμβαση franchising είναι η βάση της σχέσης στο διεθνές franchising, το 

εγχειρίδιο λειτουργίας είναι η βάση για την καθημερινή λειτουργία του συστήματος. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος θεωρούν το εγχειρίδιο λειτουργίας σαν 

το βασικό έγγραφο της υποστήριξης που λαμβάνει ο δικαιοδόχος. Το εγχειρίδιο 

περιλαμβάνει λεπτομέρειες στην πολιτική που εφαρμόζει ο δικαιοπάροχος σε σχέση 

με το marketing, την διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, τις αναφορές των πωλήσεων, 

τις προμήθειες, τα εμπορεύματα και κυρίως πως θα επιχειρεί ο δικαιοδόχος. Πολύ 

σημαντική για την πορεία της συνεργασίας είναι το πλάνο λειτουργίας που μπορεί να 

γίνεται από κοινού μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου.  

 

Η έρευνα έδειξε ότι όλοι οι δικαιοπάροχοι παρέχουν έντονη υποστήριξη για την 

λειτουργία του πρώτου καταστήματος, από τον σχεδιασμό του καταστήματος ως την 

έναρξη λειτουργίας του και την εκπαίδευση του προσωπικού του δικαιοδόχου από 



 
52

ομάδες προσωπικού της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα λεχθέντα στελέχους 

επιχείρησης του δείγματος: «όταν έχουν βρει μία τοποθεσία, θα συμφωνήσουμε την 

τοποθεσία με τους αρχιτέκτονες. Θα χρησιμοποιήσουμε τους αρχιτέκτονές μας για 

τον σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου του καταστήματος. Τα έπιπλα και η 

διακόσμηση θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ποιότητα την οποία θα πρέπει να 

εγκρίνουμε. Θα πρέπει να αγοράσουν στην συνέχεια το εμπόρευμα. Θα τους δώσουμε 

στην συνέχεια οδηγίες όχι μόνο για το κατάλληλο για την αγορά εμπόρευμα, αλλά 

και οδηγίες για το marketing και την διαφήμιση. Στη συνέχεια θα ορίσουμε την τιμή 

λιανικής των προϊόντων. Στη συνέχεια θα δεχθούν τακτικές επισκέψεις, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η συνολική λειτουργία του καταστήματος είναι εναρμονισμένη με 

τις πρακτικές που εφαρμόζει η επιχείρηση». Αυτή η υποστήριξη για την λειτουργία 

του πρώτου καταστήματος είναι σημαντική για τον έλεγχο και την διατήρηση της 

ομοιομορφίας του συστήματος.  

 

Για μία ακόμη φορά το μέγεθος της μονάδας που δραστηριοποιείται στο διεθνές 

Franchising, δείχνει να είναι σημαντικός παράγοντας. Είναι πιθανόν να παρασχεθεί 

καλός έλεγχος μέσω του υποστηρικτικού μηχανισμού των στελεχών που είναι 

υπεύθυνοι χωρών ή περιοχών. Το μέγεθος της μονάδας του διεθνούς Franchising 

καθορίζει και πόσες φορές θα επισκεφθούν τους δικαιοδόχους τα συγκεκριμένα 

στελέχη. Όπως ελέχθη χαρακτηριστικά από στέλεχος επιχείρησης του δείγματος με 

την μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης του δικτύου αποτελούμενη από 63 άτομα, 

χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό στελέχη από την ανώτατη διοίκηση έως 

επιθεωρητές, οι οποίοι επισκέπτονται τους δικαιοδόχους. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

διευθυντής άλλης επιχείρησης αναφέρει ότι «δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά από την 

έδρα σου. Θα πρέπει να είσαι συνέχεια στα αεροπλάνα».  

 

Η εκπαίδευση στο προσωπικό του δικαιοδόχου θεωρείται ως μέσο επίσημης 

υποστήριξης. Εντατική εκπαίδευση παρέχεται κατά το άνοιγμα του καταστήματος με 

ομάδα στελεχών που αποστέλλονται από την έδρα της επιχείρησης (στο Ηνωμένο 

Βασίλειο), στην αγορά του δικαιοδόχου για αυτόν τον λόγο. Παρέχεται επίσης 

συνεχής εκπαίδευση, μερικές φορές μαζικά στην έδρα της επιχείρησης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, σε περιφερειακό επίπεδο ή και σε κάθε χώρα χωριστά, όταν αυτό 

απαιτείται.  
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Η παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων των δικαιοδόχων, ειδικά τα σχετικά 

με τις πωλήσεις, προέκυψε ως ένα ακόμη μέσο υποστήριξης αλλά και ελέγχου των 

δικαιοδόχων. Μερικές επιχειρήσεις του δείγματος ξοδεύουν πολύ χρόνο και 

προσπάθεια, για να διδάξουν στους δικαιοδόχους την ερμηνεία των οικονομικών τους 

στοιχείων για το αμοιβαίο όφελος των συνεργατών του συστήματος franchise. Άλλες 

επιχειρήσεις παρακολουθούν τα αποτελέσματα των πωλήσεων των καταστημάτων σε 

εβδομαδιαία βάση, ώστε να υπάρχει εικόνα στον δικαιοπάροχο για το πώς αποδίδουν 

τα καταστήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση των οικονομικών 

δεδομένων είναι μία μέθοδος ελέγχου, υπό τον μανδύα της υποστήριξης. Έλεγχος και 

υποστήριξη είναι τόσο αλληλένδετα συνδεδεμένα που είναι δύσκολο να συζητήσεις 

για το ένα, χωρίς να επικαλυφθεί το άλλο. Όπου έλειπε ικανοποιητική υποστήριξη, 

αυτό είχε αρνητική συνέπεια στην ομοιομορφία του προσφερόμενου προϊόντος και 

κατ’ επέκταση του ελέγχου του συστήματος.  

 

• Έλεγχος μέσω της επιλογής του συνεργάτη δικαιοδόχου 

Η επιλογή σωστού συνεργάτη στο Franchise και η ανάλωση χρόνου για την επιλογή 

αυτή, έχει αναχθεί με το πέρασμα του χρόνου σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της 

διατήρησης του ελέγχου επί του συστήματος. Ως παράδειγμα αναφέρεται η 

περίπτωση επιχείρησης του δείγματος, η οποία κατά τα πρώτα στάδια διεθνοποίησης 

των λειτουργιών της δεν ξόδευε πολύ χρόνο στην επιλογή των συνεργατών, 

δείχνοντας καιροσκοπισμό όπως παραδέχονται εκ ων υστέρων τα στελέχη της. Το 

κριτήριο που βάραινε στην επιλογή ήταν η επάρκεια χρημάτων που είχε ο υποψήφιος 

συνεργάτης. Η στρατηγική σημασία της σωστής επιλογής συνεργάτη είναι σημαντική 

τόσο για τον έλεγχο επί του συστήματος, όσο και για την βιωσιμότητα του 

καταστήματος του δικαιοδόχου σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τον διευθυντή 

επιχείρησης του δείγματος, ο ευκολότερος τρόπος για να διατηρήσεις τον έλεγχο επί 

του συστήματος franchise είναι «να βεβαιωθείς ότι έχει τον κατάλληλο συνεργάτη, 

πριν αρχίσεις την λειτουργία του καταστήματος. Το να έχεις μερικούς δικαιοδόχους 

να μην πηγαίνουν καλά με τον χρόνο, σε βοηθά να αντιληφθείς ποια είναι τα 

σημαντικά θέματα. Είναι όπως σε κάθε δουλειά. Βεβαιώνεσαι ότι έχεις τον 

κατάλληλο πελάτη. Το να ξοδέψεις χρόνο εκ των προτέρων, σε κάνει απόλυτα 

σίγουρο ότι έχεις τον κατάλληλο. Και αυτό είναι εντελώς απαραίτητο». Ένας 

συνεργάτης που προέκυψε μέσω συγκεκριμένης στρατηγικής και «όταν η χημεία 
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είναι η κατάλληλη» δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από την γραμμή της επιχείρησης 

και δεν πρόκειται να λειτουργεί το κατάστημα εντελώς διαφορετικά.  

 

• Έλεγχος μέσω της σχέσης franchise 

Χτίζοντας μία επιτυχημένη σχέση franchise από την αρχή, μέσω μίας σωστής 

επιλογής συνεργάτη, είναι μία σωστή αρχή, αλλά και η καθημερινή επαφή με τον 

συνεργάτη για λειτουργικά θέματα είναι επίσης θεμελιώδης για τον έλεγχο του 

συστήματος. Κατά τα στελέχη μίας επιχείρησης του δείγματος, « η επικοινωνία είναι 

πολύ σημαντική, η επικοινωνία στο σωστό επίπεδο είναι σημαντική». Βοηθά επίσης 

στο να χτίζεις εμπιστοσύνη και είναι καλό για ότι κάνεις στο μέλλον. Μία σχέση 

franchise προορίζεται να είναι μία σχέση μακράς πνοής, συνεχής, όπου η επικοινωνία 

και η εμπιστοσύνη είναι κεντρικά θέματα για την επιτυχία. Κατά μία άλλη ερμηνεία, 

η σχέση franchise είναι μία σχέση διπλής κατεύθυνσης, στην οποία ο δικαιοπάροχος 

πρέπει να κρατάει τον έλεγχο του συστήματος. Στην σχέση αυτή η επικοινωνία είναι 

ο αιμοδότης της. Σύμφωνα με άλλο στέλεχος των επιχειρήσεων του δείγματος, η 

ιδανική σχέση στο franchise είναι μία σχέση κερδίζω-κερδίζεις (win-win) και για 

τους δύο συμμετέχοντες, όπου η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί αυτή της σχέσης. «Τους 

δίνουμε το όνομά μας και αν δεν διαχειριστούν αυτό το όνομα σωστά, καταστρέφουν 

την αξιοπιστία του. Τελευταία, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να 

δημιουργήσουμε μία παγκόσμια αξία για το όνομά μας και αυτό μπορούμε να το 

κάνουμε μόνο με την βοήθεια των συνεργατών μας στο franchise». Αν ένας 

δικαιοπάροχος θέλει πραγματικά να έχει τον έλεγχο και να διατηρεί την ομοιομορφία 

της αλυσίδας των καταστημάτων, τότε πρέπει να είναι πρόθυμος να επενδύσει σε 

χρόνο και σε ενέργεια, την οποία θα επένδυε σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική 

σχέση.  

 

• Έλεγχος μέσω της χρήσης master ή area development franchising 

Μία οργανωσιακή μέθοδος ελέγχου στο διεθνές franchising, που αναφέρθηκε από τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις, είναι μέσω της χρήσης master franchise ή area 

development franchising. Master franchise ή area development franchising είναι η 

μέθοδος Franchise όπου ο δικαιοδόχος αποκτά το δικαίωμα ανάπτυξης του 

συστήματος franchise σε μία συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Με το Master Franchise 

ο δικαιοπάροχος δίνει το δικαίωμα στον δικαιοδόχο (master franchisee) την 
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δυνατότητα να εκχωρεί το σύστημα Franchise σε άλλους δικαιοδόχους (sub-

franchisees), εντός μίας συγκεκριμένης περιοχής, δημιουργώντας έτσι μία σχέση 

τριών επιπέδων (Mendelson, 1989). Στο area development franchising, ο 

δικαιοπάροχος δίνει σε ένα δικαιοδόχο, την αποκλειστική ανάπτυξη μίας 

συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής και απαιτεί από τον δικαιοδόχο την λειτουργία 

συγκεκριμένου αριθμού καταστημάτων, ιδιοκτησίας του, σε αυτήν την περιοχή βάσει 

ενός λεπτομερούς και αναλυτικού σχεδίου ανάπτυξης (Mendelson, 1989). Βασικά η 

μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ master franchise και area development franchising είναι 

ότι στην πρώτη περίπτωση μπορεί να υπάρξουν και άλλοι δικαιοδόχοι (sub-

franchisees), ενώ στην δεύτερη δεν μπορεί.  

Όπως παρατηρήθηκε από την έρευνα των  Doherty and Alexander (2005), σε αρκετές 

αγορές η αποτυχία της χρήσης master franchise ή area development franchising 

συντέλεσε στην απώλεια ελέγχου του δικτύου σε συγκεκριμένες αγορές για κάποιες 

από τις επιχειρήσεις του δείγματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος μίας από 

τις επιχειρήσεις του δείγματος, η επιχείρηση διατηρούσε στην Ισπανία έξι συνολικά 

δικαιοδόχους. Όταν έληξε η σύμβαση το 1999, δεν ανανέωσε συνολικά τις συμβάσεις 

γιατί ήταν πολύ δύσκολο να διαπραγματεύεται με έξι διαφορετικούς συνεργάτες, ενώ 

είναι πολύ ευκολότερο να διαπραγματεύεται με έναν. Και αυτό ήταν μία κίνηση 

στρατηγικής για την επιχείρηση. Σύμφωνα με στέλεχος άλλης επιχείρησης του 

δείγματος, η περίπτωση του master franchise πρέπει να εξετάζεται ανά χώρα. «Θα 

χρειαζόμουν ένα πολύ καλό λόγο πριν το sub-franchising γίνει μία από τις επιλογές. 

Θα μπορούσε να έχει νόημα σε πολύπλοκες αγορές όπως αυτή της Κίνας, όπου θα 

τοποθετούσα έναν επικεφαλής δικαιοδόχο με σκοπό να δημιουργήσει και άλλους 

δικαιοδόχους».  

 

• Έλεγχος μέσω του ονόματος (brand name) 

Οι επιχειρήσεις λιανικής που επεκτείνονται με την μέθοδο franchising, πρέπει να 

έχουν ένα ισχυρό όνομα (brand) να προσφέρουν και θα πρέπει να το ελέγχουν και να 

το προστατεύουν, έτσι ώστε να παραμένει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην 

στρατηγική του franchise και στην διεθνή λειτουργία του δικτύου. Η έλλειψη του 

ελέγχου και της αυτογνωσίας της σπουδαιότητας απώλειας του ελέγχου μπορεί να 

συνδεθεί με την έλλειψη ενός σαφώς ορισμένου ισχυρού ονόματος στην λιανική 

πώληση μίας από τις επιχειρήσεις του δείγματος καθώς και του γεγονότος ότι 

δραστηριοποιούνταν με franchising συγκεκριμένων προϊόντων και όχι ενός σαφώς  
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ορισμένου πακέτου franchising. Μετά από διαμαρτυρίες από άλλους συνεργάτες σε 

σχέση με την λειτουργία ορισμένων συνεργατών στην Μέση Ανατολή και τον φόβο 

επίδρασης στα αποτελέσματα των σημείων πώλησης στην έδρα της επιχείρησης, 

αποφάσισε να ασκήσει έλεγχο σε όλα τα στοιχεία marketing των σημείων πώλησης.  

 

Πολλοί ερευνητές πιστοποιούν ότι η ανάγκη ελέγχου στα συστήματα Franchise είναι 

ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς. Οι Sashi and Karuppur (2001) ισχυρίζονται ότι το 

franchise ενισχύει την μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας στους δικαιοδόχους, ενώ 

επιτρέπει στον δικαιοπάροχο να διατηρεί τον έλεγχο. Από τα στοιχεία της έρευνας 

προέκυψε ότι όπου το όνομα δεν είναι σημαντικό στοιχείο στο Franchise, ο έλεγχος 

πραγματοποιείται μέσω των υποστηρικτικών διαδικασιών. Αυτό που προέκυψε από 

την έρευνα είναι ότι καθώς επεκτείνεται το δίκτυο Franchising, η διατήρηση του 

ελέγχου επί του συστήματος γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα της έρευνας αλλά και άλλων σύγχρονων ερευνών, δεν επιβεβαιώνεται το 

συμπέρασμα των Falbe and Dandridge (1991) που θεωρούν ότι καθώς ο 

δικαιοπάροχος επεκτείνεται σε διεθνή κλίμακα, με την μη πιεστική προσέγγιση 

γίνεται πιο δύσκολο να διατηρήσει τον έλεγχο και με τον καιρό οι πιεστικές μορφές 

ελέγχου έρχονται για να κυριαρχήσουν στην σχέση δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου. Οι 

μορφές ελέγχου που προκύπτουν από την έρευνα να προτιμούν οι δικαιοπάροχοι είναι 

αυτές της μη πιεστικής προσέγγισης, παρά την εξάπλωση του δικτύου και των 

δυσκολιών που αυτή προκαλεί. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι οι 

δικαιοπάροχοι προτιμούν να έχουν ένα μόνο συνεργάτη σε μία περιοχή καθώς 

αυξάνεται ο έλεγχος και μειώνεται η πιθανότητα πιεστικής προσέγγισης με την 

επιβολή των όρων του συμβολαίου. Σε πολλές περιπτώσεις η επαναλαμβανόμενη 

πίεση με την απειλή της εφαρμογής των όρων του συμβολαίου οδηγεί τελικά στην 

διάλυση της σχέσης Franchise.      

 

 

3.3 Τρόπος επιλογής των προς επέκταση χωρών  
Η επιλογή των αγορών στις οποίες μία επιχείρηση θα πρέπει να επεκταθεί είναι ένα 

μεγάλο σημείο προβληματισμού. Σύμφωνα με τον Sumrall (2003) η μεθοδολογία με 

την οποία θα πρέπει να επιλέξει μία επιχείρηση τις χώρες στόχους είναι να 



 
57

κατατμήσει τον κόσμο είτε γεωγραφικά, είτε πολιτισμικά, είτε δημογραφικά. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να αναλύσει στις ομάδες των χωρών που θα προεπιλεγούν, την 

δυναμική του franchise των αγορών αυτών και τις ομάδες καταναλωτών που 

αποτελούν στόχους στις αγορές αυτές.  Το να καθορίσεις την δυναμική αυτή, κατά 

τον Sumrall (2003), είναι συνήθως περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη. Σύμφωνα με 

τον Root (1994), η διαδικασία επιλογής των αγορών περιλαμβάνει τρία στάδια. Το 

πρώτο αφορά ένα προκαταρκτικό διαχωρισμό των χωρών, το δεύτερο αφορά την 

αναγνώριση των χωρών που δίνουν προοπτική και το τρίτο στάδιο την αναγνώριση 

των χωρών με την μεγαλύτερη δυνατότητα υψηλών πωλήσεων. Ένας παράγοντας που 

μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων με 

όμοιες ή συμπληρωματικές δραστηριότητες που δραστηριοποιούνται στην αγορά-

στόχο.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Hoffman and Preble (2004), ο 

πληθυσμός των χωρών με ενεργές δραστηριότητες franchising, αποτελούνταν από 

μεσαίου εισοδήματος πολίτες, είχαν επαρκή μόρφωση και σχετικά καλή πρόσβαση 

στα μέσα ενημέρωσης. Οι κοινωνίες ήταν επίσης κατά βάση αστικοποιημένες  

(πίνακας 1). Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που ευνοούν την δραστηριότητα του 

franchising.  

 

Ένα από τα βασικά συστατικά του Franchising είναι η δημιουργία επώνυμης 

αλυσίδας καταστημάτων. Ένας από τους παράγοντες που είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

είναι η κατοχύρωση του σήματος στην χώρα που επιχειρείται η επέκταση. Ο 

δικαιοπάροχος οφείλει εγκαίρως να έχει αξιολογήσει την αγορά στόχο και να έχει 

προχωρήσει στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος ώστε να μην καταχωρηθεί από 

άλλη επιχείρηση ή να έχει προβεί στην έγκαιρη ανανέωσή του ώστε να μην 

απολεσθεί ή ισχύς του από μη χρήση (Mendelson, 1994). Το συγκεκριμένο θέμα είναι 

ιδιαίτερης βαρύτητας για το Franchising και έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα 

σε χώρες με προβληματικό πολιτικό ή νομοθετικό περιβάλλον. Έχουν αναφερθεί 

περιστατικά παραβίασης σημάτων σε αγορές όπως η Κίνα, όπου ο μη σεβασμός των 

σημάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων, δεν 

προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει αθέμιτος 

ανταγωνισμός από ντόπιες επιχειρήσεις που παράγουν χαμηλότερης ποιότητας 

προϊόντα, αλλά χρησιμοποιούν τα ίδια σήματα.  
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Στην έρευνα των Hoffman and Preble, (2004), ένας από τους βασικούς λόγους που 

αναφέρθηκαν από χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Αίγυπτος, ήταν η έλλειψη νομοθεσίας σχετικής με το Franchising σε ορισμένες 

χώρες. Η ευνοϊκότητα ή μη με την οποία αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών 

τον θεσμό του franchising είναι ένα επίσης σημαντικό θέμα. Έχουν αναφερθεί 

εξειδικευμένοι νομικοί παράγοντες που ευνοούν το Franchising, όπως οι κανονισμοί 

για το franchising και για τις υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιρειών ή νόμιμες 

εξαιρέσεις που δίνονται στους δικαιοπαρόχους στην Τουρκία. Στον αντίποδα, ειδικά 

νομικά και φορολογικά θέματα που περιορίζουν το Franchising έχουν παρατηρηθεί 

σε διάφορες χώρες, όπως είναι οι δασμοί σε Γουατεμάλα και Περού, ο φόρος 

διαφήμισης στην Βραζιλία, κανονισμοί ενάντια στην απασχόληση ξένων στην Κίνα 

κ.λ.π.    

 

Τα σημαντικά θέματα που πρέπει να διερευνήσει μία επιχείρηση σύμφωνα με έρευνα 

της Arthur Andersen, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1996 και διερεύνησε την διεθνή 

επέκταση (σε όλες τις ηπείρους) των δικαιοπαρόχων από τις Η.Π.Α. είναι:   

 

1. Η ύπαρξη μίας επαρκούς μεσαίας τάξης είναι ο πλέον σημαντικός λόγος στον 

καθορισμό αν μία χώρα είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη συστημάτων franchising. 

Ακόμα και μικρές χώρες αλλά με επαρκή μεσαία τάξη όπως το Ισραήλ και το 

Κουβέιτ μπορεί να αποτελούν βιώσιμη αγορά για αλυσίδες franchise ειδικά στους 

τομείς των υπηρεσιών. Σαν παραδείγματα αναφέρονται τα ακόλουθα: Περίπου 30 

εκατομμύρια Ινδονήσιοι μέσης και ανώτερης τάξης καταναλώνουν όπως ποτέ πριν 

και έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές τους συνήθειες σύμφωνα με αυτές των 

συνεργατών τους στην υπόλοιπη Ασία (Montlake, 2001). Η μεσαία τάξη της Κίνας το 

2001 (Hunt, 2001) αποτελούνταν από 70 εκατομμύρια με μέσο εισόδημα 3.000-5.000 

δολαρίων. Η GM προέβλεψε το 2001 ότι η μεσαία τάξη της Κίνας θα αυξάνονταν 

εκθετικά στα επόμενα χρόνια τόσο σε όρους μεγέθους, όσο και σε όρους πλουτισμού 

(Asia Week, 2001). Στην Ινδία εκτιμάται ότι η αγορά του franchising απευθύνεται σε 

300 εκατομμύρια καταναλωτών μεσαίας τάξης (Hough, 1995). Στην Ρωσία εκτιμάται 

ότι το 20-25% του πληθυσμού ανήκει στην μεσαία τάξη (IPR Strategic Business 

Information Database, 2001), ενώ τέλος το 40% του πληθυσμού των 170 
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εκατομμυρίων της Βραζιλίας θεωρείται ότι ανήκουν στην μεσαία τάξη (Hemlock, 

2000).  

 

2. Το εισόδημα των πολιτών και ειδικά το διαθέσιμο εισόδημα καθορίζει αν ο μέσος 

πολίτης μπορεί να αποτελέσει πελάτη του προτεινόμενου franchise και κατ’ επέκταση 

αν υπάρχει μία επαρκής αγορά. Ο Yavas (1988) βρήκε, ότι το κατά κεφαλήν 

εισόδημα συσχετίζεται θετικά με τον αριθμό των εστιατορίων καταστημάτων διεθνών 

franchise. Οι Hoffman and Preble (2004) ανέφεραν ότι σε έναν αριθμό χωρών 

παρατηρήθηκε ότι οι πολίτες ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην τιμή (χώρες της Νοτίου 

Αμερικής, Αίγυπτος). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χώρες αυτές είχαν από τα 

χαμηλότερα κατά κεφαλή εισοδήματα του δείγματος. Η τιμολόγηση είναι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας για τις χώρες αυτές.    

 

3. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης αξιολογήθηκε 

ως ο τρίτος πιο σημαντικός λόγος στον καθορισμό αν μία ξένη χώρα είναι πιθανόν να 

αποτελέσει αγορά ενός συστήματος Franchise. Το 85% των διεθνών δικαιοπαρόχων 

κατατάσσουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ως εξίσου σημαντικό ή τον πλέον 

σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση μίας νέας αγοράς (Arthur Andersen, 1996).  

 

4. Η αύξηση του πληθυσμού αξιολογήθηκε ως ο τέταρτος πιο σημαντικός 

παράγοντας. Υψηλό επίπεδο αύξησης πληθυσμού δείχνει ότι υπάρχει προοπτική για 

συστήματα franchise. 

 

5. Το επίπεδο αστυφιλίας αξιολογήθηκε ως ο πέμπτος πιο σημαντικός παράγοντας για 

μία ξένη αγορά με το 73% των συμμετεχόντων να τον αναφέρουν είτε ως εξίσου ή 

πολύ σημαντικό. Ακόμα και σε αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες, οι μεγάλες 

πόλεις έχουν ένα ικανοποιητικό αριθμό ευκατάστατων καταναλωτών που 

προσφέρουν γόνιμο έδαφος για την επέκταση του διεθνούς franchising (Arthur 

Andersen, 1996).   

 

Άλλοι παράγοντες που αξιολογήθηκαν ως σημαντικοί στην ίδια έρευνα αλλά και σε 

άλλες μελέτες είναι:  
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Η θέση της γυναίκας στην χώρα. Στις περασμένες δεκαετίες, οι γυναίκες στις 

αναπτυγμένες αγορές, μετακινήθηκαν από τον παραδοσιακό τους ρόλο σαν 

σπιτονοικοκυρές στην αγορά εργασίας. Οι δικαιοπάροχοι που προσάρμοσαν τις 

υπηρεσίες τους στον περιορισμένο χρόνο και στις υπηρεσίες σχετικές με το σπίτι, 

όπως τα fast food και οι υπηρεσίες καθαριότητας, κατάφεραν να αναπτυχθούν.  Ο 

Yavas (1998) υποστήριξε την υπόθεση ότι η αναλογία των γυναικών στην εργατική 

δύναμη είναι θετικά συνδεδεμένη με τον αριθμό των εστιατορίων διεθνών αλυσίδων 

Franchise.  

 

Η φυσική απόσταση είναι ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στην 

αξιολόγηση μιας πιθανής ξένης αγοράς. Η φυσική απόσταση κάνει τον έλεγχο του 

συστήματος franchise δύσκολο και ακριβό εγχείρημα. Το κόστος της επιθεώρησης 

είναι πιθανό να είναι υψηλό όταν η μονάδα είναι φυσικά απομακρυσμένη από τον 

δικαιοπάροχο (Rubin, 1978). Επιπλέον, η φυσική απόσταση κάνει δύσκολη την 

υποστήριξη στις διαδικασίες  logistics, ειδικά αν οι πρώτες ύλες πρέπει να εισάγονται 

από την χώρα καταγωγής (Fladmoe-Linquist, 1996). Το μοντέλο που αναπτύχθηκε 

από τους Alon and McKee (1999), προτείνει ως μία από τις τέσσερις βασικές 

παραμέτρους την απόσταση, προκειμένου μία επιχείρηση να αξιολογήσει την 

επέκτασή της σε μία χώρα. Στην παγκόσμια αγορά το κόστος της επικοινωνίας, 

συντονισμού και επίβλεψης είναι πιθανόν να είναι υψηλό όταν οι μονάδες είναι 

διεσπαρμένες σε πολλές χώρες. Ο έλεγχος είναι ευκολότερος όταν οι μονάδες είναι 

συγκεντρωμένες σε μερικές περιοχές. Οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το 

κόστος του ελέγχου εμπλέκοντας τοπικούς συνεργάτες σαν δικαιοδόχους σε 

απομακρυσμένες περιοχές (Sashi and Karuppur, 2001). Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το 

κόστος ελέγχου επηρεάζεται από την γεωγραφική διασπορά την διεθνή εμπειρία την 

σημασία των τοπικών εισροών και την αρχική επένδυση. Στην έρευνα της Arthur 

Andersen (1996), το 38% των δικαιοπαρόχων που σκέφτονται την διεθνή επέκταση 

και το 21% όσων έχουν ήδη διεθνή παρουσία, αξιολογούν την γειτνίαση ως τον 

πρώτο λόγο για την επιλογή μίας ξένης χώρας ως νέας αγοράς για επέκταση των 

δραστηριοτήτων της. Η φυσική απόσταση μπορεί να μετρηθεί σε απόλυτους όρους ή 

σε χρόνο ταξιδιού. Οι Julian and Castrogiovanni (1995) θεώρησαν ότι για τους 

δικαιοπαρόχους των Η.Π.Α. όλες οι άλλες αγορές πλην του Καναδά, θεωρούνται 

απομακρυσμένες. Οι Fladmoe-Lindquist (1996) και Jacque (1978) μέτρησαν την 

γεωγραφική απόσταση με όρους όπως η συχνότητα πτήσεων και η αξιοπιστία και ο 
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χρόνος που απαιτείται στα τελωνεία. Στην έρευνα που έγινε από τους Hoffman and 

Preble (2004), φαίνεται ότι οι χώρες που είναι πρώτες σε εισαγωγή συστημάτων 

Franchising από το εξωτερικό είναι η Γαλλία (14%), η Γερμανία (10%), η Κίνα, η 

Αίγυπτος και οι Η.Π.Α. με 7% η κάθε μία. Ο βασικός λόγος για την διαμόρφωση των 

παραπάνω αποτελεσμάτων είναι η γειτνίαση των χωρών. Οι κορυφαίες εισαγωγικά 

χώρες είναι αυτές που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τις οποίες βρίσκεται 

η χώρα που εξάγει το σύστημα Franchising. Ακόμα και όταν υπάρχει μία μεγάλη 

αγορά εξαγωγής του συστήματος σε μία άλλη περιοχή, τότε υπάρχουν πολιτισμικοί 

και ιστορικοί λόγοι που συνδέουν τις δύο χώρες. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αναφέρεται η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που αποτελεί κορυφαία εξαγωγική 

αγορά για τα συστήματα franchising που προέρχονται από την αγορά των Η.Π.Α.  

 

Για την επιλογή μίας χώρας θα πρέπει αν είναι δυνατόν να συνταχθεί μία πλήρης 

οικονομική ανάλυση με πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση 

σε ένα βάθος χρόνου πέντε έως δέκα ετών (Sumrall, 2003).    

    

Ένας ακόμη σημαντικός διαχωρισμός είναι αυτός ανάμεσα στις ώριμες και στις 

αναδυόμενες αγορές. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μία επιχείρηση πρέπει να στρέψει 

το ενδιαφέρόν της στις ώριμες ή στις αναδυόμενες αγορές. Ως αναδυόμενες αγορές 

έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν οι χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, στη 

συνέχεια οι χώρες της Ανατολικής Ασίας και εν συνεχεία χώρες όπως η Βραζιλία και 

η Ινδία. Η Βραζιλία αποτελούσε το 2001 την τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά στο 

franchising, μετά τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Σύμφωνα με τους Czinkota and 

Ronkainen (1997) για να οριστεί μία αγορά ως αναδυόμενη πρέπει να εκτιμηθούν 

τρεις παράγοντες. Το επίπεδο της οικονομίας, η  οικονομική ανάπτυξη και οι κανόνες 

που επικρατούν στην αγορά. Το κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP) μπορεί να 

χρησιμεύσει ως δείκτης της κατάστασης της οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη 

μπορεί να οριστεί με βάση τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Σύμφωνα με 

τους Czinkota and Ronkainen (1997) ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 5% χαρακτηρίζουν 

τις αναδυόμενες αγορές, αν και υπάρχουν ενστάσεις κατά πόσο μπορούν να 

διατηρηθούν τέτοιοι ρυθμοί ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με 

τους Welsh and Alon (1997) η οικονομική ανάπτυξη είναι ο κυρίαρχος δείκτης για 

κάθε αλυσίδα Franchising που επιδιώκει την επέκτασή της. Οι κανόνες που 

επικρατούν στην αγορά συμπεριλαμβάνουν κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία 
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της αγοράς, όπως η έκταση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, η σταθερότητα της 

αγοράς και το κανονιστικό περιβάλλον. Οι οικονομίες που φιλελευθεροποιούν τις 

οικονομικές δομές τους και δημοκρατικοποιούν τις πολιτικές τους δομές ονομάζονται 

και Μεταβατικές Οικονομίες. Οι οικονομίες αυτές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των Δυτικών οικονομιών καθώς θεωρούνται σαν ευκαιρίες για την διεθνή επέκτασή 

του συστήματος Franchising. Το 1997 το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. είχε 

εκτιμήσει ότι το 75% του Παγκοσμίου Εμπορίου κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες θα 

προέλθει από τις (τότε) αναδυόμενες αγορές (Welsh and Alon, 1997), χώρες οι οποίες 

ενώ αριθμούν συνολικά περισσότερο του 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, κατέχουν 

μόνο το 25% του παγκοσμίως παραγόμενου προϊόντος.  

