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Synopsis. Przedstawiono istotê i rozwój franchisingu jako formê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Podjêto próbê okrelenia czynników przemawiaj¹cych za t¹ form¹ prowadzenia przedsiêbiorstwa oraz bêd¹cych utrudnieniem. Z badañ wynika, i¿ najwiêksz¹ zalet¹ franchisingu s¹ korzyci finansowe, natomiast
wadami: koniecznoæ wnoszenia op³aty bie¿¹cej i regularna kontrola przez dawcê.

Wstêp
W ostatnich latach stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje siê na poziomie 20%, co oznacza,
¿e prawie co pi¹ty doros³y Polak jest bez pracy. Zjawisko to niepokoi zarówno elity rz¹dz¹ce, jak
równie¿ osoby, które ono bezporednio dotyka, czyli bezrobotnych.Wydawa³oby siê, ¿e jednym ze sposobów zmniejszenia stopy bezrobocia jest samodzielne prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej. Jednak rozpoczêcie i prowadzenie przedsiêbiorstwa niesie za sob¹ wiele problemów, wród których mo¿na wymieniæ: koniecznoæ rozpoznania potrzeb otoczenia, umiejêtnoæ opracowania planu finansowego, wymóg posiadania kapita³u w³asnego na pokrycie kosztów wstêpnych oraz umiejêtnoæ pozyskania kapita³u obcego. Ogrom problemów i trudnoci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej odstrasza wielu ludzi od samodzielnego
podjêcia dzia³añ. Dlatego, zgodnie ze s³owami prezydenta F.D. Roosvelta, ¿e ludzie dzia³aj¹cy wspólnie jako grupa mog¹ osi¹gn¹æ rzeczy, do których nigdy nie dosz³aby ¿adna pojedyncza osoba, rozwi¹zania nale¿y szukaæ w grupowych formach prowadzenia przedsiêbiorstwa.
Tak¹ form¹ mo¿e byæ franchising, który umo¿liwia samodzielne prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, ale pod patronatem firmy, która dany pomys³ realizuje z sukcesem ju¿ od dawna.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty franchisingu oraz zaprezentowanie rozwoju tej formy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w sektorze spo¿ywczym.

Materia³y ród³owe
Do realizacji celu wykorzystano dane wtórne publikowane przez PROFIT System w Raportach o Polskim Rynku Franchisingu 1. W grupie firm franchisingowych najwiêkszy udzia³ stano1

Dane zawarte w Raporcie s¹ zbierane od wszystkich firm franchisingowych dzia³aj¹cych w Polsce, których w 2003 roku funkcjonowa³o prawie 17 000.
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wi¹ jednostki dystrybucji artyku³ów spo¿ywczych. Najwiêksz¹ sieci¹ w tej bran¿y jest Lewiatan, dlatego by wyeksponowaæ franchising w sektorze spo¿ywczym zaprezentowano wybrane
wyniki badañ przeprowadzone w formie wywiadu standaryzowanego2. Badania przeprowadzono w 2004 roku wród biorców dzia³aj¹cych na terenie miasta Poznania  z 22, którzy w tym
czasie prowadzili dzia³alnoæ 14 zgodzi³o siê na udzia³ w badaniach.

