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Słowo wstępne

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W 2018roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finan
sów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swo
jej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których 
dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowni
ków Kolegium w ich rozwój.

Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła przede wszystkim przemian 
polskiej gospodarki narodowej. Od 2010 r. dominują ocena stanu oraz analiza 
perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych. Kluczowe miejsce w opracowa
niach i dyskusjach zajmuje poszukiwanie nowych paradygmatów oddzielnie 
dla ekonomii, nauki o finansach oraz nauk o zarządzaniu. XXIII Sympozjum, 
które odbyło się w 2016 r., było zatytułowane „Nowe paradygmaty w naukach 
ekonomicznych”. Rozpoczętą wówczas dyskusję kontynuowano w 2017 r. pod - 
czas XXIV Sympozjum na temat „Paradygmaty w naukach ekonomicznych. 
Wyzwania XXI wieku”.

Tegoroczne XXV Sympozjum pod względem tematycznym stanowi kontynu- 
ację dwóch poprzednich. Podczas sympozjalnych obrad ponownie jako główne 
zostanie podniesione zagadnienie paradygmatów w naukach ekonomicznych. 
W monografii, która stanowi podstawę tych obrad, siedem z 33 artykułów doty
czy obecnego stanu wiedzy oraz poszukiwań nowych paradygmatów. W kolej
nych czterech artykułach są omawiane osiągnięcia pracowników kolegialnych 
zespołów badawczych w rozwoju wybranych nauk. Można zatem powiedzieć, 
że w jednej trzeciej opracowań omawia się - ujęte w tytule sympozjum - doko
nania i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych.

Tradycyjnie po kilka artykułów odnosi się do zagadnień finansowych (w tym 
społecznej odpowiedzialności rachunkowości i przestępczości finansowej), 
funkcjonowania rynków oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Ponadto podjęto 
zagadnienia transportu (pięć artykułów) i gospodarki miejskiej (dwa artykuły).

W trzech artykułach autorzy zajmują się sposobami kształcenia i pobu
dzania rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Włączają się oni
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w toczącą się w Polsce dyskusję o zmianie modelu szkolnictwa wyższego, tak 
aby w większym niż dotychczas stopniu odpowiadało ono na wyzwania gospo
darki cyfrowej i gospodarki opartej na wiedzy.

Podobnie jak w poprzednich latach głęboko wierzymy, że nowa wiedza 
zawarta w monografii oraz wiedza powstała w trakcie sympozjalnych obrad 
przyczyni się do lepszego rozpoznania procesów gospodarczych, a ostatecz
nie na jej podstawie będzie można formułować coraz lepsze rekomendacje dla 
polityki gospodarczej.

Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz



Marta Ziółkowska
Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

37. Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych 
w Polsce - perspektywa 25 lat

37.1. Wprowadzenie

Obecnie stosowany franczyzowy model rozwoju przedsiębiorstwa kształ
tował się przez wieki. Jego geneza nie ma wyłącznie biznesowego charakteru 
- wiele rozwiązań, z których czerpie franczyza, ma podłoże w relacjach spo
łecznych czy nawet w świecie polityki. Kolebką rozwoju franczyzy we współ
czesnym kształcie jest rynek amerykański, ale uniwersalność tego modelu 
spowodowała, że znalazł on zwolenników wśród przedsiębiorców na całym 
świecie. Franczyza jest z powodzeniem stosowana również w Polsce, gdzie 
z tego modelu rozwoju korzysta blisko 1,2 tys. sieci i ponad 71tys. placówek, 
zarówno w handlu, jak i usługach. Dzieje się tak, pomimo że franczyza nie jest 
w Polsce szczegółowo regulowana przez prawo, a umowa franczyzy funkcjo
nuje w ładzie prawnym jako umowa nienazwana. Ramy prawne, w których 
funkcjonują powiązania franczyzowe, są zakotwiczone w rozmaitych regula
cjach, w szczególności tych poświęconych zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Franczyzowy model rozwoju opiera się na współpracy przedsiębiorstw 
pozostających organizacyjnie, prawnie i kapitałowo odrębnymi podmiotami. 
Franczyzodawca, czyli przedsiębiorstwo wykorzystujące franczyzę do rozwoju 
swojej sieci sprzedaży, udziela franczyzobiorcom prawa do korzystania ze swojej 
sprawdzonej koncepcji biznesu, marki i bieżącego wsparcia opartego na wła
snym doświadczeniu1. Dawca licencji inicjuje rozbudowę sieci franczyzowej, 
angażując swoje wysiłki oraz kapitał na rzecz rekrutacji franczyzobiorców, ale

