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FRANCZYZA JAKO STRATEGIA WZROSTU WARTO CI
PRZEDSI BIORSTWA
1. Wprowadzenie
Zarz dzanie warto ci przedsi biorstwa okre la si jako zespó dzia a zorientowanych
na korzystn zmian czynników podwy szaj cych aktywa firmy oraz kreuj cych programy
restrukturyzacji, zwi kszaj ce efektywno zu ycia zasobów i spe nienie oczekiwa klientów, a tym samym uzyskanie wysokiej pozycji rynkowej dzi ki osi gni ciu przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich aktywów mo e sta si system franczyzowy, przy wykorzystaniu renomy marki przedsi biorstwa, do wiadczenia w handlu lub sprzeda y us ug. Istotne
znaczenie ma tutaj odpowiednie wykorzystanie zasobów przedsi biorstwa, by stworzy powi zania franczyzowe, które przyczyni si do wzrostu warto ci przedsi biorstwa poprzez
wykorzystanie korzy ci jakie p yn z zastosowania franczyzy. W praktyce gospodarczej
koncentracja na rozwijaniu g ównych kompetencji biznesowych oznacza tak e koncentracj
uwagi na generowaniu nowego potencja u i form sprzeda y o rosn cej mar y, jak równie
poszukiwanie wzrostu warto ci rynkowej firmy poprzez kooperacj , alianse i fuzje. Budowanie a cucha franczyzowego jest jedn z form wykorzystania kooperacji pomi dzy niezale nymi prawnie i finansowo przedsi biorstwami po czonymi ze sob w jeden system franczyzowy.
Presja konkurencji rynkowej powoduje, i obecnie chodzi nie tyle o wzrost udzia u
firmy na rynku, co o wzrost jej warto ci rynkowej. Firma mo e zwi ksza udzia w rynku,
lecz nie musi zwi ksza warto ci (w nast pstwie np. malej cej mar y ze sprzeda y). Mo e
zachowywa stabiln pozycj na rynku, lecz dzi ki uzyskiwaniu rosn cej mar y ze sprzeday i ze wzrostu przep ywu wolnych rodków pieni nych firma zwi ksza sw warto rynkow . Istotn rol ogrywa tak e wspó praca. Narastaj ca na rynku presja konkurencyjna
sk ania do koncentracji uwagi w zarz dzaniu przedsi biorstwem na pog bieniu wspó pracy
tak e pomi dzy partnerami biznesowymi opieraj c si na wi zi franczyzowej. Budowa systemu franczyzowego jest swoist strategi marketingow przyczyniaj c si do poprawy
pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa na rynku.
2. Istota franczyzy
W literaturze przedmiotu franczyza definiowana jest rozmaicie. Mo na j okre li jako
metod bezkapita owego rozwoju rynku. Przez niektórych nazywana jest form wspó pracy
przez p czkowanie, a tak e uwa ana za jeden ze sposobów szybkiej ekspansji rynkowej.
Franczyza oznacza zakres stosunków ekonomicznych, w ramach których w a ciciel produktu, us ugi b d technologii - franczyzodawca, zezwala drugiej stronie umowy - franczyzobiorcy, naby prawo do rozporz dzania produktem, us ug , technologi , procesem i zna-
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kiem firmy w zamian za odpowiedni op at . Istot franczyzy jest oryginalno i wyj tkowo pomys u, na których oparta jest ca a koncepcja franczyzowa. Nie zawsze musi to by
najnowocze niejsza technologia, a jedynie czasem do proste rozwi zanie organizacyjne.