Istota i rozwój franchisingu
Franchising to system sprzeda¿y towarów, us³ug lub technologii, który jest oparty na
cis³ej i ci¹g³ej wspó³pracy pomiêdzy prawnie i finansowo odrêbnymi oraz niezale¿nymi przedsiêbiorstwami: dawc¹ i jego indywidualnymi biorcami. Istota tego systemu polega na tym, ¿e
dawca, w ramach sporz¹dzonej umowy, nadaje swoim poszczególnym biorcom prawo do korzystania z nazwy handlowej, znaku towarowego, know-how, metod prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, wiedzy technicznej, sposobu postêpowania i innych praw w³asnoci intelektualnej, korzystania ze sta³ej pomocy dawcy. W zamian nak³ada na biorców obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoci zgodnie z jego koncepcj¹ oraz uiszcza na rzecz dawcy pewne wiadczenia
finansowe [www.franchising.info.pl].
Wypracowanie tak dok³adnej definicji franchaisingu by³o trudne i trwa³o bardzo d³ugo, bo
od po³owy XIX wieku, kiedy to firma Singer Sewing Machine jako pierwsza w wiecie stworzy³a
sieæ samodzielnych dystrybutorów, handluj¹cych maszynami do szycia we w³asnych firmach
pod mark¹ Singera i uiszczaj¹cych op³atê za prawo wy³¹cznoci ich sprzeda¿y [Damarecki
2002]. Ostatecznie eksperyment ten siê nie powiód³ i po 10 latach Singer wycofa³ siê z niego.
Mimo to szlak zosta³ przetarty i ruszy³y nim, na prze³omie XIX i XX wieku, przedsiêbiorstwa
z bran¿y samochodowej i producenci napojów ch³odz¹cych, które mia³y potrzebê rozbudowy
swoich kana³ów dystrybucji, a nie mia³y wystarczaj¹cych rodków na budowê w³asnego systemu i zatrudniania w nim personelu. Tak¹ mo¿liwoæ dawa³a sprzeda¿ prawa handlu towarem
danej marki lokalnym dealerom lub rozlewniom. W tej formie franchising przetrwa³ do II wojny
wiatowej [Kolarski 1992].
Boom franchisingu nast¹pi³ po 1945 roku, kiedy to u wielu Amerykanów zaczê³y narastaæ
aspiracje dzia³ania na w³asn¹ rêkê. To doprowadzi³o do b³yskawicznego rozwoju franchisingu
w latach 50-tych XX wieku, co w konsekwencji spowodowa³o ukszta³towanie nowego oblicza tej
formy prowadzenia dzia³alnoci. Zamiast nadawania jedynie prawa do dystrybucji produktów,
dawcy zaczêli sprzedawaæ biorcom prawo do zaadoptowania ich pomys³u na dzia³alnoæ gospodarcz¹  pocz¹tkowo od znaku firmowego, przez wygl¹d uniformu personelu, a¿ po metody
prowadzenia ksiêgowoci [Kolarski 1992]. Wówczas to powsta³y najwiêksze wiatowe marki: Mc
Donalds, KFC i inne. W wyniku tego rozwoju w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych dzia³a³o
prawie 1500 systemów, zrzeszaj¹cych oko³o 760 tys. jednostek franchisingowych (tab. 1).
Pomys³ franchisingu szybko przeniós³ siê i rozwin¹³ na innych kontynentach. Z jednej strony
wynika³o to z faktu, ¿e firmy amerykañskie chc¹c rozszerzyæ kana³y dystrybucji na wiecie zaczê³y
sprzedawaæ tamtejszym firmom franchise. Z drugiej za strony rodzime przedsiêbiorstwa adoptowa³y franchising jako metodê na dalszy rozwój w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
W Polsce pierwsze systemy franchisingowe zaczê³y pojawiaæ siê po 1989 roku i by³y to
Yves Rocher, Addidas, Aral, McDonalds itp. Intensywny rozwój franchisingu nast¹pi³ natomiast dopiero po 1996 roku, kiedy to liczba aktywnych systemów wzrasta³a o ponad 14 sieci
rocznie (tab. 2), tak, ¿e w 2004 roku w Polsce dzia³a³o ju¿ 210 systemów franchisingowych.
2

Wywiad standaryzowany zosta³ przeprowadzony w ramach zbierania materia³ów do przygotowania pracy
magisterskiej pt. Analiza wybranych systemów franchisingowych na przyk³adzie przedsiêbiorstw handlowo-us³ugowych.