1 Szerzej: M. Ziółkowska, Franczyza-nowoczesny model rozwoju biznesu, wyd. III, 
CeDeWu, Warszawa 2014.
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również w promocję swoich produktów/usług i marki. Doskonaląc swój know- 
-how, oferuje franczyzobiorcom możliwość ograniczenia ryzyka w trakcie ryn
kowego debiutu i zapewnia gotowe narzędzia (know-how, marka, marketing 
centralny, pomoc franczyzodawcy, specjalistyczne szkolenia), dzięki którym 
mogą oni skuteczniej konkurować na rynku. Wypracowanie tych narzędzi sta
nowi czasochłonny proces, a ich wartość jest na tyle wysoka, że franczyzobiorcy 
są gotowi zrzec się części niezależności i ponosić koszty opłat franczyzowych 
w zamian za dostęp do nich. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to franczyzo- 
dawca stoi w relacji franczyzowej na uprzywilejowanej pozycji, nawet jeśli 
biorcy licencji nie są pozbawieni prawa do współdecydowania o pewnych ele
mentach strategii rozwoju marki.

Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r. spowodowały wzrost zaintereso- 
wania naszym rynkiem wewnętrznym przez międzynarodowe przedsiębiorstwa 
oferujące współpracę na podstawie umowy franczyzowej. Były to początkowo 
przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Wypróbowane 
wcześniej formy współpracy oparte na powiązaniach franczyzowych postano
wiono powielać i implementować na nowych rynkach, atrakcyjnych ze względu 
na dużą liczbę ludności i uwolnione potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa, 
w ten sposób dokonując ekspansji terytorialnej.

Od momentu pojawienia się w Polsce powiązań opartych na franczyzie 
zyskały one duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Dynamiczny roz
wój rynku franczyzy warunkował zmiany jakościowe koncepcji franczyzowych 
oraz zwiększał ich popularność. W rezultacie doprowadziło to do budowy doj
rzałych relacji pomiędzy partnerami współpracy, dominacji systemów polskich 
nad zagranicznymi oraz prób ekspansji polskich przedsiębiorstw franczyzo
wych poza granice kraju.

Celem artykułu jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych 
na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992-2017. Metodyka tekstu 
sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy 
krytycznej danych, w tym przeglądu literatury, danych empirycznych i opinii 
przedstawicieli przedsiębiorstw franczyzowych pozyskanych podczas kongre
sów, konferencji, spotkań branżowych.

37.2. Początki i rozwój rynku franczyzy w Polsce

Z uwagi na historię naszego kraju oraz na system gospodarczy narzucony 
po 1945 r. franczyza nie mogła się w Polsce rozwijać. Dopiero po zmianie
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ustroju gospodarka wolnorynkowa oparta na prawie własności dała możliwość 
pojawienia się przedsiębiorstw franczyzowych w Polsce. Początkowo rozwi
jały się sieci importowane z zagranicy (tzw. franczyza typu inbound). Kapitał 
zagraniczny, który zaczął napływać na początku lat 90. XXw., trafił na duży 
i mocno nienasycony w każdej branży rynek zbytu. Pierwszymi franczyzodaw- 
cami operującymi na polskim rynku były światowe koncerny, takie jak: Yves 
Rocher, Adidas czy McDonald’s, a dopiero później do rozwoju sektora dołą
czyły polskie przedsiębiorstwa. Prekursorami rodzimych franczyz były przed
siębiorstwa rozpoznawalnych marek takich, jak: A. Blikle. Mr Hamburger 
i Pożegnanie z Afryką.