Po prostu koncept wyró niaj cy system franczyzowy, który jest opatentowany oraz wypróbowany, daj cy sieci renom i popularno . Oryginalno powi za franczyzowych polega
przede wszystkim na sposobie organizacji dzia a podmiotów wchodz cych w ich sk ad.
W systemie powi za samodzielne przedsi biorstwa zarz dzane s tak, aby by y elementami wi kszej organizacji posiadaj cej w asn mark , znak towarowy i form oferowanych
us ug. Twórca pomys u dokonuje swoistego ubezpieczenia i opatentuje go, a chc c rozwija swoj dzia alno nie anga uj c znacznego kapita u finansowego, przekazuje koncept
innym osobom, szkoli je by pozna y wyj tkowo przedsi wzi cia1.
Franczyza polega na przekazaniu prawa do utworzenia i prowadzenia przedsi biorstwa
na podstawie oraz wed ug zalece i procedur franczyzodawcy, b d cego autorem podr cznika operacyjnego i ca ej koncepcji systemu. Dwa czynniki maj decyduj ce znaczenie
w sukcesie ekonomicznym tej formy wspó pracy gospodarczej, a mianowicie: licencjonowanie dzia alno ci oraz sieciowe prowadzenie biznesu. S to wyró niki specyficzne dla
franczyzy, odró niaj ce j od innych form dzia alno ci, pozwalaj ce na dynamiczny jej
rozwój, zarówno w Polsce, jak i na ca ym wiecie. Nale y tak e zaznaczy , i franczyza jest
poj ciem znacznie szerszym, ni licencjonowanie dzia alno ci i zawiera w swej formule
wszelkie rodzaje dzia a licencyjnych. Ponadto w odró nieniu od innych form i metod rozwoju kana ów dystrybucji, franczyza stanowi dodatkowo model wspó pracy, a nie ostrej
konkurencji mi dzy niezale nymi, lecz dzia aj cymi na zbli onych zasadach i w tej samej
bran y przedsi biorstwami a cucha. Nie mo na mówi tu o eliminacji konkurencji, a jedynie o jej przeorganizowaniu. W szczególno ci, je eli mamy na my li podzia rynku2.
W opisywanej formie wspó pracy gospodarczej franczyzodawca wnosi swój wk ad do
przedsi wzi cia, jakim jest: know-how, marka, zestaw koncepcji reklamowych
i promocyjnych, pe ne za o enia do prowadzenia przedsi biorstwa, szkolenia i doradztwo
oraz korzystne warunki zakupu. Druga strona porozumienia franczyzowego ma do zaoferowania przede wszystkim swoj przedsi biorczo i inicjatyw , znajomo lokalnych uwarunkowa oraz wykazuje d enie do osi gni cia sukcesu. Podstaw franczyzy jest przej cie
od centralizacji do decentralizacji w sposobie my lenia, jak i od koncentracji do elastycznoci, gdzie obydwie strony musz wykazywa ogromne zaanga owanie w przedsi wzi cie3.
Wa nym elementem powi za jest indywidualizacja umów, co umo liwia znaczn adaptacyjno systemów franczyzowych do okre lonych warunków miejsca i czasu. Franczyza
mo e by stosowana we wszystkich w zasadzie bran ach i dziedzinach gospodarki, tak e w
odmiennych systemach spo eczno-ekonomicznych. wiadczy to o rozszerzeniu zasi gu
geograficznego na ca kul ziemsk . Franczyza jest stosowana ju nie tylko w kolebkach
Ameryce Pó nocnej i Europie Zachodniej, ale równie w Azji, Afryce, Ameryce Po udniowej i Europie rodkowo-Wschodniej. Franczyza charakteryzuje si wi c, znaczn atwo ci
adaptacji do warunków otoczenia, a tak e czy w sobie elementy dzia alno ci na du skal
1