 

Οι δικαιοπάροχοι που σκέφτονται την επέκτασή τους στις αναδυόμενες αγορές θα 

πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τους θέματα όπως η γραφειοκρατία, η δωροδοκία, 

το καθεστώς ιδιοκτησίας, τα εμπόδια εισόδου και το πολιτικό κλίμα.  

 

Οι Alon and McKee (1999), προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα μακροοικονομικό 

μοντέλο στο διεθνές Franchising, το οποίο εξετάζει τους παράγοντες περιβάλλοντος 

σε μία χώρα που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη ένας δικαιοπάροχος. Το μοντέλο αυτό 

αξιολογεί το επενδυτικό κλίμα σε μία υπό διερεύνηση χώρα από την οπτική του 

διεθνούς franchising και ορίζει ένα σημείο εκκίνησης για συγκριτική ανάλυση μεταξύ 

των ανταγωνιστικών υπό διερεύνηση αγορών στο κόσμο. Το μοντέλο αυτό ορίζει ως 

σημαντικούς τέσσερις παράγοντες για την αξιολόγηση μίας χώρας περιλαμβάνοντας 

την οικονομική, την δημογραφική, την απόσταση και την πολιτική μεταβλητή.  

 

Η ανάπτυξη του μοντέλου 

H έρευνα στο διεθνές Franchising εμπεριέχει δύο παράγοντες, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί εστιάζουν στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που την 

οδηγούν στην διεθνοποίηση των δραστηριοτήτών της, ενώ οι εξωτερικοί εστιάζουν 

στους μακροοικονομικούς παράγοντες που οδηγούν είτε στην επιλογή μίας χώρας 

είτε μίας μεθόδου εισόδου.  Οι εξωτερικοί παράγοντες στο διεθνές Franchising 

περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές μεταβλητές για την επιλογή και αξιολόγηση μίας 

χώρας. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης στο διεθνές 

franchising, κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβεί στην Ασία, στην Νότιο Αμερική, 

στην Κεντρική Αμερική και στο Μεξικό (Arthur Andersen, 1996). Αυτό συνέβη γιατί 
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οι αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών έγιναν ιδιαίτερα κορεσμένες και 

ανταγωνιστικές.  

 

Το μοντέλο των Alon and McKee (1999) εστιάζει στους μακροοικονομικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επέκταση σε μία νέα αγορά. 

Αποτελείται από δέκα μεταβλητές, οι οποίες βαθμολογούνται με αξία από –2 έως +2, 

όπου το –2 αντιπροσωπεύει αρνητικό σκορ στην κλίμακα των μεταβλητών. Το 0 

αντιπροσωπεύει μία ουδέτερη κατάσταση, ενώ μία χώρα μπορεί να συγκεντρώσει από 

–20 έως +20 βαθμούς συνολικά, με το +20 να αντιπροσωπεύει το ανώτερο σκορ. Οι 

μακροοικονομικοί παράγοντες που είναι πάνω από το 0 θεωρούνται γενικά ευνοϊκοί  

ενώ αυτοί κάτω από το 0 γενικά δυσμενείς (Πίνακας 7).  

 

Το μοντέλο δεν προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση ποια πρέπει να είναι η 

στρατηγική εισόδου, από την στιγμή που θα αξιολογηθεί μία χώρα αν και αποτελεί 

μία καλή βάση για μία τέτοια απόφαση. Οι χώρες που παρουσιάζουν χαμηλό σκορ, 

χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο αξιολόγησης θα έπρεπε να εισέλθουν στην χώρα 

μέσω ενός χαμηλής επικινδυνότητας τρόπου εισόδου, όπως το Master Franchising, 

ώστε να μειώσουν την οικονομική έκθεση σε μία πιθανή αποτυχία. Επιπλέον μία 

λάθος απόφαση σε σχέση με την επιλογή μίας χώρας μπορεί να είναι μία στενάχωρη 

εμπειρία στην καλύτερη περίπτωση και πολύ επιζήμια σε επίπεδο κερδοφορίας και 

φήμης, στην χειρότερη.  

 

Ο Eroglu (1992) πρότεινε ότι η διαφαινόμενη ευνοϊκότητα των εξωτερικών 

παραγόντων είναι αρνητικά σχετιζόμενη προς το αναληφθέν ρίσκο και θετικά 

σχετιζόμενη προς τα προσδοκώμενα οφέλη. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα στους 

πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες της υπό εξέταση χώρας 

αυξάνει την πιθανότητα να επιχειρήσει ο υποψήφιος δικαιοπάροχος την επέκταση 

στην χώρα αυτή.    

 

 

3.4 Προφίλ του υποψηφίου Master Franchisee 
Το προφίλ του υποψήφιου Franchisee είναι πολύ διαφορετικό αν η επιλογή αφορά 

Master Franchisee ή μεμονωμένο δικαιοδόχο. Παρ’ ότι κοινά χαρακτηριστικά 
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καλύπτουν και τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικές και ευδιάκριτες διαφορές. 

Στην περίπτωση του Master Franchising το γεγονός ότι αφορά μία περιοχή ή μία 

χώρα, σημαίνει ότι ο δικαιοδόχος θα πρέπει να διαθέτει την οικονομική επιφάνεια και 

την οργάνωση ώστε να εξυπηρετήσει τον στόχο της ανάπτυξης αυτής της περιοχής. 

Σύμφωνα με τον Mendelsohn (1994), ο χρόνος που μπορεί να απαιτηθεί για έναν 

Master Franchisee προκειμένου να δει κάποια χρήματα για τον κόπο του, δεδομένων  

και των εξόδων στα οποίων πρέπει να υποβληθεί προκειμένου να την προωθήσει, 

είναι μακρύς και μπορεί να ξεπεράσει τα δύο χρόνια, ανάλογα με την φύση της 

δουλειάς, (Fenwick, 2001). Σύμφωνα με τους Ryans, Lotz and Krampf (1999), ο 

Master Franchisee είναι κάτοικος της αγοράς της οποίας έχει τα δικαιώματα για την 

ανάπτυξή της, και αναμένεται να διαθέτει τις απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες, το 

απαραίτητο κεφάλαιο, την πολιτική γνώση και πολιτισμική αντίληψη που απαιτείται  

για την αγορά την οποία πρόκειται να αναπτύξει. 

 

Ο επιτυχημένος Master Franchisee πρέπει να είναι αφιερωμένος στα καθήκοντά του, 

στην κατανόηση της αγοράς και της μοναδικότητας του συστήματος που εκπροσωπεί 

και πρέπει να εξασφαλίζει τους δίαυλους επικοινωνίας που χρειάζονται μεταξύ 

δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων (Ryans, Lotz and Krampf, 1999)  

 

 

3.5 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο διερευνάται πότε είναι το franchising η κατάλληλη 

μέθοδος για είσοδο στην αγορά, τονίζεται η σημασία της κατάλληλης επιλογής του 

δικαιοδόχου και των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει και η δυνατότητα 

γρήγορης ανάπτυξη του δικτύου χωρίς τη δέσμευση κεφαλαίων από την πλευρά του 

δικαιοπαρόχου. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία επιχείρηση 

προκειμένου να έχει τις δυνατότητες για διεθνή επέκταση, όπως η εμπειρία, οι 

οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και η προσαρμοστικότητα στις νέες αγορές, ενώ 

τονίζεται και η σημασία του ελέγχου σε ένα δίκτυο Franchise. Διερευνώνται επίσης 

τα χαρακτηριστικά των χωρών που είναι σημαντικά για την επιλογή της, όπως η 

ύπαρξη μεσαίας τάξης, η επαρκής μόρφωση και το απαραίτητο εισόδημα.  
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Κεφάλαιο 4: Στοιχεία για την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
4.1 Ιστορικό της επιχείρησης ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ εμφανίστηκε σαν τεχνική εταιρεία μελετών κατασκευών το 

1975. Το 1985 άρχισε να λειτουργεί σαν εμπορική εταιρεία, με σημεία πώλησης το 

κατάστημα της Θεσσαλονίκης, το κατάστημα της Λεωφόρου Αμφιθέας και το 

κατάστημα της Λεωφόρου Μεσογείων στην Αθήνα και ένα αποθηκευτικό χώρο 

περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων στην Θεσσαλονίκη.  

 

Η εμπορική της δραστηριότητα ξεκίνησε με την εισαγωγή πορτών ασφαλείας  από 

την Ιταλία. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες εισήγαγαν πόρτα ασφαλείας, σε 

μία εποχή που στην Ελλάδα η ανάγκη για ασφάλεια ήταν σχετικά μικρή. Στην 

συνέχεια εισήγαγε εσωτερικές πόρτες και εν συνεχεία ξύλινα εξωτερικά κουφώματα, 

όλα εισαγόμενα από την Ιταλία. Όλα τα προϊόντα απευθύνονταν στους ιδιώτες και 

κυρίως στο ανώτερο κομμάτι της αγοράς.  

 

Από το 1992 η εταιρεία εισάγει προϊόντα τα οποία απευθύνονται στον κατασκευαστή 

και στην μέση αγορά των ιδιωτών. Από το 1997 η εταιρεία μπαίνει στην παραγωγή 

πορτών ασφαλείας και από το 2000 στην παραγωγή εσωτερικών πορτών.    

 

Στα τέλη του 2000 η ‘’ΠΛΑΙΣΙΟ’’ εξαγόρασε την Ελληνική εταιρεία ‘’Mobili 

Domani’’, που ασχολείται με κουζίνες, ντουλάπες και παιδικά έπιπλα, και την 

μετονόμασε σε ‘’ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI’’. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο 

‘’ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ’’, αποτελούμενος από τις εταιρείες ‘’ΠΛΑΙΣΙΟ’’ και 

‘’ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI’’.  

 

Από το 1984 έως σήμερα ο όμιλος ΠΛΑΙΣΙΟ έχει αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων είκοσι 

σημείων σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων τα επτά καταστήματα είναι εταιρικά και 

τα δεκατρία είναι καταστήματα franchising. Εξάγει επίσης τα προϊόντά του στην 

Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία και Σερβία. Με την μέθοδο του franchising εξάγει στην Σερβία 

και στην Νότιο Αφρική. Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ είχε κύκλο εργασιών 14.500.000 € για 

το 2006 και η ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI για το ίδιο έτος είχε κύκλο εργασιών 3.000.000€. 
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Το 2007 η ΠΛΑΙΣΙΟ είχε κύκλο εργασιών περίπου 16.500.000€ και η ΠΛΑΙΣΙΟ 

DOMANI είχε κύκλο εργασιών περίπου 3.800.000€. 

 

Σήμερα η ΠΛΑΙΣΙΟ διαθέτει στεγασμένους χώρους 7.000m2 και απασχολεί περίπου 

200 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. Το 2003 εγκαθίσταται εμπορολογιστικό σύστημα 

ERP, σε υποσύστημα του οποίου είναι συνδεδεμένα όλα τα καταστήματα franchising 

και μέσω αυτού του υποπρογράμματος πραγματοποιείται η διαχείριση όλων των 

παραγγελιών τόσο των εταιρικών καταστημάτων όσο και των καταστημάτων 

franchising. Ετοιμάζεται ήδη η υποδομή για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό και 

τα καταστήματα franchising του εξωτερικού.  Από το 1994 η εταιρεία διαθέτει τμήμα 

marketing.  

 

Η επέκταση της εταιρείας στο εσωτερικό ξεκίνησε το 1989 με την μέθοδο του 

franchising. Μέχρι το 1999 λειτουργούσαν επτά καταστήματα franchising (πρώτη 

περίοδος). Από το 1999, που προσετέθη στον όμιλο η ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI, ξεκίνησε 

το νέο μοντέλο franchising με το σύνολο των προϊόντων των δύο εταιρειών (δεύτερη 

περίοδος). Το δίκτυο franchising αποτελείται σήμερα από δεκατρία σημεία πώλησης, 

εκ των οποίων τρία είναι από τα καταστήματα της πρώτης περιόδου.  

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1999 με εξαγωγές στην 

Μόσχα μέσω αντιπροσώπου. Ήταν η πρώτη προσπάθεια της εταιρείας για εξαγωγή 

των προϊόντών της. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι το 2003. Το 

2003 δημιουργείται το τμήμα εξαγωγών της εταιρείας και ξεκινάει πιο μεθοδευμένη 

προσπάθεια για επέκταση των δραστηριοτήτών της και σε άλλες χώρες. Η πρώτη 

συνεργασία αναπτύσσεται στην Κύπρο, με την μέθοδο του διανομέα που 

δραστηριοποιείται  κυρίως στις πόλεις της Λεμεσού και της Πάφου. Η συνεργασία 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το 2005 η ΠΛΑΙΣΙΟ επεκτείνει τις δραστηριότητές 

της στην Νότιο Αφρική με την μέθοδο του Master Franchising. Με την ίδια μέθοδο 

δραστηριοποιείται από το 2007 και στην Σερβία. Στην Ιταλία εξάγει τις πόρτες 

ασφαλείας από το 2002 μέσω διανομέα και συνεχίζει με άλλο συνεργάτη από  τα 

μέσα του 2007. Στην αγορά της Μόσχας δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2007 με 

την μέθοδο του πράκτορα (agent).    
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Η «ΠΛΑΙΣΙΟ» έχει πιστοποιηθεί από το 1997 με το ISO 9002, ενώ από το 2004 είναι 

πιστοποιημένη με το ISO 9001:2000. Το 2005 εγκαθιστά Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS και το πρότυπο ISO 

14001:2004 στις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.  

 

 

4.2 Σε ποια κατηγορία ανήκει το concept του franchising  
Το franchising στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ξεκίνησε το 1989. Από το 2000 έχει 

ξεκινήσει το νέο μοντέλο franchising με προϊόντα του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ (εταιρείες 

ΠΛΑΙΣΙΟ και ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI). Στο εξωτερικό στις δύο συνεργασίες που 

υπάρχουν με την μέθοδο Franchising, το πακέτο Franchising αφορά τα προϊόντα της 

εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ, δηλαδή πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες και εξωτερικά 

κουφώματα. Η εταιρεία δείχνει ευελιξία ανάλογα με τις αγορές και μπορεί να 

υιοθετήσει διαφοροποιήσεις στο concept του franchising. Στην αγορά της Σερβίας δεν 

συμπεριελήφθησαν στο πακέτο franchise τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα, 

δεδομένης της παράδοσης της αγοράς στο συγκεκριμένο αντικείμενο και της φθηνής 

ξυλείας που υπάρχει σε αφθονία στην χώρα.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου franchising της εταιρείας είναι: 

• Η παραχώρηση του ονόματος και των σημάτων και η αποκλειστική διάθεση 

των προϊόντων στην περιοχή που παραχωρείται στον συνεργάτη franchisee. 

• Η  παραχώρηση της τεχνογνωσίας που αφορά τα προϊόντα που παράγει και 

εμπορεύεται, τον τρόπο προώθησης και τοποθέτησης αυτών και της διοίκησης του 

προσωπικού των καταστημάτων. Η τεχνογνωσία που προκύπτει από τα είκοσι και 

πλέον χρόνια της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα, έχει καταγραφεί στις 

διαδικασίες του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, στο εγχειρίδιο λειτουργίας, 

στις οδηγίες εργασίας και στα έντυπα. Τα περισσότερα εξ αυτών (και οι μεταβολές 

που γίνονται) είναι διαθέσιμα on-line (μέσω ειδικής πλατφόρμας και κωδικών 

πρόσβασης) στα καταστήματα του εσωτερικού (εταιρικά και franchising), ενώ 

οργανώνεται η on-line διαθεσιμότητά τους και στα καταστήματα του εξωτερικού. 

• Η αρχική εκπαίδευση της ομάδας πωλήσεων και της ομάδας τοποθέτησης του 

συνεργάτη franchisee, η οποία αφορά προϊόντα, τιμοκαταλόγους, διαδικασίες, 
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τοποθετήσεις προϊόντων, διαρκεί τρεις εβδομάδες και λαμβάνει χώρα στην έδρα της 

εταιρείας και στην έδρα του συνεργάτη. 

• Η συνεχής εκπαίδευση σε νέα προϊόντα, οι νέες διαδικασίες και μεταβολές 

τεχνικών προϊόντων, οι τρόποι πωλήσεων και οι νέοι μέθοδοι διοίκησης του 

προσωπικού. 

• Η υποστήριξη στις διαδικασίες προώθησης και marketing. 

• Η απόδοση, εκ μέρους του συνεργάτη franchisee, ενός αρχικού εφ’ άπαξ 

ποσού εισόδου στο σύστημα (entry fee), η μη ύπαρξη royalties και η εννεαετής 

συμφωνία με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας για τρία χρόνια αρχικά και για 

αόριστο χρονικό διάστημα στην συνέχεια. 

• Η βοήθεια στον σχεδιασμό του καταστήματος και στην χρήση των 

κατάλληλων υλικών για την κατασκευή του καταστήματος. 

 

Δεδομένου ότι το franchising στην ΠΛΑΙΣΙΟ δεν αφορά μόνο πώληση προϊόντων, 

αλλά και τοποθέτηση και υποστήριξη αυτών σε βάθος χρόνου (after sales service), το 

franchising της ΠΛΑΙΣΙΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως franchising προϊόντων και 

υπηρεσιών. Το κομμάτι των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό στο franchising της 

ΠΛΑΙΣΙΟ, δεδομένης της φύσης των προϊόντων που είναι χρηστικά σε καθημερινή 

βάση (πόρτες, κύριες είσοδοι κατοικιών), αποτελούν πολλές φορές μέρη του 

εξωτερικού περιβλήματος των κτιρίων (με αποτέλεσμα την φυσική φθορά λόγω των 

συνθηκών του περιβάλλοντος) αλλά και της μεγάλης ζωής των προϊόντων, που 

σημαίνει ότι χρήζουν υποστήριξης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την 

έρευνα που έγινε από τους Hoffman and Preble (2004), οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο franchising προϊόντων  και υπηρεσιών αποτελούν το 20% 

του δείγματος. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι στην δεύτερη θέση παγκοσμίως είναι 

οι αλυσίδες που προσφέρουν μοναδικό service (33%), ενώ μόλις στην τελευταία θέση 

είναι οι αλυσίδες που προσφέρουν χαμηλού κόστους υπηρεσίες (15%), ενδεικτικά 

στοιχεία της σημασίας που έχουν οι υπηρεσίες στην παγκόσμια αγορά.    

 

Όσον αφορά τον έλεγχο του συστήματος, γίνεται κατά βάσει μέσω των 

υποστηρικτικών διαδικασιών και δευτερευόντως μέσω του ελέγχου και 

πραγματοποιείται από ομάδα επιθεωρητών πωλήσεων του τμήματος franchising. Το 

συγκεκριμένο θέμα θα αναλυθεί διεξοδικότερο στο επόμενο κεφάλαιο.  
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4.3 Είναι η ΠΛΑΙΣΙΟ εταιρεία που  μπορεί να αναπτυχθεί διεθνώς; 
Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα δεκατέσσερα 

χρόνια μετά την έναρξη λειτουργιών στην εγχώρια αγορά. Το ερώτημα για το αν είναι 

μία εταιρεία η οποία μπορεί να αναπτυχθεί διεθνώς θα απαντηθεί σύμφωνα με το 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας και με βάση κάποια μοντέλα που 

περιγράφηκαν εκεί.   

 

Σύμφωνα με τον Mendelson (1994), οι επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν 

διεθνώς είναι αυτές που: 

• Έχουν θεμελιώσει μία κερδοφόρα και επώνυμη επιχείρηση στην εγχώρια 

αγορά. 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ με δεδομένη την θέση που κατέχει στην εγχώρια αγορά, μπορεί να 

ισχυριστεί ότι είναι επώνυμη εταιρεία με ένα από τα πλέον αναπτυγμένα δίκτυα 

πωλήσεων, με παρουσία σε δεκαέξι πρωτεύουσες νομών, είναι συνεχώς κερδοφόρα 

και έχει συνεχή αναπτυξιακή πορεία. 

• Διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους.  

Όπως φαίνεται από τους τρεις τελευταίους ισολογισμούς της εταιρείας, η 

χρηματοοικονομική κατάστασή της, είναι τέτοια που της επιτρέπει να 

χρηματοδοτήσει περαιτέρω ανάπτυξη και να στηρίξει νέες συνεργασίες. 

• Διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για διεθνή επέκταση. 

Στο οργανόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι διευθύνσεις που 

είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργίας μίας επιχείρησης στο σύγχρονο 

περιβάλλον, όπως τμήμα ανθρωπίνων πόρων, τμήμα ποιοτικού ελέγχου, τμήμα 

marketing, τμήμα λογιστηρίου, τμήμα παραγωγής και τμήμα αποστολών. Διαθέτει 

επίσης τμήμα εξαγωγών το οποίο αποτελείται από τρία άτομα και το οποίο 

αναπτύσσεται διαρκώς. Το προσωπικό του τμήματος εξαγωγών περιλαμβάνει 

γραμματεία, επιθεωρητή πωλήσεων και προϊστάμενο. Στα λογιστικά ζητήματα 

υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος λογιστηρίου. Βασικά 

καθήκοντα του προσωπικού του τμήματος είναι η ανεύρεση νέων συνεργατών στο 

εξωτερικό, η προετοιμασία των εκθέσεων εξωτερικού στις οποίες συμμετέχει η 

εταιρεία, η υποστήριξη των καταστημάτων σε θέματα οργάνωσης,  διοίκησης και 

πωλήσεων, καθώς και η προσαρμογή της υποδομής των διαφόρων μέσων που 

διαθέτει η εταιρεία στο διεθνές περιβάλλον.  
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• Διαθέτουν άπειρη υπομονή.  

Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι η υπομονή αυτή υπάρχει, δεδομένου ότι οι δύο 

πρώτες συνεργασίες σε Μόσχα και Ιταλία δεν υφίστανται πλέον. Η πρώτη εξ αυτών 

τερματίστηκε με δυσάρεστο τρόπο, καθώς ο πρώην συνεργάτης της ΠΛΑΙΣΙΟ 

κατέστη ανταγωνιστής της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία όχι μόνο επιμένει 

στις διεθνείς αγορές (προσπάθεια εισόδου εκ νέου στην αγορά της Μόσχας, νέα 

συνεργασία στην Ιταλία), αλλά εντείνει την προσπάθεια για είσοδο σε νέες αγορές 

(νέες συνεργασίες σε Κύπρο, Νότιο Αφρική, Σερβία, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Μόσχα και στο Βουκουρέστι). Παράλληλα, 

ενισχύει τις υποδομές της, δημιουργώντας το 2003 ανεξάρτητο τμήμα εξαγωγών για 

την προώθηση και την καλύτερη υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Αν 

λάβει κανείς υπ’ όψη ότι οι πωλήσεις του εξωτερικού εμπορίου δεν έχουν 

διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με τις πωλήσεις του συνόλου, καθίσταται 

φανερή η βούληση της εταιρείας να επενδύσει σε ανθρώπινους και οικονομικούς 

πόρους με στόχο την μελλοντική απόδοση στις αγορές του εξωτερικού.   

• Διαθέτουν την ικανότητα να ακούν και να υιοθετούν. 

Η παράμετρος αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί. Τα σημεία στα οποία 

μπορεί να υπάρξει θετική συσχέτιση είναι α) η διαχρονικά επιτυχημένη εξέλιξη της 

πορείας στην εγχώρια αγορά, η οποία δεν μπορεί να είναι αντίθετη με τις εξελίξεις, 

δείγμα ότι η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζεται και β) 

η εξέλιξη στις δομές του τμήματος εξαγωγών, η οποία αποδεικνύει την διάθεση της 

εταιρείας να προσαρμοστεί στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.   

• Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε 

μία ξένη αγορά. 

Η διαφορετική προσέγγιση της εταιρείας στις αγορές που επιχειρεί, είναι ενδεικτική 

της προσαρμοστικότητας που επιδεικνύει, χωρίς αγκυλώσεις και προαπαιτούμενα. 

Στην αγορά της Μόσχας η επιχείρηση δραστηριοποιείται μέσω πράκτορα (agent), 

στις αγορές της Νοτίου Αφρικής και της Σερβίας με Master Franchise (με 

διαφοροποίηση στα προϊόντα), στην αγορά της Κύπρου με αντιπρόσωπο και στην 

αγορά της Ιταλίας με διανομέα.  

 

Η εμπειρία από την παγκόσμια αγορά είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός 

παράγοντας. Σύμφωνα με τους Sashi and Karuppur (2001), η παγκόσμια εμπειρία 
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βελτιώνει την ικανότητα της επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων. Η εταιρεία 

ΠΛΑΙΣΙΟ έχει αποκτήσει ήδη σημαντικές εμπειρίες από την σχεδόν δεκαετή 

δραστηριότητά της στις εξαγωγές και από τους διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους έχει δραστηριοποιηθεί. Σημαντικές είναι και οι εμπειρίες από τις 

διαφορετικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιήθηκε. Υπήρξε εξαγωγική 

δραστηριότητα σε ώριμες αγορές (Ιταλία), σε αναδυόμενες αγορές (Μόσχα), σε 

μεταβατικές οικονομίες (Σερβία, Μόσχα) και σε διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον 

(Νότιος Αφρική).  

 

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους Sumrall (2003) και 

(Ryans, Lotz and Krampf, 1999) καθώς στοχεύει στο να καταστήσει αυτάρκεις τους 

συνεργάτες franchisees με την ενσωμάτωση στις διαδικασίες μεταβίβασης των 

θεμάτων της εκπαίδευσης και του marketing.  

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ ασκεί τον έλεγχο επί του δικτύου μέσω των μη πιεστικών μεθόδων, με 

την υποστήριξη που παράσχει στον συνεργάτη franchisee. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα των Quinn and Doherty (2000), οι οποίοι παρ’ ότι αναγνωρίζουν ότι 

στην βιβλιογραφία καταγράφονται και οι δύο τρόποι ελέγχου, κοινή αποδοχή 

απολαμβάνουν οι μη πιεστικές μορφές ελέγχου μέσω των υποστηρικτικών 

λειτουργιών που χρησιμοποιούνται περισσότερο για να επηρεάσουν τον δικαιοδόχο 

και να ενισχύσουν τον έλεγχο επί του συστήματος. Παρ’ ότι στην σύμβαση 

franchising που υπογράφει η εταιρεία με τον συνεργάτη franchisee καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις της σχέσης τους, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής 

διάρκειας της σύμβασης, του τρόπο ανανέωσης, των όρων τερματισμού, των 

προβλέψεων για τις πωλήσεις και του αριθμό των καταστημάτων που πρόκειται να 

λειτουργήσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η σύμβαση δεν αποτελεί 

καθημερινό εργαλείο δουλειάς. Η άποψη της ΠΛΑΙΣΙΟ ταυτίζεται πλήρως με τα 

λεχθέντα από στέλεχος επιχείρησης του δείγματος στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Doherty and Alexander (2005), σύμφωνα με τον οποίο «η 

προσέγγισή μας σε σχέση με το συμβόλαιο είναι ότι διαμορφώνουμε ένα συμβόλαιο, 

το υπογράφουμε και οι δύο, μετά το τοποθετούμε στο συρτάρι. Αν πρέπει να το 

βγάλουμε από εκεί, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα». Βασικό εργαλείο δουλειάς είναι 

οι διαδικασίες της εταιρείας και το εγχειρίδιο λειτουργίας, μέσω των οποίων 

μεταβιβάζεται η τεχνογνωσία της εταιρείας, η εντατική υποστήριξη για την αρχική 
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λειτουργία του καταστήματος, οι επισκέψεις του δικαιοπαρόχου στον δικαιοδόχο και 

το αντίστροφο, η εκπαίδευση του προσωπικού (αρχική και συνεχής), η παροχή 

προσωπικού από τον δικαιοπάροχο για τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής και η 

παρακολούθηση των πωλήσεων και άλλων οικονομικών στοιχείων. Ο έλεγχος του 

δικτύου πωλήσεων γίνεται από τους επιθεωρητές του τμήματος, οι οποίοι ταξιδεύουν 

σε όλα τα σημεία πώλησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν σαν βασικά 

καθήκοντα την τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας, τον έλεγχο της επάρκειας του 

προσωπικού του συνεργάτη και την εκπαίδευσή του, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και 

την επαφή με μεγάλους τοπικούς πελάτες.    

 

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ξοδεύει πολύ χρόνο για τον έλεγχο της καταλληλότητας του 

συνεργάτη. Δεν προχωρεί σε συνεργασίες απλά και μόνο για να δημιουργήσει νέα 

σημεία πώλησης, κι αυτό γιατί η λάθος επιλογή συνεργάτη κοστίζει πολύ σε χρήμα, 

σε ανθρώπους, σε χρόνο και σε φήμη. Κατά το παρελθόν έχει αποδειχθεί στην πράξη 

ότι το ποσό εισόδου στο σύστημα λειτουργεί αποτρεπτικά για περιπτώσεις 

υποψήφιων συνεργατών, οι οποίοι δεν βλέπουν με την ίδια προοπτική την 

συνεργασία. Η εταιρεία δίνει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στην σχέση της με τους 

συνεργάτες franchisees καθώς θεωρεί ότι η σχέση πρέπει να είναι κερδοφόρα και για 

τα δύο μέρη. Η εταιρεία προτιμά επίσης να έχει ένα μόνο συνεργάτη σε μία περιοχή, 

καθώς αυξάνεται ο έλεγχος και μειώνεται η πιθανότητα πιεστικής προσέγγισης με την 

επιβολή των όρων του συμβολαίου. Δεδομένης της επιθυμίας της να αναπτύσσει 

στενές σχέσεις με τους συνεργάτες της και να τους υποστηρίζει, έχει επιλέξει για την 

επέκταση στο εξωτερικό την μέθοδο του Master Franchising και όχι του άμεσου 

franchising.      

 

 

4.4 Μέτρηση διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της ΠΛΑΙΣΙΟ 
H ΠΛΑΙΣΙΟ χρησιμοποιεί σαν δείκτη αξιολόγησης της διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτών της, τον δείκτη FSTS (πωλήσεις στο εξωτερικό προς συνολικές 

πωλήσεις). Μέχρι σήμερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι άλλοι τυπικοί στόχοι των 

επιχειρήσεων, όπως ο όγκος πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς,  το κέρδος και απόδοση 

επί της επένδυσης (ROI). Με βάση τον FSTS η ΠΛΑΙΣΙΟ παρουσιάζει μικρή αλλά 

σταθερή αύξηση της διεθνοποίησής της. Σαν πρώτος χρόνος χρησιμοποίησης του 
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δείκτη ορίστηκε το 2003, χρονιά κατά την οποία σχηματίστηκε το τμήμα εξαγωγών 

της εταιρείας. Το 2003 ο FSTS είχε τιμή 2,53%, για να μειωθεί το 2004 στο 1,71% 

και να αυξηθεί στη συνέχεια στο 2,58% το 2005 και στο 3,26% το 2006. Ο μέσος 

όρος την τετραετία αυτή είναι στο 2,52%, ποσοστό που ταυτίζεται με τα 

αποτελέσματα της ομάδας των επιχειρήσεων ενεργούς εμπλοκής (Παράρτημα,  

Πίνακας 4: Mean Active: 2,545%) στην έρευνα των McIntyre and Huszagh (1995). 

Το στάδιο αυτό είναι το τρίτο από τα τέσσερα σε σχέση με την μέτρηση 

διεθνοποίησης της εταιρείας, όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της παρούσας 

εργασίας (πρώτο στάδιο: εγχώρια δραστηριότητα, δεύτερο στάδιο: πειραματική 

εμπλοκή στις διεθνείς αγορές, τρίτο στάδιο: ενεργός εμπλοκή και τέταρτο στάδιο: 

αφοσιωμένη εμπλοκή στις διεθνείς αγορές). Το χαρακτηριστικό του σταδίου αυτού 

της εμπλοκής είναι η συστηματική εξερεύνηση της επέκτασης των διεθνών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την μέθοδο του franchising.  

 

 Η εταιρεία ξεκίνησε τις εξαγωγές από την αγορά της Μόσχας εξάγοντας πόρτες 

ασφαλείας και συνέχισε την εξαγωγική της δραστηριότητα στην Ιταλία εξάγοντας 

επίσης πόρτες ασφαλείας που ήταν και το πρώτο προϊόν που παρήγαγε. Στην 

συνέχεια και από την στιγμή που επεκτάθηκε στην Κύπρο με την μέθοδο του 

franchising, μετέφερε στο διεθνές franchising το πακέτο προϊόντων του franchising 

της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ. Εξάγει δηλαδή τόσο προϊόντα δικής της παραγωγής, όσο και 

προϊόντα που εμπορεύεται. Για να είναι δυνατή αυτή η μέθοδος, έχει συνάψει 

στρατηγικές συνεργασίες με τους προμηθευτές της και έχει εξασφαλίσει την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων αγορών και για τα δικά τους προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά 

είναι κατά βάση υψηλής αισθητικής και πρωτοποριακής τεχνολογίας. Με τις 

συνεργασίες αυτές η εταιρεία διευρύνει την γκάμα των προϊόντών της και 

απευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος πελατών καθώς οι παραγόμενες εσωτερικές πόρτες 

της εταιρείας καλύπτουν το μεσαίο τμήμα της αγοράς και οι εσωτερικές πόρτες που 

εμπορεύεται το ανώτερο τμήμα της αγοράς. Η δυσκολία στην εφαρμογή αυτού του 

μοντέλου είναι το γεγονός ότι οι προμηθευτές της εταιρείας δραστηριοποιούνται εδώ 

και χρόνια εξαγωγικά. Συνεπώς η εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο 

σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες. Για την επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές, ένας 

από τους παράγοντες που διερευνώνται είναι η δραστηριότητα ή μη των 

προμηθευτών της στις αγορές αυτές, έτσι ώστε να καθοριστούν τα προϊόντα τα οποία 

θα εξάγει η εταιρεία. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς καθορίζει 
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εν πολλοίς και το είδος συνεργασίας που θα επιλέξει η εταιρεία για την συγκεκριμένη 

αγορά (agent, franchising, υβριδικό franchising).  