Polski rynek był i jest atrakcyjny dla rozwoju systemów franczyzowych, 
głównie z powodu dużego potencjału, czyli dużej liczby mikro i małych przed
siębiorstw jako potencjalnych franczyzobiorców szukających możliwości roz
woju, oraz rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne i usługi biznesowe. 
Franczyzodawcy coraz częściej muszą zabiegać o franczyzobiorców, dlatego 
decydują się na organizację kampanii zachęcających potencjalnych kandyda
tów, biorą udział w targach franczyzy i inwestują w reklamę, a przede wszyst
kim uatrakcyjnianą swoje pakiety i wsparcie franczyzowe oferowane nowym 
biorcom. Ze względu na częściowe nasycenie rynku franczyzowego w dużych 
miastach nowym trendem jest koncentracja franczyzy w małych miastach.

Rozwój polskiego rynku franczyzy w ostatnich 25 latach można podzielić 
na kilka faz, które ukształtowały warunki rynkowe funkcjonowania przedsię
biorstw franczyzowych w Polsce. Szczegółowe etapy rozwoju rynku franczyzy 
w Polsce przedstawiono w tabeli 1.

Od 1989 r. nieustannie utrzymuje się tendencja wzrostowa zarówno w zakre- 
sie liczby systemów, jak i liczby jednostek franczyzowych. W ostatnich latach 
jednak dynamika tego wzrostu uległa obniżeniu z uwagi na wkroczenie pol
skiego rynku franczyzy w fazę dojrzałości i znacznego nasycenia gospodarki 
podmiotami franczyzowymi. Na koniec 2016 r. liczba systemów franczyzo- 
wych sięgnęła 1171, a liczba jednostek funkcjonujących w ich ramach - 71 374 
(rysunek 1). W 2016 r. wzrost liczby systemów wyniósł 4,6 proc, w porównaniu 
do rekordowych: 1997r. - 39,5 proc, i 2008 r. - 27,7proc. W wypadku liczby 
jednostek franczyzowych było analogicznie: w latach 2009-2011 można było 
obserwować ciągły wzrost na poziomie 15,5-19,4 proc. Natomiast w okresie 
ostatnich trzech lat wzrost ten wyniósł około 3,8 proc.2.

2 Raport o franczyziewPolsce 2017, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 28.
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Tabela 1. Etapy rozwoju powiązań franczyzowych w Polsce w latach 1989-2017

Etap i okres 
trwania

Charakterystyka
procesu Zachodzące zmiany Przykłady

1. 1989-1994 Pojawianie się
pierwszych
zagranicznych
systemów
franczyzowych
w Polsce