E. Banachowicz, J. Nowak, M. Starkowski, Franchising, czyli klucz do przysz o ci,, Businessman Book Rzeczpospolita, Warszawa 1994, s. 23-25.

2

Ibidem, s. 23.

3

E. K. Geffroy, Clienting, jedyne co przeszkadza to klient, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 202.
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z funkcjonowaniem w skali mikro, a wi c niejako funkcjonuje w my l stwierdzenia my l
globalnie, dzia aj lokalnie . Co wskazuje na znaczn koncentracj zarz dzania ca ym systemem i uzyskiwanie lepszej pozycji konkurencyjnej przy prowadzeniu dzia alno ci, odpowiadaj cej konkretnym potrzebom konsumentów na lokalnym rynku4.
Powi zanie franczyzowe opiera si na tym, i franczyzodawca przekazuje pe n informacj , know-how i do wiadczenie na temat prowadzenia jednostki franczyzowej i realizowania strategii systemu, po to, by nawet przedsi biorca nie maj cy do wiadczenia, zarówno
w organizacji przedsi biorstwa, jak i w dzia alno ci w danej bran y by w stanie prowadzi
jednostk franczyzow i osi ga zyski. W takim powi zaniu powstaje swoista kopia powielaj ca pewne elementy macierzystego przedsi biorstwa. Zjawisko to mo na postrzega jako
szeroko rozumian form wszelkiej wspó pracy gospodarczej pomi dzy podmiotami maj cymi pe n niezale no prawn . Przedstawione podej cie nawi zuje do powi za pionowych wyst puj cych pomi dzy kooperuj cymi przedsi biorstwami. Podmiot inicjuj cy
wspó prac , a wi c franczyzodawca, posiada silniejsz pozycj . Przedsi biorstwo w czaj ce si do sieci, franczyzobiorca, ma status podporz dkowanego.
Franczyza jest jedn z form organizacji kana ów rynkowych b d c systemem integracji pionowej. W opisywanej formie wspó pracy gospodarczej nast puje koordynacja pionowa pomi dzy podmiotami, a uk ad jest profesjonalnie zarz dzany i kierowany przez organizatora sieci. Powi zania te zawierane s przez niezale ne przedsi biorstwa na ró nych
etapach produkcji i dystrybucji. Wyst puj procesy integracji maj ce na celu uzyskanie lepszej pozycji konkurencyjnej niemo liwej do osi gni cia dla pojedynczego przedsi biorstwa.
Mamy wtedy do czynienia z kooperacj podmiotów, która jest ci le zwi zana z innymi
obszarami, takimi jak: finanse, zarz dzanie, rachunkowo , organizacja. Franczyza zdefiniowana jest przez trzy g ówne zmienne, które kszta tuj renom systemu franczyzowego.
S to:
marka, która dzia a jako czynnik stymuluj cy popyt, dzi ki niej franczyzobiorca
mo e zdobywa klientów (nale do niej tak e znaki towarowe, jednolity wystrój
placówek franczyzowych, ubiór personelu, itp.),
system operacyjny, na który sk ada si podr cznik operacyjny i know-how franczyzodawcy, zawiera on zestaw opracowanych schematów dzia ania i procedur niezb dnych do prowadzenia jednostki franczyzowej,
a ce d ea e
e da c
e
w sposób ci g y i wyczerpuj cy podczas
ca ego okresu trwania wi zi franczyzowej, wspomagaj c rozwój jednostek franczyzowych.
Franczyza jest jednocze nie form organizacji kana ów dystrybucji oraz jedn ze strategii rozwoju przedsi biorstw. Mo na j nazwa efektywn ekonomicznie form organizacji
kana ów rynkowych. Efektywno systemów jest tak e zwi zana ze strategicznym charakterem tej formy powi za . Jedn z g ównych przes anek tworzenia a cuchów franczyzowych
jest mo liwo szybkiego i skutecznego rozwoju przedsi biorstw. Strategiczny charakter
powi za franczyzowych wynika z istoty zwi zków franczyzowych pomi dzy partnerami
a cucha oraz z faktu, i inicjowanie i kierowanie utworzonymi systemami nast puje w

4

Por. A. Tokaj-Krzewska, Franchising. Strategia rozwoju ma ych firm w Polsce, Difin, Warszawa 1999, s. 51.
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oparciu o metody marketingu strategicznego5. W systemach franczyzowych podstaw podejmowania decyzji s zarówno informacje bie ce, jak i d ugookresowy plan marketingowy opracowany dla ca ego a cucha. Z wykorzystaniem elementów marketingu mix, takich
jak: produkt, kana y dystrybucji, promocja oraz cena.
Zwróci uwag nale y na d ugotrwa o powi za franczyzowych. Umowy franczyzowe zawierane s z regu y na 5-10 lat. Wynika to z istoty wi zi franczyzowej, która ma sens
jedynie przy d ugotrwa ej wspó pracy i polega na wzajemnym zaufaniu partnerów. Istot
franczyzy przedstawiono na rysunku 1.

Istota powi zania franczyzowego
Sprawdzona kompletna koncepcja marketinggowa prowadzenia przedsi biorstwa oraz pakiet franczyzowy
D ugookresowe powi zanie pomi dzy franczyzodawc , a franczyzobiorc
oparte na umowie franczyzowej
Pomoc dawcy systemu w organizacji i prowadzeniu jednostki franczyzowej
oraz przekazanie know-how
Op aty franczyzo-biorcy na rzecz dawcy systemu (licencyjna, bie ca i
marketingowa)
System kontroli wykorzystania pakietu franczyzowego i realizacji wytycznych podr cznika franczyzowego biorcy ze strony franczyzodawcy

Rys. 1. Istota powi za franczyzowych
ród o: opracowanie w asne.
Strategia franczyzy sk ada si z dwóch cz ci - obejmuje post powanie dwóch stron:
umowy franczyzodawcy i franczyzobiorcy. W pierwszej z nich wyró nia si dwa etapy:
pierwszy to: tworzenie systemu, opracowanie oryginalnej koncepcji funkcjonowania
a cucha franczyzowego, dokonanie wyboru biorców i oszacowanie ich udzia u finansowego w przedsi wzi ciu,
drugi to: rozwój systemu, utworzenie jednostki pilota owej, uzyskiwanie informacji
zwrotnych z rynku i udoskonalanie produktu lub/i us ug, ustawiczne dzia ania
sprzyjaj ce kreowaniu renomy systemu franczyzowego.
Po przekroczeniu progu rentowno ci jednostki pilota owej oraz dopracowaniu elementów i procedur systemu, franczyzodawca dysponuje nast puj cymi elementami strategii:
przyspieszenie procesów rozwoju,
zintensyfikowanie procesów innowacji,
rozszerzenie zasi gu terytorialnego,
5

P. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa, 1999, s. 498-499.
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zwi kszenie stopnia integracji pionowej (produkcja towarów, które by y dotychczas
wytwarzane przez dostawców),
wzrost liczby jednostek w asnych,
wprowadzenie przedsi biorstwa na gie d .
W odniesieniu natomiast do biorców strategiczny charakter powi za franczyzowych
odnosi si do zwi kszania liczby w asnych jednostek - poprzez franczyz wielokrotn lub
multikoncepcyjn 6 - w oparciu o zasady okre lone przez dawc . Bior c pod uwag strategiczny element koncepcji franczyzy, przy równoczesnej efektywnej adaptacji a cuchów
franczyzowych do ró norodnych warunków otoczenia, istnieje mo liwo wykorzystania
franczyzy zarówno na rynkach wewn trznych, jak i mi dzynarodowych. Tworzenie a cuchów franczyzowych na rynkach zagranicznych rzadko napotyka bariery natury ekonomicznej czy prawnej. Znacznie cz ciej s to bariery wynikaj ce z ró nic kulturowych. Import
systemów franczyzowych stanowi efektywn form przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. Stwarza on warunki do szybkiej adaptacji nowoczesnych rozwi za , przede
wszystkim w sferze dystrybucji dóbr i us ug, gdzie jest dogodn form transferu know-how.
W procesach globalizacyjnych coraz wi cej przedsi biorstw b dzie rozpoczyna o dziaalno na rynkach zagranicznych. W tej ekspansji b d dzia a w oparciu o franczyz mi dzynarodow , pozwalaj c w du ej mierze pokonywa bariery ekonomiczne - c a i kontyngenty - oraz kulturowe. Znacz c przewag franczyzy, jest fakt, i lokalny biorca zna lepiej
cechy charakterystyczne danego rynku, zwyczaje jego mieszka ców, a tak e posiada lokalne kontakty biznesowe. Dzi ki temu mo liwe jest dopasowanie nowej jednostki franczyzowej do oczekiwa konsumenta i zmodyfikowanie pewnych standardów do rynku lokalnego.
Nale y zaznaczy , i franczyzobiorca ponosi ryzyko nie trafienia w upodobania miejscowych konsumentów.
3. W
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a

e e a

c
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Warto zwróci uwag na specyfik franczyzy jako relacji mi dzy podmiotami gospodarczymi i wp ywu tej relacji na budow warto ci biznesu. Warto przedsi biorstwa franczyzodawcy silnie zale y od rozpoznawalno ci jego marki, a tak e sposobu i skuteczno ci
transferu know-how do przedsi biorstwa franczyzobiorcy. Tylko w a ciwe zaanga owanie
franczyzodawcy w tworzenie, testowanie i przekazywanie, a tak e wdra anie know-how
oraz do wiadczenia przedsi biorstwa macierzystego przyczyni si do rozwoju systemu
franczyzowego. Z kolei dzia alno franczyzobiorcy, a tym samym warto jego przedsi biorstwa, ma wp yw na warto biznesu franczyzodawcy. W systemie franczyzowym osi gana jest taka zale no , i dzia alno ka dego partnera z osobna przyczynia si do kreowania wizerunku i osi gania wyników finansowych ca ej sieci. Mo emy tym samym mówi o pewnym specyficznym sprz eniu zwrotnym w relacjach powstaj cych w ramach systemu franczyzowego.
W literaturze przedmiotu franczyza okre lana bywa, jako system marketingu kooperacyjnego lub jako forma marketingowej kooperacji pionowej. Dzieje si tak z uwagi na to, i