 

Η πρώτη συνεργασία με την μέθοδο franchising στο εξωτερικό έλαβε χώρα το 2005 

στην Νότιο Αφρική, δεκαέξι χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου καταστήματος 

franchising στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή πραγματοποιήθηκε αφού είχε 

διαμορφωθεί ένα σημαντικό δίκτυο καταστημάτων franchising στην εγχώρια αγορά 

(πλέον των δέκα καταστημάτων) και είχε αποκτηθεί η εμπειρία που αποτελεί πολύ 

σημαντικό παράγοντα για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο 

διεθνές στερέωμα, όπως ισχυρίζονται και οι Welch (1989, 1990), Cavusgil and Naor 

(1987), Rynning and Anderson (1994) και Johanson and Vahlne (1977).  

 

Σύμφωνα με το θεμελιώδες μοντέλο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων των 

Cavusgil and Nevin (1980), η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έχει ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της 

επιτυχημένης εγχώριας δραστηριότητας και  βρίσκεται μεταξύ του δευτέρου σταδίου, 

αυτού της πειραματικής εμπλοκή στις διεθνείς αγορές και του τρίτου σταδίου, αυτού 

της ενεργού εμπλοκής στις διεθνείς αγορές. Χαρακτηριστικά του δευτέρου σταδίου 

είναι μία πρώτη αξιολόγηση από πλευράς επιχείρησης στην διεθνή της επέκταση, η 

οποία οδηγεί σε μία ελάχιστη εμπλοκή, συνήθως από το ενδιαφέρον που εκφράζουν 

υποψήφιοι δικαιοδόχοι (περίπτωση franchising Νοτίου Αφρικής) και περιλαμβάνει 

χαμηλά επίπεδα διοικητικής δέσμευσης σε πόρους και συνήθως μόνο μία ή μερικές 

αγορές. Το χαρακτηριστικό του τρίτου σταδίου είναι η συστηματική διερεύνηση της 

επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την μέθοδο του 

franchising.   

 

Σύμφωνα με την Fladmoe-Lindquist (1996), που έχει κατηγοριοποιήσει τους 

δικαιοπαρόχους που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε τέσσερις κατηγορίες με κριτήρια 

τις υπάρχουσες και τις υπό ανάπτυξη δεξιότητες των δικαιοπαρόχων και την 

προβλεπόμενη προσέγγιση των δικαιοπαρόχων σε σχέση με το διεθνές franchising, η 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής 

της κατηγορίας είναι ότι οι υπάρχουσες δεξιότητες του δικαιοπαρόχου είναι σε 

χαμηλό βαθμό, ενώ οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες είναι σε υψηλό βαθμό. Η 

προσέγγιση του δικαιοπάροχου σε σχέση με το διεθνές Franchising είναι επιθετική, 

με τάση δημιουργικής εμπλοκής, είναι ευαίσθητη σε διαφοροποιήσεις του concept 



 
75

μεταξύ των χωρών και πρόθυμη να υιοθετήσει τροποποιήσεις στο marketing και στο 

franchising σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες χώρες 

 

Τα εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας που είναι σίγουρα η βάση των εξαγωγικών της 

δραστηριοτήτων είναι τα παραγόμενα προϊόντα, δηλαδή πόρτες ασφαλείας, 

εσωτερικές πόρτες και ξύλινες πυράντοχες πόρτες. Κατά περίπτωση προστίθενται 

στην γκάμα των εξαγώγιμων προϊόντων της εταιρείας εσωτερικές πόρτες και 

εξωτερικά ξύλινα κουφώματα που εμπορεύεται. Η εταιρεία κερδίζει από την 

συνεργασία με τους οίκους του εξωτερικού, την κάλυψη μεγαλύτερου μέρους της 

αγοράς, φήμη και αναγνώριση από την ποιότητα των εμπορευμάτων δεδομένου ότι 

είναι πρωτοποριακά προϊόντα. Οι ξένοι προμηθευτές κερδίζουν από το γεγονός ότι 

συναλλάσσονται με μία εταιρεία, αντί περισσοτέρων, την οποία γνωρίζουν χρόνια και 

είναι αξιόπιστη και από το γεγονός ότι τα προϊόντα τους είναι ελκυστικότερα στις 

ξένες αγορές και ειδικά στις απομακρυσμένες, καθώς οι μεταφορές γίνονται 

ευκολότερες, αφού τα προϊόντα της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ δίνουν τον απαραίτητο όγκο 

που χρειάζεται ο πελάτης ώστε να πραγματοποιήσει έγκαιρη και οικονομική 

μεταφορά. Κερδίζουν επίσης από το γεγονός ότι δεν ξοδεύουν πόρους (ανθρώπινους 

και οικονομικούς) για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Ο πελάτης κερδίζει από το 

γεγονός ότι ασχολείται με μία εταιρεία, έχει πλήρη γκάμα προϊόντων, συντονίζει πιο 

εύκολα μεταφορές, πληρωμές και παραδόσεις στον πελάτη.  

 

Η εταιρεία απευθύνεται στο μεσαίο και στο ανώτερο τμήμα στην αγορά της Ελλάδας, 

ενώ ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία εξάγει τα 

προϊόντά της, διαφοροποιείται και το τμήμα της αγοράς στο οποίο απευθύνεται. Έτσι 

στην Ιταλία, Ρωσία και Κύπρο απευθύνεται στο ίδιο τμήμα της αγοράς με αυτό της 

Ελλάδας, ενώ σε Νότιο Αφρική και Σερβία απευθύνεται στο ανώτερο τμήμα της 

αγοράς. Οι βασικοί πελάτες της εταιρείας είναι οι ιδιώτες, οι κατασκευαστές 

ιδιωτικών έργων και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και οι ομάδες αυτές είναι οι ίδιες σε 

όλες τις αγορές του εξωτερικού με εξαίρεση την αγορά της Ιταλίας και της Ρωσίας, 

που μέχρι στιγμής η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα μόνο προϊόν.  

 

Ο έλεγχος του δικτύου πωλήσεων γίνεται από τους επιθεωρητές του τμήματος, οι 

οποίοι ταξιδεύουν σε όλα τα σημεία πώλησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

έχουν σαν βασικά καθήκοντα την τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας, τον έλεγχο 
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της επάρκειας του προσωπικού του συνεργάτη και την εκπαίδευσή του, όπου αυτή 

απαιτείται και την επαφή με μεγάλους τοπικούς πελάτες, όπως ακριβώς και στο 

εγχώριο franchising. Επιπρόσθετα ο έλεγχος γίνεται μέσω της μεθόδου του Master 

Franchising, στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται με franchising. Η επιλογή έχει 

να κάνει με δύο βασικούς λόγους. Η απόσταση είναι ο πρώτος λόγος που ειδικά στην 

περίπτωση της Νότιας Αφρικής παίζει καταλυτικό ρόλο, αφού τον έλεγχο του 

δικτύου τον αναλαμβάνει ο τοπικός συνεργάτης και όχι η εταιρεία καθώς αυτό θα 

συνεπάγονταν μεγάλο κόστος και περισσότερο προσωπικό στο τμήμα εξαγωγών για 

να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα καθήκοντα. Η ανεπαρκής οργάνωση του 

τμήματος για την υποστήριξη του άμεσου franchising είναι ο δεύτερος  λόγος που 

επελέγη το Master Franchise. Με αυτό τον τρόπο τα καθήκοντα της εταιρείας είναι η 

ετοιμασία και ο έλεγχος ενός συνεργάτη και εν συνεχεία ο έλεγχος των υπολοίπων 

franchisees από τον Master Franchisee.       

 

 

4.5 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία σύντομη ανάπτυξη της πορείας της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ 

από  της ιδρύσεώς της, αναφέρθησαν οι εξαγωγικές της εμπειρίες και ο βαθμός 

διεθνοποίησής της, η ανάπτυξή της με την μέθοδο του franchising στην εγχώρια 

αγορά καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πακέτου franchising και πως αυτά 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του διεθνούς περιβάλλοντος. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

διερευνηθούν οι παράγοντες περιβάλλοντος της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, των 

δύο χωρών που αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.   
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Κεφάλαιο 5: Στοιχεία περιβάλλοντος για τις δύο χώρες 
 
5.1 Παράγοντες περιβάλλοντος στην Βουλγαρία 
Οι Βούλγαροι, τουρκικό φύλλο της Κεντρικής Ασίας, έφθασαν στην περιοχή της 

σημερινής Βουλγαρίας τον 7ο μ.Χ. αιώνα και αναμείχθηκαν με τα Σλαβικά φύλλα, 

δημιουργώντας το πρώτο Βουλγαρικό κράτος. Στους επόμενους αιώνες 

ανταγωνίζονταν με το Βυζάντιο για τον έλεγχο της περιοχής, ώσπου στο τέλος του 

14ου αιώνα πέρασε στην κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την οποία 

το βόρειο μέρος της απέκτησε αυτονομία το 1878 και το 1908 έγινε ανεξάρτητο 

κράτος. Η Βουλγαρία πολέμησε στους δύο παγκόσμιους πολέμους στο πλευρό των 

ηττημένων και μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου πέρασε στην σφαίρα 

επιρροής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το 1946 έγινε Λαϊκή Δημοκρατία. Η 

κομμουνιστική κυριαρχία τερματίστηκε το 1990, όταν έγιναν οι πρώτες 

πολυκομματικές εκλογές από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η χώρα 

ενετάχθη στο ΝΑΤΟ το 2004 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η Βουλγαρία έχει  

έκταση 110.910 km2 και πληθυσμό 7.322.858 ((Ιούλιος 2007, εκτίμηση), (Central 

Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007)). 

     

Η Βουλγαρία είναι πλούσια σε κοιτάσματα βωξίτη, χαλκού, μολύβδου, ψευδαργύρου 

και άνθρακα, έχει άφθονη ξυλεία, ενώ και ο αγροτικός τομέας είναι αναπτυγμένος. Οι 

φυσικοί κίνδυνοι είναι οι κατολισθήσεις των εδαφών και οι σεισμοί, ενώ 

παρατηρούνται αποψιλώσεις των δασών και μόλυνση των υδάτων από τα βαριά 

μέταλλα που προέρχονται από μεταλλουργικά εργοστάσια (Central Intelligence 

Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007).  

 

Ο πληθυσμός της Βουλγαρίας αποτελείται από τις εξής ηλικιακές ομάδες:  

0-14 χρόνια : 13,9%  

15-64 χρόνια: 68,7% 

άνω των 65 χρόνων : 17,4%. 

 

Η μέση ηλικία είναι 40,9 έτη (εκτίμηση, 2007). Παρατηρείται έντονο δημογραφικό 

πρόβλημα καθώς η αναλογία γεννήσεων ανά 1000 άτομα είναι 9,62, ενώ οι θάνατοι 

είναι 14,28 ανά 1000 άτομα. Παράλληλα παρατηρείται και ελαφρά τάση 
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μετανάστευσης με 3,7 άτομα ανά 1000. Κατά την περίοδο 2020-2025 εκτιμάται ότι ο 

πληθυσμός της χώρας θα ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια, μειωμένος κατά ένα 

εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες σε σχέση με τον σημερινό πληθυσμό. Από τον 

πληθυσμό αυτό το 20% θα αποτελείται από άτομα άνω των 65 ετών και ένα 

εκατομμύριο θα είναι οι αθίγγανοι (Romani). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 

Συνομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Prokopiev), θα πρέπει να θεσπιστούν 

μία σειρά από μέτρα προκειμένου να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αρχίζοντας 

από την προσπάθεια να κρατηθούν οι νέοι στην Βουλγαρία, αλλά και να 

ενσωματωθούν οι αθίγγανοι (Roma) στην κοινωνία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

ο πληθυσμός της Βουλγαρίας ανέρχονταν στα 7.679.000 στο τέλος του 2006, έναντι 

8.985.844 το 1988. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, ο 

πληθυσμός της χώρας είναι ανάμεσα στους ταχύτερα συρρικνούμενους της Ευρώπης, 

με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων και το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας στο 

εννεάμηνο του 2007. Η χώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην αγορά 

εργασίας, λόγω της μείωσης του πληθυσμού. Το 2020 η αναλογία των ατόμων που θα 

είναι εργασιακά ενεργή θα είναι 67/100 άτομα που θα συνταξιοδοτούνται στα 65 έτη. 

Το πρόβλημα υπάρχει και σήμερα καθώς το 50% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει 

πρόβλημα στην εξεύρεση προσωπικού (γρ. Ο.Ε.Υ., πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, 

Εν. Δελτίο Νο 12, Δεκ. 2007). 

 

Το προσδόκιμο ζωής είναι 72,57 έτη. Οι βασικές εθνότητες που διαμένουν στην 

Βουλγαρία είναι Βούλγαροι 83,9%, Τούρκοι 9,4%, Αθίγγανοι Roma 4,7%. Στο 

θρήσκευμα οι Βούλγαροι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (82,6%) και Μουσουλμάνοι 

(12,2%). Το ποσοστό των Βουλγάρων άνω των 15 ετών, που γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση (απογραφή 2001) ανέρχεται στο 98,2% (Central Intelligence Agency, The 

World Factbook, 13 Δεκ. 2007). 

 

Το επίσημο όνομα της χώρας είναι Δημοκρατία της Βουλγαρίας, το πολίτευμά της 

είναι κοινοβουλευτική Δημοκρατία και πρωτεύουσά της είναι η Σόφια. Το νομικό και 

ποινικό σύστημα της χώρας βασίζεται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Έχει αποδεχθεί υπό 

προϋποθέσεις την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου Εγκλημάτων. 

 

Το τηλεφωνικό δίκτυο είναι αρκετά εκτεταμένο (κληρονομιά από την Σοβιετική 

εποχή) με την ποιότητα να έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι χρήστες του 
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Internet ανέρχονταν στα 1,87 εκατομμύρια. Η Βουλγαρία αποτελεί ένα από τα κύρια 

σημεία εισόδου ηρωίνης από την Νοτιοανατολική Ασία και σε μικρότερο βαθμό 

κοκαΐνης από την Νότιο Αμερική με προορισμό την Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ υπάρχει 

σε μερικό βαθμό ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά μέσω οικονομικών οργανισμών.  

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ίδρυση μίας επιχείρησης στην Βουλγαρία είναι από 

12 έως 30 ημέρες και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των είκοσι επτά 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσος κοινοτικός όρος 10,15-12,77 ημέρες), σε 

σχέση με την ταχύτητα ίδρυσης μίας επιχείρησης (Πίνακας 8). Στις χώρες που 

βρίσκονται πίσω από την Βουλγαρία στην σχετική κατάταξη είναι η Ελλάδα με 

απαιτούμενο χρόνο 30 ημέρες. Αρνητικό για την επιχειρηματικότητα είναι και το 

γεγονός ότι δεν λειτουργεί επαρκώς η υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (το 

λεγόμενο one-stop-shop). Αντιθέτως το κόστος ίδρυσης μίας επιχείρησης στην 

Βουλγαρία είναι μόλις 155€, γεγονός που την κατατάσσει στην έκτη θέση σε σχέση 

με το χαμηλότερο κόστος ίδρυσης μίας επιχείρησης (μέσος κοινοτικός όρος 485€). 

Στην ίδια κατηγορία η Ελλάδα έρχεται στην εικοστή έκτη θέση, μπροστά μόνο από 

την Ιταλία (Σώκου, Κ., Δράσεις για μείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης 

επιχειρήσεων, Το Βήμα, 29 Δεκ. 2007).  

 

 

5.2 Αναφορά σε  οικονομικά στοιχεία της αγοράς της Βουλγαρίας 
Η Βουλγαρία έχει γνωρίσει μακροοικονομική σταθερότητα και ισχυρή ανάπτυξη 

μετά από μία μεγάλη οικονομική κρίση το 1996, που οδήγησε σε πτώση την 

σοσιαλιστική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που προέκυψε, προχώρησε σε οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνο δημοσιονομικό σχεδιασμό. Ο ορυκτός πλούτος της 

χώρας συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, του χαλκού και του ψευδαργύρου, 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία. Το 1997 η μακροοικονομική σταθερότητα 

ενισχύθηκε από την σταθερή ισοτιμία μεταξύ Λεβ και Γερμανικού Μάρκου (εν μέσω 

πληθωριστικής κρίσης στα επίπεδα του 1000%) που αργότερα (1999) 

αντικαταστάθηκε από την σταθερή ισοτιμία του Λεβ με το Ευρώ (1 Ευρώ ισούται με 

1,95583 lev) που ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο χαμηλός πληθωρισμός και η σταθερή 

πρόοδος στις δομικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η 

Βουλγαρία γνωρίζει ανάπτυξη 5,1%, κατά μέσο όρο από το 2000 και έχει αρχίσει να 

προσελκύει σημαντικά ποσά άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι μεγάλες προκλήσεις για 
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την Βουλγαρία παραμένουν η διαφθορά στον δημόσιο τομέα, το αδύναμο σύστημα 

απονομής δικαιοσύνης και η παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος (Central 

Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007).  

 

Το εγχώριο προϊόν της Βουλγαρίας το 2006 γνώρισε αύξηση 6,1% (εκτίμηση, Central 

Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007), ενώ κατά την Emerging 

Real Estate (2007) το εγχώριο προϊόν της Βουλγαρίας έχει γνωρίσει αύξηση 6,5% το 

χρόνο τα τρία τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι το εισόδημα αυξήθηκε σημαντικά. 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται στα 10.700$ (2006, εκτίμηση). Ο αγροτικός 

τομέας συμμετέχει κατά 8,5%, η βιομηχανία κατά 31,5% και οι υπηρεσίες κατά 60%, 

η ανεργία ανέρχεται στο 9,6% (2006, εκτίμηση) και ο πληθυσμός που ζει κάτω από 

το όριο της φτώχειας αποτελεί το 14,1% (2003, εκτίμηση). Σύμφωνα με τον 

εμπειρογνώμονα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (Draganov), το 

27% των πολιτών άνω των 75 ετών βρίσκονται στο όριο της ένδειας (γρ. Ο.Ε.Υ., 

πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Εν. Δελτίο Νο 12, Δεκ. 2007).  

 

Το εισόδημα των νοικοκυριών για κατανάλωση ανά κατηγορία είναι  

Χαμηλότερο του 10%: 2,9% 

Υψηλότερο του 10%: 25,4% (2005).  

 

Η διανομή ανά  εισόδημα οικογενείας σύμφωνα με τον δείκτη Gini είναι 31,6 (2005), 

ενώ ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 7,3% (2006, εκτίμηση).  Οι επενδύσεις ανέρχονται 

στο 26,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (2006, εκτίμηση Central 

Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007). Οι συνολικές επενδύσεις 

ανήλθαν στα 4,4 δις δολάρια για το 2006. Οι συνολικές επενδύσεις για το εννεάμηνο 

του 2007 ανήλθαν στα 3,8 δις Ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι ξένες επενδύσεις στην 

Βουλγαρία ανά χώρα. Τα δύο τελευταία έτη το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην πρώτη 

θέση των ξένων επενδυτών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση στον σχετικό 

πίνακα από την τέταρτη θέση που βρίσκονταν το 2006, παρά το γεγονός ότι 

παρατηρήθηκε αύξηση κατά 27% στις εξαγωγές της προς τη Βουλγαρία. Οι 

Ελληνικές επενδύσεις αποτελούν το 6,1% των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων  

στην χώρα. Από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η συντριπτική πλειονότητα 

τοποθετήθηκε στην ανάπτυξη ακινήτων (38,3%), με δεύτερο τομέα τον τραπεζικό 
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(27,4%) και στην τρίτη θέση τον τομέα των κατασκευών (12,8%). Συνολικά την 

δωδεκαετία 1996-2007, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στους 

ξένους επενδυτές. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αυστρία, στην δεύτερη το Ηνωμένο 

Βασίλειο και στην τρίτη η Ολλανδία (Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Ενημερωτικό Δελτίο Νο.12, 

Δεκέμβριος 2007). Το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 26,2% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (2006, εκτίμηση Central Intelligence Agency, The World 

Factbook, 13 Δεκ. 2007). 

  

Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει: λαχανικά, φρούτα, καπνό, κρασί, 

σιτάρι, κριθάρι, ηλιοτρόπια και ζαχαρότευτλα. Η βιομηχανική παραγωγή αφορά: 

ηλεκτρισμό, γκάζι, τρόφιμα, αναψυκτικά, καπνό, μηχανήματα και εξοπλισμό, 

μέταλλα, χημικά προϊόντα, κάρβουνο, διύλιση πετρελαίου και πυρηνικά καύσιμα. Το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικό κατά 6,81 δις δολάρια, ενώ οι 

εξαγωγές ανέρχονται στα 15,06 δις δολάρια, f.o.b. (2006, εκτίμηση). Τα κύρια 

εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας είναι είδη ένδυσης, υποδήματα, χάλυβας και 

σίδηρος, μηχανήματα και εξοπλισμός και καύσιμα. Οι χώρες στις οποίες κυρίως 

εξάγει η Βουλγαρία είναι η Τουρκία (12%), η Ιταλία (10,4%), η Γερμανία (10%), η 

Ελλάδα (8,2%), το Βέλγιο (6,8%) και η Γαλλία (4,3%). Οι εισαγωγές ανέρχονται στα 

21,87 δις δολάρια f.o.b. (2006, εκτίμηση). Τα κύρια εισαγόμενα προϊόντα είναι 

μηχανήματα και εξοπλισμός, μέταλλα και μεταλλεύματα, χημικά και πλαστικά, 

καύσιμα, ορυκτά και πρώτες ύλες. Οι χώρες από τις οποίες εισάγει η Βουλγαρία είναι 

η Γερμανία (15%), η Ιταλία (10,6%), η Τουρκία (7,2%), η Ελλάδα (6,3%), η Κίνα 

(5%), η Γαλλία (4,5%) και η Ρουμανία (4,5%). Η Βουλγαρία ήταν δέκτης 

οικονομικής βοήθειας 742 εκατομμυρίων δολαρίων για την διετία 2005-2006 

(εκτίμηση, Central Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007).  

 

Στο διμερές εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές το εννεάμηνο του 2007 σημείωσαν 

οριακή μείωση κατά 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 

προηγούμενου έτους, ανερχόμενες στο υψηλότατο επίπεδο των 778,2 εκατομμυρίων 

Ευρώ. Οι Βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,4% στα 587,2 εκατομμύρια 

Ευρώ. Αποτέλεσμα αυτών των μεγεθών ήταν η αύξηση του όγκου εμπορίου κατά 

0,8%. Το θετικό ισοζύγιο ήταν για την Ελλάδα 191 εκατομμύρια Ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση κατά 8,3%. Οι Ελληνικές εξαγωγές αν και συνολικά 
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αυξήθηκαν κατά 2,9%, μειώθηκαν κατά 0,4% προς την Βουλγαρία. Αντίστοιχα οι 

εισαγωγές της Βουλγαρίας αν και συνολικά αυξήθηκαν κατά 9,2%, οι αντίστοιχες 

από την Ελλάδα αυξήθηκαν μόνο κατά 2,4%. Αυτό δείχνει ότι τα επίπεδα των 

εμπορικών σχέσεων μάλλον σταθεροποιούνται και μόνο οριακές μεταβολές μπορεί 

να παρατηρηθούν στο άμεσο μέλλον. Η Βουλγαρία κατέχει την τέταρτη θέση στον 

κατάλογο των χωρών στις οποίες εξάγει η Ελλάδα με μερίδιο 6,1% (έναντι 6,4% και 

τρίτης θέσης το προηγούμενο έτος). Οι εισαγωγές από την Βουλγαρία βρίσκονται 

στην 18η θέση με μερίδιο 1,42%, έναντι μεριδίου 1,51% και της 16ης θέσης που 

βρίσκονταν το  προηγούμενο έτος. Οι Βουλγάρικες επενδύσεις στην Ελλάδα 

βρίσκονται στην 8η θέση για το εννεάμηνο του 2007 με ποσοστό 2,9% επί των 

συνολικών επενδύσεων της χώρας στο εξωτερικό. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι 

επενδύσεις στην Τουρκία με ποσοστό 12,1% και ακολουθούν η Σερβία, η Τυνησία 

και η Κύπρος (γρ. Ο.Ε.Υ., πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Εν. Δελτίο Νο 12, Δεκ. 

2007). 

 

Ο τουριστικός τομέας μεγαλώνει με ρυθμό 22% ετησίως και οι προβλέψεις 

κορυφαίων αναλυτών της κτηματαγοράς προεξοφλούν διψήφια ετήσια αύξηση 

μεσοπρόθεσμα (Emerging Real Estate, 2007). 

 

Σε έρευνα που έγινε από το Ίδρυμα Κοινωνιολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας 

Επιστημών, το 45% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι το επιχειρηματικό κλίμα έχει 

βελτιωθεί στην χώρα με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 

μόλις 15% που θεωρεί ότι χειροτέρευσε. Παρ’ όλα αυτά, το 45% των Βουλγάρων 

θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση στην χώρα έχει χειροτερεύσει μετά την είσοδο 

της χώρας, έναντι μόλις 6,2% που θεωρεί ότι βελτιώθηκε και με το 46% να μην 

παρατηρεί καμία αλλαγή. Στην ίδια έρευνα και στο ερώτημα ποιο είναι δύσκολο 

πρόβλημα για την Βουλγαρική κοινωνία, το 64,7% των Βουλγάρων δήλωσαν ότι 

είναι η διαφθορά, το 52,6% η εγκληματικότητα, το 49,3% η κατάσταση της 

οικονομίας και το 45,7% η ανεργία (γρ. Ο.Ε.Υ., πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, 

Εν. Δελτίο Νο 12, Δεκ. 2007).  

 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2008 μειώνεται ο φόρος επί των μερισμάτων (διανεμομένων 

κερδών) από 7% σε 5%, ενώ επιβάλλεται Φ.Π.Α. στα ελευθέρια επαγγέλματα. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Bulgarian Industrial Capital Association (Velev), οι 
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υπάλληλοι που θα λαμβάνουν από 01 Ιανουαρίου 2008 μηνιαίο μισθό έως 490 λέβα 

(περίπου 250€) ανέρχονται σε 1.200.000, ενώ σύμφωνα με τις έξι εργοδοτικές 

οργανώσεις, οι υπάλληλοι που είναι σε αυτήν την κατηγορία δεν θα υπερβαίνουν τις 

300.000-400.000 (γρ. Ο.Ε.Υ., πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Εν. Δελτίο Νο 12, 

Δεκ. 2007). Από την 01/01/08 η κυβέρνηση επιβάλει ενιαίο φόρο 10% σε φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις, τον χαμηλότερο στην Ευρώπη (Emsden, 2007).  

 

Οι μισθοί παρότι σε χαμηλά επίπεδα έχουν παρουσιάσει άνοδο τα τελευταία χρόνια. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 10α, ο μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται 

στα 229€ στον δημόσιο τομέα και 182€ στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ των κλάδων 

παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις, με μικρότερο μέσο μισθό στον ξενοδοχειακό 

κλάδο (148€ στον Δημόσιο Τομέα και 100€ στον ιδιωτικό) και μεγαλύτερο μέσο 

μισθό στον χρηματοπιστωτικό τομέα (527€ στον Δημόσιο Τομέα και 358€ στον 

ιδιωτικό). Στην Δημόσια Διοίκηση, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 240€, ενώ ο 

ελάχιστος μισθός ορίζεται στα 75€ (www.investibulgaria.com).  

 

Σύμφωνα με τον Emsden (2007), η Βουλγαρία στα τέλη του 2007 βρίσκεται σε 

οικονομική πίεση. Παρά το γεγονός ότι η οικονομία της Βουλγαρία μεγαλώνει με 

τριπλάσιους ρυθμούς από αυτούς των χωρών της Ευρωζώνης και παρ’ ότι έχει 

υιοθετήσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέτοντας 

σαν στόχο των επιτοκίων το 4,0%, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον 

οικονομικό τομέα. Με το νόμισμα της σε σταθερή ισοτιμία με το Ευρώ, είναι 

ανίσχυρη να φρενάρει τον πληθωρισμό προς διψήφιο νούμερο και αντιμετωπίζει 

μεγάλη έξαρση των εισαγωγών και των εγχώριων δανείων. Η εκτίναξη του 

πληθωρισμού οδηγείται από την ανομβρία που επηρεάζει τις τιμές των τροφίμων και 

την υπερβολική εγχώρια ζήτηση. Κατά τον Lars Christensen, αναλυτής της Danske 

Bank (Emsden C., Bulgaria feels economic strain, Wall Street Journal, Dec. 2007), η 

Βουλγαρία μαζί με τις τρεις χώρες της Βαλτικής είναι στην επικίνδυνη ζώνη για 

απότομη προσγείωση. Η Βουλγαρία μπορεί να είναι η επόμενη χώρα μετά  την 

Λετονία, για την οποία η Moody’s προειδοποίησε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει 

αναταραχές, αντί για ομαλή προσγείωση. Η υπερθέρμανση που παρατηρείται στον 

τομέα του άνθρακα και στο χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, που αυξήθηκε 

περισσότερο από 50% αυτήν την χρονιά (δεύτερη απόδοση στην Ε.Ε. μετά την 

Σλοβενία), μπορεί να αποτελέσουν τις αιτίες για μία οικονομική κρίση. 
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 Στην Βουλγαρία τα χαμηλά επιτόκια πιέζουν προς τα πάνω την ζήτηση για δάνεια, 

τα οποία τροφοδοτούν την αγορά ιδιοκτησίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων ή 

την αγορά εισαγόμενων προϊόντων. Ο εναρμονισμένος δείκτης καταναλωτή για τον 

μήνα Νοέμβριο 2007 αυξήθηκε κατά 1,8% και για το εντεκάμηνο του ίδιου έτους 

κατά 11,4%. Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων παίζουν καταλυτικό ρόλο, με 

αύξηση εντεκαμήνου στο 21,9%. Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία αύξησαν τις τιμές 

τους κατά 17,6% στο αντίστοιχο διάστημα. Ο μόνος τομέας στον οποίο οι τιμές 

παρέμειναν χαμηλά (κάτω του 4%), ήταν ο τομέας των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα 

με τον Christensen (Emsden C., Bulgaria feels economic strain, Wall Street Journal, 

Dec. 2007), οι πληθωριστικές πιέσεις στην Βουλγάρικη οικονομία δύσκολα μπορεί να 

είναι υποφερτές. 

 

 Επιπρόσθετα η κυβέρνηση αυξάνει από τον Ιανουάριο του 2008 τους φόρους στα 

τσιγάρα κατά 34% και προτίθεται να αυξήσει τους φόρους στα καύσιμα. Με την 

αύξηση του Α.Ε.Π. κατά πλέον του 6,0% ετησίως και με επιτόκια ορισμένα από την 

Ε.Κ.Τ., οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αναπόφευκτες. Το χρήμα είναι πραγματικά 

φθηνό στην Βουλγαρία και προβλέπεται ότι τα καταναλωτικά και τα ενυπόθηκα 

δάνεια θα αυξηθούν σημαντικά, με ετήσιους ρυθμούς αύξησης της τάξης του 60%. Η 

Βουλγαρία θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την Ρωσία στην αύξηση των χρεών 

των κατοικιών αλλά και στον πλούτο. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (βασικά 

η Βουλγαρία δανείζεται από τον υπόλοιπο κόσμο για να χρηματοδοτήσει την 

ανάπτυξη), αυξήθηκε στα 4,55 δις ευρώ, αυξημένο κατά 72% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον 

διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές. Ο 

υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας περιμένει το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών να είναι πάνω από το 20% του Α.Ε.Π. και να παραμείνει σε αυτό το 

επίπεδο ως το 2010. Πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έδειξε 

ότι το 80% των άμεσων ξένων επενδύσεων πηγαίνουν στον μη εμπορικό τομέα, που 

εξ ορισμού δεν μπορεί να ξεπληρώσει το εξωτερικό χρέος. Το ποσοστό αυτό 

συγκρίνεται μόνο με το 50% της γείτονος Ρουμανίας η οποία έχει επίσης υψηλό και 

αυξανόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και δοκιμάζει 

πληθωριστικές πιέσεις, οφειλόμενες στην χαλαρή φορολογική πολιτική, αν και τα 

χρέη του ιδιωτικού τομέα στη Ρουμανία είναι τα μισά από τα αντίστοιχα Βουλγαρικά. 
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Η Ρουμανία  λαμβάνει ήδη το μήνυμα. Το Leu έχει υποχωρήσει έναντι του Ευρώ 

κατά 12,4% από τον περασμένο Ιούλιο. Στην Βουλγαρία τέτοια διόρθωση είναι 

αδύνατη (Emsden, 2007).   