• napływzagranicznych konceptów 
franczyzowych - inbound

• na rynku pojawiało się zaledwie kilka 
nowych systemów rocznie

• większość z nich otwierała najpierw 
jednostki pilotażowe

Yves Rocher 
McDonald's 
Adidas

2. 1995-2000 Rozwój pierwszych 
polskich sieci 
franczyzowych

• rodzimesystemywzorowałysię
na zagranicznych sieciach franczyzowych

• dalsza ekspansja sieci zagranicznych 
na polski rynek

• liczba polskich systemów przekracza 
liczbę zagranicznych w Polsce

Pożegnanie 
z Afryką
Blikle
Mr Hamburger

3. 2001-2006 Rozkwit
przedsiębiorczości
franczyzowej

• wyższa dynamika rozwoju polskich 
systemów niż zagranicznych

• aktywność polskich systemów
• ekspansja polskich systemówza granicę 

- outbound

Trendy Hair 
Fashion
Indeco
Orlen

4. 2007-2012 Czas spowolnienia 
gospodarczego

• rozwój franczyzyjako bezpiecznego 
modelu biznesu podczas kryzysu

• znaczna dynamika pojawiania się nowych 
systemów

• przyrostjednostekfranczyzowych

Big Star
Helen Doron 
Yasumi

5. 2013-2017 Spowolnienie 
dynamiki wzrostu 
rynku franczyzy

• nasycenie rynku konceptami 
franczyzowymi i dalszy stabilny rozwój

• budowanie trwałych relacji pomiędzy 
dawcą i biorcami

• rozwój multibiorcówi franczyzy 
multikoncepcyjnej

Delikatesy
Centrum
Mercure
MyTravel.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł rozproszonych.

Obecnie rosnąca liczba konceptów sieciowych oznacza, że oferta syste
mów franczyzowych jest coraz bogatsza. Sam rynek natomiast staje się coraz 
dojrzalszy. Świadczy o tym fakt, że spadło tempo wzrostu liczby systemów 
franczyzowych. Warto zauważyć, że spowolnienie dynamiki wzrostu zarówno 
liczby systemów, jak i liczby jednostek franczyzowych w Polsce ma związek 
z nasyceniem rynkowym oraz trudnościami w pozyskiwaniu odpowiednich 
franczyzobiorców, a także doborem i dostępnością właściwej lokalizacji punk
tów handlowo-usługowych.

Interesującyjest fakt, że w latach 2008-2012, w których panował ogólno
światowy kryzys gospodarczy, nastąpił znaczny wzrost liczby sieci franczyzo
wych w Polsce. W ciągu czterech lat rocznie przybywało po ponad sto sieci. 
W rekordowym pod względem ekspansji rynkowej systemów franczyzowych 
2010 roku na rynku pojawiło się 181 nowych konceptów. Rok później liczba

MyTravel.pl
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ta wyniosła już 154, a w 2016 r. - 1133. Jednocześnie w latach 2012-2015 
można było zauważyć systematyczny wzrost liczby dawców, którzy rezygno
wali z rozwoju we franczyzie. Ich liczba w 2012 r. wyniosła 41, a w roku 2015 
- już 69. Natomiast w 2016 r. takich przedsiębiorstw było 62. Wnioski, jakie 
można wysnuć z zaprezentowanych danych, wskazują na postępującą dojrza
łość i nasycenie polskiego rynku franczyzy. To w konsekwencji przekłada się 
na większe wymagania w zakresie jakości pakietu franczyzowego, koniecz
ność posiadania przez franczyzodawcę mocnej pozycji rynkowej oraz rozpo
znawanej marki. W dalszej perspektywie na rynku będzie się pojawiało coraz 
mniej nowych konceptów franczyzowych, aczkolwiek te, które nie sprostają 
wymaganiom rynku, będą z niego znikały w formule franczyzy z uwagi na fakt, 
że rosnące nasycenie rynku spowoduje intencywne weryfikowanie ofert sieci 
przez franczyzobiorców.

Rysunek 1. Liczba systemów i jednostek franczyzowych w Polsce w latach 1990-2017
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Źródło: Raport o rynku -franczyzy wPolscc 2017, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2017.

Analizując natomiast zmiany strukturalne zachodzące w powiązaniach 
franczyzowych, można zauważyć trend wzrostu odsetka usługowych syste
mów franczyzowych nad handlowymi. Tendencja ta od 2010 r. się wzmacnia, 
a liczba systemów handlowych maleje. Dowodzi to następującej z roku na rok

3 Ibidem, s. 29.
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dojrzałości polskiego rynku franczyzy. Jednakże w strukturze liczby jednostek 
franczyzowych obserwuje się dominację placówek handlowych nad usługowymi.