6

M. Zió kowska, Franczyza - nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 32.
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nast puje tutaj sprzeda kompletnego systemu marketingowego7. We franczyzie tworzone
tzw. porozumienia pionowe, pozwalaj na zwi kszenie wydajno ci ekonomicznej w ramach
a cucha poprzez umo liwienie lepszej koordynacji dzia a pomi dzy uczestnicz cymi
w nich przedsi biorstwach, a tak e na redukcj ich kosztów transakcyjnych i dystrybucyjnych oraz optymalizacj poziomu sprzeda y i inwestycji. Powi zania franczyzowe nale
do procesu koncentracji przedsi biorstw w gospodarce. Chodzi tu o koncentracj organizacyjno-techniczn 8. W dzia alno ci handlowej powi zania te nale do zintegrowanych sieci
handlowych. Wchodz ce w sk ad tych sieci przedsi biorstwa s niezale nymi prawnie
podmiotami gospodarczymi, które wspó pracuj ze sob . Wyst puj ca w tym powi zaniu
kooperacja na charakter umowny i polega na okre leniu wspólnych celów, a dokonuje si
poprzez skupienie funkcji zarz dczych i dzia a marketingowych w przedsi biorstwie integratora wi zi franczyzodawcy, który jednocze nie jest jego twórc . Integracja polega zatem na wspólnych celach, funkcjach i zadaniach uczestników wi zi. Jest to wi c integracja
organizacyjno-techniczna9. Przewag systemów franczyzowych jest integracja i koncentracja poszczególnych elementów dzia alno ci, a przede wszystkim funkcji zakupowych.
Franczyza uwa ana jest przez badaczy za najbardziej zaawansowan form integracji
zarówno organizacyjnej, jak i kapita owej10. Staje si coraz popularniejsz metod rozwoju
przedsi biorstw na wiecie. Niektórzy autorzy twierdz , i franczyza bliska jest polskiemu
prawniczemu poj ciu licencji, która jest metod prowadzenia dzia alno ci, opieraj c si na
dwustronnej umowie11. A jej istota polega g ównie na standaryzacji i wykorzystywaniu wypróbowanej koncepcji prowadzenia dzia alno ci. Franczyza jest jednak poj ciem szerszym
ni wszystkie rodzaje stosunków licencyjnych.
Specyfika franczyzy i licencji koncepcji przedsi biorstwa opiera si na tym, i aktywa
niematerialne maj wi ksz warto ni maj tek rzeczowy nabywcy licencji. W a ciwym
posiadaczem jest franczyzodawca, posiada on bowiem know-how, koncept, znak towarowy,
procedury operacyjne, a nie biorca, który dysponuje jedynie maj tkiem rzeczowym. Poza
tym w powi zaniach franczyzowych przewag ekonomiczn posiada dawca, który kontroluje sposób u ycia maj tku rzeczowego do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i sposób
wykorzystania dóbr niematerialnych, jak znak towarowy i koncepcj prowadzenia biznesu.
Istnieje kilka wspólnych wyró ników, które okre laj powi zania franczyzowe, s to:
franczyzodawca - przedsi biorstwo maj ce okre lon warto i koncepcj , które s
przedmiotem franczyzy - b d cy jedn stron wspó pracy; koncepcja franczyzodawcy obejmuje sposób prowadzenia systemu franczyzowego, procedury, standardy, szczegó owe rozwi zania organizacyjne, know-how oraz podstawow warto ,
któr stanowi marka i znak towarowy firmy,
7

J. Famielec, Uk ady kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Do wiadczenia, strategie, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1992, s. 67.

8

M. Stru ycki (red.), Koncentracja w handlu a wspó praca producentów i dystrybutorów, IRWiK, Warszawa
2000, s. 25.

9

Ibidem, s. 63.

10

Por. B. Pokorska, E. Maleszyk, Koncentracja i integracja w handlu wewn trznym, PWE, Warszawa 2002,
s. 49.