 

Σύμφωνα με τον Wagstyl (2007),  οι πέντε χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών είναι υπό πίεση σε κάποιο βαθμό. Οι χώρες αυτές είναι οι 

Λετονία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Η γνώση του κινδύνου μπορεί 

να αποφέρει θετικούς καρπούς από την μείωση της επέκτασης με προσεκτικότερη 

πιστωτική πολιτική σε μερικά κράτη. Μία σχετική επιβράδυνση μπορεί να είναι καλό 

πράγμα για τις  χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία που γνώρισαν πολύ μεγάλη 

ανάπτυξη, ειδικά σε τομείς όπως η κτηματαγορά, που έφθασε σε πολύ υψηλά 

νούμερα. Η αναστάτωση στις παγκόσμιες οικονομικές αγορές θα πλήξει την 

Ανατολική Ευρώπη φέρνοντας οικονομικά προβλήματα στις πιο ευάλωτες 

οικονομίες. Μέχρι στιγμής η κρίση άφησε ανέπαφες τις χώρες της ευρωπαϊκής 

διεύρυνσης, αλλά θα μπορούσε να χτυπήσει ακόμη τις χώρες με μεγάλα ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών. Δύο είναι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι: Βραχείας διάρκειας 

προβλήματα ρευστότητας και πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο κόστος 

δανεισμού. Τα πιο σημαντικά επακόλουθα θα έρθουν μακροπρόθεσμα καθώς η 

ανάπτυξη θα παρουσιάσει μείωση από τα υψηλά επίπεδα, εξαιτίας των δυσκολιών και 

του υψηλότερο κόστους του σχετιζόμενου με την απόκτηση πίστωσης. Με την κρίση 

ακόμα σε εξέλιξη οι αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν κινδύνους με δεδομένο 

ότι η πιο σφιχτή πιστωτική πολιτική στις αναπτυγμένες χώρες θα πλήξει τις εξαγωγές 

τους. Μπορεί επίσης μία επιδείνωση της οικονομικής κρίσης να οδηγήσει στην 

πιθανότητα μείωσης της εξωτερικής χρηματοδότησης. Αυτό θα ήταν πιο οδυνηρό για 

χώρες με μεγάλα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η Παγκόσμια 

Τράπεζα προσθέτει ότι οι επιπτώσεις από μία αναστροφή ή μία παύση των 

χρηματοοικονομικών ροών προς τις χώρες με μεγάλα ελλείμματα είναι δυνητικά πιο 

σημαντικές για αυτές τις χώρες. Στην ίδια αναφορά η Βουλγαρία περιγράφεται ως 

ευάλωτη, ενώ αναφέρεται ότι στο πρώτο μισό του 2007 μόνο η Ουγγαρία, η 

Σλοβακία και η Εσθονία έχουν μειώσει τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών (Wagstyl, 2007).  
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5.3 Παράγοντες περιβάλλοντος στην Ρουμανία 
Οι ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας που για αιώνες ήταν κάτω από την 

κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξασφάλισαν την αυτονομία τους το 

1856, ενώθηκαν το 1859 και λίγα χρόνια αργότερα υιοθέτησαν το νέο όνομα 

Ρουμανία. Η χώρα αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη το 1878. Ενώθηκε με τις 

συμμαχικές δυνάμεις στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και απέκτησε νέα εδάφη μετά 

την λήξη του πολέμου, μεταξύ των οποίων πιο γνωστά είναι αυτά της 

Τρανσυλβανίας. Το 1940 η Ρουμανία συμμάχησε με τις δυνάμεις του άξονα και 

εισέβαλλε στην Σοβιετική Ένωση. Τρία χρόνια αργότερα νικήθηκε από τον Σοβιετικό 

στρατό και υπέγραψε εκεχειρία. Η μεταπολεμική Σοβιετική κυριαρχία οδήγησε στην 

Κομμουνιστική Λαϊκή Δημοκρατία το 1947 και την παραίτηση του βασιλέως. Ο επί 

πολλά έτη δικτάτορας Νικολάε Τσαουσέσκου πήρε την εξουσία το 1965 και το 

κράτος αστυνόμευσης που επέβαλε έγινε σταδιακά ιδιαίτερα καταπιεστικό κατά την 

δεκαετία του ΄80. Ο Τσαουσέσκου ανετράπη και εκτελέσθηκε το 1989. Οι πρώην 

κομμουνιστές κατείχαν την εξουσία μέχρι το 1996, όταν την απώλεσαν. Η Ρουμανία 

εισήλθε στο NATO το 2004 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Ο πληθυσμός της 

Ρουμανίας είναι 22.276.056 (Ιούλιος 2007, εκτίμηση) και η έκτασή της είναι 237.500 

km2 (Central Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007).  

 

Η Ρουμανία διαθέτει σημαντικούς υδάτινους πόρους (μεγάλες δυνατότητες 

εγκατάστασης υδροηλεκτρικών σταθμών) καθώς και σημαντικές ενεργειακές ορυκτές 

πρώτες ύλες όπως πετρέλαιο (μείωση των διαθεσίμων αποθεμάτων), φυσικό αέριο, 

άνθρακα, ορυκτό σίδηρο. Διαθέτει επίσης μεγάλες ποσότητες ξυλείας, αλάτι, αρόσιμη 

γη. Οι φυσικοί κίνδυνοι προέρχονται από σεισμούς (νότια και νοτιοανατολικά) και 

μετακινήσεις εδαφών, λόγω της γεωλογικής δομής. Παρατηρείται επίσης μόλυνση 

της ατμόσφαιρας και των υδάτων από βιομηχανικά απόβλητα, διάβρωση εδαφών και 

μόλυνση του Δέλτα του Δούναβη (Central Intelligence Agency, The World Factbook, 

13 Δεκ. 2007).  

 

Ο πληθυσμός της Ρουμανίας αποτελείται από τις εξής ηλικιακές ομάδες:  

0-14 χρόνια : 15,6%  

15-64 χρόνια: 69,6% 

άνω των 65 χρόνων : 14,7%. 
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Η μέση ηλικία είναι 36,9 έτη. Η αναλογία γεννήσεων ανά 1000 άτομα είναι 10,67, οι 

θάνατοι είναι 11,81 ανά 1000 άτομα, ενώ δεν παρατηρείται σχεδόν καθόλου τάση 

μετανάστευσης (0,13 άτομα ανά 1000, εκτίμηση, 2007). Το προσδόκιμο ζωής είναι 

71,91 έτη. Οι βασικές εθνότητες που διαμένουν στην Ρουμανία είναι Ρουμάνοι 

89,5%, Ούγγροι 6,6%, Αθίγγανοι Ρομά 2,5%. Στο θρήσκευμα οι Ρουμάνοι είναι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι (86,6%), Προτεστάντες (7,5%), Ρωμαιοκαθολικοί (4,7%). Το 

ποσοστό των Ρουμάνων άνω των 15 ετών που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

(απογραφή 2002) ανέρχεται στο 97,3% (Central Intelligence Agency, The World 

Factbook, 13 Δεκ. 2007). 

 

Το επίσημο όνομα της χώρας είναι Ρουμανία, το πολίτευμά της είναι 

Κοινοβουλευτική  Δημοκρατία, την νομοθετική εξουσία την ασκεί το Κοινοβούλιο 

και η Γερουσία και πρωτεύουσά της είναι το Βουκουρέστι. Το νομικό και ποινικό 

σύστημα της χώρας βασίζεται στο πολιτικό νομικό σύστημα. Δεν έχει αποδεχθεί την 

δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου Εγκλημάτων. 

 

Το τηλεφωνικό δίκτυο είναι ταχέως αναπτυσσόμενο στις εγχώριες και διεθνείς 

υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην ασύρματη τηλεφωνία. Το 58% των σπιτιών έχουν σταθερή 

σύνδεση, στην κινητή τηλεφωνία υπάρχουν τέσσερις πάροχοι και ο δείκτης 

διεισδυτικότητας είναι 32%. Οι χρήστες του Internet ανέρχονταν στα 5,06 

εκατομμύρια (Γρ. Ο.Ε.Υ., Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Επιχειρηματική 

Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-31/10/2007, Οκτώβριος 2007). Η Ρουμανία 

αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία εισόδου ηρωίνης από την Νοτιοανατολική Ασία 

και μικρών ποσοτήτων κοκαΐνης από την Νότιο Αμερική με προορισμό την 

Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ υπάρχει σε μερικό βαθμό, ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά 

μέσω του τραπεζικού τομέα, των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και των καζίνο 

(Central Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007). 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον θεωρείται σχετικά καλό. Δεν απαιτείται, πλην 

ελαχίστων περιπτώσεων, ειδική άδεια για εγκατάσταση επιχείρησης στην Ρουμανία. 

Οι συνηθέστερες εταιρικές μορφές που επιλέγονται από τους ξένους επενδυτές είναι 

αυτές των ΕΠΕ και Α.Ε. Οι δύο τύποι αυτοί προτιμώνται από το 98% των ξένων 

επενδυτών. Όπως και στην Ελλάδα, οι μέτοχοι στους δύο αυτούς τύπους εταιρειών 
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δεν εγγυώνται με την προσωπική τους περιουσία, σε αντίθεση με τις Ο.Ε. και τις 

ατομικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει και στην Ελλάδα (Γρ. Ο.Ε.Υ, Πρεσβεία της 

Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-

31/10/2007, Οκτώβριος 2007).  

 

Το απαιτούμενο διάστημα για την ίδρυση μίας επιχείρησης στην Ρουμανία είναι 

μόλις 3 ημέρες, κατατάσσοντάς την στην έκτη θέση μεταξύ των είκοσι επτά μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσος κοινοτικός όρος 10,15-12,77 ημέρες), σε σχέση με 

την ταχύτητα ίδρυσης μίας επιχείρησης (Πίνακας 8). Πολύ θετικό είναι και το 

γεγονός ότι η Ρουμανία βρίσκεται ανάμεσα στις δεκαεπτά χώρες στις οποίες 

λειτουργεί επαρκώς η υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (το λεγόμενο one-

stop-shop). Το κόστος ίδρυσης μίας επιχείρησης στην Ρουμανία είναι σε χαμηλά 

επίπεδα και κυμαίνεται μεταξύ των 100-125€, γεγονός που την κατατάσσει στην 

πέμπτη θέση σε σχέση με το χαμηλότερο κόστος ίδρυσης μίας επιχείρησης (μέσος 

κοινοτικός όρος 485€). Γενικώς οι συνθήκες ίδρυσης μίας νέας επιχείρησης στην 

Ρουμανία είναι από τις ευνοϊκότερες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Σώκου, Κ., Δράσεις για μείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης 

επιχειρήσεων, Το Βήμα, 29 Δεκ. 2007).  

 

  

5.4 Αναφορά σε οικονομικά στοιχεία της αγοράς της Ρουμανίας 
Η Ρουμανία  ξεκίνησε την μετάβαση από τον κομμουνισμό το 1989 με μεγάλες 

δυσκολίες, λόγω της βιομηχανικής βάσης της και υιοθετώντας μοντέλα τα οποία δεν 

συμβάδιζαν με τις ανάγκές της. Η χώρα εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 2000, μετά 

από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, κυρίως χάρη στη σταθερή ζήτηση προϊόντων 

της χώρας από την Ευρωπαϊκή αγορά. Παρά την παγκόσμια ύφεση το 2001-02, η 

δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά των κατασκευών, στην γεωργία και στην 

κατανάλωση κράτησαν την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο 4,0%. 

Παρ’ όλα αυτά η μακροοικονομική σταθερότητα άρχισε να κατακτάται μόλις 

πρόσφατα με την δημιουργία μεσαίας τάξης, την στροφή προς την καταπολέμηση της 

φτώχειας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας που συνεχίζουν 

να προκαλούν εμπόδια στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η 

Ρουμανική κυβέρνηση προκειμένου να συνεχίσει την αντιπληθωριστική της πολιτική, 
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αντικατέστησε το 2005 την ισοτιμία του νομίσματος, καθορίζοντας 10.000 παλιά Lei 

με 1 νέο Leu. Η Ρουμανία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο επαίνεσε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε 

η χώρα προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Central Intelligence 

Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007).  

 

Η εξέλιξη του εγχώριου προϊόντος της Ρουμανίας τα τελευταία έτη είναι η εξής:  

2003: 5,2% 

2004: 8,5% 

2005: 4,1% 

2006: 7,7% 

Για το 2007 η Εθνική Επιτροπή Πρόγνωσης ανέμενε αύξηση 6,1% του εγχώριου 

προϊόντος (αναθεωρημένη πρόγνωση προς τα κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψή 

της). Τα τελευταία χρόνια την διαμόρφωση του Α.Ε.Π. χαρακτηρίζουν η πτώση του 

μεριδίου της Γεωργίας και η άνοδος του ποσοστού συμμετοχής των Υπηρεσιών και 

των Κατασκευών, ενώ το μερίδιο της Βιομηχανίας εμφανίζει διαχρονικά μικρότερες 

διακυμάνσεις. Οι διψήφιοι ρυθμοί αύξησης της Κατανάλωσης (2004: 24%, 2005: 

20%, 2006: 19%) και των επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια (2004: 35,8%, 2005: 20%, 

2006: 26,8%) ήταν οι βασικότεροι κινητήρες της δυναμικής ανάπτυξης του Α.Ε.Π. 

κατά τα τελευταία χρόνια  (Γρ. Ο.Ε.Υ., Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 

Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-31/10/2007, Οκτώβριος 2007).  

 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται στα 9.100$ (2006, εκτίμηση). Ο αγροτικός 

τομέας συμμετέχει κατά 9,1%, η βιομηχανία κατά 34,9% και οι υπηρεσίες κατά 56%, 

η ανεργία ανέρχεται στο 7,1% (2007, εκτίμηση). Η ανεργία διατηρείται σταθερή 

(μεταξύ 7,0 και 8,0%) τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρατηρείται διαχρονική μείωση 

του μεριδίου συμμετοχής των εργαζομένων στην γεωργία (από 35,7% το 2003 στο 

30,5% το 2006), ενώ σταθερή αύξηση παρουσιάζει το μερίδιο των εργαζομένων στις 

κατασκευές (από 4,6% το 2003 στο 6,0% το 2006) και στο εμπόριο (από 9,3% το 

2003 στο 11,3% το 2006), ενώ στην βιομηχανία δεν παρατηρείται σημαντική 

μεταβολή (διακύμανση ποσοστού από 24,5%-26%). Ο πληθυσμός που ζει κάτω από 

το όριο της φτώχειας αποτελεί το 25% (2005, εκτίμηση). Το εισόδημα των 

νοικοκυριών για κατανάλωση ανά κατηγορία είναι  

Χαμηλότερο του 10%: 3,3% 
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Υψηλότερο του 10%: 24,4% (2003).  

 

Η διανομή ανά  εισόδημα οικογενείας σύμφωνα με τον δείκτη Gini (2003) είναι 31,0 

(Central Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 2007). Ο πληθωρισμός 

ανέρχεται στο 6,6% (2006), ακολουθώντας καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια 

(11,9% το 2004).  Η πρόβλεψη για το 2007 ήταν 4,3%. Οι επενδύσεις ανέρχονται στο 

24,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (2006, εκτίμηση). Η Ρουμανία 

εξελίχθηκε σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για τους αλλοδαπούς επενδυτές  

λόγω του μεγέθους της αγοράς της και της δυναμικά εξελισσόμενης οικονομίας της. 

Ο βαθμός της ελκυστικότητάς αυξήθηκε 2-3 χρόνια πριν την πλήρη ένταξή της στην 

Ε.Ε., όταν διεφάνη ότι θα αποτελούσε σύντομα μέλος της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς. Οι Ρουμανικές αρχές διέγνωσαν εγκαίρως ότι το πλεονέκτημα του χαμηλού 

εργατικού κόστους στο οποίο βασίζονταν η ανταγωνιστικότητα της χώρας, λόγω της 

μαζικής παραγωγής προϊόντων υψηλής έντασης εργασίας (έτοιμο ένδυμα, υπόδηση), 

θα εξαφανίζονταν εξαιτίας του διψήφιου ποσοστού αύξησης των μισθών, και 

προχώρησαν στην παροχή νέων ελκυστικών κινήτρων προς τους υποψήφιους 

επενδυτές. Από 01/01/05 η Ρουμανία μείωσε τον φορολογικό συντελεστή επί των 

εταιρικών κερδών στο 16% (από 25%) και στο ίδιο ποσοστό για τα φυσικά πρόσωπα 

(από 18%-40%). Σημαντικά στοιχεία στην φορολόγηση είναι η φορολόγηση των 

royalties με 10% (από 01/01/07 έως και 31/12/07) και στην συνέχεια 0% (από 

01/01/2011) υπό την προϋπόθεση ότι το 25% της ρουμάνικης εταιρείας θα ανήκει για 

μία διετία σε εταιρεία χώρας της Ε.Ε. ή 16% εφ’ όσον δεν ισχύουν οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις. Η προοπτική ένταξης στην Ε.Ε. και η μείωση της φορολογίας, 

βελτίωσαν αισθητά το επιχειρηματικό περιβάλλον και συνέβαλλαν στην εισροή 

ξένων κεφαλαίων οι οποίες ανήλθαν στα 5,23 δις δολάρια το 2005 και στα 9,05 δις 

δολάρια το 2007. Σύμφωνα με την Ρουμάνικη Στατιστική Υπηρεσία, η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, μετά τις Ολλανδία, Αυστρία και τη Γερμανία στις 

επενδύσεις στην χώρα. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Ρουμανία αφορούν τις 

υπηρεσίες κατά 31,4% (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες), την βιομηχανία κατά 27,7% 

(τρόφιμα-ποτά, κλωστοϋφαντουργία, εξόρυξη μεταλλευμάτων), το χονδρεμπόριο 

κατά 23,3%, τις κατασκευές κατά 7,5%, την γεωργία κατά 4,2% και το λιανεμπόριο 

κατά 3,5%. Εντυπωσιακή και ορατή είναι η παρουσία τω Ελληνικών Τραπεζών στη 

Ρουμανία. Οι 7 Ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σήμερα περί τα 300 υποκαταστήματα 

σε όλη την Ρουμανία και απασχολούν πάνω από 6.000 άτομα. Οι μεγαλύτερες 
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ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία είναι εκείνες του Ο.Τ.Ε. (ο οποίος κατέχει το 

54% της ROMTELECOM) και της Cosmote (Γρ. Ο.Ε.Υ., Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-31/10/2007, 

Οκτώβριος 2007).  

 

  Το δημόσιο χρέος κινείται καθοδικά, σε χαμηλά επίπεδα και ανέρχεται στο 13,7% 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2006 (από 18,0% το 2004), ενώ για το 

2007 προβλέπονταν μικρή μεταβολή στο 13,9% του Α.Ε.Π. (Γρ. Ο.Ε.Υ., Πρεσβεία 

της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-

31/10/2007, Οκτώβριος 2007).  

 

Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει: σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, 

σίκαλη, όσπρια, ζαχαρότευτλα, ηλιοτρόπια, πατάτες, σταφύλια και αυγά. Σημαντική 

είναι επίσης η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα, αυγά, μαλλί). Η 

βιομηχανική παραγωγή αφορά: υφάσματα και υποδήματα, ελαφρά μηχανήματα και 

αυτοκίνητα, ορυκτά, ξυλεία, δομικά υλικά, μεταλλουργικά, χημικά, επεξεργασία 

τροφίμων και διύλιση πετρελαίου. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 

αρνητικό κατά 14,89 δις δολάρια, ενώ οι εξαγωγές ανέρχονται στα 25,85 δις δολάρια, 

f.o.b. (2006). Τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας είναι είδη ένδυσης, 

υποδήματα, μεταλλεύματα και μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα και εξοπλισμός, 

ορυκτά και  καύσιμα, χημικά και αγροτικά προϊόντα. Η βιομηχανία υποδημάτων και 

δερμάτινων ειδών (της οποίας μεγάλο μέρος της παραγωγής συνδέεται με 

παραγγελίες φασόν), η οποία μέσα στο 2005 υπέστη σημαντική μείωση παραγωγής  

(-12%), ανέκαμψε εντός του 2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3%.  Οι χώρες στις 

οποίες κυρίως εξάγει η Ρουμανία είναι η Ιταλία (17,9%), η Γερμανία (15,7%), η 

Τουρκία (7,7%), η Γαλλία (7,5%), η Ουγγαρία (4,9%) και η Ουκρανία (4,7%). Οι 

εισαγωγές ανέρχονται στα 40,74 δις δολάρια c.i.f. (2006, εκτίμηση). Τα κύρια 

εισαγόμενα προϊόντα είναι μηχανήματα και εξοπλισμός, καύσιμα και ορυκτά, χημικά, 

είδη ένδυσης, βασικά μέταλλα και αγροτικά προϊόντα. Οι χώρες από τις οποίες 

εισάγει η Ρουμανία, είναι η Γερμανία (15,2%), η Ιταλία (14,5%), η Ρωσία (7,8%), η 

Γαλλία (6,5%), η Τουρκία (4,9%) και η Κίνα (4,3%), (Central Intelligence Agency, 

The World Factbook, 13 Δεκ. 2007).  

 



 
92

Στο διμερές εμπόριο, το εμπορικό ισοζύγιο είναι θετικό για την Ελλάδα. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας υπάρχει πλεόνασμα περίπου 

ογδόντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (υπερτριπλασιασμός σε σχέση με το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρονιάς). Οι Ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν 

μεταβολή 45,7% το 2006 σε σχέση με το 2005, ενώ και οι εισαγωγές από την 

Ρουμανία εμφάνισαν αύξηση κατά 16,3% κατά το ίδιο διάστημα. Στο επτάμηνο του 

2007 παρατηρήθηκε αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών κατά 35,7% σε σχέση με το 

αντίστοιχο επτάμηνο του 2006, ενώ και οι εισαγωγές από την Ρουμανία παρουσίασαν 

αύξηση κατά 18,1% στο ίδιο διάστημα. Στο διμερές εμπόριο παρουσιάσθηκε αύξηση 

κατά 27,3%. Κατά το επτάμηνο του 2007 η Ρουμανία κατέλαβε την 6η θέση μεταξύ 

των Ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο 4,2% και με σαφή αύξηση έναντι της 

προηγούμενης χρονιάς (10η θέση με 3,2% μερίδιο επί των εξαγωγών). Αντίστοιχα η 

Ελλάδα απορρόφησε το 1,76% των Ρουμανικών εξαγωγών και βρέθηκε στην 13η 

θέση των κυριότερων πελατών των εξαγωγών της χώρας. Οι Ελληνικές εξαγωγές 

αφορούν κυρίως οχήματα και εξοπλισμό, προϊόντα αλουμινίου, τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισμό, κατασκευές από σίδηρο, προϊόντα χαλκού, φρούτα και καρπούς. Οι 

εισαγωγές από την Ρουμανία αφορούν κυρίως έλαια πετρελαίου και ασφαλτωδών 

ορυκτών, απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα, ηλεκτρική ενέργεια, ξυλεία (Γρ. Ο.Ε.Υ., 

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου και ανάλυση 

εξωτερικού εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας το επτάμηνο 2007-στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. και 

ρουμάνικα στοιχεία, Οκτώβριος 2007).  

 

Οι μισθοί έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Όπως 

φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 10β, στην τελευταία τετραετία έχει παρατηρηθεί 

αύξηση κατά μέσο όρο της τάξεως του 78%. Σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός 

ανέρχεται στα 260€ (862 Lei). Μεταξύ των κλάδων παρουσιάζονται μεγάλες 

αποκλίσεις με μικρότερο μέσο μισθό στον κλάδο της αλιείας (151€) και μεγαλύτερο 

μέσο μισθό στον χρηματοπιστωτικό τομέα (699€).  Στην Δημόσια Διοίκηση, ο μέσος 

μισθός ανέρχεται στα 439€.  

 

Η χώρα μας έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με τη Ρουμανία 

(σε ισχύ από το 1995), βάσει της οποίας οι φορολογικοί συντελεστές για μερίσματα 

είναι 25% ή 45% (ο χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε μερίσματα που 

διανέμονται από ρουμανικά νομικά πρόσωπα), για τόκους καταθέσεων 10% και για 



 
93

royalties 5% ή 7% (ο χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε royalties από 

πολιτιστικά δικαιώματα). Οι ως άνω συντελεστές θα πρέπει να συνεκτιμώνται με τους 

γενικώς ισχύοντες για κοινοτικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που σε πολλές 

περιπτώσεις είναι ευνοϊκότεροι. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι 19% και είναι 

ενιαίος για όλα τα αγαθά και υπηρεσίες. Οι εξαγωγές από την Ρουμανία εξαιρούνται 

του Φ.Π.Α. Για τις εισαγωγές προϊόντων εκτός Ε.Ε., ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στο 

τελωνείο κατά την είσοδο του προϊόντος (Γρ. Ο.Ε.Υ., Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-31/10/2007, 

Οκτώβριος 2007).  

 

 

5.5 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε λεπτομερής αναφορά των παραγόντων του 

περιβάλλοντος και των οικονομικών παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν την 

απόφαση της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ για επέκταση στις δύο χώρες. Μεταξύ άλλων 

αναφέρθησαν οι ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών των χωρών, η πορεία των 

μισθών, το διμερές εμπόριο με την Ελλάδα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν 

κρίσιμοι παράγοντες για την απόφαση για επέκταση των δραστηριοτήτων της 

ΠΛΑΙΣΙΟ στις δύο χώρες.  
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Κεφάλαιο 6: Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την   
                       απόφαση για επέκταση στις δύο χώρες 
 

6.1 Σημασία της γεωγραφίας σε Βουλγαρία και Ρουμανία 
Η Βουλγαρία συνορεύει νότια με την Ελλάδα, βόρεια με την Ρουμανία, ανατολικά με 

την Τουρκία και δυτικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

και την Σερβία ενώ βρέχεται ανατολικά από την Μαύρη Θάλασσα. Η Βουλγαρία 

είναι γεωγραφικά ισορροπημένη χώρα με πεδινές εκτάσεις στα βόρεια και στα 

νοτιοανατολικά. Το μέσο υψόμετρο της χώρας είναι 470 μέτρα πάνω από το 

υψόμετρο της θάλασσας. Το 31,5% της χώρας είναι πεδινό (έως 200 μέτρα), το 41% 

αποτελούν λοφώδεις εκτάσεις (υψόμετρο μεταξύ 200-600 μέτρων) και το 27,5% είναι 

ορεινό (υψόμετρο άνω των 600 μέτρων). Η θέση της χώρας μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως στρατηγική λόγω της εγγύτητας στα Τουρκικά Στενά και τον έλεγχο των οδών 

από Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία.  

 

Η χώρα χωρίζεται σε 28 επαρχίες. Πρωτεύουσά της είναι η Σόφια, με πληθυσμό 

1.174.000 κατοίκους. Μεγαλύτερες πόλεις είναι το Πλόβντιβ ή Φιλιππούπολη 

(338.000), η Βάρνα (320.000), το Burgas (210.000), το Ρούσε (178.000), η Stara 

Zagora (167.000), το Πλέβεν (149.000), το Σλίβεν (136.000), το Πάσαρτσικ 

(128.000), το Πέρνικ (104.000) και το Σούμεν (104.000), σύμφωνα με την απογραφή 

του 2001 (Wikipedia).  

 

Το οδικό δίκτυο της χώρας ανέρχεται στα 44.033 km εκ των οποίων τα 333 km 

ταχείας κυκλοφορίας. Τα λιμάνια της χώρας είναι δύο, το Burgas και η Βάρνα. 

Τουριστικοί προορισμοί για θερινό τουρισμό αποτελούν: η Αλμπένα, οι Χρυσές 

Ακτές,  η Ντρούιμπα, η Ακτή του Ήλιου και οι Νότιες Ακτές, ενώ για τον χειμερινό 

τουρισμό το Παμπόροβο, το Μπόροβετζ, η Βίτοσα και το Μπάνσκο.   

 

Η Ρουμανία συνορεύει βόρεια με την Ουκρανία, βορειοανατολικά με την Μολδαβία, 

βορειοδυτικά με την Ουγγαρία, δυτικά με την Σερβία και νότια με την Βουλγαρία, 

ενώ βρέχεται ανατολικά από την Μαύρη Θάλασσα. Η Ρουμανία έχει σε μεγάλο 

βαθμό πεδινές εκτάσεις. Η κεντρική πεδιάδα της Τρανσυλβανίας χωρίζεται από τις 

πεδιάδες της Μολδαβίας στα βόρεια από τα Καρπάθια Όρη και από τις πεδιάδες της 

Βλαχίας στα νότια από τις Τρανσυλβανικές Άλπεις. Η χώρα είναι γεωγραφικά 
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ισορροπημένη με το 31% των εδαφών της να αποτελούν ορεινοί όγκοι, το 36% 

λοφώδεις εκτάσεις και το 33% πεδινές εκτάσεις. Η θέση της Ρουμανίας της επιτρέπει 

τον έλεγχο των οδών των Ανατολικών Βαλκανίων και την οδό από και προς 

Μολδαβία και Ουκρανία (Central Intelligence Agency, The World Factbook, 13 Δεκ. 

2007). Το οδικό δίκτυο της χώρας ανέρχεται στα 79.904 km εκ των οποίων τα 228 

km ταχείας κυκλοφορίας. Η έκταση της Ρουμανίας την κατατάσσει στην 12η θέση σε 

έκταση στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί την μεγαλύτερη χώρα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Τα λιμάνια της χώρας είναι τρία και βρίσκονται στην Μαύρη Θάλασσα. Η 

Κωστάντζα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι το οποίο μπορεί να δεχθεί πλοία πλέον των 

150.000 dwt, η Μαγκάλια και η Σουλίνα είναι τα άλλα δύο, ενώ διαθέτει και 26 

παραποτάμια λιμάνια, 19 εκ των οποίων βρίσκονται στον Δούναβη. Οι υδάτινοι πόροι 

της Ρουμανίας υπάρχουν σε αφθονία, με τον Δούναβη να αποτελεί τον μεγαλύτερο 

ποταμό της και τον αριθμό των λιμνών της να υπερβαίνουν τις 2.300. Μεγαλύτερα  

παραποτάμια λιμάνια είναι η Βραΐλα και το Γαλάτι. Τα αεροδρόμια της χώρας είναι 

18, εκ των οποίων τα 8 είναι διεθνή, ενώ έχει και 2 ελικοδρόμια. (Γρ. Ο.Ε.Υ, 

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην 

Ρουμανία 28-31/10/2007, Οκτώβριος 2007).  

 

Η χώρα χωρίζεται σε εννιά επαρχίες και 42 νομαρχίες (του Βουκουρεστίου 

συμπεριλαμβανομένου), οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε οκτώ μεγάλες 

περιφέρειες. Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Βουκουρέστι με πληθυσμό 2.350.000. 

Χαρακτηριστικό της χώρας είναι ότι είναι έντονα αποκεντρωμένη με πολλά μεγάλα 

αστικά κέντρα. Οι πόλεις είναι 320, εξ’αυτών οι μεγάλοι δήμοι ανέρχονται στους 103. 

Μεγαλύτερες πόλεις είναι το Ιάσιο (316.716), η Κλούζ-Ναπόκα (305.620), 

Κωνστάντζα (305.550), η Τιμισοάρα (303.796), η Κραϊόβα (300.587), το Γαλάτι 

(296.697), το Μπρασόβ (281.375), το Πλοέστι (231.620) και η Βραΐλα (216.814) 

(Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία (28-31/10/2007, 

Οκτώβριος 2007). Συνολικά υπάρχουν εικοσιπέντε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 

100.000. Σημαντικό είναι ότι κάποιες από τις παραπάνω πόλεις αποτελούν κέντρα  

μητροπολιτικών περιοχών, όπως η Κωστάντζα με τον πληθυσμό της μητροπολιτικής 

της περιοχής  να ανέρχεται στους 500.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός των 

μητροπολιτικών περιοχών του Ιασίου και του Μπρασόβ ανέρχεται στους 400.000 και 

της Οράντεα στους 260.000 κατοίκους. Πολλές ακόμα μητροπολιτικές περιοχές 
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έχουν σχεδιασθεί, κυριότερες εκ των οποίων είναι η Τιμισοάρα (εκτιμώμενος 

πληθυσμός περιοχής 400.000), η Κλουζ-Ναπόκα (400.000), η Γαλάτι-Βραΐλα 

(600.000) και η Κραϊόβα (370.000, Wikipedia). Το 55% του πληθυσμού της χώρας 

κατοικούν στα αστικά κέντρα.  

 

 

6.2 Η απόσταση σε φυσικούς όρους και όρους ταξιδιού 
Η μικρή απόσταση από την Ελλάδα είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα για τις 

αγορές της Βουλγαρίας και ης Ρουμανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο χρόνος που 

απαιτείται για να φθάσει κανείς οδικώς στα Βουλγαρικά σύνορα από την 

Θεσσαλονίκη είναι λιγότερο από μιάμιση ώρα. Για την Σόφια απαιτούνται περίπου 

3½-4 ώρες. Για την Ρουμανία αντίστοιχα απαιτούνται περίπου έξι ώρες και για το 

Βουκουρέστι περίπου επτά ώρες.  

 

Υπάρχουν δύο καθημερινές σιδηροδρομικές συνδέσεις από Θεσσαλονίκη για Σόφια 

και ο χρόνος που απαιτείται φθάνει τις πέντε ώρες και σαρανταπέντε λεπτά. Το 

κόστος ανέρχεται στα 20€ περίπου (απλή μετάβαση).  