Na koniec 2016 r. liczba sieci franczyzowych w handlu wyniosła 549, 
podczas gdy w usługach było to 597. Najwięcej systemów działało w branży 
gastronomicznej - ich liczba sięgnęła 204. Franczyza jest także silnie repre
zentowana w branży artykułów spożywczych i przemysłowych oraz branży 
odzieżowej (po 156 systemów)4. Choć liczba sieci franczyzowych w branżach 
handlowych zbliżona jest do liczby tych funkcjonujących w usługach (rysu
nek 2), to już w zakresie liczby jednostek franczyzowych, a także liczby fran
czyzobiorców, obserwuje się zdecydowaną dominację systemów handlowych. 
Na tę strukturę wpływa głównie branża artykułów spożywczych i przemysło
wych, w której od lat działa najwięcej jednostek franczyzowych i franczyzo
biorców. Dzieje się tak, ponieważ z roku na rok systematycznie spada liczba 
małych, niezależnych sklepów spożywczych w Polsce.

Rysunek 2. Struktura podmiotowa rynku franczyzy w Polsce (w %)

Źródło: Raport o franczyzie- wPolsce 2017, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 39.

Analizując franczyzę w sektorze handlu w rozbiciu na poszczególne 
branże, można stwierdzić, że niezmiennie od 2006 r. najwięcej systemów 

zowych
spożywczych i przemysłowych. W 2016 r. systemy jednej, jak i drugiej branży
stanowiły po 28,4 proc, wszystkich systemów funkcjonujących w Polsce. Od 
2006 r. najwięcej nowych systemów przybyło w branży artykułów spożywczych

tworzonych było w branży odzieży i obuwia oraz artykułów

4 Ibidem, s. 37.
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i przemysłowych - w ciągu ostatnich 10 lat aż 99. Na drugim miejscu znalazła 
się branża odzieży i obuwia, w której przybyło 75 nowych systemów od 2006 r.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby jednostek franczyzowych, nie
zmiennie od 10 lat branżą, która skupia największą liczbę jednostek franczy
zowych, są artykuły spożywcze i przemysłowe. W 2016 r. branża ta skupiała aż 
68,65 proc, wszystkich jednostek franczyzowych funkcjonujących na rynku5. 
Porównując przyrosty liczby jednostek franczyzowych w ostatnich 10 latach, 
można zauważyć trend, że największy wzrost liczby jednostek franczyzowych 
nastąpił w branży artykułów spożywczych i przemysłowych (o 26 121 jedno
stek) oraz branży AGD, RTV, IT i telekomunikacji (o 2894 jednostki). Wzrost 
w przedstawionych branżach następował głównie porzez procesy konsolidacji 
i stosowania tzw. franczyzy konwersyjnej, polegającej na przyłączaniu istnieją
cych sklepów do sieci franczyzowych. Warto także zwrócić uwagę, że jest jedna 
branża handlowa, w której następuje znaczny spadek liczby jednostek. Jest 
to odzież i obuwie, w samym okresie od 2015 do 2017 r. były to aż 523 sklepy6.

Kolejnym elementem analizy była branża usług we franczyzie, która roz
wija się szybciej niż handel. Od 2002 r. najwięcej systemów franczyzowych 
ze wszystkich branż usługowych notuje branża gastronomiczna. Liczba sieci 
w tej branży na koniec 2016 r. wyniosła 204. Popularność gastronomii na rynku 
franczyzy wynika z faktu, że jest duża liczba potencjalnych biorców, którzy 
chcą uzyskać fachowe doradztwo i know-how od dawcy, żeby sprostać wymo
gom administracyjno-prawnym stawianym nowo powstającym placówkom. 
Drugą pod względem liczebności systemów franczyzowych branżą usługową 
na koniec 2016 r. była branża usług dla klientów indywidualnych (93 systemy), 
a na trzecim miejscu uplasowała się branża edukacyjna (87 systemów). Naj
więcej placówek przybywa w usługach dla klientów indywidualnych i gastro
nomii, trend ten obserwowany jest od 10 lat. Liczba jednostek w tych branżach 
wzrosła odpowiednio do2863 oraz 3194 jednostki.