11

J. Zubrzycki, M. Grzybowska, M. Wieczorek-Fronia, rodki trwa e, 31. Licencje i Sublicencje, Unimex, Wroc aw 1997, s. 41.
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franczyzobiorca, b d cy drug stron wspó pracy, który - w oparciu o koncept przekazany przez dawc systemu - prowadzi w asn jednostk franczyzow ,
umowa, stanowi ca podstawowy element powi zania franczyzowego okre laj ca
szczegó owe warunki wspó pracy mi dzy stronami,
op ata franczyzowa za udzielenie zezwolenia i korzystanie z pakietu franczyzowego,
b d ca kluczowym elementem wspó pracy franczyzowej.
Franczyza daje dawcy szerokie mo liwo ci rozwoju swojej dzia alno ci ze wszelkimi
korzy ciami i ograniczeniami wynikaj cymi z tego rodzaju wspó pracy. Przedsi biorstwo,
jego nazwa i marka oraz produkt b d us uga staj si bardziej znane i rozpowszechnione,
bez konieczno ci ponoszenia tak znacznych nak adów finansowych, jak przy tworzeniu jednostek w asnych. System franczyzowy polega na wspólnie budowanej renomie sieci - goodwill. Równocze nie dawca uzyskuje dodatkowe ród o dochodów w postaci zarówno
op aty wst pnej, jak i wiadcze bie cych. Dzi ki ekspansji rynkowej wzrasta tak e wiadomo marki w ród konsumentów, co powoduje podwy szenie jej warto ci. Pozwala to na
podwy szanie op at wst pnych, które s kalkulowane g ównie z uwzgl dnieniem tego czynnika. Franczyza umo liwia anga owanie kapita ów wielu podmiotów gospodarczych, których fundusze s niewystarczaj ce lub niewykorzystane do podj cia indywidualnej dzia alno ci na odpowiednim poziomie lub w okre lonej bran y.
Rosn ca liczba franczyzobiorców jest dla dawcy systemu podwójnym zyskiem.
Zmniejszaj si jego koszty jednostkowe, wynikaj ce z efektu skali, a jednocze nie otrzymuje on op aty bie ce od franczyzobiorców. Rozwój w oparciu o franczyz pozwala, wi c
realizowa korzy ci skali. Dzieje si tak, poniewa koszty sta e rozk adaj si na wi ksz
liczb jednostek, a dawca dokonuje zakupów dla ca ego systemu, czyli na du skal , co
daje mo liwo negocjowania korzystnych warunków u dostawców. Je eli dawca jest równocze nie wytwórc zwi ksza si tak e jego produkcja.
We franczyzie nast puje te pewne ograniczanie kosztów utrzymania przedsi biorstwa
dawcy systemu. W firmie macierzystej mo e pracowa niewielu specjalistów i personel
pomocniczy. To daje przewag franczyzodawcy nad rozbudowanymi centralami du ych
przedsi biorstw, które ponosz ogromne koszty bie cej dzia alno ci. Przedsi biorstwo
macierzyste nie musi zajmowa si doborem i rekrutacj kadry, a tak e wykorzystaniem
personelu. Polityk personaln zajmuj si bezpo rednio biorcy. Franczyzodawca unika
w ten sposób problemów pracowniczych.
We wspó pracy franczyzowej dawca osi ga tak e wi kszy obrót, mi dzy innymi dlatego, i ka dy poszczególny biorca bezpo rednio zaanga owany w prowadzenie jednostki
franczyzowej stara si maksymalizowa sprzeda . Nast puje tutaj roz o enie ryzyka kapitaowego pomi dzy franczyzodawc , a jego biorcami. Franczyzodawca wchodzi na nowe
rynki przy mniejszym zaanga owaniu kapita ów w asnych, ni ma to miejsce w momencie
tworzenia jednostek w asnych.
Reklama marki i znaku towarowego nast puje w oparciu o op aty na fundusz promocyjno-reklamowy, wnoszone przez poszczególnych biorców systemu. Zalet powi za franczyzowych dla dawcy jest pe na kontrola nad dzia aniami promocyjnymi pojawiaj cymi si
w obr bie ca ej sieci.
Do czynników, które przyczyniaj si do wzrostu warto ci przedsi biorstwa franczyzodawcy mo na zaliczy : wzrost rozpoznawalno ci marki, szybk ekspansj rynkow z wykorzystaniem kapita u partnera biznesowego - franczyzobiorcy, wzrost warto ci sprzeda y
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przy zachowaniu obecnego poziomu kosztów prowadzenia dzia alno ci. Z istoty franczyzy