 

Η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών είναι συχνή, όχι όμως με απευθείας 

πτήσεις, αλλά μέσω Αθηνών. Από Αθήνα υπάρχουν τρεις εταιρείες που 

πραγματοποιούν πτήσεις για Σόφια (η Olympic Airlines, η Aegean Airlines και η 

Bulgaria Air) με πέντε συνολικά πτήσεις, διάρκειας μίας ώρας και σαράντα λεπτών. 

Αν συνυπολογίσει κανείς και τον χρόνο ταξιδιού Θεσσαλονίκη-Αθήνα και τον χρόνο 

αναμονής στα αεροδρόμια, το συνολικό ταξίδι διαρκεί περίπου πέντε ώρες  και το 

κόστος ανέρχεται περίπου στα 400€ (με επιστροφή). Από την Σόφια υπάρχει 

αεροπορική σύνδεση με άλλες δύο πόλεις της Βουλγαρίας, το Burgas και την Βάρνα, 

που πραγματοποιούνται από την Bulgaria Air.  

 

Υπάρχει μία σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι μέσω της 

γραμμής Transbalkan. Η συνολική διάρκεια του ταξιδιού μέχρι το Βουκουρέστι 

ανέρχεται στις είκοσι ώρες και το κόστος μεταξύ 40€ και 50€ (απλή μετάβαση).  Η 

αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών είναι αρκετά συχνή, κυρίως μέσω 

Αθηνών. Υπάρχουν τρεις εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις για Βουκουρέστι (η 
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Olympic Airlines, η Aegean Airlines και η ρουμανική Tarom) με πέντε συνολικά 

πτήσεις διάρκειας μίας ώρας και πενήντα λεπτών. Αν συνυπολογίσει κανείς τον 

χρόνο ταξιδιού Θεσσαλονίκη-Αθήνα και τον χρόνο αναμονής στα αεροδρόμια, το 

συνολικό ταξίδι διαρκεί περίπου πέντε ώρες  και το κόστος ανέρχεται περίπου στα 

350-400€ (με επιστροφή).  Υπάρχει όμως και καθημερινή απευθείας πτήση μεταξύ 

Θεσσαλονίκης και Βουκουρεστίου με την Tarom, συνολικής διάρκειας μίας ώρας και 

τριάντα λεπτών. Το κόστος της παραπάνω σύνδεσης ανέρχεται στα 300-350€ (με 

επιστροφή). Από το Βουκουρέστι υπάρχουν τακτικές πτήσεις με την Tarom για 

δώδεκα πόλεις της Ρουμανίας, συμπεριλαμβανομένων των Μπαϊα, Μπακάου, Κλουζ, 

Κωστάντζα, Κραϊόβα, Ιασίου, Οράντεα, Σάτου Μάρε, Σιμπίου, Σουκάεβα, 

Τιμισοάρας και Τίργκου Μούρες.  

 

Όπως είναι φανερό, ειδικά για την περίπτωση της Βουλγαρίας, παρά την πολύ 

κοντινή απόσταση, δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση, με αποτέλεσμα ο 

χρόνος που απαιτείται να είναι περίπου ο ίδιος με όλα τα μεταφορικά μέσα και 

μεγαλύτερος των τεσσάρων ωρών. Είναι ενδεικτικό ότι με όρους χρόνου η Σόφια 

απέχει λιγότερο από την Αθήνα παρά από την Θεσσαλονίκη (εξαιτίας των απευθείας 

πτήσεων διάρκειας μίας ώρας και σαράντα λεπτών). Αντίθετα το Βουκουρέστι 

εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από τις αεροπορικές συνδέσεις σε σχέση με τα άλλα 

μέσα και στην περίπτωση της απευθείας σύνδεσης με την Θεσσαλονίκη είναι χρονικά 

πιο κοντά από την Σόφια. Σημαντικό είναι επίσης για τα οδικά μέσα ότι ο χρόνος του 

ταξιδιού δεν επιβαρύνεται πλέον με χρόνους παραμονής στα τελωνεία, καθώς οι δύο 

χώρες είναι από το 2007 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετάβαση είναι 

ελεύθερη για τους πολίτες από την Ελλάδα.  

 

Η πολύ κοντινή απόσταση των δύο χωρών από την Θεσσαλονίκη δημιουργεί ευνοϊκές 

συνθήκες για τις μεταφορές, τόσο σε σχέση με το κόστος των εμπορευμάτων όσο και 

με την συχνότητα των μεταφορών. Στις μεταφορές εμπορευμάτων από την 

Θεσσαλονίκη προς Βουλγαρία και Ρουμανία δραστηριοποιούνται πολλές 

μεταφορικές εταιρείες με συχνά δρομολόγια (Omega, Scorpions). Εκτός της 

απόστασης, στην συχνότητα των δρομολογίων συμβάλλει και ο μεγάλος όγκος του 

εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και των δύο χωρών.  
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Το κόστος είναι επίσης πολύ χαμηλό, τόσο για τα πλήρη φορτία, όσο και για φορτία 

groupage. Ενδεικτικά ένα πλήρες φορτίο για Σόφια (φορτηγό 13 μέτρων) κοστίζει 

600€. Αν το φορτίο αποτελείται από εσωτερικές πόρτες, αυτό σημαίνει ότι η 

επιβάρυνση ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται στα 2,50 περίπου ευρώ (ένα πλήρες 

φορτίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 250 εσωτερικές πόρτες) ή 1,5% στην αξία των πιο 

οικονομικών μοντέλων. Αντίστοιχα, αν το πλήρες φορτίο αποτελείται από πόρτες 

ασφαλείας, η επιβάρυνση ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται στα 6,00€ (ένα πλήρες 

φορτίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 πόρτες ασφαλείας) ή 1,5% στην αξία των πιο 

οικονομικών μοντέλων. Αντίστοιχα ένα πλήρες φορτίο για Βουκουρέστι (φορτηγό 13 

μέτρων) κοστίζει 1.000€. Αν το φορτίο αποτελείται από εσωτερικές πόρτες αυτό 

σημαίνει ότι η επιβάρυνση ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται στα 4,00 περίπου ευρώ ή 

2,5% στην αξία των πιο οικονομικών μοντέλων. Αντίστοιχα, αν το πλήρες φορτίο 

αποτελείται από πόρτες ασφαλείας, η επιβάρυνση ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται 

στα 10,00€  ή 2,5% στην αξία των πιο οικονομικών μοντέλων. Σημαντικό για το 

εμπόριο είναι το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς φορτίων από την 

Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπως στις 

Plovdiv, Βάρνα, Ιάσιο, Κωστάντζα, Κραϊόβα και Σιμπίου, τόσο για πλήρη φορτία όσο 

και για φορτία groupage. Η χρονική διάρκεια της μεταφοράς δεν υπερβαίνει την μία 

ημέρα, ενώ για groupage φορτία κυμαίνεται μεταξύ δύο και τεσσάρων ημερών.  

     

Ο τομέας των μεταφορών διευκολύνει τις εξαγωγές των προϊόντων της ΠΛΑΙΣΙΟ 

στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές 

επιλογές μεταφορικών εταιρειών, συχνότητα μεταφορών, μικρή επιβάρυνση στο 

κόστος του εμπορεύματος λόγω των μεταφορικών και δυνατότητα αποστολής σε 

πολλούς προορισμούς στις δύο χώρες.  

 

 

6.3 Η κτηματαγορά σε Βουλγαρία-Ρουμανία 
Η κτηματαγορά γνώρισε μεγάλη άνθηση και στις δύο χώρες κατά τα τελευταία 

χρόνια. Η ένταξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε να παίζει 

καταλυτικό ρόλο στις δύο χώρες, στις οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια 

απαγορεύονταν η ιδιοκτησία από αλλοδαπούς πολίτες. Η υποχρεωτική αλλαγή της 

νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, σε συνάρτηση με την προσέλκυση στελεχών από 
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διάφορες εταιρείες και τις χαμηλές τιμές, έκαναν τις δύο χώρες ιδιαίτερα ελκυστικούς 

προορισμούς για πολλές ξένες εταιρείες, οι οποίες επένδυσαν σε γη και σε 

κατασκευές, αλλά και για πολλούς ιδιώτες οι οποίοι επένδυσαν σε ακίνητα είτε στις 

πρωτεύουσες των δύο χωρών είτε σε τουριστικά θέρετρα.  

 

Στην αγορά της Βουλγαρίας μεγάλη ανάπτυξη, εκτός από την πόλη της Σόφιας, 

γνωρίζουν τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, που έχουν γίνει ένας από τους 

πρώτους προορισμούς των ξένων τουριστών και ειδικά των Βρετανών. Σύμφωνα με 

το Emerging Real Estate (2007), είναι γεγονός ότι η κτηματαγορά της χώρας γνώρισε 

αλματώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η Βουλγαρία είναι αυτήν την στιγμή ένας 

από τους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο χρόνος 

των γρήγορων αποδόσεων έχει παρέλθει, αλλά κατά το Emerging Real Estate (2007) 

έχει να προσφέρει πολλά ακόμα στους επενδυτές οι οποίοι θα είναι προετοιμασμένοι 

να περιμένουν ελαφρώς περισσότερο για να αποδώσει η επένδυσή τους. Σύμφωνα με  

το Emerging Real Estate (2007), οι λόγοι για τους οποίους η κτηματαγορά γνώρισε 

τέτοια άνθιση μετά την πτώση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης το 1996, είναι η 

οικονομική σταθερότητα και η σταθερή ανάπτυξη χάρη στην νομισματική 

μεταρρύθμιση, στον υπεύθυνο φορολογικό σχεδιασμό και στην σταθερή ισοτιμία με 

το Ευρώ. Ο χαμηλός πληθωρισμός και η σταθερή πρόοδος στα έργα υποδομών, 

βελτίωσαν την ελκυστικότητα για τις διεθνείς επιχειρήσεις, με πολλές μεγάλες 

εταιρείες όπως η Coca Cola, η Intel, η Nestle, η Citibank και η Siemens, να ανοίγουν 

γραφεία στην Βουλγαρία. 

  

Η Βουλγαρία έχει ξεπεράσει την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γαλλία και την 

Ελλάδα στην αγορά των ξένων επενδύσεων στην ιδιοκτησία ακινήτων σύμφωνα με 

την West Properties International, μία Ιρλανδέζικη εταιρεία με οικιστικά 

συγκροτήματα υπό κατασκευή στην Σόφια και στην Μαύρη Θάλασσα, που 

εξυπηρετεί Ιρλανδούς και Βρετανούς αγοραστές. Προς το παρόν υπάρχουν υπό 

κατασκευή 1399 οικιστικά συγκροτήματα στην Βουλγαρία και 423 στην φάση του 

σχεδιασμού, συνολικής επιφανείας 16 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων (Finger, 

2007).  

 

Η Knight Frank (μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες real estate στο Ηνωμένο 

Βασίλειο) τοποθέτησε την Βουλγαρία στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε σχέση με 
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την αναμενόμενη αύξηση των τιμών για το 2007, ενώ στο τρίτο τέταρτο του 2007 

είχε την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως, παρουσιάζοντας αύξηση 31% σε ετήσια 

βάση και περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της 

προηγούμενης χρονιάς. Η Daily Telegraph αξιολόγησε την επένδυση για κατοικία  

στην Βουλγαρία με 8/10 σαν επενδυτική επιλογή, ενώ η on-line ταξιδιωτική εταιρεία 

Opodo προέβλεψε ότι η χώρα θα ήταν ο πιο δημοφιλής αναδυόμενος προορισμός για 

το 2007. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά το πρώτο εξάμηνο οι κρατήσεις γνώρισαν 

αύξηση κατά 40%, ενώ αναμένονταν μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο εξάμηνο. 

Ένας από τους λόγους που η Βουλγαρία γνωρίζει τέτοια ανάπτυξη στην 

κτηματαγορά, είναι γιατί τα συνδυάζει όλα, από μία επένδυση σε κάποια από τις 

χρυσές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, έως ένα μοντέρνο διαμέρισμα στην Σόφια ή 

ένα ορεινό καταφύγιο στο παγκοσμίου κλάσης χειμερινό θέρετρο ski στο Bansko. 

Κατά την Emerging Real Estate (2007), αν είναι κάποιος πρόθυμος να επενδύσει 

μεσομακροπρόθεσμα, μεταξύ 5-10 χρόνια, τότε η προοπτική να έχει μία υγιή 

απόδοση επί της επένδυσης, φαίνεται καλή. Κατά συνέπεια η εύκολα προσβάσιμη 

αγορά της Βουλγαρίας είναι πιθανόν να αποδειχθεί κερδοφόρα για πολλά ακόμη 

χρόνια (www.emergingrealestate.com).   

 

Κατά τον Finger (2007), η Βουλγαρία, παρότι μικρή χώρα, έχοντας το χαμηλότερο  

κόστος διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικές από τις μεγαλύτερες 

αποδόσεις στην περιοχή, έχει δημιουργήσει μεγάλες και σε ορισμένες περιπτώσεις 

υπερβολικές προσδοκίες σε σχέση με την κτηματαγορά. Όλα αυτά παρά το γεγονός 

ότι μερικοί ξένοι επενδυτές έχουν χάσει πολλά επενδύοντας σε καιροσκοπικές 

επενδύσεις σε κατοικίες και παρά τις φήμες περί έλλειψης κανόνων σχετικών με την 

κτηματαγορά. Στελέχη κτηματομεσιτικών γραφείων στην Βουλγαρία ισχυρίζονται ότι 

η διαφάνεια βελτιώνεται, ότι υπάρχει περισσότερη πληροφορία σχετική με την αγορά 

και νέες εκδόσεις περιοδικών του κλάδου κυκλοφορούν. Οι χρηματοοικονομικές 

επιλογές είναι επίσης πολλές με τις τράπεζες να ανταγωνίζονται για την 

χρηματοδότηση των καλύτερων έργων. Η Βουλγαρία κατέχει ήδη μία από τις πρώτες 

θέσεις σε σχέση με τον βαθμό ιδιοκτησίας κατοικίας στον κόσμο και η ευκολότερη 

πρόσβαση σε δανεισμό διασφαλίζει ότι η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει υψηλή.  

 

Η αγορά των γραφείων είναι η πλέον ανεπτυγμένη ενώ υπάρχουν ακόμη περιθώρια 

ανάπτυξης. Οι ρυθμοί αύξησης στην συγκεκριμένη αγορά ήταν θεαματικοί κατά τα 
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τελευταία δύο χρόνια. Οι αποδόσεις έπεσαν από το 11% το 2005 στο 7,5%-9% το 

2007, ενώ τα ενοίκια παρά την αύξηση, είναι ακόμη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Οι 

προδιαγραφές βελτιώνονται και οι μισθωτές είναι περισσότερο ενήμεροι. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το Business Park Sofia, το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων 

συνολικής επιφανείας 190.000 m2, πωλήθηκε το φθινόπωρο του 2006 έναντι 180 

εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Landmark Centre Sofia που προσέφερε 10.000 m2 

πολυτελούς κατασκευής σε κεντρική επιχειρηματική τοποθεσία, ενοικιάσθη 

ολόκληρο με μακροχρόνια μίσθωση σε διεθνείς ενοίκους. Ένας άλλος τομέας που 

γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη είναι τα εμπορικά κέντρα. Από τα τέσσερα εμπορικά 

κέντρα που λειτούργησαν το 2006, τα τρία άλλαξαν χέρια με αποδόσεις 7-9%. Από 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις η συντριπτική πλειονότητα τοποθετήθηκε στην ανάπτυξη 

ακινήτων (38,3%), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο τομέας των κατασκευών 

(12,8%).  

 

Ο μέσος μισθός στις κατασκευές ανέρχεται στα 400€, το κόστος κατασκευής των 

κατοικιών ανέρχεται στα 300€-400€/m2 αισθητά χαμηλότερο από το μέσο κόστος 

κατασκευής στην Θεσσαλονίκη που ανέρχεται στα 800€/m2. Το μέσο κόστος αγοράς 

κατοικιών στην Σόφια ανέρχεται στα 900€/m2 (1.000-1.100 €/m2 στο κέντρο και 750-

900€/m2 στα προάστια). Το μέσο κόστος αγοράς των γραφείων στην Σόφια ανέρχεται 

στα 1.500€/m2 (800-2.000€/m2), ενώ στην Βάρνα ανέρχεται στα 1.200€/m2 (800-

1.800€/m2). Το μέσο κόστος των εξοχικών κατοικιών στην Μαύρη Θάλασσα 

κυμαίνεται μεταξύ 800-900€/m2 και στα χειμερινά θέρετρα Bansko και Pamporovo 

μεταξύ 800-1.000€/m2 (www.investibulgaria.com). Το ενοίκιο για διαμέρισμα 120m2 

στο κέντρο της Σόφιας ανέρχεται στα 810€, με απόδοση 5,88% την στιγμή που 

αντίστοιχο διαμέρισμα στο κέντρο της Βαρσοβίας ανέρχεται στα 1.770€, στο Κίεβο 

1.335€ και στην Μόσχα 5.525€ (Ρουσάνογλου, 2008).  

 

Στην Ρουμανία ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα των ακινήτων και των 

συναφών υπηρεσιών μέσα σε μία τριετία σχεδόν διπλασιάστηκε (282.000 άτομα το 

2006, έναντι 150.000 μέσα στο 2003), σαν αποτέλεσμα της αλματώδους ανάπτυξης 

των κατασκευών (για ικανοποίηση της μεγάλης ζήτησης τόσο για οικιστική όσο και 

για εμπορική και βιομηχανική χρήση) αλλά και της κερδοσκοπικής δραστηριότητας 

στην αγορά γης και ακινήτων. Η ζήτηση αυτή τόσο στο Βουκουρέστι, όσο και στην 

υπόλοιπη Ρουμανία, προκλήθηκε εν μέρει, λόγω  της έλευσης τεραστίων κεφαλαίων 
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από το εξωτερικό, τα οποία ανήκουν είτε σε funds, είτε σε ιδιώτες. Πολλές ξένες 

κατασκευαστικές εταιρείες (Εβραϊκών, Ισπανικών αλλά και Ελληνικών 

συμφερόντων) αλλά και Ρουμάνικες δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η ανάπτυξη 

γίνεται από developers, ενώ δραστηριοποιούνται funds τα οποία μπορεί να αγοράζουν 

μέχρι και ολόκληρες οικοδομές και να τα πωλούν σε σχετικά σύντομο χρόνο. 

Ιδιορρυθμία του συστήματος είναι ότι δεν μπορούν να εκταμιευθούν δάνεια για την 

αγορά διαμερισμάτων από τις τράπεζες αν δεν έχει γίνει η τοιχοποιία και δεν 

τοποθετηθούν τα εξωτερικά κουφώματα. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη στους 

developers είτε να πουλήσουν στα funds σε χαμηλότερες τιμές ή να πρέπει να 

περιμένουν να φθάσουν σε αυτό το επίπεδο για να πωλήσουν σε ιδιώτες. Στα τέλη 

του 2006 ο αριθμός των κατοικιών υπολογίζονταν στα 8.200.000. Η εκτίμηση για την 

ζήτηση κατοικιών εκτιμάται στις 800.000 κατοικίες σε εθνικό επίπεδο, ενώ μόνο στην 

περιοχή του Βουκουρεστίου η ζήτηση ανέρχεται στις 100.000 κατοικίες. Ετησίως 

υπολογίζεται ότι θα προστίθενται άλλες 100.000 κατοικίες. Η ζήτηση αυτή 

αναμένεται να ασκήσει πίεση στις τιμές, οι οποίες έχουν φθάσει ήδη σε επίπεδα 

συγκρίσιμα με αυτά των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το 

μισό από την ζήτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί με χρηματοδότηση από εσωτερικούς 

πόρους. Η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα αναμένεται να καλύψει μέρος της 

ζήτησης, μέσω της δανειοδότησης.  

 

Η φορολογία για την πώληση ακινήτων ανέρχεται σε 3% (φόρος υπεραξίας), αν η 

πώληση λάβει χώρα εντός 3 ετών από την ημερομηνία κτήσής τους, ή 2% εάν η 

περίοδος είναι μεγαλύτερη των 3 ετών (για πωλήσεις άνω των 200.000 Lei, οι ως άνω 

συντελεστές μειώνονται αντίστοιχα σε 2% και 1% για το υπερβάλλον ποσό), συν ένα 

καθορισμένο σταθερό ποσό φόρου ύψους 4.000-6.000 Lei.  

 

Ο μέσος μισθός του ανειδίκευτου εργάτη στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται στα 

250€, ενός εξειδικευμένου στα 500-1.000€. Οι εργάτες που δουλεύουν για ξένες 

εταιρείες αμείβονται με 3,5-5,0€ ανά ώρα και οι μηχανικοί που εργάζονται για ξένες 

εταιρείες αμείβονται με μισθό 1.000€. Το κόστος αγοράς νεόκτιστων διαμερισμάτων 

ανέρχεται κατά μέσον όρο στα 2.000€/m2 και σε πολλές περιπτώσεις προσεγγίζει τα 

δεδομένα της Ελληνικής αγοράς (3.000€/m2). Η αξία των ακινήτων φαίνεται να είναι 

και στις άλλες πόλεις της Ρουμανίας σε υψηλά σχετικά επίπεδα. Έτσι στην 

Κωστάντζα το μέσο κόστος αγοράς νεόδμητων διαμερισμάτων διαμορφώνεται στα 
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1.600€/m2 (εύρος τιμών από 1.200€/m2- 2.200€/m2), στο Μπρασόβ στα 1.850€/m2 

(εύρος διακύμανσης 1.450-2.400€/m2), στο Ιάσιο στα 1.400€/m2 (εύρος διακύμανσης 

1.100-1.800€/m2), στο Κλούζ στα 1.050€/m2 (εύρος διακύμανσης 750-1.500€/m2) και 

στην Τιμισοάρα στα 1.450€/m2 (εύρος διακύμανσης 1.300-1.800€/m2).  

 

Η αγορά γης δεν επιτρέπεται σε ξένο υπήκοο, χωρίς μόνιμη κατοικία στην Ρουμανία. 

Η αγορά γης από πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται. 

Κάτι τέτοιο θα γίνει δυνατόν μετά την πάροδο πενταετίας από την είσοδο της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραπάνω περιορισμοί αίρονται στην περίπτωση που 

κάποιος αλλοδαπός πολίτης ιδρύσει επιχείρηση στην Ρουμανία και η γη αποτελεί 

ιδιοκτησία της εταιρείας. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τα κτίρια και την 

ενοικίαση της γης. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην τιμή πώλησης των ακινήτων, αλλά δεν 

επιβάλλεται όταν η πώληση αφορά συναλλαγή μεταξύ δύο ιδιωτών.   

 

Σαν μέτρο σύγκρισης με τις τιμές που αναφέρθησαν για τις δύο χώρες παρατίθεται το 

αντίστοιχο κόστος στην Ελλάδα. Το κόστος αγοράς είναι διαφορετικό ανάλογα με τις 

πόλεις. Στην Αθήνα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 3.000€/m2 (εύρος διακύμανσης 

1.700-5.000€/m2), στην Θεσσαλονίκη στις Ανατολικές συνοικίες διαμορφώνεται 

περίπου στα 2.500-3.000€/m2, ενώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται κατά 

μέσο όρο στα 1.500€/m2 και στις επαρχιακές πόλεις στα 1.300-1.400€/m2 με μεγάλη 

απόκλιση ανάμεσα στις πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις έχουν 

υψηλότερες μέσες τιμές, ενώ Κατερίνη, Δράμα, Πύργος και άλλες πόλεις πολύ 

χαμηλότερες τιμές).  

 

 Ένα ακόμα σημαντικό θέμα στην σωστή ανάπτυξη της αγοράς της γης και της 

ιδιοκτησίας, είναι η διαθεσιμότητα έγκαιρων και ακριβών δεδομένων της αγοράς και 

η ικανότητα να ερμηνεύονται τα δεδομένα αυτά με κατάλληλο τρόπο. Η διαφάνεια 

στα δεδομένα, η πληροφόρηση της αγοράς, η παροχή στις υπηρεσίες τις σχετιζόμενες 

με το real estate, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, η παρουσία μη εγχώριων παικτών και 

funds, είναι μεταξύ των κριτηρίων που χαρακτηρίζουν μία ώριμη αγορά. Εκείνες οι 

αγορές, οι χώρες αλλά και οι πόλεις που παρέχουν τέτοιες πληροφορίες, έχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι πιο πιθανόν να προσελκύσουν επενδυτικά 

κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Σημαντικό θέμα στην ικανότητα της κτηματαγοράς να 

λειτουργεί, είναι η επίδραση της διαθεσιμότητας των δεδομένων σε τέτοια μορφή που 
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να είναι αξιόπιστη, έγκαιρη, συνεκτική και ακριβής. Η έρευνα των Adair, Allen, 

Berry and McGreal (2006), εγείρει διάφορα θέματα όπως η σχέση μεταξύ της 

διαθεσιμότητας των δεδομένων της αγοράς και της ανάπτυξης των κατάλληλα 

λειτουργούντων αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που έχουν ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την διαθεσιμότητα και την 

αποτελεσματική χρήση των δεδομένων της κτηματαγοράς και η επίδραση των 

διαθέσιμων δεδομένων στα πρότυπα της ανάπτυξης της κτηματαγοράς στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη.  

 

Η βιβλιογραφία σε σχέση με τις οικονομίες των χωρών της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης, τείνει να τονίζει την ανωριμότητα των αγορών, τους 

αναπτυξιακούς περιορισμούς που προκαλούνται από ανεπαρκείς κατανομές των 

πόρων, την έλλειψη προϊόντων κλειδιών και την περιορισμένη χρήση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων για περίοδο πλέον των πενήντα χρόνων (Watkins and 

Merrill, 2003). Παρ’ όλα αυτά, η υιοθέτηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, η 

οικονομική φιλελευθεροποίηση, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι φορολογικές και νομικές 

μεταρρυθμίσεις και η ανάπτυξη της υποδομής, έχουν συμβάλει στην διαθεσιμότητα 

και ελκυστικότητα αυτών των χωρών στους διεθνείς επενδυτές. Πράγματι ο 

παγκόσμιος δείκτης διαφάνειας στο real estate των Jones Lang La Salle (2004), 

δείχνει ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρωσία, αν και  

λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό «κάτω από το τραπέζι», έχουν βελτιώσει την επίδοσή 

τους σε θέματα διαφάνειας από την περίοδο της προηγούμενης ανάλυσης το 2001. 

Παρά την σημαντική πρόοδο, μία σειρά από θεμελιώδεις κινδύνους παραμένουν σε 

σχέση με τις επενδύσεις στην ιδιοκτησία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η 

οικονομική υποδομή της περιοχής είναι λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με αυτή της 

Δυτικής Ευρώπης, τα νομικά και φορολογικά συστήματα υπόκεινται σε συχνές 

αλλαγές, το κανονιστικό πλαίσιο είναι συχνά αντιφατικό ή ασαφές και οι κανονισμοί 

σε σχέση με την ιδιοκτησία γης είναι γενικώς σε φτωχό επίπεδο. Στην ανάλυσή τους, 

οι Watkins and Merrill (2003) διακρίνουν τέσσερα διακριτά στάδια στην ανάδειξη 

των αγορών της κτηματαγοράς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που είναι το  

στάδιο της αδράνειας, της επιφυλακτικής εκκίνησης, της υπερανάπτυξης και της 

διερεύνησης της ισορροπίας. Το κύριο χαρακτηριστικό στην μετακίνηση από το ένα 

στάδιο του κύκλου στο επόμενο θεωρείται ότι είναι η αντίληψη του κινδύνου. Γενικά 

θεωρείται ότι οι επενδύσεις στην αγορά ιδιοκτησίας στις χώρες της Ανατολικής και 
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Κεντρικής Ευρώπης ενσωματώνουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα από αυτή των 

αναπτυγμένων και ώριμων αγορών.  

 

Αναφορές που καλύπτουν τις αγορές στην Ρουμανία και Βουλγαρία είναι σχετικά 

εύκολο να βρεθούν, αν και το επίπεδο της πληροφορίας είναι λιγότερο συνεκτικό από 

αυτό των Ουγγαρίας, Πολωνίας και Δημοκρατίας της Τσεχίας. Οι αναφορές των 

agents ακολουθούν τις αντίστοιχες των Δυτικών εταιρειών, καλύπτοντας ανάλυση 

των μακροοικονομικών μεγεθών που οδηγούν την αγορά, ζήτηση της λιανικής και 

βιομηχανικής αγοράς και επίπεδα προμηθειών και ενοικιάσεων. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις είναι αναμφισβήτητα μία από τις κυριότερες δυνάμεις πίσω από την 

ισχυρή οικονομική απόδοση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Επιπλέον αποτελεί ένα σημαντικό βαρόμετρο των προθέσεων των επενδυτών σε 

σχέση με μία χώρα και τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Μία 

αποτελεσματική ανάλυση απαιτεί δεδομένα μακρών χρονοσειρών με σκοπό να 

εκτιμηθούν οι κυκλικές τάσεις και να εκτιμηθούν οι μελλοντικές κινήσεις. Σε αυτές 

τις χώρες τέτοια δεδομένα είναι διαθέσιμα από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90, που 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα επάρκεια για την διενέργεια τέτοιων εκτιμήσεων. Η 

άφιξη διεθνών ατζέντηδων στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 ήταν ένας από τους δύο 

βασικούς λόγους στην ανάπτυξη της πληροφόρησης για την περιοχή της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης. Ο δεύτερος λόγος ήταν η άδηλη ζήτηση από θεσμικούς 

επενδυτές.  

 

Σε άρθρο του Ρουσάνογλου (2008), αναφέρονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η 

παγκόσμια αγορά κατοικίας το 2008, λόγω των επιπτώσεων στην παγκόσμιο 

οικονομία από την κρίση των στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α., αλλά και ως 

συνέπεια της συνεχούς αύξησης της ζήτησης στον κλάδο, η οποία κάποια στιγμή 

λογικά θα έφθανε στο τέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επενδυτικές 

ευκαιρίες, καθώς θεωρείται ότι η ανάπτυξη ξεκινά μόλις τώρα στην Βουλγαρία και 

στην Σερβία, ενώ στην Ρουμανία εξακολουθούν να υπάρχουν θετικές προοπτικές και 

εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης, στενά συνδεδεμένοι με αυξημένες στεγαστικές 

ανάγκες και τη σταθερή άνοδο της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Τονίζει επίσης 

ότι πολλές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια 

και ιδιαίτερα σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Ιδίως στην Βουλγαρία, οι αποδόσεις είναι 

καλές, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες.    
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6.4 Ανταγωνισμός στα προϊόντα της εταιρείας στις δύο χώρες 
Ο ανταγωνισμός στην Βουλγαρία είναι ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης. Οι εταιρείες που 

κυριαρχούν στην αγορά είναι κατά βάσει εγχώριες και οι εισαγόμενες πόρτες 

προέρχονται κυρίως από την Τουρκία και την Κίνα. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημά 

τους είναι η χαμηλή τιμή. Οι διεθνώς πρωτοπόρες εταιρείες στον κλάδο των 

εσωτερικών πορτών (κυρίως Ιταλικές) δεν έχουν ακόμα έντονη παρουσία, ίσως λόγω 

των χαμηλών τιμών στις αγορές ακινήτων που επικρατούσαν μέχρι πρόσφατα και 

έκαναν μη ανταγωνιστικά  προϊόντα που είναι καλύτερα ποιοτικά, αλλά με 

υψηλότερες τιμές. Τελευταία δραστηριοποιούνται στην χώρα μεγάλα ονόματα του 

κλάδου, όπως οι Ιταλικές Tre p & Tre Piu, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος εταιρεία 

στον κόσμο στο design και στην τεχνολογία καθώς και οι Ιταλικές Lualdi και η 

Barausse με δύο σημεία πώλησης στην Σόφια. Η παρουσία τους είναι χρονικά πολύ 

μικρή, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά τους. Στον χώρο των 

πορτών ασφαλείας, παρουσία έχουν οι Ιταλικές Dierre, που είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός πορτών ασφαλείας στην Ευρώπη, και Gardesa, η οποία είναι μεγάλη 

εξαγωγική εταιρεία με οικονομικά προϊόντα.  

 

Ο ανταγωνισμός στην Ρουμανία, στα προϊόντα της εταιρείας, αρχίζει και 

αναπτύσσεται. Αυτό που υπάρχει σήμερα σε ποιότητα και ποικιλία δεν έχει καμία 

σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε στην Ρουμανία πριν από λίγα χρόνια. 

Παρ’ όλα αυτά ο ανταγωνισμός δεν είναι ακόμα ώριμος. Στην αγορά της Ρουμανίας 

υπάρχουν προϊόντα όλων των κατηγοριών, χωρίς όμως να υπάρχει η αφθονία που 

υπάρχει σε ώριμες αγορές όπως της Ελλάδος και της Ιταλίας. Στην αγορά υπάρχουν 

πολλοί εγχώριοι κατασκευαστές καθώς η ξυλεία είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε 

αφθονία στην χώρα και έχει μακρά παράδοση. Υπάρχουν πολύ φθηνές πόρτες, 

περίπου στα 100€, οι οποίες είναι πολύ χαμηλού ποιοτικού επιπέδου και είναι 

Ρουμάνικης, Τούρκικης και Κινέζικης προέλευσης. Υπάρχουν επίσης πόρτες μεσαίας 

κατηγορίας οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 150 και 200€ και είναι κυρίως Ρουμάνικης 

και Τούρκικης κατασκευής, ενώ υπάρχουν και πόρτες που απευθύνονται στην 

ανώτερη κατηγορία και οι οποίες είναι κυρίως Ιταλικής προέλευσης και 

δευτερευόντως Γερμανικής. Στην αγορά έχουν παρουσία μεγάλα ονόματα του κλάδου 

των εσωτερικών πορτών, όπως οι Ιταλικές Tre p & Tre Piu, η οποία θεωρείται 
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πρωτοπόρος εταιρεία στον κόσμο στο design και στην τεχνολογία, καθώς και οι 

Ιταλικές Barausse και Bertolotto και οι Γερμανικές JSB και Ringo. 