Interesujący jest fakt, że na polskim rynku franczyzy dominują koncepty, 
których wiek mieści się w przedziale 6-10 lat (31,2 proc.). Najmniej, bo niecałe 
18 proc., działa w sieci poniżej dwóch lat7. Od 2011 r. zmniejsza się udział naj
nowszych konceptów w łącznej liczbie sieci franczyzowych w Polsce. Można pro
gnozować, że w najbliższym okresie ten trend będzie się umacniał, a na rynku 
będą funkcjonowały coraz dojrzalsze systemy.

5 Ibidem, s. 37.
6 Ibidem, s. 78.
7 Ibidem, s. 36.
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Co bardzo istotne, polski rynek franczyzy charakteryzuje się dominacją 
rodzimych systemów franczyzowych. W 2016 r. ponad 80 proc, konceptów zarzą
dzanych było przez polskich franczyzodawców8. Jednocześnie tempo wzrostu 
liczby systemów polskich było zdecydowanie wyższe niż zagranicznych. Pod
czas gdy rodzimych sieci przybyło kilkadziesiąt, do Polski wszedł tylko jeden 
zagraniczny franczyzodawca. Najczęściej ekspansja zagranicznych systemów 
na polski rynek odbywa się z wykorzystaniem spółki zależnej i licencji master.

Analizując strukturę pochodzenia zagranicznych konceptów, należy zauważyć, 
że największą ich część (19,7 proc.) stanowią systemy franczyzowe pochodzące 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na drugim miejscu plasują się koncepty 
niemieckie (17,5 proc.), a na trzecim - włoskie (16,2 proc.)9.

O dojrzałości polskiego rynku franczyzy świadczy fakt, że z roku na rok 
wzrasta liczba polskich systemów, które decydują się na ekspansję zagra
niczną. Jeszcze w roku 2000 były zaledwie trzy takie koncepty, na koniec 2016 r. 
poza Polską rozwijało się już 127 polskich sieci franczyzowych10. Najpopular
niejszymi kierunkami ekspansji polskich franczyzodawców są kraje sąsiadu
jące - Słowacja, Czechy, Niemcy i Ukraina.

Kolejnym elementem warunkującym stopień rozwoju polskiego rynku 
franczyzy jest także średnia liczba placówek w systemie franczyzowym, która 
wzniosła w 2016 r. 60,95. W branży handlowej była zdecydowanie większa
- 99,8, a w usługach wyniosła 27,8. Najwięcej placówek na jeden system 
franczyzowy przypadło w handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi
- 241,1, a najmniejszą średnią liczbą placówek charakteryzowała się branża 
usług dla biznesu. Na tle Europy polski rynek ze względu na średnią liczbę 
jednostek przypadających na system franczyzowy plasuje się powyżej takich 
krajów o zakorzenionej pozycji franczyzy, jak: Francja (średnio 38,8 jednostek 
na system), Hiszpania (45,5), Wielka Brytania (47) czy Włochy (56,8). Jedy
nym krajem o wyższej średniej są Niemcy (65). Wynika to z relatywnie nie
wielu barier wejścia do sieci w Polsce, łatwych warunków stawianym biorcom, 
a czasem z nieprzestrzegania przez franczyzodawców obowiązku wpłacania 
przez biorcę wszystkich opłat franczyzowych. Częstą praktyką w Polsce jest 
rezygnacja przez dawcę z opłaty licencyjnej, a także z bieżącej czy marketin
gowej, co zachęca do podjęcia współpracy franczyzowej.