wynika fakt, i to biorca ponosi g ównie ci ar finansowy uruchomienia i bie cego funkcjonowania jednostki franczyzowej. Przedsi biorstwa wykorzystuj c franczyz jako model
biznesowy uzyskuj tak e wi ksze dodatkowe rodki na dzia ania marketingowe. Wszyscy franczyzobiorcy uiszczaj op aty na wspólny dla ca ej sieci fundusz reklamowopromocyjny. Tym samym franczyzodawca mo e efektywniej prowadzi dzia ania reklamowe marki systemu franczyzowego. Wykorzystuj c powi zania franczyzowe przedsi biorstwa korzystaj z uzyskiwania lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku nie wykorzystuj c
do takiego rozwoju znacznych kapita ów w asnych. Powi zania franczyzowe rozwijaj si
z znacznym wk adem finansowym franczyzobiorców prowadz cych w asne placówki handlowo-us ugowe na licencji przedsi biorstwa macierzystego.
Natomiast franczyzobiorcy poprzez wej cie do systemu franczyzowego uzyskuj mo liwo konkurowania z sieciami handlowo-us ugowymi, poniewa rozpoczynaj c dzia alno pos uguj si mark , która ju funkcjonuje na rynku i jest rozpoznawalna. Otrzymuj
oni tak e warto ci niematerialne w postaci mo liwo ci pos ugiwania si patentami, licencjami, a tak e pe n koncepcja prowadzania biznesu wraz z do wiadczeniem i know-how
dawcy.
Z bada empirycznych przeprowadzonych przez autork wynika, i do g ównych motywów podejmowania dzia alno ci franczyzowej przez organizatorów systemów franczyzowych s : przyspieszenie rozwoju przedsi biorstwa - tak poda o 61,9 proc. badanych oraz
uzyskanie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku, ten czynnik by istotny dla 35,8 proc.
ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalaz y si takie motywy, jak: wzrost rozpoznawalno ci marki - 23,3 proc. badanych, alternatywa rozwoju - 19,3 proc. oraz rozszerzenie
rynków zbytu, czyli ekspansja rynkowa - 18,2 proc. Zaledwie 13,1 proc. respondentów wybra o, ród o finansowania rozwoju przedsi biorstwa dawcy, jako motyw podj cia przez
nich dzia alno ci franczyzowej12. A wielu badaczy wskazuje, i w a nie to kryterium jest
dominuj ce w rozwoju sieci franczyzowej. Jako jedn z g ównych zalet powi za franczyzowych dla dawcy, uwa a si powszechnie rozwój z przewa aj cym udzia em finansowania
zewn trznego, pochodz cego od biorców licencji. Natomiast, jak wskazuj wyniki bada ,
sami dawcy postrzegaj t spraw nieco inaczej i w wi kszo ci podaj inne motywy.
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Kolejny rok funkcjonowania powi za franczyzowych w Polsce wiadczy o dalszym
rozwoju tej formy wspó pracy przedsi biorstw. W 2010 roku powsta o rekordowo du o
nowych systemów franczyzowych (129) i na pocz tku 2011 roku funkcjonowa o w Polsce
ponad 660 sieci, które posiada y pond 38 tys. jednostek franczyzowych. W 2010 roku przyby o prawie 6 tys. nowych sklepów i punktów us ugowych dzia aj cych za zasadzie franczyzy. W Polsce w analizowanym okresie zaobserwowano dynamiczny rozwój rynku franczyzy, mimo oznak kryzysu w gospodarce polskiej. Powi zania franczyzowe okaza y si
remedium na kryzys dla wielu przedsi biorstw. Z roku na rok wzrasta zarówno liczba systemów, jak i jednostek franczyzowych. W latach 2003-2010 liczba sieci wzros a ponad 3krotnie. Systemy franczyzowe wprowadzone w 2010 roku stanowi a 19,5 proc., wszystkich, funkcjonuj cych na polskim rynku konceptów. Corocznie na rozwój dzia alno ci po12
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przez franczyz decyduje si coraz wi cej przedsi biorstw. Zarówno przedsi biorstw chc cych posiada i rozwija system franczyzowy jako jedyna dzia alno lub jako dywersyfikacj dzia alno ci, a tak e dla franczyzobiorców chc cych rozwija i prowadzi indywidualnie
nale cy do franczyzodawcy gotowy i sprawdzony koncept prowadzenia biznesu.