 

 Οι παραπάνω εταιρείες δεν έχουν παρουσία στην αγορά περισσότερη των μερικών 

μηνών ή ετών και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τα 

αποτελέσματα τους. Ηγέτης ή ένας από τους ηγέτες στην αγορά των εσωτερικών 

πορτών δείχνει να είναι η NUSCO, εταιρεία από την Νότιο Ιταλία, με παρουσία στην 

αγορά περισσότερο των τριάντα ετών, με μεγάλες εγκαταστάσεις και με την 

καλύτερη έκθεση στην αγορά του Βουκουρεστίου. Η εταιρεία έχει ιδρύσει εδώ και 

πολλά χρόνια θυγατρική εταιρεία στην Ρουμανία με την επωνυμία PINUM, παράγει 

προϊόντα στην χώρα, τα οποία διαθέτει στην αγορά, αλλά και τα εξάγει. Υπάρχει 

επίσης η Porta-Porta, πολωνική εταιρεία με μεσαίου επιπέδου και τιμής προϊόντα, που 

είναι σημαντική εξαγωγική εταιρεία στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Έχουν γίνει μεγάλες ξένες επενδύσεις στην παραγωγή εσωτερικών πορτών, λόγω της 

άφθονης και σχετικά φθηνής Ρουμάνικης ξυλείας, σε περιοχές εκτός Βουκουρεστίου 

(Τούρκικες, Ουγγρικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην περιοχή της 

Τρανσυλβανίας), οι οποίες εξάγουν και εκτός Ρουμανίας. 

 

Στον χώρο των πορτών ασφαλείας παρουσία έχει η Ιταλική εταιρεία Gardesa, η οποία 

είναι μεγάλη εξαγωγική εταιρεία με οικονομικά προϊόντα. Οι υπόλοιπες εταιρείες 

έχουν σαφώς χαμηλότερα ποιοτικά προϊόντα και οι πόρτες ασφαλείας είναι 

Ρουμάνικης, Τουρκικής και Κινέζικης κατασκευής. Η διανομή των πορτών 

(εσωτερικές και ασφαλείας) δεν γίνεται από τόσο οργανωμένες και εξειδικευμένες 

εκθέσεις όπως στην Ελλάδα. Υπάρχουν εμπορικά κέντρα που έχουν είδη για το σπίτι 

και μεταξύ αυτών και πόρτες, κέντρα δομικών υλικών που έχουν σαν δευτερεύον 

προϊόν τις πόρτες, και μικρά καταστήματα με πόρτες. Τέλος στην αγορά έχουν 

αρχίσει να έχουν παρουσία γνωστές και πρωτοπόρες Ιταλικές εταιρείες παραγωγής 

επίπλων κουζίνας όπως η Varenna, πιο εμπορικές Ιταλικές εταιρείες, όπως η Berloni, 

η Zaccariotto  και η Scavolini και φυσικά Ρουμάνικες και Τούρκικες εταιρείες που 

επικρατούσαν έως τώρα στην αγορά, δείγμα ότι η αγορά προσεγγίζει τις πιο ώριμες 

Δυτικές αγορές.  
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6.5 Η ανάπτυξη  του θεσμού του franchising στις δύο χώρες 
Στην Βουλγαρία υπάρχει σύνδεσμος Franchise (Bulfra) ο οποίος αριθμεί πενήντα 

μέλη. Ο θεσμός του franchising υπάρχει στην χώρα από το 1970. Τα πρώτα 

συμβόλαια franchising υπεγράφησαν το 1970 από τις εταιρείες Novotel, Sheraton, 

Hertz, Pepsico και Coca Cola. Τα περισσότερα συμβόλαια έχουν υπογραφεί τα 

τελευταία πέντε-έξι χρόνια. Επειδή η χώρα είναι σχετικά μικρή, οι δικαιοπάροχοι 

δίνουν συνήθως Master Franchise στους δικαιοδόχους. Οι κλάδοι που αριθμούν τα 

περισσότερα μέλη είναι αυτοί της ταχείας εστίασης (McDonald’s, Pizza Hut, KFC), 

της ενοικίασης αυτοκινήτων (Hertz, Avis), των αναψυκτικών (Coca Cola, Pepsi), των 

πετρελαιοειδών (Shell, OMV) και των ειδών ένδυσης (Benetton, Bally). Από τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις με τον θεσμό του franchising αναπτύσσεται η Neoset, ενώ και 

η KFC ανήκει σε εταιρεία Ελληνικών κεφαλαίων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

επιχειρούν στην πρωτεύουσα Σόφια, ενώ υπάρχουν αρκετά franchise (μεταξύ των 

οποίων και η Neoset) οι οποίες δραστηριοποιούνται και στις περιοχές του Πλόβντιβ 

(Φιλιππούπολης) και της Βάρνας, κάθε μία εκ των οποίων έχει στην ευρύτερη 

περιοχή της περισσότερους από 400.000 κατοίκους. Την μεγαλύτερη αλυσίδα 

διαθέτει η McDonald’s με δεκαπέντε σημεία πώλησης. Πολλά από τα Master 

Franchise δεν ανήκουν σε Βουλγαρικές, αλλά σε Δυτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

έχουν πάρει από τον δικαιοπάροχο την ανάπτυξη μίας ευρύτερης περιοχής, όπως η 

Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια κ.ο.κ. Υπάρχουν δύο Βουλγάρικες εταιρείες που 

αναπτύσσονται με την μέθοδο του Franchising (μία στον χώρο της ταχείας εστίασης 

με δέκα σημεία πώλησης και μία στην παροχή υπηρεσιών με τρία σημεία πώλησης), 

ενώ αναμένονται ακόμα περισσότερες καθώς πολλές Βουλγάρικες εταιρείες βλέπουν 

τον θεσμό αυτό σαν μέσο ανάπτυξής τους. Ένα από τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο θεσμός στην χώρα είναι η έλλειψη πληροφοριών, καθώς οι 

δικαιοπάροχοι είναι απρόθυμοι να δώσουν στοιχεία στον σύνδεσμο. Η πρόσβαση 

στην CEFTA και η αναβάθμιση της χώρας στην κατηγορία Β+ από την Standard & 

Poors το 2006, δείχνει την βελτίωση στην διεθνή σκηνή σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια.   

 

Ο θεσμός του Franchise δεν είναι πλήρως αναπτυγμένος στην χώρα. Τομείς που 

παρουσιάζουν ευκαιρίες είναι οι τομείς των προϊόντων εστίασης (το ποσοστό κερδών 

στον τομέα αυτό κυμαίνεται μεταξύ 21%-41%), ο ξενοδοχειακός τομέας, ο τομέας 
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των τροφίμων και των παγωτών. Ένα από τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του 

θεσμού είναι τα χαμηλά ενοίκια. Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην 

χώρα είναι αυτή των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων, λόγω της ανεπάρκειας 

χρηματοδοτικών πόρων των τοπικών εταιρειών, του master franchise, λόγω της 

περιορισμένης έκτασης της χώρας, και της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών με το 

πλεονέκτημα του εξειδικευμένου προσωπικού και του χαμηλού εργατικού κόστους.  

Ο κώδικας ηθικής που ισχύει από το 1994 είναι ο ανανεωμένος Ευρωπαϊκός κώδικας 

Franchising (1972). 

 

Η νομοθεσία στην Βουλγαρία, προστατεύει τα εμπορικά σήματα, τα πατενταρισμένα 

προϊόντα και τα πνευματικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση είναι σε επαφή με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της σχετικής με το 

franchising με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. 

 

Στην Ρουμανία υπάρχει σύνδεσμος franchising (ARF) από το 2006. Σκοπός του είναι  

να «μάθει» στους Ρουμάνους επιχειρηματίες τι είναι το franchising, δεδομένου ότι 

πρόκειται για μία νέα επιχειρηματική ιδέα στην χώρα. Ο σύνδεσμος σκοπεύει να 

διοργανώσει σεμινάρια για την προώθηση του θεσμού. Ο σύνδεσμος διαθέτει κώδικα 

ηθικής για το franchising, τον οποίο οφείλουν να σέβονται όλα τα μέλη του. Ο 

σύνδεσμος δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchising (EFF). Η 

νομοθεσία στην Ρουμανία προστατεύει τα εμπορικά σήματα, την τεχνογνωσία και τα 

πνευματικά δικαιώματα. Η εγγραφή των σημάτων μπορεί να γίνει είτε στην 

Ρουμανία, είτε διεθνώς. Η Ρουμανία είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που έχει 

αναπτύξει ειδική νομοθεσία για το Franchising. Ο υποψήφιος δικαιοπάροχος θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι η ανάπτυξη και η διατήρηση δικτύου καταστημάτων 

franchising προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες. Η σύμβαση Franchise, ορίζεται 

από την νομοθεσία για το ποια θέματα θα πρέπει να αφορά. Βασικά θέματα είναι το 

αντικείμενο της συνεργασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, οι 

οικονομικές απαιτήσεις, η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι τερματισμού, 

διατήρησης και επέκτασης της σύμβασης. Στην νομοθεσία μεταξύ άλλων ορίζεται η 

υποχρεωτική εμπειρία που πρέπει να έχει μία επιχείρηση πριν ξεκινήσει να 

δημιουργεί franchise. Επίσης, ορίζει ότι ο χρόνος της σύμβασης πρέπει να είναι 

επαρκής για να αποσβεσθούν οι επενδύσεις του δικαιοδόχου, χωρίς όμως να τον 

καθορίζει. 
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Όπως είναι εύλογο ο θεσμός δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στις δύο χώρες, 

απόρροια της μετάβασης της οικονομίας στις δύο χώρες. Ειδικά στην Ρουμανία, ο 

σύνδεσμος μόλις έχει δημιουργηθεί και βρίσκεται στα πρώτα βήματα. Αντίθετα ο 

σύνδεσμος στην Βουλγαρία έχει αρκετά χρόνια παρουσίας, αριθμεί αρκετά μέλη, 

αλλά δεν έχει φθάσει ακόμα στην ανάπτυξη μεγάλων αλυσίδων. Για να υπάρξει μία 

σύγκριση για τον βαθμό ωρίμανσης του θεσμού, αναφέρεται ότι ο Σύνδεσμος 

Franchise Ελλάδας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1996, αριθμεί 60 μέλη με πλήθος 

franchisees, με πολλές αλυσίδες να αριθμούν δεκάδες ή και εκατοντάδες μέλη.   

 

 

6.6 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα   
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκαν θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την 

απόφαση για επέκταση της ΠΛΑΙΣΙΟ στις δύο χώρες, όπως η σημασία που έχει η 

γεωγραφία των δύο χωρών, οι συνθήκες που επικρατούν στην κτηματαγορά της 

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και οι προοπτικές του κλάδου στο εγγύς μέλλον, η 

ένταση και η ποιότητα του ανταγωνισμού στις δύο χώρες και το καθεστώς που διέπει 

τον θεσμό του franchising. Στην συνέχεια θα αξιολογηθούν οι δύο αγορές αν είναι 

κατάλληλες για επέκταση της ΠΛΑΙΣΙΟ σε αυτές με την μέθοδο του franchising, με 

βάση τους παράγοντες που αναπτύχθηκαν στα δύο τελευταία κεφάλαια.  
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Κεφάλαιο 7: Αξιολόγηση των δύο χωρών για επέκταση της     

                       ΠΛΑΙΣΙΟ με την στρατηγική του franchising 
 

7.1 Είναι οι δύο χώρες κατάλληλες προς επέκταση; 
 
Βουλγαρία 

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3, τα σημαντικά θέματα που πρέπει να διερευνήσει μία 

επιχείρηση σύμφωνα με έρευνα της Arthur Andersen είναι:  

 

• Το εισόδημα των πολιτών και ειδικά το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο 

καθορίζει αν ο μέσος πολίτης μπορεί να αποτελέσει πελάτη του προτεινόμενου 

franchise και κατ’ επέκταση αν υπάρχει μία επαρκής αγορά.  

Στην Βουλγαρία όπως ανεφέρθη, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 10.700$. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι λιγότερο από το μισό σε σχέση με την Ελλάδα (24.000$). Παρ’ όλα 

αυτά, είναι σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα της 

Νοτίου Αφρικής (13.300$) και υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτού της Σερβίας 

(4.400$), χώρες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη με την μέθοδο 

franchising. Επίσης σημαντικό είναι ότι στο υψηλότερο 10% του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος, αντιστοιχεί το 25,4% του διαθέσιμου εισοδήματος (ή της 

κατανάλωσης), το οποίο είναι δυνητική αγορά για τα προϊόντα της εταιρείας. 

Αντιστοίχως στην Ελλάδα, στο υψηλότερο 10% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, 

αντιστοιχεί το 26% του διαθέσιμου εισοδήματος (ανάλογο αυτού της Βουλγαρίας), 

ενώ στην Νότιο Αφρική στο υψηλότερο 10% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, 

αντιστοιχεί το 44% διαθέσιμου εισοδήματος. Δεδομένου ότι η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ  

στην Ελλάδα απευθύνεται στο μεσαίο και ανώτερο επίπεδο, στην αγορά της 

Βουλγαρίας, δεδομένων των μεγεθών, μπορεί να απευθυνθεί στο ανώτερο τμήμα της 

Βουλγαρικής κοινωνίας, στο οποίο αντιστοιχεί το 25,4% της κατανάλωσης.  

 

Η μεταβλητή Gini αναπτύχθηκε το 1912 από τον Ιταλό στατιστικολόγο και αποτελεί 

δείκτη ανισότητας του διαθέσιμου εισοδήματος. Η τιμή που παίρνει η μεταβλητή 

είναι μεταξύ 0 και 1, με το 0 να αντιπροσωπεύει την τέλεια ισότητα (όλοι έχουν το 

ίδιο εισόδημα), ενώ δείκτης 1 δείχνει την τέλεια ανισότητα (όπου ένα πρόσωπο έχει 

όλο το διαθέσιμο εισόδημα και οι υπόλοιποι καθόλου). Χαμηλές τιμές του δείκτη 
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δείχνουν πιο ίση κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος και του πλούτου.  Ο δείκτης 

Gini είναι η μεταβλητή Gini εκπεφρασμένη ως ποσοστό, είναι δηλαδή το αποτέλεσμα 

της μεταβλητής Gini πολλαπλασιασμένης επί 100. Τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης 

έχουν τιμή της μεταβλητής Gini μεταξύ 0,24 και 0,36, οι Η.Π.Α. έχουν δείκτη 0,40 

που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα του πλούτου στις Η.Π.Α. Η 

μεταβλητή Gini για το σύνολο του κόσμου έχει παρατηρηθεί ότι είναι μεταξύ 0,56 

και 0,66 (Σχήμα 2). Συνήθως οι φτωχές χώρες έχουν τιμές της μεταβλητής που 

καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των τιμών της μεταβλητής, μεταξύ 0,25 και 0,71, ενώ οι 

πλούσιες χώρες έχουν τιμές δείκτη κάτω του 0,40. Το πλεονέκτημα του δείκτη είναι 

ότι αποτελεί αναλογική ανάλυση σε σχέση με τον πληθυσμό καθώς δίνεται ως 

ποσοστό, ενώ αν μελετηθεί διαχρονικά μπορεί να δείξει την πορεία της ανισότητας 

της κατανομής του πλούτου σε μία χώρα. Ο δείκτης Gini για την Βουλγαρία είναι 

31,6 για το 2005 (στοιχεία πίνακα 11). Ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δίνει τιμή δείκτη 31,6, η Ελλάδα έχει τιμή δείκτη 35,1, η Νότιος Αφρική 

57,8 και οι Η.Π.Α. 45,0. Η χώρα με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη, άρα την πιο 

ισόρροπη κατανομή του πλούτου, είναι η Δανία με τιμή δείκτη 23,2, ενώ η χώρα με 

την υψηλότερη τιμή δείκτη, άρα την πιο άνιση κατανομή πλούτου είναι η  Namibia 

με τιμή δείκτη 70,7. Όπως φαίνεται η Βουλγαρία είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση 

με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πιο ισορροπημένη 

κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τον δείκτη αυτόν η 

χώρα είναι κατάλληλη για επέκταση με franchising (όπως και οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα).  

 

• Οι Hoffman and Preble (2004) ανέφεραν στην έρευνά τους ότι σε έναν αριθμό 

χωρών παρατηρήθηκε ότι οι πολίτες ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιμές (χώρες της 

Νοτίου Αμερικής, Αίγυπτος). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χώρες αυτές είχαν από τα 

χαμηλότερα κατά κεφαλή εισοδήματα του δείγματος. Η τιμολόγηση είναι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας για τις χώρες αυτές. 

Σε σχέση με την αγοραστική δύναμη (PPS: Purchasing Power Standards) η 

Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση των είκοσι επτά χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με 37 μονάδες (μέσος όρος των είκοσι επτά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι το 100), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην μέση (14η θέση) με 98 μονάδες και η 

Σερβία ελαφρώς πιο κάτω από την Βουλγαρία με 33 μονάδες (Eurostat, στοιχεία 
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12μηνου 2006). Αυτό σημαίνει ότι στην Βουλγαρία, ένα μεγάλο μέρος της αγοράς 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις τιμές. 

 

Η τιμολόγηση είναι ένα από τα σημεία κλειδιά σε κάθε νέα αγορά και ειδικά σε μια 

αγορά, όπως η Βουλγαρία, στην οποία ένα μεγάλο μέρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο 

στις τιμές. Δεδομένου ότι τα προϊόντα στην αγορά της Ελλάδας απευθύνονται στο 

μεσαίο και ανώτερο επίπεδο της αγοράς και ότι το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα είναι 

πολύ ακριβότερο από το  αντίστοιχο της Βουλγαρίας, η τιμολόγηση σύμφωνα με τα 

δεδομένα της Ελληνικής αγοράς θα περιόριζε τα προϊόντα της σε ένα μικρό μερίδιο 

της αγοράς. Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα στην Βουλγαρία είναι πολύ 

χαμηλότερα των αντιστοίχων στην Ελλάδα (μισθοί, ενοίκια) και αυτά αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος των εξόδων, η πολιτική εκπτώσεων προς τα franchising εξωτερικού 

είναι ευνοϊκότερη από τα εγχώρια, τα μεταφορικά δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά, υπάρχει 

η δυνατότητα χαμηλότερης τιμολόγησης, έτσι ώστε το προϊόν να απευθυνθεί σε 

μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, χωρίς ταυτόχρονα να μειωθεί το κέρδος τους 

επιχειρηματία.  

 

• Ακολουθεί τον ηγέτη της αγοράς. 

Στα δύο βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας, στις εσωτερικές πόρτες και στις 

πόρτες ασφαλείας, οι δύο επιχειρήσεις που μπορεί να θεωρηθούν ανταγωνίστριες της 

ΠΛΑΙΣΙΟ αλλά και ηγέτες στην Ευρωπαϊκή αγορά, η Tre p & Tre Piu στις 

εσωτερικές πόρτες και η Dierre στις πόρτες ασφαλείας, έχουν ήδη παρουσία στην 

αγορά της Βουλγαρίας, έστω και λίγων μηνών.  

    

• Το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης αξιολογήθηκε ως ο τρίτος πιο 

σημαντικός λόγος στον καθορισμό αν μία ξένη χώρα είναι πιθανόν να αποτελέσει 

αγορά ενός συστήματος Franchise. Το 85% των διεθνών δικαιοπαρόχων 

κατατάσσουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ως εξίσου σημαντικό ή τον πλέον 

σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση μίας νέας αγοράς (Arthur Andersen, 1996). 

 Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια είναι από 

τους υψηλότερους στην Ευρώπη (άνω του 6,0% τα τελευταία τρία χρόνια)  και 

σχεδόν τριπλάσιος του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης (στοιχεία Eurostat, 

Πίνακας 12). Οι προοπτικές μιλούν για συνέχιση αυτών των ρυθμών τα αμέσως 
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επόμενα χρόνια, παρά τους κινδύνους που πολλοί αναλυτές βλέπουν (Emsden, 2007, 

Wagstyl, 2007) για την οικονομία της χώρας.  

 

• Η φυσική απόσταση είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη 

στην αξιολόγηση μιας πιθανής ξένης αγοράς. Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρεται από 

πολλούς αναλυτές ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες (Sashi and 

Karuppur, 2001, έρευνα της Arthur Andersen, 1996, Alon and McKee, 1999).  

Η Βουλγαρία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα σε 

αυτόν τον παράγοντα, δεδομένου ότι είναι συνορεύουσα χώρα με την Ελλάδα και η 

πιο κοντινή χώρα από την έδρα της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ στην Σίνδο. Αυτό σημαίνει 

ότι τόσο το κόστος των μετακινήσεων των στελεχών της εταιρείας προς την 

Βουλγαρία για την υποστήριξη αλλά και οι επισκέψεις των συνεργατών είναι πολύ 

εύκολη και με μικρό κόστος. Λογικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η υποστήριξη 

που μπορεί να λάβει ένας συνεργάτης θα είναι η υψηλότερη δυνατή. Οι μεταφορές 

που είναι ένας από τους επίσης πολύ σημαντικούς παράγοντες είναι πολύ εύκολες με 

πολλές επιλογές, μεγάλη συχνότητα και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, δεδομένου και του 

μεγάλου όγκου στο διμερές εμπόριο.   

 

• Πολιτισμικοί και ιστορικοί λόγοι που συνδέουν τις δύο χώρες. 

Παρ’ ότι οι δύο χώρες ανήκαν μέχρι πρόσφατα σε δύο διαφορετικά πολιτικά και 

κοινωνικά συστήματα για μισό περίπου αιώνα και παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν 

απέναντι σε πολλούς πολέμους (από την Βυζαντινή εποχή έως και τους δύο 

παγκοσμίους πολέμους), μπορούμε να πούμε ότι έχουν πολιτισμική συγγένεια. Κοινή 

παράδοση των δύο χωρών είναι η βαλκανική κουλτούρα, η ορθόδοξη χριστιανική 

πίστη, η επιβίωση των δύο λαών υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

για τέσσερις αιώνες. Ακόμη και επί ύπαρξης του σοσιαλιστικού καθεστώτος είχαν 

αναπτυχθεί πολύ καλές πολιτικές σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών 

(σύμφωνο υποστήριξης μεταξύ Α Παπανδρέου και T. Zivkov σε περίπτωση επίθεσης 

από τρίτη χώρα).   

 

• Ο Eroglu (1992) διαπίστωσε ότι η σταθερότητα στους πολιτικούς, 

οικονομικούς, πολιτισμικούς παράγοντες της υπό εξέταση χώρας, αυξάνει την 
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πιθανότητα να επιχειρήσει ο υποψήφιος δικαιοπάροχος την επέκταση στην υπό 

εξέταση χώρα.   

Η Βουλγαρία από την στιγμή που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει de facto 

αποκτήσει πολιτική σταθερότητα καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μοιράζονται την ίδια πολιτική και τους ίδιους στόχους. Όσον αφορά την οικονομική 

σταθερότητα, αν και αυτή δεν έχει κατακτηθεί, είναι προς την θετική κατεύθυνση, 

δεδομένων του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, της παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

της σταθερής ισοτιμίας του νομίσματός της με το Ευρώ και της στενής συνεργασίας 

της χώρας με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ε.Κ.Τ. αλλά και το Δ.Ν.Τ. Η 

διαφθορά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας και είναι 

δυσμενής παράγοντας στην επιχειρηματικότητα και στην  ελκυστικότητα της χώρας 

για επενδύσεις. Σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη διαφθοράς Corruption Perceptions 

Index για το 2007 (πίνακες 13 και 14), η Βουλγαρία συγκεντρώνει 4,1 βαθμούς (το 10 

ανταποκρίνεται στην καθόλου διαφθορά) και βρίσκεται στην 64η θέση παγκοσμίως 

στην λίστα (στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι χώρες με την λιγότερη διαφθορά) και 

στην Ευρώπη βρίσκεται στην 29η θέση, παρουσιάζοντας χειροτέρευση σε σχέση με 

την προηγούμενη χρονιά (57η θέση παγκοσμίως με 4,0 βαθμούς το 2006 και 55η θέση 

το 2005 με 4,0 βαθμούς). Είναι αλήθεια ότι σε σχέση με την Ελλάδα δεν απέχει πολύ 

στον συγκεκριμένο δείκτη, καθώς η Ελλάδα είναι στην 56η θέση παγκοσμίως και 

στην 27η θέση στην Ευρώπη με 4,6 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις ίσως έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις Δυτικές 

επιχειρήσεις καθώς έχουν μάθει να επιβιώνουν και να επιχειρούν σε αντίστοιχο 

περιβάλλον.    

 

• Πως επηρεάζει η κτηματαγορά τις δραστηριότητες της ΠΛΑΙΣΙΟ.  

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ο κλάδος της αγοράς ιδιοκτησίας και των 

κατασκευών είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος στην Βουλγαρία, τόσο στα αστικά 

κέντρα, όπως στην Σόφια, όσο και στα τουριστικά θέρετρα, αλλά και πολλά 

υποσχόμενος για το μέλλον. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ, δεδομένου, ότι μεγάλο μέρος της αγοράς της εταιρείας 

αποτελούν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι στον μεγαλύτερο βαθμό, οι νέες κατασκευές, η 

αύξηση των οποίων σημαίνει και αύξηση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η 

εταιρεία. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι συνθήκες του περιβάλλοντος όπως η 

εγκληματικότητα, ευνοούν προϊόντα της εταιρείας όπως οι πόρτες ασφαλείας, αλλά 
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και ο ξενοδοχειακός τομέας ο οποίος όπως είδαμε αναπτύσσεται με ραγδαίους 

ρυθμούς,   απαιτεί συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείας, όπως οι πυράντοχες πόρτες, 

καθώς οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες απαιτούν από τις ξενοδοχειακές μονάδες να 

πληρούν τα πρότυπα πυρασφαλείας που ισχύουν στην Ευρώπη. Εξίσου σημαντικός 

για τα προϊόντα της εταιρείας είναι και ο κλάδος των γραφείων που επίσης 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στην χώρα. Χαρακτηριστικό της δυναμικής του 

τομέα των κατασκευών στην Βουλγαρία είναι ότι μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκών 

εταιρειών δραστηριοποιούνται και πολλές μεγάλες τεχνικές εταιρείες από τον χώρο 

της Θεσσαλονίκης όπως η Τεχνική Αναπτυξιακή.  

 

• Αν η χώρα είναι υψηλής επικινδυνότητας για τις ξένες επιχειρήσεις. 

Σε σχέση με την επικινδυνότητα των χωρών ο όμιλος PRS (Political Risk Services), 

έχει αναπτύξει από το 1979 έναν τρόπο αξιολόγησης των χωρών, ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για τις διεθνείς επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας την 

δοκιμασμένη μεθοδολογία των Coplin-O’Leary. Σήμερα υπάρχουν ετήσιες αναφορές 

για περισσότερες των εκατό χωρών και ο σχετικός δείκτης αφορά την πρόβλεψη για 

την επικινδυνότητα σε μία χώρα σε βάθος δεκαοχτώ μηνών και σε βάθος πενταετίας. 

Η μέθοδος συμπεριλαμβάνει ως μεταβλητές τον βαθμό της πολιτικής σταθερότητας 

και έντεκα τύπους κυβερνητικών παρεμβάσεων που επηρεάζουν την 

επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με  την μέθοδο αυτή η Βουλγαρία ανήκει στην 

κατηγορία των χωρών με δείκτη χαμηλής επικινδυνότητας (στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν η Ελλάδα και οι Η.Π.Α.) 

 

Ρουμανία  

 
• Το εισόδημα των πολιτών και ειδικά το διαθέσιμο εισόδημα καθορίζει αν ο 

μέσος πολίτης μπορεί να αποτελέσει πελάτη του προτεινόμενου franchise και κατ’ 

επέκταση αν υπάρχει μία επαρκής αγορά.  

Στην Ρουμανία, όπως είδαμε, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 9.100$. Αυτό σημαίνει 

ότι είναι κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με την Ελλάδα (24.000$). Είναι 

επίσης αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα της Νοτίου 

Αφρικής (13.300$) και υπερδιπλάσιο σε σχέση με την Σερβία (4.400$), χώρες στις 

οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη με την μέθοδο franchising. Επίσης 

σημαντικό είναι ότι στο υψηλότερο 10% του κατά κεφαλήν εισοδήματος αντιστοιχεί 
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το 24,4% του διαθέσιμου εισοδήματος (ή κατανάλωση), το οποίο είναι δυνητική 

αγορά για τα προϊόντα της εταιρείας. Αντιστοίχως στην Ελλάδα στο υψηλότερο 10% 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος αντιστοιχεί το 26% της κατανάλωσης (ανάλογο του 

ποσοστού της Ρουμανίας), ενώ στην Νότιο Αφρική στο υψηλότερο 10% του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος αντιστοιχεί το 44% της κατανάλωσης. Δεδομένου ότι η 

εταιρεία στην Ελλάδα  απευθύνεται στο μεσαίο και ανώτερο επίπεδο, στην αγορά της 

Ρουμανίας η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ μπορεί να απευθυνθεί στο ανώτερο τμήμα της 

Ρουμάνικης κοινωνίας, στο οποίο αντιστοιχεί το 24,4% της κατανάλωσης. 

 

Ο δείκτης Gini για Ρουμανία είναι 31,0 (στοιχεία πίνακα 11), πολύ κοντά στον μέσο 

όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βουλγαρίας και σε πιο 

ισορροπημένη κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τον 

δείκτη αυτό η χώρα είναι κατάλληλη για επέκταση με franchising (όπως οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα).  

  

• Οι Hoffman and Preble (2004) ανέφεραν στην έρευνα τους, ότι σε έναν 

αριθμό χωρών παρατηρήθηκε ότι οι πολίτες ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην τιμή 

(χώρες της Νοτίου Αμερικής, Αίγυπτος). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χώρες αυτές 

είχαν από τα χαμηλότερα κατά κεφαλή εισοδήματα του δείγματος. Η τιμολόγηση 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τις χώρες αυτές. 

Σε σχέση με την αγοραστική δύναμη (PPS: Purchasing Power Standards), η Ρουμανία 

βρίσκεται στην προτελευταία θέση των είκοσι επτά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με 39 μονάδες, πιο ψηλά μόνο από την Βουλγαρία (μέσος όρος των είκοσι επτά 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 100), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην μέση 

(14η θέση) με 98 μονάδες και η Σερβία ελαφρώς πιο κάτω από την Βουλγαρία με 33 

μονάδες (Eurostat, στοιχεία 12μηνου 2006). Αυτό σημαίνει ότι στην Ρουμανία όπως 

και στην Βουλγαρία ένα μεγάλο μέρος της αγοράς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις 

τιμές. 

 

Η τιμολόγηση είναι ένα από τα σημεία κλειδιά σε κάθε νέα αγορά. Δεδομένου ότι 

στην αγορά της Ελλάδας τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται στο μεσαίο και 

ανώτερο επίπεδο της αγοράς και ότι το επίπεδο διαβίωσης στην Ελλάδα είναι πολύ 

υψηλότερο από το  αντίστοιχο της Ρουμανίας, η τιμολόγηση σύμφωνα με τα 

δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς θα περιόριζε τα προϊόντα της σε ένα μικρό μερίδιο 
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της αγοράς. Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα στην Ρουμανία  είναι αισθητά  

χαμηλότερα των αντιστοίχων στην Ελλάδα (μισθοί, ενοίκια)  και αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος των εξόδων, η πολιτική εκπτώσεων προς τα franchising εξωτερικού 

είναι η ευνοϊκότερη από τα εγχώρια και τα έξοδα μεταφοράς δεν είναι ιδιαίτερα 

ακριβά, υπάρχει η δυνατότητα χαμηλότερης τιμολόγησης, έτσι ώστε το προϊόν να 

απευθυνθεί σε μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, χωρίς να μειωθεί το κόστος του 

επιχειρηματία.  

 

• Ακολουθεί τον ηγέτη της αγοράς. 

Στα δύο βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας, στις εσωτερικές πόρτες και στις 

πόρτες ασφαλείας, οι δύο επιχειρήσεις που μπορεί να θεωρηθούν ηγέτες στην 

Ευρωπαϊκή αγορά και ταυτόχρονα ευθέως ανταγωνιστές με την ΠΛΑΙΣΙΟ, η Tre p & 

Tre Piu στις εσωτερικές πόρτες και η Dierre στις πόρτες ασφαλείας, έχουν ήδη 

παρουσία στην αγορά της Ρουμανίας, έστω και λίγων μηνών-ετών. Επιπρόσθετα στην 

τοπική αγορά υπάρχει η Ιταλική εταιρεία Nusco (μέσω της θυγατρικής της PINUM), 

η οποία αποτελούσε προμηθευτή της ΠΛΑΙΣΙΟ, πριν προχωρήσει η ίδια σε 

παραγωγή εσωτερικών πορτών και απευθύνονται κατά ένα μέρος, στο ίδιο μέρος 

τμήμα της αγοράς.  