8 Ibidem, s. 83.
9 Ibidem, s. 85.

10 Ibidem, s. 87.
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Istotne jest także wskazanie zjawiska zachodzącego coraz liczniej na polskim 
rynku, to jest podsiadania więcej niż jednej placówki przez franczyzobiorcę. 
Jest to jeden z najwyższych stopni rozwoju rynku, a mianowicie mulitfranczy- 
zobiorcy posiadający kilka jednostek w jednym lub kilku systemach franczy
zowych. Świadczy to o potrzebie wykorzystywania doświadczenia biorcy oraz 
zmniejszającej się liczbie potencjalnych biorców, a także potrzebie rozwoju 
dobrze prosperujących franczyzobiorców. W 2016 r. średnio na jednego fran
czyzobiorcę przypadało 1,22 placówki franczyzowej11.

37.3. Perspektywy rozwoju powiązań franczyzowych

Rynek franczyzowy w Polsce od momentu powstania pierwszych sieci 
franczyzowych charakteryzuje się znaczną dynamiką wzrostu. Jednak ist
nieje pewna granica nasycenia rynku powiązaniami franczyzowymi. Wynika 
to przede wszystkim z czynników obiektywnych, takich jak: brak odpowiednich 
biorców czy opłacalnych lokalizacji, a także z rosnącej konkurencji i nasyce
nia rynkowego. Polski rynek osiągnie skalę znacznego nasycenia w ciągu kilku 
lat i wtedy nastąpi swoista weryfikacja istniejących konceptów. Stabilną pozycję 
będą miały na rynku jednostki rentowne, należące do dobrze zorganizowanych 
systemów franczyzowych. Franczyzodawcy natomiast będą dopracowywali 
formaty współpracy z franczyzobiorcami, a na rynku pozostaną te koncepty, 
które zaspokajają potrzeby klientów, zapewniając jednoczenie opłacalność 
funkcjonowania zarówno franczyzobiorcom, jak i franczyzodawcom. Należy 
zaznaczyć, że zwiększy się także rola komunikacji wewnątrz systemu na linii 
biorcy-dawca, a franczyzodawcy będą się starali czerpać innowacyjne pomy
sły od biorców mających codzienny kontakt z klientami.

W świecie powiązania franczyzowe rozwijają się znacznie dłużej niż w Polsce 
i w związku z tym pojawiają się pomysły na wykorzystanie licencji na spraw
dzony biznes w różnorodnych branżach i formach funkcjonowania, w Polsce 
są one dopiero implementowane lub są jeszcze przyszłością dla rodzimego rynku.

W przyszłości nastąpi znaczny wzrost wiedzy na temat powiązań franczy
zowych, a tym samym rozwój instytucji otoczenia biznesu podejmujących ini
cjatywy wsparcia franczyzy oraz wzrost roli centrów edukacyjnych. Trendy 
te spowodują zwiększenie świadomości istnienia franczyzy w ofertach ban
ków, co przyczyni się do dalszego rozwoju powiązań opartych na franczyzie.

11 Ibidem, s. 37.
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W Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie Zachodniej powiązania 
franczyzowe występują w coraz to nowych branżach. Można je spotkać m.in. 
w: usługach medycznych, pomocy społecznej, „zielonych biznesach”, prywat
nych sieciach bankomatów, maszynach vendingowych, usługach logistycz
nych czy usługach mobilnych. Wiele z tych pomysłów znajdzie swoje rynkowe 
miejsce także w Polsce. Dynamicznym wzrostem na najbardziej rozwiniętym 
rynku franczyzowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki charakteryzuje się 
franczyza mobilna, oferująca usługi i produkty bezpośrednio w domu lub biu
rze, pojawiająca się w coraz to nowych branżach od usług koszenia trawni
ków czy pielęgnacji czworonogów, poprzez opiekę nad osobami starszymi, aż 
po sprzedaż kwiatów.