Rozwój franchisingu w sektorze spo¿ywczym
Tabela 1. Licz ba sy stemów i jednostek
franchisingowy ch w wy brany ch krajach
w 2004 r.
K raj

USA
Francja
W³ochy
Portugali a*
Wêgry
Polska
Belgi a
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Tabela 2. R oz wój sy stemów
franchisingowy ch w Polsce po 1989 roku

Sy stemy

Jednostki
franchisingowe

rednia
licz ba
jednostek
w sy stemie

15 0 0
765
692
374
300
2 10
10 0

760 000
3 4 7 45
43 19 9
8 5 12
18 0 0 0
13 6 7 5
4 000

507
45
62
23
60
65
40

R ok podpisania
umowy
1989-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2004
Razem

Licz ba
nowy ch dz ia³aj¹cy ch
sy stemów sy stemów
1
24
73
112
2 10

1
25
98
2 10
2 10

ród³o: Raport o rynku franchi si ngu
2004/2005.

* dane dotycz¹ roku 2003.
ród³o: Raport o rynku franchi si ngu 2004/2005.

Wród 210 systemów dzia³aj¹cych w Polsce 134 to systemy krajowe, a 76 to systemy
rozwijane przez firmy zagraniczne, w tym 13,3% rozwijane jest przez polskie oddzia³y firmy
matki, tzn. master biorcê. Taka sytuacja mo¿e wiadczyæ o dojrzewaniu polskiego rynku franchisingowego i dostrzeganiu przez polskich przedsiêbiorców mo¿liwoci rozwoju w³asnego
przedsiêbiorstwa w tej formie.

Rodzaje franchisingu
Podczas d³ugiej historii rozwoju franchisingu w praktyce uformowa³o siê wiele jego typów.
W literaturze s¹ one klasyfikowane w oparciu o ró¿ne kryteria. W niniejszej pracy podzia³
oparty jest na kryterium przedmiotu dzia³alnoci, który pozwala wyró¿niæ nastêpujace typy
[Tokaj-Krzewska 1989]:
 franchising przemys³owy  polega na tym, ¿e dawca udostêpnia biorcy technologiê
produkcji, tajemnice zawodowe, w celu wytwarzania w jego firmie produktów o identycznej jakoci i takich samych cechach, jakie posiadaj¹ towary dawcy; towary te dalej
sprzedawane s¹ pod znakiem towarowym dawcy, np. Coca Cola,
 franchising dystrybucyjny (handlowy)  cechuje siê tym, ¿e dawca zobowi¹zuje siê do
dostarczania biorcy towarów, a ten przejmuje obowi¹zek ich sprzeda¿y w ramach prowadzonej przez siebie dzia³alnoci, w punktach sprzeda¿y oznaczonych symbolami dawcy
oraz urz¹dzonych wed³ug jego wskazówek; przyk³adem jest: Po¿egnanie z Afryk¹, Fawor,
 franchising us³ugowy  charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e biorca wykonuj¹c us³ugi korzysta
z know-how, znaku towarowego, receptur i innych oznaczeñ handlowych dawcy; ten
typ franchisingu ró¿ni siê od poprzednich jedynie przedmiotem prowadzonej przez biorcê dzia³alnoci; wykorzystywany jest np. przez Pizza Hut, KFC,
 franchising mieszany  polega na tym, ¿e dawca jest producentem, biorca mo¿e byæ
jednoczenie sprzedawc¹ towarów oraz wykonawc¹ us³ug zwi¹zanych z zastosowaniem tych produktów.
Odnosz¹c siê do powy¿szego podzia³u mo¿na powiedzieæ, ¿e wród funkcjonuj¹cych na
polskim rynku franchisingowym najliczniejsze s¹ systemy handlowe (tab. 3). Systemy te w
Polsce w 2003 roku obejmowa³y ponad 12 tys. jednostek, co stanowi 73% wszystkich jednostek. Cytuj¹c za £¹ck¹ [2003] systemy dystrybucyjne dominuj¹ tak¿e w wielkoci osi¹ganych
przychodów, które stanowi¹ 91,6% przychodów ca³ego rynku franchisingu. Najmniejszy odse-
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tek, bo tylko 2,6% stanowi¹ syste- Tabela 3. Licz ba i struktura jednostek franchisinmy przemys³owe, które generowa³y gowych w 2003 roku
0,4% ca³ego przychodu rynku franSektor
Jednostki
Ogó³em
chisingu.
w³asne
franchisingo- licz ba
%
Tak znacz¹ca przewaga handlu
we
nad us³ugami i produkcj¹ wynika z
wiêkszej ³atwoci budowania sieci
licz ba
%
licz ba
%
handlowej, w przeciwieñstwie do Dystrybucja 3590 83,7 8 573 69,3 12 163 73,1
organizowania czasoch³onnych i Us³ugi
678
15,8 3 376 27,3 4 054 24,3
kosztownych prac nad stworzeniem Produkcja
19
0,5
414
3,4
43 3
2,6
4287 100,0 12 363 100,0 16 650 100,0
pakietu franchisingowego oraz szko- Razem
leñ dla wchodz¹cych do systemów ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Raportu o rynku
us³ugowych lub produkcyjnych franchisingu 2004/2005.
biorców [£¹cka 2003].
W sieciach dystrybucyjnych udzia³ jednostek zwi¹zanych z handlem artyku³ami spo¿ywczymi w latach 2002-2004 mieci³ siê w granicach 13-15% (tab. 4). W analizowanym okresie
zauwa¿alny jest przyrost liczby jednostek franchisingowych w bran¿y spo¿ywczej, który w
2004 r. wyniós³ ponad 22% w stosunku do roku 2003, a w porównaniu do roku 2002  44%.
Nale¿y spodziewaæ siê, i¿ taka dynamika zostanie utrzymana w kolejnych latach.
Tabela 4. R oz wój sieci franchisingowy ch na prz y k³adz ie sektora handlu arty ku³ami spo¿ y wcz y mi w latach 2002-2004 (2002=100)
Wy sz cz ególnienie