    

• Το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης αξιολογήθηκε ως ο τρίτος πιο 

σημαντικός λόγος στον καθορισμό αν μία ξένη χώρα είναι πιθανόν να αποτελέσει 

αγορά ενός συστήματος Franchise. Το 85% των διεθνών δικαιοπαρόχων 

κατατάσσουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ως εξίσου σημαντικό ή τον πλέον 

σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση μίας νέας αγοράς (Arthur Andersen, 1996).  

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της Ρουμανίας τα τελευταία χρόνια είναι από 

τους υψηλότερους στην Ευρώπη με πολύ υψηλά ποσοστά (άνω το 6,0% τα τελευταία 

πέντε χρόνια) και πολλαπλάσιος του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης. Οι 

προοπτικές είναι για συνέχιση αυτών των ρυθμών τα αμέσως επόμενα χρόνια, παρά 

τους κινδύνους που πολλοί αναλυτές βλέπουν (Emsden, 2007, Wagstyl, 2007) για την 

οικονομία της χώρας.  

 

• Η φυσική απόσταση είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη 

στην αξιολόγηση μιας πιθανής ξένης αγοράς. Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρεται από 
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πολλούς αναλυτές ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες (Sashi and 

Karuppur, 2001, έρευνα της Arthur Andersen, 1996, Alon and McKee, 1999).  

Η Ρουμανία βρίσκεται πολύ κοντά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα πολύ κοντά στην 

έδρα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το κόστος των μετακινήσεων των 

στελεχών της εταιρείας προς την Ρουμανία για την υποστήριξη των συνεργατών αλλά 

και οι επισκέψεις των συνεργατών είναι πολύ εύκολη και με μικρό κόστος. Λογικά 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η υποστήριξη που μπορεί να λάβει ένας συνεργάτης 

θα είναι πολύ καλή. Οι μεταφορές που είναι ένας από τους επίσης πολύ σημαντικούς 

παράγοντες είναι πολύ εύκολες με πολλές επιλογές, μεγάλη συχνότητα και ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος, δεδομένου και του μεγάλου όγκου στο διμερές εμπόριο.  

  

• πολιτισμικοί και ιστορικοί λόγοι που συνδέουν τις δύο χώρες.  

Παρ’ ότι οι δύο χώρες ανήκαν μέχρι πρόσφατα σε δύο διαφορετικά πολιτικά και 

κοινωνικά συστήματα για μισό περίπου αιώνα, οι ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί 

που τις ενώνουν είναι πάρα πολλοί. Από την Ρουμανία ξεκίνησαν οι πρώτες 

προσπάθειες για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ενώ γνωστοί είναι επίσης οι 

δεσμοί των αρχαίων Ελλήνων με την Μαύρη Θάλασσα. Μέρος αυτών των σχέσεων 

αποτελεί και η ίδρυση της πόλης της Κωστάντζας από Έλληνες αποίκους από τις 

πόλεις της Μικράς Ασίας. Κοινή παράδοση των δύο χωρών είναι η βαλκανική 

κουλτούρα, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη, η επιβίωση των δύο λαών υπό την 

κυριαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για τέσσερις αιώνες, οι κοινοί αγώνες 

κατά των Οθωμανών και η κοινή συμμετοχή στους Βαλκανικούς Πολέμους.  

 

• Ο Eroglu (1992) διαπίστωσε ότι η σταθερότητα στους πολιτικούς, 

οικονομικούς, πολιτισμικούς παράγοντες της υπό εξέταση χώρας, αυξάνει την 

πιθανότητα να επιχειρήσει ο υποψήφιος δικαιοπάροχος την επέκταση στην υπό 

εξέταση χώρα.   

Η Ρουμανία, όπως είδαμε και προηγουμένως για την Βουλγαρία, έχει αποκτήσει de 

facto πολιτική σταθερότητα από την στιγμή που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται την ίδια πολιτική και 

τους ίδιους στόχους. Όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα, αν και αυτή δεν έχει 

ακόμη κατακτηθεί, είναι προς την θετική κατεύθυνση, δεδομένων του υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης, της παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της σταθερής ισοτιμίας 
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του νομίσματός της με το Ευρώ και της ισχυρής παρουσίας μεγάλων εταιρειών στην 

χώρα. Η διαφθορά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας και είναι 

δυσμενής παράγοντας στην επιχειρηματικότητα και στην  ελκυστικότητα της χώρας 

για επενδύσεις. Σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη διαφθοράς Corruption Perceptions 

Index (πίνακες 13 και 14), η Ρουμανία συγκεντρώνει 3,7 βαθμούς (το 10 

ανταποκρίνεται στην καθόλου διαφθορά) και βρίσκεται στην 68η θέση παγκοσμίως 

στην λίστα (στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι χώρες με την λιγότερη διαφθορά) και 

στην Ευρώπη βρίσκεται στην 32η θέση, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε 

σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (84η θέση με 3,1 βαθμούς το 2006, και 85η θέση 

με 3,0 βαθμούς το 2005). Είναι αλήθεια ότι σε σχέση με την Ελλάδα δεν απέχει πολύ 

στον συγκεκριμένο δείκτη καθώς η Ελλάδα είναι στην 56η θέση παγκοσμίως και στην 

27η θέση στην Ευρώπη με 4,6 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

ίσως έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις Δυτικές επιχειρήσεις καθώς 

έχουν μάθει να επιβιώνουν και να επιχειρούν σε αντίστοιχο περιβάλλον.    

 

• Πως επηρεάζει η κτηματαγορά τις δραστηριότητες της ΠΛΑΙΣΙΟ.  

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο ο κλάδος της αγοράς ιδιοκτησίας και 

των κατασκευών είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος στην Ρουμανία, τόσο στο 

Βουκουρέστι, όσο και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και στα 

τουριστικά θέρετρα και πολλά υποσχόμενος για το μέλλον. Όπως εξηγήθηκε και στην 

ανάλυση για την Βουλγαρία, ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ, λόγω των νέων κατασκευών που σημαίνει και αύξηση της 

αγοράς στην οποία απευθύνεται η εταιρεία. Όπως και στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας, συνθήκες του περιβάλλοντος όπως η εγκληματικότητα, ευνοούν 

προϊόντα της εταιρείας όπως η πόρτα ασφαλείας. Σημαντικός για τα προϊόντα της 

εταιρείας είναι και ο κλάδος των γραφείων που επίσης αναπτύσσεται με γοργούς 

ρυθμούς στην χώρα. Χαρακτηριστικό της δυναμικής του τομέα των κατασκευών στην 

Ρουμανία είναι ότι μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκών εταιρειών (κυρίως Ισπανικές και 

Εβραϊκών συμφερόντων) δραστηριοποιούνται και πολλές μεγάλες τεχνικές εταιρείες 

από τον χώρο της Θεσσαλονίκης όπως η Μορφή. 
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• Αν η χώρα είναι υψηλής επικινδυνότητας για τις ξένες επιχειρήσεις. 

Σε σχέση με την επικινδυνότητα των χωρών και με βάση την μεθοδολογία των 

Coplin-O’Leary η Ρουμανία ανήκει στην κατηγορία των χωρών με δείκτη χαμηλής 

επικινδυνότητας (στην ίδια κατηγορία ανήκουν η Ελλάδα και οι Η.Π.Α.).  

 

 

7.2 Αν το Franchise είναι η κατάλληλη λύση για τις δύο αγορές 
 

Βουλγαρία  

Τα κριτήρια με τα οποία θα κριθεί αν οι δύο χώρες είναι κατάλληλες για επέκταση με 

την μέθοδο franchising, είναι αυτά που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3 και 

συγκεκριμένα:  

 

• Αν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι τέτοια που να ευνοούν την 

επέκταση με  την μέθοδο του franchising, όπως η αστικοποίηση, η μεσαία τάξη, η 

επαρκής μόρφωση και η πρόσβαση στην ενημέρωση (Hoffman and Preble, 2004).  

Η κοινωνία της Βουλγαρίας είναι σχετικά αστικοποιημένη καθώς μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού κατοικεί σε μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν περισσότερες από δέκα 

πόλεις με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων, ενώ και η τάση ανάπτυξης 

των μεγάλων πόλεων είναι θετική παρά την συρρίκνωση που παρουσιάζει ο 

πληθυσμός της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι αστικοποιείται η κοινωνία, γεγονός που 

είναι θετικό για την ανάπτυξη με την μέθοδο του franchising. Η μόρφωση του 

πληθυσμού είναι σε πολύ υψηλό βαθμό καθώς το 98,2% του πληθυσμού γνωρίζουν 

ανάγνωση και γραφή. Η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης είναι ικανοποιητική, με 

περιθώρια βελτίωσης. Στην χώρα υπάρχουν 39 τηλεοπτικοί σταθμοί, 94 ραδιοφωνικοί 

σταθμοί και οι χρήστες του Internet ανέρχονται στο 1,87 εκατομμύρια. Με βάση το 

διαθέσιμο εισόδημα, την μεταβλητή Gini και την αγοραστική δύναμη, φαίνεται ότι η 

Βουλγαρία βρίσκεται αφενός μεταξύ των χωρών που δεν έχουν μεγάλη ανισορροπία 

στον πλούτο, αφετέρου η μεσαία τάξη είναι υπό διαμόρφωση και υπό ανάπτυξη.  

 

• Αν είναι δυνατή η κατοχύρωση των σημάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

καθώς ένα από τα βασικά συστατικά του Franchising είναι η δημιουργία επώνυμης 

αλυσίδας καταστημάτων. 



 
122

Όπως ανεφέρθη παραπάνω η νομοθεσία στην Βουλγαρία προστατεύει τα εμπορικά 

σήματα, τα πατενταρισμένα προϊόντα και τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ είναι σε 

επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της 

σχετικής με το franchising. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για τον θεσμό όμοιο με αυτό 

που αντιμετωπίζουν οι δικαιοπάροχοι σε διάφορες αγορές με προβληματικό πολιτικό 

ή νομοθετικό περιβάλλον (Κίνα), όπου ο μη σεβασμός των σημάτων δημιουργεί 

προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων.  

 

• Αν οι κυβερνήσεις των χωρών είναι ευνοϊκά κείμενες προς τον θεσμό του 

Franchising. 

Η κυβέρνηση είναι θετική προς τον θεσμό του franchise, όπως και έναντι όλων των 

άλλων μεθόδων εισόδου στην αγορά της Βουλγαρίας, δεδομένου ότι η κυβέρνηση 

επιθυμεί την πλήρη ενσωμάτωση της αγοράς στους θεσμούς των αναπτυγμένων 

χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέτρα για 

ευνοϊκή μεταχείριση του θεσμού, όπως σε άλλες χώρες (Τουρκία, Αίγυπτος). Άρα 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν είναι αρνητική έναντι 

του θεσμού, χωρίς όμως να τον ευνοεί με ειδικά μέτρα.  

 

• Αν η φυσική απόσταση είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη με την μέθοδο του 

Franchising. 

Όπως ανεφέρθη στο Κεφάλαιο 3, η φυσική απόσταση είναι ένας παράγοντας που 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στην αξιολόγηση μιας πιθανής ξένης αγοράς, καθώς 

μεγάλες αποστάσεις κάνουν τον έλεγχο του συστήματος franchise δύσκολο και 

ακριβό εγχείρημα, καθώς το κόστος της επιθεώρησης είναι πιθανό να είναι υψηλό 

όταν η μονάδα είναι φυσικά απομακρυσμένη από τον δικαιοπάροχο (Rubin, 1978). 

Επιπλέον, η φυσική απόσταση κάνει δύσκολη την υποστήριξη στις διαδικασίες  

logistics, ειδικά αν οι πρώτες ύλες πρέπει να εισάγονται από την χώρα καταγωγής 

(Fladmoe-Linquist, 1996). Όπως ανεφέρθη στο Κεφάλαιο 3, στην έρευνα της Arthur 

Andersen (1996), το 38% των δικαιοπαρόχων που σκέφτονται την διεθνή επέκταση 

και το 21% όσων έχουν ήδη διεθνή παρουσία, αξιολογούν την γειτνίαση ως τον 

πρώτο λόγο για την επιλογή μίας ξένης χώρας ως νέας αγοράς για επέκταση των 

δραστηριοτήτων της. Με κριτήριο την εγγύτητα, η Βουλγαρία είναι η αγορά που είναι 

η πλέον κατάλληλη για να επεκταθεί η εταιρεία με την μέθοδο του franchising, 
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δεδομένου ότι το κόστος επιθεώρησης και ελέγχου είναι σχετικά χαμηλό, υπάρχουν 

πολλές επιλογές για να φθάσει κάποιος στην Βουλγαρία, άρα εκτός από την 

οικονομία χρημάτων μπορεί να υπάρξει και οικονομία χρόνου, καθώς υπάρχει 

πληθώρα μέσων (αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα) τα οποία μπορεί κάποιος να 

επιλέξει για να φθάσει στην χώρα, επιλέγοντας με κριτήρια κόστους, συχνότητας, 

καταλληλότητας χρόνου.   

 

• Αν η χώρα ανήκει στις ώριμες ή στις αναδυόμενες αγορές ή στις μεταβατικές 

οικονομίες.  

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν μία επιχείρηση πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον 

της στις ώριμες ή στις αναδυόμενες αγορές. Στο Κεφάλαιο 3 ανεφέρθη ότι ως 

αναδυόμενες αγορές έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν οι χώρες του πρώην 

υπαρκτού σοσιαλισμού, στη συνέχεια οι χώρες της Ανατολικής Ασίας και εν 

συνεχεία χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία. Σύμφωνα με τους αναλυτές για να 

οριστεί μία αγορά ως αναδυόμενη πρέπει να εκτιμηθούν τρεις παράγοντες. Το 

επίπεδο της οικονομίας, η  οικονομική ανάπτυξη και οι κανόνες που επικρατούν στην 

αγορά. Το κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP) μπορεί να χρησιμεύσει ως δείκτης της 

κατάστασης της οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί με βάση τον 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Σύμφωνα με τους Czinkota and Ronkainen 

(1997) ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 5% χαρακτηρίζουν τις αναδυόμενες αγορές. Οι 

κανόνες που επικρατούν στην αγορά συμπεριλαμβάνουν κανονισμούς που διέπουν 

την λειτουργία της αγοράς, όπως η έκταση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, η 

σταθερότητα της αγοράς και το κανονιστικό περιβάλλον. Οι οικονομίες αυτές έχουν 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των Δυτικών οικονομιών καθώς θεωρούνται σαν 

ευκαιρίες για την διεθνή επέκταση του συστήματος Franchising. Οι δικαιοπάροχοι 

που σκέφτονται την επέκτασή τους στις αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να λάβουν 

σοβαρά υπ’ όψη τους θέματα όπως η γραφειοκρατία, η δωροδοκία, το καθεστώς 

ιδιοκτησίας, τα εμπόδια εισόδου και το πολιτικό κλίμα.  

 

Η Βουλγαρία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατική οικονομία, δεδομένου ότι 

περνάει σταδιακά στο καθεστώς της φιλελευθεροποίησης της αγοράς και η ένταξή 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εγγύηση ότι η χώρα δεν θα εγκαταλείψει την 

προσπάθεια αυτή. Για το αν η Βουλγαρία αποτελεί αναδυόμενη αγορά, θα πρέπει να 

εξεταστούν τα τρία κριτήρια που ετέθησαν από τους Czinkota and Ronkainen (1997).  



 
124

 

Με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα η Βουλγαρία είναι αισθητά πίσω από τις 

υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς βρίσκεται στο 37% του μέσου 

όρου των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την αγοραστική 

δύναμη (Πίνακας 15). Δεδομένης της σύγκλισης που πρέπει να επιτευχθεί με τα 

υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

αναμένεται σημαντική αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα επόμενα χρόνια, 

άρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη αγορά, τουλάχιστον στα πλαίσια της 

Ευρώπης. 

 

 Σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης, η Βουλγαρία ανήκει στις αναδυόμενες αγορές, 

δεδομένου ότι επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του 5% τα τελευταία 

πέντε χρόνια (Πίνακας 12) και πολλαπλάσιους του μέσου όρου των χωρών μελών της 

Ένωσης. Οι προβλέψεις εξάλλου μιλούν για συνέχιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα 

επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους Welsh and Alon (1997), η οικονομική ανάπτυξη 

είναι ο κυρίαρχος δείκτης για κάθε αλυσίδα franchising που επιδιώκει την επέκτασή 

του. 

 

Σε σχέση με τους κανόνες που επικρατούν στην αγορά, η Βουλγαρία έχει προβεί σε 

σχετικές ρυθμίσεις και οι κανόνες που ισχύουν είναι αυτοί που ισχύουν σε καθεστώτα 

ελεύθερης αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν είναι 

εύκολη, μετά από δεκαετίες της αγοράς σε σοσιαλιστικό περιβάλλον. Η 

γραφειοκρατία και η δωροδοκία είναι δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι επενδυτές αλλά και οι κάτοικοι της χώρας, ενώ η χώρα σε σχέση 

με την διαφθορά κατατάσσεται σε υψηλή θέση (στα πλαίσια των χωρών της 

Ευρώπης, πίνακας 13). Το καθεστώς ιδιοκτησίας έχει ρυθμιστεί, ενώ δεν υπάρχουν 

εμπόδια εισόδου για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι είναι και οι δύο χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό κλίμα είναι θετικό για τις ξένες 

επενδύσεις και για την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου.  

 

Όπως φαίνεται, η Βουλγαρία μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη αγορά αν και 

η μετάβαση της οικονομίας της δεν είναι στα αρχικά στάδια. Παρ’ όλα αυτά, το 

σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και κυρίως οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης 

που επιτυγχάνονται τα τελευταία χρόνια και η πρόβλεψη για την συνέχιση αυτών, 



 
125

μπορούν να την κατατάξουν στις αγορές που παρουσιάζουν ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη κάποιας επιχείρησης με την μέθοδο του franchising.  

 

• Αν η χώρα είναι κατάλληλη για ανάπτυξη με την μέθοδο του franchising, 

σύμφωνα με το μοντέλο των Alon and McKee (1999). 

Το μακροοικονομικό μοντέλο των Alon and McKee (1999) αξιολογεί το επενδυτικό 

κλίμα σε μία υπό διερεύνηση χώρα από την οπτική του διεθνούς franchising και 

ορίζει ένα σημείο εκκίνησης για συγκριτική ανάλυση μεταξύ των ανταγωνιστικών 

υπό διερεύνηση αγορών στο κόσμο.  Το μοντέλο αυτό ορίζει ως σημαντικούς 

τέσσερις παράγοντες για την αξιολόγηση μίας χώρας περιλαμβάνοντας την 

οικονομική μεταβλητή, την δημογραφική μεταβλητή, την απόσταση και την πολιτική 

μεταβλητή. Το μοντέλο εστιάζει στους μακροοικονομικούς περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επέκταση σε μία νέα αγορά. Αποτελείται από δέκα 

μεταβλητές, οι οποίες βαθμολογούνται με αξία από –2 έως +2, όπου το –2 

αντιπροσωπεύει αρνητικό σκορ στην κλίμακα των μεταβλητών. Το 0 αντιπροσωπεύει 

μία ουδέτερη κατάσταση, ενώ μία χώρα μπορεί να συγκεντρώσει από –20 έως +20 

βαθμούς συνολικά, με το +20 να αντιπροσωπεύει το ανώτερο σκορ. Οι 

μακροοικονομικοί παράγοντες που είναι πάνω από το 0 θεωρούνται γενικά ευνοϊκοί, 

ενώ αυτοί κάτω από το 0 γενικά δυσμενείς (Πίνακας 7).    

  

Σύμφωνα με το μοντέλο των Alon and McKee (1999), η Βουλγαρία συγκεντρώνει 4 

βαθμούς (Πίνακας 16) στην κλίμακα από –20 έως +20. Στις επιμέρους μεταβλητές, η 

Βουλγαρία βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία στην φυσική απόσταση, λόγω 

της γειτνίασης με την έδρα της εταιρείας. Με 1 βαθμό βαθμολογείται στην αύξηση 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος επειδή παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία 

χρόνια (στοιχεία πίνακα 12), καθώς και στην πολιτισμική απόσταση, δεδομένων των 

κοινών δεσμών που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Την ίδια βαθμολογία λαμβάνει και 

στην συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, όπου η Βουλγαρία σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Eurostat για το 2003 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ 

PUBLIC/GISCO/mapjobs2004/mp200417-2-e.pdf), παρουσιάζει ανεργία 13,2% στον 

γυναικείο πληθυσμό, η οποία είναι μεγαλύτερη από το μέσο κοινοτικό όρο (10,0%) 

και στο ίδιο περίπου επίπεδο σε σχέση με την συνολική ανεργία για την 

συγκεκριμένη χρονιά στην Βουλγαρία που είναι 12,2%. Με 0 βαθμούς 

βαθμολογούνται το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο βαθμός αστικοποίησης της κοινωνίας, 
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η έκταση της μεσαίας τάξης και το εσωτερικό και το εξωτερικό πολιτικό ρίσκο. Σε 

σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα η χώρα παγκοσμίως ανήκει στις αναπτυγμένες 

χώρες, αλλά μεταξύ των μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει από τα χαμηλότερα 

κατά κεφαλήν εισοδήματα. Σε σχέση με τον βαθμό αστικοποίησης της κοινωνίας, ο 

αστικός με τον αγροτικό πληθυσμό μοιράζονται περίπου εξίσου. Σε σχέση με την 

έκταση της μεσαίας τάξης, αυτή είναι υπό διαμόρφωση και έχει ακόμα πολύ μεγάλα 

περιθώρια για ανάπτυξη. Το εσωτερικό πολιτικό ρίσκο συνίσταται στην 

γραφειοκρατία και στην δωροδοκία και σε μικρότερο βαθμό στους κανόνες που 

διέπουν την ιδιοκτησία, ενώ η πολιτική σταθερότητα και οι κυβερνητικοί κανονισμοί 

σε σχέση με την επιχειρηματικότητα μειώνουν το εσωτερικό πολιτικό ρίσκο. Το 

εξωτερικό πολιτικό ρίσκο συνίσταται στις επιπτώσεις από την σταθερή ισοτιμία του 

Βουλγαρικού νομίσματος σε σχέση με το Ευρώ, που δεν επιτρέπει προσαρμογές σε 

περιόδους πιέσεων, την κρίση που μαστίζει την παγκόσμια αγορά σε σχέση με τα 

δάνεια στην αγορά κατοικίας στις Η.Π.Α., κρίση που μπορεί να πλήξει κάποιες από 

τις χώρες της διεύρυνσης (Βουλγαρία, Λετονία, Εσθονία), οι οποίες δείχνουν να είναι 

ευάλωτες σε τέτοιου είδους κρίσεις.  Με –1 βαθμό βαθμολογείται η αύξηση του 

πληθυσμού, δεδομένου του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα 

και της μετανάστευσης.  

 

Συνολικά η Βουλγαρία παρουσιάζει άθροισμα 4, σύμφωνα με το μοντέλο των Alon 

and McKee (1999). Καθώς το μηδέν δείχνει ουδετερότητα σε σχέση με την επέκταση 

στην αγορά, η Βουλγαρία δείχνει να αποτελεί μία σχετικά ευνοϊκή αγορά σε σχέση με 

την επέκταση με την μέθοδο Franchising.   

 

Ρουμανία  

• Αν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι τέτοια που να ευνοούν την επέκταση 

με  την μέθοδο του franchising, όπως η αστικοποίηση, η μεσαία τάξη, η επαρκής 

μόρφωση και η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης (Hoffman and Preble, 2004).  

Η κοινωνία της Ρουμανίας είναι σχετικά αστικοποιημένη, καθώς το 55% του 

πληθυσμού της χώρας κατοικεί στα αστικά κέντρα, ενώ υπάρχουν περισσότερες από 

εικοσιπέντε πόλεις με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων και η τάση 

ανάπτυξης των μεγάλων πόλεων είναι θετική παρά την στασιμότητα που παρουσιάζει 

ο πληθυσμός της χώρας. Η δημιουργία επίσης μητροπολιτικών περιοχών, όπως του 

Βουκουρεστίου, του Ιασίου, του Μπρασόβ, της Κωστάντζας, της Τιμισοάρα, της 
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Κλουζ-Ναπόκα, του Γαλάτιου-Βραΐλας και της Κραϊόβα,  σημαίνει ότι 

αστικοποιείται η κοινωνία, γεγονός που είναι θετικό για την ανάπτυξη με την μέθοδο 

του franchising. Η μόρφωση του πληθυσμού είναι υψηλού βαθμού καθώς το 97,3% 

του πληθυσμού γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης 

είναι ικανοποιητική αλλά με περιθώρια βελτίωσης. Στην χώρα υπάρχουν 48 

τηλεοπτικοί σταθμοί, 242 ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι χρήστες του Internet 

ανέρχονται στο 5,06 εκατομμύρια. Με βάση το διαθέσιμο εισόδημα, την μεταβλητή 

Gini και την αγοραστική δύναμη, φαίνεται ότι η Ρουμανία βρίσκεται αφενός μεταξύ 

των χωρών που δεν έχουν μεγάλη ανισότητα στην κατανομή του πλούτου, αφετέρου 

διαμορφώνεται και αναπτύσσεται η μεσαία τάξη.  

 

• Αν είναι δυνατή η κατοχύρωση των σημάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

καθώς ένα από τα βασικά συστατικά του Franchising είναι η δημιουργία επώνυμης 

αλυσίδας καταστημάτων. 

Όπως ανεφέρθη παραπάνω, η Ρουμανία είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που 

έχει αναπτύξει ειδική νομοθεσία για το Franchising, η οποία περιγράφει με σαφήνεια 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υπογραφή μίας σύμβασης 

franchise. H νομοθεσία στην Ρουμανία προστατεύει τα εμπορικά σήματα, την 

τεχνογνωσία και τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ δίνει την δυνατότητα εγγραφής των 

σημάτων είτε στην Ρουμανία, είτε διεθνώς.  Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για τον 

θεσμό όμοιο με αυτό που αντιμετωπίζουν οι δικαιοπάροχοι σε διάφορες αγορές με 

προβληματικό πολιτικό ή νομοθετικό περιβάλλον (Κίνα), όπου ο μη σεβασμός των 

σημάτων δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων.  

 

• Αν οι κυβερνήσεις των χωρών είναι ευνοϊκά κείμενες προς τον θεσμό του 

Franchising. 

Η κυβέρνηση της χώρας είναι θετική προς τον θεσμό του Franchise. Η ειδική 

νομοθεσία που έχει αναπτύξει, η κάλυψη όλων των σημαντικών όρων (εμπειρία του 

δικαιοπαρόχου, διάρκεια σύμβασης, εκπαίδευση, κ.α.) δείχνουν την βούληση της 

πολιτείας να βοηθήσουν τον θεσμό να αναπτυχθεί πάνω σε σωστά πρότυπα. Παρ’ 

όλα αυτά δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα για την προώθηση αυτού του τρόπου 

εισόδου, έναντι άλλων μεθόδων.  
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• Αν η φυσική απόσταση είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη με την μέθοδο του 

Franchising.  

Όπως ανεφέρθη στο Κεφάλαιο 3, η φυσική απόσταση είναι ένας παράγοντας που 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στην αξιολόγηση μιας πιθανής ξένης αγοράς, καθώς 

μεγάλες αποστάσεις κάνουν τον έλεγχο του συστήματος franchise δύσκολο και 

ακριβό εγχείρημα και το κόστος της επιθεώρησης είναι πιθανό να είναι υψηλό όταν η 

μονάδα είναι φυσικά απομακρυσμένη από τον δικαιοπάροχο (Rubin, 1978). 

Επιπλέον, η φυσική απόσταση κάνει δύσκολη την υποστήριξη στις διαδικασίες  

logistics, ειδικά αν οι πρώτες ύλες πρέπει να εισάγονται από την χώρα καταγωγής 

(Fladmoe-Linquist, 1996). Όπως ανεφέρθη στο Κεφάλαιο 3, στην έρευνα της Arthur 

Andersen (1996), το 38% των δικαιοπαρόχων που σκέφτονται την διεθνή επέκταση 

και το 21% όσων έχουν ήδη διεθνή παρουσία, αξιολογούν την γειτνίαση ως τον 

πρώτο λόγο για την επιλογή μίας ξένης χώρας ως νέας αγοράς για επέκταση των 

δραστηριοτήτών της. Με κριτήριο την εγγύτητα, η Ρουμανία είναι μία από τις αγορές 

που είναι κατάλληλη για να επεκταθεί η εταιρεία με την μέθοδο του franchising, 

δεδομένου ότι το κόστος επιθεώρησης και ελέγχου είναι σχετικά φθηνό, υπάρχει η 

επιλογή μεταξύ πολλών αεροπορικών εταιρειών για να φθάσει κάποιος στην 

Ρουμανία (τα υπόλοιπα μέσα υστερούν σε ταχύτητα χρόνου σε σχέση με τα 

αεροπορικά), μεταξύ των οποίων και απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκης–

Βουκουρεστίου, κάνοντας την πρόσβαση στην χώρα εύκολη, γρήγορη και 

οικονομική.  

 

• Αν η χώρα ανήκει στις ώριμες ή στις αναδυόμενες αγορές. 

Η Ρουμανία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατική οικονομία, δεδομένου ότι 

περνάει σταδιακά στο καθεστώς της φιλελευθεροποίησης της αγοράς και η ένταξή 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εγγύηση ότι η χώρα δεν θα εγκαταλείψει την 

προσπάθεια αυτή. Για το αν η Ρουμανία αποτελεί αναδυόμενη αγορά, θα πρέπει να 

εξεταστούν τα τρία κριτήρια που ετέθησαν από τους Czinkota and Ronkainen (1997). 

 

Με βάση το κατά  κεφαλήν εισόδημα, η Ρουμανία είναι αισθητά πίσω από τα 

υπόλοιπα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βρίσκεται στο 39% του μέσου όρου 

των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την αγοραστική δύναμη 

(Πίνακας 15) και δεδομένης της σύγκλισης που πρέπει να επιτευχθεί με τα υπόλοιπα 
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κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να πούμε ότι αναμένεται σημαντική 

αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα επόμενα χρόνια, άρα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη αγορά, τουλάχιστον στα πλαίσια της Ευρώπης. 

 

 Σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης, η Ρουμανία ανήκει στις αναδυόμενες αγορές 

δεδομένου ότι επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης αισθητά μεγαλύτερους του 5% τα 

τελευταία επτά χρόνια (Πίνακας 12) και πολλαπλάσιους του μέσου όρου των χωρών 

μελών της Ένωσης. Οι προβλέψεις εξάλλου μιλούν για συνέχιση υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους Welsh and Alon (1997), η 

οικονομική ανάπτυξη είναι ο κυρίαρχος δείκτης για κάθε αλυσίδα Franchising που 

επιδιώκει την επέκτασή της. 

 

Σε σχέση με τους κανόνες που επικρατούν στην αγορά, η Ρουμανία τους έχει 

εναρμονίσει σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε καθεστώτα ελεύθερης αγοράς. 

Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν είναι εύκολη μετά από δεκαετίες 

της αγοράς σε σοσιαλιστικό περιβάλλον. Η γραφειοκρατία και η δωροδοκία είναι δύο 

από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές αλλά και οι 

κάτοικοι της χώρας, ενώ η χώρα σε σχέση με την διαφθορά κατατάσσεται σε υψηλή 

θέση (στα πλαίσια των χωρών της Ευρώπης, πίνακας 13). Το καθεστώς ιδιοκτησίας 

έχει ρυθμιστεί, έστω και σε βάθος χρόνου για τους ιδιώτες, ενώ δεν υπάρχουν 

εμπόδια εισόδου για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι είναι και οι δύο χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό κλίμα είναι θετικό για τις ξένες 

επενδύσεις και για την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου.  

 

Όπως φαίνεται η Ρουμανία μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη αγορά αν και η 

μετάβαση της οικονομίας της δεν είναι στα αρχικά στάδια. Παρ’ όλα αυτά το σχετικά 

χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και κυρίως οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης που 

επιτυγχάνονται τα τελευταία χρόνια και η πρόβλεψη για την συνέχιση αυτών, 

μπορούν να την κατατάξουν στις αγορές που παρουσιάζουν ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη κάποιας επιχείρησης με την μέθοδο του Franchising. 