Wykres 1. Liczba sieci i jednostek franczyzowych w Polsce w latach 2003-2010
* prognoza
ród o: dane firmy Profit System Sp. z o.o., M. Zió kowska i in., Raport o franczyzie
w Polsce 2010, Profit System sp. z o.o., Warszawa 2010.
Spowolnienie gospodarcze sprawi o, i wielu franczyzodawców w minionym roku musia o wykaza si wi ksz elastyczno ci i oferowa wi ksze wsparcie franczyzobiorcom.
Franczyzodawcy wykazali si du elastyczno ci zarówno pod wzgl dem warunków
wspó pracy, kosztów inwestycji, jak i kryteriów lokalowych. Trendy te s nieuniknione na
rynku polskim. Wzorem krajów o zakorzenionej pozycji powi za franczyzowych w gospodarce franczyzodawcy oferuj coraz wi cej zach t dla potencjalnych franczyzobiorców.
Ch dostosowania oferty do jak najszerszej grupy potencjalnych partnerów przyczyni a si
mi dzy innymi do rozwoju nowych konceptów. Coraz powszechniejsze staj si placówki
typu express cechuj ce si ni sz kwot inwestycji (np. Da Grasso Express) czy foodcourt
(np. Subway) oraz jednostki oferuj ce produkty wi cej ni jednej marki (tzw. multibrands).
Franczyzobiorcy coraz cz ciej mog liczy na pomoc w finansowaniu inwestycji. Bank BZ
WBK zaoferowa swoim potencjalnym franczyzobiorcom kredyt na otwarcie placówki partnerskiej. Wroc awskie Auto-Spa, nowy gracz na rynku franczyzowym, swoim partnerom
proponuje finansowanie inwestycji z zaci gni tego przez siebie kredytu. To na polskim
rynku franczyzy pierwszy przypadek, w którym kredytobiorc jest organizator systemu. Inni
franczyzodawcy tak e próbuj wspiera parterów dziel c z nimi koszty uruchomienia placówki, np. w DDD - Dobre Dla Domu franczyzobiorca inwestuje 1/3 kwoty potrzebnej do
uruchomienia placówki, reszt inwestuje centrala oraz dostawcy. Pomocy przysz ym franczyzobiorcom udziela równie Grupa Muszkieterów, w a ciciel sieci Intermarche i Bricomarche. Na start wymaga od kandydatów minimum 20 proc. wk adu w asnego, a na uzyska-
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nie pozosta ej cz ci udziela por czenia w banku. Dla franczyzobiorcy oznacza to dost p do
kredytów, dla banku natomiast stanowi potwierdzenie wiarygodno ci beneficjenta.
5. Podsumowanie
Franczyza jest obecnie dynamicznie rozwijaj c si (w kraju i za granic ) strategi
wzrostu warto ci przedsi biorstwa. G ówn zalet powi za franczyzowych jest fakt, i
konsumenci postrzegaj punkty franczyzowe jako elementy przedsi biorstwa dawcy i w ten
sposób pracuj na korzy ogóln franczyzodawcy i ca ego systemu. Nowy biorca postrzegany jest wi c, jako element sieci dawcy. Opisywany system wspó pracy gospodarczej ma
dla franczyzodawcy g ównie zalety wynikaj ce z korzy ci ekonomicznych. Mo na do nich
zaliczy mi dzy innymi: rosn cy udzia w rynku, podwójny zysk, minimalne koszty prowadzenia dzia alno ci. Tworzenie i rozwój sieci franczyzowej jest elementem walki konkurencyjnej pozwalaj cej opanowywa rynek w krótszym czasie ni rozbudowuj c sie w asn .
Uzyskuje si w ten sposób przewag ilo ciow nad konkurentami. Mo na wi c przyj , i
wykorzystanie powi za franczyzowych jest jedn z mo liwych dróg przyczyniaj cych si
do wzrostu warto ci przedsi biorstwa. Z jednej strony franczyzodawcy a z drugiej franczyzobiorcy, a co si z tym wi e wszystkich elementów systemu franczyzowego13.
Reasumuj c, wykorzystuj c powi zania franczyzowe w przedsi biorstwie macierzystym nast puje wzrost sprzeda y towarów i lub us ug, rozpoznawalno marki oraz wzrost
funduszy na reklam , nie zwi ksza si natomiast struktura zatrudnienia franczyzodawcy,
a co si z tym wi e koszty zatrudnienia, a tym samym nie wzrastaj koszty bie cej dziaalno ci. Natomiast podwy sza si renoma systemu przy zachowaniu jednolitych standardów jako ci dla ca ej sieci oraz wzrost rozpoznawalno ci marki.
Zdaniem autorki, by system franczyzowy przyczynia si do wzrostu warto ci przedsi biorstwa podstaw powi za franczyzowych powinna by sprawdzona koncepcja prowadzenia biznesu, standaryzacja produktów b d us ug, zawieraj ca unikatowy pomys na
prowadzenie dzia alno ci. Koncept ten powinien zawiera sprawdzon mark , produkt lub
us ug , know-how oraz szczegó owo opracowany podr cznik franczyzy, który zawiera
wszystkie informacje niezb dne do prowadzenia dzia alno ci franczyzowej, a tak e dopracowane procedury kontroli wykorzystania koncepcji prowadzenia jednostki franczyzowej.
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Streszczenie
Jednym z elementów wzrostu warto ci przedsi biorstwa mo e sta si
franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsi biorstwa na
rynku, a tak e wzrost rozpoznawalno ci marki. Przyczynia si równie do korzystaia z efektu synergii poprzez tworzenie jednolitego dla konsumeta systemu handlowo-uslugowego z wykorzystaniem potencja u strategicznego, organizacyjnego i kapita owgo wszystkich partnerów tworz cych wi franczyzow . Franczyza spotyka si z coraz wi kszym zainteresowaniem praktyków gospodarczych na ca ym wiecie. Z roku na rok opisywana forma wspó pracy
gospodarczej cieszy si coraz wi kszym uznaniem, zarówno ze strony franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. W Polsce o ostatnich latach rokrocznie
wzrasta liczba systemów i jednostek franczyzowych.
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e: franczyza, powi zania franczyzowe, system franczyzowy, model rozwoju
biznesu, wzrost warto ci przedsi biorstwa.

FRANCHISING AS THE COMPANY'S VALUE GROWTH STRATEGY
Summary
One of the elements increase in value of the company may become a
franchise. It allows the company to create a favorable reputation on the
market, as well as increase brand recognition. It also helps to make use of
synergies by creating a uniform consumer shopping and service system with
strategic, organizational, and capital potential of all partners constituting the
bond of franchise. Franchise meets with growing interest in business people
associated around the world. Year after year, described form of economic
cooperation is slowly gaining recognition from both franchisors and
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franchisees. There is an increasing number of franchise systems and units
every year for the last few years in Poland.
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