Dominującym trendem przyszłości jest, wzorem krajów zachodnich to, że 
coraz więcej franczyzobiorców będzie posiadało kilka jednostek tego samego 
systemu, jak i niekonkurujących ze sobą różnych systemów franczyzowych. 
W pierwszym wypadku mamy do czynienia z multibiorcą. W krajach o zako
rzenionej pozycji powiązań franczyzowych wzrastającym trendem jest także 
wykorzystanie doświadczenia w prowadzeniu biznesu, znajomości lokalnego 
rynku przez biorców, czyli multi concept franchising. Następuje to poprzez 
prowadzenie przez biorców jednostek franczyzowych różnych, niekonkuren
cyjnych względem siebie, systemów. Multibiorcy prowadzą więc jednocześnie 
np. jednostki restauracji szybkiej obsługi, hotele, stacje benzynowe oraz inne 
usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Zmiany, jakie już zachodzą we franczyzie w krajach o długiej historii fran
czyzowej, to umocnienie relacji dawca-biorcy, wzrost troski o franczyzobior
ców i ich wyniki finansowe, efektywna wymiana wiedzy na płaszczyznach 
dawca-biorcy i pomiędzy biorcami. Franczyzodawcy oferują bogate pakiety 
franczyzowe (finansowanie, pomoc), zachęcające potencjalnych biorców do 
współpracy. Także systemy funkcjonujące w Polsce, by zainteresować potencjal
nych biorców, będą musiały oferować bogate pakiety franczyzowe i wsparcie 
dla biorców, od początku współpracy aż do rozwiązania umowy franczyzowej.

Zachodzą także zmiany w profilu biorców, coraz częściej partnerami syste
mów stają się osoby z doświadczeniem zawodowym. W USA większość nowych 
franczyzobiorców to byli pracownicy korporacji mający odpowiednie zasoby 
finansowe i kilkunastoletnią znajomość pracy w dużej organizacji. Franczyza 
staje się także formą realizacji zawodowej dla kobiet, pozwalającą im prowa
dzić niezależny biznes. Franczyzodawcy zaczynają także dostrzegać rolę i zna
czenie studentów jako nowych perspektywicznych biorców.
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Wskazane powyżej trendy zacznąsię pojawiać i odgrywać coraz większą rolę 
na polskim rynku, który od wielu lat dynamicznie się rozwija, nawet w okresie 
stagnacji gospodarczej, i będą nadal zyskiwały na znaczeniu.

37.4. Podsumowanie

Kolebką rozwoju franczyzy we współczesnym kształcie jest rynek amery
kański, ale uniwersalność tego modelu spowodowała, że znalazł on zwolen
ników wśród przedsiębiorców na całym świecie. W Polsce co roku rośnie nie 
tylko liczba systemów franczyzowych, ale także liczba uczestników w już ist
niejących sieciach, co pozwala przypuszczać, że chociaż polski rynek franczyzy 
osiąga powoli stadium dojrzałości, to ma jeszcze duży potencjał rozwojowy. 
W Europie obserwuje się natomiast zjawisko braku odpowiednich franczyzo
biorców i duże nasycenie rynku konceptami franczyzowymi. Europejskie trendy 
mają odzwierciedlenie na polskim rynku zarówno pod względem ilościowym, 
jak i jakościowym. Podobnie jak w wypadku dojrzałych rynków europejskich 
(Niemcy, Francja, Wielka Brytania) w Polsce nasila się tendencja do ekspansji 
rodzimych systemów za granicę, rośnie popularność współpracy na zasadzie 
franczyzy w nowych branżach (zdrowia, opieki nad osobami starszymi) oraz 
w mniejszych przedsięwzięciach typu biznes Online czy usługi dla domu. Pod
sumowując, można uznać, że polski rynek franczyzy charakteryzuje się postę
pującą dojrzałością, o czym świadczy zarówno stabilizująca się dynamika 
liczby sieci, jak również rosnąca liczba polskich konceptów decydujących się 
na ekspansję zagraniczną.
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