 

• Αν η χώρα είναι κατάλληλη για ανάπτυξη με την μέθοδο του franchising, 

σύμφωνα με το μοντέλο των Alon and McKee (1999). 
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Σύμφωνα με το μοντέλο των Alon and McKee (1999), η Ρουμανία συγκεντρώνει 6 

βαθμούς (Πίνακας 16) στην κλίμακα από –20 έως +20. Στις επιμέρους μεταβλητές η 

Ρουμανία  βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία στην αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος καθώς παρουσιάζει πολύ σημαντική αύξηση τα τελευταία επτά χρόνια 

(στοιχεία πίνακα 12) και στην συμμετοχή των γυναικών δεδομένου ότι παρουσιάζει 

δείκτη ανεργίας 6,4%, σαφώς μικρότερο σε σχέση με τον μέσο κοινοτικό όρο, ο 

οποίος είναι στο 10,0% και σε σχέση με την συνολική ανεργία στην Ρουμανία, η 

οποία ανέρχονταν στο 7,5% για την χρονιά εκείνη. Βαθμολογείται με 1 βαθμό στην 

φυσική και στην πολιτισμική απόσταση, δεδομένης της κοντινής απόστασης και της 

πληθώρας επιλογών στην μεταφορά αλλά και των κοινών δεσμών που έχουν 

περιγραφεί αναλυτικότερα παραπάνω. Με 0 βαθμούς βαθμολογούνται το κατά 

κεφαλήν εισόδημα, ο βαθμός αστικοποίησης της κοινωνίας, η έκταση της μεσαίας 

τάξης, η πληθυσμιακή αύξηση και το εσωτερικό και το εξωτερικό πολιτικό ρίσκο. Σε 

σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα η χώρα παγκοσμίως ανήκει στις αναπτυγμένες 

χώρες, αλλά μεταξύ των μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει από τα χαμηλότερα 

κατά κεφαλήν εισοδήματα. Σε σχέση με τον βαθμό αστικοποίησης της κοινωνίας, ο 

αστικός με τον αγροτικό πληθυσμό μοιράζονται περίπου εξίσου (55%-45%). Σε 

σχέση με την έκταση της μεσαίας τάξης, αυτή είναι υπό διαμόρφωση και έχει ακόμα 

πολύ μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη. Η πληθυσμιακή αύξηση είναι σε μηδενικά 

επίπεδα και στην πραγματικότητα παρουσιάζει ελαφρά μείωση (-0,127% η εκτίμηση 

για την αύξηση του πληθυσμού το 2007). Το εσωτερικό πολιτικό ρίσκο συνίσταται 

στην γραφειοκρατία και στην δωροδοκία και σε μικρότερο βαθμό στους κανόνες που 

διέπουν την ιδιοκτησία, ενώ η πολιτική σταθερότητα και οι κυβερνητικοί κανονισμοί 

σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, μειώνουν το εσωτερικό πολιτικό ρίσκο. Το 

εξωτερικό πολιτικό ρίσκο συνίσταται στις επιπτώσεις από την ελεύθερη διακύμανση 

του Ρουμάνικου νομίσματος σε σχέση με το Ευρώ και οι επιπτώσεις από κρίσεις 

όπως αυτή που  μαστίζει την παγκόσμια αγορά σε σχέση με τα δάνεια στην αγορά 

κατοικίας στις Η.Π.Α. 

 

Συνολικά η Ρουμανία παρουσιάζει άθροισμα 6, σύμφωνα με το μοντέλο των Alon 

and McKee (1999). Καθώς το μηδέν δείχνει ουδετερότητα σε σχέση με την επέκταση 

στην αγορά, η Ρουμανία δείχνει να αποτελεί μία σχετικά ευνοϊκή αγορά σε σχέση με 

την επέκταση με την μέθοδο Franchising.  
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7.3 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα  
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάστηκε αν η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι 

κατάλληλες χώρες για επέκταση των δραστηριοτήτων της ΠΛΑΙΣΙΟ και αν η 

μέθοδος franchising είναι κατάλληλη μέθοδος για τις δύο αυτές χώρες. Η αξιολόγηση 

βασίστηκε στα όσα αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στο επόμενο 

κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα για τις δύο χώρες και προτείνονται 

εναλλακτικές λύσεις που αφορούν την επέκταση της ΠΛΑΙΣΙΟ στην Βουλγαρία και 

στην Ρουμανία.  
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Συμπεράσματα-Προτάσεις   
 

Βουλγαρία 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω φαίνεται ότι η Βουλγαρία είναι μία 

χώρα κατάλληλη για επέκταση για την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι λόγοι για τους οποίους 

η χώρα είναι κατάλληλη για επέκταση των δραστηριοτήτων της ΠΛΑΙΣΙΟ είναι: 

 

• Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που έχει γνωρίσει η χώρα κατά το πρόσφατο 

παρελθόν αλλά και η πρόβλεψη για συνέχιση αυτών διασφαλίζει ότι η χώρα θα 

αναπτύσσεται και θα δημιουργεί συνεχώς ζήτηση για τα προϊόντα σχετικά με αυτά 

της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ.  

 

• Η ανάπτυξη της κτηματαγοράς. Η χώρα έχει γνωρίσει εντυπωσιακούς 

ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς. Η αγορά 

αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς. Παρουσιάζεται έντονη δραστηριότητα τόσο στα 

οικιστικά συγκροτήματα στην Σόφια και στις μεγάλες πόλεις, όσο και στους 

επαγγελματικούς χώρους (γραφεία), στα εμπορικά κέντρα και στις παραθεριστικές 

κατοικίες, οι οποίες κατά βάσει απευθύνονται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Βρετανούς, Ιρλανδούς). Ο παράγοντας αυτός είναι πολύ σημαντικός για την εταιρεία 

ΠΛΑΙΣΙΟ, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου σημαίνει ότι αυξάνεται η αγορά στην 

οποία απευθύνεται η εταιρεία.  

 

• Η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα θα πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη, λόγω της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

οικονομική σταθερότητα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα, έχει 

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η επικινδυνότητα για την χώρα φαίνεται να κινείται σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα, όπως φαίνεται και από τον δείκτη Coplin-O’Leary, που την 

κατατάσσει στην κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας 

 

• Το επίπεδο του ανταγωνισμού δείχνει να είναι σε αρχικό στάδιο. Παρ’ ότι 

υπάρχει τοπικός ανταγωνισμός, εισάγονται προϊόντα από την Τουρκία και την Κίνα 

που απευθύνονται στα χαμηλότερο τμήμα της αγοράς και οι μεγάλες ξένες εταιρείες 

του κλάδου (Tre p & Tre Piu, Barausse, Lualdi, Protecta, Gardesa) έχουν παρουσία 
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στην Βουλγαρία, η αγορά της δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί κορεσμένη, δεδομένου 

ότι οι Ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν παρουσία λίγων μηνών ή ετών, η προβολή των 

προϊόντων δεν γίνεται με τρόπο αντάξιο της αξίας τους και οι ρυθμοί ανάπτυξης της 

αγοράς των ακινήτων είναι ιδιαίτερα ψηλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ εισέλθει στην αγορά σύντομα, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα 

προβλήματα λόγω του χρόνου εισόδου.  

 

•  Η γειτνίαση της χώρας με την έδρα της εταιρείας. Ο παράγοντας αυτός είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός αφού δεν επιβαρύνει το κόστος των εμπορευμάτων, καθώς τα 

έξοδα μεταφοράς δεν είναι υψηλά, η διακίνηση των εμπορευμάτων είναι εύκολη και 

με πυκνότητα δρομολογίων καθώς δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες και 

καθίσταται εύκολη η υποστήριξη των συνεργατών στην χώρα, καθώς υπάρχει 

πληθώρα μεταφορικών μέσων με χαμηλό σχετικά κόστος.  

 

Οι λόγοι για τους οποίους η ΠΛΑΙΣΙΟ μπορεί να αναπτυχθεί με την μέθοδο του 

franchising είναι: 

 

• η κατοχύρωση των σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 

θεσμοθετημένες από την Βουλγαρική νομοθεσία. Δεδομένου ότι η έλλειψη της 

παραπάνω δυνατότητας εγκυμονεί κινδύνους για την ανάπτυξη επώνυμης αλυσίδας 

καταστημάτων, η χώρα πληροί ένα από τα βασικά συστατικά της φύσης του 

franchising. 

 

• Η γειτνίαση της χώρας με την Ελλάδα. Για το Franchising η μεταβίβαση της 

τεχνογνωσίας είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του. Το γεγονός ότι η 

Βουλγαρία είναι η πιο κοντινή χώρα στην έδρα της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ, κάνει την 

μεταβίβαση της τεχνογνωσίας εύκολη και οικονομική υπόθεση, δεδομένου ότι 

διευκολύνονται οι μετακινήσεις των στελεχών της εταιρείας και μπορεί να είναι πιο 

συχνές και με μικρότερο κόστος. Ειδικά κατά το αρχικό στάδιο που πραγματοποιείται 

η βασική εκπαίδευση των στελεχών του δικαιοδόχου, το κόστος σε χρήμα αλλά και 

σε χρόνο είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερη είναι και η απόσταση μεταξύ 

δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου. 
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• Η Βουλγαρία έχει επιτύχει σχετικά υψηλό σκορ (4) σύμφωνα με το μοντέλο 

Alon and McKee (1999). Σύμφωνα με την ανάπτυξη του μοντέλου έχει επιτύχει 

βαθμολογία ανώτερη του 0, άρα το περιβάλλον της χώρας είναι σχετικά ευνοϊκό για 

την ανάπτυξη με την μέθοδο του franchising.  Δεδομένου ότι η χώρα δεν έχει επιτύχει 

χαμηλό σκορ, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο την μέθοδο του άμεσου 

Franchising, όσο και αυτής του Master Franchising, η οποία θεωρείται περισσότερο 

δόκιμη στις χώρες που  παρουσιάζουν χαμηλό σκορ, καθώς το Master Franchising 

αποτελεί τρόπο εισόδου χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε να μειώσουν την οικονομική 

έκθεση σε μία πιθανή αποτυχία.  

 

• Η αστικοποίηση της κοινωνίας και η ανάπτυξη της μεσαίας τάξης. Δεδομένου 

ότι η χώρα είναι σχετικά μικρή, η αστικοποίηση είναι σε σχετικά υψηλό βαθμό και η 

μεσαία τάξη είναι υπό διαμόρφωση, η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ μπορεί να αναπτυχθεί σε 

λίγες μόνο πόλεις εκτός της Σόφιας, πιθανόν στην Φιλιππούπολη και στην Βάρνα.  

 

Λόγω του σχετικά χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος, η εταιρεία πρέπει να 

στοχεύσει στο ανώτερο τμήμα της αγοράς, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να 

αγοράσει τα προϊόντά της, τα οποία ακόμα και στην Ελλάδα, με σαφώς υψηλότερο 

κατά κεφαλήν εισόδημα από την Βουλγαρία, απευθύνονται στο μεσαίο και ανώτερο 

τμήμα της αγοράς. Με δεδομένο το ότι δεν υπάρχει η κρίσιμη μάζα των αγοραστών 

που θα στήριζε ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, η ΠΛΑΙΣΙΟ έχει δύο  επιλογές: ή 

να αναπτυχθεί στην Σόφια, στην Βάρνα και στην Φιλιππούπολη με άμεσο 

franchising, ή να επεκταθεί με Master Franchising ή με Area Development. Να δώσει 

δηλαδή την χώρα σε ένα δικαιοδόχο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 

του δικτύου ή για την ανάπτυξη των πωλήσεων της ΠΛΑΙΣΙΟ σε κάποια μέρη της 

χώρας. Καθώς το κόστος ζωής στην Βουλγαρία είναι αισθητά χαμηλότερο αυτού της 

Ελλάδας, η τιμολογιακή πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει ο συνεργάτης 

δικαιοδόχος μπορεί να είναι χαμηλότερη αυτής της οποίας ακολουθείται στην 

Ελλάδα, καθώς υπάρχει το περιθώριο κέρδους, ώστε να απευθυνθεί σε μεγαλύτερη 

αγορά και να διευκολύνει έτσι τόσο την ανάπτυξη των πωλήσεων, όσο και την 

ανάπτυξη του δικτύου.    
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Ρουμανία  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω φαίνεται ότι η Ρουμανία είναι μία 

χώρα κατάλληλη για επέκταση για την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι λόγοι για τους οποίους 

η χώρα είναι κατάλληλη για επέκταση των δραστηριοτήτων της ΠΛΑΙΣΙΟ είναι: 

 

• Οι ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που έχει γνωρίσει η χώρα κατά το 

πρόσφατο παρελθόν αλλά και η πρόβλεψη για συνέχιση αυτών διασφαλίζει ότι η 

χώρα θα αναπτύσσεται και θα δημιουργεί συνεχώς ανάγκες για ζήτηση για τα 

προϊόντα της εταιρείας.  

 

• Η ανάπτυξη της κτηματαγοράς. Η χώρα έχει γνωρίσει εντυπωσιακούς 

ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς. Η 

αγορά αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς. Παρουσιάζεται έντονη δραστηριότητα 

κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στα οικιστικά συγκροτήματα, όσο και 

στους επαγγελματικούς χώρους (γραφεία) και στα εμπορικά κέντρα. Οι 

παραθεριστικές κατοικίες, γνωρίζουν επίσης ανάπτυξη, αλλά η ζήτηση προέρχεται 

κυρίως από Ρουμάνους και δευτερευόντως από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ανάπτυξη της κτηματαγοράς είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου σημαίνει ότι αυξάνεται η αγορά 

στην οποία απευθύνεται η εταιρεία. Οι τιμές των ακινήτων είναι επιπέδου σχεδόν των 

χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Ο παράγοντας αυτός είναι πολύ σημαντικός για την 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ, καθώς το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές έχουν τα 

περιθώρια να χρησιμοποιήσουν προϊόντα που δεν είναι χαμηλής οικονομικής αξίας.   

 

• Η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα θα πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη, λόγω της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

οικονομική σταθερότητα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα, έχει 

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η επικινδυνότητα για την χώρα φαίνεται να κινείται σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα, όπως φαίνεται και από τον δείκτη Coplin-O’Leary που την 

κατατάσσει στην κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας 

 

• Το επίπεδο του ανταγωνισμού δείχνει να είναι σε αρχικό στάδιο. Παρ’ ότι 

υπάρχει τοπικός ανταγωνισμός από ισχυρές εταιρείες όπως η Pinum, εισαγόμενα 
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προϊόντα από την Τουρκία και την Κίνα που απευθύνονται στα χαμηλότερο τμήμα 

της αγοράς και παρουσία μεγάλων ξένων εταιρειών του κλάδου (Tre p & Tre Piu, 

Barausse, Protecta, Gardesa), η αγορά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί κορεσμένη, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν παρουσία λίγων μηνών ή 

ετών, η προβολή των προϊόντων μέσα από οργανωμένα σημεία πώλησης δεν είναι 

ανάλογη με την αξία των προϊόντων και οι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς των 

ακινήτων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι αν η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ εισέλθει 

στην αγορά σύντομα, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα, λόγω του χρόνου 

εισόδου 

 

•  Η γειτνίαση της χώρας με την έδρα της εταιρείας. Ο παράγοντας αυτός είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός αφού δεν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος των εμπορευμάτων, 

καθώς τα έξοδα μεταφοράς δεν είναι υψηλά, ενώ η διακίνηση των εμπορευμάτων 

είναι εύκολη και με πυκνότητα δρομολογίων καθώς ο όγκος του διμερούς εμπορίου 

είναι πολύ υψηλός και κατά συνέπεια δραστηριοποιούνται πολλές μεταφορικές 

εταιρείες. Επίσης είναι πολύ εύκολη η υποστήριξη των συνεργατών στην χώρα, 

καθώς υπάρχει πληθώρα μεταφορικών μέσων με χαμηλό σχετικά κόστος.  

 

Οι λόγοι για τους οποίους η ΠΛΑΙΣΙΟ μπορεί να αναπτυχθεί με την μέθοδο του 

Franchising είναι: 

 

• Η κατοχύρωση των σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 

θεσμοθετημένες από την Ρουμανική νομοθεσία. Η χώρα είναι μία από τις λίγες χώρες 

που έχουν αναπτύξει ειδική νομοθεσία για τον θεσμό, δείγμα της σημασίας που 

αποδίδει στην ανάπτυξή του. Δεδομένου ότι η έλλειψη της παραπάνω δυνατότητας 

εγκυμονεί κινδύνους για την ανάπτυξη επώνυμης αλυσίδας καταστημάτων, η χώρα 

πληροί ένα από τα βασικά συστατικά της φύσης του franchising. 

 

• Η γειτνίαση της χώρας με την Ελλάδα. Για το franchising η μεταβίβαση της 

τεχνογνωσίας είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του. Το γεγονός ότι η 

Ρουμανία είναι σχετικά κοντά στην έδρα της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ, με συχνές πτήσεις 

μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βουκουρεστίου, κάνει την μεταβίβαση της τεχνογνωσίας 

εύκολη και οικονομική υπόθεση, δεδομένου ότι διευκολύνονται οι μετακινήσεις των 
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στελεχών της εταιρείας και μπορεί να είναι πιο συχνές και με μικρότερο κόστος. 

Ειδικά κατά το αρχικό στάδιο που πραγματοποιείται η βασική εκπαίδευση των 

στελεχών του δικαιοδόχου, το κόστος σε χρήμα αλλά και σε χρόνο είναι τόσο 

μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερη είναι και η απόσταση μεταξύ δικαιοδόχου και 

δικαιοπαρόχου.  

 

• Η Ρουμανία έχει επιτύχει σχετικά υψηλό σκορ (6) σύμφωνα με το μοντέλο 

Alon and McKee (1999). Σύμφωνα με την ανάπτυξη του μοντέλου έχει επιτύχει 

βαθμολογία ανώτερη του 0, άρα το περιβάλλον της χώρας είναι σχετικά ευνοϊκό για 

την ανάπτυξη με την μέθοδο του franchising.  Δεδομένου ότι η χώρα δεν έχει επιτύχει 

χαμηλό σκορ, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο την μέθοδο του άμεσου 

franchising, όσο και αυτής του Master Franchising, η οποία θεωρείται περισσότερο 

δόκιμη στις χώρες που  παρουσιάζουν χαμηλό σκορ, καθώς το Master Franchising 

αποτελεί τρόπο εισόδου χαμηλής επικινδυνότητας για τις επιχειρήσεις, ώστε να 

μειώσουν την οικονομική έκθεση σε μία πιθανή αποτυχία.  

 

• Η αστικοποίηση της κοινωνίας και η ανάπτυξη της μεσαίας τάξης. Δεδομένου 

ότι η χώρα είναι μεγάλη, η αστικοποίηση είναι σε σχετικά υψηλό βαθμό. 

Δημιουργούνται μητροπολιτικά κέντρα και η μεσαία τάξη είναι σε ανάπτυξη και η 

εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έχει ευκαιρίες για ανάπτυξη σε πολλές περιοχές. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η χώρα δεν παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα (μέθοδος Alon and 

McKee) η εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί με την μέθοδο του franchising σε 

τουλάχιστον δέκα σημεία σήμερα (Βουκουρέστι, μητροπολιτικές περιοχές 

Κωστάντζας, Ιασίου, Μπρασόβ, Οράντεας, Τιμισοάρας, Κλουζ-Ναπόκα, Γαλατίου-

Βραΐλας και Κραϊόβας) και με δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά και σε άλλες 

πόλεις, δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες των εικοσιπέντε πόλεων με 

πληθυσμό μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων.  

 

Παρά το σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η εταιρεία μπορεί λόγω των 

υψηλών τιμών των ακινήτων να στοχεύσει και στο μεσαίο εκτός από το ανώτερο 

τμήμα της αγοράς. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, η ΠΛΑΙΣΙΟ έχει δύο  

επιλογές: ή να αναπτυχθεί με άμεσο franchising στις πόλεις που αναφέρθησαν 

παραπάνω ή να επεκταθεί με Master Franchising ή με Area Development. Στην 
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πρώτη περίπτωση και δεδομένων των μεγεθών η ΠΛΑΙΣΙΟ θα πρέπει να επανδρώσει 

το τμήμα εξαγωγών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του δικτύου. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει έναν συνεργάτη, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 

την ανάπτυξη του δικτύου ή για την ανάπτυξη των πωλήσεων της ΠΛΑΙΣΙΟ σε 

κάποια μέρη της χώρας. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή του προσώπου είναι πολύ 

σημαντική καθώς από την απόδοσή του εξαρτάται η ανάπτυξη του δικτύου στην 

Ρουμανία. Καθώς το κόστος ζωής στην Ρουμανία είναι αισθητά χαμηλότερο αυτού 

της Ελλάδας, η τιμολογιακή πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει ο συνεργάτης 

δικαιοδόχος μπορεί να είναι χαμηλότερη αυτής της οποίας ακολουθείται στην 

Ελλάδα, καθώς υπάρχει το περιθώριο κέρδους, ώστε να απευθυνθεί σε μεγαλύτερη 

αγορά και να διευκολύνει έτσι τόσο την ανάπτυξη των πωλήσεων, όσο και την 

ανάπτυξη του δικτύου.    
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  Overall North America South America Europe Asia Africa/ Oceania

Nations 40 5 6 14 11 4 
Population 
(000,000) 29.5 (38.6-1,270) 31.6 (8.6-278) 25.7 (13.2-174) 27.3 (5.2-145) 61.8 (4-1,270) 31.5 (3.9-69.5)

GDP/cap. ($) 
(000) $10,650 (2.2-36.2) $9,100 (3.7-36.2) $6,200 (2.9-10.1) $22,450 (6.2-25.5) $10,300 (2.2-26.5) $13.100 (3.6-23)

Urban (%) 74 (21-100) 74 (39-77) 78 (65-87) 75 (64-89) 58 (21-100) 69 (45-86) 

Literacy (%) 95 (51-100) 90 (64-97) 91 (83-95) 99 (85-100) 94 (52-95) 90 (51-100) 
Workforce in 
services (%) 55 (10-90) 56 (14-74) 53 (45-64) 64 (32-50) 31 (10-90) 57 (45-73) 

Radios/cap. 0.44 0.98 0.34 0.49 0.20 0.54 

       

Πίνακας 1 : Country Statistics (Medians) 
Hoffman and Preble, 2004 
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Objective for Foreign Units Cluster One          
(n=60) 

Cluster Two       
(n=33) 

Yearly Sales Volume Per Unit 2.233 1.273 
Total Market Share in the Country 2.417 1.606 
Net Profit Per Unit 2.267 1.182 
Return on (Franchisor's) Investment 2.200 1.576 

* Averages are based on a three-point scale where 1 indicates objective for foreign 
units is above objective for domestic units, 2 indicates objective is the same for both 

domestic and foreign units, and 3 indicates objectives for foreign units is below 
objective for domestic units. Differences in cluster means are all significant at p<=.0001 

   

Πίνακας 3: Performance Objective Averages by Cluster  
McIntyre and Huszagh, 1995  

 
 
 
 

  
Overall    

(%) 
North America 

(%) 
South America 

(%) 
Europe   

(%) 
Asia       
(%) 

Africa/Oceania 
(%) 

Economic Opportunities       

Low-cost products 35 25 50 21 25 50 

Low-cost service 15 25 - 14 6 17 

Unique product 18 13 - 29 13 - 

Unique service 33 25 25 21 31 33 

Product with service 20 13 25 14 25 - 

       

Challenges       

Economic 25 - 66 20 25 50 

Legal/political 21 66 33 - 25 25 

Franchise management and staff 17 - - 40 - - 

Efficiency/innovation 13 - - 10 25 - 

Globalization/Internet 13 33 - 20 - - 

Socio-cultural 13 - - 10 25 25 

       

Πίνακας 2 : Global franchising opportunities and challenges (percent of mentions) 
Hoffman and Preble, 2004 
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Characteristic  

Mean            
Active 

Mean             
Committed 

Differences in       
Cluster Means:      
t stat. (p-value) 

Total Number of Units 660.6 821.6 .68 (.249) 
Number of Domestic                
Units 610.7 701.6 .42 (.339) 
Number of Foreign                  
Units 53.8 120.1 2.12 (.019) 

Age of Franchisor (yrs.) 19.6 24.0 1.56 (.061) 
Years of International              
Experience 9.0 10.8 1.04 (.145) 
Percent of Sales From             
International Units 2.545 6.875 2.56 (.006) 

    

Πίνακας 4 : Organizational Characteristics and Performance  

McIntyre and Huszagh, 1995 

 
 

 
 
   

Worldwide                 
Number of Units Operated 
Under Ownership Mode 

Mean               
Active 

Mean             
Committed 

Differences in        
Cluster Means :       
t.stat. (p-value) 

Company Owned 58.0 251.3 2.06 (.021) 

Master Franchises 136.4 23.7 1.10 (.137) 

Franchisee Owned  397.1 437.3 .25 (.402) 

Joint Ventures 6.8 1.2 .86 (.195) 

Other Ownership Modes  26.6 0.03 .75 (.224) 
    

Internationally               
Number of Units Operated 
Under Ownership Mode 

Mean               
Active 

Mean               
Committed 

Differences in        
Cluster Means :       
t.stat. (p-value) 

Company Owned 0.6 49.8 1.47 (.073) 

Master Franchises 11.1 16.9 .44 (.331) 

Franchisee Owned  25.6 49.3 1.04 (.152) 

Joint Ventures 5.5 1.1 .89 (.187) 

Other Ownership Modes  1.2 0.03 .72 (.237) 

    

Πίνακας 5 : Ownership Modes Used  
McIntyre and Huszagh, 1995 
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Variables Likelihood of franchising Initial fee Royalty rate Master Franchise

Technical knowledge -       

Brand name + + +   

Political uncertainty + + - + 

Currency uncertainty + + -   

Cultural distance + + -   

Geographical distance + + -   

Global experience + - +   

Local value addition + + -   

Initial investment cost +   +   

Capital requirements +       

Technological change +       
Commercial 
infrastructure 
development       

- 

     

Πίνακας 6: Summary of propositions 
Sashi and Karuppur, 2001  
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Economic Dimension                                     Distance Dimension 
1. GDP per capita      1. Physical Distance 
-2 (Very Low)_ _ _ _ _ _ +2 (Very High) -2 (Very Big)_ _ _ _ _ _+ 2 (Very Small) 
 
2. 7 year average GDP growth    2. Cultural distance  
-2 (Very Low)_ _ _ _ _ _ +2 (Very High) -2 (Very High)_ _ _ _ _ _+ 2 (Very Low) 
 
3. Level of urbanization  
-2 (Very Low)_ _ _ _ _ _ +2 (Very High) 
 
  

Demographic Dimension    Political Dimension 
1. Extent of the middle Class    1. Internal political risk 
-2 (Very Low)_ _ _ _ _ _ +2 (Very High) -2 (Very High)_ _ _ _ _ _+ 2 (Very Low) 
 
2. Population Growth      2. External Political Risk 
-2 (Very Low)_ _ _ _ _ _ +2 (Very High) -2 (Very High)_ _ _ _ _ _+ 2 (Very Low) 
 
3. Proportion of female labor participation  
-2 (Very Low)_ _ _ _ _ _ +2 (Very High)  
 
 
 
Πίνακας 7 : A normative macro environmental model of international franchising 

Alon and McKee 
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Χώρα  Επαρκής λειτουργία 
υπηρεσίας μίας στάσης

Χρόνος ίδρυσης 
επιχείρησης            

(ημέρες) 

Κόστος Ίδρυσης 
επιχείρησης             
(σε ευρώ) 

Βέλγιο  Ναι 1,5 517 

Βουλγαρία Όχι 12-30 155 

Τσεχία Όχι 42-56 345 

Δανία Ναι 3 0 

Γερμανία Όχι 6,5 783 

Εσθονία Ναι 2 190 

Ιρλανδία Όχι 2-5 50 

Ελλάδα Όχι 30 1366 

Ισπανία Ναι 30-40 617 

Γαλλία Ναι 4 84 

Ιταλία Ναι 4 2673 

Κύπρος Ναι 7 265 

Λετονία Όχι 4 205 

Λιθουανία Ναι 6 130-289 

Λουξεμβούργο Ναι 14 1000 

Ουγγαρία Ναι 2-3 392 

Μάλτα Όχι 7-10 450 

Ολλανδία Όχι 3 1040 

Αυστρία Ναι 7-30 400 

Πολωνία Όχι 30 735 

Πορτογαλία Ναι 1 300-360 

Ρουμανία Ναι 3 100-125 

Σλοβενία Ναι 3 250 

Σλοβακία Όχι 14 330 

Φινλανδία Ναι 14 330 

Σουηδία Ναι 21 222 

Βρετανία Ναι 1 54 

Μέσος Όρος   10,15-12,77 485 
    
    

Πίνακας 8: Αξιολόγηση των κρατών-μελών ως προς τους στόχους που έθεσε η             
εαρινή Σύνοδος Κορυφής του 2006 για τη διευκόλυνση του επιχειρείν 
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Χώρα 

2006 2007 

 
  

Q1 Q2 Q3 Q4 Σύνολο Q1 Q2 Q3 Q4 Σύνολο

Α/Α Σύνολο 783,7 1280,7 921,0 1378,7 4364,1 851,8 1514,6 1441,1   3807,5

1 Ηνωμένο Βασίλειο 174,0 134,6 238,1 189,2 735,9 163,3 202,0 219,6   584,9

2 Βέλγιο 33,6 17,8 48,5 31,3 131,2 92,1 151,9 321,4  565,4

3 Αυστρία 222,3 96,8 78,4 64,1 461,6 47,4 242,1 36,0  325,5

4 Ισπανία  16,0 35,4 54,2 73,1 178,7 65,3 145,7 39,1  250,1

5 Κύπρος -16,1 39,6 41,0 40,9 105,4 60,3 86,7 90,9  237,9

6 Ελλάδα 110,7 22,2 57,1 93,0 283,0 48,5 44,8 138,2  231,5

7 Ολλανδία 137,2 446,9 36,6 57,3 678,0 53,7 55,3 89,9  198,9

8 Γερμανία -2,2 10,5 89,6 40,6 138,5 41,5 83,5 46,9  171,9

9 Ουγγαρία 47,3 94,7 26,5 75,9 244,4 30,7 54,6 48,6  133,9

10 Ιρλανδία 29,9 68,8 66,0 88,3 253,0 53,9 51,5 21,8  127,2

11 Η.Π.Α. 11,2 33,6 22,3 48,8 115,9 74,5 41,1 8,8  124,4

12 Ρωσία 6,3 15,7 33,1 24,3 79,4 14,1 68,3 23,6   106,0
            
            

Πίνακας 9: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Βουλγαρία (2006-2007) 
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 2004 

 Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός τομέας 

Μέσος Όρος  229 182 

Χρηματοπιστωτικός τομέας 527 358 

Παραγωγή πρώτων υλών 312 220 

Ενέργεια, παραγωγή αερίου,ύδατος και διανομή 307 292 

Μεταποίηση 246 148 

Δημόσια Διοίκηση  240 - 

Εμπόριο, εγκαταστάσεις σπιτιών 225 128 

Υγεία και Κοιν. Υπηρεσίες 194 118 

Εκπαίδευση 179 256 

Κατασκευές 169 133 

Κτηματαγορά και υπηρεσίες 179 148 

Γεωργία, ξυλεία και αλιεία 159 107 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 148 100 

Λοιποί τομείς δραστηριότητας 107 153 

     

Πίνακας 10α: Αμοιβές Εργαζομένων στην Βουλγαρία - 2004 (τιμές σε Ευρώ) 
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 2003 2004 2005 2006

Σύνολο 484 599 746 862

Γεωργία 378 483 531 630

Αλιεία 302 380 404 498

Βιομηχανία 487 600 735 819

Κατασκευές 424 526 628 711

Εμπόριο 364 439 575 666

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 326 411 455 544

Μεταφορές, Αποθήκες, Τηλ/νιες 673 792 957 1057

Χρηματοπιστωτικός τομέας 1246 1562 2065 2306

Ακίνητα και συναφείς υπηρεσίες 469 585 720 892

Δημόσια Διοίκηση-Άμυνα 692 845 1163 1450

Εκπαίδευση 477 648 829 978

Υγεία και Κοιν. Υπηρεσίες 413 521 676 805

Λοιποί τομείς δραστηριότητας 428 538 667 756

     

     
Πίνακας 10β: Αμοιβές Εργαζομένων στην Ρουμανία-Οκτώβριος 2007 (Lei. 1€=3,33Lei) 
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Χώρα  UN Gini Index UN Survey Year CIA Gini Index CIA Survey Year 

Βουλγαρία 29,2 2003 31,6 2005

Δανία 24,7 1997 23,2 2002

Ευρωπαϊκή Ένωση - - 31,6 2003

Ελλάδα 34,3 2000 35,1 2003

Η.Π.Α. 40,8 2000 45,0 2004

Ναμίμπια 74,3 1993 70,7 2004

Ρουμανία 31,0 2003 31,0 2003

     

Πίνακας 11: Κατάλογος χωρών με βάση το διαθέσιμο εισόδημα 
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Πίνακας 12 : Ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλήν εισοδήματος  

των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Πίνακας 13 : Corruption Perception Index χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Πίνακας 14 : Corruption Perception Index χωρών Ανατολικής Ευρώπης 

 και Κεντρικής Ασίας 
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Πίνακας 15: Το κατά κεφαλήν εισόδημα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 Economic Dimension  Βουλγαρία Ρουμανία  

1 GDP per capita 0 0 

2 7 year average GDP growth 1 2 

3 Level of Urbanization 0 0 

 Demographic Dimension   

1 Extent of the middle class 0 0 

2 Population Growth -1 0 

3 Proportion of female labor participation 1 2 

 Distance Dimension   

1 Physical Distance  2 1 

2 Cultural Distance 1 1 

 Political Dimension   

 Internal Political Risk 0 0 

 External Political Risk 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ 4 6 

    

    

Πίνακας 16: Αξιολόγηση των χωρών Βουλγαρία, Ρουμανία με βάση το μοντέλο Alon and McKee 
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Σχήμα 1: A global franchising framework 

Sashi and Karuppur, 2001 
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Σχήμα 2 : Κατανομή χωρών σύμφωνα με την μεταβλητή Gini 
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