2002
licz ba

Si eci ogó³em
w tym dystrybucja
w tym artyku³y spo¿ywcze
Jednostki franchi si ngowe ogó³em
w tym dystrybucja
w tym artyku³y spo¿ywcze
Jednostki w³asne ogó³em
w tym dystrybucja
w tym artyku³y spo¿ywcze

10
7
3
3
3

144
62
21
2 13
3 15
305
7 48
328
304

2003
%

43,1
14,6
71,6
34,3
88,8
8,1

licz ba

12
8
3
4
3

17 1
99
23
363
573
886
287
590
351

%
57,9
13,5
69,3
31,4
83,7
8,2

2004
prz y rost licz ba
118
15 9
10 9
12 1
117
118
114
10 7
115

2 10
12 2
27
13 6 7 5
9 775
4 751
5 10 9
4 229
42 9

%
58,1
12,9
71,5
34,7
82,8
8,4

prz y rost
146
19 7
12 9
13 4
13 3
144
13 6
12 7
141

ród³o: opracowani e w³asne na podstawi e Raportu o rynku franchi si ngu w Polsce 2004/2005.

Ocena franchisingu
Franchising rozwi¹zuje problemy obu partnerów. Ma³ej firmie daje szansê dzia³ania pod siln¹,
znan¹ mark¹, minimalizuj¹c ryzyko. Du¿a firma zwiêksza skalê dzia³ania, bez udzia³u rodków
w³asnych. Jednak ta forma wspó³pracy nie zawsze jest wzorowa i wolna od wad, dlatego zapytano
biorców sieci Lewiatan, dlaczego zdecydowali siê dzia³aæ we franczyzie. Z wielu czynników za
najwa¿niejsze biorcy uznali: oszczêdnoci przy zakupie towarów oraz mo¿liwoæ prowadzenia
samodzielnie dzia³alnoci pod znan¹ mark¹, przy ponoszeniu ni¿szych kosztów (rys. 1).
W kolejnym pytaniu biorcy mieli wskazaæ najwa¿niejsze korzyci wynikaj¹ce z prowadzenia
firmy w tej formie: 9 respondentów z 14 wskaza³o na korzyci finansowe, do których zaliczyli:
 korzystniejsze warunki kredytu kupieckiego (d³u¿sze terminy zap³aty i wy¿sze rabaty),
 ³atwiejsze pozyskiwanie kapita³u obcego.
Obok pytañ o zalety franchisingu, w ankiecie znalaz³o siê równie¿ pytanie o niedogodnoci
zwi¹zane z nim. Jako najwiêksz¹ uci¹¿liwoæ biorcy Lewiatana wskazywali:

Rozwój franchisingu w sektorze spo¿ywczym
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Rysunek 1. Hierarchia czynników decyduj¹ca o wyborze franchisingu jako formy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej *
Bior¹c pod uwagê liczbê biorców, którzy wyszczególnionym czynnikom przypisali odpowiednie oceny
(kategorie) i nadaj¹c tym kategoriom wagi: bardzo wa¿na  wagê 3, wa¿na  wagê 2, niewa¿na  wagê
1 oraz dla ka¿dego z ocenianych czynników obliczaj¹c ocenê sumaryczn¹, bêd¹c¹ sum¹ iloczynów
liczby biorców (którzy danemu czynnikowi przypisali kategoriê) i nadanej wagi, uzyskano szereg
rangowy [zob. Sagan 1998].
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wywiadu standaryzowanego.

 obowi¹zek dokonywania op³at bie¿¹cych.
 koniecznoæ poddawania siê regularnym kontrolom przez dawcê.

Mimo wad franchisingu, biorcy podkrelali, i¿ prowadzenie firmy w takiej formie jest dobrym rozwi¹zaniem, zw³aszcza dla pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców.

Podsumowanie
Rozpoczêcie i prowadzenie przedsiêbiorstwa niesie za sob¹ wiele problemów i ryzyko finansowe. W zmniejszeniu tych trudnoci mo¿e byæ pomocny franchising, który jak wskazuj¹ dane
w ostatnich latach szybko siê rozwija. Przyrost liczby sieci w 2004 roku w stosunku do roku
2002 wyniós³ ogó³em 46%, w tym w bran¿y spo¿ywczej 29%. Na rozkwit tej formy prowadzenia
dzia³alnoci wskazuje tak¿e dynamika rozwoju jednostek franchisingowych i w³asnych, która
wynosi w bran¿y spo¿ywczej kolejno 44 i 41%.
Rozwa¿aj¹c problem franchisingu nale¿y rozwa¿yæ korzyci oraz niebezpieczeñstwa, które
wi¹¿¹ siê z t¹ form¹ wspó³pracy. Z badañ wynika, i¿ za najwiêksz¹ zaletê tej wspó³pracy biorcy
uwa¿aj¹ korzyci finansowe wynikajace z korzystniejszych warunków kredytu kupieckiego
oraz ³atwiejszy dostêp do kredytu bankowego. Natomiast uci¹¿liwe jest systematyczne p³acenie op³aty bie¿¹cej i poddawanie siê kontroli przez biorcê. Mimo wad franchising uznany jest za
jedn¹ z bezpieczniejszych form prowadzenia przedsiêbiorstwa i szacuje siê, i¿ jego rozwój bêdzie w najbli¿szych latach jeszcze intensywniejszy.
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Summary
In time of increasing unemployment, running a small business can be a possibility of avoiding being
unemployed. However beginning and developing of a new enterprise may cause different problems and
financial risk. In such a situation franchising may help to avoid some difficulties as becoming a franchisee
does not mean going into own independent business. Franchising is a form of co-operation between two
legally independent entrepreneurs of which one is a franchisor (the owner of a product or service) grants a
license to another (franchisee) to market the product or service within a defined territory using guidelines or
methods established by the licensor. The decision of signing a franchising agreement should be preceded by
consideration of all opportunities and threats connected with this kind of cooperation. It is particularly
important in Polish conditions, because something that is easy to run in well developed market economy
countries, in Poland sometimes is a barrier not to overcome, for example an initial fee or a fee for the license.
Despite difficulties franchising has been developing in Poland in recent years. It is expected that franchising
will develop dynamically in the future, also in the food sector.
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